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D A K I K A Dumlubınar Yuaanis
tana neler götürdü? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' lıtaabal - Pireye laareket etmif elaa 

lndiz hava
cılannın mu
vaffakiyetleri 

Loadra(a.a.)- Ha•• ••••· 
ntl•I• bir tebUtlne ıöre 
Hane u....... bala••• 
d .... • ıemileılHbrpha· 
nkatta balaua ••alanmız 
8 ...... AYClllDI dlflrmlf• 
ler6. llal awcı tanaremiı 
111.n.e .tlamemltlerdlr. 

o 

Amerikayı 
Kuşkulandıran 

haber 

~--- JQlllUI •tıı 1111 

Vaıiafton(a.a)- ladamaa 
adalarıaıa J•poalmr tarafla· 
elan iııaJ edilmeıl Amerika 
mabfilleri•i ••••1•1• dlflr• 
mektedir. Ba adalan• Kal
küte ile Seylaaa blcam lçla 
J•poalara bir la olacaja ıtbl 
bradu Çia yolaaaa da tama• 
mea keıllmeıl imkl•lan der
piı edili1or. 

--D·--
blrgı. 

tlfa ve· 
b" deva 

ada ... 
~111111111119 •• ,.. 
,... ..... Wr 

...._... ...... .. 
.,....~ ........ ,.,._ 

.... .......... 
ı ., ... .,. ... 

._ Wlll ... ..... 
.... ,., ••• 1s -·-·····••tte ,.tip ....... ._.ce_I 
... w ...... . ... ..... ,... -....... ,.. .... ,.,... ........... .... , ...... --

ıı mı 11ıııır 
t11trllda 

Tok,o(a.a) - Harbiye ve 
laalari1e ••nr•U•iala mlı· 
t.,.k bir teblljleriae ılre 
l .ı-daa illa.na yiyecek 
maddeleri Ue laerp adlat· 
rlli iP. zırari laam madde· 
ler IMa lld aıaretla emriae 
t.la• etlllecektlr. --
Almanlann 
ilk Dİlinı 

Loadn(a.a)-Royteria aı· 
kerl 1aaa11 Almaalarıa laü · 
mladeld ,...Sa takip ede
cekleri pliadaa ~abaedlyor 
•• dlıor ki: 8a plla Kıfba 
•• Sicil,. ile 12 adadaa ta· 
arrmdaa ibarettir. Ba ordu· 
•• aı ıı '• MlllJ', orta prk 
•• Lilauda ılılam..t llati-

Hindistan da 
müzakereler 
Kalkütı(a.a)- Hiat lider· 

leri Iaıilteredea yapdaa tek· 
life makabil dört maddelik 
bir teklifte balaamuılardar. 

Bunlarıa biri Hint fıde-
raayoaa, ilrlaciıi, mlmtaz 
.,......, .. .,,. ..P• ... 
il, 3 laclıl, mezlaep cema· 
atlan teıklllb, d6rdlaclal 
de ana yaıa1a bir mllli1et 
m11dd11iaia illweıi. 

Ya ölüm 
Ya zafer 
Vqlaıto• r(a.a); - Avaı· 

tralradaki Amerika• amaml 
kumıaduı Slr Mak Avaıt· 
ralya :pullmeaterlere IPP
hiı beyaaatta: f ya ilim ya 
zafer demlı ve •ize zafer 
içia memleketimi• biti• c.._-=t:;; ::;. 

.............. ...U de Yanlar.. kayaakıanaı ve l mlUetimla 
....... .. .. ..a. Geceki Sovyet biti lraaııı vade.ıı,...... 
,.. .. .:=:4:. tebligı" • Mühim bir f ah-
~.. .... ........ .k dı 

Moakon (a.a) - 26 llartta rl 8 yan 
cepllelerde ...tı laiç bir defi· Rio •• J•••lro (La)-Ba-
Pkllk b1d MlhHaalttlr. 25 radaki mllalm kim,. fabri
martta •ll I• .... • tan••I kuı yaamııhr. 6 111 •ardır. 
cllflrllmlltlr. Bilim b11ba· Ba fabrika Brullya ord..a· 
maı 6 tanare&lea ibaret kal· aa klm1••I malzeme 1•llf--.br. tlrmekte idi. 

Brezilyada 
Tevkifler 
Vqlapa (a.a)- Breıll1a

••• beı tarafa••• laer rl• bir 
çok te•ldfler olmaktadar. Yal· 
mı bir .niyete ylldea fula 
•••kaf • ., .. ,, Saoraaoalada 
bir Alaaaa aminli de tevkif 
edibalttlr. Ba amirali• caaaı· 
lar ı•fl ol.tap ll1leai1or. 
llwlmflana 11,.-.ı Japo•· ... 

