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~. 4İkıra, (a.a)- Relıicum
lg' •aaet laöntl d&a ııat 
~•bd, Fraaııı b&yük elçiılni 
"~tal bayarmuılardar. B6· 
h....:;. •içi Mıreıal Peten tara· 
~ ,. .. 1 cumhuramuzı 
~~lea bir kitabı tak

~ ~tnalıtir. Bu kabulde 

~· •ekili Şlkrl S11aç· 
• •• balaamllflar. - .. __ 

'l'.ıebenin şah-
•i teşebbüs 
w!_~tn.1- OuiYeHiteli ta-
-.. ..._ laı11t palıahhiına 

::. ol•ık lıere aralarında 
"' ... lıra para ile Kamkı· 
~ lair lökaata açmıılar-

• . 

... ı:.:::·· içi• llıım relen 
) 1 dotrudaa dotru · 

Berlin osto 
...... 

radyosunun 
neşriyatına 

kızdı 
Berlia(ı.ı) - Yarı resmi 

bir menbaadao bıber alındı 
iıaa röre Şık•go Tribüa ga · 
ıeteai Ruslar Ba11rabyayı rJ

ak •lduğunu Sovyetlerin 
emelleri bulunmadığını kayd 
etmesi bu mDtellyaa lnr lliı 
Deyli Meyr Taymis rıazete· 
lerinia ittirak etmesi göıte 
riyorki ioıiltere mütk&I du· 

ı Japonlar Ame· 
rikan pili nla

rile alay 
ediyorlar 

Tokyo(a.a)-jıpoa milaa· 
lcRIRt nazı11 p11lementoda 
bir pli n hazıı Jadıfını !ıöyle·~ 
mişlir. Naıır ilive ederek 
Jıponların pliaı kiattı kal · 

mamaktadar. Biz projeleri 
y~pmaktı iktifa etmekteyiz. 

O nlan gerekleıtireceii:ı. 

--oı--

rumdadır. Her el U!llt u Mısıı' kabin esi 
istediği ıeyleri vaıd etm~k-

tea çekinmemehtedir. ve Londra 
--o-· -· 

• Londre (a.a)-Selihiyet li kay· 
Lıbvada teş b- naklardını lınan Malumata gö· 

b•• R ld re ingiltde kırıt) Faruğun 
US OM Nııhas paııyı iktidar me v· 
Londra(a .a) - S olih iyetli kiioe getirmesini mema unl· 

mahfiller Libyada hı la Ro · yctle kuşılamııhr. Mumai~ 
melin elind e bulunduğui u leybin kuvetli bir bDklimet 
kayd et mektedir. iki tnr fın 

Si 
Tütüncüler dikkat 

ediniz! 
Ankar•,(a. ı)- ticaret tvckiletinden blJ· 

diritmitlir: Karadeniz ve Marmara mınt•· 
katarı baıı ıahıslarıa, bu :bötıelerde tll6• 
piyasası henüz açılmıdığ• hılde%mlbaayat· 
ta buluaduldarı haber verilmektedir. Hıl · 
buki her mıntakad• tiltüa pi1a1aıan veki· ~ 
letçe tespit edilecek tarihlerde açılacak 

müıtahıilleria menfaatlerini koruyacak ıu· 
rette tınıim edilecektir. 

Bu tarih teapit ve llia edilmek üzeredir. 
V ekiletçe plya11nın ;açılmaııadaa e•vel 
tütün mabıulü11& elden çikarmaaı fm&ıtab· 
ılle keadi menfaati bakımıDdan tanlye 
olunur. 

----
Bütçelerde Tasarruf 

Viliyet blltçeaine dahil mleHeıatı• 
masraf k11ımlaranda aıami taıarrufa rla1et 
edilme1i, munzam (tahıiıat lliv11i _ •aridat 
darhi• bakımından kabil olamıyacaitadaa 
bilb1111 m6bıayatta daba m&11it ve ebve• 
mal:ıeme ile ıııda maddelerinin terçih edil· 
mt1i viliyetçe tekarrür etmlıtir. Bu ıibi 

miibayaıtta zaruri olın kısımlu öne ah· 
narak kabil olanlar tecil edilecektir. ~VHI· 
yet makamı bu huıuıu allkadarlara tehlit 
eylemiıtlr. -~laı.ı J•rlerladen aldı· 

"' te •• ba lokaDtaaıa 
"- laia•tlwlai keadileri 
....... k •la~ı Ye faHOD itle· ,._.4• keadileri yaparak 

kuracağından gazeteler yaz· 
::~r:~!,~üyük ölçüde ol- makhdn lar. lskenderun limanında 

'-"'-lılerlal bir bayii ucoz-
lltıdnlar. 

Viıiaia Romel lntalarına 
201 

---C--- mail olanlar okUSUD 
laıe maddeleri gönderdiği t a 
haberi dogrudur. Bu vapur· BPOD ayy _ _:- Bu harpte baıhca tranıit limaDımız ba-

lar Alman tayyareleri l otra· e dÜcÜrÜ(dÜ 
• llt iaıı~-ı --uaa~ va Hfıııdoa h~.:ı'~.~~ıtir. reR~!roıı(a.a)y- Brltaııy• 

18 
1 AJ hava kuvellerinia tebliği: bin tınık& erşey ma n Japonların bir hücumda 

•·ı y a içinmiş ! muh• kkak 10 vo muhtemel ........ r bulundu Loadra (a.a) _ Vıkik1tn olarak 10 t ayyare daha dü· 
·~,L-ı şürülmüştilr. 
~\ .,.. - Şehrimizdeki radyosu ispanyaya h itaben 
lııııı..:.-• ~••• depolarında ve lpanyolc yaptı ğı neşriyıtt t ---0

