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Bern(a.a)- Fedaral hOkü· 
mes yuaan çocuklarına dağı
tılmak üzere bir çok ııbhi 
malzam nio memleketten 
çik rılmaaı r:ıa izin vermiıtir. 

- -.. .. --
Amiral Ster ı . Da 00 diyorki • .• 1 • 

gJD SOZ erı Londra (a.a) - iktisadi 
Vaıiogtou(a .a)- Amir ı harp nazırı D lton deme· 

aterlia : demeçte Amcri çhıde Libyada düımanı 
riyHeti in ilk harek ti J ıa · Vioi hükümetlnio bir çok 
po laun işg li alhad ki yiyecek m ddo gönderdiil· 
marş 1 dal rıaıa İfg 1 et· ai bu maedeler Fran11dao· 
mektir. Esa en bu ad lara mı )'OkH Taauıtaamı Yerli· 
bir k ç gOo Amerlkafıl r diği hoıusuada bir ıey ıöy-
tarafıadan bir batkın yapıl· liyecek durumda olmadıiını 
mı ıh. blldirmlıtır. 

---
Üç haftadan beri &mirle lıtaabal ara• 

ıında vapar ıeferlerinha keıilmeıl ıelari· 
mizdea btanbula 1evki llıım ıele• birçok 
maddelerin terakOm~ae ıebebİJ•t ver• 
mlıtl. 

Evvelki r•c• Tar1 vapuruauD limaaımııa 
ıeliıl bOyllh ıe•inçle karıılaamııtı. Fakat 
d&a kiyaaada dolaıua bir hıbere ı&re ba 
••purua yalaı~ bııı tiltlla kampanyalarına 
alt 900 toa tBtBnl alacaf ı ve baıkaca ti· 
caret e11aaı kabul etml1eceil t•Jİ olda. 

Baıı tacirler bu haberdea ba,.i endit•J• 
dllımliıler, tahkikata r&reı filhakika bayle 
bir Taziyet bir aralık hidiıo olm .. ı iae de 
billbara lzmir acatttalı;ıaıa amam midir· 
lak nezdinde Z•pbjı teıebb&ı &zerine ••k· 
tiyle ııra ile t~rtlpleDmiı mallarıa Tarı 
vapuruna elınmııı ve bu hafta içind• fev· 
kıal5dcdaa Tıhraa • puruuaa da llmire 
göed~ıilec il biltlirilmiıtlr. 

T.rı ve tnhaa vapurları de•lat deala 
yollamaın tertip 111111aa ayran 1 olarak 111-
rikmiı mallın alabilecektir. 

----
Ekmek • 

yerıne . un 
--oo .... -

Dla Ticaret V elrlletladea ballra ekmek 
iıtihkalu makablltade 1111 tevıil baldoada 
•ı•iıdaki emir gelmiıtir. 

Hüklimetla ıoa aldıtı kararla kart am• 
Ulana tatbik edildifl ve edileeefl ıelalr 
kaHbalarda halk eliade ibtiyaçtaa futa 
bulanan bufday, çavdar, malalllt mı11r ile 
aalarınıa el konma mevıuaaa ahamua 
karıı vatandaılaraa un ilatiyaçlarıaıa 227 
· 17141·2 · ıayılı kararnameain 7 laci ma•· 
deaiain vekllete verdiği ıelilalyete . mlı· 
tenidoa •ı•iıda yazılı olduğa ıekllde te
mlai kararlaıbralmııtır. 

Ekmek J•rino.fun almak iıtl1ealer be~ 
hafta Pazarteıl ıDaüae ait ekmek kopoa• 
lara makabUlnde yalaız :o r&nkll ekmek 
fıtlhkakıaa k1rıılık fırıalardaa ua alabUlr· 
Jer. 

750 gram ekm•ı• mukabil 531 pım 
375 ır•m ekmeğe ~mukabil 265 ıram •• 
187,S rr•m ekmeğe makabil 132,S ıram 

un verilebilir." 
o 

40 bin kilo tohum 
verilecek 

lıtanbul-B•ıvekilimizla ziraat •eferber · 
liii hakkında gönderdiği tamim baılla 
iıtaabulua bllt&a keıalarına blldirilmiı ve 
ekim baıırlıkJarı baılamııbr. ilk Eolarak OD 

bet bia kilo mııır, beı bin kilo pıtatu 
tohumu tevzi edilecektir. Tohum te•ıil iti· 
ae Y eıll köy tohum ııllb lıtaıyoalle [Hal· 
kah ziraat mekteblde iıtirak edecektir. 
Bu mektebla yetlıkea taleb11lala tatil 
aylanndı buluaduklara mabıUerde bazı ko· 
lıy elrlaı ltlerlade yarclımçı ••1• aesaretçl 

j olarak çalııtırılmalarıda derplı etlUmekte· 
dir. 
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Kocası arkadaşınız olan bir kadına 
bu iltifat nız biraz fazla 

taştınca dağlı mi? •. 
DAasa bııladıjımız z'ma!I baıım bir su· 

rethı döomeğe, yürerirne de hoş bir ferah 
ve neşe dolm•i• baştamııtı. 

