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:Mihvere: karşı 
işbirliii 

yapılacak 

' ---=---~ 11tiltere kralı altıncı Jorj 
'-•t bir kabine toplattb· 
4- imzaladıf ı yeni bir 

:.:•1aname ile 20 den otuz 
~'11• kadar elan evli ka· 
ı, ~rı dıa aıkeri hizmet ve 

1,:
1felerde yardımcı bit kov· 

'-ı olarak yer almalarını 
''laıiıt• 
8 ır. 

~ .llaaıuı maııası ~odur ki 
~ıllıler; kadın arkek, be· 
~1 • '•li, genç ihtiyar blllüa 
~, l,t ıilibb bir ordo halin· 
"~ ~•rpıımığc karar vero· 
'ita 8'irdiklcri büytik yüküc 
~~tadın ııyrılabileıeklerini 
~dlr etmiı, iyice aalamıı 

'-•aıyorlar. 
.., t,,t larllterc tam mıoa· 
t~' anlamı ıtır ki bütün ef • 
~· ••ker olmuş, harp ce.p: 
~ laae koımuş milletler de 
Ilı) Ölçllşebilmek için bebe· 
la •b,ı bütüa fertleri as kor· 
~!lalı bit millet olaHk ruoy· 

"- •hlmılıdu •. 
\· Soıa kanla barplc?İJJ, müt
t 'I bııkınlarnı verdiği ders, 
~~1-ıı lngilteıe değil, biltün 
~ Uetıare yalnız harp :ıamıuı 
d '111, ıalh ye ıDkua zamaaı 
~' Orduyı en büyllk kıymet 
1)1!lıt ve cbcrıımiycti ver· 

'-•~ lllecburiyetini en önde 
aeı,._ •a mukaddoı bir v•· 
~f, oldujuou öğretmiıtir. 

Fakat l•gllteıe ·içioCUIJbu· 
~'den üıeriae dilıen mü· 
\•lla biı aıkeri vaaife vardır 
' a da ılmali Afrikadatri 
~'•lritıaa bir ..:an vermek· 
:•· 8Qnu yapamazsa ne k•· 
~ '' zararlı ç· kacağıaı,. ~er 
U •ide uzak olmıyan bır ıı-
~bıl göıteracektir. 

Sırrı Sanlı "-..., _____ _ 
'1ibver aleyhi· . . ,. 

ne ıçtımaı 
birlik 

V ışıogton (a.e) - Sıli· 
bi1et11 kayuıklardao verilen 
raa,lümata göre, Mihvere 
•lt)htu bütün dcvle1Icr ya· 
~llda V aıiogton• içtimaı 
ç•iarılacaklardır. 
8Q konferansın tıoıiw iıini 

111riltere, Rusya ve Amerika 
0••dan ılmııiardır. 

811 içtimada Mihvere ker~ı 
b,,p eden b6tün devlet mü· 
llıeııiferi iştirak edecekler· 
dir. 
Bu ıuretle tek bir merkcı· 

de11 ldaro oluna cık harp h r 
•trede oluraa oJaun Mihvere 
dırLe indirmek fır1111tıuı 
l>~tacıkt11. 

ilk içtimaı ıon klauano 
llnlufade 0Jm1111 muhtemel-

Stokbolm, (ı. ) -Londra· 
daa bildirildiğine ğöre logi .. 
liz: hükümeti ısiyııd mahfil· 
teriyle Başvekil B. Çörçilin 
nerede • olduğu hıkluadi 
merak gitgide artm khcdu. 
Üç günden beri Bışvekil 
gerçekton AvEm Kamara· 
ıında biç gözftkmcımiş ve 
butlnı mtihiw olan mü:ıa· 
kerelerin hfç birine iştirak 
ctmemiotir. Şu çihct belirt-
mektedir. geçen defad 
Baıvekil Çörçil ortsdııa:kay· 
bolduğu J zaman Ati ntik 
OkyAousuna nçı!mıo ve B. 
Ruzveltle r.örü~mü~til. P r
§embe gü~ü Avam Kama .. 
r11ıoda. bir çok mebuslar 
B. Atliden Bııvekilin nerede 
oldugunu ıormuşlusa da 
B. Atli ccv p vermekten 
kaçıamııtır. 

Bu da Londrada dolaşın 
şıiyalar• d ha ziyGdc kuvet 
vermiştir. Hor tarafta iddia 
edfldigino'" göre B.Çorçil in
gıltcrede değildir. yabancı 
momleketlcrden birind bi
rinde bulunuyor. Ve or da 
müttefik devletlerin n yü • 
kaek adamları ar sında 
mühim görüşmrl r yapılıyor 
Bizzat 8. ÇöıçiJin iştirakile 

Vaıiniton veya MHkovada 
bir müttefikler konfcrmnsı· 
nus ak:ledilmiş oldu~ua daa 
bahsedilmektedir. Bu habc· 
rhı do&"rolugunu h kkındA 
resmi bir teyit henüz yoktur. 

Loudra,(a.o)-Royter ajan 
sının !llibiyetli vaşicgtoı:ı 
mıbfllleriadea istihbarına 
Mihvere karşı harp halinde 
olan devletler dcleııeleri 
harbe dcvım için kıy ık 
ve kuv tleri areanıda bir it 
birliği yapmak .. üzere, y kın· 
da Vaşlngtonda ioplanacak· 

lardır. 

• DahiliyeV 
lstanbuld 

1 1 

Ankarı,-Dabiliye 

Faik Ôıtrak buıüu 

Sattlb, N•frlJ•t 
. A:nlrl •e Bat 

Muburirl 
S!RR\ SANLI 

su,ettlı 1.fLira 
5 .4.ylck 4 .. 
SAYISI (lOOf PAJt.A 

1IJ 2 

Son: D kika 
e A&W 

Albay Knoks 
Japonları ii

renç bir hiya
netlikle itham · 

ti 
Vaşington (•.•) - Bıh· 

riye n11zm albay Knoks dün 
bir nutuk ir t ederak de
miştir ki : 

Japool111 on harpteki 
b reketini yarım saat vvcl 

bab·er almış olsaydık hadi
seler bcmbsıka bir seyir 
alacgktı. jepou hav kuv
vetlerinin bombardımanları 
çok isabehıizdir. Binleı·c . 
bomb attıkları halde b -
defterine hiç bir isabet kny· 
dedcmiyorlu. 

J ponyanm ıon hareketi 
ij'renç bir hiyanetin delili· 
dir. 

