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atliı:-~:i f Son· ?~ika ~ giliz tl~nizal- YENi TALiHLiLER 
~ Yıhaı ~ınıyacuıarana ı ç·· .1• b~ _ bları,,,Sduşm,a~ ~ , 'b>-şı pı·yangO• 
lar Ye aıılleUmlı için ı orçı ını ya y /J ;t-,tJr ~l {) 'iV 1, 1 tı..& 

l 1 bir llla9•ffakf1et Ye: natı JarAonla- I p UQJI\) /~ 
lııtı bir ıulb •e sllkOıa ı ' r ~ batırdılar 'ro '17- * ) 1a'j UH n cekı.ldı· tıh olmtsım dilP.r. ı rın bacına hır f:S: :::=m::; 1 Y Londra - (Radyo S. 12. 

j;~;CB(F ~~:i b ıa çıkacaktu ~~, ':':~~~d:::::!;,;:: .... ". _, 
'S' Londra (Radyo S.12.30) - mı'l: dün 5 düşmau aakll:r• Anlıare, - Yılbaıı piyan- DlGER BÜYÜK lKRA· 

Çakmak'ın KaDad•da bulanan İngiliz gemisini batırmıştır. Vapur- go•u serıi urayında bu M'YELMR: 
b ıvckili Çörçil Ottavada tarın bf:oiaiodc h rp malıe- gtce (Dün gece) nat 22. 175397 ve 1537 sayıh Wlet• 

fekkÜrJerİ matbuat kooferaa11nda ~u meli wrdı. Bir Alman mub- 45 ten 24 e kadıar devam hır 40.000 ar bia Hra .• 
fRyaıu dikkat beyanatta bu- rİp ge.t'.lİIİllİ de İsabetler kay• etmek llt:cre çekilmiştir. 400489 98 224422 HJth 
:ıunmuştur : deiilt.ıfştir. En bllyl1k ikramiye olan biletler 30 ar bia Ura .. 

"Reiıleümhurla ben boş --o-- 100 000 lira, tım 1942 sene· 01S.8SS ve 286719 ıarıla 

le rı ( ~a.a ) - •Genel 
K 11111 *'Ba,kanı Mareiif 
F Çakmak Kurban bay·5 

'' yerıf yıl mllaaselte
•ldıti tebrik telgafJa-

r Ordu ve ta\ı11 bakluna 
«il temennilerhsre teıek· 

rlnia ibllğıaa Anadolu 
• •aı memur etmiılerdir. 

eçte ıreyim 
ikaya tabi 

-o-
ldıl. --

- •
0 aı .(•.a) - Neıre-

bır k•r L 

te 7 i ~'.••oıeyeı göre 
kuıcı • kiauadan 

re• tri1lm i . 
t-t 1- - ileri ve .. kayr 
u o ınuttar:- -

1942 

durmıyoruz Müıakeır~l ric - ... sine ıirildigi inda 241995 biletler 25.000 er bia llr• 
neticeıiai bıldirmek vakti Danimarka s yıiı bilete isabet etmiştir. kazaamııtardar. 
b uDı ielmemiştir. F t Bu bilet lıtanbuld& satıl- Sonlara 04732 ile allaahl• 
çah§tnlf rlmlZltl DChC rinİ vapur arına mlfhr. leneD bef bifet 20.000. 
vikıal rla göster ceğıı. el kondu 60 000 lira OC4 928~ıyıla bia lira, ıoalara 15196.41116 

Tokyonun ne zamaa bom· bileto dUımOıtllr. Bu bilette 65218 we 75772 ile .U..,.& 
bardım•o edileceğiai aora11 Boyneı Ayroı (ı.a) - Ar- Aakaradı sahlmııtır. balaD 20 bia l.llet our Wa 
gazete.cilere: jantin hükumeti 4 Danimer- 50.000 lirclk ikramiy", lire, Son1atı · 09527, 21144., 
"Bombardıman zcmanVJı ka vapuruna el ko1muıtur. Ödemite ı tılaıış olı 294.045 11571 ,77100, 02903, 31161, 

tayin edemem, fak;at bir Bu 4 vapura muk bil Dani· •ayıh bilete iaabet etmi~tir. - Devamı 2 llMll ........ -
gUa Jıpoalaruı bapo bir mı.rka hO,.ümetiue 470 bin 
beli ç•kacatını,, aöıtcmif lir. dol r tazmin t verilmiıtir. 

Çinliler beı souodeo bısri H rptcn eonre Danimarka 
jcpoalara taarruıJ nn• kar· hü fiın ti isterae bu lr'"mUe· 
fi muvaffakıyeUe duruyor· rin b~ddleri i vermek f r• 
Jar. Şan K y Şek ouk ımr· tiye bu v ptnf rı tın el • 
kın en blyük deıvJet ad - bilirler. 
mıdır. Bu milletten biç bir 

AL 
1 o 

Moskova (a.ı)-- Sovyetlcr 

biri ği yilksek §ÖrHı reisi 

denin d Statla 
e Molotofa 
telgrafları 

.....-.-
yardımı eairgemiyec.fğiz. KaJ 

Mata bakkıuda a miatcır go • KalCnhı y ni yıl m\lnaaebe-
Londra, (ı.a) - Harici,. 

naıırı miıter !den ll•J•• 
d•a ayrılmadan evvel Stah 
ve Molotofa "'trl941er•'tf W. 
grıflsrdı Staline törle cll,.,: 

ÇötçU şual ı:ı 2öy miotir: 
u Malta adaaı düfllllDtD, 

her h agi • bir > taanuııaau 
pilıklbtecek kuchett~ dir. 

