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.. ALKIN SESi MATBAASINDA BASH ~ i' 

(Sayı .. 100 para) -"l'iirk• ·• S k lı ıye cum- a Avrupa 
llriyeti yirmi o n )arı 

treni yolcu· 
döndüler )'ı) •• ~~~~~~~~!.!!!!!~ 

) once başlı- ln2"liz 
't"1 esere de- de iz 
~- ediyor." Londra (a. ) - Te1>J'ğ 

'«!'• (ı.a) - Gaıet De resmi : 
........ Tlrlıiye,, baılaklı ya- Fr nsıı Breıt liınınınd 

"l'ı dl1or ki: uzun z mıadan beri dur1;n 
•-..ı.;1ıı,, bltar1f kalmak büyük bir Alın o den;z h rp 
'- q, •dir. lnılltere ve Fraa· filosu düa bu lim nı terkle 
~ ..... :llaJyea bııı hallerde Paa de Ctılaiı geçi ini z:>r 
'd,, 'bi lfll•iı tuammua eden lımak tcıel>bil ünde buhlll· 
~ 1 11uaabede imıala· muıtur .• 
19tı rbı Alman1a ile de Derb 1 bOeum emri sılan 
"-)ttt e toprak bltlal&i&ne donanmaya ve kara müd~-
~. "• iyi bir doıtluk faaaına bığh tayyareler hı· 
' •clea bir pakt imzalı· •alanmış ve kuvvetli bir 

t, tayyare kıftlesi tar fınd 
'~'lc.ra biik&metl T&rk himıyo edilmekte ol n düş· 
i'ı t:t':fl•ı tecavllı edildi· · maa docanm ve bava kuv· 
'cı~ç lrde harbe ıirecerlni vetleriyle muh rebeye tutuş-

'ila~~ aa,ıemlıtir. Modern m~~~u~~tice!Er.'dücman zuh 
d,,, • '• lru•etli ltlr or · .. 
~"\ ••lik oldutu ıçıa hlardıo birisine muhıkk k 
~ ~•lır bir tarafı almadı . ıarette bir torpil iıı bet et · 

-..; trlıeıl iaıadırmııtır. tirildlğine d ir mareler 
l--~ '-'- bHaber aık ıık m vcuttur. şimdiye kadar 
,,,...,. bıb1tderek du· 42 tayyare kaybedllm'şlir. 
~ -lılııacla çeıttll mü· bir çoğu kurtarılmıştır. düş· 
'iM~ Jlrltlllyor • . Malla· mıa 18 tayyare kaybetmiş-
~ Tlrldyeyl her ta· tir. dDıman donanmaıı ı 
,~·"- ortaya Hçbğı k şif dum n 
~~•t'lrmeai Akdeniz tıb11kalarındın hücumumuz 

'-a._ ••iıde vapur iı· neticesi göriitm miştir. ye i "* ~.. "i amami harp 
li..~• teılrl dolaylıile malumata "göre raporlar 

"""'iti,.,... ializ r olaamıkt dır. 
'-.~ • ekonomik durum 
Sh tbr. Diı ticaretin 
'S ı•rllemeaı 1nnıük 
~ ı,~ ••ılttajı ılbl bir 

L...~rllıalarda hım mul· 
~ ""-•111a111ı•daa duı
'~. a, bıller orta il. 

~~· ıolımaıtar. 
-~ ili ıber bOkümete 
,,._

1
ç .bir ılklyet yOk • 

~--I •:•r. Teraiae olarak 
t.,.._.1'~ lltlba hlik&metin 
d -.,._.;1

1• kırıı ••ıif esini 
':1•· ' 1•pbiJ metinin· 

~, ':'l\, 
'' ''' .._._laaf ııa yolan da· 
t ·~~ '•tlııiadea dolayı 
1~'tdıt, phllc&mete minnet· 
•ı, L •icat milli toprah

'a "tt 
~ oı._, 11• bıh111aı olur-
~ ı, kora11m111 ı her 
~:~ (6dalaaleyı kartı 
~ ~'"•t ''"•11ada mlllete 
~~· , .. lllıatıbıktır. Bu ıııe-
~'-•:' •ılcerl y&kleri 
.ı... lt11a,~1 bir vasiyette 
~ .. ~•ti' tllrlyet etmek· 
t!tt <ı,,,1, ••ı1or.,, 

hr: Y•aaıun tiyle lbi • 

~, ....... ~,. & 
... )ıl '- c 111hurl1ıti rir

,._ ~~· i:.t1hy111 IHH 

'°'·ır 

---.-.o-----
Çinliler japo 
lardan · bir ş . 

bir al ılar 
Çungkiog ( a. ) - Çın 

kuvyetleri hl• hücum netice
ılade Jıponlardan büyük bir 
ıcbiri istlrd t elmişi rdlr. 

japonl1r arel rında yük
ıck rütbeli sübıylu d ol· 
mık üzere 200 ölu vermia· 
lerdlr. --··--
Sineauu 
Daya ıvor 
Londra ( .m) - Singapur· 

dan soa gelen haberfor bu 
ıehir radyoıundın verilen 
hıberlere inhisar etm ls.tedfr. 
Spikere göre Singapur mü· 
dıfileri dilımaaa büyük bir 
mukavemetle ku ı koym ' 
ta ve bazı yerlerd karşı 
bficumlıua d hi geçmckt • 
dirler. 

