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~· • Uzakıarka ln-:Balgaristanda 
• tlerı gilizler takvi- haftada birtriin 

Maafiır• yapıl ... 11 zıaru in} ibası dlln Mac· 
lİ•t• kabol edilerek Maliy~· • ekili mlilalm 
bey-tta bllluamuıtur. Ay ı:n zama•da me
mm •• mlatahclem •lmıy111 aıüıtelalikle· 
rla ele koraama11 mevzal balalı olmaıt•. 

ızla· 

yeler 2önder- ekmek yenil-
diler miyecek 

LoDdra ( • ·• ) - Avam 
lramaresnada cereyan ed a 

--o--
mlakereler ura11•d• baı•~
kil aaaaYİDİ 8. Ati ee beya
utta llöla•arak Iaıilterenia 
Uuk flUk•a tak•iye kttalsn 
ıiadercligiai teınia edebllfl
cek daruula oldaj'aba aly· 
len&Jttir. 

INr meltatan l rlandaya 
pbralaa Amerika• ordala· 
nua laueketiai pıot .. to 
.... Dl V aleıa ile B. Çir• 
,uı. 11tl1m«ı1i llıam urıdaa 
btlnetmİI Ye baı•ekil mU• • 
Yialatltta ba baıaıb.ki f ik· 
rini ıormHı üseriae Ati e 
ba buaata bir ıey diyecek 
••aİyette l»alaamadıjtaı ıöy· ......... 

-.....-.....-- -

DQD varmıı 
Tok10 (a.a) -Bir ~•poa 

pateai havai adaJanada 
150 Wn Japon teH11•ıa !tu· 

la•ili•• "•larıa aclaJarı 
tlc11et 1aa1all liıerinde mü-
him bu rol oyaadıiıaı yaz· 
maktaclar. 

Yuıroslivyada 
kömür darlığı 

Befırad f • ·• ) - Y aıas• 
lavyada Klmlr clarlıtı ver· 
dar. Ba ylıden elektrik 11r· 

ffyatuulan taıanaf etmek 
iun ıok•k lamhalaraada a 
ltlJlk Wr lnımı recelerl yan· 
••müta41ır. 

--o--
Japonyada as· 
ker vaziyeti 
Tolryo (ı.a)-Zlraat aızın 

lteyaaatta buluaar111ı harhıa 
lle11.U•IMri alı••• tedbir· 
ler uyeli•d• pker duruma .,. ••. 
Şnat •JI i~l•d• aıker

......_ Wı ., •••elki•• 

....,.. Wr 1111111 t•••r da .. 
jaWMabr. 

Sofya(aı.11')- Ne11rlar mec• 
fiıi verdiıi bir karara ı&re 
her baftaaıa çar .. mha rea .. 
leri ekmek yeame1ıe•ktir. 
Bar&n halk ekmek yerine 
patates yi1ecekler. 

S.f1a(a.a)-Kar Jlalndea 
lalntaa aframıı tren sefer
leri teknr llllılamathr. 

--.o----
Tahranın ka· 
zandıiı haklar 

Ekmek ve hüviyet 
cüzdanı 

Hlnyet cl&daalan aıallade olmayaa Wı 
çok yataadaflar •ifa& idartılae .... nr· 
m111tar. Fakat tnı it a,ı. Wr 1111 ll•u 
ı6rllemiJ•ceti•i takclir ba,araa w.tllid• 
.... l'ibllerl• ........... r1 mel••• Ur.mal 
edilmek llere •k111ek bo:suu alaWlmelerl 
içi• eJJeriae birer allmet v•U..l elliair 
bayaralmak a111et11le b11 mlfk&I IMlledU· 
miftir. 