Bmıuo{• b raber J pon 
puvvetleri lı~kkınd de nile .. 
bilir ki : 

Düşmuıımız kuvv tli bi 
donıunıaye ve hQva kuvvet· 
lerinc malik t ir. Onu kBçiik-

scmck doğru olm z. Biz da· 
ba h rbid ilk dakikslarından 
ilibartn birlik halinde barba 
girdik. Zafer bizim ol•cak-

trr. Düşm n ne k dar kuv· 
vetli olurs oleua onu mağ
Jüp edeceğiz. 

lagiliz kayuıklariylo bir
leı o Amerikau ka111aklan 
bütüa mihvercilerden faıla 
tayyare ve tank imal ede .. 
ccktir. 

Japonl 
ez yada 

hakımmişler 
----o-~ .. 

Banhov (a.a) - Şimali 
Malezyilda durum J!iponlara 
son derece elveri§li bir ıe· 

yir takip etmektedir. jıpon
lar M lezyaoın 160 kilomet· 

relik bir sah ına bakim bu
Juouyorlar. 

Penon ya dört fer ah yak· 
1 ~mt~I rdır. 

._._ -----
Ruzveltin 

ifşaatı 
-·-

Vetingto ( .ı) - Reiıi 
cü.mhur Ruıvelt dün ilk de
fo ol rAk bir hdt el o heri 
wüllefikl rin bsıı wUme il· 
J rl erHıcda Vaşinglooda 

toplanblar yapılmakta oldu
junu ift~ ~yl miıUr, 

Tımur hadise· ltalyan milleti 
sini Almanlar harbın mana· 

dillerine sını anlamıı 
doladılar 

--a1--. 
Bcrlin ( ·•) - Yarı resmi 

bir k ynaktan haber verili· 
yoı: 

Portı.kize ait Tımur ada
sının lı:sgiliz ve Avuatr lya· 
hl r tarafınd n işgaJil!den 
sour Porktekiz parlamento
sunun kdedeceği celıede 
alınacak karar Berlin ıiyui 
m gfillerindc b r retle ve 
sabırsızlıkla beklenmektedir. 
Burada bu harekette lngiliz.
f crln delilsiz bulunklara ve 
bunun emsal11z bir korunhk 
es:.ni olduğunu tebarüı etti
riliyor. 

lagilizler harpten sonra 
burasını terkedeceklerl hak .. 
kındaki vaad büUln Iaıilia 
vıı dleri ribi kıymetsizdir. 

Fransızlar 
Yalandır 
Diyorlar 
Vişi ( .ı) - S libiyctli 

m bfillcr Mutioik yük ek 
komiscrligiyJe Birleıik dev
letler ar 11Dda bir deniz arı· 
in ması imzalandığı hıbeıioi 
yalanhyorlar. 

Fransız Becrn tayyare ~e .. 
misinin Martiaikte bulunma· 
sı hrıacbile Frırnaız Amirali 
Rob rt ile Amerika araıın
dA mütar heyi müteakip bir 
nnlaşma imıa edilmiıti. Bu 
rınlat§ma daima yürürlükte· 
dir. 

--o~_..__ 

Muharebeye 
gir diyorlarmış 
. Berlia,(a.a)-Berliner Bör .. 
sea Zaytung lrlanda kanını 
akıtacak bışlıiı altında çıkan• 
bir yazısmdı serbeı irfanda 
d vletinio ıiyasi ve bithıasa 
askeri bmlnmdın Anglo Sık .. 
son hizmetine takılması için 
iogiltero ve Birle~ik Ame· 
rika tarafından gittikçe daha 
oiddetli bir b11kı alhnda tu
tulduğunu yazarak diyorki: 
H.aım taraf ümitsiz vazi· 

yelte bulunduğu her defa 
harbe k rışmayan zıif mil-
letler zararına kendini kur
tarmağa çahımık ltlyıdın
dadar. Bu ıefer Avrupa ke· 
aiminde bilba11a lrlandıda 
bask111nı arbrdıjı görülüyor. 
lrlandanın azmi karıısıada 
lngilizler oldukça 11bırıız· 
laoma ·tadır. V ıiyct nuik 
oldugu için logiltcr rıı~~bur 
' bır iy elin çqkl n b .d 
l rk tmi9tlr. ı-· kıt Duplin 
uyanık bulunuyor. irfanda 
baovekU Döv 1 raaıa bir çok 
nutl!kl•n " u isp l l 

..... 
Roma (ı.a)-Kaclnalır c•· 

miyetl önüade bir autu1r 
l!ıöyliyea B. Muuolini d .. 
miıtir ki: 

- Şi.ı:adiki haıp ~ i11ıaoh•" 
ğın mukadderatını t ayla ede
cektir. 

ItalyaD milleti y6klendiiiii 
mahrumiyetlere tam dltip· 
linle k tlıaıyor. ltılyıa mil· 
leti bu harbin ma11uı111 ıa· 
lımııhr. Ba harp ıert ha" 
sert adamlar vı demir ıf
Jiblar istiyor. 

Ancak ltalyan milleti fiW 
büyük bir millet l ' SS .S.. 
beri 3 bırbı dıy111abllir.ti , 

Başvekil lta lyaa mllltthala 
mukavemet "udıeUai " 

{aandmaz yenmek aımfae 
imanını bildirmittlr. 

---o--
Japon gemile· 
rine hücumlar 

V •ıington, (ı.ı)- Bat.ri,. 
n•zırhğıaıa tebliii Atla•tilc 
çevresinde hiç bir faıli,.t 
olmamı~br. Doğu:•• arta Pa· 
sifikle bilairilmeıe deteı w, 
şey yoldur. · Uıalr dopda 
denizaltıluımız bir dütma• 
nakliyesi batarmıılardır. Bir 
düşman torpitoıuaa da t•ar· 
ruz edilmittir. Geminla tala· 
rip edilmiş olmuı mıılltı
meldir. 

lsveç va t' uru 
battı 

Stokbolm,(a.a)- Oa ltia 
tonluk Nikpo . Jıveç : ' •P11ra 

Hong kong lirnanındı bir 
mayna çarparak bıtmııtır. 

Ev parası 
gitmiş! 

- ~ -

1, 
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Leuıa ölüm karşısında 
~ da gözünü kırpmamış, 
, askı ve 'deatı için öl

meği bir saadet 
· saumıştı ••• 
M•hkeme heyeti Çinin a 

büyük adaml rı ter fından 
, harp divanı &Hl rıo y zıl· 
mıı yüzlerce şcfa t mektup· 
)arı okudu. Ba mektupl rd 
bu gOzel ve z rif kadının 

~bayattna kıyılmam sı ricB 
olunuyorı.!u. Fa t Leylida 
bu heyete f kabiliyeti ve· 
1recek bir ifade de bulunm • 
~~ıiı için nibıyet kurşun 
iizilmck sur tiylo idamını 
ıarar verildi. 

