
(Senelik 7,5 6 aylık 4 lira) (Sayı•ı 100 para) 

O N D A K 1 K A 1 Büyük Millet Mecİi~inde 
_ Taze ekmek, bayat ekmek 

lh&l!ı • • • Ankaıa-~ntalya mebusu Rasih Kap'aaın taze ek· 
.. 1.111er, Bır lngılız Ba taandaki mek uttıklarıadın dolayi Aotılya Hilye ceıHıaca 
el.• -t k • • K 25 lira •ğu pıra cna11aa mıhkü a edilen ve ekmek· 

C. ana uça gemısı ahraman lerİ müsadere ohıasD iki vatandat bakkıaclakl tlfô1 
anı n b t ld Mu··dafı·ıer ıual takririae Adliye vekili H.... Meaimeaclotlu ce• 

1\..... • ar. a ırı 1 1 vabea iubıtta buhında. 
-.ıai (•.•)- Hiat Loadra (L•)-Amiralhk Vaılafto• (•.•)-Cenap Filhakika milli koranma mevzuna ıirecek ve ıa~ 

..._:ılerl llderi Neb dalreıiala teblljl: bah Puifik komataaı rel· teıkll edecek bıreketlerin ayrıca bir kHaraame ile 
--..... lliU.U.e lalt•p Paıifilrfe P•rikomariaia ıiclm'baı Raıwelte yolladı· tesbit ve olaaı J&ıamlu olcluiaau ıöyliyerak ıabıl ka• 

•lıl•..ı.tir: 75 mile yalua bir yerde bir j1 bir mHajda kendiıiniD aaatiace 24 ıaat ıeçmeda• Hblaa ekmekleri• ılklıt 
~ lltettuert teca· Japoa pike bombardıman ba çevreaia bqkomataah· fark111daa lıtifıdeye meydan •erUmemeıl lçla ticaret 

.. ..-.... ,. tla· tayyaruiaia lalcama neti· pa tayia etmek aaretlyle weklletiace bu yolda tebllfat yapılmııtır. 
'• llltl&ta bala· cesiade HermH adla 10800 Le dlaiae k - t ll Buaa riayetliılik ıaçtuı, fakat mllll koraam• ma· f k L • • D arf I IOS er ea 

' 111J1Dili• a• .-a. toa a DÇ•• ıemımfz batı· itlmattaa dolayı teıakklr clbince d ıfil ceza kaaa•aaa• 526 ıaa maddniae ıö • 
'- ita makadcleı nlmııtar. Tayyare la1ç bir . re b&kma bailaam111 lcabecler dedi. 

L.-!• iftiralı etmele• torpil atmamııbr. Dofradaa etmıı ~· •aslyet ~·~kı••• Mltealdbea Ticaret vekili ı6z aldı. F1rıacılana aa• 
...... .,.... dotnaya ıemlala lzeriae lll maJu!llah l'ermııtır: daa kanamak içla bımura fazla ıa attıkları•• dair 

i':. Stıff d ablmııtar: "Batıan mlldafaa edl çok yerlerdoD ı11riyetler alıadıitDlı aalemek içi• ita 
'-ta :~ K.rJpı 11• Askeri mılafillerde be lirken ıoa imlli•l•ra baı tedbir~ baıvurulduiuau izab eyledi.. laabat klfl si· 

ıa ••~~·: ti· beyaa olaadata•ı ılre la· varulmuıtur. Soa 24 Hat 
1 
rlld6 .. °"•• c.. er •• ılltere barbe uıt•••ta ıa- aarfı•da jıpoal•rıa topçu Çifçiye yardım 

lr.dırlllımleketimlıi ma11 6 açalı ıımiıfaı ••· ateıiıe lsat'iyea malıabele .. 
HM•9'1 .. ,t •• ••ta•ımı· bipli. Baalardaa timdlye , etmedik. Çlallü bir k111m Aalrara - Haber alıaclıiına ıöre ltafl• reıml ı•~ 

•tcae\tH lteıka kadar cl6rd8 batanlmııtar '-·tal d L 1 zetde mi blm koordiaaıyo11 kararları aeırolaaacakbr. tlt w " .. arımıııa nere e uu ua- b k b '-k IA ı b 
llL -.••lı 10ktar .. fakat bu ar.ada yeai 0 ,..ak d '-I bil . Bualınn lr ıçı a. • 111 ma umat a ıamıı r: 
.... tlı'- ~ D• ara Jı mıyoruı ve oa· f kd d la 1 lı "',,,_"••-~ lsadaa •• ıemlleıiain Elara edilerek lın muhtemel olarak iki Makbtlç çi tçlhye. aydadeial ~leyalaa 2 60ea0ö0001alçl to ama 1 

,. ... rlfii n ufere a~ldlld-.ı .dı teba· •erme üzere ta 11s mı ı o •• • , raya. aıra .;; z-ı-- rlı ettlrllmltlir.. at .. ar•llH "'"'~.rmak lılç hlerlik lcet.ı olar•k bir mlloa lir• dalı• UbHlaa karaı 
,., te arza etme ilıımlz bir verllmlılir. 

DllR!ııı .............. bı· Amerikan res 1•1dtr." Milli korunma kaaaaaaa ıöre, 11rmayHi de•letia 
...... a .. ,.1ı ola- A t bl. v. y onan Kralı ola• mlcı .... ı.,, ıarfedeceklerl paraları• mlıbat • ., •• mi e tgl kıaı Ziraat baaka11na ıaadermekle mllıelleftlrler. 

