
~at ve ekC!:İAmerikan 
'ıni haftası~ si nel r 
"'--=-----~-
açıldı ~ kon şt 

V eltili 'aat Afralı 
~-L ' ••ta - EkoDomı •• 
~ t laıftHı yardan her 
'da olduta ribi barada 
~ ta,~111. Maliye Vekili 

....._~t, ...... e., •• 1ıu adı-
-.,.•diii ıaatakla açıl · 
t, 

Almanala
)ok edilmiı 
~--o--

'· (a,a) - Libyadaki 
"'hırebelerde 361 iaci 

Pi1•de alayının yok 
~tı bildirilmektedir. 

~'• (a.a) - Rumi mah· 
" '-il•lrdiiine 16r• aıih· 
~tletlarinia Libyada el· 
.... ı .. dardağa taaklarıa 

b•liluada hiç bir ıeJ 
"-•eı, Harekit baılan· 
n dlfmaaıa her blıi•· 

3S) ta•k balaaaa iki 
\L.~ te ltalyaa ki, camı• 
L....,. tlmeal Yardı. 
·..,_•lı& kuvYetlerln iı• 
,~!•ti ltal1a11 katları teı· 
"'J0r, Ceneral Romella 
htdıaa kuvvetleri aldı· 

, d,lt hiçbir emare yok· 

~odi;i;i de 
'1ihverle 

~ ortak 
;~,. ( •·•) - J•po:1y• 
'''••ı Hiaclitlnlıi ara• 

Q 1 •lcerl bir lttif ak ak· 
~ «lllıtir. 

1 '-11111 Japon ıefer hey· 
-~ tlılıne11elleriyle Mia· 

lat1&ımeti arasıada pı· 
1 llatı imzalanmııbr. 

~.;pİara 
~Öllderildiler 

---o---
Londra (a.a) - Viıi rad· 

yoıu Amerikan büyük elçiai 
amiral Luılnin Pcten ve 
D rlan tar fıadan kabul dil
diğini bildiriyot. 

D.N.8. Alman alınsı Vişi
deD aldığı kaydiyle verdiği 
bir haberde Amerikan elçi
ıinia FıaDşız devlet adımla
riyle veal•ıbiını babeı veri-
yor. 

-..-.tm--
Vişi hükômeti 
bitaraf kala

caktır 
TokJOı (a.a.) - Amiral 

'f OIU vakobulaD beyanataatla 
Vııi bllktımıtiahı bit.raf ka
lacağını ı&ylemiıtir · 

-------o-....--
Uzakşarkta 

vaziyet 
Si1Jiapur (c.a) - Oıdu u

mumi karaıgihnnn bu ak
ıamki tebliği: 

Tayyarelerimiz bugün sa· 
babın ilk Hdlerinde Sinıa .. 
para bir alna yapmııiardar. 
Hedef bölgesine bombalar 
atılmııtır. Blitla tayyareleri· 
miz saglam olarak üslerine 
diom&ılerdlr. Sis yüziiodeıı 
banrıD fCDİffiği aöılilme-
mittir. 

Glladllı blitlln Malezya 
&Jerlacle ketif uç111ları ya

pılmııtir. 
Kedıp bölge1iede b6tün 

ı&a tlddetli bir muharebe 
o.muıtur. DOım•D ba sabah 
b •abah erken kuvvetli hB
c:mda buluamuı ve bir çok 
uoktatla mıballi olatak Uer-
Jemlıtlr. 

Bir çok manialula dolu 
araıide kartı muharebeler 
devam etmekt•dir. Diicr 
yerlerde yaıiyette deiitiklik 
yoktur. 

Bu sabah Peaaaca yeni 

b • bava hlicumu yıpılmııbr. 
ır d h' 

Fakat a1keri bedefJer • ıç 
bir maddi b111r olmamııtar. 
Vııiuıtoa (ı.a) - Harbi· 

e aızırlıtıaıa aeırettiği 
rebliğ Uzak ıark baıkumau
dıaı Japoalarıu Luzon ..a~
ıında bir Hri bım1e yı p· 
makta oldujunu bildirmekte• 

dir. , 
Lagasplde \'e Cambalesın 

batı kıyııı ıçıklırıedı bir 
diiım•• topluluğu haber ve: 
ilmektedir. Düşman Aparrı 

' 0 Viganda kuvvetleri fazla 
~ııtırmaktadır. Havai harp 
b&lıeıiade biç t,ir hırcket 
olmaa:ııhr · 

-
• m J 

Allah bizi ga ın bir 
zafer ulaştırsın 

INGJLIZ KRALI 
Londr , ( &. ) - logiliz 

kralı majeste 6 ıocı Jerj tm
raıfınd D Birlcıhr. Amerika 
devletleri cünıburr !İ Mister 
Ruzv ite b rbe girm k k • 
nn üzerine çokdiği c b pt 
demiştir ki: 

"fogiliz mi leli in u h rpt 
gih rdiği g yr Un h yt i 
y;ru. M ıterclı: bir düşm 

ne kadar kuvyetli olur ol 
sun b kli bir d v uğru d 
çl!rpışhğımır.d a ı fer bizim
dir. AH b biıi y ln bir ı · 
fere havoituraue . ., 

--.. ---
Sovyet e e 2ö

re Alma la 
, Moskova civarında boz 

gun hallndedi 
Londra radyosu: 7,15 Mos

kov dan aha n lleberlere 2ö· 
re AlmauI r Moıkov civa
rında boıJıUD bir halde bu
laamaktadır. 