Karar Leyliy okundu. 
) dı gene soğuk ·anhhk ile 
lin1cdi, gene bir ıöz hile 
~öylemedi. Yalnız gülümsedi 
1 e b şıaı sall m .kla iktif 
ttl. Mabkem : heyeti bu 
:arerı verm kt k uni mec· 
ariyet k rş loda idi. Çüu~ü 
ide mevcud evr kt n bu 
adının para ile değil işve· 
•ılıfı, ırençliği ve zelıa ı 
ıyeshıde Çin ordvsurıun 
&tlhı sırlarını elde ettiğine 
tanmııtı. 

Evıak er sındaki vesik -
rdan L ylinın J pooya or· 
aıu· ümerasınd n, b tt 
•ponyc caau! teşkil "bnd n 
lkıek rütbeli bir ıabit il 
fık ne mün sebeti olduğu
J da (ögrenmişti. H pis ol· 
aıındao bir gün evvel Ley· 
aın adresine Honk Kong· 
n yirmi bi dolarlık bir'de 
k gelmiıti. Bu p r L~y-
ya Tokyod ki casusluk 
lllirleri tar fıodan gördüğü 
k mühim bizwetlerioe mü
fat olarak geoderildiği 
a kendisiue eğer Çinde~i 
\ada§larını söyJiyecek ofuf• 
r bu p ra ile birlikte d h 
k paral r lac ğı ı v~ad· 
ildiği hal gene fi ir ve 
rarmdarı vaz geçmemişti. 

L yJi id w wcyd nan 
,ürüldü, on ıiJ b ı o ağzıua 

~ef iltib z olu dugu o
da yciı göstemıemiş, 
dakluınd ki t bcHüm gc· 
belirmiş, soğukk nhlığmı 
bafaza etmişti. Bu hıl 
p divanı rei inin hayre· 

mucip olmuş "at ş,, emri 
lmezdcıı evvel leylanıo 
illa SOUUI r ~ BOrmuşlu: 

L Son dileğicıiz nedir? 
ı,_ Hiç. 

Son sözüııüı? 
ldC'lalim ve şkım. 
Bu ide 1 nedir. 
Japonyayı bülü 
bikiw iÖrnıck. 
Ya atkınız? · 

(iiLltnı uılliJ 20 llacl Kiaua ı~•r _,,. -----
eh"r Habe • e Bor eo adası 

Ajaasrb berlerindc Japon• 
ların Borneo adasına da çı· 
k rma y phkları bildiriliyor. 

\Gıda ve saire 
tevziatı 

•• • • 
ışı 

Şehrimize deniz yoluylc 
tckr•r kömür getirilmiştir. 
K rab~ i kele inden kömlir 

im ğ gelenler şimdi az 1-
rmı;.ıtır .. 

Belediye yenidda üç mo· 
tö r ' kömür g tirtme ·tedir. 
Ş~brimizde kpmür ihtiyacı 

isbeten temiu edilmiştir. 
iKi KÖMÜRCÜ 
ADLiYEDE 
K rşıy k d kömfücülü 

yapan H s o oğlu Riz ve 
K dri oğlu lbrnbim dlarnı· 
do iki kişi 3,5 kuruş veril
mesi lazım gelen kok kömü· 
rÜDÜil kiloBDDU 4 kuruşt D 

sattıkları iddi ıiyle ve meş
hut suç m melesiyle dliye· 
ye verilmişlerdir. 

--o--.... 
A ar 

Karşıy k Kemalpış c d · 
~sinde 6mürcülük yapan 
H~saa oğlu Rız ve Kadri 
l\<oğlulbrabim admd ki ŞQhıa-
1 r beher lıilo u 3buÇuk 
u1uş s him kt olan kok 

kömürün kilo unu 4 huruşa 
utmak uret•ylo milh korun
m ka~ulİun y ıra h reket 
ettiklcriodc~ Y'k laumışl r
drr. 

§ Kestelli c ddeainde fu· 
ruucu Alimot oğ1u Mehmet 
11e O.sman oğlu Mustofo, ek· 
mekten yaptıkları 50 kifo 
peksimeti 25 kuruşhın harico 
evkctmek istedikleri sırad 

yakal nmışl&rdır. 

Sarhoşluk 
Çor kkıpı bıısmatıe 

rındR Süleym D oğla 
Reş~t 111rhoş oldogu 
kendi io subay aüsfi 
diğinden yak 1 tımış 
kıod uç z bıt • rak 
pı!mıştar. 

çiva~ 

Şöfer 
belde 

• vor· .n 
bık· 

Si y • 

~ .............. .-::.~ 
- Sevdiğimin emrini ye· 

riue getirmek. 
- Sevdiğiniz kimdir? 
- .... 
- Ned n cev p v rıniyor· 

suııuz.! 

G uç ve cHlbcr kadın bu 
oı-- sua led"' o mav la ve İs· 

tibz h tebcs ümden bışk 
bi r cev p vermedi. 

Sunun üzeri ·e divamh rp 
heyeti reisi vakur bir 11eele 
hatı lath. 

-Fakıtt .buolaruı her iki· 
sicdcn de m bruı:n k hyor
unuz! 

- Bu uğurdaı 61me te 
b na ayni u d ti temin 
eder. 

ld WID inf ı:ıadcn SOEirA 

j&ponyıt gıncteleri bu b&di· 
seden bab cıderlten "Leyi 
içil! J poayE! .. rn nıiUi k br • 

Q., ı . 1 d' a:uın _ "" o mış.cr ı. 

-D vamı var-

kmek işi 
ekmek buhr • Kestelli de 

niyle alikab bir vak'a ol
muştur .. 

Zabıta r po.d rın gö e 
fırıncı Abm~t oilu Mehmet 
ve Oun n o&"hı Mustaf 50 
kilo kmcği 25 şer kiloluk 
p ketler halind6 beher ki· 
lotmuu 25 kuruşt n hın c 

r gönderirlerken tutulmutlar 
ve h ki rınd z bıt var in· 
ı t oziın edilmiştir. 

. ---o---
Ye • 

ı a 
lzınir Zafer okulu öğ(et· 

menlerinden Necip Aysua 
Duılekc okuluna, Foç Koç 
Mehmetler öğretmeni MA .. 
cide Çatıkk ş lımir Zef r 
okulun Menemenin Ali ağa 
n hiyeıi öğretmeni Helil Ye
sügey de Kemalpaşa Yuk n 
Kıztlca öğretmcııligioi teyia 
edilmişlerdir. 