V •ı•aıtoa (•.•) - Har· Beyrutta Z. t J I • 
laiJ• aaıırlıtıaıa teblijl: B y lr&& il eri 

B .ı il ıyıut (a.a) - aaaD .., . d l 
ata~• yarımaaaıı • k 1 . . d b Anka a - Mecliı bltçe eaclmeatn en ayn aa ra• 

laer tiri& lrt batın keıildiil r• 1 ma1ı111te. JorıK lad' 
1
a: portörleı ia her wekllette yeni yıl bltçeıi mlaaıebetlle 

... _ L d lrA Lii raya ıe m ıtır.. ea il Dl L•LI bi k d" 
~ 1 •D aa a meı ur m••• J•pmakta oldukları tet.ıuer tme laere ar • 

.. :•) - Aakul mlclafaa edea lıomataadaa baıvekil •e harbiye nazırı Baala rıa verecekleri olan raparlar lıerlade bit~ 
~ lafa laafladaa akaaa bir mHajda maladat karplamıılard1r. Kral bura· eDclimeainin yapacıgı tetkik ve mlıakerelere •JI• 
"' Wltelerde ol• bir k•••etle dlımaaı tat· reda bir kaç gün kalacak· 18 iaJe baılaaacaktlr . 

.t a.t.ea•alıl kn• mak lpa ller lmkl•ıa ••· br. Aakaıa - Y eai ziraat bltçeılae ziıai Yeteri•• 
• tılllm olmak ıara alıadıtanı ve bayrail 1 • ı• K ) mllcadel' ıl itleri için 298 bia, b1ralarla •Jiır depola· 

lsarp Jıpoa ltıt mıııa . ıerefli bir tekilde ngt iZ ra 1• llDID bakım ve iaşe mHrafı olarak 190 bia lira lsoaal· 
~ •• lla11blı •• Koreıidorda kalıde dalı•· k d • maıtur. 

'- ı .. u. ııtiyec•· la•m•i• de•aaı ettlil•l •• DID ar eşı - -------------
IC•"'~ .. ita laıı•am•• maddi laaıaraa ltlJik ol· Lo•dra (a.a) - laıiliz SUiKAST 

8-t.aadaki kal' · medıtıaı itlldirmelıtedlr. krahaıa klçllı blraclerl 
.. ~lıtı Koıeıido- Paıifil&te laawa kuvl'et tayyare ile Cebellttarıka DAV ASI 
~ olmallDI ela leri.mlı in n&z teıelrkll ara• ıelmlıtir. Burada liç ıB• Aakar _ AtatOrk bul· 

Pike tayyare-
1 •• 
· erınıa 
hizmeti -...~~c.t.•ı kaa•ıtl• fHı•cle llalunmall•• r•i· kalacaktır. ••r1ndal&i iafilik bidiaeıi 

...._t•dir m•• aldıtı neticeler mem· •• •• d d i 1 L tla Loadra (a.a) - Royte-. . M k A t i•a1ıaa a r o aa zauı • ._._ aual11t wırlcıcllr. Ba böl· 8 r OrUD R t & ·ı rla Vaıl•ıto•daa aldat- ltlr 

F 
reele ltir jıpo• knal'azörl flD a1ıçaya bildelr~I mHil e la•l»ere 1ire, mltttfikluf• 

ra So••zıerı• IDllDDD lflD rl mn De b , I L-DllZ batırdmııbr.. d d .... d'ld' 8 eme• bütla ıem&lerla 1H1· 
•• la e ae•am • 1 1• a taran pike ta11arelerlala tillüleri Düıürülen Melbruı (•.•) - Avaı- dlvaya lataabalda 9 ıablt la&camları oldta ••laplmıı· 

tralya baıkamaadıaı Mals mel'cattur. tar. 
teDbe· s vyet Artır Bata•• makal'emetl Çarıımba ~·ki celtede 1 h. d 

• 0 •• aldbetl hakkında yaptatı ••rak okaaacak •• Sowyet şe lr yan 1 
llıde Tayareleri demeçte clmlıtir ki: mazaaalarıa lıtlevabı yapa- Ha•DOD Ayre• ( ••• ) -

.. n_ L ..1 ı b k ı L A k d ki Ll 1 Dl• Saa Sal•adoraa Aka· •)-Fra .. n_ li ( ) R•ımt• uu aaaar aza a •· ıcı., a ara ı ııa ter il d bl ILblr 
8111 ıu• ..,., a . •·• - ~ •- . k d 1 k ld i d aaıya maaıa a )' a 

aı.; •lt• .. kkU blldlrildlilaı rlre 15 mart· dar ço• ıı ıörme •e ıoa la eaece o a ua •• ı, .. ya•11• çıkarak llemea il•· 
-....,~le laolfe.tkler taa 6 ai ... a kadar Raı aefue kadar ailllaı eld•• taabuldakl ıalaitlerla malta· mea tt&tla ıelari talarlp 
.....,_....._il lıere Rn ceplaHl•de lmtaa eclllea terkıtmemelr orada çarpa· kıme~ia 1'~adaa ıonrakı ettikten ıonra ... ıl•dlrl· 