Dün Japonların b ı ı ı 
ıe,şomiı 1r6rnl yordu Fa t 
bu 11bah tekrar bombardı· 
manlar ba1lımııt1r. 

la ın yeni 
vaffaki-

Moakov (a.a) - Cephe· 
den gelen b1&berler bütün 
kesimlerde Almzsnlıuın mu · 
k bil hilcumlarıuın her ta• 
ra't pllakürtüldüğü mcrkc· 
ziudeoir. 
Moıkova ıimalinde ıtra· 

teji ehemmiyeti haiz Alek
a&ndrof m vkii işgal edil· 
dikten ıo ra Ruı kıtaları 
ileri h reıketlerlne devam 
eylemiıl rdir. 
Leaingıad kesiminde Al· 

mani r bir muharebe eına· 
ıunda 900 ölü vermişlerdir. 
Bir kıtauıız mühimmat dolu 
il:i treni ele geçirmişlerdir. 

.... -...-.-o---

Tokyo(•. - H ricJy n • 
zın mu vlui p rl0meotoda 
bey natta bulunarak b~y

nelmilrıl kaidelerine g6re 
mu mele göreceklerini cııir 

mübadelesi için bir aalaı· 
m vukubulmıdığını Ruı 

Jıpon anlaşmasının lmzuau· 
d n so\lra Jıpoa menf•at
ları a mild hale ettiklerini 
bu hususta müzakereler de· 
v m edeceğini bildirmiştir' 

---.--
ar~şın kur
tuluş günü 

M raı (a. ) - Dün Mar1.· 
şm kurtuluş bayramı büylk 

törenle kutlulıamııbr. Gece 
parti t rafıudan verilen balo 
ile bayrama nihayet veril
miştir. 

..... ---o ··-~ 

.s i lngiliz 
h bi e nazırı 

Locdra(a.a)-Eıkl harbiye 
aazırı Hor balf H bulunduiq 
Liberal fırk ıloda ayrılmıı· 
tır. Bun ıcbep iki farka 
az 11nın el hiyctlne ~moda· 
hale edilmiş olm11ıdır. 

---o---
Jauon sefiri 

öldü 
vı 1( .ı)-tı japonyanıa vl· 

tideki BüyUk elçiıl kalp 
ıckte1lnden C>lmOıtür. 

btıabul'- Tunca ve Meriç a1eblrleri•I• 
yükıelmesi devam etmektedir. O ba••ll· 
den ıelea haberler ıel mıntakalıraada ba· 
zı maddeleri11 ıular altındı kıldıfuu bil· 
diriyor. 

Nehirlerin tıım111 lıeaabile" Avrupa treal 
yolcuları ıehrimııe rerl d6ım&ılerdlr. 

- -
üks eıya menedildi 
Aakara - Ticaret V eklletl memleketi• 

mize lllkı eır• itbalialn mea ola11111a11 laak· 
kında totkikat icra etmektedir. ltlaallai• 
mell'i d&ılalllea eıya aramada blllaauı 
yiikaek fiatlı kllrlder, kacbalanD ıll MJ•· 
ları, ipek çoraplır •• llkı maaifıtua ~ .. 
ı itleri de var dar. 

Memleketimlı dalalUade de lllrı e11a 
imalinin tabdit edllmeal hakkında bl,ak 
bir ceryan vardır. 

--o----
Hava kurumu 

teberröleri 
Teberrülerde ylae darıanlak ılrllıJor. 

Çünkü teıbb&t ede•lerln bir k11cnı la••• 
tubnatlerinl &dememlılerdir. Yalaod• ba 
meseleyi tetkik içi• •lliyeth bir topla•tı 
y•pıl•cajuu lfre•l1onn. ---
Balıkçıların kont. 

rolsuzluğu 
Bahkçılmr koatrolıı.oılaktaa latifadı ede

rek alablldiğlae fid!JOr. Oalara aoranak 
ıu muızeretleri 16.terlyor: 

"Havalardan dolayı halık a•laaama1or. 
bılıiı ancık •arlıklı ola•lu • .,, balak ko· 
yun etiyle beraber ylkaelmlyormllf, Ulak 
•i• iplikleri de flatlaamııhr . ., 

811 iddiaların baıılırı bir yere katlar 
dotru olabtlir. Falrat bıbk flatiala ltaıi•· 
kü kadar ylll11elmuini lataç edemu. 

--·...,o--
Kok ve 

•• •• muru 
mangal kO. 
bollaaıvor 

lıtıDbal-Havalana mlnid ritaıııi ••· 
laylılle köm&r odaa aıkll1ab Mtlamıfhr. 
Bilhı111 mebıulen maaııl k&mlrl ı•I•· 
ic baılamııbr. Balıarlıtaacl•• ıeJecek olu 
5 bin tOD kadar kömlrde baaa Ül'e r ecll• 
lince ıebir ihtlyıçıaıa m8blm lair kı .. ı 
k.,ıılıamıı olıcıkbr. Ba motsırler tekrar 
iıtibıal mıntakalaraaı 16aderllecek kimlr 
re tir Uecektlr .. 

Zoaruldılı:taa da bta kuıur ton ı&mlkok 
rclmiştlr. 

- --o--
Antalya elektriği 
belediveye 2eçti 

Aatalya - 15 yıldın beri lmtiyım alıa· 
mıı bulaaaa ılıktlrik fabrlkuıaıa lallle 
aeaotlerl beledl1e tarafaadaa :Atın ah.., 
ve fabrika faıll1•t• baflaaufbr, 



.......................................... 
iMelek mi, Şeytanmı?l 
• • -11- Y azan:SIRRl SANLI : 

Acaba dizler de diller gibi 
konuımaöı biligorıar mı? 

