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Ziraat Vekilinin 
öğütleri ----

lıtaabul - Ziraat Vekili Mubliı Erkmea 
Adapaıarıada tetldklerlne baılamııbr. Ve · 
kil demir ve araba f abrlkalaram r•ımlı 
bu fabrikalarda pulluk ve uç demiri 1•· 
pılmaıı etrafında llıım relen temularda 
bul11amuttar. Vekil ayrıca mlatahıW• de 
temaslarda b11luamuı yazbk eklmha iki ka· 
ta çıkarılmaaı ba"lnad• verile• kararlan 
izah etmiı bilha111 patateı ve maaır ekll
meıl l&ıumuaa ehemmiyetle qaret et• 

-.-., Roı (a.a) - Reisi VIMIZ uyu 
/ "- tt llıvelt ıaıuıtecile· • 

tt.,~1 '1Plırıaa kwışı şu merasımle bU• 
P._tl •tr a:aiıtir. •• J 

~-·~ bombardımanında g~n açı ıyor 
"-dttt •'811 zararları ıöy· --C--
014,h •de11 daha zararda 

~ '-lttt,ı •nlaıalmaktadır. g a· Londra (a.a)-Türkiye ha· 
)"'" ' •erCllii h•berleria riciade halkevlcri in birinci· 
"- .a_ Ofdufu Raz•elt bura- ıi buglln saat 14,30 de bü · 
.__ "'illi ti ~ yük elçimiz balkevi reisi Dr. 
·"" ...._:: '· '.kt bir memleke· .....,fi Tevfik Rüştü Araııa bir bi-t,, 81 bozmak iltiyen tabeai ile Londraaın en güzel 
~~ riSrecelderdir. Nev· caddelerinden birisinde açı
d'-. l•hri lıer aa bombar· lacaktır. 

' •dilebilir. 

"' -----., .. 
~k-Bulgar 
lllılaşması 

.....__o--
' ~lr,, (R ~ •, .G.) T&rkBulga r 
~111 yıl dönüm5 
t, ,,.....,_De Bulıar radyosu 

~Pljıt h bar&ae yakışır 
"9of ~ Japmıı Profesör ... : , ..... 

lı" ~ ff er iki memleket 

-' ~ ;.~• lalç bir aalaımaz· L-ttt lir, tek arza karıılık
~ 1•te dayanan iyi 
~f •k miiauebetlerinia 

Ba mera1lme davetli olan· 
lar arasında hariciye 
Mister Eden d ha 
ııbsiyetler v rdır. 

nazırı 

büyük 

Mister Eden çılm töre
ninde nutuk irad edecektir. 

Londra h lk viain 6 şube
si o1ıcaktır. Türkiye •cumhu· 
riyetinia geçirdiği tek mmül 
devr lerine iıtatiıtikler ve 
fotograflar bulunacaktır. 

Bu suretle dost ingil.z mil· 
(etine Türkiye hakkında et-

rafla mılümıt verilmiş ola
caktır. ---

'"•••dır ." S':, ~Ilı Tiirk Bulgar ---o---

' '-111111 harbin Balkan· Berfin ua.a" - Doğu cep-

D. N. 8. nin 
bir haberi 

S:,luıa ıirayetine maai .beainin Leningıad bölgesin· 
~ Buıayedebirçokıınır de Ruı kıtaları büyük kuv· 

t.l\~:•de11 oyaadığı buaa vetlerle bir bölügümüze kar
i .~~, la ~ıır badadu lkielin şı taarruza kalkmışlar ve 

~ ~ ltıblriai tuttuj'u 11. bölüğe kumanda eden Al· 
•ltrdea biri olmuıtur. man komutanı derb 1 bir 

~ .......__ __ karşı taarruz tertip etmiş ve 

l ')Qll 1 düımanı ağır k yıplaria 
~ .. l ya 1 as- tordetm•i• mu• ff k olmuı· 

~rPolonva 10~aakla yapılan bir Ru• 

'llldunda akını kayıplarla püıkürtül-
......... müıtür .• .... o---

~b ( -----bı " g ' ·•)- Deyli He· 
'
1 hlı~~tchoımdeki muha · Rus ce hesin-

Rtı,, )or: 
ta -~, d Al h .. ,ı' ~ raae•i '"' .-a.ııoa Polonya e mBD UCU 

,lf "dud11•d di eıkl polonya k Jd 
ı.- ...... ftd ,, aacak 50 mil mu 1 1 1 
ıdl 

1 
Dıier e bıaıuaayorlar. ••-

ılf' 1 e~11 taraftan Dey· Londra "•.a" - Mosko· 
va radyoıunun neşriyatına 
göre Rus cephesinin bütün 
keıimleriaden Almanların 
bütün karı• bücumlHının 
her tarafta Stardedildiği aa
ı ... ımııtar. 

b,hi,ı ~'••111 Stokholm mu· 
.,_, So, 0110ıorod ile Siya· d,, -. '

1
•t lcıtalara taraf••· 

&~... ~ edJldiilai Ruıların 
L_ .-· iteılc 41 
~ •• ke.t11&ı •~iryolunu• 

eriaalhildlriyor. 