- -

~llel Nazilerin dinler i kaldırın k H f ı• t• 
i ~. lrde bufunaD ~ mal · buıusuııdalı i kararJ r ını fs· ava aa ıye 1 

''-: kontrol edilmiı ve pat eden Got Und Folk 
lat,lt,ı da ••ldaamak üıere "Allıb ve Halk" adındı ki 
,__ p 

1111
1 10,000 teneke be· Alman ldtıbuıdan parçttlar '-«. '1•lr ile:l0,000 tentke okumuıtur. ':•i bulaaduiu ıöıül · Okunan paçalar araaıada 

llıltp,t;· Bt1 mallar ihtiyaç f U ıö.ıler vardır: 
~~ ~d, piyasaya çlkırı· " Ebedi A lmany ya iaan-

vıa 1 b dıiımııı illin clliğimi:ı :ı !DFıD 
L._ ııretle •o lr fiıt 
,._ llae ı ldinler dcvıhu ıon verdik. 

'il bl 1 
••, ae de her Bu iuanı ret eden bir kims 3 

'•ttı_ t •ı1unbya mahal .. ı karsc o hfr mücrim ve bir 
L_ ;~'llai "' 
~4-tı 1 olacaktır. Ali· haiudir. ~ramn:da ona yer 
'""- ~ tırafıadaa bn lıu- yoktur. Biz a nc1'k Allahıa 

"tlb.t alınmııtır. bir emrini biliyoruz. He-şey 

ttı 9o-k- ik·::ı:lt
1

karn ~-
uruşa • d t h • L., ._tmış lerın e a rı· 

~ .. :.- Kalyoncullukta fat· y ap80 ar 
~ kir Alemdıi ve 1.a~ .... :.. _, - Bazı i ş c bü· 
.,_ ... ~~·••• k11ap Y orıl roları tahrif edilmiı kartlar 
L~~., ... Q 90 karuıt•D aörülmüf Ye t ahki1'at Deti. 
~ t'~ t&raı&meıhat ha· ce1lade mütecaıirler tutulup 

1••11111lardır. adliyeye varllmiıtir, 

Londr11 (a.a) - Dnn bir 
düşman tayyarui '" inıiltere 
üz~r inde uçarak bazı yerlu
de bomba atmıştır. huar az 
inHnc• k11,y ıp yoktur. 

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

Avrupaya lngi
liz askerleri 

' geliyor 
Oltavo, (ı.a) Büyük Brl· 

tanyaaıo Kanada kuvetferi 
başkunıandıaı general Mak 

Nacbtoa verdiği demeçte 
müttefik kuvetler şeflerinin 

i ııgi ltere adalarının Ayrupı 
kıta11na aıker çikarmak 
için bir plin hazırlamıı ol
duğunu bildtrmiıtir, En kü
çiik aynntılarıaa kadar la
celenmif olan bu plla der· j 
hal tatbik edilecektir. 

lial alın l.tkeaderun gümrllk depolari7le 
liman Hhılarıaıa ıür'atle tıhllycıi ıre b1J· 
ralıranın ııolen ıemilerln ylikferiae imade 
bir vaziyette buluadurulmaıı ticeret •eki· 
lotiadcn blldirllmiıtir. 

Şubat tarihinden; itibaren bir bıfta zar· 
fında lık'eaderu ıı ıiimrilkloriadea mallır1aı 
çekmiyealer hakkında milli korunma ka· 
nunuaua 28iaci madde1i •• 30 aumarab 
koordln11yon kararı tatbik edilecektir. 
GilmrBtii ödeamit mallann lıke•deruadaa 
çekilerek mahalleri•• rlt8rlilmeıi. içi• ... , 
ttlrlii nakil v111t111 devletçe temla eclU· 
mittir. 

---.-.-o-------
Pancar fiatleri 

arttırılıyor 
Aakara - Yarın şeker paDcarı flıtlerl 

hakkında bir kararname a .. roluaacaktu. 
Şeker fiati yilk1eltilırea pancar fiatlerlala 
de y8kıeltilaıeal karaıı Qmociblace .. ker 
pancarının kiloıu 100, 110 •• 120 pua 
olarak 1attmımııtır. , 

Tllrklye teker fabrikaları bu iiç flaba 
tatbik edileceii ekim bölıelerini illa ecle• 
ceklerdir.' 

- -o--
lstanbuldan 

vauur 
iz mire 

lıbuıbul,-Geçea pııar 11laü ; yapıl•••· 
y•n lzmir ı&rat poıtaıı ltu paur,, Tarı ••· 
punı ile yapılıcaktar. 



fugosıavuaua ltaıuını lzmir vilayeti Fiat Müra
Bulgar, Macar kUl·ı kabe komisyonundan: 

ti • •dl Yeaidea tetkik ve teıbit olana• maatfatara eşyHı ıahı· 
18 arı aı uor laraadaki topta• ve perakende kir yiiıdeleri aıatıda 161 

--~-- terllmiıtlr: 
Perakende 

Loııdra.(a.a) - Taymiıin 
cliplonıatik !muharriri yazı· 
yor: Mihverin Yogoılavya
daki kuvetleri yeniden teı
kilitlaadırmağa [baılamııtır. 
Yoğoslavya halkının emuka
vemetini k81şalamak:lçia bu· 

t•J• yeai İtalyan Macar ve 
Bulgar Ulmealeri a-öadetili· 
yor. Görüntiıe {göre iıgal 
baJıeJeri takıim edilmiıiir. 