- O halde bu garip iddia ve iflirann:ı} 
ne ~akit iıpat edtcckıiaiı? 

- Denıin de ıöylediiim gibi h oıi gün 
baDi'İ akıaın ve b ogi 11at v dakikada 
isterseniz .• 

- Öyle ise ıimdi ev sahibi ile miufir 
bayanları buraya çığıralım ve yahut biz 
onların yanlaııua gidelim •. 

Bayaaların bayıldıkları poker partisini 
bitirdikten sonr" kocam gelip beni alm z· 
11 o zamıa fçime koyduğunuz bu korkunç 
ıilphe kurdunu öldürmek içira ılzia deli· 
Jetiaiıi iıtiyeceğim. 

- Kocınııtn sıelip ıiıi almak iıtemiye~ 
ceğlı1den e1nin olabfliuiaiı. 

- Bana nereden biliyoraanuı?. 
- Ç6ııkn bu akıam meırul olacığıaı 

bildirdiği mühim ve kirlı işiD aaaıl bJr 
göoül mıceruı olduğunu tahmin ediyorum 
da ondan .. 

Genç ve hliıb kadın bu atıklı hısyah· 
nın bu acıklı 11bneaini g11%eteci tanıdığına 
aalıtlrkea kaa, ter içinde kalmııtı. Fakat 
kendi huin macera•ını büyOk bir dik· 
kat ve alika ile dinliyen razetecinia gös
terdiği ciddi teesaürden teaelli bularak 
bikiyHine töyle devam etti: 

- Bir Clıkikı ıoora poker m11asına 
d6rt evli icadın ve iki erkek oturmuıtuk .. 
Kadınlarda biriıl ma1adakilere Nihat be· 
yia icadı ıampınyayı daiıtırken mütema ~ 
diyen ~., 11bibi yaşh bekir adama şu me· 
alde bır ıeyler mırıldanıyordu: • 

- Bea saliillğl yapıyorum, ıiı de aldı
Dl& b&ıınızda oyn11ıp ıizinJe ortak olan 
b1.1 11klain beı on papel kazaadirmağa 
bakıaıı. 

Jbtl)'ar bir kurt olan bekir ev ıahibi 
ona ıu teminatta buluamuıtu : 

- Sizi etrafımda ve yanımdı gördüLcçe 
aklımı baıuna toplamakhğım mümküa de
iildir, fakat ıizin ıerefiaiıe oynadığım bu 
pokerden ıizi behemehal k•ıaadıracafım· 
dam emin olabilirsiniz. 

Bund111 ihtiyar iııkıo oe demek i.tedlği 
pek ili aalaşıhyordu: 

Yani kumar ne netice verirse vcrsia, 
ortak ba1:aaın ce"bine muhakkak beş on 
lira ılr~c:ekti. 

Tekrar ıu11 lan ıırapJar içildi. Hatti 
ben bile fazla içki kullaQmak adetim olma· 
dıfı halde kocam hakkında duyduğum o 
iaaaılmaz iftiradan ıoarı her verilen ka • 

debi devirdim. Şarap dığıtaa bayan veıi· 
fesini bitirdikten ıonra ov sahibiaiu yanına 
turdu Ye göıüaıdan kaçmayan bir şuhlukla 
diziai bekir ve yaıh kurdun dizine guip 

bir tarzda bir kaç defa vurdu ! Aceba bu 
çarpıııa dizler de dile ibtiy ç bırahmıdan 
konuıabiliyorlar miydi? 

-Arkası var-

(•aa.~IH ollSI) 13 Şabat 1J•2 

--
'!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ Vali iaşe mü· 
~Şehir aberleri- dürlüğünde 

--=---Kamyon dev- Belediyede ye· vau s. Fuad Tukıaı daa 
• d'3 1- • ) öğleden ıonra iaıı müdBr· r 1 y ra 1 V r Dl karar ar Iüiüae giderek muhtelif 

Düu şöfor Simavh Osm n... Belediye mccliıi dün öğ· iaşe mevzuları ile alikıdar 
oğlu Ahmet Iııklıerin ida· leden sonra B. Reıat Leb· olmuıtur. 
rcıindeki k11myon Kuşıya- lebicioğlunua rciıliiinde ıu· --o--
kadın yüklediği eıya ile bat devresinin ıon toplantı· S • k t• d 
lzmire gel.melde iken Mer· 111?1 yapmııtır. Bu topJaotıda U ŞiF e 1 eV-
ıi li mevkiinde devrilmiıtir. mülhak büt.çelerle idare edi· letleciyor 
Kamyonun ıüratli gitmesin- len mubtehf belediye miies· 9S 
den buıulo gelen bu kazada ıeseleriıio bütçe fasılları Su ıirketi teıislerinin Na· 
kımyon ilzerinde bulunan uasında yapılan müııakale· fia Vekiletiace 11tıa alıua· 
üç hamaldan Kemal ve Yu· ler ta1vip oluamuı ve mub- rak lımir beledlyethae tievrl 
nuıla şöfor Ahmet aau ıu- telif ıehir işleri etrafında ve ıııretile ıcbrimİJİD ID ibli• 
rette yaralaamıılardır. müzakereler cereyan eyle· yacı•• daha iyi ıekilde ee• 

Vıtk• yerine yetişen po· miştir. vap verilmesi tekarrilr e1le· 
liı UJemurları yaralıları der· Bilha1sa çok çocuklu me· miıtir · 
hıl memltkot haatanesiae mur ailelerine yapılacak yar· 
oıklettirmiılerdir. dımlır, Konak . iıkele1iıade 

Kaza tabkikıbaa miidde· bir otobüs durağ't yıpılm111 
iomıımi muavini B. Etem To.. meseleleri uıua mOddet mü· 
fekçloğlu el koymuıtur. zakere edilmiştir. 