Kalkfıta (a.a) - Hindlı
taa ordulara bışkumaadaaı 
domeçte bulunarak Hint or
dusunu her ihtimale karşı 
tedbirli buluadajunu Malız· 
yadaki Hint orduauaun kah· 
ramaoca döviişt6ğiiail ıöy· 
lediktea sonra Hiadiataaıa 
havadan ve denizden her 
an bir taarruza uiramak lh· 
timalini göz öailnde tatmaaı 
gerektiğini hatta bir ihraç 
teıebbüıü ile dahl karıılaı
mak imkinıız olmadıjını, 
Hint ordusunun teçhizata 
muhtaç bulunduğu aöylemiı-
tir. 

--~-

Hint Çin 2örüş 
melerine ait 
r smi tebl!ğ 
K lküta (a.a) - Hint lideri 
Gıadi ile Mareşıl Çan Kay 
Şek arasında yapılaa&ör&ı· 
mele mütedair bir reımi 
tebliğ neşredilmiıtir. 

Tebliğde iki devlet adamı 
araıında Çin ve Hindlıtaaı 
alakadar eden mesellerden 
baıka düDya iıleriae dair 
konuşmalar yapıldığını ve İJl 
kararla.ı verildiğ bildirilmek
tedir. 

Gaadi, Mareşal Çan Kay 
Şeke bir kumaı :ve Madam 
Çan Kay Şeke d e bir çift· 
lik hediye elemiıtir. _.., __ 

miıtlr. 
Ziraat y1kiliai11 1araa limiti al1ar•t et• 

meıi bekleallmektedlr. --o--
lzmirde yağ ve sa· 

bun fabrikası 
Aakara,-V akıflar idareıl umlr •• •1· 

valık ba•aliıladekl "bllyilk 1•1tlDHkl11inla 
en iJl iıletilmeıl için blytlk bir xe,tlayajt 
fabrlkaıilı bir ıabun fabrikası karmai• 
karar vermiıtlr . Hazarlıldar baılamııtar. 

Vakıf zeytla1aiları ••kafıD ;flrma11 al· 
tanda kapıb, mllhirll, tenekelerde, ıaba•· 
lar ufak torbalarda ıablacıkbr. 

- -
Yeni bütçe' ve Ma· 

liye Vekili 
Aakara,-1942 blltçuiaia Emedln tak· 

timi mlauebetile mall1• vekill •1 IH•• 
da matbuata umumi efkln tea•lr lecleuk 
b•yaaıtta balmaacak J•Dİ .. projeala aaa 
çiıjilerini ve mlvaz•••rl temi• içla bala• 
nu kayaakla11 izah edecıktlr. -Vaşington elçimiz 

2idiyor 
ADkara,- Kahire orta elçimi• lleluMt 

Ali ŞeYki ayal paJ• ile Vaılasto• ,blJlk 
elçiliğiıPiıde •azlfe almııtar. Vakıada ~m•· 
rikıya hareket edecektir. 

o Orta Çinde Çin 
. muvaffaki- Doktor Fikri Tazenin 

yetleri kutlama sözleri 
Çunkin~ (a.•) - N"tredi· 

len re.mi bir tebliğde Çin 
ordular1aın orta Çinde bir 
çok muvaffakiyetler kaza
na;rak jıpoalardaa Stratejik 
mevkiler istirdat edildiiini 
bildiririlmiıtir. Yanı Seel'de 
400 Japon maktul düımüştiir. 

Hasara uğra· 
• van gemı 

Roma (a.11) - HHara ui· 
rayan bir l ngiliz tayyareıi 

gemisi bir lagiliz limanına 
ilticaya mecburiyetiade lııal 
mııtar. 

Ankara (a.a) - Halke•lerl•i• 19 Şat.t 
perıenbe ,an&ne teıad&f ed•• 10 aaaca 
yıldöalml m&aaaebetiyle &aiimladeld 22 
Şubat pazar gllDil Japılacık katlama tir•· 
11ide C. H. P. geael ıekreteri Dr. Fikri 
Tlizer &ir n11t11k irat edecektir. 

-o=a 

Hububat saklıyanlar 
Bergamada Ali Çam, Oımıa Tullıçi ele 

beyanaame harici hububat balu•m111tar. 
Ayşe Irıadın da 2 ülçek baid•JI 7 llraye 
aattığı göriilml1Ulr. Mutafa Ertlote• •• 
Ö mer Yıldız 75 kilo mı11r •lmlf •• o• .. 
da mDlate lif llulaubat balo•mllflar. • ..... 
adliyeye vuilmiflerclir. 
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-Şehir Haberleri-
-16- YaZ1n:SIRRI SANLI ı ADASI • • 

Lüks hant sııdası na kadar: 
tıdınıarı omuzlarından tutup 
uçuruıa f ırıatmaktadır ••• 

---o--. .... 

- Siıia mana dolu, hüf ya dolu. a teı) 
~olu ve ilham dolu gözlerinizin karıı11nda 
•DHD~ek çabuk ıair de olur, ressam da 
olur, muılkiıinH ol .. r .. 

Şimdi derin, rahfarda his Eutanaları,-~ 
yecaa lsaıuıalan yarat:nıyan bir çift fii
aunlu f9ıden ilham almtyaa sanatkirlır1n 
11ıdea raailleri eıir eden .. ,.&eserler ibda 
edemediklerini ıalıyorum . 