Çonkintr siz
cüıii diyor 
Çaalıiaı (a.ı)'- içi• ılı· 

clıl dlyorld: 2 • kavvıtll Çla 
kola Taylıa• girmiıleıdir. 
Hoakoaıa doira ' ilerlemek· 
tedirler. f Jıpoalarcla ~ıtlmale 
dojru ilerleyorlu. ~ jıpoalar 
barada Ma•dalayı bo1aaca 
150 açak •• I~ ti••• kalla· . ,.,.. . 

,,Damlapıaar. ••para ba ..,.,. ... 
0
Y-· 

alat••• mllalm mllltarcla fa1al,e. mdr, 
yamaıta ıe,Ua, domm eti atlal :S.cla -•· 
deleri ı&tlrmlft•. 

Tlrk Balla birHtlai• Ya•a•la ..... 11. 
taflarıaa .. jlblmak ben lauula .. la M 
kilo faı.ı,., 300 kilo ldm, 300 kllO ar• 
delya Kıal•JID Y-• Kamllaaçıu ..... ,.. 
il olaa 500 Mttalli1a •• .Damlapaaar. la 
........ .. ........ tadar. 

Eski reji idareıi 
memarlan 

Aabn- Mehala Reji tlrk•tl •ma•••· 
da miln •ıklmet t.nfıadaa Aaaclolad• 
manlıkataa idare edllea tltla laW-nada 
yaılfe 16rmlf olaalardaa MI• lclu•d• 
mlltaladem bal11aaalar o zamau alt blı 
met mlddetlerlala de tekaltllklerlade ._. 
•plaam•11• temla .. •c•k Wr lllü1a •M 
liıe ••rllmlıtlr. -Demiryola naldiya

bncla tazminat 
...... - s.,..ı ••d•ınl ,.... 

maamelealala beauri r ......... r a 

yola aakU1ab• da tatWkl .. ••llJch i•ıı 
ba mabatla llecU.e verllea 11,S...,. .... 
malaa t•llmlade fi•.._ tanfuMlaa '* 
dejer HJU ..Wmlt.. •-lrfol• ...... 
ıcabıada tazmlub ba deten bclar P. 
karmıp ullbl1eltaıtlar. ~- .._ lmr= 
11hk lclare, aakU1abaıa ma1a1,.t1ae ..,a ••idi muaı..ı .... ,... ... ...... .... 
tauim edecejl bir tarife lurW• .... 
zam bir lcı•t almata ....... 

Ay adları değifiyor 
Ankara- lla .... mea... B. LRefik la· 

ceaia bam aJ adlarmul ·~..Mis· 
kıadald kaama tekllft dalallt,e ~el• ..... 
dı• ı•~•lttlr. Kaan llJilaua••• •el••· 
alaclaa çikaa .. kllae rlr• Teplaln•el 
a11aa • Teırl•. Teplal .... f•JI• .ıc.. •• 
klaaaenel a11• .Ucu •1. , ... ._ .. ı 
a11aada .ılk •J. ad olarak nrl ..... . -Mahkumlann çalıı

bnlması İfİ 
Aalrua-Erpal bakar _ .......... .. 

lqmak lure .......... _ ..... -1a 
k6m fladerlleealdlr. IDalamaa Pftllll-. 
ıl•derllea 400 malaklm lalrut iti•• .. 
çalı1111ata baflamaelardar. Ziraat ••klletla-
ce çlfUi• ziraat malaemeai ,. tolaa.r.k 
da ıl•derllmlftir. 

Türk- Bulgar Ticareti 
A•kara - Tlrk • Balrar ticaret .... 

kereleri clla ••tlaleamittir. Yul ullı• 
maaıametailluartaa.qbr ........ _. 
tla tekrar ıizcl• ,.....-~....,. _..,, 
celdJr • 
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~Melek mi, Şe~anmı?l 
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--=Şehir Haberleri-

.~. iaşe maddeleri.Baskın yauan· 
Annıcıaımlz narada, onu görmek . ~00 !~Deke peynir .etnaf lar tutultlu • f I 8, A 1 ıtçı bırhklerl ka11ahle ve IS UDrftZ.. Z ARiS Z bak.nar marifetile dın ... Beriamınıa Kozak aalai

yeiinia At•it Beıli ldSyl•· 
de Mehmet oilu HaHD 
GöriülOaila rece vakti evi· 
ne rirea ve 200 alta• lira. 
ıiyle bazı kıymetli etJaJı 
:ıcSrla ra1bede11 pbıılar1n 

18 Uapar '1 hf• çıkarılmııtır. 
iZ • ı • Beher kilo peynirin bak--,--..,.o--

Keadiıiaa yeni bir kir ve kıımet reti
rec.,k olan Sadiyeyi kaybettiğinden dolayı 
adamakıllı etekleri tutuı•• Nibıt zan ve 
tahmininde aldaamamııtı. 