Bir çok Alm n ·uvvetleri 
muh11ara lbua lısı~r k ıı· 
kışhrdmaktadır. ___ .. __ 

Si yamdaki 
Amerikan 
Alac kla ı 

Tokyo (a.a) - B nkofta 
bildiriliyor: Amenkan bü u
m tinin Siyamda i al c lt
ları ·bloka cdifmiştir. 

----o----
Guam'i işgali 
tamamı ndı 

~Q~laoım,(a.a) -Nevyork 
'-'•• ıare Paaamaclaki 

··ID•• italyaD YO ja· 
''~••ları lıYkif edllırek 
,._., kımpl1rıaı ılade· Bah kııııı l.llreılade vıı· 

Tokyo (a.a)- N ıredUeu 
bir teblijdo Gu m ad111nın 
l•H ' !ldentmfhr. t;ett• 1•1.ktns "'"". 

ogo- JAPON AR 
· h- Arona zırhllsınıa bat. 

ft ı tığını kabul atııuorıır -
Tokyo.( . )-Muht r 'Mo· 

gol devleti reisi Pıenı Sr. 
J •P on baş vckili 15geaeral To 
joya göad :digi bir telgrnfl ... 
lh milyon Moğolun Amcri-

k ve büyük Britaoy y 
karşı giriştiği mücad lede 
Japonyay • mllz baretlerini 
bildirmiştir. 

- - -o._...._ 

h r 
•• uç 

Ankara,-BE.r hıtbere gö.re 
aıkerlik müddetini unta 
bir kanun liyih sı yal.unda 
meclise verilecektir. au •• 
nurda muvazzaf aı ·erlik 
hizmeti sınıf farkı gözetme
den (Piyude J nd rm ,Dcuız 
Süv ri veseir dahil) 3:s • 
ney ibliğı teklif dllac k
tir. 
Pıo jedc kıs hizm tH er

ler için muv• zzafbk mOdde· 
ti iki s n ol r k te pit edil· 
miştir. Y dek sub ylar için 
h 11'JJ t tbik dllmt; te ol u 
eı slar muhafaza edil c htir. 

Batan r 
Ve 2önüllül 

-----o---..... 
V şiagton ( .a)-Ordu 10 

biu gönlllll b tab kıcı is
temiştir. Bu d a bnşka b ş 
zırhlı tümeninin orta.bilyük
lükte tanklar ve)ırhh biicum 
arab lariyle t kviy si t 1 p 
dilmiştir. 

Bir Şilep Bntta 
Nevyork,(a.a)-llk seferini 

y•pm ·L.ta ola Orignn şilebi 
Mas şuset açıkl nnda hüvi
yeti çhul bir harp l'emisi 
tarafından .. torpillenmiştir. 
ioıança ağır kayıplar oldugu 
sanılmaktadır. 

' 

r. 
r 

--... ...... -
Tokyo (a.a) - Retml W, 

tebliğ: Harona japoa 11r1W
ıu11u b&tırıldığı idJiaıı ya
l aramaktadır. Amerikalılar 
b ıka bir h fif kruvazörle 
Haroaayı karııtarmıılardır. 
Bu b fif kruvaıöriia batara 
uğradıjı b!ldirilmiıtir. 

• HITLER 
D YOR Ki 

"' (o 

.. .. 
Berlin,(a.a)-
., Baglln ıuaa 16yli1eWfi· 

crimki 20 binden faıla tlak 
yüzlerce tlimen oa hlalerce 
top 1000 tayyare aaıı11a Al· 
maayaaın tizerine çalla_,_ 
dı Avrupa ölm&ı olacakb ... . 

Hitler t•rk mulaarebelerl .. 
ıit şu rakamluı ••rmlfllr: 

,, 1 ltkkinuada Rua ........ 
rİDİD tutarı 3,8'5, 865 kiti,. 

-Dna•u 4 liac6 ealtil .. 

m! lll bir 8yı!rb· 

lmty ~ı~-L'l' b.ue 



ldlf I 2 
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Japonya 
Büyü 

Emelleri ı 
ç sauseussı 

1 ulıua ısuaıııarın-: 
ır" ·.adlı ,, Yatan! 
ııtı" ce111ıuetinln 
nıslplıri \i zi OH ~~ • 

-2-
Mikado u bizuı tleri i 

azarları gprfir. Her hizm t 
mparato namın 

arada japo 
,.HrlDI intaç ed D v h ş 

tmeyeo işlerde.o m sul im 
rator deiildir. Nnırl rdır. 

ilb111a o iıi, vel v impara· 
eru.a irademiyle yapmış ol· 
... ıar. 