Katli kadın kocHıaın bu ıuh ve fettan 
bclıaa ıaylediii ba ıaiııae ıöılerJ aynen 

• ' .. letttktea ıoara Uiwe etti : 

- ~ E•leriade clat ,atmaı bllbiller ıibi 
,.... IÖJIİyecelr b9f kelime balamıyaa ve 
a•adaa Mi•• dilala •a•ılaa erkeklerin 
,aaer, dil. '\eı kadualır karıııında •aııl ateı 
rukH bir 1 'ti &alade •• Y•Dık aafmele
rlai tere•alm • •d•• itık ve mec•aa bıbar 
lsllb&llerl gibi , 'ttBlderiai ıörlyor maıa· 
•uı? 

Eter mt1ele bun 'Cla lrıl .. 1dı belki ben 
baııma ea bDylk fel-. 'keti ptİHD ba evde 
en b&y&k vı affolmaz bir sılgıabiı yap· 
mazdım. 

Gııetıci merakla ıordu: · 
- Demek meHI• kocanıl "JD yalaıı: bu 

çok ıairaae olaa lliaı aık.' ile aihayet 
balmıyer? 

- •il•Hf öyle .• 
- O bıftle· aıla duraca&•ı l 'aklundaki 

nitler boı blY IÖld•• ibarel mlf ... 
- Kadıat.raa ltöyle '•ait~ere Jraaar1k 

iyice taaıma .. Jdarı erlıelderla böyle buıuıi 
•e ıiall odalara kapalbelar• ,her zaman 
bl1le aetlceler •eriyor .. 

Kocam, llarııaıad~kl' lonhwm ya. lnız ıai
rı•e ıöılerle yola ıelmlyecejlai Ye ltikH, 
pk ta•aletlere, pahıh ' ayakkabtlarıa~ • düı-
k6a kadıaluın bu uprda aeleri 98 a eleri 
pae aldılrlarıaı Ye bu ıiiı ve f'lrltlr "'·da· 
11 ile çok defa aamuılarıaı da fedad" lD 

çelriameclikleriai bildifi içia oaa zarif bt~" 
aputmae t11heaj'ıaı, iıtediii barçhj1 ve
receihai kıacllıhii ltir preaseı ılbf ya..--

•it•• vaid •e temi• ecliace ıeytan kadnıı 
JUmllfllmaia •• lııocama daha ziyade ıo
kalmaia baılaclı. 

Geaç •e çaplrıa kadıa blrıı r c1u1üadük· 
t•• ıoa11 ıu töıleri ı6yledi : 

- Ala, evli olmauyclıaıı, &lıiale ne gl· 
Hl, ae tatla hir ba1at arkadaıbiı yapar
•k. Yalaıı ılıe ıaau ıöyliyeyim ki, bea 
••il bir kadaa olaaydam, çalrıaca ıevdiiim 
Wr erkeli• laatan için evimi, barkımı yık· 
makta birim itile teredd&t etmezdim ... 

-Arka11 v1r-

Un işleri 
• P! E • I • · Slcilra acluıadaa eY.S-

~ t iŞ erı 1 .:~- bahıetmlıtik .... 81111• Sar 
Meıbeha lüzumu i kadar~ duaya adaıı laaklaada 

bayyu kuiyor :fakat fiyat·~ malumat ~ermeri ~fay 
Belediye reiıi Bay Reıat 

diia ıehria fuınlarıaı , ve 
belediye mıatakalarıaı tef· 
tit etmiıtlr. Mart ayıada 

lar d&ımiyor:-eu-: noktafı b11l11yoruı. Sarda•ya, Sici
göz öAüae alan Tic;-,;rv;.:- yadaa ıoara AkdeaW. 
~kileli muhhlifyerlerde'ia et~ büyük adaııclır. Bu .::::; ttrf foıuaacalr ekmek kart· 

ları beatıı relmemiıtir .. Eier 
bu kartlar bemea gelirse 
teni iti kolayhkla yapıla
caktır. 

hakkında malümat almak- yiiz öJçiim8 24090 ki 
tadır. marabbaıdar. Sardaaya ... 

· Yapılan hesaplara ıöre 
bu •Y elriiek"kartıüiiii k.y
bedenıer aşafıf yukan 4000 
ldıidir. Bualara ,yeniden kart 
•erihniıtir. Bu yOıdea ) un 
ıarfiyatı 90 çuval artmışhr. 

Et fiyatını yer yer d&ıi1r· coirafi ••ıiyeti çok el.erir 
mek çareleri düıliamekte- lidlr. Bu adadaki alİ..,t 
dir. körfeziadea ıerek Gea..,. 