---0--- Belediye mecliıi Niıan 

~anırına 
Sebebiy·et 

Keçeciler 1361 ci sokakta 
olur111 Murtau oilu otomo· 
bil kaya kç111 Mustafa ev 
dahilinde bulunan ilci elektlrk 
çık bn' khlltao ıonra fi~ler 

yanında uılı bulunan frenk 
gömlegi atcı almıı ise de 
derhal ıödürülmiiş ve dik· 

l 
kattizliğl iÖrülcn ıuçlu ya-
kanmııtır. 

Misafi-ini 
Yaraladı 
lldçeşmelikte 594 acü so

kakta oturan bmıil oğlu 
Aıiı:, evinde misafir bulunan 
49 yışıada Tayyibe adında 
bir kadını bıçakla yaralamış 
ve tütulmuıtur. 

ayında tekrar toplaaacaktır. 

---o--
ihtikar 

lkiçeımolik y•pıcıoğlunda 
kömürcülllk yapan Halil oilu 
Sadık ve Mehmet oğlu hak· 
kın adındaki kişiler köm Ü· 

rün kilosunu 12 buçuk ku • 
ıuıa utmak ıurctilc ihtlkir 
yaptıklarından yakalıamıı 

ve haklarında meıb.ud ıuç 

zabıt varakası yıpılmııtsr. 

---o-........ 
Muila valisi 
şehrimizde 
Muila valiıi B. lbrahim 

Ethem Akiactlar lalanbuldan 
ıchrimiıe~gclmittir. Yakında 
Muğlaya gidecektir. 

ı Dünya yüzünde mevcut bütOn dillere tercüme edilen ve ı 
ı en çok okunan gayet ndiı bir roman.. ı 

i AEBEKA (REBECCA) f 
ı Nihıyet 13 Şub t Cuma güull m tinelerdcn itibaren ı 

i Elhamra Sinemasında i 
ı Göıterilmeie baılanacaktır. ı 

i Bu Hafta i 

-------
Yankesicilik 
lkiçeımelik cadcle1lıd• 

Ahmet oğlu Ali Mahmet oi· 
lu Cemal ve Mehmet ojhı 
Selihittia adındaki kiıiler 
furuadan ekmek almak isti" 
yen Cemal kızı 43 yaııacl• 
Salihınıa : cebinde buluaı• 
on lira11nı yanke1iciliu ıur•· 
tile çaldıkları ıırada yaka· 
laamıı Ye adliyeye teıli• 
edilmiıtir. 

--o- . 
Koyunlara~el 

konulacak mı? 
lıtaııbul - Villydla mll· 

dıhaleai üzerine celepler 
dün koyun kestiler. Bag&•'" 
kü toplantıda celeplerle pe· 
rakendecirer ara1ıadakl ilt· 
Hlif bılloluamızsa villyet 
bütila koyunlara el koya'" 
cıktır. 

-.-...-o---

Şüubeli 
Olümler 
Nevyork,(ı.a)- Amerlk•• 

b111aı Alman generali Toda• 
bir kazada öldüğü habert•I 
itimıdııılıkla karıılıyor. 

Nevyork Taymis, Alma•" 
yı bir çok generallerln ıoll 
zamanludı ıüphell 1artla' 
içiade öıdüklerini yazıyor. iYENi Si EMAD l '""""'"''-' "-""'""'"''"'"'''"'"' ....... ""~ ............. """""''"""""'"""'"" ,,..._, ....... , """"" """~~'''"' .. -~o--

: iKi . MUAZZAM ŞAHESER ı 

i 1 ·Namus B rcu Türkçe sözlü i Almanlar hav" 
i 2- a anlı Ş hi Şarlişan i dan memnull 
ı Seanslar: 12 45-4.15-7.45- Cumartesi paz r 9d ı Borlin ( a.a ) - Do;ud' 

çetin muharebeler $1etalll 

i T yyare masında Tel. ı ediyor. Havalar müıaittit• 
• ______________ 3_6_,1_6_: Sovyetlor karşımııa klitl• 

ı5 •• ı N • E • kı b linda kuvvet aevkediyot" 

S.. h ı· d ... ı u eyman cıp mıne Rızı : 1.,. _/ 
UP e 1 02an çocuk : T rlf. fmdau Me~hur Dcmirhı e Miidürü Rom nında ı rt 
lıtanbu -K•r•ıümriikte Kuabış mahal· : ad•pte edilmiı ı Cilt ve ZübrevizHaatatıkl• 

Jeıiode oturan Süleyman 'i minde birinin ı Türkçe sözlü • Şark muıiki 1e oyunlu ı Mtıtehı11111 
kHlll 7_aylık ölü bir çC>cuk :doiarmu~ cete· ! KADJN KA J ı DOKTOR 
cU muayene edea adliye tabibi Enver : Kı· ı • . - : S ı• h S d 
raa badiıcyi 1Dpheli &'Örerek Morga oıkliaıo t Mılıneler.: 1-3-5:-7 ~e 9.15 t~.. : 8 1 008 'J'l 
lrarar vermfıtir. ı Cumarteaı, pazar ıuıalerı 11 de ılive Hansı.. ı fldacf e.,ı., No.79 r.ı.21 