Eski karnını, daha doğıuıu eıki m~tre
aiaı geceli giiadlılil araştırmalardan son
ra eaıd mesut 7uvaııaı yakın bir apartma· 
nıa t•1•• arıııada kiiçük ıre biçimıiz bir 
dıiro tataa ua ve lnzda11 ibaret bir tanı· 
dık aileden miai milli bir tek oda kira· 
lamııtı. 

Şimdi Şadly•i• •• blJlk arıuıa, .. at
ta ea bi7lk ıaacleti o tavan ara11ndakl 
oduıaaıa laer rl• mektebe ıiclerkea ora· 
claa ıeren ••vrllf ya•ralar1aı kaı11clıa 
11yretmekti •• 

Ba kltlk dalreıiacle ona o mİDİ miai 
oclıyı kiralayın Fatma laıaım, eakidea Şı · 
tll1•dea pek çok iyilikler ıarmlş, on beı 
rinde bir Ş•diyeaia eıki ve mabteıem 
koaatuaı riderek evin kola ile lltlllenecek 
'ban ıofıa takımlarını, ıii•IBk ve ıaireyi 
lltller Ye oadaa bol licretlerdea maada 
pek çok balaıiıler alır ve çok yardımlar 
ıöriıdl .. 

Fatmama o •ıld lro••i• Ji•e 
ılade bir .,.ı 111 itleri l~i• 
devam etmeıl ŞıdlJ•Ji pek 
•iadlrcli. 

o• bet 
ıftmekte 
çok te· 

Ba auretle •••ıili ve ıevimli 1anal.rı 
isi• pek çok mal6mat alclljl ıibi baadaa 
blıl• .. a,r llakkıada laer umaa ber ı•Ji 
lpeeelailMekti.. p...._ ŞMl1eyı ukl e•i, koca11 •e ço· 
caldan llalda• ı• tahilitl ••rmtı 
lcli.ı 

- Kocaaız, alı ~ittlktea bir hafta ıoa· 
ra ••• ı•ç, 11k •e bo1ah bir kadın ı•· 
tirmlf YI kl11 ile ojluaa 01111 ıa ıaretle 
taaattanmı ••J• yattarmaja çalaımıı: 

- A.aeals birdea bire feaa halde lau· 
tala•dıj'I ifC• '9aa iJi olmak " laavı de· 
ilfllrm•k •• Atla•adald tepealzl11 1a•ı· ............ 

kallar tarafıadaa 85 kuraıa 
aatılması kararlıımııtır. 

KAHVE 
Yeniden getirilen kahve· 

lerfn Hht• çıkarıldıiı bıber 
verilmektedir.: Kahveler et· 

kiıi ribi' tılımiıler ~ muif e· 
tile ve 12Sıer, 2SOşer gram
lık paketlerle kavrulmuı çe
kirdek veya kavrulmuı ve 
çekilmlı olarak ıatılacıktır. 

Kavrulmaı çekirdek kala
•eaia beher lriloıa 675 ka
raı, çekil•lı kabveaia iıe 
680 karuftar. 

KAHVEHANELERDE 
Kalaveba11elerde mltfterl· 

lere verilen kahve t•J fi. 
atlarına birer karuı zam 
edilmiıtir. Şimdiye kadar 
beı lsuruıa verilen kab•eler 
6 kuruı, 6 kuruıa verilenler 
7 ve 7 kuruıa verilenler de 
8 olmuıtur. 8 kuruı azami 
fiattır. Yılaız birkaç Hloa-
da pmdiye kadar 12,Skara
.. çay •• kahve verilirken 
baalar bir karaı zammlle 
13,S kanlf olmaıtar. Ba fi· 
atlara ıılo•lar ıa11oa hakkı 
llive edemlyecelderdir. 

Belediye ıabata11 d&a da
ha ylkHk fiatla çay ve kab
•e ıatıa kahvebanelerclea 
bazalan•cla cirmi meıbat 
J•pmıı •e zabıt tatmaıtar. 

--1111-.-. 

Uç demiri 
imalatı 

hüviyetleri teapit edilmlftlr. 
Zabıtaca faillerin ayal 

köyden ııbıkıb Hlle1ia oğ· 
lu Klzım Çullu ile Haun 
oiullara b11kıada maıke ola· 
rak kullaadıkları arme baı
lıklar, tlfeakler •e bir aaıh· 
taılı matzer ele ıeçirilmlt
tir. Saçla ıaaıl•• ba ...... • 
lar Berrıma adliyeıi•• veta 
Ali Boıkart oldukları ••ti· 
ceaiae varılmaıbr. Banlana 
laadi .. receıl .,.,tınlmııbr. 