Fakat Alman ıkeri ka· 
mutauJarı BeJgradd• ve di
i•r büyük ıebirlerde '°turu .. 
yorlar. Y&ıden fazla Yuıoa
lav ıabıiyeti ltalyadaki top· 

lama yerlerhıe ıöaderllmiı· 
tir. Bualaran ara11ada Lipari 
adalarsndaki meıbur kamp· 
ta vard1r. 

Y 111111, çatılarının 
baskını 
r--o--

Loadra(a.a)- 24 ıonkl· 
auacla Splitde ~ ltalyaa ıu· 
bı1l1raeıa ibulaadufa bir 
kllı• odaııaa bomba ablmıı 
iki aabay cUmiftür •• beıl 
yaralaamııtar. Bunaa!nıeriaı 
Hal1aal1r 150 kltiJJ tevkif 
eclerelı llombayr atanlar ba· 
lua1111ca7a kadar her sılln 
bu•lardan &ç kiıiain kurşu· 
u diıilıceiini bildirmiıler· 
dir. Ôfıeaildiaiaerıöre bun
lardan bir kaçı kurıuaa di • 
dlmlıtlr. 

SaŞakta İtalyan Hırvatlar 
ara11nda bir kavra çıkmıı
tır. ital1a11 •• Harvat 60 ki· 
ıialD &ld6i6aü haber aha .. 
mııtar. Ba çeYredcki ormaa· 
laıda faaliyette bulunan ç•· 
leler bütüa kıı düımaaı ba.r-

p .ıl•m•i•idev•m etmitlerdir. 
BoHa mevldi11de a24 ltalyaa 
6fdBr&lmüıt&r. 

ızıır aıkerllk Şube- t 

ıııın: 
llatiyathk hlımotiai J•P· 

mamıı 330 doiumlu her 11· 

aıftıa eratna ıevkedllmek 
here iki giia içiade lımir 

yerli aıkerJik ıubeaine mil· 
racaat etmeleri illa oJunur 

Gelmiyenler hakkında ıı· 

1 - Yerli mallar Toptan 
yilıcle 

A. Billlmam yerli meaıucat 10 
8. Yila iplikleri 10 
C. Yerli ıtandard ipekliler 15 
D. Yerli ıtandart harici ipekliler 20 
B. Bilumum tezıih ye fabrika 
imali tı pamuklu menıucat ve 
pamuk iplikleri 7 
F. Ftıbrika imalib kaput bezi 3 
ve p muk iplikleri 

yüıde 

20 
20 
2S 
35 

15 
15 

Toplan nisbetlere bbrikı flatleri •• el dokuma 
doku na mallarında kooperatif flatleri HH teşkil 
ederler. 

2 - Ecae bi mallar 
A. Yiialll mınıucat 
B. Yüa ipliklori 
C. ipekli kumıılar 
D. K eteoli kumaılar 

E. Pamuklu .nenıucat: 

15 
ıs 
20 
15 

Ham ve kaba düı mallar 8 
K11arla inco d&ı mallar 10 
Topa veya lp1iil ho1ıh mallar 12 
Mo11eıiıe •• emprime mıllar l S 

F. P.amuk t ipliti : 
DDı ve lrath f pllkler 
Kınık iplikler 
Mer1erlso iplikler. perde Ye 
ai lpliklırl 

G. Makara iplikleri: 
Mık•ralar 
Mlfr dıt &zere utılabilecek 

8 
10 

12 

bale ıetirilmit merserize iplllde 10 
3 - Tulatfiye etyatı kir y8ıdeleri: 

35 
25 
35 
35 

30 
30 
30 
30 

20 
20 

30 

20 

25 

Toptan Perakendeciler 
(Fabrika ve imılitbaaeler 
kiriyle beraber) Yüzde 23 Yüıclı 25 

Lüka addedilen çeıitlerle perakeade kir haddi yOıdı 

kırktır. (Kadın çantaları, eldivenler, ipekli çamaşırlar, ıap• 
kalar, tuvalet talumları ve mlimHil aşya lükı olup icabında 
taktir bakin Fiat Miirakabe komüıyoauaa aittir) . 

4 - Verilen kir yüzdeleri fatura miliyatiae illve edilir. 
S - Kir yüıdHi zammı ıuretile iHbf fiatı btnbı•da 

fatura mlliytti üzerine aacak zaruri aaklıye maıufları llive 
olunabilir. lımire taşradan ıelea mallar için bu ma1raf kar· 
ıılıiı olarak yüzde 3,5 iliveal kabul cdilmlıtlr. 

6 - Takıitli uttılar için vadesi bir . aydın ıııiı olma· 
mak üıer• ylzde 3 e kadar bir zam yapılma11 kabul edile
bilir. 

7 - Verilen faf uralaraa, mılıa kemiyet, keyfiyet, Hht 
fiatını ve tarilaiaf, kime 11hldığını:bedeliaden:ae mildaraaın 
tıbıil edifdiiiDi ve ticari teamOllere te.fikaa_ ı&aumlu 1alr 
malumatl ihtiva etmeai mecburidir. 

8 - Her ıatıçı kendi ııaıfıaa röre ( toptaacl • yarı top· 
tıacı • perakeadeçi ) 11ttıiı ~mıha L fatura•••• 1aOmua11l 
veçlıife llıtik damı• ny-. yııı ilo rere\li ·mıırubıtl ver· 
oıoic aıecbnrdcr. 