Berg m nın Eğriğöl eğit
meni Ali Ôz mtiımcr Ş,!lrköy 
ku:asıouı Mürselli k6yil eift· 
menliğiae t yin edilmiştir. 

K da tro müdürlüğü fen 
memurı rınd1tn V ahep Ay· 
koç Kırkl reli tapu sicil mu· 
h f•zhğı fen mcmurluguaa 
tayin edilmiştir. 

~--

hakaret 
lkiçeımelik caddesinde 110 

ıayılı fırın müsteciri Remzi 
oğlu Adem Meriç, clımcık 
buhrammo izafcıi içi gece 
ssıı t 12 de iş b şı y pması 
vilayet yükrck m kamının 
buyuruhhsrı lcendisioe tebliğ 
(}dildiği b ide bunun al!shı.: 
ol rttk b rcket ettiğinden 
yakal nmışhr. 

Borneo, Malaya ııra ada· 
Janodan bir t oeıi ve en bü· 
yüğüdür. Ba daaıu yer öl
çQ ü 293,496 mil karedir. 
Bu bakımdan bur sının şı· 
iı yukuı ingiltered en beş 
defa dah büyük olduğu n· 
laşılmekt dır. 

Bur aı siy si v id ri bı· 
kımd n dört lm;m yrılır. 
1 Şiw l Borneo eyıdeti Bu
r sı ingilizlerin idaresi al-

1 luıdadır. 
t 2 Bruu i burası İngiliz 

1 
himayesi eltlııda bir Mıl 

1 
sulhmhğulır. ve bir ingiliı 
yuk ek komiseri vardır. 

3 S r v k Bu kunmd bir 
r ca t r fıadan idare edilir. 
uıemlelr'lt dışarısı ile olan 
münasebetleri iDgiliz hima· 
yesindedir. 

4 Felemenk bornaoıa Bu· 
flSI d&l11ll CD bfiyfik VC en 
zengin parç ıdır. 

1927 yılı da yapıl n bir 
t hmine göre Boınconua nü· 
fusu 3.000.000 dur. Bu nü· 
foıuu 5.000 i avrap;h 250.· 
000 i de çinlidir. Ba rakım 
&d uın genci nufusucu veri .. 
yor. Dört puça a takeim 
edilince : 

F elem ok borııeo!unda 
2.194.533 iagilh: ~imal Bor· 
ocosuada; 270.223 Sar vakta 
600.000 Brunelde 30.135. 

Borneo dua m denler 

1 Ankara,-Gıda matldelerf. 
ile lüzumlu eşyanın meaıl~ 
kette daba faydalı bir ıek• • 
de tevzi olunma&& bakkı•d:: 
ki tatbikata devam oluadl• 
tadır. 

----1111--
Hakaret 

Ikiç<"şmellk Nımıı,._. 
mevkilndc Abdullah ol" 
Eyüp ve Abdullah oğlu O~ 
vut, &)'nİ yorde oturan ti t'" 
seyio keruıı 37 yaşında f• 
ın ya sebepsiz olarak hık•• 
ret c:ıtti!de.tiadeu yakılı~ 
mış ve haklarında mıtb 
suç zabıt varaka11 yapıf1111f· 
tır. 

8 § Karaotinıda 343 &ıc 
ıokakt oturan Hüseyin ot
lu Nevzat, Halit karııı "i• 
mile, He ın kı:&& Supbl1'• 
H11an kızı Edibe ve Hüı•1'11 

kızı Şerif c aralaruıda çık•11 

müoaıeada yekdiğerlerb•' 
hakaret ve dövdükleriad•11 

yakalanmış ve bıklarıDdl 
meşhut ıuç zabıt varak.,. 
y pılmıştır. 

§ Çorakkapı Fevzi p•t' 
bülvarıada, Muatafa oil11 

292 Do. Ahmet ve kır•" 
Lütfiye, ıebepsiı olarak Al• 
dull b oğlu Ali ve kardaf1 

Sadıka hakaret cıtliklerinJ•ll 
yakalanmış ve baklarıacll 
meıhat ıaç zabıt Yarak••' 
yapılmııtır. 

b kımıod zer.gin bir höl· SAYIN M-u·Ş,, 
gedir. Bur dG eo çoğa ıa· 

flı:tltr k bir renk gösteren TERILERlM~ 

-
elm ı ltun bakır demir ma· P 
deni yeglar kükürt kaya tu- yangın ~olaylsile bar•P 
zu ve m"d n hörnürü çikar olan dükkiaımıa yenide• 

Y huz münak le 2"iiçlilk-
leri rek betlerin f zlalığı inşasına kadar muvakkatell 
v vergilt!rin sğuhgı yüzün- hüktimct koo•ğ• karşıııad~ 
den bu m deulerd~c gereği sümerbank yanında B. Sanı• 
gibi fayd J nm kt dır. u kundra ticarethanesine aak· 

Bu ad nıc bilht'lHa şimal letliğlml muhterem miişte• 
~ıımıodaki iklimi ; bir üstfiva rilewime arz eylerim. 
h~ttı iklimidir. Havası sıcak· Milli Plyaugo Biletleri 
ttr. ve bol yagmur y~ğ~r ve Pal Bayii 
halisi d h çok batı sabi).. ı 8 I' 

: f : 1 rinde otururlar. içeri kı· Ali Kema en 1 _., 

ı a • ~ sımıard köyı , n dirdir. Dr 1ır0 f cık 
ı lstnnbuld dekraıyon ma·ı lı:ıgiliılerib Borneo ile ilgi· ~ 

1 ' 1775 b 1 
P lr Memleket baıt:ane•I ı g Z "I o m .. c be •bına •. era te şı mış ve 

"' " u 1 1 b Roı!Uı:cn ilt h&111aı 
• olm k üı:cre Güzclyı.hd ı şimdi iogiliz erin l'l ind uD e ctken ~ Elc~irl tedultl 
: ( ) gazhıoıund ~ luram lusıml rıo işg U 1839 .,~ ılıv. Udc ! ft.erl~r s:~lı 