_, --mawww • 
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• 
"rır llıebus 
e\'lcif ed·ıd· ~~., 1 1 

ti~._ \,- lMaırif cemi· ~ 
d, 11!: ria:aiıdekl · kolf e
tt1aı· tıbrifıeri~yapıldıiı 

t ı..ı 1Y•tte h . li ''Q•h azı yolıuıluk-
' '••riıa laıldnndaki id· 
t ''P 1 ' hakkında tahki· 
"2•ıQ~~•lıta olan ve teı
tt1aı· Yeti kaldır1n ma· 

'-•~~Jtti tıki rreiıi Ur
d"'ı11 B. Refet iUge· 

)•• llllııı mı•kufea 
11 b•cleclktir. Adliyece 

" llıırar &zerine 
"'.. lıtlcif ediJmiıtlr. 
b~'-'::t'•• · baılalerde 
Q, ite ır. 

t,~•tiıa ~evelce ıiköllej 
d, t,t~I •t1Di1 olaa Y•ie· 
~ lf 'edUmlı umumi 

~. ~1• 16tilr&lmtl1t8r. 
IU --o 

tır tniiık aemı ı 
~~ ltlq ııteniıor 
t .. .,''•(Aıadolu) - Milll 
tt,"'•Ye ile kurulaa malt 

t... ·~ .,
1
, de,lete mllracaat 

"" 1,.' ••deki aermaye ile 
•t1ı toa)uk 150 adet 

ııa,~ 1 1•11cıali ıemi lnıa 
'~lif t~~~İilal -bildirmittir 

de edilmektedir. 

'i -----•inıur ve 
bt. dolu 

._8iledera evvel iımir 
•bfiddetll yaf murlar 
· •ıı yerlere dolu .... 

l•&l~HI iill) 

Süm ,.,b ı 01um müdürlü-
"" .. gun en: 
Neşredilmiş olın 200 ve K. 257 No.lu kararnameler ve 

ikti11d vekaleti tamimi mucibiuce bütün memleket dahilin
de mevcud yapığlar için zirııat bankası şub ve •jaolarına 
ve bunların bulunmadıkları yerlerde kaymakmmlıklara veri· 
Jecek beyannamelere da bil yapakl rın An karada Y c:nlşe· 
hirde hmetpıışa caddesind e lSno.da Sütııerbuık iplik ve 
dokuma fabrikaları miiessesesi yapık mübıyaa ekipleri ta· 
rafından, beyannameler mıntak. itibariyle bir sır y• tabi 
tutularak, ııraları geldikçe şığıdaki ticcret \'ek61tıti fi:st 
ve şarlariyle Htnı lıuacagı nlikadarl ıa bildirilir. 

Y •pağın Mab ilinde mübayaa Busa ve Is· 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

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

17) 
18) 

19) 

20) 

cinsi Kilo fi1ıli kuruı tanbuld mü· 

Kirli merinoı 
Kirli yarımkın 
Merinos kuzu 
Trakya maHan 
Tip Trakya 
lımir 
Aydınlı 
lace Anadolu 
Kabı Anadolu 
ince ıark mala 
Kıba ıark mala 
Erıarum kızıl 
Erzurum beyaz 
Van bey•z 
Karayaka ve koç 

170 
150 
130 

77 
71 
69 
67 
67 

63/62 
67 
62 
67 
65 . 
58 
56 

bayaa kilo fiati 
Kuruı 

170 
150 
130 

81 
75 
73 
13 
72 
6!1 
73 
68 
75 
73 
73 
60 

Deri mallara ait olduğn cinain yüıdo 5 nolur.niyle 
ılınır. 
Beai mallan ait olduğu ci111in fi.ttiyl~ ahnır. 
Normalden yü -sek raodmanlı y•pakların beher raad· 
m•nı aıağıd ki fiatlerle ılınır: 

• - Trakya mail rı 
b - Tip Trakya 
c - hmir 
d - Aydınla 
e - An•dolu ince ve kaba 
f - Şark iace ve kaba 
g - Erzurum kızıl 

h - Erzurum va Vaa beyaz 
i - Karaköıe ve koç 
Gömlek halinde olmıyan aş•iıdaki 
randınauı •ısitdaki fiatler ıbnar : 

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

mallaraa beher 

ı - Ka11pbaşı "ince" 1,20 
b - Kasapbııı "kaba" 1,08 
c - Kuzu ve güz yiiuü .. ince,, 1,30 
d - Kuzu ve güz yllaü "kaba" 1,20 
Y apAkluda buluaabilecc!k pırçı, deri, keçe, koç, 
pıtrak, çıkaldak, rutubet ve gllve gibi maddelerin 
tolorınılan ve bunlar içiD yapılacak tenzilitlar •ı•· 
ğıdı gösterilmiştir : 

a - Parça: Yüzde 8 niıbetioe kadar eaas malla bir
iikte kı.bul ohıaur. 

Bu aiıbettou f •zlası 0111 mal fiatinin yilıde 25 
nokaaniyle alınır. 

b - Deri mala: BıH mılla birlikte gelen deri mal
lan bu mal fiatinln yüzde 5 noksaniyle ıhnır. 

c - Keçe : Esu mali birlikte yüzde üçe kadar 
k•bul edilir. Fazl s1 e•n• mal fiıtlnden kiloda ıekiz 
kuruş tenzilatla alınır. 

d - Patraklı: Yüzde üçe kadar 11vamı pıtrakla mal 
· kabal oluoıu. 