- --
ve bir karan e·tli t k k ı~~·-

Talaraa (a a) - Hariciye) 1 S e 80lJ 8 11111• 
naıırı &ay Faraıi dla be- v 4 5 t 
yaaa•ta balaıaarak So•1•t Sfl t me re 
Raya •e l•l'llizlerJe llyaıi A•lran,-BaraJa l'ilu baberJer ;IMu• 
mlaaaebetlcrl balaam•J•• mana malatelif yerl•iade kara ~ ... 
devlet'-1• lraaıa ml•u•· cletle deYlm •tliti •hteıiyor. Bltlhte lla• 
betleri 'IE••celial lalhliralt 1111 blmllfa 4,5 metre,ı lnalmuttilr. 
•• Japo•J• 1eflrhti• Talan• 
da kalmuıaa makaWI Vlti 
1eflrla ia •Jnlacatı•• lllldir· 
.. 1111,.. Melek mi, Şeytan .mı? 
Dlter taraftan leılHı· So.., 

yet • lraa anl•tmHı•ı• çer• 
çiveıi dalalllacle Ira• ~ 
maddede ı• lraz••~an elde 
etmiftlı : 

1 - lraa bu aalaıma ae· 
ticHi mali ka1ıplara Dfıa• 
mıyacaktar •• 

2 - in• za11111a• ıelhıce 
ıalb koDferaaııada ,., ala· 
cakhr. 

3 - lranı alAkadar ede
cek bltla lroaferaut.nada 
lr- murabbulara J• ala• 
cald1rıbr. --
23000JTavyare 

Vqiartoa (a.a) - Reiü 
clmbar 23 bia bomharclı ... a 
•• oa illa ••a ta1yareaiaia 
imali i~a iıtecllil tallliaat 
koaırece kabal eclllmlftir. 
Kaıaraam• ima edllmiftlr. --
Y ıınanistantla 

berrin 500 
kiti ilüyor 
Loncln •a.a.- Y•••• 

taada açbk~ laer ... llea• 
leria ıaya111lade 500 e çıtı .. ........ .. 

--·---
Yau•: SIRRI SMU 

Puarteıl fbl ... riD• bıflıyaulat'•• 
tefflramııda• puçaler: 

O••• ... la •ıkl içia koca•ı, a(leml, 
çoculd•ra•, aamuı •• laa,.t,.._I fMa 
ett,ltim adama bir ti• '-iti• 118 Japbalua 
ye ..._imle ewJeamelr taa. ... da ,_.,. 
lllıl laabrlıtmık iateclltlm ama• ..._ •• 
•e selaiıli bir rlllm•-· 11. f1I ckalll • .,. 
mifti: 

- Oa .. •elik kocamaı, melek liW lld 
yanaıaaa terk etm•i• kuar nr• Wr 
kadnıl• •Yleamelr, JllY• karmak ıiatl,.. Wr 
erlrek, dtlaJa•• en abdal, e• ••~ili n 
yilzilae tlklrllm811 lbım u ..... Wr 
malalllra olmabchr. 

••• 
- 8eal PIDtli H•iyor an• uaua? 
- S.Yi10ıam. 
- O balcle aeclea j,eaimla •• ı. ... k 

ili• mi)'or1-1? 
- Çhls& ••leamek h•ıka, ejl..-11 

"8ık• ••Jdir de oadaa.. Ç&akii lseacli- • 
ile badi Ja•••• J'IUa, bozu il d!JI •ı· 
lra bir )'aYa J•P-•z da •• claD ••• 

••• 
- Çwcajnaza aedea mekhbe ılldılv ...,..._.? 
- • aallla ıule lair 1ıa, all9'e ile 

cenp ••rilımea. la mule hakla_. 
lerce •h•bta etmek llamm. 
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Gıda maddele
ri ve et fiyat· 
tarı hakkında 

J•ponlar dağı rnukaddu sayarlıu. O ka· iaşe müdiiıü ;B. Fahri ile 
du ki küçUk bir dağ H)'<lıkluı ufacık ffat mllrakabı memarluı 
t()pra\t; kihoeleri ve tihnsd der do onlar 
1ç.to 11yoi ~ekild• mulsad c ti . lhmdao dün piyaaayı -..kı bir koat· 

ıolc tabi tutmuşlardır. IŞeb· 
dolcyı da U>kakt• ''cya •çıkhk yerde blr rimi%İD muhtelif ıemtlcrbMle 
topr.ak kiime•ini kiılctmck g·üunbhr.. dd 1 b 