Halbuki b •n bit iki küçük b rdak t•· 
rapla bu liıte gchUğimi hiç bilmiyordum. 
iş İJten reçtilden ve ben büyük bir zevk . 
vcı uviaç içil.de nib•dnı kollari arasrnc!a 
ilkbaharın tatla ve s1rhoş edici havası içlo· 
de UÇUflD kuıfu ribi •nlamadığ'ım, dene· 
mediğh~ coı\ua bir neıo ile hulya kanıt· 
Jarına bınerek u~mağa bışladıiım z•m•n 
iki yavru ubibi evli bir kadın oldujumu 
hatarlachm ve beni aletli gaıleri ite yemek 
yutmak i•tiyea delikaahya: 

- Biraz batım döameie baıladı, artak 
yerimize otarHk f eaa olmıyacık, diye
bildim. 

O, İtiHz etti: 
- Ba nasıl olur, e111ea bir da\d"• son· 

ıa tınro bitecek •• &iz de mıkteplerlae 
koı•a uıla çocuklar gibi yerlerimize ka· 
fuıacaj'ız. 

~u ıaıleri çok yalvarıcı bir aeıJe ıöy· 
ledıkteo sonra ilive etti: 

. -:-- Dansı yarım bırakarak ortıdaa çe
kıhraok bu hareketimize bir mana veren 
de buluma bilir. 

- Y alaıı boaim hışım biraz garip ve 
hiç aab,.madıjım bir ıarette dönmeie 
!Hlıladı da .• 

- Bu, bir vehimdea ibaret olıa srerek .. 
~BnkD siz daha biç bir ıey içmiı deiilsi
aız. A11J aarhoş olmak lizım gelirse bizim 
keadimiıdea büıbütün geçmemi~ icıp 
cderdt 

- Neden? 

:-. Ç&nkü iki mini mini bardak ıuıp 
içtan11, hılb11lri b ~ni tf\m manaaiyle Hrho~ 
edecek ıaraptın blşkı in11aın adamakıllı 
akbaı alıcalr, iradesini yok edecek ıer· 
meat edici ıöıleriniz, ea tath muıikiden 
dalıa çok •e clıba çabuk kalbin yohnıu 
balan ıöilerinllde vardır •. 

- Kocası arkadaııaız olan bir kadıa 
içla bu· iltlfatn1111 biraz fazla taıkınca bal· 
mıyor mbıu11111? 

O eıaada taaRO plikı da ıona erdiğin· 
dea b&.fe•ta kurulduja odaya d6nd0k. Faıkıt 
yerlerımlze gittiiimlz zaman orada kimıe· 

Şehir Habe 
;,, 

leri ... • 
Pasifikte bir 
ada: ,,Yeni 

Halkapınar Bu h fta ın Britanya" 
P a1ifikto japoA hırekltf 

yolu m Çl&rl ıarasında "Yeni Britı•,. 
BelediyeninKuııyeık1ı azuıB. Bu h!tfta yapı)ıc k lik adasının adada ıık ıık ıtt• 
Hüınil Tutakıa bir takriri maçları şuuluıbr: mektedir. Yeni Glaenia d•• 
okunaıuıtur. lklnci t kıaılar arasıad : ğuswıda buluna• eı • ..-

Takrirde, Halkapınar iı· Saat ıı de Atcı • Göıtepc, takım adılırındaa biri ola• 
tuyonund1:n m nıucat fab· hakem Muıt fa Bayra, yan bu ada 1884 yalıadan 191• 
rikııına giden yolun çok hak mh:r, O.sman Freniin, yılını kadar alman ıöm&r• 
bozuk ve çamurlu bir bılde Atıf K uthıoğlu. gcleıiııdca biriıi idi. 1914 t• 
bulunduiu, bu ·fabrikalarda Birinci takımlar ar1111:;da: bDyllk harp çıkıacı Avaat· 
çıaliııo işçilerio bundtııa muz· Saat 13 de Göztepe - Dim· ralyahlar tuafıadau itl.ı 
brip oldukları ve bu yolun ıpor, hakem Fehmi Eriı, edilmiı 1919 se11eaiade ftlil• 
tamiri imkialaraaın ar•ıtı- yan hakemleri Muıtaf a Bay•. Jetler cemiyeti taraf&adı• 
r1lma11 iıtoamekte idi. ra, Faruk Kantaroğ1u. Avastralyar.ılD maada11 ıl· 