laareket etmlı· Raı ta11arelerlal• milulara t•• kahramanlar içia b&yük celaeııne çıgır1lacaklar1 a•· lebilmlıtlr. 12500 ıll• nal• 
1869 ·da.!. . blr ·,.rettir.. . laplmıktadar. kalmııt.r. 
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• •··· .... . ...... . ··•••<•••··············· universite 
iM ~ ek ~ i, Şeytanmı?f -Şehir Haberleri- fakültel 
ı -tiO- Yma:SIRRI SANLI ı rimizde 
Şadigenin kız karde&i tarafından Gaz, ben!in! :Kazma, k~rek 
Nlhada atılan tokat hırifln ağ- yağ, ve lastık ve demır 

k k Villyet fi•t mür•lrabe ko. Kazma ve kareklerle ça· Zindan, burnundan PB ÇO misyonu, petrol ve milıtak~ buk ve levha halindeki de· 
f l •-n mirler viliyet .. e be•••• tılli k k t t ' ları eaar iahaa y•pı aa • · T ı 80 8 1 mış 1... çük bir zam üzerine petrol tutalmuıtar. Plyetada mev• 

Nihat, patroounun verdiği nasibatı, da· ve müıtaklan ff•tlarııı ye- cu1 ba kabil mal&eme ve do· 
ha doğrusu emre uyarak üç ay k .. dar kı· nidea tembit eylemiıtir. mirleri alilradarlu bu akı•· 
raaı ile iyi geçinmeğe çıhıtı. Ziya Sokul· lz.nir için teıbit edilen ma kadar 9 lll1ete birer ite· 
gan ona ticarethanesinde daimi ve bol fiatlar ıöyledir: yanname ile bildireceklerdir. 
maaıh bir vazife verdi.. Aceataların sahı fiab: Villyet fiat mlirakabe ko· 

Fakat dördüncü ayın sonunda bu iaıtlum Gazyağı tenekesi 915 ku- miıyoau yıphit -!,ir topl•a-
ve inzibat dahilindeki iıi onu 11kmağa baş · ruf, dökme fiatı kilo itiba· tada el dokuma teııllifarın· 
Jadı.. riyte 28.35 kuruı, d&lrme da ımal edileceli dokumaya 

d 1 '- f b t ı · . 23 25 k t tiplerine aöre fiat tayla .,. Kendisi eski serl>est hovar • 111(, ıe ı • ıtre11 . uruı ur. • 
ve macera bayatından uzaklaıtırıldığı için B•yilerin fiah: Bayilerde lemiıtir. 
onu bir bir şeyden mahrum etmiyen ıea- ı11yığ'ı dökme Jitreıi 24 15 Ni1aadau itibuea ba 

>- tiplerden baılıi: a tiplerle me1· gin patronuod• n ve kar11ından önüne ge· kuruş, bıllkallarda litre1I dana retlrllecek mamalltla 
lene şi klyet dmeğe bıılıdı.. 25,SO kuruıtur. ıatalmaııaa mluade eclllml· 
Şadiye ife nikibla tekrar bağlandığından Benzin aceatalarda: Çift yeceil gibi baDları imal edea· 

sekiz ay geçmişti ki kendi evlerinde çıkan teaelreıi 1145 karaı, d6kme Jer ticHet odan kaaua ma· 
bir bidiıe talisiz kadının rahatiai büıbütiia litresi 31.55 karuıtar. cibiace 1ıdliye •erilecelder· 
bozmuş kendisini yeniden derin azap ve Motoria J•i• çift teaeke1I dlr. 
uhrap uçurumuna fulatmııh . 695 kurut d6kme kiloıu Oda yeai dokuııpalan oa 

ilk kocHından ayrıhş haberini öğrenen 20.SO karuıtur. bir tip Bıerladea baıarla· 
Şadiyen i n hemşireıi ; ablasının n111l bö1le OTOMOBiL VE KAM· mııtır. Fiat milrabe komlı· 
bir fe la kete yuvaıl•nchiıaı yakıad•n öğ· YON LASTIGI yonu ba tiplere aöre aı•i•· 
renmek için bulunduğu şehre ielmiı ve Otomobil ve! lr•myoa Ilı· daki flatları tublt· eylemiı· 

k tir: hemşiresinin ~vinde oa beş gün lçia mi- tikleri d•ğıtma omiıyoau tip ,
1 

iace lnepoa 67 ka-
safir kalmııtı .. dUa iııe müdBır&aBa reiıli· ruı, tip 2 iace krepoa 52 

Şıdiyeden bet yaf daha küçilk olan Ve l jinde toplanmış, lramJOD Ye kuruf, tip 3 kaJiD 51 kanlf, 
kız kardeti kadar sevimli ve cazibeli olan taksiler için getirilen 58 ıdet tip 4 kala• 42 lıaıuı, tip 5 
bu kadının göze çupıcı güzelliği Nihadın liıtiiin teni maımelesini tiıor (J8 kuruı, tip 6 tllheat 
gözlerini kamaıtırmıştı. yapmıstır. •ıtarı S8 kuraı, tip 7 ç1rpf 

Ziya Sokulgaaın tazyiki ile kadın ••cı· Et • 1 • 233,SO kaıuı, tip 8 çartaf 
hğıaı bir müddet için bırakan Nihat. ken- iŞ eri 283 k•rnı, tip 9 ba•la 293 
dt ay•iıaa böyle müıteana bir kadının Belediye: et mevıua ile kuruı. tip 10 peıkir 75,SO: 
düımesi onun bovardahk kurtlarını yeni· yallıadan alikadar olmak· kurnı, tip 11 blyllr laa,ıa 
den caaland1rmıştı.. tadır. 90 karuıtur. 