ı b hl yic . ı d tam mlıu~mt§br. 
ı ~at on buçuht ı y rım • ı ---------A--S-i-em_s_ı_n_d_al_9_l_c_i _k_i_o_u~D.S 

t k dar ı .. Cum m~tinelcrden itibareDf 

• D mga ı gümüş f f iş Edlson Theman i 
ı Y ni tath takımı ve 2ül· ı : Büyük Mucid S 
• d n ve buhurd egibi eşya ı ı ff AS DJSON'un : 
ı v Bey" oz mnh şişe t kımmı J B ş rolde: Spencet Trc.cy .: 
ı 1 rı ve soir ı lMer klı v müthiş mıceralarla dolu bıycb ve mücadelelorıS 
ı An •• a ~ya ı ıse osl r: 1-3-5-7-9dm cumarteıi ' pızar 11 de bıılarS 
ı .,. ı • Hergüa ilk m tine ucuz ıeens S 
: s ha ahıı c khr. : 1 
ı ~·tmı~ istiyenleriu mez- : BU fi" yyare . 6İnemasında ı.76 : 
: lrnr g ıı oya w8r cıaU rı. ı tHAFTA ı 
• 6· 3 ı 2 ZENGiN PROGRAM • ı Göz k m şiıracı giiz:elliie malik RIO Filmi YJldııı ı 

Cilt •e Zührevi H stahkları 
Müt b ısı 

DOKTOR 

: Sıgrıd Gorienia Eu Son Temsili S 
ı İ U d ) K d i .. Mirandanıa S 
ı .. nu . muş ın yar•tt•t• '* 
i 2- e., z ihe i 
ı M tineler: Bey z ilibc 2 5 8,15 U. kadnı 3,30 6,30 9,45 ı İkincı Beyi r So. No. 79 ı Cumartesi • pazar fl'ÜDltri 12.30 de illva H•nıı. ı 
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\t 

tıı tıkaya-
tak uara 
Çalanlar 

Nakliyat ücreti' 
indiriliyor 

Tarihten ,agfalar 
Peçevi'nin at· 

m 

?üçük 
hah rler 

----o-----
llbuı - Bit müddet 
~ kadıköyüDde oturan 
~ , Mueııez, M6eyyed 
c.ı 'f tı e adlarında 4 kadıa 
teca ıniaafirlikteu evle· 
~deıaerken 3 meçhul şıh-
lcuaıuaa u(ramıılardı. 
•daınlar, oeve uğradık· 
bUmiycn kadınluı yere 

4 
•ılar ve baiarmamaları 
' •iılaıaı tıkadıktan· 
İçlerinde mühim mik· 
Pıra bulunan çaatıla· 

~fltıp kaçmıılardı. 
. ta lr11a bir tetkiki mü· 
~ bo Dç ıabsı meydana 

kendilerin! yaka· 

Zakir ve Hışim 
i ıoygancul1r Emni· 

"''dtblüğilne getirllmi~· ·•b d .. f 
1 

ura • ıuçlarını ıtır• 
1 •tdir. 

---o---
Aakera, -hnzırl~n~n bjr 

kar&rname projesine göre 
toprak mzhıuJferi ofiıi teş· 
kilih tarafıad n dahili mer· 
kezlerdc y•pılnıcL ta olem 
habubııt mübaayuıııd hu-
bubatın en yakın demir yolu 
ietuyoDlarına killeri için 
hale o ihtiyar edilmekte olen 
masraf au:petleri foditilmek
tedir. Şöylcki: 

Bu nakliyatta. kilo başıua 
verilecek lic:dir:ı 60 par 1. yı 
geçmemesi karanı bağlaua
caktar. Bu huıuıtnki kerar
name yakanda neşredilecek
tir. 

Bundan bışk undan [lüks 
maddeler imalini men eden 
kararın daha şumullendiril-

mesi etrofıodıı tetkikler y -
pılmakta ve meseli undan 
ekme!k ve makarnadan b11ş-

ka piıküvi dahi imıl ettiril
memesi. bahiı mevzuu olmısk
tadır. 

Hırsızlık 

att ğ 
t h .k 

Yaz n: 
KADIRCAN K AFLI 

osm nh hribini. mühim 
şıbı 1 rmd o birini K nuai 
Sultan Süleymarnn t bt çı 

kışmd&n dörduncü Muradın 
ölümüne kadar olan yfiz yir
mi devri y un Peçcvi lbr.ı
him deodi teşkil eder. T th 
bir uslübu vord11; bnı ço· 
cukc ş hıi vJık lıuı bile 
l!Hf& ıııluştır~ca k d r s f 
s mimi bir rtdamdır; bu gibi 
notların ehenımiydi o z -
ma.Jki adet ve bi i görüş 
t rzlarını k ettirme i ııok

tasn:dadır. Bir çok O!loıanh 
Vc.Zitlerinin Oun nh büyüb:
lerinioCkarakteri, y şeyış t r
zları, usulleri (h11kkıad on
d@n malüm t hyoruz. Vi-
ygo civarıadım Bağd da 

Altın ve güınfı~ mevat 
ve masnu h damga vurul· 

' manın d ir olan t limatna· 

1 
me yürürlükten kaldırılmıştır. 

§ Denizli merkez kazHı
n. bağh ol n köyde y pı-

1 u umumi bina sayımı bit-
w:şti". 1942 yılıud_n itib ıcn 
bu höyleri bina veırgileri 
yeni ir tlu üze. inden im 
ccıktır. 

§ Tic ret Ve\dlliği t ftiş 
heyeti nizam arnesinde de· 
ğişikli • y11pılmışhr. Bu de
ğişBdikle imtihan kr:ydı ve 
yaş b ddi ile k yıtlı olm k
sızm 2Jtı ay içinde b ş mü
fettiş intihap ve t yin olu
nabilecektir. 

§ o.biliye vekilliği bele
diyelerce yzpılr:n isUmlak 
i~leri hakkında yapılacak 
mu-smel ·feri valiliklere bir 
t mimle bildirmiıtir. 

§ f ktisad vekilliği s fer· 
berlik müdürü B. Eşref Su· 
uıer Ticaret vekilliği staa
d rdizasyon müdürlüğü mü· 
şavirliğine tayin edilmiş ye· 
riue de Gümrük ve iabi1&r
lar vekilliği aeşriy t müdü-

t~••doki tahkikat ev· 
. llç ıuçlu da m&ddeiu· 
Üiie teslim olaomuıtur. 