--o--

---o---
Un• aerıeltr larllterı•i• 

bmlr Ceneral ko-l•lata· 
Da ifa ... ,.1r m9'itte ••YSI 
a1aadaraa Ur. Grela tekalll 
eclildlil lçla laailter•r• dla• 
mektedir. Bacada ikamet 
edın Mr. Greir Baca bele · 
diye relıi B. Hllamettia 
Balkaahyı :ılfaret ...... 
vedl etmlı •• Bacada n •• 
ıeaeler ikameti eaa .. .ıa 
muhitten ve Baca laa1lrı••• 
ıardlil malaabbete .tu 
bir makabele olm•lr lzue 
Baca ıeacleriae bir l•sllb 
orda çadın •Ml1• etmlftti. 

Çıd1r, llaca reaçlerlala 
ba 1•z me•ılml••• kara· 
cakları kampta kalla•ala· 
cakbr. 

Ba ay aoaaadı lımirclelri 
amiller millim miktarda uç 
cl11mirlni vili1ete tullm ede· 
coklerdlr. Baalar zirrat velrl· 
letladea ıelecek emre ı&re 
çiftçilere tevzi edllecelıtir, 

•1•• Şerife la1111dan Hara ılıe mlrelt
Wr•lr •• ••Hala dlalac.,• kadar da ı 
alu aaaellk ,.pacakbr.. ı Elhamra Sinema1ında 

ı-v"!!"".-n-.-.-..... ti-n•~,~.,-ıd ... -.-i-"!ti ... ,-.,-.-.-, ~ık:-:1-:1~111ı~ı -.-.. ~r-,...._"l"l"-.-,.-."92:ı 
Ka11m~ Eııl• llu haber berlae acı rlı 

Jaflan tllbrelr, •• Jjrelderl pırçabyaa 
tlıle .bir f.rıat kopıf1111F 

- Aaaedtlmiz ..... na alrmek 
ılrmek la.tlroraı. Biı aaaella •• ,.. 
pand 

-Arkuı var-

S.aeala •• 1 bl7lk fflml B U G 0 N 

V aterlo Köprüsü 

ı rattı;ı tamamen reakli, aık ve mallld filmi ı 

i BiRLEŞEN JE:~~~NALD 1 
i N2i~ı~ GONULLIEA ! 
ı Apıca: Şimali lrlı••••• ~iftçllllr.. Tilrkçe lıahath ı 
ı S.aaalar: t-3-5-7-9.ta .. Camarteai-Pmr 11 •e t.ılarl 

( 

Şehir alındı 
esirler 

kurtanldı __ .. 
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Yeni iki köyün Gene Zeytin- Bütün devlet memur· 
yapılması 7 bitti yaiı işi ları ekim iıleri ile de 

---c----
Diklll zelzeleıiDde yıkıı.n 

iki k61 1eriae Kızılay cemi-
1eti t1rafıatlaa yenldea lap 
ettirllea lakaya ve Atepe 
k61leriade ia .. at aibıyetlen · 

mittir. Yalrı•da malıalliae 

rldecek "'' heyet tarafındaa 
kiSy eYlerlain kıt'I kabul 
maameleıl yıpalacıktar. 

Yeai köylere IOtıcık ve 
Kayakam k&yleriaden açık· 
ta kalı• laılk 1erleımek 

hue•lr. Ba köyler balkı 

tlıHf aama•lılr, alur, dam 
rlhl •olrııalaraaı ikmal et· 
melde 111eııaldl r. 

• 
Belediye 
Bütçe•i --
lamlı belecli111lyle ona 

bafh mll•ıeıeler 942 bitçe· 
lerl laaıarlaamııtar. Ba bltçe 
1,300,080 lira ile tenzüa 
etm1ttir. Havaıazı Ye oto· 
blaler baadaa hariçtir. Bele· 
di1e mecliıi aiıının birlade 
ba1la1acakbr. 