Bu nisbcttco fazlı 19 m pıtt klı m llar ens mıl 
fiatinden kilod11 10 kuruş nokHnlyle ahtır. 

e - Koç: E as mal ila birlikte ytbde üçe kadar ka· 
dar kabul edilir. Fazla11 yukaud ki 15 inci madde· 
de yazıla fialla ıhnır. 

f - Güveli mnl alınmaz. 
g - Çakıldak: Eıaa mılla birlikte yüzdo üçe kadar 
kabul olunur. Ve bu niıbetten f.ıılısı darıdan tenzil 

edilir. 
b - Diicr yabaııcı maddeler: Azami yüzde bire ka 
dar kabul edilir. Fazl111 dır dal\ tenzil tenzil olunur. 

i - Rutubet normal o] cnktır. 
J - Çuval : Çuval mübıyaılarda çuval dara11 yüıd<ı 
2,5 niıbetini aıam11. Bu cisbetten fa:r:l111 daradaa 
teaıil olunur.. 11-13 
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Japon f uosu nerede va Nasıldır? ••• 
Amcrİ~öıthlaran ve lngilizlötİD ıoa 86nr• 

lerde aiıılarıada dol•tbrdt«larr, bi•b ı~ 
rioe irat ettikleri ıu•llcr .. J•p~u fı oıu 
nerede ve naaıldır" ıu•l o muı u. 
Ba filo Amerikayı da, lngılııleri de çok 
ılikıdar ediyordu. Oaua mahiyetini bil· 
mek atrunda elden ıelea her ıey yapıldı. 
Birleıik Amerika •e Bll1Bk Britıaya ca· 
ıusları Japoayaaın kara, deniı ve hava 
baznlıklarıaı öiteDruek içla ae kadar it· 
kibarlık göıterdllerıe jıpoalar dı ba ild 
memlekette hem keadl ca1uılararadaa •• 
hem Alman caıuılara•ıa yarclımlanadaa 
çok faydalar 16rdlıler. 

Hatırlarda olıa sıerektir ki sı•c•• •••• 
yine bu ıiUunlarda neırettiiimiı • Amerl· 
kada AlmıD caıuılan,. unvanlı tefrllramıı· 
mın c11aılarıa1D Ametlkıdı elde ettikleri, 
JıpoAlarıa iılae JlllJID pllalıra, Japoa,.. 
ya 11• ıuretl• 11ttıılarıaı da ılıtermlıtlk. 
Pauıma, Paaama, Slaııpar, PuifHı aahll· 
leni müdafaa batlarınıa krokilırialD kopyı· 
lerini ne ıuretle aılfdıldaraaı 1uau1hk •• 
Orada tebıriiı ettlrmlıtlk ki JıpoDJ• bu 
iki dea1z komıutarıaıa b8tla eararıaa ••· 
kıf olmuştu .. 

Sadede gelelim : 

Jauon filosu nerede? 
J ı pon filoıandan 1&11 16rlaea 1alaıı 

bir harp remııl vudı. Filoıa• dlier par· 
çılarl Hhll k&1lerl clvarıadald harp llmaa• 
larıad•, dokllr araaında, hlcra rlrlntiler· 
de gizli duruyordu. 

Hıtti manevralarını bile pek aıak ••· 
g&nlerde, açık denizlerde, ıtındiıleri Ja· 
ponyanın kara aularanda, aıeceleri de P•· 
ıifik, Atıaatik açıklarında yapıJord•. 

Evet, japoa7aD111 harp filoaaadaa m•J
danda yılaız bit remi vardı. Ba ıeml hl· 
tüa Japoa filoıuna temıll edi1orclu. Gı· 
minin adı ldıamo idi. 

ldzamo bir ııar evvel laıiltereai• Aml••· 
trong de1tegiblınada Ruıya heııbıaa İ•· 
ıı edil mi ıti. - ···••il •• , -

Terbiyeli, sebzeli köfte 
Suyu çorba hiımetiai ıcbecek kadH bol, 

biraz pirinçle kıymayı küçllk yavarlak 
köfte haline korkea maydaaoz; J.,İ•• ke· 
revizla yetil yıpraklanaı katmıh, ltolca 
pıtate1 ve bıvaç ifl•e itmeli terblyeli•I 
vurmalı, bir kap lçiae ın&kemmel 'fO leıiı 
bir çorba, et yemeil, t&rltl aebıe, yvmmta 
birleımiı olur, bu •oiuk havada ijlea ak· 
ıam seve ıeve yenir. 

ıoıau va pratik bir tartı usııı 
Bu ıktiıad deninde fplıirilea ıeyln ta· 

mam gelmeıiao bir ıeyla zayi olmım11ıaa 
dikkat etmek liıımdır· Buda ancak pitfri • 
leu şeylerin tmrtılmHlle ~kabildir. Y•laıs 
laraıi ~ulunmadıiı için ölçlHere riayet et• 
mek mnmküa olamıı. 

Eviade leraıl bulunmayanlara koloy 1blr 
ölçii tarif edecejis. Bir ıu bardıtı lulı· 
taliıe €teker 225 ıram, ıüt 'fe ıu 250 
gram çekirdekıiz ib'1m 150 ıram J plrlaç 
200 gram mercimek 200 Kıam faıuly• 
190 gram nobat 175 jram ııelmektedir. 