Kafkaslard n Fas hududun 
kadar uzan n imparatorluk 
toprakluınd11 pek çok yerler 
de<l"şooış mühim memuriyet-

Anafutalu caddesinde, lerde bulunmuş; devlet na -
tuhafiyeci lbr~bim oğlu Oı- ımn düşmtm murabb~sl rı 

rü HüsDü Özer getirilmiştir, 
---o---._.,__o----

YB hırsızlık 
mıuıın 4 dtt mendilini ça- görüşmek üzere memur edil- vurgu cu Jan Mehmet oğlu Y şnr 'J - rı iş, m tiye işlerinde iktidı. 

lst obul - Vurguaculok
t D bir kömürcü 50 lir pa·I 
r cez sına, 20 gün b ps 
ve 15 giia dükkiaın kapalı 
k !masıua mabkftm oldu. Bir 
manif turacı, bir makaracı, 
iki bakkal da 25 er lira pa-

l•ddllll kalanauşbr. rtıı· nr.ı ve kit vakit isp t etmiş-
k_ § Ka;şıyakı Şayeste sokı· 
.~er umumbru:ıc ıoka.. ğuıda bakkaliye deposu bu- Macarist n yapılanı bir 
I 31 sayılı evde Mebaıct Junau Yusuf oğlu Ali ve sefer esnv.tında ıoz dabft 
~lfiye müaase!Jetaiılikto Eyüp oğlu Eşr2f, deposunun idam oluauyordu; bu onun 
't-.. abdullah oğlu ha- kiHdi kırıimak suretiyl 25 } ati thğı ölüm tehlikelerinin 
tttiii:cmiııinde cebinde kilo karpitl rinin ç hadığı ı I Y lnız bir t nesidir, ı~kiu 

•f -il 49 lirasını ıütfiyc şikayet etmiş ve yapılan t h.. s druemsn gunbn:d a ur-
rs cuasına m111bkiim oldu· 
lar. Dükkial rı yedişer gDn 
kapah kal caktır. ~flda11 ç&hndıgı söyle•· kıkath1 failin lsm1til oğlu tulm sı itib riy)e mühimdir. 

"'lckında suç~zabıt va· Hakkı olduğu teısbit edilmiş Kaoije fttibi d wcd lbr -
l Yapılmıştır. lir. him p şa Mac rist n seferine k ıenmış, üçüncü Murada 

f_..... -= ma az -'i'imiliD gidiyordu. Bı.ı vezir iyi k lbfi damad olarak seçilmiş, hür-

'th-ı•.. Defterdalıiından: nizamı sevem, mcmiekete met, itibar ve nüfuz k•x•n-
... & c hizmet eden bir a.dımdı. Her mıştı. 
No. Muhammen Bedeli gittiği yerde muv ff kıyet -Sonu yarııı-

Narlıdere köyll orta bıristiyın mabılleıin
de kiin 303 metre murabbaı 7 künye uu· 

lllarala aua · 
Narlıdere köyi orta bıristiyaa mahallcsın: 
de kiin 157.50 metre murabbaı 278 l•J 

11umarah araa 
Narlıdere köyii oıta hırisliyaa mahallesin
de kiia 55 metre m. 255 taj numarala 

K::~ll mahallesi Tllrkoğiu ıekık 1736 ada 
4 parsel 201,75 metre murabbaı numıuası:z 
ır11. 

Narlıdere köyü orta buiatiyaa mıabıllcsin· 
de kiin 114.50 metre m. 248 taj nuınarah 
haııe. h 11 • 
Narhdere köyü orta hniıtiyan m.• 1 csın· 
de kiin 190.SO metre m. 252 taı uumara
lı ., .. 
Üçüncü karatıı Mııırlı ve uılihuue cadde
ıi 669 ada 13 parsel 1466 ın2. num ruız 
arsa 
fkfaci karantina köprü Mıssrlı caddesi 17~7 
ada 43 parsel 300 metre m. 30111 taılı 
., .. 
Üçilacü kar•tış bılil Rifat paşa 648 ada 
19 panel 70 metre munbbıı 293 eski nu· 

ın1rah arsa 
S•lhıne Euvcsriyo sakık 687 ada 6 pınrl 
142.75 metre murabbaı 141·1 eski uumı· ,., .. ,.. 

Lira Kr. " 
30 30 

1072 Üçüncü k retrış m~clleıi .Haki baba so. 250 00 
6~9 da 5 .Parsel 72.25 m2. 5 tajh hane• 
DID fll81f h11SC1i 

1073 lkiaci karantina muhdes yol 786 ada 12 
50 00 parsel 235.50 m2. numauuuz ana. 40 ti! 9 

8 10 

hazine hincıi 

06 50 
1074 ikinci karantio& muhdcs yol 786 ada 10 11 03 

325 m2. numarlllllZ arHnm 40 ta 9 hazine 
bisseıi. 

1075 1 ·inci k11rautin mubdcs yol 786 ad 11 12 83 

86 00 p rsel 348.75 m2. nam~rasız arsansn 40 tn 
9 b ıine hissesi 

1076 ikinci kara tin muhdcs yol 786 ada 5 11 70 

160 00 
parsel 344.75 m2. ırum r ız ar ın 40 ta 
9 b zine hisse i 

1077 lkinc! lrn,,rntina muhde11 yol 786 ada 7 08 33 
parsel 224 ıu2. numsr sıı u -.:un 40 ta 9 

38 00 

290 00 

hazine hiHcıi 
1 1078 H~iuci f( r nti a mubdes yol 786 ada 9 10 80 
.. , parsel 320,75 m2. numar sız arsanın 40 ta 

9 hazine hissesi 
1079 ikinci karantina uıubdc~ yol 786 adı 15 15 53 

parsel 454 metre murabbıu 40 t 9 b zinc 
60 00 hissesi 

Yukarıda yazıla <'mvalio peşin para ile mlllklyetleri 9-
12· 941 tar ı binden itibaren 17 gün müddetle müztyedeye 

28 00 koüulmuıtur. 

Ihalcleii 26·12 941 t rihioe ~üs dif çarşımlm günü saat 
14 tedir. Taliplerin muh mınen bedelleri üzerinden yüzde 

21 00 ı yedi buçuk temin t e ~çeai yatırarak yevmi mezkfırde Milli 
Emlak müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müra-
ca•tları ilia olwnur. 5236 

20 1 inci k.iaua T'CI .. ~ .................... .. 
iTUAKI 
fNEDENf 
l KORKMAZ i ................ ~ ........ 

Yazan: Gönül Emre 
-8-

K o c a bir aıau sınai ta. 
kıgor ·ve rüzgarlı dal
galar h linde saldırıuor 

kendini lada adarıa 
Boğazı kurtarıuor 
Derken "sağ" kelimeaiol 

kullanmadım. Çünkü bu iki 
neferden ·yukarıda ı6yledl
ğim gibi- birincisinin bir aö
zü kördür ve bir kolu yok· 
tur. 

İkincisinin de vücudu ya
ralardan delik deıiktlr •• 
ideta kalbara döam&ıtilr, 

Arlık bu vaziyette bu ilıl 
er için "nğ dönmnılerdir ,, 
söz:lerini nasıl ıöyliyebili· 
riz? 