Fedaile k b
ristanları 

B916n Tokynun bir çok 
eriade SO dea f•zla fedai 
:abriıtanı Yardır .Bunlar iÜ· 
.. İ• otlu•ua dileğine ay
:arı olarak yapılan itleri• fa
lleriain mezarlarıdır. Bu me· 
ularda yatınlar sarayın 
tlylkleriadea, ·ulusunun mü· 
••••rleıiadendir. Bunlar 
apoa milleti tarafındın im
tantoraa ujık bir ıikiyeti 

lia 6ld&r81miıler, yahut in
*'• davet edihnişlerdir. E

r yapdaa hir iş imparato · 
- laotu .. sritmez, impara• 

da boıaut.uzluk heyan 
~.,.. o iti yapan aazır,ko-

daa yabut her hangi 
i ııı .. mabk6mdur, Bu 

llsml koadi kendine •erir
iatibar odu. Hüklim ıa· 

11clan çıkarsa idım edilir. 
letekim '42 yıhauı Mayıs 
11•da, bugün id reyi eline 
·1- partiye meıısap bir alay 
ılrer başta kumandanlara 
daia halde, Aıy mesele i 
D iıyaa etmiıti. Bualar 

... yaya hücupı edilm siıu 
Aa1a Aıyalduı dır" düstu
ıaanaa vücude getirilme1i i 
•miıludi. 
F~kal: Baıvekil hu ıiyasete 
•ftar dej'ildi. Japon im· 

arat•ru Hraydaki m cliste 
il iıyen vaka•ıoda11 teea ür 
IJ•• etmiıli. Bu h yar1at
.. bir kaç sa•t sonra iıyanı 
ıpaa alay kum oda l zabit
rale beraber ktındilerini öl· 
lılerdi. 

lrblrlne benzıuın 
iki tarihi idam 

•japonyada siyasi kıtaH r 
r aaaaedir. Faillerinin de 
lıterc:liii cihet ve soğ k 
ıaldık kayde değer şeyler· 
aclir. lıte bir mis : 
lqYekil lookay 15 M yı 

de öldfirülmüıtü. ı.ınuo 
İrDİcıe ıekh hpkı Ro 
na meşlıur A ~ım t gıb1 
9flur. 