K •• •• • 1 • ıerek Marallyaya · pti omur iŞ eri Baleari adalanaa ı••• ... 
adaaıa merlreıl olu ((al' 
yalarında• Palermo1a si 
deaiz yollan ayal asa• .. mr 

tadır. Salailleriaia uua1111JıtF, 
1340 ldlometr..Ur. Boalf 

Ekim makinesi 
Şehrimizde Nuri Ergi· 

Jeaç adıada bir Haatklr 
Amerikan ılıtemi bir to· 

tham ıerpme makiaa11 imaJ .. 
edf!..ek dil11 Yillyete ıetir-: 
miı •"tZiraat m&da;a· tar.: 
fıadıa tetkik edilmlıtir. Bu 
ıeıpm e makiaaıı m111r pa
muk tobama ekiminde iyi 
netice •erecefi gibi afak 
~bir tadllle batday ye arpa 
ekiminde de kullanılabilir. 
Keyfiyet ziraat veklletiae 
hildirlJecektir. '-

lıtaabula kok k6mllrl r•· 
liyor, h:mlre gelmiyor. ftl· 
bankın tedbiri .,ekleniyor. 
Eier lımire ~ kok kömiiri 
relmHH bazı miuıeıeJer 
mlf klU mevkide kılacaktır. 

Dlla F etlıiyeden lamin 
iki kömlr dolu motor ha· 
re ket etmiıtir. 

iki motöı claba · clolclaraJ
maktadn. Ha•alar mllait 
olursa buı&alerde lzmirde 
odan kömllrl bollaaacaktar. 
Fakat maıle11f bu ldSmllri 
oa karuıa ıataaları da ıö
rllyoruı. 

ç,o bofam fn..W.rıa Ken 
lika adam lle Sardu1a .,. .. 

11ada balana ıeçlttlr. 
1931 de yapalu • 

aetlceılacle Sarcla•1• .« 
..... alfaıa 973,125 oa•-l' 
r5ıl ı mlttllt. Sarda•J• ~ 
liıi bep Sardaayapdar. Y 
bımen Sardaayada clofalll 
olaa iaıaalardar. 

Bu adama 11bl 

iz mir Ş o kadar yolwada 
yabancı Askerlik u- fulac• Malırya 

vardır. besi Başkanlığından: 
11-2-942 güa6 verilen ıube iliaıaa ektir. 

) 
1- ikinci ki11a11 942 taribiadea itibaren 338 doiamla 

miikelleHer 20 yaııaı idrak etmekle · şerefli askerlik:çaiıaa 
ıirmiıtir. Bunun için: 

A) iz.mir muhiti dahilinde bulaaan 338 doj'amla yabancı 
erat ile talebe tecili "eya ıılıhi durumları dolayiaile mek
tep vMikaıı veya rapor alarak seneye atiyeye terk edilmiı 
ve ıimcliye kadar ilk ve IOD yoklamalarını yaptıramamıı 
bulunaa diğer döğumla yabancı eratın e942 senesi ilk ve 
son miikellefiyet yoklamaları 21- Şubat 942 Cumartesi g& · 
a&ade11 itibare'1 yabancı Hkerlik ıubesinden baılayacak •e 
tekarrar edecek müddet zarfında bitecektir. 

B) Bu yoklamalar (A) fıkra11ndaa yazalı müddet içlade 
her g&a (pazar IDDleri •mÜıteıaa) : 1abalılar1 Hat 8 den 
öiledea ıonra ıaat 17 ye kıdar teıekkiil eden Hkerlik 
mecliıi huzurunda cereyan edecektir. 

C) Her ne sebebe mebni olursa olıun ıimdfye kadar 
yoklamalarını yıptarmrmıı •e emuli sevk edilmiş 316· 337 
doğumlu yoklama kaçaklanaıada yaklamaları bu müddet 
içinde yıpalacaktar. Gelmeıeri meaf•atları icabıdır. 

2- Yoklamalara eHı olacak aıaiıdaki •etlkaların bera· 
berinde ıetirilmeıi icap eder, 

1) Nlfuı clıclaaı. 
il) Geçen aeaedıa ııblıi durumu JlıBadea ert11l ıeae· 

ye terk edilenin raporu. (C&ıdıaıada kaydı •arta llıumu 
yo\tar. 

l~I) Talebe olaalar öraefine uyru• çift auıba tecil •eıi
katı. 

iV) Liıe •e dalaa yiikıek mektep meazanlnrı bu yokla· 
mada ı\irer adet ıabadetname ve aıkeri ebliyetaime ıuret· 
lerini r etiı eceklerdir. 

3 - Yoklama rllnleriDde ıair iıler içia ıubeye m8racıat 
öğleden ., • .ıa kabul olu1tur. 

4 - lımir okullarıadan olmayın talebelar te.cillerl için 
okulları mı at• ka11nda baluaaa ıubelere miiracatlan llzım-
dır. 

Sarduaya ·~••• .. 
mllaim Umaaa KaJpıi.U.. 
llmaa (ticaret t.ala .. • 'd 
ital1a• limaalanasa .,. 1f:
ebemalyet itibarile oa ~ 
ciıidir. 

Bu adada çiako kar•
çikar 1933 ıe•eaiade ~ 
la a t iıtatiıtik Pi Sari• 
6,S milyon to• karıaa 
tib•al edllmiıtir. 