Belediye reiİıi •ı•ğıdaki Sıat 15 te Ateı - Altay, bna verilmiştir. 
iuhatı vermiştir: hakem Eıat Merter, yan ha- 10 bla mll murabbaı yl• • 

"-Bir buçuk ay önce bu kemler Muıaffer Koral, All· 6lçtlmll olan bu ada Bil• 
iı üzerinde biiylk bir ebem· ettin Ka11aova. ' mark takım adalarıaın •• 
mlyetle meşgul olduk. Bu ---o-- büyllk ve en öaemllıidir. IJ" 
yol h kikaten çamurludur. Sıhhı•yede mani., baaa Neupo111111•,. 
Son yağmurludan daha fe· 11daaı verirlerdi. Aclama Y"'" 
na bir bale gelmiştir. Tayinler , Jiler tarafıadaa vorilea acl• 

Yolaa bir tarafında Hal- (se Birarrdır. 
kapınar çayı, diğer tHıfıa · Sabık sıhhat m&d&r muı· Adı, volkaniktir. 
da üç fabrikanın yolu var- vini B, Muhlis kendi talebi ıimal tıraffanddaki 
dır. Yani ba yol yatnız fıb· üzerine lzmir meörkez h\lkfı· nadaki dağlarında 
rikafarın buıasi yolu ıek- met tabipliiiı:e, domiı hii· d k 

A h k O • B s ur ai plil llrmeleri lindedı·r. kuınet e ımı . ırrı ış 

Hıl• 
dail•• , . ..,, 
ol•t•• 

v ı h •- b. ıı·· ıeylerde11dir. 
Bu fabrika vo mu-eııeıe n.u • ih.iıı:ııet tıı ıp gıne, 

Kula hlkiimet hekimi B. Kıyıları bazı 1erferlad• 
sahipleriyle t~m11 eyledim. Mahmul Ö.:lemiş hli\s.iımct düzdür. Bir iki m1111tasalll 
Takriben bir kilometre tu tıblplığiae t yia erfümiıler- limınıda vardır. 
luııde ve beş metre geni§li· dir. Ada, idsre ba1mmDd .. 
ğinde olan yolurı kesme tll~la ---o--- 1) Rıbaul 2) Kokopo (..-. 
yapılması i~ln tabmiaea 20 O b•• ••ı iımi fferbertaböbo) 3) Gar 

l bin lira muraf ihtiyar ic1p tO USÇU ere matta 4) Taluea oıaaak 
eylemektedir. • 

Belediyenin, bu yold D zam üıere dört bölgeye ayral•••· 

önce daha birçok"' yollu Belediye otobüslerinde tır. d 
yaptırması lizımdır. Eıuen Ahalisi Mala1a arluD •" 

1 
• 

1 
• • çehşın dört ve d ha fazla dırtar. 

yo 1f enmız proğr.mlınmıı· çocukla mamurlar müstah· 11 
tır. Şimdilik bu yolu ı·u~ı Bu ahali ar111nda bı 

• y dimlere verilecok fevkalide yamy•ml1ra rHlasamaktacltt• 
cttırmek için tahst11t koy· zamlu için otobüs bütço· ,a 
mamıı imksı.aıı•dır. Adada ıon vol ·ıa fıılurDI• 

a • ıinde müaakıle yapıtmuı • 
Bu fabrika 9 e wu-eıs"ıe · f d 29 may11 1937 de vukll ~ teklı i kouuşalurkeu ıaza en ılıl 

leria tamir itine yardım et- b gelmiıtir. Uu hldiaede B. Naauh Yörük oto üsıer· ı f 
melerl noktasında mut•bık k ,_ Avrupah ile 261 ; yeril te • .. de çılr§ nlwra verilece •• • __. 
kıldık. Banlar aralarınd:ı bir auni zamların büyük bir olaıuı fakat :ıelair ve 11111!!""' 
komisyon ayırdılar. Y apabi· ibtiyıça cevap ver ceğioi bu yüıdea pek aı ıarar ,V 
lecelderi yardımı tesbit ede· belirtmiı bo i1h1 bir an müıttir. 
ceklerdir. Diğer taraftan evvel y pılmsası dileğiai ıerl Adının timdi ı6reçefi ... 
feu heyetimiz de bu yolun etaıiıtir. Bütçe encümenine iar, tabiattaa defil, fimıld•f 
keıf ini yapmaktadır." havale edilmiıtir. gelcrı dUıııııadaa beki•' 

• . .... ~ ~ mektedir. ~ • 8 H ft. ı ~ ~ ~ ·:~..-~~. 