E · gıda mı e eri sataa ak· 
J•pe>ıı çalıı; cau ve kabiliyetlidir. vnıe allar ve ~dokinlar teftiı 

b•,illdır .... Nilıoa., için Y•Şer e Y"Şatlt' .• 
lıopaıator kendiıi iç 0 Wib gibidir. Oııu edilmi~tir. Bazı bakallarıa 
aefimlamuı bile bışl.<• türlü dür. ntllklara maddelerde fiat 

Keadkincle buluculuk \•e y.ıatıcıhk var· etiketi koymadıkları bazı· 
dtr. }l:teak, bu baas .. 1 işlenmiş değildir. la rı ı o de mal ıakladaklan 
ı\tA kendilerİcıdc tenkit fikri hcilÜZ yok• ye ~atJŞI arzetmedikferİ KÖ• 
tar deaebilir. Şimdilik daha ziyade ahcı· rülmiiı hepıi .. bakkıada ayrı 

' Alırlar. Yani girdikleri her şeyden kendi· ayrı xabıt ~v1rakuı tatal-
leri içia bir pay çdrıtmald•dırlar. muştur· 

Japon Çilk kuvvetli bir ınü~'bedecidir. Ka ıpluıa yllz karaea 
lhml~keti dı11ada ke•diıine her vakit et s ttıkları ıörilleıek ıabıt 
~,aaaıla fotojıaf ••lriaeah·l raıllaraıuı%. var.ık 11 tutulmuabar. Yapı• 
Fotoiıaf filimleıiD! Jıpoa ~atsndaş\ ken· laıı tetkiklerde ba ffaba 

· tliıi lt.•10 eder.. yükıek oldaia aalqdauftır. 
8aaa ıebebi, J•poıayad• r sim çokca Belcdiyedea ete aıamt 

phauctlara ait filimlerden bir kıamıaıa ıatıı fiılt tayi•letm11i ideD-
yek•Dmak ilıere verildiği J•pon foloirafçı· miı, belediye daimi eacl· 
11ada boıak çıkm•ıuadı11 alınan dou olsa meni bu fhmulta tetkikat 
ı•rektir. Zira Japoayada reıim çekmiı yaparak 'hafta ••- ka· 
•• JalaUCI, bu reaiml•ria bualmaıı içim dar bir fJkarar Yencıektiı. 
Wr JaPOll fotoiraf •iaıaııaa baş vur- Karantiaada bakkal Ce· 
..... n H te1imlot.h96 baııııaıa bit ya· mal ve: ~b.clullab cllklala • •a .al•cl• bolaamuı Japonya içia iyi rıadalıt.ı pırıaç, bulgur •e fa· 
.a ..... acalua ba ~kilmlı 1 · 1 , •alyef1 saklayarak ıabta aı· 
-ı o an reaım e l d"kl . "dd" 1 d tiOıtıil•lar. zetme ı erı ı ıuıy a a .. 

Japoa .. ima keneli ••taadaılarındaD bi· liyeye verilmi,lerdlr. 
thl• beuemok iıter • Bliyiik bir resim ıer- ---o---
....... mlkifat kazQaa bir re11am Fu· 
jituall INr f191ki karı•11nda ağzımı a~amı· 
rjeeU......, D•J••• dururdu. 

*il' • 
Jepoa ka111oyunu buliyen g•ıotelcr ve 

laılletlrt. Jıpoa ısııeteciliii Amerikaa 
bueteciHii 61çüı6ade buhı11maktadır. Ço· 
19 pjiittleria aaı ıtaıbo• ilo biter iri g" .. 
•le demektir. 
J-poap•ıa kültür al•D••da oln~ID• yaı· 

aia ...., ntaDdet ıa,111 bıkunuıdaa diio
Y••• •111ilorl meml~keti olg111

1 
gaı:etcleıia 

lıaldıt AJlllDI da bır bıyU yukarıda tut· 
') mallMciu. 