Şadiyeala evde bulunmadığı bir saatte Corıup •• ıark •illyetle- Halkapmar-Te 
fıruttan iıtifade eden ıeıki ııönül e1kiya11 riaden lzmire . m&blm mik-
Nibat, karısının kız kardeşiae yaptıiı uı· tarda kaaaphk bayv•a re· 
taca bir •ık ilanının fayda vermediğini tirllmesi için hayvan tıcir· pecik yolu 
anl•yınc• bir el sarlunblığın• da baı leriyle temaa edilmektedir. 
vurmaktan rçekiamemiştl. Y•kında mühim bir, iki 

Miufir kadı, bu iirenç tecavüz karıı· parti kasaphk hayvan reti· 

Halkapıaardan T epecije 
giden ve baradaki falnika-
lar öaladea r•Ç•• yola• 
iaı•• .. • yakı• ıtl•lerde baı · 
laaacaktır. 

sında ıoa derece hiddetlenerek Nibada rilecektir. 
öyle bir tokat atmııtı ki herifin ağzından 
burnu odan bir ıüı ü kan akmııtı. i Elhamra Sineıpasmda 1 

-----------·-Ar.ka.•.•11v.•.•-- ı -Şıbane 1eıli b&ylk yıldii matlnelerd•• itibarea i 
H 1 • d 'Al• F ', Butly Grable· joha Payae· Jack J Karşıyaka a kevın e ı ıce aye IDoıkie ve s orkeıtraaıD ittire· 

Abdülhak Hamidin ötüm yıldönümü mü· ı kile çevirdiji muazzam bir filim 

nHebctiyle Karşıyaka Halkeviade pazar : HALLOi! BROADVAY!I f 
günü Hat 18de bir tören yapılacwk, bllyük ı ik' fi k ı ı 

· · • · b b kk d b' k f ı Gayıedici bir muı ı •• De ı far ı ar ıaırımızın ıyata a ıa a it on er•aı ı A . M tb t U. M. Memleket Jurnali ı 
·ı · · 'b f • d d &t dd't yr1ca. a ua verı ecegı rı ı eser erın en e m ea ı ı Seanal•r:l.lO ·!.IO ·S.10 ·1.10· 9.10 Cumarteai·Pazar 11 cleı parçaJar okunacaktır. 

• d Tel. ı Ş b i Tayyare sınemasın a 36'16 ı 
U e• : t- lngilizce ıöılB bir b•bek ar•nıyor fflmiaia ı 

lıt•abal - F •• '' .._ ... llL 

biyat f•klitteıeri 
yeni yapalacak blaaltl 
btll& ümetle temu etıo• 
burl• Aaka,.ya rlttil• 
iki f akllte için arr• .... ~ ....... 
birer biDa yaptaralae• 

Bızı blylli A'raP' 
.._..._~ 

veraite rektlrleri, bit 
lletleriai lttaabal fd 
te1ine teberrl etmei• 
vermlıl.erdir.Ba lletlef 
riblı: olarak ıetlri 
lıtaabal - Oai•erı ....--L! 

törltlfl, laitenltede 
ref defteri •e ıef 
meydaa• ıetirmej• 
termlıttr. Şeref d 
adı 1•11lacak •• ı 
b&ıtl taya l lae1keli 
cak olıalar teıblt ...... _. .. 

o -
Valiler 
Arasında 

Açılı baluaaa 
vlliliil•• Maaila vllitl 
T811H, Maaiıa ,111 
Shaı •11111 Akif EJ1:8Vlll..
Slvaı •llUlğiae Trab••• 
llil Naci Kıcımaa, Trt 
•lllUae Maraı •illti 
Gl•cla1, Maraı •lfflla• 
dia vlliıi NarettiD 
ejlu, A1dı• •lllli~ 
vllial Sllae1p Karallll'!" 
Diyarbakır viJillil••o 
vlllıi Ômer Ce•at 
Orcla •allUilae Bar~.....
Sa•ri Aka, Budar ,ıli 
SHrt viliıi Haltk NfM 
peJİ, Mardin vali •eki 
lıtaabal vlli maa•i• 
miiııtahdem lıaik KıJ 
mı Raılt Demirtıı, 
kil dlililia• ç ••• ,. 
melsamı Necmıtti• 
V aa nldl •lliltila• 
vali m..-,iai Nalhla•• 
makamı Dilateı Erıd 
•• tayla edllmlılerclir· 

---,a.o---

lzmir Askerlik 
sinden: : Küçiik yıldızı ı -. ..... ~ ....... lliiiliiiı-~ 

f BABY SANDY i 338 Doğumlu ve bunlar la muameleye tı· 
bi ve daha evvelki doğumlulardan jandar-
ma ve orman errerinin aevkedilmek üıere 
14-4 942 u h günü sabahı İzmir yerli aı-
kerlik ıabesiadb hıur buloamılara 11-
zımdır. 

Gılmlyealerin aıkeri mabk~meye •erile· 
ceklori illa ohıaur. 

: BÜYÜK iŞLER PEŞiNDE ·komedi· ı 
S2-lnıiliıce ıözl8 V•terlo k6prlıil yddııı Vi•ia.- Leip· I 
ı Rebeka kahramaaı Lıureace Oliver'ia · ı 

l IZTIRAP GECESi. ! 
ı ı -Dram- · ı 
tMathıeler! lı.ıeceai2.30 ·S -7.30 ·lOBabJ Sa•dy3.45 ·6.15 ·8.45 

ar•yor. 
Adı•: 'GlıeJ1ah 

10lialıta 7 aumırab ••· 
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İfİDİ 

: 
1 d an 

Ada arı 
l Atina beledi

sine yartlım 
yapılıyor 

ızmır yabancı aık1rllk ıımı 
baıkıılıöııdıı: 

---c---
Jıponların Birmanyadaki 

ileri b reketi dolayısile Aa
daman adalarının adl sık 
11k g<çiyor. 