-Arkıaı m- :YEN- Sı ~.:.AD i ı~mır Yabancı Ask~ 
2,600,000' t h 1-k ~,--,,~'"--'~"!_~~~~,~~ ~,,,~-"'"'"'~"' ,~ lık ıubaslndıı: . 
ciil balmıdık. 

• 0 Um U : iKi MUAZZAM ŞAHESER ı HcnOz muvızzafbk b1ılll' .. 
Aakara (•.•) - Milli korunma kanuau ı 1 N B TO kçe so" zıo : Uni ifa etmemiş 316 337 d

0 

••rmıyetindea 2,600,000 lira tolıumluk için : - amus orcu r ı iumlu erat ile ıubemııd~ 
aynlmııhr. Bu parı; mısır, darı Ye patates : 2 ı ş h. 'arıııan : 85 ve 86 maddeye tıbl td 
tolaumlakları için Ziraat ı bal!kllı emrine : • 8r8D 1 1r Y V ı tul.varak yoklama görmDt fi 
yerilmiıür. · ı Se nılar: 12 45-4.15-7.45- Cumartui paur 9da ı ııaıf almış erattan ıtmdff' 

lzmit Yabancı Asker- i T yyare sinemasında lr,~l6 f 
lik Şubesinden: ıs··ı - N e E • R kı 

lzmirde buluaa• yab1tncı .330 ve 331 do· ı U eym&D Cip mtne iZi : 

kadar laer"ae sebeple ol~ 
olıun sevk edilml1e11I•'' 
bir hıfta içinde ıabellll., 
mDrrcaatlar1 menfaatleri le'" 
bıdır. Akıi [taktirde d• et• 
zaaacıklan ilin olaDar_:__/ 

Cilt v; Zührevi •Hııtalıkll" 
tamlu ihtiyat erlerdea (Mavazzafhk mü· ı Tar~fından Meıbur Dcmirh• ... e Müdürü Romaaınd•n ı 
detleriai ikmalden aopıa kaauaan ilive ı adıptc edilmiı ı 
edilen birer ıeaelik fazla hizmeti f d n. : Türkçe özlü - Şark mue·J.ıi te oyunlu : Müteba11111 

ler buiç ) iıtibkim mubab re ııaıfıaa ı KADIN KAL 1 ıl D OK T O R 
meDıap eratın ıovk edilmek üzere çok ı : ı S ı• h S d 
acele ıab,miıe pıDncıı,atları alui taktirde ı Matineler: 1-3-5-7 vo 9.15 le.. : 8 1 008 1fl 
cesat.nacıkları Ula oluaur. ı Cumartui, pazar rUaleri 11 de illve ıeaaıı.. ı ikinci Beyler No.79 Tel.~ 

rn&M UKt csu zrr zsawca ı m x a us o 



' 

(taAlfl~ lliı) 11Şal»at 19'-. 2 ------...... --···- --------- -

~tapmak 
~ ~ de fıeçmekte 

clriala vu11etladea 
•dUırek herlaia 

.bda bir bıçak inala
'~ •11111 haldnada ıa· 

•11 J•pdmııtar. ...._ 

~rb;luk 
1 1•1&• Kemal paıa 
-~~ Setf tttln aarhoı 
qlde ı•ıinocu ve 

"\ıtb'lc•ret ettliindeDJ 
'•rakHı J•pılmq· 

en 
~lllamak 

dı Baki adıadalri 
~Cıa•ı•ı karııtırır· 

•11 Jaralaadıiı•daa 
' lıalclırılmııtar. 

tlüııcı lıkır
~~llf11: 
~ ~ l 942 Tarllıladen 

' ) 38 dopmlu ora· 
~~-'-11aaları ıubı bi • 
'111911.yacaktır. Bu 
P••ır ıl•I hariç 

~, "•t 8 dea 12 ye 
~ «., 'tleclea aoara aa• 

~ ~ '-'t 6 ya kadar 

'\~~~~ telıtir. 
t~"'' ~ ıualar •tiri· 
( )._, 
~' g"- clzclaaı 
~:" :•'tıaı v•ıifeaial 
3 llea çahıbi• mi· 

~ r~~~ca;. VHikaıtDI 
~ ••ttı~" için •1rıca 
~~ :t•lctir. Taltbele· 
(~'e~, ~· ıetirecıl&leri 
"'~' •lebe v11lkasıada 
~, .. a, llate ayni 11Dıfta 