Derıileıe ıeli•c•, buılar da AmcrJkan 
... uialeri biçiminde çıkmaktadır. fakat, 
ıOet•f"z olıaD, derriler olıaa, diğeı ba· 
•aa ••dalan olıGD difÜDÜf Yo yazma bfir· 
ıiJ.tleri baklada• teklllil Japon vatan· 
..,._,..,.. memDua olacıkluı durumda 
ctetiltlirler •. 

japoa ıoael hıyatı11ıa aizli bir tarah 
yaı. Japonya vır. JapOAJa ıeak•en milyoaı· 
lak mı aiıli cemiyet 2ibidir. OycleriadeD 
hor la•aıi biriıi ba cemiyete dair bir bu· 
1D1lliii 1•ba11cıya bildirmek -bıkkına Hhip~ 
_..... Şayet, böyle bir şey yapacak olur· 
.. lair dalıa J•pon1ıya clpnaıemeıi lizuu
• .,. Keadiıi cletilıo bile yarıoı mahV'olmuş 
-.ektir. 
VaMa~ı lladı•la laayatnn liirleıttrea Jı· 

,.. arkeii ele •yal durtamda aaylldıiı için 

K.. .. ' K •• omur. o-
mür! Kömür! 

Diia civar daılu• J1ae 
kar y•ğmeya lt ... ••P· 
l&mirde · bu 11beple ba9a 
Wnz 90iam•tt11r. Kömll; 
bllhraaı devam Miyor.~la· 
yet taraf ıadan lımir li•lka· 
ma ihtiyacı içia yttl,.a"9olııı 

ve maden kö:nilrü lçba tek• 
rar telııafla EtibanJ( a•am 
m6dilrltiiii neı.diıade teıcb• 
b&ate buluaulmaıtur. 

Odun kömlir8 ibU,aca, 
Suça .,. Boraova aaW,ea.. 
riacle kömircilerdu ,bepr, 
oaar kilo baliade t .. ia 9"11-
melüeelir. Y •laıı IKe ulat· 
tuı Bacacha çnalla kl•lr 
alaalum klmirlerhal ~ 
ıa,.rak ........ etmelit•· 
dir. 811 me•na tedlli MU· 
.. kte4ir. 8oıD09a ... ..,. 
nWiji, BeraoWatleki kim• 
d9P01U1aMa iamir L.H •• 

perak••• aabt ,.,. .. ·an 
mllHade etmiftlr. la_...,. 
le kimlr tedariki ip I•· 
mirdea Boraonr• ıt•ı•ler 
bile •umr. --·----

Kasaolarcla 
ihtikir 

Et fiyat..,._ •n•• 
•rette ••• ,.p11klanaJaa •0••11 t.i:a ••••• , .... 
inada aablt 7ap1llDlf •• M
ledl,.dea et fifatiwl• tak· 
cllıi ietumıiftlr . 

Tütün lKileri 
hakkında 

INalar da memlekelleriae djnmemek· 
Ndlrler. (Notr dame ele Paria)J 

S.U.1 Wltin 
. • ı.,.atonm 
l ...... 
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akara, - Bilyük Millet 
Mccllıi bltün de•let me
marlarını v m8ıtahdemle· 
rlDİ llıileadirea maaşlara 
um kaaaaaau kabul etmiş· 
tir. B11 kaauaaa Bç müblm 
aoktaaıadan biri devle) me· 

marlanaıa •• müıtahdemlc• 
riaia daramlandı iyileıtiro· 
cek tedbirler• taall&k edi· 
yor. Mıatlar, &cretler teka
ucliyeler yetim ve 'dul mn
•tları muhtelif nispetlerde 
um ,arıyorlar. 

lldad .mlllaim aokta mem· 
leketia bııı ıof uk yerlerin· 
de sale .. D memarl•r• mak
ta taımtaıt verilmealne da· 
lrdir. 

Üçilacli m&him noktada 
fazla çocalrlu memurlara ~o· 
çak bqıaa bir taıminai ver• 
me1I kabal etmektedir. 

A7al kaaaauo bir mad
dııi1le çok çocaklu m•mur· 
lar ..zari dikkate •(lnmııtır 
~·• f•ıla çocafa olan ber 
memata beher çocuja lçia 
,,,.ca a7da 2.5 lira um Ye· 
rllecektlr. 