Bingale körfezinde. bulu
nan bu adalar, irili uf ~kh 
204 tanedir. BU111Jar Hugll 
nehrinin ağuodau 590, Bir· 
manyadaki Negrais burnun· 
dan 120 mil uzakbkta uza· 
nıp giderler ki e1a1 Birman
Y• topraklarına en yakın 

olan me11feleri bu buruala 
aralarındaki me1afedir. An
damaa adalarının Sumatra
aıa en ıimaldeki noktaıuı: 

dan uzaklığı 340 mi! iutH. 
Aadaman adalarının •~•· 

mi genişliği de 32 miJ.dir. 
Baalarıa merkezinde hwu· 
nan beı ada birbirlerine çok 
yakındır ve bu beş ada top, 
laca bir hık ada gibi "Bü
)'Ük Aadamaa" iımini aJımış· 
tir .. 

Bv adaJana Bingale kör· 
fezirıe glrip çıkan gemiler in 
bneketi bakımından. büyük 
.bir faydası vard1r. Çüakn 
Hint okyanuıuada kopan 
fırtınaların buraıdaki bava 
ra11t merkczlcrisıce teabiti 
ve ~ingale sahillerine bildi· 
rilmHi mümkün olur. Onun 
için Blair lima~ında 1868 
1eae1inde büyük bir bava 
ra1at merkezi karulaıuıtur. 

Bu adelarda otıur•n iuaan
la~, medt•niyetçe. çok geri, 
vahıi kimselerdir. Bu adalar 
hakkında lngilizler, ilk defa 
milidıa 851 inci aeneainde 
ara plar tarafıJldaa y•ııl tr ıı 
olan kitaplaman malumat 
ediamiıterdir. 

Buralarda yakın vakitlere 
kadar yamyamhk büküm 
aürmüıtür. Ada balkı bunu 
pek kabulieamek iltemısıler 
amma, pek ealııi olmıyan za-
manlara kada kazaya uğra
yıp bu sahillere düşen ge· 
milerin tayfaları yediler ta· 
rafından öldürülmüı ve ye· 
ailmiıtir. 

·ııgilizler boraya hııyata 
ııllb etmek ve balkı aıüm
kiia otduğu kadar me<leni
Jeıtirmek için Hisıtli muha· 
cirler göndermişlerdir. Pek 
cü&'i mikdarda Avıupah 
idareciler ve Hintli aıkerler 
de vardır. 

BüUin Andaman ad ları· 
aıaın yüz ölçümü 2508 mil 
murabbaı dar. 

Burada kadınlar saçların: 
traı ederleı; erkeklerde ka· 
faların• ve vücutlarına tahaf 
tabaf reıimler yaparlar. Er
kek kadın hemen hemen 
biltün halk vücudunu parlak , 
bir 1•ilı tılı ed'11 r. 

y 

Atıkara - Belediye mec· 
liıi df kü toplantaııada Ati· 
nı be:ediyeıi memurlarının 
yndım dileklerini ele iaceİe· 
miştir. 

Öace At~~: be1ediye reiıi 
11ln An kara belediye reiıine 
yazdığı mektup okuamuıtur. 
~tea fefen Hm{mİyetle :bir 
kardeılik hava11 içl•de J•· 
2ıldığı 1 nlaıılan .,. mektupta 
aileleriyle birlikte 15,000 n&· 
fuıu bulana• Atiaıa beledi· 
yeai mem11rlarıaa Aakara be· 
lediyeaia4en yardım ric• edi· 
liyordu. 

Baadaa ıoara okaaaa Ye 
AtiH belediyesi memurları 
adıaa Atina belediyeai baı· 
kitibi tarafından 1aıılmıı 
olaa mektupta memleketimi· 
zin harp ifetine katılmamak 
babtiyarhiı içeriıinde bulaa• 
duğu belirtilerek Aakara 
belediyesin den terilebileceği 
kadar gıda maddui llteai· 
yor ve bedelinin lmlrln of-:
duiu zaman ödeneceii bil
diriliyordu. 

Bundan ıonra mektuplara 
verilee cevak okucdu. Bua· 
da da bedtli ödenmek &zere 
mal ihncıaa imkia olmadıiı 
bildiriliyor ve yapdacalr yar
dımın hediye ıekliade kaba· 
lü rica ediliyordu. 

Bu iti iaceliyea daimi ••· 
climen kararında iıe Ati•• 
belediyesi memurlarına bir · 
y8fdım olmak &ıere ııda 
maddeleri göndermek lçia 
bütçede 2500 liralık tahıl-
11bn müaakaleal teklif edi· 
Jiyordu. 

Uumumi heyet daimi ••· 
cümeoin bu kararını b&tçe 
eoctimenine havale etmedea 
kabul etmiıtir. - .. --.. 

Zina 
lkiçeımelik caddeıiade 

Ahmedin aile evinde oturan 
Aziz oğlu Hüseyin ayai yer
de lbrabim kızı Sabiha ile 
zinada baluadakları Sabiha· 

Aıaiıda adları yaııll ıaltelerla 1aalana • 
da ıö.terilea doiamlu ilatlyat Jaadarma 
erata aevkedileceklerinden ba ıabıler bal· 
kından olupta lımirde balaaaa laa dojum 
lu eraha nilfaı c&ıdaaları ile birlikte ıa
bemize mllracaatları ilin olaaur. 