Sarduayaaıataribi la 
Sicilya taribiae beau 

tedir. Meılıar ıelılrleri 
yari, Sayyarl •• N•ro.• 

- - -·-,__ 
Yas tutıı IU 

YB llbltlır 
Bbıı memleketlerde i~ 

lu ,sevdikleri iaaa•lana '6fl' 
mtladea ıoara tattal~ 
ya11, keadilerinı alt 
bayvalara,laattl aelletlar• 
teımll etmek iıterl•. 
Fra•aadd~ •e Belçika• 
deaberl m••cat ola• Wr 
aaeye ı&re, öllm ••il 
a• köpeklerlai• •le 
•e kediler!•• matem al ı:-.11 
olmak üzere ıiya\a bir • 
bailamyor.J 

Kanaryaaıa kafealad• ~ 

T O p T A N J 5 - Iımir dahilinde adreı tutmıyaa mükellefleri• yokla· 
yab bir fiyaaıo ıörmek~~ 
dir deiildir. Sakıo•J• 
Bolıemya araııadaki cJ ~ ~ 
yerlerde yaııyaa lıa.lk, ·~ 
balarından biri ildi mi. ::, 
ni11 öleae alt ~aımalara, ~ 
hıfta mtiddetle malellf 11r 

meti olarak ılyalt Wr ~ 

Patates Pazarı ı maları ıabemizçe yapılaıayacağıadaa müracaatları kabul 
Z edilmiyecektir. 

A Ç 1 L D 1 ı 6 - Yoklama zamaaı reçtikten ıoDra müracaat edenler 
Ucaı - Tımlaath - Hiç masraf111 ı 

çok alulara tenzilit ı yoklama kıçaiı ve emHh •e•kedildiktea ıonra mibacııt 
MEZARLlk.BAŞI HAL iÇi No. 431 ıı] edenler bakaya •aıiyetine d&ıerler. Ve miikellefiyeti aake-

Tel1r1f Adreai: Serter riye kaauauaua çok •iH maddeleriyle ceza röreceklerl ili• 
Di"' er e it mallar da balaaar 4 olanur. 

______ ..., __ .... .._ __________________ ~ dele baihyorlar. 
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on bi· · Lokantalarda 'Maarif müdür- i JAPONYANIN i 
ıua) bir yenilik leri arasında fBOYUK EMELLERlf 

lltl... AYıupa b&yük ~bi r yiy~ · ta m· ler 
•• cek 11kıntaıı •içinde kıYra- Y (Yazaa: HaUI Zeki Oaaa) 

•arken ~Cenubi lfAmerikada -•-
ı. - 56 -fazla yiyecek vardır. b•ıka Ankara· Tunceli maarif 

yere ıöaderilmediiiaden müdiir& Şevket Tezel Ma- Türk medeniyetini 
çllı&yor. •yiyecek llolluia latya maarif mld&rl8il•• 
Arjıntlade vardır. Çok mik- Çorum ilk okula miifcttlı- İlltİb&S eden Çinliler 
ta•da bajday kasaplık hıy- Jeriaden Jbrablm Taacay J d 
va1 yetiıtirirkea Arjıatia Tunceli maarif m&dlrllil· bUDU 8DODJ8J8 8 
evvelce biiylk mikyaıta ib- ne, Edirae kıı öjretmeD vermı· .ıl!llerdi 
racat yapudı. (Şimdi ldur- P 
m111tur. Arjantin lhallu her okula öiretmeni Va1fi Ço- Mlaal m•?. 

slbııp ~a,. ıam•adan fazla yemektedir.: baaoflu Nij'de Maarif mi· - Dokaıaaca aıırda Çin mecleal1etl 
Tea11t .. 1a1 d l T k "f Fııla bemek ~ yllıiladen ür liiiıe, o at maa11 pırladıit ıamaalarda idi kl 7erll eclelllp· 

huam cihazı bHtalıiı ço · müdiirD Ahmet Fadıl Af10• tımıı kadıalan• eliade lcll. 
i•lmiıbr. Arjantinde lokaa-; Maarif mlcllrl&ilne ta1I• O tarlllte pek çok Jıpea ndıalan Çla 
talar birer 11bbi mllıavir edil mitlerdir. mıdealyetl ile 6• balmllflu4ı. Kamey Silo· 
almıılardır. Lo"•ntaua ie- --o kia, Hue·Şılala, Cbo·Kona ve emıali ka· 
lealerla, 11k ·ı~k: dullar •• 

- Guıoa baaa ııbbi Ş ke ke lmparatorlak dı•rladıa ••••I, lllr cok 
ml .. •iri f ıöaclerirmiıiniı?... e r arar D kaclaalanmıı~•reMJllk •tmltl•rdlr. 
diıerek ba mlıaviri [çatır· deri bulundu p,..... deyamla ıaaları da 111•• 
dıkları ve midem iyi de;il, edi7or : 
acaba •• yemeli?" diye 10,_ --C- .. Bizde kadı• laer ıamaa IOIJal hlrrlJ•· 
dukları rir&lmektedir. lıtaabul - lataabakla ta• ite ıablp olmaflar• Fakat ba lalrriJ•t IHP 

M&pvirleria hepıi dok- aıamıı lraadaracılardaa biri- kadaalanalrl kadar ıeaiı dejilclir. Avrapa· 
torclur. •e mltellalarını ı&y· ain ••iade ıeker •ar diye . da tab.U ılrmlf, ml•••••r kaclıaluımaa· ' 
ll•orlar. ihb ...1·1 • -ı...1 daa bir ~ota ÇI•••, Si,.mcla ve Japo•J•· 
ı ar eaı mıı, •• ae• memar- ••• 1arl11aact. •• ıarbiadek~ malatelif A.ya 
- Görill8yor lbayım g6 · lar şeker yeriae evde 36 ka· balıeleriade irpt vazifelerlJle mu•auaf 

rllüyor... Siz katiyea or· aıt deri balmnılardır. la "ala•ayorlar. 
dan, &aharatlı ıeyler Y • miktar deri ile 220 çift kaa· Bulartla• biri Mopliıtaaa titmiıtir. 
meyecekıialı. Y•fııı et ıu· dara Japılabileceji heaap oracla 1erli bir lalk&m••rı•da yerl .. miıtir. 