llalf~mdur ki Aışımet Ro 
a, Sicılya v k ıı d t 

JI l.ir aıke 1 ihUl 1 cem 

(lllltiii DIU 

~~~.!!!!!!!!!!!!~!!!!!!.!!~~. ~ Gü detOOO ki-
$ eh e 1 

- 1 ye basma 
oor e dan- Yeni Tramvay 
1 n pmak b • me erı 
m Cbu idi• r TramYay tir keti 8 hribf'ıba 

Kıı H eıi 6o6ade iki k p•h 
beki me m laalli yaptır k· Bed o t rbiyes mllkelle• 

fiyctin t bi ulu r bBy&k 
sa yl 6 He ler y kıbd 
u. ur.ot bir t ftiıe t bi tat11· 
bnktır. kıa mi 11e1e· 

lerde h d terbiy.c i mi· 
ellefl ri in • ııl çılıthkla· 

rıoı, f bri 11.ua im 1 b n • 
ı i DUDU r dıfı tesis· 
ferden h nıılerini .neydsıu• 
g tirdi lerioi ıirmoktir. MI
keli f lere spor leY sımı t • 
min huıuıu da mfteueıelc· 
rİ Y8 fabrikaların aihlJe11 
çahımalan da tedkik edile· 
ce tir. 

Beden terbiyesi teıkilib, 
Türkiyenia dii' r yerlerinde 
olduio ıibi lımirde de ka· 
ıı.ua11n aokıanıııı olarak tat· 
bikini latiyecıktir. Ba kabil 
mücn selerdc11 ıpor yerleri 
meyda a getirmiyenler ta ip 
edilecektir. 

Milli -orunma kanunu 
na aukırı hareket 
Kt,cıc:ifer Güzel p staba · 

nesi sahibi Emin •glu Necip 
Kordinasyon h yabr ın ka· 
raıiyle yapılm1111 ve satalma· 
sı y sak edil n puta talam .. 
ba tathıı sair şeyleri yapı· 
rak utmakle milli lcor••ma 
kanunu a aykarı bar ket et· 
ti~iaden y kalaamıt hakkı· 
ada ıuç, zabıt Yarakaıı ya· 
pılmıştır. 

--.... o--

Çiyit ihraç 
h kk 

P muk çtıkirdeiinin mii· 
bay , m huJli fabrikalara 
temi i ve ihtıy çt a fazla 
mikdarının ihracı hakkı Tica· 
ral vekiletince m abuaraa 

tadır. B• su dle tafebeıoıla 
a ı mları fSoiu ta Ye açıltt 
t a11tY8J' beklemesi 6 ÜDt 

ıeçımiı ol c kta,.. __ .. ___ 

Bıçak taıımak 
1 8ayrakhd yapılaD ıl• 

Jih ar•m111uıda hmail otla 
Ekrem Ye Muıtafa •ilu Ali· 
nin üzorleriads birck ltıçak 
bulunarak ahnmı, Ye hakla· 
rıada ıaltıt Yarakaıı yapıl· 
mııt.r. 

lklçeımelik merk ıi ida:'" 
r11fade yapı!uı ıilib arama
ııada Mebmat oilu Mebm•· 
din lzeriade bir bıçak ba· 
luaaıak ahomıı 90 aı1dun· 

dı zwbıt vnrakesı yapılmıı· 
br .. 

--- _.....__ 

H taret 
1 ıç şm lik berber so 

ıında otur o Hİt kııı 30 ya· 
İtada &lfet komıHa bayim 
k111 ceya ve anası kadene 
llakaret ettiıintlen hakkında 
aaç ıabıt varakaıı yapılmıı· 
tar. 

lkiçeımelik 474 el ıokakta 
ta ot•r•n Muatafa ogla Meb· 
met ıarboılukla Etem oila 
33! Do. Şakire bılcaret et 
tiıhula laakkuıda 111~ zabıt 
varaka11 yapılaıııtar. ----

Karaotina Hatay cadde· 
sicde etur sı R•sim oılu 
Fetb1 il~ kardaıı Recep ara· 
ıındaki kavıada dövtiştlilr· 
lerlndeu hakkında meıhat 

ıuç zabıt varaka•ı J•pıJmıı· 

dağıtılacak 
---·---

Iıtaabal,-Reımi ve bı11a• 
ıl müesseıel rds çahıan me· 
mutlara ve llatl;a teni edi
lec ·k b s a pıızen ye ylh1 
gibi maddelerla 01uDtaum 
bir ' kild tevzi edebilm~ıi 
ıçin Y tli m•ll•r p11zarhnı 
b ııt tertlb t alm1ıtardar · 
y .ıpıla t tkiklere iire h 
tanb•ld i Y rli mallar pa
zarl;,rı ıe.t~rıada gDade 
1000 iıiye koleyh1da tevzi· 
at yap•l c•i• anleıı1mııtır. 
tuziata mu1u11elesi seri ha· 
hode tekemm\ll \tirmiı olan 
memurlann ve ıonra da 
f .ldr ve yardıma mobhç 
halkın g6ıll Bade bulanda· 
ratmuı kuarJaıtırılmı~tar. 

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

Kömür derdi 
lz111lre lıer hafta iç, d6rt 

motör k&mDr ıetirilecektlr. 

Bu buuuh bir koabia:11om 
yapıluaııtır. Sıkiz motor !!. 
iş t luis edilmiştir. B•ola· 
u dördü &mih almıga 

g duıke di dtl gel•cek ve 
b s• etle kö &r ihtiyacına 
progr mh bir surette cevap 
veraleccktir. 

Pazattesi ~glnl r•lea •o· 
torlerdcn ilki lr6mlrlial laal· 
ka ucuz fiatle tevzi ederkea 
aah sılhıl 60 tonluk bir mo
tir dtimde 48 tonlak ba9ka 
bir •otor kömOr retirarek 
tevzle baılamııtar. 

Avrupa SS ton kamlrle 
bir bııka motor ı•lmiıtir. 
Bu motorl• relen k&mllrler 