Sabit ı•lirli vata•datlana 
ba ffat yükaeU~lerindeD mü· 
teuair ol•cakları tabiidir• 

- 0.vum 4 lncüaabifede -
o 

Birbirini 
Yaıalamak 

Baca Zafer caddesinde, 
Arif oifa H&styia •e Adem 
ojla Ahmet adındaki ço· 

• cvklar aralarında çıkan bv· 
ı• aetlceainde barbiıleıini 
cakı u. yaraladıklarıadan 
,.kalıuuolardar. ----

lbtikir 
Yeni Ka•aflar karııııuda 

teni Salamon ojla bak ka· 
veçeaia metreıini 3 liraya 
ıatmak ıuretiyle ihtikir yıp· 
bğınd111 yakalaamııtır. 

§ Odaapaıarnıda ıe11ar 
çerçi da•I oğlu 16 yaııada 

ç ı hıri 
Bozy k m v :ıiode otar-n 

Bekir oilu Aılz, kıı meac• 
lesinden 0Amao otlu Hüae· 
yini tehdit ve bıçık çekdi· 
ğind a yakalanmıştır. 

--
Hırs zl k 

GllmrOk 6nll otobiiı du· 
rak maballhade tütlla b yil 
lbr1hlm o§'lu Alamet mira· 
caatla dOkklnınua aıma kl· 
Udi açılmak ıuretile ıhea 

luruz tarafıadaa 40 lira de· 
ieriade ıiıara damı• pal• 
ye 1airesinia çalaadıjıaı ti· 
kiyet etmesi üzorioo failiR 
me1dana çık•nlm111 lçia 
tailkikata bışlaamııbr. 

---o,--
Yaralamak 
Halkakıaar iplik fabrika· 

ııada çalıp• Aais of la Ab· 
d&lr•filı adındaki kiıl pal· 
tosuau makiaeye lrapbrarak 
makiar araıını ıılntmık 111· 

retiyle yaralanmaı •• teda· 
viıi içia hııtaaeye kaldırıl· 
mışhr. 

§ Kemer Halkapıaır D. 
Domiryolları vaıo• imallt 
kıımıada ~hııD Vefls otla 
Ali adındaki lıiıi kuıdağa 
iıkeledea d&ıerek yaralan· 
mıı •• haıtaae1• kaldınl· 
ımıbr. 

Eve taaruz 
ldçeımelik caddesinde Ri· 

u otla lımail aarlaoı old il• 

iu halde Ha .. a karııı Nezi· 
1aııma eviae taann Ye cım
Jarıaı lurdıj'ıadıa yakalaa· 
mııtar . 

Bugün Asri 
Sinemada 

Bir milyon lira 3 teaelik 
di ve i'ayıet 11rfetlilerek 
10,000 kioiaia iıtlrakiyle 
viicad• getirilen ıan'at beY•• perdede baraka vo mi· 
cizeıi biç şüphe yok Tirkçe 
ıöılfi: 

Yeşil Korsanın 

l1raU 10 karata ıatdmakta olmaıtar. 
olaa t&fenk markah makara.. ' lzmirde ilk defa "ASRI. 

kızı 

ları 40 kuıaıa Htbğıadıa Sinemada ıasterilecek ba 

Ji 

Modera h y•t h r EÜll blraı dalı• dıi 
d•r•h bir frı le giriyor. Ba 1üıden de hca· 
dlmiale meııul olm y çok defa vak ~ bu· 
lamıyoruı. Fakat ihmd etmemokliiimiı 
llıım r l•a baıhc şey '"Slh timiıdir. Her 
ana biraz jimn dik .. bl!e bir çok ıeyl.r 
kısz .ndmöıbilir. Ancık jima ıtil,!o ayıracak 
15 20 ci ik but mııHnız, h r ıüaki 
iılerialzi ıörmo le ber bcr bu arida da 
jlmaaatik yapıbiliraiaiz. 

Eter her rtia fılnlze 1•1• olarak gidi· 
1orsanıı. bandaD illifade edip yüz metr• 
kadar •Y•klarıDızıD ucaaa ba1arak yari· 
yOam· BaadaD sıorek ıö•de, rorek bıcık 
ad•leleri çok iıtlfade gCirecektir. 
Şayet bir otobilı veya bir trea bıkll· 

JOrlOll btm Yaklt zeçlrmek laem de jlaı• 
aaıtik Jıpaık lçia ııra ile öace · topaklı· 
naın basmak ıura ela a1aklanaı11a aca.· 
aa baa•rak daraaaı. 