'id •ı devam eder 
,,,l 'iQ) kaydıaı ihtiva 
tı, '' lcıbal ola•ma · . 

lıık 

•• 
h.. um(:r • • 1um n ··dürlü- i JAP0'1YANIN 

·eovuK EMELf ERlr 
~ .. 
gun e : 
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NeırediJmiş olın 200 ve K. 257 No.lo kuarnameler ve 
ikti111d vekaleti tamimi mucibince bütiin memlekd d bilin
de mevcud yap11ğlar için ziraat bankaeı ıuba ve ajanlarına 
ve baalarıa baluamadıkları yerlerde kaymakamlıklara veri
ı~cek bnyannamelere dahil yap11kların Ankar11da Yen~te· 
hiıde huıctpışa cadd ıi de 15.no.da Siiınerbank iplik ve 
dokuma fabrikaları mile11 •sesi yapık mübaya• ekipleri ta· 
rafındao, beyannameler aııot k itibuiylo bir sıraya tabi 
tutularak, ııraları gcldi~çe •!•ğıdaki ticaret ıtekAleti fiat 
vo şarl iylo satın ahuacagı alikadarlara bildirilir. 

Japon - çın casusları ıosabakası 
\ Manıal Çan Kay Şek c .. u.l•ra bu pla· 

Y apağ'ıa Mabcllinde mübayıa BuH ve lı· 

1) 
2) 
3) 
4) 
S) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 

17) 
18) 

19) 

20) 

cin1i Kilo fi;ıti kuruı taabulda mü-

Kirli meriooı 
Kirli yanmkan 
Merlnoı kuzu 
Trakya malları 
Tfp Trakya 
iz mir 
Aydınlı 

ince Anadolu 
Kaba Anıdolu 
lace ıark malı 
Kaba ıark malı 
Erıarum kııd 
Erzurum beyaz 
Van beyaz 
Karayaka ve koç 

170 
150 
130 
77 
71 
69 
67 
67 

63162 
67 
62 
67 
65 
58 
56 

ba1•a kilo flatl 
Kuruı 

170 
150 
130 

81 
75 
73 
73 
72 
61j 
73 
68 
75 
73 
73 
60 

Deri mıJları ait oldutn cinıin yüıd., 5 no1uıaiyle 
afıaır. 
Besi malları ait olduiu clnıia fi..tiylo alınır. 
Normalden yüksek r ıu1manlı yıp•kluın beher ratıd· 
manı aıağıdaki fi tlerle alınır: 

a - Trmkya malları 
b - Tip Trakya 
c - lımir 
d - Aydınlı 
e - Anadolu ilice ve kaba 
f - Şark iacc ve kaba 
ı - Erzurum kızıl 
h - Erzurum v V n beyaz 
i - Kı.raköse ve koç 
Gömlek hallnda olmıyan aı•iıdakl 
randmanı •ı•iıdaki fiatler alınır : 

Kuruş 
1,47 
1,42 
1.38 
1.38 
1.38 
1,38 
1,47 
1,43 
1,13 

malların beher 

a - Kasapbııı "ic c~,, 1,20 
b - Kaeapbaıı "k bıan 1,08 
c - Kuzu ve güz yünü .. iocen 1,30 
d - Kuzu vo gliz yünü "kaba,, 1,~0 
Yapaklarda bulanabilecek parça, deri, krçe, koç, 
pıtrak, çakıldak, ratubet ve sıüve gibi maddelerin 
toleraaılara ve bunlar için yıpılıcık tenzilltlar aıı· 
iıda göıterilmiıtir : 

a - Parça: Yüzde 8 nisbetine kadar esas malla bir· 
iikte k1ıbul oluoar. 

Bu •hbetton f azlHı esaı mal fiatialn yUıde 25 
aokıaniylo alınır. 

b - Deri mala: 8111 m ılla birlikte ıelen deri mal· 
lan bu mıl flatiain ylbde 5 nokıaniyle alınır. 

c - Keçe : EsH mnlla birlikte yüzde 6çe kadar 
k•bul edilir. Fazluı eı ı mıl fiatladen kiloda sekiz 
karaı tenzilatla alın ı r. 
d - Pıtraklı: Yüzde üçe kadar ııvama pıhakh mal 
kabul olunur. 
Bu oiıb~tten fazla '1 Hm "\ pıtrakh mallsar esaı mal 
flıtinden kiloda 10 karuı ııok11aiyle alınır. 

e - Koç: Esa1 m•I ile birlikte yüıde Oçe kadar ka· 
dar kabul ediliı:. Fazlau yukarıdaki 15 lacl madde
de yazılı fiatle alınır. 

f - Gü•eli m•l ahuoıaz. 
i - Çakıldıb: Eıa1 mılla birlikte yüzde üçe kadar 
kabul olunur. Ve bu nhbetten fazlası daradan tonıil 
edilir. 

h - Diier y bıucı maddeler: Azami yüzde bire ka 
ı.un kabul edilir. Faılı11 duadan tenzil tenzil olunur. 