Zeytin ve pamuk Y•iları 
fiatları yükseldiği için ikinci 
emre kadar aatıı yasak edil· 
miştir. 20 tenekeden faıla 
Y•ilar beyannameye tabi tu· 
talmuıtur. ~Bu yüzden plya· 
uıda ı. ~ytiayağı satışı dur· 
maıtur. 20 tenekeden az olan 
yağların beyana tabi olma· 
dıiından hanların b~ı kilo
dan fazla olmamak liıere bir 
gün evvelki fia~ illerinden 
perakende ıureti1le ıatmak 
cmizdir. 

o 

At koşuları 
Pazar gilali ilkbahar at 

koıularına Kızalçallu Hipod· 
rumunda d9vam edilecektir. 
Koıularıa bu laafta:daba bl· 
yük bir allka uyaadar•etaiı 
tıbmia edilmektedir. __ .. _ 
Altın yükseldi 

lıtanbul:.- ta.uamea dar· 
muı olaa altıa ıahıları l ba· 
giia birdeahlre tekHr hara· 
retlenmlt ve bir altla 35 li· 
ra 80 kurut• kadar çıkmıı· 
tır. 

Devlet Demir Yollarından: 
Mabammea bedel, muvakkat teminat ve mikdarlan .... 

i•cla yazalı dört grup çam .,. aökaar kereat• ayra .,,. ilıa· 
le edilmek iiıere 9-4·942 perftmbe ılnll ıaıt tide kapah 
ıarf uallle Sirkecide 9nca iıletme biaasında A. E. komiı• 
yo•a taraİıaclaa Hbn alınacaktır. 

lıteklileria ayal ıBn saat lOna kadar lıer sırup için ayrı 
ayrı olmak ıartlle temiaat ve kanuni veaikaları ihtifa ede· 
cek tekliflerlal komiıyona vermeleri liıımdır. Par11ız ıart· 
aameler komiıyoaclaa parahlar iae grup kenarlarında ıöı· 
teıilea bedeller makabilinde Sirkeci vezaeıladen temia 
olaaar. 

Grap Ciaıd 

1 Kibu kalu 
2 Çam ., 
3 Kllııaar ta lata 
4 Çam talata 

Mlkdu Mulıammen Muvakkat Şart•ame 

M. 3 
716.950 
232.400 
274.360 
314.620 

bedel teminat bedeli 
lira lira lira 

57356 4117.90 2.88 
20916 \ 1568.70 
21948.80 1646.16 
28315.80 2123.69 1.42 

25-27-29-31 

lzmir Yabancı Askerlik şube
si Baıkanlığından: 

Şabemiıcle yoklama rarerek ıınıf alan 338 ve hanlarla 
maam.ı.,. tlbi diler dopmla erat ile evvelce yoklama 
rlreıek .... ı almaı ~· bea&z 11vkeclilmemiş yoklama ka· 
çaia •• bakaralardaa apğadıı ıınıflara yazalı erat keadl 11· 

aıfl kar1111adaki r••cle ıevkedilmek lıere ıabemlıe ml
ncutlan akli takdirde ceulaadınlacaklara illa olaaar. 
Sıaıfi Mlracaat edeceii ı&a 

Ölçme 25-S.942 Çarıamba öiledea ıonra 14 •kadar 

Ga1ri mlılim " " " " " 
Taak " " " ., " 
Deaiz 
Kim1a 
Nakli1• 
Malilia 
Malaabere 
Slnrl· 
lltllakim 
Pt, ... 
Tepça 

" 
., 

" " it 

" " " ., " 
26-3-942 perıembe 6ğledea sonra 14 e kadar 

" " " " " 
" " " " " 
" ,, " " " 

26 3·'42 cama lğlıden ıoara 14 e kadar 

" .. " " " 
28 3-942 cuaartaai öjledea evvel 10 • kadar 

meşgul olacaklar 
Baıvekilimlıla verdikleri tllrektlf ile· 

rine ilkbahar ekimini• •• u iki mbll•• 
çıkaralmaıı yolandald · çahımalar Yillyetl .. 
miıde hızlanmıı, yıılık elrim lçia llzamla 
tobamhıklar datıblmııtar. Şimdi ekim it 
leri ıoa ufhıdadar. Vlllyet makama, 
mahıul&a kontrol& ve allkadırlana ça· 
hımaları hakluada •ı•iıdaü karulaı bl· 
tlla kııılara tebHi eylemiıtir : 

" 1 - Tohumluk veya para almak ıa · 
reti1le yaıbk ziraat yapıalarıa aldıldan 
tobumlak ve para ile aekadar ıuiyat pp• 
tıklaranı ve ekialeria aeıvlaema darama· 
na ılraıt teıklllta mltemadl1•• koatrol 
ederek her ayıa 13 Ye 25 DCI rlalerl 
kaymakamlua birer raperla blldirecekler• 
dir. 

2 - Milli koraama tclluıiubaclaa Yill· 
yetimiıe aynlaa pua ile ,ziraat memv· 
larıaıa lauclrala ve ma1refluı lcle•eceil · 
tir. 