Aıağıdaki ıabelaria laalkındaa 325 ill 
326 doiamla olanlar: 

bparta, Burdur, Antalya, A1anya, Acı· 
payam, Dealıli, Dlaar, Ta•11, Fethiye, 
Eiirdir, Elmalı, Mana•ıat, Bacak, Tefenal 
Kaı Fenike, Serik, Kor ' adell, AU.kl, 
Uluborlu, Konya, Konya Akıarayı, •kı•· 
hir, lfrıa, Be11eblri, Boıkır, Ermeaak, Ka· 
ramaa, Konya Erejllsi, Y al•aç, Çamra, 
Seydiııhlri, Koçhlaar, Klllaar, Şarki kara· 
agaç, Kadıalıaa, Salyitell, Cilıaabeyli, Ha
dim Karapıaar, (Saltanl1e) Mat,~ Aaamor, 
Ka1ıeri, Nijcle, De•ıli, Karıehlr, Yoıpt, 
Boiaılayaa, Nıytehir, Bllayaa, Akdai mi· 
deni, Bor, Pıaaıbaıı, Sorıa•, Arab111a, 
Avaaoı, Ürklp, laceıa, Mucar, Çlçakdejı, 
Adana, Mer1la, Tar1aı, Klliı, lılııaderu, 
Maraı, Aatal1• Elbiıta•, Koıaa, Kınkhaa 
Reyhaaiye, Karalıah, Paıarcdr, Silifke, 
Cebelibereket, lllllaiye, Feke, Kad1rh, Sa· 
lmbeyli, Dörtyol, Babçe, Aadarıa, Kökıu•, 
Ulaluıl•, Hana. 

Aı•iıdaki ıubeler bakkıadaa 325, 326, 
327 doiumla ihtiyat jaadarmalar Mardl•, 
Midyat, Siirt, Bitliı, Muı, Vaa, Ç&lemerelr, 
Ciıre, Savar, iÇatalr, (Şatak), Ce•a1t S.1· 
rlıebalt, Yllrıek o•a, Biaıö~ Gara•, Ala
lat, Erclı, IKıııl tepe, Derek, Gerclft .... 
Hybhı, Hiıaa, ~TatYaa, Çadıkfar, Sollla•, 
Beıiri, Şir•an, Mutki S11oa, Varto, Gea~ 
Balaaılr, Mallılrlrt, Muradiye, Kl11mpaıa, 
Baıkale, Şemdlaa•, Gürpıaar, Patm .. , Per· 
Yari, Erub, Şlraalr, Dl1anlNlkar, Guia•tep, 
Elaııi, Muradiye, ~ Klump ... , Baılıale, 

Şemdimaa, Ka•r•I, DlYrlil, Sil•aa, Petrl· 
ktt, Kabta, Akçadaj, Hekim baa, Pala, 
SiYerelr, Blrecelr, Arapkir, K6mallye, Eii•, 
Biamll, Hoıat, Kebaa, Baılril, Bertclr, Çe-

mfır•ıelr, 0facalr, Nuimiye, Mukirt,IViraa· 
ıehir, Hilwaa, Yaylak, Haran, Slrlç,IDlrla, 
Dareade, Oımaaiye, (Erıaal), Lice, (Erp•I 
mldeal, Cermlk, Kalp, KarakotaD, Sinice. 

Aıajadaki ıabelerla hılkı•da11 325, 326. 
528, 329, 530, 331, dotumla llatiyat j••· 
darma erata. 

Erzurum, Erzl•caa, Bayburt, Tıalil•, 
Slirmeat, Tercu. Klıele,IVıkflkeblr, Tire· 
bola, Akçaabad, Kıjı, Şellialraraltlar, Ra· 
fabl J•, Kelkit, GUmiifhaaı, Alucra, Kaıuçaı, 
(lllç) Kemah, PJ&mer. Şira•, Toral, Maçka. 

-Devamı 4 &•el aablfıde-

YENi SiNEMADA 1 aıa koca11 tarafından tiki· ! 
yet edilmiı ve suçlular ya· ı 
kalaaara lr haklarıbda zabıt 

i BUGüN 1 varaJtaaı yapılmaıtar. 

-~--

· Slllh atmak 
Gazi bulvuında AU oila 

Kemal aarboşluk aaikaıi1le 
havaya aillh attıfıadaa yalra· 
Janmı~tır. · 

Buraya gelip yerlıtmlı 
olaa Hintli mub•ctrlere mab· 
ıuı 18 okul vardar •• bu 
okullarda 228 çocuk okur. 

ı EŞSiZ ŞAHESERLERi ı 

f LA KONGA f 
ı MICKY ROONEY ı 
t JUDY GARLAND 1 
ı ilk defa - iLE - Fred Scott ı 

1 PATLIYAN 1 
1 KURŞUNLAR i 
ı SeaDılar: 12 1,45 S 8,15 te ı 
ı camırteıl pazar 9.30 da laatlp ı 
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·303 DEr iZ KUR BANi 
Stf r bisıu civaıı da K,. o 'ı ada y .. luı:

luında kayala ra ç .. ı parak i~ ce kara rı lı 
ğıoda b . tan Ea "erb•a Yucan mo•ö· ü 
bidiı eıi vak ' DlO çok mıi uıif bir kaı .. cıan 
ibaret olduğu aolaşılmı,tr. 