Liatlk damı• mef rubıt •ümuııeleri : 
a.· TotJtaacılar lçiıa : ( Listik mlibllr ) 
Saadık, top, paket ve ıroat olarak yapılacak llllamam 

utaılaıda m~I kaç eldea ıeçerse •ıeçafa albıl fiat yakar· 
dakl fiıtlara a11mi yDıde illYulle buluaacalr fiıtı ıeçmu 

b.· Yara toptaacılar ı,ın : 
-Devamı 3nncii 11bifede-

1 JAPONY ANIN 1 • • 
fBÖYUK EMELLERll 

(Yazan: Halli Zeki Oıma) 

- 46-

JAPONLARIN 
ASYA RAKIPEERI 

-·-----
Jıpoayaoın Aıya emeli elli yıldır yiıı .. 

yor. Bu emel zaten için için yaııyorda .• 
Fırut bGldakçı bir dıba ileri atılmak 111· 

retfyle yaııyordu. Bunu Ruıya da biliyor, 
bilmemezlikten gelerek mukabil ılyaıi ted~ 
birler alıyordu ve ahyor .. 

Japonlar Sov7etlerin tarktaki 1011-' 
propaıaadalanıa dini prapaıanda lle kart• 
darm•i• çalıııyorlardı. 

Jıponlar hlUia Aıya halkıaıa damarla• 
11nda ayai kanıa 1eyrettlii lddiaai1le yıp• 
tıklan milli propıııadaya bir ele dla1 ı•· 
kJI Yeriyorlar. 

Bu ıurctle Aıya milletleıial keaai ba~ 
hldarı ılbada toplamak yolunu ıOdl• 
yorlar .. 

Merkezi Tokyoda olaa Aıya cemi1•tl• 
Aı1a mllletleriadea Ilı birlik yapabilm•k 

için bu millıtlerln ayai •adlclı, •J•i ur 
daa dotduldarıaı, o vıdicleu biti• A.,.,. 
ya la Hlaralr medıDlyıt lltldeler& I&..,.. 
dalılar1aı, devletler, b&klmıtlır icluı et" 
tiklerlDi, buralardaki bothılduı cloliardi 
ba yerlerde yeai bir bıyat temi• etmek 
t•rtlyle kazaadıldanmı bltla Aaya milı.t" • 
Jeriae teımlle çabıbklanm, lau laakkıa bir' 
ıia&a AIJ• milletlerinin bakkı olda~ 
lıpat lçia lae orta Aıyadaa kopap ı 

l ürk clalr~arııda u1h1orlar. Ba darı.
lana kol attıkları b&lıeleria hepshıe .. 

uzanmak içia bull'üokü fedaklrlaklara kat
lanıyorlar. 

jıpoDlar mulıtelif cephelerde laarp ed.., 
kea Aıya ceml1etl de Aıya mllletlerl•" 
itikadını bfrleıtirmek içla kültilrel bir ... 
kilde de çehımakta devam ediyor. Eı•1 

Asyalılırıa t•pta1darın Gök tınrtaa dl9'r 
riai, ıök llihıDıa oiutlaıı olan ıüaeı '' 
yıld11 oğullarıaıa da ayrı ayrı yarlerde fi 

ayrı ayrı deyfetler teıldl ettlklorlıi, ,,... ~I 
laraadakl bilginlerin yıai yeal cli•ler il" 
ettlkleriai, f1:kat bu dinlerin Aıyahlak 11111" 

liyeti 8zerlade bir rol oyDıyamadıjıaı ol' 
taya ıürerek diyor )ar ki: 

- ••••m• "ar -

lzmir Yerli AskerılJ 
Şubesinden: 

Şebemizde kayıtlı bulu11aa 1edek ••"'! 
ve memurlar rardiUderl ibti111 lıakk•~~ 
ki derecelerini bildirmeleri M. M. 'f/P .. 
Jeti buyrukları lktlıaııaclaa olup. ı"' 

Mu•I• doktorlar, mlHeha1111lar, 1 t; 
bilenler, ıa, yol. demiryoJ, remi, bt~,
maklne, ormıa, ölçme, mimar mllb•• 

leri Ye jeoloı, madıen, g.tz, u19l mı•d-"' 
kimyııerler. kadastro, •vukat, ıir•~ 
makioiıt ve em1ali P,i yüksek ebliy• lf 
meyi bıiı olaaalarıa sivil diplomalır1 il•..,. 
ı&a içlade ıabeyı mlracıat etmeleri 
olunur. 



~N•••• 

nı?!ı 
• berleri ---

Yazan: 

l'lıın bulunmadığı bir ku. Aiı~. işçiler ve şekeri fazla ya 
..,. •asasında evli kadın• BazıOkı')meı·~r)eagvrır ı·,,,. ol- satanlar llr .. • ViJiyet fiat mürakabe ko· 

ın hal YB ıazlgati duklarındın bahi:sle •iu iıçi mfıyonu ke1me Ye toı ıek•· 
c ----o---
'-~ ~111 baıı bataralarıaı toplamak 
"-t ·~ dakika dfişüadükten ıoara 

ekmek istihkakı iıtemokte· rin perakende ve topta• ıa· 
f dirler · Aiu İfçi kartlarının tıı fiatleriai te1bit ve illa 

' 8' • laaıladı : 
L , .... e ' ' k • I_ 
911 ~ •ımı yı an, beuı Katil yapın 

t ~'tifl Plıbaae köşelerine atan vicdan· 
• be · lltttd bt naııl baştan çıkardıiıaı 

.. ~ot 
1 

e •nlatacığımı vadederek şimdi 
,: •rıaıa buluamadıiı bir kumar 
L_ • bazı evli kadınların batından 
llltlt lce ı. 
-~ P•zece, m11 ... aracı vak'alar· 