1 - Ratu\Jet normal olacaktır. 
J - Çuval : Çuval mübıya•larda çuval d1ra11 y6ıde 
2,S aiılJetinl aıamaı. Su niıbetlen faıl111 dtrıdaa 
tenzil olunur.. 11-13 

nı kolayca elde etaıiı derhal aıkerıni teb 
likeden çıkarmıı, J •poalar da manf99Hla 
rıadı aldıadtklarıaı o zamaa anlamıı 
lardı .. 

Ba hareket onlara ylz karaıı olmaıta .. 
Jıpoa caıaıları bayii ıekl ıcS.termlıti. La· 
kia Çiadeki ajullarıaı iyi iatibap 9cleme· 
dikleriadea Çla ordaıaaa dair tam m 16· 
mat .alamamıılardı .• 

Çia orduanUD lcuv••tiai &;reaememiı· 
lerdi. 
Jıpoa aıkerliii bıkluada tafıll&ta firiı· 

mektea aakıaıyoram. Buna dlt•r meaelıler 
fibi ıatbl f8Ç8COilm, çlialrl her meHaa 
anlatmaia tlriılraek tef rikamızı yıllarca 
aıatmak mecbariıetl kar1111ada kalmak 
lizım rellr. 

Bahmu Jıpoa1aı11a aalrerllk me•ıaa o 
kadar ı••if, o kadar ı••fttlr ki dltler 
doldurmak lıtlcladını ı&ıtermektedlr. Ba 
mevıua dılr elde me•cat ••ıalk o kadar 
çok o kadar çoktur ki içinden çıkmak 
için de aylarcı afrıımak rerektir. 

ııııuzıar Ja1111 aıkırllilıl 
naııı aörDuor? •• 

Habeı. bpa111a ve Çia aibl az .zamaada 
üç bar: meydamada halaaaa maral Iaıi 
Uz malıanirlerladea Galoteria ifadHiae 
göre aaak oark ordalan berkeai allkadar 
eder. 

Her ıeydea •••el Japoo aıkerial ele 
alahm : 

- Dl!vamı 

lzmir Askerlik Şubesi 
Başkanhiından:J 

1-Y edek ıabaylana laaıiraa ayıade ,.. 
pılan yoklamalan ba aeae ı&ıterilea ltiam 
üıeriae hemen baılaaacıtıadan bllamam 
yedek ıubaylar aııfıda yazılan ,Oalercle 
bOtiD aıkeri •••ika ve nitfuı c&zdaaluı 
ile birlikte ıabeye mlracaat etmeleri il· 
ıımclar. 

2-Yoklama1a relmlyı• 1•clık ıalta1lar 
1076 ıayıb kaaaaaaa11 10.ca macltluiH 
ı&re elli lir• pıra cezauaa çerpıhrlar. 

3-Yoklamaya r•lmiyecek kadar batta 
olanlar doktor rapora ile hariçte bula•••· 
tar açık klayelerile ıal»emiıe taahhltll 
mektupla bilcltrmell mecbari1etlaclecllr. 

4-Y aı laıddi olup alfaıau 1•1 laaclcli 
deye yazdıraa ı11baylar bu yoklamaya r••· 
mlyeceklercllr. 
10 Şabat 942 Bilumum lıarmay ve pl1a•• 
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n Le•aıım •• aakliJ• 
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" Sli•ari, Domir1ola,Harp 

ıaDaJU 
.. Malaabere, buap we 

muamele memarlan 
.. T ahlp, Ecucı, ••terlaer 
" Adil, Tlfelısl. Kamacı 

llmika; Marı~ 
" y eclık ., ..... , 
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Vitrinuerde yemek 
teşhire y s k 

-- ----
istı:abul - Belediye lok n tı? , pashıb ne 

ve emuli yerlerin vitirin terinde yemek ttı· 
birioi mahzurlu görmüıtür. Belediyo riya• 
•eti bu huıusta yakıısda şehir mecliıine 
bir teklif yap cak, meclisten ku r ahn· 
dıktan ıoara vitirinlerde yemek te~biri ya· 
1ak edilecektir. 