Bir bardak 8 çorba katılı alır. Bir çor· 
ba kıııfıda dört kahve kqıi• il• dolar. 



SAHiFE 4 1 
--~~~-----------------
Sıhh"yede Tayinler 
lzmiz deri ve tenuul baatahkları disp•n· 

St!tl uld sıhhıü llJ(lmuıu Fethi Gac&r 60 
liu. ücretle T nu~•blı frengi mücadelesi 
ııbhıt memurluğu !! , F dirnt memleket b11· 
taaeai baş hemşİrr! sİ Seoibı Erdem 20 lira 
mıaıtı lımir mem\eket hutınesi hemtire· 
liğiae, Erzion.a merkez sıhhat memuru 
Oımın Anil 20 lira mııaıla lımir merkez 
sıhhat memurluiun•, hmir merkez seyyar 
ııhbat memtlru HaPJdi Alıan 20 lfıa mıaıla 
M. Kemılpaıa kaıaıı ıeyyar ııİıhat memnr· 
luiunı, Değirmenderc köyleri ebui Vedia 
Vurel 15 lira maaşla Antalyanın Gündoi
muı belediye ebeliğine, Kemalpııaurn Ulu
cak köyQ ebesi Mevdel Sayar Söke k.öy
Jeri ebeliiiae, Maaiaamn Çobıniıa köyü 
ebeıi Cavıde 30 Ura ücretle Değirmendere 
köyleri ebeliiiae, Aydın memleket h11ta
neıi bemıiresi Ebe Hcndaa Tankut 15 lira 
m111lı Berramanıa Kınık belediye ebeliği· 
ıa• tayia edilmitlerdir. 
Bergamaaın Kiaık belodiyo ebeai Miirü· ••t lylıoyuu vıkı iıtlf111 kıbul edilmiıtlr. 
Ôdemiıin Kaymakçı kanyü belediye ebe1i 

Nedime Al tayla kılındığı vazifeyi kabul 
etmediiiaden mllıtefi 1ayalmışhr. 

lzmirc:ie AclJiye ve Elif adlanan• çok 
çocukla iki ınaeye aakdi mlikifat ıönde· 
rllmlıtiı. . 

Kurtuluştan eşya 

çıkarılıyor 
Batan Kurtuluı vapurunda zati yardım 

•fyHı bulanın vıtıadaıların tekrar miha· 
ade muameles yapalmadaa •IY• göndere
bilmeleri lıırarlııhrılmıı ve Kurtuluıta bat· 
mıı olaa 577 koli 11blbiain aham11ıaa bış· 
mııtcr. Bu koliler 1r•a• 5 şir kiloluk olacak 
ve ıec•• 1ehr ıaaderllen maddeleri ihti· 
va edecektir. 

lzmir Askerlik Şubesi 
Başkanlıiından: 

1-Yedek subayların hıılrau ayında ya· 
pılaa yoklımaları bu aeoe göıterilen lüzum 
üserlae hemen baılaaacıiıadaa bilumum 
yedek ıubaylar aıağıda yaıılan güıalerde 
biltlo aıkerl YHika •• Düfuı cüzdanları 
ile blrlilr.te ıubeye mtıracaıt etmeleri li· 
11mdır. 

2-Yoklamaya relmiyea yedok subaylar 
1076 ıayıh kaauouıu111 10.cu madd~slae 
g6re elli lira para cezaaıaa çarpıhrlar. 

3-Yoklamaya gelmiyecek kadar bHta 
olanlar doktor raporu ile hariçte buluaau
lar açık ktiayelerile şubemize taahhütlü 
mektupla blld,rınell mecburiyetindedir. 

4-Y ıı haddi olup allfuıuna yaı haddi 
deye yaıdıraa ıubıylar bu yoklamaya gel· 
mlyeceklerdir. 
10 Şubat 942 Bilumum kurPJay ve piyade 

subayları 

11 " " " Topçu ve jandarma 
ıubayl.trı 

12 
13 
14 

16 

17 
18 

19 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

.. 

,, 

" 
" 

" 

" .. 
.. 

" Levazım ve nakliye 
" lıtihkim, deniz, bı va 
" Sü,ari, Domiryolu,Hup 

11nayii 
" Muhabere, heup ve 

muımele memurları 

" Tabip, Eczacı, veteriner 
" Adli, Tilfekçi, Kamacı 

Muıikı, Marangoz 
" Yedek erbııJar 
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Türkiyeye Rus Amiral Hear- Amerikalılar 
taburları tın deiiştiril- Jaı;on~ gemile' 

kaçtığı yalan- mesi etrafında rini batırdı18' 
landırılıyor Toky~(:..)-.:-o. N. s. Loadra ~~~ Bahrlf' 

--•-- Ajaoıı bildiriyor: nezaretiala resmi tebllti: 
Amiral Hartialn pasifik· 17000 toalak bir •I" Moskova,(•.a) -Taı ajın· 

sı bildiriyor: 

Havas Ofi ajanıı Bordo· 
dan verdiii bir haberde 
Türk Sovyet hududunda 
bir bı.diıe olduğuau bildir· 
mittir. 

Bu habere göre batumda 
bulunan müteaddit Sovyet 

taburları mülteci olarak 
Türk topraklanna ı&ıde 
geçmeğe teıebbDı etmiıler, 
8lenler olmuı yaralı 300 

kadır Sovyet 11keri TBrk 
topraklarıaa geçmiıtir. 