Eter •lleriaizl bir mDddet içi.a bOt kal· 
mapa kollarıaıa mabnıs. Sonra da yam· 
raklan•ııı •••11lu kapayıp açınıı. Biyl• • 
ilkle t,ilak •e lrol adalelerialz lalıiıaf ede· 
cektir. 

Eier lıinla ıiıi bir kaç kat merdi••• 
çıkmak •oranda braluyoraa aıaaı6re pek 
itibar etmıyüai.ı. Merdivenleri ayaklarıaıa•• 
acaaa basarak veya iki 6ç buamak bir 
arada olmak here çclnaaz. baylelikle bl• 
ttia •ilc11ilaaüıe. idman raphrmaı Olar..... 

Ko~anaı.ıa ekıeniz yapbrmak I~• ltlr 
otoboı bir tren ••ya bir tram••J• '__t~M•er

ea, bacaklanaıa IDlml'la mertebe W· 
laamaJlp keadiaist kollarım&Ja · MUa.J& 
çıkiniı. 

Eviniıde veya iılaiEde harekehia ~ ot•· 
nukea ayaklannıa bir daire ruıaetiet•k 
.. ldlde ç.Yirhalz. Bu ebe His a10 . bU.k· 
Jlerl•izi inceltir •c aarial9f tirir. 

V • ailaayet her ayap kallupa12da da 
g&ğt8ntld ıaaki boyaaua uzatmak itti· 
yormupaıaez gibi; iyice ı:eri z. 

ızmır ısa er ilk Şub8 inden: 
331 doğumlu ihtiyat bav11 erabnın CHk· 

edilmek uzere 30·1-1942 cuma g&au hmir 
yerli ··~erlik oubeıiade ız,evcat bulu1UD•· 
ları ilaa olanar. 

GelaalyıDler laaklunda ker llk Jıı•a•.,. 
nan cezıd bBkumleri tatbik eClilecektir. 

· lmir Askerlik 
331 doğqrııl ıhtiyat pi1ade. 'topçu, ea· 

9ari •• i••darma er•baın ı •kedllmek 
8.zcre 2 ıubat 942 pazartesi gün& ıabalu 
ıabedo mevcut bulanmaları ılia o1aau. 

Gelmiyenl r hakkıada •skerlik kanaaa· 
aaa ceıat h6ktımleri t•tbik edilecektir. 

1akalaam11hr. filfmi ~örmei• koıu•az. 

SiNEMADA i ızmir Yabaacı Asterllk ŞubesiUBI !YENi 
ı 4 Bllyik Yılclıı Cl•rk Gable -Claadet Colbert- Spea• ı 
ı cer Tracy - Hedy Lamarr ı 

1 KARA SEVDA i 
ı Şalaeseriade (Boom ToYn) Fred Scott ilk dofa : 

i KANUN KUVVETi i 
ı S..aılar: 11.45-1.45-5-8.lS t• eamarteıi, Pazar 9 da ı 

lzmlrde balaaaa yabancı 330 . •e 3.31 
doj'amla erattan piyade, jı darme, atm· 
rlk, •ii•ari ve topça er tının ( lılavanaf 
biımetlerini ikmalden baf ka kaaaa•• ill•• 
edilen birer 1e11elik faıla hizmetlerini de 
ifa hariç ) 31 • 1 942 cumaretiıi a&ala• 
k'adu tal.earize ıplracaatJeri aln1 taWUd• 
uı •• ı .... 



SAHiFE 4 ı -------·- - -
KB7c h:urşunu ile 
genç ı:a 111 öldü 

J .tııubui - Bcykctdaı g"oç bir k~dumı 
ölfüoiyle n e l ·ccloncu feci bir kau olmvı-
ıur. ' 

Bcy!tou haflı ÔwerH l<öyünclc çiftçi 
S.oı.hitin t vindu bulunar. rui":ı:ıfirlcr, tıvar• 

,J.a\i i ıv t üfe{:it ı kaıışhnr!u krıı tüft k pat• 
tıur.ış cı 1f ao kur~uu Sabitin knruıı F•tmnya 
~tahf.t •·lmi,tir. 