------...o--
Zirai Seferberlik 

Ankara - BııvekiJ Dr. Refik Saydam 
refakatinde lkti11d, Ticaret ve Ziraat Ve· 
kllleti olduğu halde dün aabah 10 da C. 
H. P. uınumi merkezine gelmiş ve burada 
Parti umuıni idare heyeti azasından Şevket 
Raıid Hatlpoilu ilo Cilmhuriyet Merkez 
banka11 umum mlldilrll Kemal Zaim Sume
lia !ıt~ık ettikleri bir toplıarıya riyaset 
etmııtar. 

b 
Bu toplantıda zirai aeferberlik hakkında 
ııı kararı., abnmııhr. 

-----o--
Çocuk~ düşürürken 

öldü 
Iatanbul-89şikt•şta Mur•diye caddesin· 

de 6 numar .. da oturan Bthice iımiade bir 
ILadıa çocuj'unu düşürmek için ilaç almıı 
fakat d&ıirihken ölmüıt&r. 

Alma mu· 
vaff akiyetleri 

Berlio,(a.a)-Almaa reımi 
tebliği: Deııizmltılarımız At· 
lıntikte 50,500 • tonilito tu· 
tarandı 8 dDşman iicaret 
gemiıiyle bir korveti batır· 
mıştır. Baıka bir gemide 
torpillenerek rğ1r hasara 
uğratılmışhr. 

Bu.gemiden 34500 tonilito 

tut tında altında Amerika 
lnyılerı açaklannda bahnl· 
mışhr. 

----o--
Yeni Çin zaferi 

Çuog King (a.a)-Teblii; 
Ksutoa bölıeaiade karıı 
hucum yapın Çia kıtaları 
ıebri geri almıılardır. Bun· 
lardaa biri olan Vayhov ıe· 
çen Japonların - eline d&ı. 
müşlü. Jıptlolar biaden flz . 
lı zayiat '?Uecek Kıntona 
doğ'ıu ıüratlo çekiliyorlar. _..._ .. __ _ 

Milli ko_r_u_no-m-a Tütü uiyasası 
kanu• Ankara ( • ·•) - Ticaret 

nuna k h k 
veklletinden bildirilmiştir: 

ay lfl are et Marmara tütüa piyas ıı 19 
şubatta ve Kanıdenizdeki 25 

. Gaziler cıdde1indc HHip kömilrOn şub tta açılacaktır. 
luloıuau 12 kuruıtan aatbğındaa suç z"· 
bıt varakaaı yıpılmııtır. 

§ Karantina iaönü caddesiode bakkal 
Netim karısı Kaden :dükkanda pirinç f •· 
ıulye bulunduiu halde ,müıterilerin• sat
mamak ıuretile miJli korunma kanununa 
aykm hareket ettiiındoufyıkalaaarak hak
kında •uç: ıabıt Yıı ıkaaı yıpılmııtır. 

ısoo 
----o----...... 

Liralık çalınan 
yüzük 

Ağaç dikme 
faaliyeti 

Beledi ye 15 ıubat tarihin. 
de ağaç dikme faaliyetine 
baıhyacaktır. Kadifekale ile 
8abri~~ba parkına 1000 çam 
ağaçı dikilecektir. 

Kültürparlda iÖZe çarpın 
noluanlu ikmal edilectktir. 
Bu iıler hazırlıklar tımam· 
lınmııtır. 

-~ ---

Alman yada 
tifüs salgını 

Londra(a.a)- Rosyadaa 
gelen h berlerde fAlm aya
nın doğuazua kadar yapılan 
tifilı Hrgını hüküm sürdüğü 
bildiriliyor. 

---o---
Singapuıra 
"Teslim ol,, 
Teklifi 
Siogapur(a.a)-Siagapura 

ayak b111n jıpoa ·kıtalara
ııa kamutıaı •general Ya· 
maıito Slagapur meYkllai 
müdafaa eden İngiliz ka· 
mutanına dila ıabab te1lim 
olmak teklifiade buluamuı· 
tur. 

--mi--
Bu sene hiç 

bir fuar 
açılmıvacak 

Berlin (ı.ı) - D.N B. bil· 
dildiriyor: 

Propıagaud cıazırlağı ikb· 
sat n zı rlığiyle ınleımadaa 
sonra 1942 yılı içla bütiia 

aorgi ve fuarlGnrı kaldırıl
masıaı emretmittir. 

Almaoyada biltün ikh11t 

ve taşıt v sılaları ietiına1ız 

olır k Alman ordularının 
ıafcriniu hizmetine konalı· 
cık lir. 