Karııyak•lbalkı•ıD ıhtlyacıaa 
tabsiı olunaoaktır. 

Şerif kaptan adıada hir 
zata ait.,bır moter yakacak 
madde temiai için yapıl•• 

mOracata miıpet cevap ve
rilemedigı yaıılwııta. Dlia 
iaıe m6dürlüğüodea ••1dıgt• 
gımız mal6ın.t11 g6 e bu nıo· 
tore liiıumlu maddfl temin 
dilmiştir. Bu noktayı izıaha 

lüzum görm~kteyız. oopcratifler birliğine veril· 
diği haber verilmektedir. .......................... tar. A 

Karaalicada otura oıman Şule V&pUrU 
_..._--o----

iycti tarafı d D m B&İ oda· oılu Kemal ile k in babaaı ı~tant.ul, -3000 tonlnk 
ıud katledilmiı, Aııimet çocuk menlcainden çika1a Şale 

9 
puru ZoDgnlcbk Ji. 

masa ba~ında riy z.i bit mea· kavgad• birbiiiui dövdilldc- m 
01 

d kar y oturdu. in· 
elcyi bıallederk ıı ihtilalci rind D tahkıkd başltinmış· 

8 
n z iyatı yoktur. VeparuD 

sk~ıler odası ı iİrdiği zı· tır. kort ılmaaı için maballiae 

ıı 11 ... Klalİll 

HiKAYE 

KIBA 
BIA 

•• 
KOPE 

-s-
- Seai• ona 16 

aklanın ermediji Del 
dır? 

- Ora11 &yle amm 
ne ol•yor? 

S•nnsıa ki kapı yol 
.;ttımııtar da on• 
f •A ediyoflUD. 

Yiae kalaltalık Jok 
.,•fultulu ltir • kah kaba. 

Ermeni tercim•• 
bunıuaa kıYnarak ad• 
neızllle baııaı çevireli. 
rikahlar iıebat iıtedil 
hJgiliıce bir ıeyler 

••••• Uatiyar kadıa 
dBrbia ıeldiade 
alarak mwbaclre 
kat o nedeaı• ~ı•• 
ıtHilmıi7orda. 

llatiyH mulaaclr •• 
ltıkarak ıırıth. 

Kadı• terlmaaa J• 
emir verdi. 

O çareılı haııaı ç•Y 

ıord•: 
- !feadi klpdl• 

meı mi? 
Tlrlder klpelılerf 

diye lıitlrdlk •• 
Diye ı•ra1or •• 
Muhacir cdvap Yerdi 
- Kapei• lta1ılarız 

b6yle inHadaa f•zla 
etmeylı. 

86,le yemeii itilim 
m• lnaaalaramıı ~il• 
meı. 

Mabavere tercim••• 
llletıyle devam etti: 

- E•et amma ita 
klpektlr.. Baıka itil 
7emeız. 

- Yedir tle bak 
yer •. 

- Yemeı · 
- Sıkıya 1 lain •e 
- Açıaktea 6 lr, 

yea)ez 
Mubrt cır 6olacleki la 

tabaiıoı ı~htererek : 
- T69be ol111a M• 

peie bu bardala blle 
ririm. 

ı, arhk alaya aı\tll• 
O yOıti gllmeı Amerl 
l.r da dahil oldap la 
bitin lokanta balkı ka 

man Arşimet: -o- bir t blisiye gemisi g6ade· 

"Çocu' Jıar cele etmeyin, Pırı Ç 1• t•ıka• 1 rilmi~br. Ermeni tercüman : 
biç olmnzıa şu kürreyi çizip 1 t bul GOraınHarı - Arkad•t ıeainle 
riy zi meseleyi h fledinccye Dikili 5 yy•r aatıcı ş rıf S an YY ıirişiyorlu. Ba köpeae 

hadan kınbyortla. 

k dar milhl t eu "demiıti. Aydınla oi u pi İDÇ satışı İzmit -Istanbul güreı ta· dal yedirebiliraen oa I• 
laokayın d od ıo beş ih· da ihtik r y pbğ'ından adU kamı telirimize gel~cek ve liraaı •eriyoılar. Bak la 
lilcı J pon z biti glrdiii ı - yeye • rilmıştır. gürctci1erimiz e maclar ya et bizim para ile •• • 
m e Japon b şv kil işi anla~ paca)du. Naııl ıu para11 alat.Uir 

mış, b•ş•"'• o ' çe irerek .---------i--t-=s=-~l~~-~-~.=:-:t=-...,.-~-=:-A-:=-~,;;;;;;;;)::-:;;;:~~ ıio ?. 
v • yaıl I rı ı ö t r r k v •· ı ihtiyar 
hıtt iaıu d P.rladı: 

y kapl rırnzı 
çı aranız, ıi hmiıliii ihlil 
edıyor unuz, b 1 yı irl tiyor 
sµnuı" ~ ınitli. 

-DeJ mı Yar-

u umu Is eğ le : - Söz mi? 
• - Oalar1n •tal ıeae 

ı B BJR NCI G CE i Oo 1.,riUz . ." 
: VE lLK DEFA : Ermeai terclmaa iki 

i Am s z Mücadele i ;~0 t:~,0~:.'·ta•• • 
ıseaaılar: 12 30 2.15- S ıs- 8 1Ste. Cwaarteai, p•zar 9.SO ••ı (Ar••r ••') 



t1trap yaP 
-.ak s rbest 

olacak 
----111-"blr ''•• -lspirte 'fC ı•r p 

.. li için hikümet 1 ııi 
lttbirler alm•g• karar 

~· ve hazırJ•naa kanun 
'-·~ eclis v rilmiıtir. 

1!dı•y• göae i pirto is-
i 1 do2rudan doıray• 

t ialusaznı hnaca tır. 
;''eti ınemle ti eue· 
) ttıi yo lıtreyı bul n 
-~tı t m m n ·ka ~ıla a· 
\~' Halen attbsal ecil a t •tz.t e 2,5 mıJyoa 

'· Bund b şk t•••P 
,~ litada t aıam serbes 

.1•caktır. Bivlec lzüm· .•. " 
.... d·h reniı mık-

f -.tilıliki abil ola carı 