A• ya ilkara et biraz tere yatı edilmittlr. Kaaclaraca allliye· Bir mlcldett• bir ~ok Jıpo• kııı talaail -içla 
kanıbralmıı makaraa, kom ye ••rllmiıtlr. Amerlkaya 1ıaclerildl. Baalarıa laıpal ele 
poato yeter... amiral kar111 olda. Saf••t mlltepn •• 

Sılabi mlfavirleri kilo al- •-- .... u elaemml1•tll ...... koa•a. laman 
malı iıtiyealere zayıflamak 6 S S d ela Amerlkacla kaldı, malatelif memleket· 
iatlyıalerde aaiırıyor. Mü- 9 ene e lere ı&aclerildi •. ,. 
,.vuleria fbaalarada tavıi· 9 k' Preaıula japoa kaclı•lanaa dair olaa 
· 1 el lb ı ÇOCU • faılı aıaaclar. 
1• er e a aauyorlar. Bu iı· Bea yiaı Moıoliıtaaa cllamık içi• 1111 
ı•reler bedavadır. Fraaaıda Boarıu kuaba- faıb burada barakıroram. Slıl, tehlb•· 

.Sllılai m&ıavlr" lik klrh ııa 1·11ı 1aL1·felerlade aclıaı aadı&.ımıı AJ• ıında altı baçok 11ae •••ıl a •• 
bir meılek lhaliai almııtır. !'ıeye aakledi1oram. 
Mlfa•irleria çoiu kadındır. evlenen bir çiftia bu mld· · A11e ele bu Ameribda talaıll V1reale· 
Ba balaı tlpb91iı i1ı bir det ıarfıacla 9 çocuğa olmaı· ria biridir. O da Japoalula propaıuü 
ı•1dir. Fakat ıu zamanda tur. Koca, Obarleı Roeler '' •• iıdilaharat lıleri içla mabtelif memleket· 
Ceaubl Amerikada11 baıkı iımlacle 38 yqıacla bir fab- lere datıhlaa kadaalardaad1r. 
hiç bir lmemlekette ııbbi rika müdür&dir. 1935 ııae· Rubı• • Ay•• kıE 
mlfa•lre ihtiyaç yoklar. ıinde evleamlılerdlr. S-
Ç6a1rD hiç bir tuafta yiye- 10 mayıı l936 ela ~lı:lz ço· -Rabi ltu mektabaada Mopliltaaa J8P· 
cek ora11 kadar &ol, çeıitH cukları, 19 maJıı 1937 de tatı HJ•lıattea ba~ıedl1or, An• kıı bak· 
•• uc11ı deg"' ildir. llıada pık çok ma16mat veriyor. Hattl 

· bir lnzlar1, 29 mayıı 1938 ele 
Cilt ve'Z&hrevi·HHtahkları ikiı çocukları 21 eylul 1939 onaala J•Phia konaımıJı aya•• yııayor ve 

· · - · -- eliyor ki: 
Mltelıa11111 ela bir-kızları, 15 biriadkl· "Alya AIJ81danatbr" llaihta albacla yaı· 

D O K T O R n un 1940 ta bir kızluı •• lm•i• karar vercllilahl ltlldiıclitlaiı uen' 

Sall•h Sonad 12 _ ildacikl_••~-~!~~:~! ~ Moıollıtw •• bllbwa An• k.11 daldl et-
-.11eu.111t1e ikiz çÖcaklarİ · olmaıar. Ço·I mıyi ibmal etm•Ji•iı. 
~ t•• lld•cl Beyler No.79 Tel.2727 tcuklarii bepıl aalallattedl•. C!An• llorollaria Ceaılı ılllleılaclea 
~ .... 11 ıılme oldaklanaı baaa delillerle iıpat ıt• 

ı .Olaya y&ı&nde mevcut hDtia dillere tercim• edile• ve ı tiktu aoan Japoa1adakl tuiht idclia71 
" !111 • ı ea çok okunan g•1et nefiı bir romaa.. ı teldtirlicll n •ecll ki: 

~ 11r1 • ••· ı AEBEKA (REBECCA) ı - •· ... ,... 1a•a•1• aara,..c1. at-~~L"ll teHll• 1 ı retmea mfatlJI• balaaa,onm. Y abat M•-
L.:~ Jld ,aka· ı Nihayet 13 Şubat Cama rlal matinelerden itibarw ıollıta• lalklmclara Baclaaıa mlat•n11m, 

~••fllr· ıl Elhamra Sinemasında ı 11 ..... .taı.a ~·•ulp oıar. 