...._, &.. •dece;ım .. 
· """" 111 llltıadı ıiıia de kocanız bulun

' lf 11Jdıa?. ', .,.,., 
''t '4 ••ııl olur?. 

tt.aı •ta111 1 b ,...._. ız a irflkte buluşmaiı ı6z 

0
::••h bir bekir evine gittiğlrn 

tt .. lal • kocasız olarak Oç evli kadın 
t t bi beklr adamı vn bir de beni 

' p . ~ erııaa eden Nibıdi bulmuı-

' lata ••de bekliyeceğlni !Öy1İy\ln eıi· 
' 81 latalmayınca sordum : 
lt .. ~-:.bay :ıelmedi mi? 

tamamı tevzi edilmiı bulun- eylemiıtlr. filo edilen fiat• 
maktadır· ten fazla11aa ıeker ıaaaalar 

Ayrıca ~fenlerin belediye- beklnada Milli korunma lra· 
ce ddia rubsatiyelerinia ve· auauaun ihtil.ir hi11rilmlerl 
rilmııi için bunJ.,a ait ek- tatbik edJcfktir. 
mek kartlarının nüfuz cüz
danları ve ölüm raporu Ue 
birlikte belediye baı belrim
liğiae teılirn edilmesi uıul 
ittihaz oluomuı ve keyfiyet 
valilikten belediyeye bildiril
mlıtir. 

lzmirde hasta
lık yok 

Viliyet umuaıi bıfıı11ıbba 
mecliıi dün Dı. Cevdet Sa
raçoğluaun reiıliğiade topla-
narak viJiyetimizin Hihk 
işlarini gö.ıdea gcçirrniıtir. 

Geçen ı1ydakiae nıı.raa 
lımirde şayanı kQytt biç bir 
hutaJık kalmadığı anlaııl· 
mııtır. S•ğiak mevzuu hak
kında alınan h:dbirleria müı· 

Hırsızlık 
Gniler caddethıde Halil 

oğlu arababı Sami Hrhoş 
bir 'taziyette arabaaıaa biae11 
Ali oilu Nariaia 170 lira 
parasıaı çaldıiı ıikiyet edil· 
miı ve ıuçlu 1akalaamııtır. 

§ IDbİHrlar ılıara fabrl· 
kasında Oımau oila ııbı· 
kan Hüaeyia fabrika1• ait 
çivileri neklettiii ıarada bf r 
ıaudık çiviyi çıldıiıadaa ya· 
kalaamııtar. 

§ Anafatlalar caddeaiad• 

~ ffı CeYap Yerdi: 
• ~ "'• fakat ıize •e~ilmek 
a., "" '•reli : 

üzere bir bet neticeleri görülm6ştür. 

Halli oğlu HOaeyla ve Sabit 
oğla Sabri, Kııım oila Sab
rinin furuauıuhD bir kat el· 
bi1e, 1 pardilO, bir römlek 
ve para1ıeı çaldıklarından 
yakalanmııtır. 

, : "Ptı aı•iı yakara ıu 1&tırlar yazıla 
.. ,., n 
~ r 1 lrarıcı;ım 

' 0~ilbinı ve klrh bir işi bitirmek 
f\ a.,t'1ı r•ç relecetim. Eğ'er ıelemeı-

._.'t, d:ra bire doira bir :..otomobile at· 
~,. ... b aeraia.,." 
~- "• meaJiai orada bulaaanJara an
""- ._ l•tnaa e•li kıdınlardaa biri gli· 
' S. ~lıleri ıöyledi: 

' •••lıiaia de ıelmemeıı ne iyi 

:~ •• ? 
\.._ .... t••tc& ,_ 
~"• ~ "umar oynarken bir kadıaın 

''· oc:ııı bulundu mu, çok defa kay· 

' liıç1.? 
'>r, c;, .. ~,· 
''- ~o,tr oıuıa ıözleri o kadını bazaa 
~- 1t,t_ .. 01 ederler ki kadıncaiıı DHal 

~~t•t, ~•ı bilemez. Ooua için · bea de 
._~ ~iıtta 'lllıireme ıideceaimi ve orada 
'- ltoı~ •ö1Jiyerek onu atlatt&m •e bu-

' ~ 111 •• 
' 'i ,'Yret1e sordum: 

._' () lrocaaıı bunu 8ğrenirae? 
''~' -~~ıto, kocaların karılarına her 

Qa,
1 

l lırı yalanlardan bir taaesıni 
~ • •1~ hallederim. 

~~ -Arlııaı .. ,_ 

~ "' Yabancı Asker
• •ıı..1Şllbesinden: 
·~ ret, b d,tl la ibt• llluaaa yabancı 330 ve 33 l do. 
'•ıL'titaı 1':•t erlerdôD (Muvazzaflık mü· 
ı,t ~ ~i lllalden sonra kauunan ilive 

'' 'ttç ')" .••~elık fazla biztnt ti 118 HU! 
-~ , ••lıbkim muhabere ııaıfıoa 
t'-aL 9'~'tua ıcvk edilmek üzere çok ı 
~~ llllıe ı:niirr cı,atlara ·aksi tafdlrdc 

kı.,. illa olaıur. 

lzmir vilayeti fiat müra
kaba komisyonundan: 

-Baıtarafı 2 laci 1ahlfecle-
Yukardaki fiatlara mıballi fiat Mllrakabe Komiıyoauaaa 

hyia ettiği perakende kir bıddi Uive edilebilir • 
c.- Perakendeciler için : 
Yukardaki fiatlar• perakeadeci kirı dahildir. Bııka11aı 

bir kir iliveıil~ 11blamaz. Akıi ziacirleme addedilir. 
d.· İzmir flat murakabe Komiıyonuaca v•rilea kir lıad · 

dine aazarıa perakende azami ıatıı fiatlerı biıalarıada ya
zıbdır. 