Yar~.'ı F1ttm, dorhı.1 C ·ırabp~~a bll:st • 
ha. r.ı:- ·ne kıı?duılmı~; bir n'ilddc.t ioura öl· 

mii~tür Koa a sebebiyet vcrr:der hı lı kın· 
da hh' ~~•ta bı şlaoınişh r. 

- ........ r::ıa--

Yanlış anlamışlar 
..... _.,._-4_ 

Bir lraç güa •••elfekuc el konıcağıoı 
ye I• •e kesm te':erf .. ,in marakabe altın• 

ıb•acajını 7aıdıiımız uman bııı kimseler 
t•~ ıeker tabirini (Tas) diye t~fıir ederek 

••'-rine tat. taıım•i• ve bakkallar da tuı
htn alabifditi•c sattıklarını öğreniyoruz. 

Halbuki bugün Aakaradao ılının reımi 
hı&erler de gösteriyor ki hükünıtt tuz h•k· 

111.d~ hiç ~ir tetbir düıünmemittir. Çüakl 
Tiiılu1e darma tuz mr.mle 1u tidir. Denizle. 
rimiade de, aöllerimizde de. madealerimiı 
de tuz çıkar, tuı Türkiyede mebznJdür. 

• 11 ıwn EIHtaaıa tt-

FAZLA FIATLA MAKAR" SATMAK SU· 
RETILE IHTIKARDAN SUÇLU NAZMI 

ÇOLAK MAHKÜM OLDU 

lıllr blrlıci 111111 cazı ıak
a1111ımıı: 

Faile fiatla makara 11tmak ıaretiJe ib. 
tiUıclaa 1acla imlriD scydik6y n•biyeai
al• ahf '911 mıhall .. iade otarea Rııit 
ltflD ••ımi ~olalr bıklnada fzmfr asliye 
Wrmd een malalaemeaiace· J•ptlmakta olan 
••r .. ma ıorı anele: ıaçu nbit oldagaaclaa 
milli koraama K. 32, 59 3 T C K 

2 
• . .nua 

S4· •• 47 4 acü maddeleri tedikıa 12 
lira 50 lrarut •iar para cezııile d&kklaı 
Wr ltaftı l&apatalauııuna we bu - hkıı · 

ti i .1 u.oa .. mı· 

(iiitiN lliı) 
r • ' ·• .. 

l29 2a•cl Kla• l:H2J · . . ' 

• 

DEV ET VE BEl.EDIYE ME-!Amerikaıi a 
MURLARINA · MAAŞ ZAMMI ı kerlerinia lleJ 

ÇO ÇOCUKLULA- defi ·zafer~it 
RA DA ŞA&'llL 
----llllllllllU-....----

-Bıştar~fı 3 üncü ıabifede - 101 liradan 170 liraya lra-
Bualar aou zamanlard ıa- dar olan mş aş1ara yüzde 20, 
ruri ibtiyeç maddeleriDİ bite 170 liradıın fazla olan maıı· 
l !!darikte zorlusıa diltmlı · lara yüıde 15 zam y•pıl-
Jcrdir• Devlet itleri çok btl· mııtır. 
yük dikk•te ihtiy•ç ıö•t•· Bu ıamlH vergi, tek•üill-
rea i~lerdendir. Zaruret içia- ye 1c saire kesiidiktea aonnı 
de olanluıo i.se itlerir.de ita mikt•rı be.sap edilerek 
Hbuaılu dikka.t •• baıireti ••ril<celdir. 
ı<htr.remeyecekleri •tabiidir. ZAMLARIN ŞUMULO 
Bu ı~beple hlklmet fe•k•· Ba zamlar omami we m&I· 
lide ahvalin deyam ettlji bak biltçelerle, haıaıi ida-
rnüddetçe büt6a ayhkl.ra relerdea, belediyelerde• ve 
um !crası muvafık olacaiı dijer de•let "mile1111elerin· 
neticesine v1rmıı •• bu bu· dcuı mıaf, ücret, teka&diye, 
ıuata h111rlaclıj1 lıaaa• il· dul ve yetim aylıkları alın· 
yihaııaı Meclise ıevketmiıtir. 'idi 

Şimdi kabul edilen tekle şamı r. 
ıöre ayda •Hne yliz liHya Devlet makıniım11ı"Dda ça• 
kadar pıH geçen memur we fııan 302 bin memmd•• 
mütt•hdemteria maaı1arıııı yOzde sekseu 1tkiıi ytb lira• 
yizde 25 um yapılmıtbr. 1• k•dar m••f alanfarchr. 