-

1 b 1 ı Baaa• liııraae bea aordum: 
ı... _- G6ıteri m•i• aı anacakhr. M il C ..a i il d 1...1 k ... ,, tt oıo uı• ea5 ,z o a arın •• o aa -
~ ~~- ı larıaı ıi1llyor1aa111. Halbeld ba milletin 

• ~ak bu- tYENI SiNEMADA ı hqbupaaD a-.,. takblıları•ı da nı •• 
'~ ı-----M--Azu-RKA~-~-, ··~E:::ı--...... a.ııattır. Faı.at u.,oı. 

l •• L ıı T tr p 1 N . 2 . d "lk d f ı iarıa aruıada lıllm pek çoktar, utta lu-
~ 6' çe- o a eırı - ıı e ı e a bil bal 
~ •• ı riıtt1•• • uaur. 

"'~ İ ÇILGIN SURÜCÜ ı - Bualara• ara11ada dla lhtlllfa ,olı 
~ --::.:: S VV allace Berry - Lıo C. J mu?. 

ı Suular: 11.45 - 1 • 4,30 8 de. Camartul Puu 9cla ; - .. .._ nı ...._ 
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Hususi muhakemeler 
kuruluyor __ .. - RADYO • TELGRAF HABERLE -

ADkara - Milli koruama lkaaunu ma- ı 
cibiace bo kanu•d· yazıtı •uçları iıley••· Dumlupınar va Stok mallar 
feri mabakem• etmek Dzere kurulacak ha· 
lllSİ mahkeme içia Adliye VekiJetiade puro Pireye meydana 
bazırhldar bitmek üzeredir. •d• k Jd 

T 

Karneler 
mamuhar 

olacak Şimdilik lttaabut ve Zonguldakta ikiıer i[I 1 yor ÇI &rl I 
mahkeme, Ank•rAda •• lzmirde birer mab- bt•nbul - "Dumlupınar" Adana- Vlliyetla emrile lıtaabul- Mart •P 
keme karalacaktar. Ba mahlreler son g6ne vapuru, 600 toalak kuru fa- Ad•aada birçok meıkealer- ekmek karaelerl ..
kadar faaliyete ıeçeceklerdir. Mahkemele- ıalyaaıa Jiııaıı Terildiii tak· de aramalar yaptlmıı ıtoklar harıeı olarak talt e 
ria miicldeiumumileri ve kitib kadrolara dirde bu cumartHİ rüaü meydaa• çikarılmaıbr. latif tir. Bu ıekil · bir çok 
tımımea ıyra teşkil edilmektedir. lıtaabulclau Pireye hareket edilea b•ıhc• maddeler un' ıeleria ekmek kartlarıll 

• - edecektir. şeker, pirinç ve gaz yarıdır. bıttlklerial ıii1liy~rek 
Yazllk B-iılırı arttırma Vıpur, döaiıte, Yanaaia· --o • ::,t!:~···· lüzaml• 

taadıa 1000 Yuaıa çocajıı· M•h 
çılııııları na ıetırmHi içi• t•Hmat aı- ı racenın se- • 

Deaiali (a.a) - Yazlık ekimleri arttır- mııtar. )ahi yeti alındı ÇİD OrdUSU 
mık içia viliyeti• blitia kızılanada ted- •- A .1 
Wrlu ıhamaıtar. Vıll Hıllreviade merkez S t d ) Loadra(a.a)- Hladilta• 

4 tiJ&yB bap 
bu klyleri m11btar ve lzalanaaa bir top· OVye Or U 8• umumi valiıi Reva 'Mibr•c•· V i ( ) 
lub11ada ekimi uttırmak içla alıaıcılr ff k• ılaia ld•re ıellblyetlerlal k ·~ •rto• a.ı -
tedbirleri aalatmıı •• tohumluk cetvelleri· rı mDV8 a I• rıf etmiıtir. Mihraceala aaç Raa ra 1~":,u;•ı~,. 
..... aaretle clolclaralaca;ıaı 'izah •tmiı- yetler nAltJ.nde oıtakhtıai meydaaı koy•• 1ı:::ı: .. ; .... :: 
Ur. Klylilerl 11.ıileacllrea diier fıler de lıl''-y M la 1 

k . · veıikalar ••rdır. 1 raçı naı reçerek memleket 
oallf'llmDttm. Moıkova(ı.a)-~Kıal ordu tahkikatla yapılraı11•• ma· raklınnı iıtill • ba..a. 
Ama11a (L•) - Villyetimiade lıtlb1alia ıuetui ıovyet kıtalarıaı• f d"" d ... • 1 .-

artbnlmıu için r•rekea tedbirlere karar Almaalana rerllerlaı aufuı Ta ık~t etme ııi• ID ~ama• llDI ııddetli .... m :.1' 
••r•elı üıere ••liaia relıliiinde llir top· etmeii ve Hkbalaarda taar• mi vahıi t•hkikatı •••m oldapaa bildlrmektedlP, 
laab Japdmıı •• •erilen kırarları• derhal raılarındı tatunacıkl• eıtlii mlddetçe keDdlılai . o 
tatblldae bıılıaılmııtır. kayd ediyor. 