9.· lzmire hnriçtea getirilecek mallara •İt [faturalar• bu 
meıruhıtaa verdirilerek fatura alıamuı liıımdır. 

10 - Toptıacılar tarafından yarı toptaac:al1ra yapdacak 
11h1larda toptancıların kirlarının m&uuip bir kıımıaı ba 
ikinci ele terkctmeleri lizımdar. 

11 - Paurhksız 11tıı kanunu alıkimıaca her ılmredtn 
bü.tüa sthcilıılrıo yukardaki niıbıtlere göre biitii11 mallara•• 
(Bar hafta :urfıadı) etiket koymalafl Ye etiketliı llJç bir 
mal bulundurulmaması mecburidir • 

12 - Etiketler üzerine de fiatler ıarlh olarak topu, rro· 
Hıı, paketi düzinesi, çifti veya metresi (ıu JcaClu karaı) 
diye ıarabatoa yaııhıcaktır.. · 

10 -Manifatura ve tuhafiye fiat •• kir ylıdeleıi hık· 
kında mukaddema verilen karar 'e ilinlar millaa olup ba 
kuar neıri tarihinde• itibaren mer,ldlr. 

NOT: 
Tacir ııfdını hıiı bütün ııhıılar araııadaki ahtYtriıler· 

de fatura ahnuHı ve verilmasi mecburi olup, Htıcıaıa fa· 
tarattın bir lcopyuını ve ahcıaıa İH faturanın aılıaı mu· 
hafıza ctm"ıi mecbu•idir. 

Yüz kuruıta 11 f Azl• alaıverfşlerde m&ıteriaia talebi Oze· 
riue satıcı fatura vermeie mecburdar. 

Tacir saf •tlnı hı iz tıbttlar arHında yapılan alım •• n· 
tımlarda bir maha mevcudu buluDmachiJ, •lhcı tarafıadaa 
beyll cdildiii Vd alıcı keyfiyeti m&beyyia bir vesika talep 
eylediği takdirde bu vesikanan verilmeıl ll'tcburidir. 

ll-Yu1-<ard11ki aiıbet ve la&kümlere aykırı hırtkct edea· 
ler hakkında milli koruaıaa kanana ahkimıacı cent tıki-
l»at yapllıc•it llın olunur. 657 

Amiral Horti 
Gele11 telgraf laaberlerlade 

Macar Naibi Amiral Hoa ti· 
nin 11hatlala mtluadellıllii 
yüıDadea yazlfeıiadea ayn• 
l•cağı biidlrlliyor. t 

Amiral Horti, 18 baılraa 
1868 de Kendereate doi· 
muıtur. Aıil bir aileye mea· 
ıuıtur. Fiu"D~,daki deniz 
mektebhıde okuyup ıubay 
çıkmıı bir müddet ıoara 
imparator Franıuva Joıef,e 
ya•er tayla edilmif ive Vf. 
yanadaki lıarbiye nezaratinin 
deniz ıabeaiadeki vazife 
almııtır. 

Blyük harp çıkınca Na· 
Yara krowazörilae ı8vırl 

olan Horti, , ltalyan donan· 
mHına •e 

0

Hhlllerine hü-
cumlarda •• billaa11a 14 
mayı• 1917 de ~Otraatoyal 
yapılan ,hücumda keadiai 
ıöıtermiıtir. Bu 1( aa•aıt• 
•iır ıurette yaralanan Horti, ' 
kumanda Lme•klladea ayrıl· 
mamıı dBımaaıa C ılddetH 
ateılerine rağmen .. ıemiıiai 
kendi Uima•••• retfrmey• 
muvaffak olmuıtur. ~ Oadın 
ıoara yükıek bir nitaala 
taltif edilmiş . v• bart,ia ıoa 
yılında Avueturya Macariı· 
tan filoıonud baıkamutaa· 
hiıaa tayin oluamuıtur. 

Harp bitip Macariıtaad• 
ihtilil çıktıiı zamaa Hortl 
cenup macari•t•nda kartı 

ihtilllin batına geçmit Ye 16) 
llkteıria 1919 da tMaıafferl 
olarak Budıpeıteye rirmit· . 
tir. 

1920 ıubatıada macar 
milli mecliıi, eıaHn ozaman 
baı kamutaa olaa Hortiyi 
kıral maipliiiae 11çml1tlr. 
Oadıa ıonra eıkl lural 

Şarlan tahta geçmek içfa illi 
teıebbllte balaadaia ma• 
ıumdur. Her iki harekett• 
de Horti lnrala itaat etml· 
yerek ona Macar aıkerlerile ... 
kartı ko1muttur. 

O ıüDdea sonra Amiral 
m•vcut olmi7ao karaha ••
ibl olarak Macarlıtaaıa ba· 
ılada bulunmaktadır. 

---·-----
Esrar 
Bulundurmak 
Atatilrk caddeıiade, Sami~ 

oilu ıabıkalı H&Hlal• Ü••· 
rinde 25 Hntiıram e11ar 
1'ulunarak ahamıı •• tabld
kata baılaamııtır. 

Bıçak taşımak 
Aaafartalar caddemcle 

Cemal otlu Cevdetin lı•· 
rinde bir bıçak baluaarak 
abamıı ve laaklnada zabit 
varakaıı y•pılmıthr. 