General Togo Nuri Aydıngöz 
divor ki terfi etti 

Tokyo(a.a) -Baırekil r•· 
aeral Toıo ıöyledf ii bir na· 
takta Çuakiar h0k6melibi• 
röstermekte 11rar ettfıt ma· 
na11% mukavemeti teakld 

ederek ve ba ıiyaMtİ• a•• 
haddanı• rejimini• amerikan 
ve inriliz devletlerine tabi-
1etla.te bulmak llıım reldi· 
fİDİ ıöylemiıtlr. -------

,_..-o----..,.. 

KHtıyılrı belediy11i muha· 

ıebeclıi Nuri Aydıaıöz 100 

lira maaıla kiiltlrpark •• 
fuar maba .. bcllfiae tetflaa 
edilmiı, belediy doıya 
memm a Kemal yıldırım bir 
Bit derf'cey terfi ettirilerek 
maaıı 75 liraya çıkanlm11tır. 

--o--

J• • • ıaıete ı e ilirnna 17-11·41 8 & • 
tle il iJd·- · h k ~ D ıı R ı· 
i
l& .. ol., ... 'il ve il IDÜDdt katileıtiii ome ID 

Şlıali lrlaılla Bııııkl
taar- il sırbııt ırıaıdaıı ıı lfl'. ...,.,. 

--------___:___ ruzu durmup 
FAZLA FIA1LA MAKARA SATMAK 
StJRETILEI HTIK'.AR y APAN RAŞIT 

ÇOLAK MAHKUM OLDU 

IZllr Mrlıcı ııHıı llZI 
· ııbkaindın 

Fııla fiatlı 1 &fekli makara 11tmak ıure· 
tf,te llatilılı yıpmakt•D IUÇ)Q lımirİD s.,. 
tbklJ aahiyesiade Atif boy ma• 
nO..i•cl• obuau ve orada bakkal· 
Dk yapea H&ae7in oiJa TimriıU Raıit Ço· 
lık laakkıada mıhkememiıce yapılan du· 
..... ıouada ı11çluau11 ıuça ııbit rör&I· 
tllt6ıufea milli korunma K. ının 2l, 49/3, 
T. C. K. •uD 65 acf maddelerine tevfik611 
21 lira 80 lraraı •i1t para cezHfyle mıh· 
...,... •• , 7 flD dükkADJDID kap.-hfmHUJ8 
" il • 11 • 941 tarihinde karar eerilere k 
•lkmla lraHl•ttitl ilin olq•ur. (505) 

ııto• ••.. • 

benziyor 
Kahire(ıa . ı) - Orta tark 

tebliii: 

GeDeral Rommelln ıiriı
tiii tarruzua ilk hamleti 

ıoaa ermits beazi1or her 
tarafta Alman k.:mutanı 

şiddetli bir mukavemetle 
kartJlqmaktadır. RommeHn 
usulu Düımaııı bir :çok mı· 
nevralarla ı•ıırtmakhr. ------
Altın fiyatı 
lttanl ul,- Altın bugünde 

y&kselmckte devam etmiı, 
akıam 3850 karuıa bulmuı · 
tar. 

oıuuır dluır 
Loadra(•.•)-Şimıli ırlan· 

da bıt•ckiU subeı • lrliatla 
baıvekili 06 Valeraaın hı· 
sili& lmparatorluiaaan bir 
caı,ı ofa• Şimali lrlaDdaya 
Amcrilıalıl :ıt tarı:fında11 ••· 
ker ç.ilrarılmaıı keyfiyetiai 
me•zau haİls edereiı:~dö Va· 
leraaın ae hakla protııtoda 
lnılaadaiaau ıormaktad1r. 

---o-------
Japonların 

itirafı 
Tokyo (• a)- D6rt Japon 

deaizalhınuo kıybediltaiı 
balundaia ilk defa olarak 

r reımea kabul edilmekteair. 