ı_ •tla alkoll6 içkil rle 

' lll6 d le •rımli bb 
•o ulmuı lır.ılun caktır 

uardım ' - ----~ .. 1.Talt be yurdu PÇI 

' lrad., il i•erılt dtı i 
, ~ talebeye yardım için 
,' l•rtlar ıadur. birinci 
"••ım eden talebe 

1 
t• a• İJİ derece ilo 

dl •lacaktır. diıer ıı· 
~' Gııiversiteye doyam 
l>f •ııta Detfarı feDC en 
\'derece olaıak llrım
'•dun göreceklerin 
hrdea ı Jirleri ol· 

)- talebelikten baıka 
~'lll•ıı iyi ahlaklı oı· 
' fiauliye kadar ceza 
lbfı buluomaıı liıtm· 

----Yaraıanıak 
t.,1ı1ı Turanda Askeri 
'd çalııaa·tahir orlu 
'ddı d • i tabıı yarma 
t ilea ve 10 metre yOk 
;" tat yu rlıuke• 
~ 6t&p b•b r alanmıt 
.,.;•lal için h ıtaneye 
lbııtar . 

•• u 
kir 

h Ot: uç 
uhkii 

odu 

• 

1 h.l)bul - Asliye ikinci 
c ıa mıhln:mcsİ de duruş 
m l rı y pıt n. üç ibitikir 
davası diia u ticey v rmış
tar. 

Banlar içkiy su rıştı r· 
rak 1atan Beyoğlu da Yeni
ıehirde meyba ci Kocu ile 
kundura 1 ıtildni f hi fi tle 
satan Sirkecide avaf Ali 
Kemal ve F tibtc eti olduğu 
h ide s tış atzetmiyen Ce· 
maldir. 

Mahkeme ilk aki ini 25 r 
Jir para c z •ı ve rm erine 
k rar vermiş, Cem l is 50 
lb11 para cez sın veı 7 gün 
mOddetle h pıe m h um 
edilmiştir. und .12 bış , 15 
gün mOddcU do dü 
k patılaı tır, 

------o-

Bir saatte parç ıa- · 
nan auakk bı 

l ıaı dr . i bizde m h· 
fuz bir 0 a~uc muz, dün 
Beyoğlalid•, [ tı 1 c ~de· 
sinde bir mağaz d n r tı • 
sına bir is rpio almıs, f t 
iıkarpİD d h diihk d n 

. çıkat ·en yrılmış, ayağa gi· 
yilem z bir b le l i tir. 
Bu iık rpi e bir h yıi de 
yD.ksek bir p r vçr o o u· 
yocumuı, p k h h olar k, 
isim v edresi bizce m lum 
olan bu mGesse ed n lk Y t 
edlyer. • • . 

M e-aza, iık rpmı t mıre 
veya bedelini v rmcğ yaoa • 
m maktadır. . Böy1o çBrO 

11 rı halk fazla fiate sat• 
m-. d -kta deyun e n muesse· 
me .k 
clere karşı yapılan fi yct-

~er buglialercle ziyade utmia 

bulaomaktadir. 
Bunun önila• geçcçek t d· 

birler almak mümkün değil· 
d . Haikı ilıi defa ldatan 

ır. ·- b' Ü 
t . th n lerle ıım;ı " m 
ıcare 

crıdele 1 zımdır. Ali d rl • 
darl rıu bu mevzud dab 
baH•• olm i .ıın tem n I 

d 
... (Son Post•) e erı ... . 

L. - Siaem ınada12 lci .. ~ un: ...... AM Acum• matiaelerd ıtıb '! n: 
i) b emcalıiz utist ı 
t •1a •ık fil•inin hakiki ka ramaoı, .1 ı '°' . . G Gar on ı l:lrence oı..ıeran reer fil i 

' Çevirdiil ikinci ıaheteri, senenin m~bte~~D m ı 
~l 1'1N HALKA Pp•,:jadice ı 
t\t: .1-3-S-7-9da camarteıi pazar 11 de b şiar; 

" •ile matine ucuz aeaoı 
--~~~~~~-----------
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• BAHAR ME EGI Tauuare de: 
tına Durbi • Kay Fr ncısl 

ı Ve Aık Ve Ş6hret 
HARRY BAUR 

'ler: lık ve ılShret ı.SO - 4. S - 8.00 
\. Bahar Meleli 3.00 S<r-

6.lS - 9 30 
~teai • pıur rGalerl 11.45 de lllve Hıaaıı. 
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Bu iki firma ıo mfirac • 
atleriadcn t cirlcr h berd r 
edilmiştir. 

Tabanca şım k 
Al aoc 1586 cı oka t 

otur n M h t oğJu Orha-

nın ib:eriDde y pıl n ram -
d bir t b c bulunuak 

alınmış ve ha rnd z bıt 
ı y pılını tır. 

Y ngıo do yf ile h •P 
ol. n dü k ı ın ycnid n 
iıışa ıa k dar mu ttkkaten 
hü iımet ko ğı kaı şı ınd 
sümerba yıuu d B. Sami 

undr tic relh esi e n 
l ttiğhni muht rem m şt · 
fil rime rz eylerim. 

Milli Pıy ngo Bileti :i 
ve Pul ıyii 

Ali K m 1 Senli 

13 1 iacl Kiaoa ıt4J .. ~ ................... .. 
i T U Ki 
f DE i 

ORKMAZ i 
m rik ya, !....... .. .. ••-» ........ 

ve Holl • Ya~an: Ginül Emre 
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Boi zın suları durıundur 
va tepeler gölg ti .. 

"Bab:i ı fit,, gızinoıaaaa 
de ize bakat tar.-ıfıadayıı. 

Y nıaida bırbi umumiye 
iştir k etmiş, vücudunda •• 
yüıünde ldığı yeralarıa iz-