Hı., .. Ofi ajauııaın Sof· 
y•da aldıiı bu haberia an
cak iıml Fraaııı olan :ıjını 
tarafından tfeodileri Alman 
faıistlerinia emrile tahrik 

maksadl1e baıtaa baıa uy· 
durulmuş kaba bccerikıiz 

bir yalan olduğunu T ıı 
ajınıı beyana mezundur. 

Anadolu ajansının notu: 
Anadolu ajansıda aeliblyetli 
mahfillerde yıphit tahkikat 

üzerine Türk Sovyet budu· 
dunda böyle bir h diıc geç
memiş olduğunu bildirir. 

Çinliler akın 
yaptılar 

---... --
Çunı Kiı1t,(a.a) -Kanto· 

nun doğ'uıuadaki Çıa Kay 
Şek ordu lan itııat altındaki 
Matuıya ıkıa yapmııfar. 

Petrol depolarını 150 cep· 
hane 11ndıiını ve 3000 çu· 

••I şekerle pirinç yakmıı· 
lardar. 

ızmır 4skırllk Şube
sinden: 

1 338 doiumlu eratın 
ilk ve ıoa yoklamaları bit
mek üzeredir . .. Yoklamaları· 
nı yapbrmayaalar lıceıe şu· 
beye gelmel•ri lizımdar. 

2 338 doğumlu ve bun· 
farla muameleye te bi mek· 
tep talebelerioinde tecille· 
riuı yaptırmak (üıre ntıfuı 
ve mektep vesikaları ile fU· 
beye bemeo m6rıacath~n 
liıımdır. 

teki müttefik donınmınıa kravaıör, bir hafif kra••~ 
kumandaahğıodın ahamaaı 1 muhrip, 3 petrot ıımlı, 
tızeriae olmuıtur. •Bizzat deai11ltı gemiılai bat1r1111tlll' 
amiral pasifikteki ıtaatejl ---C---
hareketlerinin tamamı ile 
akim kılmasından lıtifade 
etmiştir. 

Mnttefikleri bu dei lıik· 
• liktea bir r propağanda ve-

ıile.l aramaktadırlar. Ba 
kamandaahğa tayla edlle:a 
Hollaadah kumaadaaın ta· 

yini ile Viıi üzerinde 1P6es· 
ılr olmak iıtemıktedir. 

--o--
Japooyanın 

hedefi 
Hindistan 

_..-o-.... -

Tokyo(•.•) - JıpoDyaaıa 
bedefleriadea Hindi atanı 
iagiliz boyunduruğu altında 

kurtarmaktır. Japonya ıa· 
mimiyeti iıpıt etmektedir. __ .. ___ 
Jaoonvayıyıka 

cak deniz 
kuvvetleri 

Londra (a.a)- Deyli Ekı· 
preı diyor ki: 
Jıpon bııvekiliain idedi

§'i gibi Amerikan donanma· 

ıı kendisini muharebeye 
birdenbire atmadı. Doaan· 

ma ve mühimmat yavaı ya· 
vaı batıya naklediliyor. 

Uıakıark logiliz filoıu da 
harekete gcçmittir. 

Singı pur ü11ü harap ol
muı11 da deniz kuvvetleri· 
mlz Jıpon donınm11ıaı yr· 
kacıktır. 

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

Hollanda 

Fra11sadan at' 

ler istemiılet 
Vfıi (a.a) - Jıpo ...... 

uzak ıarkta Frauadaa il' 
ler talep ettltl hakln-4' 
lagiliıler tarafıadaa çıkar" 
lan haberler aıılıııdır. ---
Cava sonun• 
kadar müdafal 

edilecek 
Bıtavya (a.a)-Cava adi" 

ııaa karı• JapoalanD ,aıi• 
ıeoekleri tauruıda Cı'8 ... 
bDyllk - ölç&de muka••....., 
buraıı ıoauua kadar ml._-
f aa edilooektir. 

--o----
Yeni selihi-

yeti er 
Kambera(a.a)- Avaatil 

yanın her bınğl bir yari••' 
6ıfi idare ilia etmek ,.at 
biyeli bundan b6yle la•,.,... 
nazırı Miıter F ordı •eril ..... 
tir. 

-----o----
Franko ile 

•• •• 
goruşme 

Madrid (a.a) - lıp•~ 
devlet reiıi General Fr .. '1' 
ile portckiz baıveklll La-" 
ra düa iki aaattıa f~ 
ıüren bir aörOımede bal-': 
muılardır. G&r&ımeleri• -' 
ticeai bakkıada biç l"ir t•r 
lii neıredllmemiıtir. 

sunun zaferi -•-- J 
Batavya (a.1:)-Reamt teb· Kanunu kab 

lii: Hollanda doaanmaıı Ja- etti 
ponların 3 kravaıörilnO, bir .,V 
muhrip ve bir deaiıalt11ını Budapeıte (ı.a)- P ti' 
batırdı, buadın evvelde 2 nıento aaip vekilliii•I• , 
kravaıör ve bir denizaltısı- ylui llakkındakl kaaall P" 
na IHbet kaydedilmifti. juini kabul ~ 

Milli oiyanv:o bilet1erinizi ( Saadet ) 
Klt••lnden al:ım.~.. Ç<'rıkkıpı Pollı llerked fJ jl7 
karıuu lıhı, 164 Hu... lsılaıla c>MDER Tel•foaı ~ 
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