Sonra bir alay kumıada
r:ıını u bizıat ıüngü takıp hil· 
cum eylemesi harp taribt ... 
de ender görülen vak'al•r
dandır • 

Mub tabım auıtu. 
Yeni bir destan parçHı· 

nı en.ştırmakfa meşgul oldu
;ğu dakikalarda, bizi alilca 

Y beyer..anla dinliyen Nazım 
bey söze karı~tı ve: 

- Hakkı bey, dedi, ar· 
kadaşa biraz da keadi yap· 
tıklarınızdan babtedin. 

Emekli bahriye ıubayı ku
laklarına kadar kızardı. Vo 
şu karşılığı ı.. verdi: 

- Aman ef cndim. Biılor 
vazifcmizden baıka lrayde
dilmeğe bir .şey yapmadık 

lki .. 
Bay Hıkkı benim de ıı

raum üzerine hataralarun to
pulamığil çalııarkon, demin 
anlattığı hücum tabloıu yiae 
gözümün önüae ıeldi. 

Dile kolay bu.. Koca bir 
alay süngü tıkıyor, ve rüı
garh dalgalar halinde saldı
rıyor, kendini feda ederek 
boğaıı kurtarıyor .. 

imanı bütün bölük böl&k 
şehitlerin yüreiime b11arak, 
ilahi tekbirlerin •ecd ve la
tiğrakı içinde haykıra hay
kıra ilerlediğini hissettim. 

Feragatini ve cengiverJi. 
ğini, tarihin bile ifade et-

mekte aciz gösterdiği, aıir: 
Mehmetçiğin sel•i boya ve 
güneşten ya11mış bıkır renk-

li çehresi bir eıatir kahra
manı şeklinde hayalimde yer 
ldı .. 

Neneden ıonra bu u1,i 
manzaranın muhatabı Aki
fin he> ecıaını koıuııtura1a 
ve Aydına kadar devam 
edecek 01110 şu aımiı:ni b • 

\ 

yitini, Türk aıkerioin m:
kıddes ruhuna bir f ttb• 
gibi okudum: • 

." 1 • ' 



1 RIFI 1 

Loııdr (a. ) - Dün k· 
ıın logiliz h va uvvetleri • 

Moskova ( a) - Pravda 
gizetcsi P s'fik bubi baş
lıklı y zıımd diyor ki: 

"7 iJk kiuooda J•poa d -
niz ve b va kuvv tle i baber
ıiz P ifi t ki Ameri• uı 
lnglliz torraklıuın haince 
h cum ettil r. Auaızın y pı
lan bu hilcum japonl r ge
çici b ş rdu temi etti· i 
gibı meri hl r ( ı i lcrc 

vcı t yy relerinin himayesi • 
altında uçan büyük bombtı 
tayy rcl ri teşkilleri halmde 

I ı z r • 
•• •• zo 

yıpl r verdirmi tir. F•kat 
ı~fic d 1 dev m ediyor. 

J poolum iri r ği maccr 
ço tehlikelidir. V c kendisi 
n ın ğlübiyotte b şka bir 
ıey v dedcı-ı z. japny bir 
yıldırım z feri ld ed ce 
guu za diyou bu husu t 
uğııyıcıtğı bay 1 ıu utu A -
m oy cıa So y tlcr birliğı e 
HQı y pbğı tecavüz in· 

den h küçük ohu y cak-
tır. 

F r nı nın Br it Um ni üıe-
r ıiddetU ta rruzde bolun
mu r rdır. 

Bomb IHın Alm ıı S ın· 
hor ve Gn y ec v zırhhfa .. 
rı ı buhınduğa ru h vuz
J rda p tladığı görülmD,tür. 
Bu i 1 g miye iı b tle.r ol 
duğu ılme t dır. 

Alouıın avcı tayy relcrioia 
ve kuşı koma b terynl umn 
şiddetli ate in rağmen t -
rruz eonu kz:d r hörfi(. 

nıüıtnr. 

Şi diy dar yapılan h • 
v mub r b leriade 8 düş· 
m n vcı t yyare i dll~iirül
mü Uir. 

Buof ırın dördil a cı t y· 
y releriz, d6rd6 de bomb r· 

Batavya (a.a)-Rcnmi teb· 
liğ: 

Miride yapılan h r ket· 
le•de t yy ır lerimiz bir J • 
po kruv zörü ifo bir tor· 
pido muhribi e t w i ıabet· 
1 r k ydetmiş,erdir. Ktuv 
ı.ör i i yüz r iloluk beş 
bomb 11hlmışbr. Bomb !ar
dan ikisi ğemioiıı arka ın• 
iıuabct etmi ve tiçUncü bir 
bomba g mid y ngrn çı· 
l!rmışhr. 

Si g pur (ı. ) - Royler 
jansını bH irildigi e göre 

Honk Kongta muhim jıpon 
·uvvetl rinic k r y çıkm ı 
üıerine ad d şidaetli çer· 
pışm har olmuştur. 

Berlic,(a.a)-Rc mi teblig 
Akdenizde bir deniz ltımız 
Le odr arnıfıcdan bir iogiliz 
kruvaıörllnli torpiley r k 
b tırmışhr. 
düşm nı mühim bir h -

v teş 1 ülil b&tıda bir . İs· 
tik m ta rıuı teşebhli üde 
bulunmuştur. Bu teıebbü 
gır ayıplar} redd ·dilmiş· 

ıııi tir. Avcı t yy relerimiz 
be i 4 motörlO olm k üz re 
12 düşmRD t1.yy re i dllşür· 
müşl rdir. B zam k yıbımız 
bir t yyar dir. __ .,_ -

s Motör ve ihtiy tlH harbi 
olın bugünkü müc d lonin 

etice ini 101 yi udreti, in
an ve m lzem ibtiyQtl rı 

tayin edecektir. 

dım Hl tayyar lerimiz t r fıa· J 
d ~ t brip edilmiştir. 

• 
cı 

V•şingtou ( .a) - H rbi· 
ye n zarlığı şağıdıahi t bliği 

aeşretmi,tir: 

--o--

• 1 
Lo d ,(a.t)-Mfistemleke 

n•zırlığı Ho g Kooguc bu 
b~btan beri J ponları 

-o-

liudc buluadugu ha lnnd 
J .... pou k y ~ı nıd n gelen 

Moskov ( .a) - u 511• 

bab i Sıevyet tebliği: 

eri 6u ş m ne teyit 

Bu gec kıtal rın11z bütün 
ceph 1 rde düşaıa; f dövüş
müşlerdir. 

oe de tekz;p ed6wemiştir. 
Çünkü bu s~b ht n beri 
Hong Ko ghın hiç bir ha
ber linam mı§hr. 