d ger bir ferini taşıyan Riza bey bu
luunyordu. 

Bir r hk parmağına uza .. 
azi hı.r k kar-'ıki sırtlan göıter• 

hdır di ve. 
- Şu gördüğün "Kilidil

b h·r"dir. Öte yanı da Anı· 
f t lar ..• 

D di.. 
Bu son kelime bana, b11· 

g-n ü varhiımııı dehiaı .. 
borç1 bulu duiumuı •ııi& 
ad mı, t t&rkft battrlatb. 
V onun arkaıındaıı aaraai 
yüz'" 9 e imli t be11miy• 

ehmet Akif canlan&b 
öıü de .. 
H fız md ird~n bire ıu 

y • mı r lar uyandı : 

ünva ını 

müc dl 
do rn· 
h li i 

ldı. skeri uvv t t~m mil 
Şo u un elin geçti. 8011 

Av upılıl r t ikoun diyorlar
dı. 

J apony d bri tiy lık o 
ltıncı arda belirmi tir. Fa· 
at h'"kim dio hila into· 

izm,dir. 
1868 de ılıadcl r (d İ· 

mio1Jar) Şogu 1 ybine ı-
y m ettiler. O mikadoy 
boyun gmek mecburiye· 
ti de aldı. O tarıbten iti
baren J po a vrupa nıal· 
lerıne d i i uydurdu. 

u dal r devi ti ku•etli 
bir or u ve donımm Y• sa· 
hJptir. 1894 te Çini 1904· 
1905 te Ruıyayı o sayede 
yendi. 

japony da 1914 harbin• 
iogil e e afı da iştirak lti. 

Bl tüo bu baıpler sil ile· 
sind F ormoz, Kore, Kia, 
Çeuy Mikıonr.ıinin üçük 
bir kısmın nhip, M nçuri 

e Ş r i Mcgolistan üz rinc 
uıfir. oldu. 

J pony , bir k ç ı otden 
berı Çın futuh tına giriş 
nıiştir. 

Cilt v Zühr i Haatıh ları 

Müt hası ı 
D KTOR 

. . . . . . 
Bir bitil uğruna Jltap 
ne g neıl r bat.yor .. 

Tülleuea maıribi, ak
ş mları urum yarcae, 
G !le bir ıey yıpaltll· 
dim, diyemem batı, aaa 

. . . . . . 
Uz n bir sükitu mltea· 

kip, Riza bey ayni yerleri 
işar t ederek dedi ki: 

- Bu tepeler yirmi IMt, 
otuz: yıl kadar iace çard 
çıpl ktalar. 

H lbuki şimdi genç bir 
ormanı kucaklarında tatıyor .. 
lardır. 

Sözlerinden bir ıey •ala
madığımı göriince İEalla ıı. 
zum gördü: 

- Yani 250 hin Tirk 
ceııg~veriain k•aiyle Hıl ... 
nen bu toprak, ydludaa 
ıonra JU görd&tl• Heria1 
vermiştir. 

V ilive etti : 
- Bau ılaler eıki laab· 

nlara yidetmek •e ıeçalt 
heyecanlara tekrar yqaınak 
için ba tepeleri dolıtırım .• 
Aklıma neler gelmez iri.. 

M11eli : Yapraıı• parh· 
yan yeıilincle omuz omua 
dövüttüğ6milz nir arkadı11a 
göıüoB; ağaçların srtdeleri1t
de bir çok yurcldaılarnnıa 
iond boyunu görilr ribi •• 
orman rüzrirlarıada ı•llit 
düşaıı aziz doıtlanmıa ıetiai 
ititir gibi oluyorum. 

Yalan değil.. Edebiyat hiç 
değil.. Ceıttleria ellra•lar 
y ptağı bu tepeierde bua
eın bışka ıekilde duymak 
ve diişuomek biç mimkia 
wii? .. 



1 ANiFE ' 

t 
'i etişti n ve rf 

menfaati rı kon 
Ankara,- Mılli o:uam 

w"1lıllı ... aaanuada y pıl cak tidH
lilıllYNl•re dair projeyi tetkik eden 
Mlrt11N1rti ırabu komisyonunda 

dlar Ye komisyon ğörliı
elerlnde bızır bulunan mi'! 

l'~ı.rıııular Türk mtlstah ilinin 
•aziyeti 6ıerinde durmuılar 

•• İ•tihaal maddeleriniD d • 
ita ylk.ek fiatlerle ı tın ahu
.... Hraretiae iıaret eyle· 
miılerdir. Komiıyoa hükü

f••tia bu baıuı! bir k ara 
••rma11aı i1rarla iıt mekt -
•ır. 

Difer taraftan istilasal 

rıı · teb iği 
Berlia,(a.a)-Alm n tebıi- har 

ji: Sovyet cephesind dün 
ile mahalli ••••ı f liyeti 
elmDftar. 

AtJaatikte Alman d oiw 
aalblan topy lrun 27700 to· 
•illtoluk dört düıman va
•ara batıımıılaıdır· Ayrıca 

· Ud muhafaza ıomiıi ile di
i•r bir sarnıç gcmiside ha
lara ajratılmııtar. 

Britaaya ha•• kuv etleri 
••• ı&adliz Alm oya oya
•• rece de Almanyarun şl

, .. 1 ve bataııaa karıı yıprat-
1 ma la&cumları yapmııtır. Bu 
lalcamlarda iki d6şm n bon
lta tayyaresi diitüriilmüştür. 

Şimal Afrikada muhare
lteler de•am etmektedir. 

Alman Hvaı tayy2releri 
tlla ıece T obruk limanını 
Sltli Barranı yakınında dıe-. 
•iryolu lııdcfleriai bonba
lamıılardır. 

Bıitaaya hava kuvetleri 3 
ile 9 ilk kinun arHında 
69 tayyare kayb tmiıleulir. 
Baalardan 34 ü Akdeniz -ve 
fimal Afrikada tahrip edU