Cilt ve Z6brevl:Haıtaltklar1 
Mlteb111111 
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en k -

l!lt " ul-Fedköyilndc bir kıs ıçbk na· 
Hı&aib lı oc ı b tımis r mu vini T Jit Uç· 
gunu bıç ıkJ y r'"hyarak ölUmilnc sebep 
olaa Nediıneoio duruşaınıına 1 iı. ci ağar · 
eczada düa de d vam edilmiştir. 

Maznuıı k dın, dünkü celnni !onunda 
mahkemece tnbliye ed imiştir. 

---o----
Milli ko u 
nuna 

ak nu. 
ı harek t ykı 

lkiçf'şmelik 646cı ıok kta ba kkal B b · 
tclmaa oğlu Ali örey edınd ki ş ;;bıa 2200 
kilo ince 300 kilo kcıme şeker ile lOO:Silo 
pfriaç, 150 kilo bulgur ve 40 torb s bu 
nu ••ldamık suretilo milli koruom k1tou
nuna aykırı hareket cttiğiradea yakal awış 
•• hakkında me~bat ıuç zabıt var ka ı 
Y•Pılmııtır. 

Emniyeti suistimal 
lkiçeımeJik Memfeket h•ıt ııotiııde ha

deme Mevlüt oğlu Ahmet adındaki ı bıs 
hutaaede ölea Mebmedia beı p rça eş· 
yaııaı hutaae karantina memuruon teslim 
etnıcıi ic bederken teslim etmem k ure
tile emniyeti su!istima: ettiğinden yakalaa
mıı ve adliyeye hıılim edilmiıtir. 

Noksan tartı kuJ. 
i Janmak 

K.eçtciler anafaıtılır cıddetinde fırıncı 
Oıman oilu Mllmin ve ayni yerde çılııan 
H~kkı oğlu Iımeil ve Y abya oflu lbr bi
mıa fu-unuada yapılın kontrolda nokun 
ekmek aattıkları görü1miiı ve yakal aarrıh 
baldarıada meşhut ıuç zabıt varak sı ya· 
pıfmııtır. 

E LE 
- ' ( 

8 ·H >'r k · tc id m Alman Teb ti-: 
l•d• f Berlia, (a.a)- Alm•• J 

m rika 
casus tut du 

--- ----
Vaıingtou (a.a) - Kutt 

Fridrib ve Laadoiı isminde 
iki caıuıla birlikte bata böl
gelerindeki birçok müdafaa 
mbrk zleriade casuıluk ya~ 
pın ve aralarn:ıda Lüıi Boh· 
mel adında bir kadın da 
buhınan Alman aslınd n ıe
kiz Amerikalı, : c ıu luk su
çuyle federal mahkemeye 
verilmiştir. 

Bunların üıorl.ade mili~ 
mlidafaayı ilgilendiren belo· 
geler ve fotoğraflar bolaa
rnaştur. 

Lüıi Bohmel bu vesika· 
lan M, drit Mauvol Alovzo 
isminde biriıiae göndermek· 
te ve bunlar oradan Alman 
gizli polis rciıi Himlere ile· 
tilmekte idi. 

LOıi Bobmel ıuçuau kabul 
dmiıtir. Bunların ıuçluı 
gerçekleştiği takdirde 70 
yıl b pse ınakfım olıcak
lardır. 

Suç Amerika harbe gir .. 
l'leden evvel işlendiğiad l', 
ölüm cezası verilmiyccektir. 

--.. -----

1 ı . llii: 1: l 
Doia ceplıeaiodo >.lf 

kıtıları hava k11•ıtl~ 
yardımile düımıD:bac: I 
ranı karıı müdafaada ı;, 
koıı ıimıl doiuıuada ti ~ 

lst 1> bul - Prof eıör Dr. 
Sadi Irmak, "Son Poıta" ya 
y zdığı bir m kalede; ''Ceza 
kanunu yeniden gözden ge
çirilirken hatırıı gele düıüo· 
celer" baıhğı altındı: "Bir 
müddet için bi çok ailelerin 
ocağını ıöndüroa her katilin 
ld m ilcbcezal:udmlmaıı lü· 
zunmuadau bahaediyor." 

----=---
Düşmanın hat· 
tı yarıldı~arka

sı sarıldı 
Moıkovı, (a.tı) ~- Cenup 

batı cepheılnde : Harkof ve 
Ka11kta Kızıludu kıtalırı 
ilerlemekte devam ediyor •. 
Perıembe ı bahı Kııılordu 
birliklerinden bir Alman 
mevzileri z•if .bir nokta keı· 
fetmiı bu kesirodeki doı-
mın birlijioi ~yok edorek 
Alman hatlarının ırkaıına 

düımfiştür. Bu c~phode ıov
yet bava kuvetleri düımana 
ağır darb ler indirmekte 
m lıeme inHncı zayiat ver· 
dfrmektedir. 

li fırtınalara rağmen ı•• ~ 
ce ıüren mahalli karı• 1 
cumumuı netiçeılade ,; 
mandan 295 uir ıll ' 
1500 ölü verdirilmiı f•';J 
hafif piyade siliblHı -. 
telif harp malzemoai ab• Iİ 
tar. ltalyın açıklaraaı• ; ' 
rakile · Sovyet aça~ 
kırıı yapılan m&cad ti 
düımanın 38 tayyareıl 
rip edilmiıtir. ~ 