------o ...... _...., 
Pasifık baro 

• • mec ıs 
toulandı 

JAPONLAR 
Sing~pur 
önünde 

Londra (a.a) - Lo•drt• 
aın ıalibiyetli kaynakları~ 
denlldiiiae &"ÖH, japoD1" 
muhtemel olarak Siaı•Por 
dan 17 kilometre mezafe.I' 
bulunuyorlar. Fakat du•°' 
çabucak deilttiiindea Jı,,, 
lan!:' Siagapura ae k•cll!, 
yaklaımıı olduklarını k•' 
olarak ıöylemek gllçtnr. 

Loadraya relea babeJl,ı 
bazı yerlerin dilıman elil' 
ıeçUfi fikrini vermektedl'· 
Jıpanlar Suıel Mandl, Sil' 
aei )lranji ara11ndakl ç••'" 
yo bir çıkarma yapmıtı.t" 
dır. Bu iki yer birbiriad-' 
üç kilometre kadar meııf•' 
dedir. 

--......--
Kiiıt mesel~ 

Ankara - Mevcut kır•r 
aımeler ahklmıaca ellerl•cl' 
kiğat bulanan ıaıeteler !a; 
bipleriaia boyaaame il• P 

iıt mevcudunu blldirecekl~ 
dir. Bu kiiatlara bDkO,..-
cl koyacaktır. liuaları 1"; 
hiyo b11ıa kooperatifi -~ 
alacıktır. Matbuat ulll it 
müdlirllliünln vereceil ~~" 
dahilinde ihtiyacı ol•P" 
ıatılacıktır. 

Bu ·da eazet 
meselesi 

Ankara - lataabal ~ 
diyeıı dııındaki yerlerd• V 
kan ıaıcteleria tı11j uıil' ,1 
leı ı, mevcut kiiıtlara '' ,t 
reai hakkında malümıt ııt 
mektedir. ~ 

Hükümot mevcut kii1 t laöoü cıddosiade 695 nyılı evde otu· 
r•ll Etter adında bir kıı evvelki ıün~1500 
Ura kıymetinde bir yüzüğQ tıkarak ıiao· 
aemıyı gittiğini, ••detinde baau odasında 
çekmeceye koyduğunu ve yüz&ğüa esra· 
reaıfı bir ıurette ç•lrndı&-ını zabıtaya ha· 
ber vermiıtir. 

Loadra(a.ı)-P11ifik harp adilane takıinı ederek 1~11 Vila" yet umum.Al mecliıi d6a bt şvekil Miıter l elerin kakanmuına aı•Y 
Görçilin riyısdi cihada vu miyecektlr. _/ 

YOıOk zabıtaca terzi Uya adında bir 
kadının 1andıiıada bulunmuı ve bu kadnı 
hıkkıadı takibata bıılanouıhr, ------

meclisi lop! D '.'.'.'.~~ 0·-~ Durmazıa öıiaıf...ı 
v.~~~;e;u:~~:ı::~1~!,~6:. Alt n düşüyor Dumandan lntlkamıırı· 
lıiında açılmıı ve t ıım tel· 1 t b l All ıı bu n. d 1ı1-'. s • n u - 1 guıı e Berıamada Zeytind••·""J 
graflarına gelen cevaplar ~üımek~e devam ctmiı 3215 MuıtafA Durmız vo Mebt'-
okuduktıa scnra m6zeker ta hra üzer1nd n muamele gör· Olmız bir ıaraz yüıll•~ 

Hanıri 
ları 

bıılımıştır. mOtUir• Hasan Damanın bahç• ' 

memur çocuk· ı • ı ı ateıe vermiılerdir. :A 
1 k ı Elh mra Sınemas nda ~ 

zam a aca ı (lzmlrde ilk defa ) 2 Filim birden i l Aıtın piy~ 
lıtaabul-Çok çocuklu memurlara vr r l· f İ •Yeni S vda e~~~vl3.~M.:i~:lNLOY j Buglhı Jzmirde altı111• 

lıcek zamlar hakkında maliye vekiletindea :2 K ) EVLENlYORUMJ ı fiyatlan: 
defterdarlıia bir emir gönderllmiıtiı. Buna t . arım 8 HE MARRlED HiS VİFE : Rcıat - 3250 
~öre ••len1Dif olan veya çahıan .çocukları : Joel Mc Crea • N ney KeJJy • ı Hamit - 3125 
ıçio memurlar• zam verilmeyecektir. ı Seınslu: 12.50-2.20-4 10-5.40-7.30-9dı.. • Aziz - 3025 ~ ı ruı:narteıi, Paıer 11 de f 1 Hılkah- 2750 ~ 

M --~Jd1 ~ illi oiyansro biletlerinizi ( Saıdıt ) Kl9••lnd•1t a h ili.. Çorakkapı Pollı Merkeıl 
f ztr 111 , 14 f!ı lu:ln OtıDER fcılefoaı 
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