3 - lalalurlar ldaraia.._ •eJ• •••fal 
ve laa1aıt bltçelerdea rıa•erHea laa. d • 
rab tahtiAtlJI• klylue ,tdildllrp Iİraaf 
memurları ayal zamanda ıeri1at •• m ah 
ıal darama laakkıacla tetıdkatta bul••• 
caldardır. 

4 - Jiraat m•marlan kıtlık •e yuhk 
meıraat laakkaada biter defter tatacak 
lardar. 

S - Ziraat memaılaraa malaıallta uru 
yerecek olan doa, dola ıel, ribi metooro. 
le jik hidiselerle laer tirli laapaa ....... 
ve1a mantar b11talıldan h•klna.. derlaal 
ka7makamlıklara malilmat Yer .. k ba laa• 
ber viliyete ıöaderllecektlr. 

6 - Villyet merk•ıiadeld 7.lraat mmlllm 
ve memarları merkeı kuaaıa ıerı,.t iflerlla 
me11aJ olacakluclu. 

7 - Ziraat memurlara laer kiyde klmlen 
ne miktar tobamlak Y•Ja pan ,vullmlf ... 
cet.elini alarak rlttlklerl l1erlenl• ba mlk· 
tarıa lıakikatea ekilip ekllmedltlal bldat 
ıörecekler Ye eldlea toliamlaklana waktl 
ıeçmedea ekllmeıiai temi• edecıkler
dlr. 

8 - Ekim, çlmleame, çapa, nl•ma. 
bilyilme, b111at, lıarmaa Ye maU..1 miktar• 
lan hakkıada etraflı mah1mat ~topla•cak 
ve prim verilecek patateı ulaalan Wrer 
birer 6lçllecektir. 

9 - Amele Yaıiyetl ye iaplulJI• J••· 
miyeleri her mahlul hakkı••• aJn arrı 
teıpit oluaacıkhr. 

10 - Ge kl1leri çok olaa U.lu .... 
ayrıca yardımca memara lhtlp~ olarıa 11e· 
mea merkeıe blldirecelduclir. 

11 - Ziraat teıkillhaıa ba laemll lfi 
yalaıı bap•• bqarma11aa lmkla olmadı 
jıada•, orma•, Yeterlaer, aafla, k•daltro, 
sıhhat, lılcla memarlan fye ilk mekhip 
mlfettiıleri, &jretmea Ye ejitmealer, tala 
ıildarlar Ja11cluma, iabiaar ve kredi koo 
peratiflerl mem•rlanna sldlace eki lf •• 
mah•al daramaaa ~ke•dl • a11I vaalf.terl•• 
g6rmek içi• k&y ka1mabmlara n vill· 
yet ziraat mldlrlltl•e bUclireceklertllr. 

12 - K•ymakamlar Ye aahlJ• mldlr
leri kendi mıatakalanaclaki lı6J Ye mala· 
tar ve ihtiyar mecliılerl ve t çiftlik ..Wp• 
leriai ve alikatlarlara bu laaaaata ı•r•k• 
tınlyelerde balaaacaklaı ve tatbikat af. 
balarıaı bluat takip fedıceklerdlr ... 

Emri• alh•yetlade, hltl• de•let tqld. 
litaanı ba it~ azami ıarette elaem.,_ 
vermeleri fıteami,tir. 
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Yerli mallar pazarları 
lııe millteıuhiıaıa Tevıi ve t Toplama 

Umum Mlldilrlükleri faaliyete geçmlılerdir. 
Tevzi için umumi maiazalar açılacakhr. 
Bu ma;azalar açdıacaya kadar mevcat 
011 yedı Yerli Mallar Paıarlannda sıiyim 
e11aıı ile hblikte yiyecek maddeleri nla 
de aatdmHı düıüaülmtııtül'. 

S&merb•ak mtle11eaeleriaia aermayeıl 
ylz mll1oa lir•1• çıkmııtır. Bu sermaye 
ile f abrlkalarıa randımanı arttırılacak •• 
baıaıi milo11e1elere de kredi verilecektir. 
Huaıi fabrikaların mamalltannı da Yer

li M•ll•r P•zarlaraada Htılmaaı için bir 
proje laazırlaamııtır. lktiaat Veklleti ye
tittirici •• lıleyicl, Ticaret V ekileti de 
d•jlbcı teıkillt karmak ıaretile itbirliii 
yapacaklardır. 