miıtir. Ayni müddet içinde 
Almaalar B&yük Britanyaya 
kartı mücadelede 18 tayya· 
re kaybetmiılcrdir. 

VagiDato ( . ) - Ayan 
mecliılain M liy encDmeni 
10 milyar dol rhk laup talı
ılsatınns verilmesi haklrıD· 

daki kanun projeahli taıvip 
etmlıtlr. 

Bu par dan 500 milyoa 
dofar donaama için, tayyaıe 
lmallae 6,500 milyon dolu 
de ordu mcvcuduıso aıttınl· 
ma.ıı ve yen :motörlti birlik
ler kurulması için harcana· 
cakhr. 

----
Hususi bir Sov

yet. ebliii 
Moıkova, (e.a.) - Husaıi 

bir Sovyet tebliği MoıkovA 
önünde Almın orduıunwa 
kat'i . m"2ğlübiyetini bildir· 
melde •e merkez cepheıia
de Sovyet ordularının ka· 
zandığı yeni büylik zafer· 
leri saymaktadır. Karıı ta r
ruzl geri chnın mahaller 
ua11ada Pogac f, S'>hıec
gorıki, Kriıtrra, Strtli o· 
gorıık, V n t ve Mıheilof 
vudır. Klin aarıtmııtır. 

lzmir Fiat mürakabe komis
onu reisliiinden: 
1 - Toprak m b ulleri Ofıainden kepek alıp ıatac&k 

elanl1r111 satııl rı p rakendc addedil r k ·Toptancı Ofistir
fiatları ııığıd ki ftkild tc bit edilmittir. 
Bajclay kepeği Arpalı buğday kepeji 

lac• kaha ine k h;ı - ..... ,_.. ............ 

Arpa k peji 
ince kaha 

6 kuruŞ. 5,5 kuruı 5 kuraG 
2 - Bu fiatları ltcavüz ed ol r h kkınd Milll kor~D· 

ma kaauau abkimınca t kib t yapıl caiı illa oluaür. (5328) 
' 

n&IN itil! 

• 

Yugoslavya 
içinde 

K ir .(sı.a)-Blr Yoroı-
1 v · tebliği: General Miailo· 
•için komut1.nhğı ı:lbndaki 
kuvveti düşm n tı•rıuıa 
k rşıu d mewkini muhafaza 
cttigici Y Mıhver tazyikine 
nğm e g riltJm diiini bil
dirmiştir. 

Etı ha odası 
• • 

seçımı 

Halkcvinde topla11an ikinci 
muitcka cti~b~ od il umu· 
m! içtimanıda idıue heyetine 
Dr. Ali Agah Dinci, Dr. Ali 
Riza Ünlel', Dı. Zühtü K mil 
Ergin, op ratör Dı. Aıil 
Mukbil, gez tabibi Dr. Bür-
hao Benaü çilmiştir. 
Hıy iyet dıvanın Dr. Ha· 

ıan ~Y uf Bış m, Dı. 
Memduh S y, F it Eczıcı
be ı, Ofa t bibi Abdullıh 
N ci eçilmi,Ur. 

Yeni :bey'ete muvaff kı· 

H 

~-o---

Alm nya sulh. 
mu is ıyo ·muş? 

-o-

{13 lbıel Ki- IM1 

Japon filo•d 
kaçtı 

Ne9york (a.a) - R~ 
l:tildirildijioe 16re Aın• .;f 
anı Aıya filoıaaa bıib_...
ıcmlleri Jıpoa harp ı:.,. .. 
ıile bir deniz mallar• • 
tatuımuılaraa da Jııpa~ 
kaçmHı ynı&nden aetiel 
namamıttır. 

Sin;.;~-f u..,1 
geliyor 

lıtabal - Dealııl• ·~ 
clm11ındarı çoktan A J"'.. 
kan ıiatima filmi ıel1111;,a.., 
du. Burada 6iıenUctiı;t 
röre bu filmler ıelın•t• 
lamııbr. ;I' 

Fılmler tayyare ile Ilı t 
orad.nda hkenderur.a I' 
rilme ktedir. 

---eo---
Büyük 
Soiuklar ~ 

lzmir F at mü 
onu reıs iiinde : 

be komis· ..;;1-.e_tı_r_d_i .. ıe-riz_ • ._ ___ _ 

Nevyork, (a.a) - Kuibi· 
şeften alır.ıan btr telırafa 

göre yilksek Sovyet memur
larından biri Almanyanın 
So.,yet Ruıya ile ıalh yap
mDk için ıo daj yapmakta 
bulunduğunu ı6ylemiı, fakat 
Rusyan111 ancak lnıiltere ve 
Amerika devletleriyle muta
bık kcldıktl\D IO!lra sulh J•· 
p ... bilec ği cevabını verdlğiDi 
il ive etmiştir. 

Erzurum - Barad~ ~ 
hllkmllllÜ a8rtlyor. sos.;, 
dereceıi 28 kadar ki~ tf 
dOtm&ıtür Kar J•i"' 
devam ediyor. 

1 - Toprak msbsulleri Ofisi de alınıp baklcallarca hıl
b aablıcak tek tip unun kilo u (20) uru,. 

2 - Şeker hHtalıiı buluoı )ar içia Htıl n çavdar uau· 
aaa kiloıu (19,S) kuraı olorak tesbit edilmiştir. 

3 - Ba fiıtlar thtllnde ı tış yapanlar b kkınd Milli 
korunma kanunu abk mırıca tı lbat yapıl c ğı iliirı 
el•aur. (5327) 

Mili
,.. 

. 1 • 
oıyanıro bil t•e • 

zı 

• Altı ıyasası 
Bagüa altın piyaHsı fÖy· 

ledir: 
Reı t - 2725 
Hamit - 2600 
Aıiı - 2525 
H lk lı- 2550 

( Saadet ) Kl,aalnd ~ aılıe:tı •. 

.-.--o----

Tramvay altı"' 
da öldii ~ 

lıtanhal - 7 yaııad• J' 
çocuk tramvay albaÜ 
lerek 6ldü. 

Çor kkıspı Poib Merkeıl 
h J ONDER T elafoaı ; 