Savaı tay1artlerimlı ~ 
roaoıtl tayyare fabrlk~~ 
yaagıD çikarmış IGork• ~tİlı 
fabrikasına tam iıabt 
kaydotmiılerdlr. ~ 

Berlla,{ı .a)- Bolt•• 
iyi bavadaa faydalı ~~ l 
bomba av tayyare teıklll"": 
no ileriye ıDrmltlerdlt• ~ ' 

Bu düımın tayyarel~ ~ 
35 i hava muharebel• ~ 
2 ıl harıı koyma (topl•" ti 
rafıadaD 13 de "yerde t• 
edilmiıUr. ____,/' 

Şirince 
Zo eulda kö- ---· -- Belediyesi f, -

balık mürü baş adı Hususi Kuı•dHtDIQ '.Şirine•~ 
ve Ank r - Destek olma• M hk 1 nufuıu kanun haddi J 

Dün tavuk 
fi.yatla tt m k yüzünden bir müddet a emne er cinde kaldığınJan hali b ~ 

rl 8f 1 Ank"'rA - Milli korunma belediye bı1kilitıaın i~•".:, Dün koyua eti piyasada 110 kuru•t u k11men yıv fhy n Zongul • bul d iirl '~ 
t 1 y d k hömür made lerl faali· kanunu •hkiamu tatbik sine imki u uama ••- lf 1~ 1 mııtar. Bu fiat daimi deiildlr ve bu · · h b • h'- ı rldıtında kı·fı' aeleme"'' ._. fıati b i b yeti g ne b şl mıştır. Nor- ıçı u u mt v.cmc er açı· • ı r. 

dard?v ayhıt !r bay.atı bir bayii P h lıJan- m J um ı r da günde 9000 lacAkhr. Bu mahkemeler anlaıılmııtar. Bu köyd•
1 

;,J 1
21 ' emmıydlc göz önünde tutulm k- b 1 1 · tediye teılıilib kaldır• •

1 
... t.d ton lıömür çıkarken bugüa Ankara, latan u , ımır ve l r 

ır. köy kauuau h&kümlcr Du- t '- ı· ı · 1 yarısı çıkmaktadır. ad oadadar. 
a avu" ıat erıne de zam yapı wıı, me edilecektir. 

baadaa ce11ret alın bahlsçıl ı da fiatl ri : ı Selçuk Nıbiyesiade / 
bu ••m .derecuinde yülıseltmiıkrdir. ı lb m a "nem SIDd8 ı Kuıaduıaıa Selçok ~f , 

Dihı Çipro bahğı 130 kuruşhıD, levrek ı (lımirde ilk defa) 2 Filim biıderı ı hlye mcrkcııiade ıiıd 
11
1, 

ve traaç 150 kuru1te11, kefal 100 kuruş- ııl·Yenı• s vd AVL. OPON!VEYLOLU· MYARGNAAINLOY ı kadar belediye tetk~ 
taa, Hrdelya 70 karuıtau satılmıştır. : yoktu. Nufaıunun iki ~ 
Dıbı bir hafta evvel sardelya b lığı ı2 K ) EVLENlYORUMI ı tecavüz ettiği lcraoa tefi ' 

30 kuruta, çipro 60 70 kuruşa, levrek 80· ı ... 8 im 8 HE MA. RRIED HiS VİF'E ı edildiğinden belediye k: f'' · 
90 kuruıı Hhlmıkta idi. : Joel Mc Cıea - N ney Kelly ı nunun buna ait madd•• ti 1 

Tavuk fiatlerine ~elır c ; •100 • 200 u· t Se a&lar: 12.50-2.20-4 10-5.40-7.30-9dft.. ı rejlnco orada beledly• 1"' 4 

ruı arasın ııdır. Tavuk mevcudu fazla i e ı rum rtesi, Paz r 11 de ı kilib kurulması icap 1 --· 

ete halk tavuğa eakiıindcu ziyad rağbet ---~-=-..... -----;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-. diği an!ııılmıı ve resıo1 l 
aöıtermeğe b•ıl mııtır. İ em&SIDd& Tel. ı amelenin if11111a b•t1' 

Hast nelerde t s rruf yyare - -----3
-
6

'
1
-
6 ! m••t... ~ ~ 

Haıtaaelere dahi beıı fedaklrhklar ta- i 2 Süuer Filim Birden ı • ~' 
~ecciib eylemektedir. Bu uada tedariki ıı 1- Fr uıızca özlü ı•r kıc • ı A tın pıy~ 
ıçla bazı fenni m lzemenfn müba yası t e- y gecesı ı Buıan Izmirde attıo•• 
hlr edilecektir. tHıea bu gibi mılzeme ı Pierre Blauch r • Reae S io Cyr ı fiyatları: 
plyaıada mevcut olııı dığından moycutl r ı: 2- lngilizce ıözlü Yıldızl r carkısı : Reı•t - 3450 
dahi kıymetiuia :fcvkiludeki fiatlu ted ı ik Y ı Hamit - 3350 
edilebileceğinden viliyc:t bütçesini zarar ı Gfori Je D Bing Ctoıby : Aziz - 3250 
ıokmamık için bu gibi mübıayıl r ileride ı M ti neler: Kıı gec ıi: 2-5. 8.1 S te.. ı Hılkah- 3150 ~ 
yıpılacıkhr. ı Yıldızla r Şarkısı: 3.30-6.30-9.45 te.. :,=·-------~ 

~ --~.....:.._:_. __________ _:._~---------------------~--------------.;.._------Milli oiyanıro biletleri • zi ( Saadet ) h~u.. Çorakkapı Pollı llerkeıl 
~ fi it!... ıl ONDER T •lefoaz 