Her •tllyette Y••İden Yerli Mallar Pa
zuları •çdmuı kararlıımııhr. Yiyecek 
maddeleri•ia Yerli Mallar Paıarlarıada 
Mhl .... i• b ..... lerde laanrhklara bat· 
fa•acakbr. -Bıı lııııtııra ıı rııılda 

btaabal- S.1auameye tabi tatalaa 
laam lıaaçaklarıa mikdan ve kimleri• elia
de balaad•fa allkadarlarla teıpit edilmiı 
ve baalara hlkBmetçe el koaalma11 karar 
veıllmlıtir. Ba m•llar bir araya ı•tfrildik· 
t•• ıoara kauçuk ve liıtlk fabrikalarıaa 
ihti1aç aiıpetiade dafıtdacaktlr. ----lllli t1r1111 taıınııı 

ııkırı llra-ıt 
Çorakkapıda tacir Hlaeyia Rlza ve Fa

r.ak adıadalri ldıiler falalı flatla kaadura 
cfYlıl Attddanadan yalralaamıftır. 

§ Çorakkapada otar•• Zebra adıadaki 
•••• ••velce 9 lira kiraya eviai verirkea 
lla • .,,. 13 liraya •ermek aaretile mUU 
•••--• ka•a•a•a maballf laareket etti· si•••• J•kalaamııbr 

TalaafiyecUer çupaaada Kömlrci Maıa 
otla Kadir, ekmejia kiJ01aaa 25 karata 
•lmak ıaretile lbtikir J•phğladaa yaka· 
laaa111 •• laakkıada mqbat ıuç zabıt vara· 
lr .. J•palmıftır. 

--1••-
Ekmeklerde mısır 
iki ıladlr Ekmekler m11111 fada olarak 

çdn1or. Fakat dellfiklik aakHyatta• ileri 
ıelaiftlr. Gue hajday aaa artbnlacaktır. 

ımır Yılllııı bkırllk Şubat 
B11kıııı1ııdın: 
338 Ye baaJarla maamıle7e tabi dopmla 

eratta• laarp ıaaayi ve ıBmılk ve ormaa 
mmflanu ayrılaalarıa ıe•kleri icra kılma· 
cajaadu laem•• ıabeye mlracaatlan illa 
olaallr. 

lzmir Askerlik Şube· 
sinden: 

317. 318. 319. 520. Dotamla ihtiyat era
b• ••elik ibt11at yoklamaları 30· 3 • 942 
tullalacle• 6·4 942 tarllaiae kaclar de•am 
edecelrtir.Şabeye laer fi• ubalatan akııma 
lı••ar mlr•c•tla yoklamaları•• yaptırma· 
...... ,.ptumıyular cbakkıada kaaaaaa 
caa lalkOmleriaia tatbik eclilıcıii illa ..... 

RADYO • TELGRAF HABERLE 
~ -

ıııdılu aJınııaın 
RadUD Hllbaları 

-

· Lonclra- lafillı baıvekili 
bir toplantıda: .. Fellketia 
ıoau ıeldiiini ıayliyemem. 
Fakat yaıiyetla iyileıtlii da 
ortadadır" demiftir. 

Yeai Delbl- Birmaa1ada 
Japonlar Çia kavvetleriyle 
tem•ıtadırlar. Japonlar bü
ylk petrol kayala11aı hedef 
ittihaz etmiılerdir. 
Çaaıkl••r- Birmaı1ada 

Çialiler me•kilerial malaafaıa 
ediyorlar. Akımda iki Japoa 
t&meai imlla edllmiıUr. Şid
detli meyclaa mabarebeleri 
1apdı1or. 

V •ıi•rto• - FiUplalerde 
Bataa acluıaa 1eal Jıpoa 
ka••etleri ıelml,tiı, 

Tokyo- Samatra timalia
deki kanetlerimiz 292 5 eıir 

Loadra- Japonlar Seylaa 
adaıııa yaldaıti. Seylaa ma. 
halli mecliıi mecburi aıker
liti reddetti. 

Loaclra - Balrariaaaa ve 
Romaaya mlbverin ilkbahar 
tauruaaa ii9er ylı bia 81• 

ker iıtlraki . teabbiit etmlı· 
lerdlr. 

Tokyo - Niti Niıl ıaıe
teıl japonlarıa Paıifiktea 
claba ileri ıideceklerial ya
ııyor. 

Tokyo - Baı••kil parla
meatoya kaparken, Japoa
poayaaıa Aıyada yeni aiza· 
mı karmığı azmetti;iei ya-
11yor. 

Badapeıto - Macar hari
ciye nazırı, Ramealeria yay 
ıaraııaa Mıcarlarıa ıllk6t 
etmeıi böyle bir ıamaada 
Anapıbbk premiblal maba
faıa içi• oldaianu ıöyliyor. 
B&kreı- Romaaya ve Ma

carlıtaa ea 1eçme aıkerle· 
rlal Ruya cepbeaiae ıl•· 
clermektea lıe ortaldarıadaa 
ıelmeli mahtemel bir blcu· 
ma kar.lamalı iti• elde ba· 
ludarma;ı tercib etmekte· 
tllrler. 

ll•kova - Rad10, maa· 
lauarada ol•n 16 ncı Almaa 
ordaıaa1111 ae Ctanare ile 
yapılan 1ardımlar ve ae de 
doktor GöMlıia valdettlji 
ilkbahar taarrma kurtamaı, 
d&ıman teılim olmaıA yok 
etlece;iz, diyor. 