Motö de buluoan'ard•o 203 ı işinin h . 1at 
ve m ~m• ı ların daa b i Ji haber yoktur. içle· 
rinde ad • fı dhücü'er de buluoın Yunan · 
lı ' a 1dan d ı ize dôkul nl .rrle 1 bir k11mır>1 .,I 
c ı vArdald lıaya lıldara çıktıkları V '! bir ku
mMıa da daha ileı i1ue gi itnk )ur A 

puçalarına sığıadık 'atı uonedi ımtkle beıa 
ber ıu aada bu 203 klşiJ J kaybol 'LUf 
aazariyJe bakmık liıımgelmelıtedir. Kar· 
tulaa pek mahdut rolcalar kazıyı büllia 
fec:ıatiyle •D ldmıılud11, ar•ıtı.malara de· 
Yam edlfmektedir. 

Stoktan ayrılan gıda 
maddelerinin tevzi-
, ine başlandı 
lstanbuJ :ba lkın ı n ibt iy•clnı kuşılamak 

üıere ayrılan yiyecek maddelerinin tevzi 
liıteJerine bafge iııe müdOrJiJğü tarafındaa 
kat 'i bir şekil verilerek kaym .akamlara 
bitdirilmiıtir. Bu lis ~eler her kaza dahilin· 
dek i mahallelerin mutemed bakkallarsaa 
tebliğ' edilmiştir. Bakk•ll"r bu 1ababhn 
ı t i'buen Toprak mabıulleıl Ofisine müra· 
caat ederek sade yığ. beyaz peynir, bul
gur. pirinç, faaulye alacaklar ve bunları, 
Htıftar. birer kiloyu gtıçmemek üzere bıl
ka · ıatacakludır. l ık tevzi için ayrılın 
faaulye miktarı 300 tona çıkarılmııtır. 

Viliyet fatui için ikinci tevziıta 11111 

olmak üzere 300 ton fuulye ve 150 ton 
pirfoç daha gönderilmiıtir. 

Milli korunma kanununa 
autırı harekat ----lklçeımelik Hıcı Ali çaddeıiade bılckal 

Ahmet oflu R&ştli ve Mehmet ojfu doku · 
macı Muıtıfı. kaput bezia:n metresini 110 
kuraıa aatmak suretfle ihtilrir yıphldırıa· 
dan yakalaamıı ve hıkknada meşhut ıaç 
zabıt vuakHı yıpılmııtır. ---.. ..;,_--

· !Zmir ua•ancı asterlit şubesi 
baıtanlığından: · 
. -Bışt.,~fı \ üçüncü sıbifcde
Aııiıda yuılr şubelerin bılkıadaa 325 

3d26. 329, 330, 331 doiumfu ihtiyat ı·ıo: 
arma erah. 

K~rs, Rize, Of, Puialer, hpir, Tortum, 
Arhıo, ArdahaD Sarıkımıı ı-d· K lrö ' J g ır, ara· 

ıe, Ultu. Şıvşıt, Hopı , Pazar. Arpaçay, 
Hın11. Klğııaı~n, Beyazit, yuıufeli, Bofçke, 
Poıof, Çıldır, göle, Tuılucm, Eieıkfrt, Tu
tak, Diyaduı. 

IZMIR YABANCI ASKERLiK ŞUBESi 
BAŞKANLIGINDAN: 

338 Ye bunlarla mua -neleye tibi diğer 
do;~~Ju erattıa mu.,aınfbk hizmeti için 
henuı sevkedUmemiı j111d1rma deniz 
k• ' ' 
ımya, orman, hnk, erlerinin ıevkedilmek 

Dıere 14·4 942 Sıl1 a-ihü ubıbleyiıa ıubeye 
mllrıcıatlırı srelrneyealerf a cezalaadırıla 
cıklan illa olunur. 

RADYO • TELGRAF HABERLE 
Almanya· Vişi

ye ültima
tom mu? 

Loodra (a.a) - Britonova 
ı jıu1 Fran11z hadudundaa 
bild ir iyo r : 
Almınyaaın pek yakında 

İŞf•I altı nda olmıyaa f Hn· 
11ya bir filtimatom verece· 
i iai göıteren deliller Yardır. 
Pariı mahfilleri Almaayanın 
Viıi ile münHebetlerial 939 
ağuıtoıfiadaki Fran11 ile 
mlhı asebetleri kadar nazik 
göıüyorlu .. Almanların Ak· 
deni& Franaıı kıyılannı itr•I 
ede er ji teladitlerl ileriye 
ı&riUmektedlr. ~ 

Berlia mahfilleri logiliıle
ria Akdeniz kıyılanna bir 
buelutlerl halinde Fraasıı 
ku'fvetlerinia lnıflizlerle iı 
birliii yapmak tehlikeaini 
ileriye ıürmekt~dirler .. 
Diğer taraftan Vitiain Al· 

manya ile lıbirliii yapma· 
mak buıuıuudaki kararana 
dair bızı deliller kaydedili
yor. 

------
Uruevavdan 
Çıkıyorlar' 

. Moarevideo, (a.a) - 105 
Alman •• 59 ltal1a• te&aa11 
Kıvalutoya E•perıade Is· 
panyol •ıpuruna blamlıler• 
dir. Uıug•aydaki eski Alman 
ve ltalyaa elçileri de bunlar 

· araaındadar. lıkele tarafnada 
DipJomaten kelimeai yazıla 
ola · v•par Riye de Jaae· 
iroya müteveccihen yola çılr· 
mıot • r. 