Moskova (a.z) - Düo rü 
Sovyct tebliği e ek : c nup 
cephesinin bir fr 3iaıiude 
ıkerJ rimiz 3200 dü m 0 

a korini yok etmiştir. 43 
top, 53 rait•nlyöz, 28 mayo 
atıcı m ki 1 105 ·cmyon 
ve pek ço nıübimm t h _ 
mııhr. Bu k imde bir gü • 
da 70 köy g ri luunıştır. 

B ş ek"lct b•ğh metbu t 
müdliriydi t r fındı1u "Rııdo 

dh bir riı le çı~mığa b ş· 
la ışbr. ilk nüsb smı gör· 
dü . Kıym, Ui mündcrcc ti 
ve pek çok resimlcırle dolu 
ol n bl! t • H 1 yi o kllyucul ı
mıza biibıuı tsvsiy ederiz. 

e • • 
Mub mme b d U (' 8900) hr . ol ülç 

kurşan S-1-942 pu rtesi gtoü " t (15 30} on be bu-
• fçukt H yd rp şada gır bin u d~hilfndeki omisyoa tun

ıad D k P h zarf u aliyle s hu h caktır. 
Bu J irm k iatiy ferin (1417) Ur (50) kuruş lak mu· 

vak at. temin t, k unun tıyi ettiği vesik 1 rJQ tekliflerini 
mubtevı z tflarını yni gün at 11 14 30,, on dört otuza 
kadar komisyon r i iğine vermel ri liizımdır. 

Be işe it O rtaamelcr komisyondan p •ız ol r k d2ğı-
hfma t dır. 20 23·25 27 (5480) 

" 

-o-
Tokyo,(a.a)~Jıpon o:d -

sunun sözcü ü bugün şu bo
yn ıltt bul on u tar. 

Tesl mi rtı bir mesel~-
i d n ibar t oJgn. Sing pur 
şehrinin kıheti M lczy l! "İ 
Bdt· ay& b v kuvcUerinia 
bu lı tın b ŞI Dg'ICIOd t h~ 
rip edilmc.d lhrnrİEl t ay
yiin etmiştir. 

Filipia dal rnıdaki slı 
çık rma b rfll~etioin ilk s f. 
b sı.iyi rıeticeleomi tir.ikinci 

fh nın b şl m;a ı için ha· 
ımlıkl r y pJlmı hr. Bu hu· 
sudnki hnb rler pe yakın· 
d beklcom ktetlir. 

___. .. __ 
G tbmtep,( . )-A kcrlo· 

rimize f•ışlık hediyeler teda
riki içi 500 t ç ma"ır,300 
yüu f nfüi ve eldiven topl;an· 
mı&ltr. Dokumacıl r 6 bin li· 
r vcrmi ferdir. 

F D ind n F .l mot giden 
bir keri t yy re 12 ilkk" -
nun ak mından beri k yıp· 
br. Tayy red orduya men-
up müteaddıt ıu ıy ve bun· 

1 r r sınci genen~) D rk 
v rdı. 

T yv r son defa K lifor· 
uiyad gföülmü lü. Belki 
yer dfü;erck p rçtl nımş, 
b ilet de dağhır iı!mek zo
rund k lnuotır. 

T yy re muayyen z m n-
da hedefine v ram ymc 
rıışbrm 1 r b ş1 mışbr. Ge

ner l D r birinci tt1.yy re 
kolordusu um nd o idi. 

---o---

l t obul - Topr k m h-
ull ri ofi!$İ ile b !ediye z • 

bıt memurları t rafınd u 
bızı fırınlnrd y pılan kon
tröl ndicesiode, ş hrimizde 
6000 çuv l kıç k un bulun· 

s o 

- lzmir vi! yeti emrine g 1 n kahvelerin s tışı, tah· 
mi 1 r m rifetiyle çekilmit ol r (250) ve (125) gr mlık, 
üz: rlcrinde halis bve ibar siyi tahmiclerhı fnm sı y zıh 
p ketler içi de ynpıl c ktır. 

2 - Bu aretle çekilmiş h li hveni beher ilo u bu 
def (288) kuru; olRr k tcsbit cdifmi tir. 

3 - Çiğ ve k vrulmuş çekird k kahve ı tı ı yapılmı
y c khr. 

4 - Gere bu fial haricine çıkanı r, ger k tesbit di· 
Jeu şeklllere ykırı hareket eyliyctll r ve t ğ işe cüret göı
t renler b ki rınd Milli korunm kanunu hükümleri t t
bik dil cekUr. . 

5 - KeyfiyGt ii ıı oluour. 5454 

( 

l2 11 el K. nu 

m vazı\'e 
gı ere 

Londr 1( .a) - tfari;'! 
müsteş n Av m KıOI 
nmd şağıdald bey•0

' 

bulunmu~tur: tf' 
japony ile Tayl ad k 

sınd 'i pılaa ani ım• 11: 1 
kında henllz t m mclO 11 
alın m mııhr. Eğ~r bu 

1 

lışm bir i birliği kur ,.
1 

yorsa Tayl ndı'!dOşm o 
1 maktaa b şk çue k• it 

TayJ nd şimdi .,dfişm•D ~ 
gali altmda bir memlek• 

- --
ekll nkarauı 

ö ouor 
Hacılnrı (Ad (m.a) 

Bışvekil Dr. R fik S•Y 
bugün t 11 de Aukır• 
h reket lmlıtir. 

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

ad ıst 

,,. 
Londr ,(a. )-Kr 1 df 

hususi bin toplıotı•1; 
bir beyauoame imı tııı tf' 
Bu bey on me 20 den ° ti' 
y~şuı kadar ol n bB ,. 
evli k dı 1 n yudıın~ı 1 ,t 
kcri kuvdlerdc bh· bııdl 

im ğa mecbur diyor· 

--o 

• • iZ 

c, ar• 
Ad n. 1 ( • )- ŞebrlOI~ 

gclt!n lngiliz fotbulcuJ rı ~ 
güH Mersin moht litiylc Y' ~ 
tı ·I rı mıçt 2· 6 galip 11 

mivlcrdir. Mi.. fiılcr Ada:: 
geçliği t r fınd n hıııroke 
kuşıl nmışl rdı~ 

----o-_...._ 
Düo Halk vi civarı~~ 

Ftci bh tramv y h zaıı IJJ' 
mu~ Kilizmend ü rab• , 
sebz getbmilL.tc ol ıı fi-', 
yeh 17 y şıud bir gıf~ 
tr mv yın altınd k Jır~, 
p rç p rç olmuş, ve 
müştür. 

iy s~ 
Buglio ltın piy s ısı ,ar 

ledir: 
Reşat - 2775 
H mit- 2650 
Aziz - 2575 
H Hrch- 2500 

·-----~ 