11
•• idari ıelibl1etleriacle11 mah- SerL--t I 

Erciac•n (a.a) - HallreYi•de -ılftçileria 
0 

ram etmiıtir. IJc:ıl 
ittlrakiıl•' yapalaa bir toplaabda ziraat mil- 0 d d 
....... ,_tta llalaaar•lr pat•tes, mııır;Ye Nankin mirasa ç· k ti • a a sa •an ekimi laılrluada llir ko•feraaı vermiı· • • ID UVVe eri Loadrada(a.a)-

, tir. Halk pırtlıi Haat ocakları reiıi d• gtrıyor ilerliyor dea blldlriHyoı: 
milli kon•ma kıauauaua bılkı ilgilıadirea Baadaa ba1le ,. 
maddelerlal iz.b etmiıtlr. Tokyo ( •·• ) - Japonya V ııiagtoa (a.a)-Aloı:recl içtimai yazılarda• 

-• Tieaçln ve Kaaton imtiyızh preu birmaayacla Çia r ha· reçirtmedu ~ Juali91(! 

E k • b• bölıeleri idaıeıiai Nıakia ıeketi ıemba1a dotra:Uerle· lardar. la kanr te 
s 1 ır haydudun Çin b&ktlmetlae blr•kmııtır. mekte oldura•• ıöılemek· lec•il .a,ı.amekt••• 
yeni cinayetleri Rıo;_--- - tedir. 

Sar•ykö1(Aaa-do-Ju-i::~-942 cumarteai Mahkemesı· Jaoonyada 
---o-- o 

r••• kuamıııa Sıtma lriiyilade t&yler u A f göre 
lrpertlci bir claıyet olmaı, yedi ıeaeye Viıi(l.ı)-Blr çok talikle· MUml 8 
malakGm ıabıkah Ali oğla Ese Mehmet, re urrayın harp meıallar1 Tokyo (a.•) - Slarapa· Beılla(La)- Ha 
k&1•• yetim çocukla~ menfaatine çabı· arayıa ~mahkeme akd ede- ran dlımeıi şerefiae olarak lerimla Rm cepli 
mata ı•le• Bursalı Kanröıcl Abmecli cektir. Eıki f bıı•eldllerdea Japony• ve iıgal edllea yer- llarmaaık demir 
pua11aı tamamen öldlrdilkteD 1 ıoarı he· Leon Bıum deladya eıki hava )erdeki mabklml•r affedil· trealeriai bombardı 
qaaa akabiade eyai kiiyde ·bakalbk edea aııarı Guı Claambre ılıiblaa· mlştir. mitlerdir. Bir [çok 
Mehmet Yeıllk11a11da S yeriadea t•b•aca mı amum mlcllrilcle ••rdır. ---------- talarip olmaflardar. 
ile taammıclea öld&rmaıtır. Maktallerdea Tuz yerine 0 ~ 
llelamet YefllkayaD1a 6 ço~atu vardır. •• B.Ru•• ctii• 
Katll laıdiaeyi mlteakip N•zilllDID At1laa• Hur Almanlar deniz suyu '.f 
b k6JID• katlar kaçmıra muvaffak olmuı· . t Çeımede fırıaeı BebıettiD ceref • 
.... ~ kuamıı ja•cluma kamataaı bay lb- anınmı yacak tuz yeriae deniz ıuvu 11. y 
nbım Eaer ve &at çavuı tHakkı Ertutru · L d H • 1 J dr ( ) la 

1 
• • • OD ra(•.ı)- ar1c 1• na· ekmek yapbfındıa keadlıi Loa • La -

maıt!~Jnt 111 ııyHıade laemea yakalın· ıırı blrAlmaa bıreketlaia ta ve çırai• &çer gli• b•pıe • 11111 B. Eclea .. 
•ıamıyacıflaı blldirmlıtir. m•hk6m edllmiılerdir. Arıı fU•fia• bir• 

fetl vermiıtir. zı, 

lazllll baııı llabrltası il başında ı 
NulUi baıma· fabrika11 941 de 13,630,991 ı 

metre baamı •e pezea çıkardı. Öalmlz· ı 
deki yıl da 16 mUyo• metre baıma yıp· ı 
mua laııaplaamıftır. ı 

ı : : 

Tayyare sinemasında ~ i ::!!~mz bıv11ı1r1ıaP"':" 
Buıl• matinelerden ltib•r•• 2 b8y8k protrım ı =======-

1-lnrillzce ıözli ı • 

BI! k!!!'!! .. ~~~~!~R 1 A~~b!:!~ 
Oyaı11alar: Mııha Aaer· Baby Saady.. ı flyıtlan: Bu akşam 

Loadra Halkevinin teıiıi m&n•sebıtiyle 
iMi akpm lzmirpalaıta Tlrk - lariliı kll
tlr Wrlltl tarafıadaa Kokteyl p•rtili y•pı
lacaktir. 

2-Almaaca ıöıl& ı R ... t - 3500 

i HALLOi. JANINE i :~•t: ~~= 
ı Oyaıyan: Kllıik daaı kraliçeai Marikı Rökk ı Halkıh- 3150 
ı Mıtlaeler: H Jıai111e2·5·8 Bir B Aranıyor: 3,30-6 30-9.30dı ı -----~~ 