--o----
Itrinin kabri 

bulundu 
lat•nbul, -- Meıbur mu· 

ıiki üıtadlırımızdaa ltrinla 
kabri Edirnekapıda balan· 
maıtur. Kabir belediyece 
yeniden taaıim edilecektir. ... 
Oiretmenlerin 
Eilentisi •. 

lzmir erkek ôiretmea mek
tebi meıunlar1aın f111r gaıi
aoıaada ıı&zel bir eğleati 
tertip ettikleri bıber aha· 
mııtır. 

Manlıa öjretmealeri de 
bu eileatiyo fıtirak ede· 
ceklerdir. 

Bulgarlar 
Sır bıstanda 

Londra, (a ı) - Taynılı 
yezıyo: : Bazı beU.tiler ıoa 

ıü.nlerde Balıar kıtalarnııa 
Su biıtııa iılikametinde ha· 
reketlerde bulundukl1rını 'fe ' 
bütlln Sırbiıtanı kontrolleri 
altını ılıcıiıaı göıtermek· 
tedh. Son zamanlara kadar 
yalaıs cenubi Sırbiıt•D fıgal 
b&lreıinde bulunan Bulgar· 
larıa iıral börgeai Befgradın 
30 mil ceaabu•da Miliaovı
ça kad1r uz•tdmııflr. Bel
ırad ci•araada bir tek Al
maa tlmeni balunmaııaa 
m11kabll 8ulıarlaran Sırbi .. 
tında 6 piyade tlimeni. 
birinci :metörlü t&meai ile 
diier motörlü tümenleri •e 
b11afaraa aı111ad" 6, 7 12 .,. 
17 iaci piyade tlmenleri var· 
dır. Almanların Sırbiatandaa 

çeldilderi tümenleri Ruıya 

et phetiae ae•kettlkleri anla· 
tılmalrtıd1r. 

BULGAR GAZElELERININ 
NEŞRIYATI 

Loadra (a.a) - Sofyadan 
ıelea haberlere göre Balger 
g11eteleri general MahalloYİÇ 
ka•vetlerinia yok edilmeai 

icıp ettiiiai yasıyorlar. Al· 
maa kıtalarıaıa Y ogaıla•1•· 

dıa çekilmeıi B. Hitlerin 
ıoa ıoa tümenlerine kadar 

b&tia kuvvetlerini Ruıyada 

kullanmak iatedJilai a&ıterl· 
yor. Balkanlarda yalnız ılh 

Alman fırkaıı lralmııhr. 

----o---
Jauonlarda 

• 
ıaşe 

Tokyo (a.a) - Ziraat na· 
ıuhjandı ordu müme11ille· 
riain ele iştiriklle yapılan 
toplantıda büyllk Aa11 ara• 

ıiıiaia iaıesini temin ede· 
cek tedbirler 1örüşiUm61tiir. 

O .ı yalhk bir pilin hazırlan• 
mııtar. 

..---o~-

Londra(a.a)- Kabl 
mOcadele eden Maltl 
bomba uçıjı olarak 
maa uç•iıoa karı• --··
tıdır. Alman bo .. 1" 
uçaklarsnıa yarııı bfl9 
betinde ve Akdealıdl 
maktadır. 
Buna mukabil laıil 

zamanda tekmil 1talf'1 
v• ku•v•tl•rfyle J •P°' 
ku•vetferinia biyük • 
da kuıı koyoyorlar· 

Maltaya 1ah ıüol 
ylilr alsın yapılmıı ff 
300 bombardımıa t• 
ile SO avcı uçıjl ifl d' 
mittir. E••elki goaıer 
pılaa llualarda 50 af 
ile 200 bombardım•• 
kullanalmııtı. 

- - o--
Yunan gaı 

cileriniıl 
teşekküt 

Ankara-Yuaaa 1 
kendiledne 16ıteril•: 
kıya •• ıöadırilat 1 

hediyelere karı• bit 
olmak lbere Tilrlı 
birliğiae bir •aıo g&• 
ler. 1 

lld Yaaanh ıeıet•' 
b .• Politiıte Zaıldlı •• 

ıekk8r etmek ilıer• 
lerde TDrkiJ•Y• 1 
Jerdir. 

Yolcu ta 
resi diif 

Melbara (a.a) -Bil t 
yolca tıyyareıi P0', 

viade dü1m61ttir. o,,, 
yolcudıa &ç& ölmltl 

o -
Vapur yaıı• 

Baeaoı Ayreı(a.•>;, 
Roarald vaparaad• 
gın çıkmıştır . 

Sürgün 
sına 

ceza- Altın piy 
dair 

Ankara - Örfi idare kı
auauaua l»aıı maddelerini 
deilıtirea bir liyiba Mecllıe 
verildi. Bu llylba Ue ailrılla 
cezHıaa dair hilkilmler ta· 
dil edilmektedir. 

--o----
Burlal:ımirde alta_., 

fiyatları: 

Reıat - 3570 
Hamil - 3410 
Aziı - 3310 
Halkalı- 3325 

Mı•11"1 01.V8Dn0 bı•ıet1en•D·l•zı• ( su.tat ) Kl .. alndee alı•tı. . Çoraldrıpı Polla Merkeıl 
5 1 ~•'fi•• ••, 164 "•••• Yalaıhı 0~90 l~ltfoaı 