M•ko•• (R91mi) - 2 ıla 
ılrea bir mabanbedea 10ara 
ytlılerce Alman öllıll Kale
ni• maareb~ me1damaı dol· 
darmaktadır. Ay•i cephede 
ilerlemek i8tl1ea 929 Almaa 

Bulgar min
nettarlığı 

Belırad (a.a) - Balıar 
baıvelrlH ve laarlciye ••1111 

Alma• ıazeteleriaha Balıar 
teblijiae laaar ettikleri laa
ıaıi makalelere •erdlfi de· 
meçle: Almaalarla oı.a eıkl 
afllh arkadııhklanm lehe· 
r6z ettlrdiktea ıoara Bal· 
ıarlarıa ba eıkl dOltlarıaa 
karıı vaktilede fedaklrlık· 
Jarda bulaadaklanaı alyle
miı ve eıciml• demittlr ki: 
Baıtl• waıl1•t ozamama ak· 
ıidir. Balka•larda lll1lk bir 
zafer temin ede• Almaalu 
balıar milli emallal temi• 
etmiı olmak itibarile Bal· 
ıarlar Almaalara karp mla· 
aettarlık lbellemektedirler. 

Mak iırtüre 
• 

nışan 
V aıiaıtoa(a.a) - Fillpla· 

lerde ı&ıterdlji caarettea 
dolayı relı RoıYelt ı•••ral 
Mak Artire aitaa •ermiıtir. 
Mak artör dlflDaaı• faik 
kavvetlerlae lrarp Edla,.ca 
alluılaaaa bir ~zafer temia 
ettiii için taltif olaamaftar. 

Bul2ar kralını 
atsıalarmış 

Aakara (R. G.) - Balıu 
kralı•ıa Alman ıeyalaatiyle 
•• cok maıial olaa Loadra 
radyoıa Balıarca Deplyatıa· 
da Berliala Balrarları Ra1-
lara lıcarp harbe IObcajuu 
ve Balıar milletlal fellkete 
•lr&ldedlji•i bildirerek Bal
prlara krab baılanadaa at· 
malan•• tavliy• etmektedir. 
Ayal radyoya ilre r•••ral 
Zılmof •• arkadaflan Bal
ı•riıtanda tevkif edilmlılu
dir. 

ikinci seçim 
olacak 

Kalalre(a.a)~- Tabmi•lere 
ayıma olarak b&klmet par· 
tial latlhaplan kua•mq IH-1 
de feıat kanıbfa iddla.tle 
karı111ada bafl• Hçim 1•· 
aldea 1apdacakbr. Neticede 
baıl• aalacakbr. 

ıabay ve ukerl ald&rmlftlr. 
Çetelerin b• barpte blylk 
lsizmeti ılrllmlftlr. 
Moıkova - Briaaıki keli· 

miade bir çete malzeme ylkll 
bir Alman trenlal hava1a aç• 
maıtar. 

= 2 

jaDOD 
dım 

Vatlaıto• ı(ı.a)
lu•eld ~mlataW.. 
dltm•• tarafa ... • 
elam•• eclllmlfttr. a. 
barcbma• ,., ..... 
azdır. lata• 
bo1•ca 
acli1or. 

Sobranya 
Kapandı 
SofJa( ... ) - .... .-. 

....,.. .... ,. -~ 
kapaaacafaaa slr• • 
rlaia 28 la• 
Llnm flrll 
fe•bllde it 
..Ucle Tudar. 

lngiliz 
DUD 

t 
Lo•dn(a.a 

tir• ., 
.. ıfliz 
t.sllls.W. 
ıraa bllclir 
toplan olu 
h... klçlk 
ıirlerlle ka 
bir 11rbha1a 
ka111•ada ~k 
ıtrllmlttlr. 

Balı 
harbe 

a.. (a.a 
lere rlr• 
Balpr ulı 
nldal blnal 
kdalar lnlrl .,... ....... 
maktadu. 

Tamia _ıUdl..,~ 

Almaalar 
maa talepl 
etmektea •.. .......,. 
riataaıa lau 
bltla uad 
rerl .ı ....... 
.... ııı~ 

Konı 
Çem 
Yeai Dellal 

çeaber lçilMI 
ıiyete baki 
.... ir. il . ..,.. 