Bu adamıEdaki müdafaa 
dOnyanıo biç biı terıtfındıı 
yo~tur. Sırb!~~nda balyan 
ve Almanların yaphkt'ı.arı ıe
Di cilrBmlerin eııne tarihte 
raıtlaamamııtar. 

ltalyıuılar~ yakı:~a:harp_ 
harici edileceiinetJ ihtimal 
vermiyorum. Çfiak6 :Aımaa•!' 
lar makarnacı maymualara
-am-sir.cirleriDf ellerinde tut· 
maktadular .. 

YILI 
- -

r n e ind 
Loodr•, (Radyo) - S.12. 

30 sosı n rediten resmi bir 
tebliğde Rus kuvvetlerinin 
Moıkovaoın 150 lsilometre 
cenubu garbında bulunan 

:;Kalugayı Alınanlardan iıtir• 
dad ettikleti bildirilmekte· 
dir. lVolkof demiryoluda 
şlmdl Ruılann kontrolu al· 
ta adadır. 

-~ .. ---
Jaoon tebliği 

Rom11, (Radyo S. 12. 15)
Japon imparatorluk umumi 
karar2ihıaıa tebliğine göre 
Maailla etrıfıadaki ç.eııber 
gittikç~ daralmaktadır. lo
giliı borneoıuada bulunan 
l1111iliı 11kuvvetlerinin imha· 
ın .. devftm olunmaktadır. 

tivl 1 aıdıki nutku ir t 
etmiştir: 

.. Almınlırl• ıimdi ayni 

şartlar albaia d6vllıüyoıuz. 
Cepb DİD bir kaç kıımıadı 
Alıııanlar hakiki biı daiıl· 
ma Taılyetiadedirler. Teıeb
büı şimdi elimizdedir, Geri 

aldığımız ~ıebfrle.a düımaııa 
bir dAha bırakılmamalıdır . ., 

ı.. - -

.. iki memleketimizi allU. 
dar eden me1eleleri ılrlt
mek &ıere ıiıiale lteha .... 
mızdad dolayı balatlya,... 
Molotofada ziıarıtlm M 
aramızdaki ı&rlpMletimll 
mramııdakl ~itbirHji•I la_.. 
vetlendirmiftir.,, clemlıtir. Q 

Oandl Hint _ıona!!SJ Portekiz~Timur 
rılsllğlndın adasına asker 

• ' --oziei'4.,. __ _:_....!,U;~~~~~~~~ ........ J 
uzaklaıtılıldı gönderdi 

------o----- Liıboa,(a.a)-100 aıkerle 
dolu bir poıte1da 'fapar1S 
Paılflktnkl i Tlmur adaataı 
mUle•cdbın yola '~kmifbr. 

Bardohl,(ı.ı)- Hint kou· 
gı Hl 1 re koııılteei ld1s' 
1'lr kar1rla Gaadlyl koöır• 

!•f~tn!'ttlr. 
Vapur hlr aflıoaua ld· 

m ffJ tıcjf~. 
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BltOa bu 11fatluı ona Ja· 

po11 mUletioi.t dini itikadı 
hailı~der .. 
·-K•dimd•n kalan bu aua

aedir iri Jıpooyadıki blUtla 
tebeddlllleri v iakılilan vli· 
cada sıetirmaktedir. N alta 
•m tYfel kabul oluaan l>u 
dlllı Ye aa de 19 •eu aıır· 
da lturaya ayak bas111 hırlı· 
tlyaalık bu aaarıcyi deiiı· 
tirmeaaiıtlr. O ilk insanlık 
tarJblaia kaydettiği eıki 
Adetlôrla biç blriai tırket 
mımfıtir. 

Bir J•paa. muharıirluin 
•tltliaıı ı , .. , Mikado im-
parator •• ruhaıı'I reis ııfa
ti7la japoa milletin.la ilibı 
dır: 

!-tlrf Jep-.,a beylikleri •a· 
mı tit•·•· 1lllktlt11darh;ı 
lrarıa Japıa devlet adım-
latı, milli Ye tarıbf Jıpoo 
aaaaeleri•I Ruhıni Kraliyet 
ı•ldlai malaaf ••• ederek aı
ri" bir moaarb ıeldiae key
... ludır. Bu ıideml ltozaa
larclıa biri cea~ zıbitr ri11 
Jlphldarı ibtilll tcbtlllesi 
olmttar. 

Yatlaay Azaledir ki bene· 
ral Hıra tanın.. öldüıülmesi 
ile bu dahili iaayJşi ve u u-
11 ilıalil etmittir, Allah aıfa
~lyle . düGyayı id•re edea 
••paratonua clemokraai ha
tay,a ;düımüf, siyuıi ve mali 
~d:teyj deifıtirme ıuretiylı 
••terator yeniden isaylıi 
1••~ 1 edebifmi1tir. Bu idare• 
!•ku.ido yapbiı deiitildik 
••P•ratorua maatakil ula· 
lai,rtbu izale etmiı dejUdir. 
1•Pltator &lkesiai nazırlara 
·~11'-aiyle idare eder. Fa
kat laa idarcdıa mesul de· 
llldh, 

bu ~tAic ııbftler nızırların 
'"-biyeti ilt beraber on· 

lınu ~•rarJan•ı taadik dea 
mak~ıaaıa da ulihiyctiola 
tala4ıt edilmesini iıtiyorl r. 
la •-.sıer de buton bun
ları llaakaddas ve ıörüami-
1•• iııaprator nam ve beaa· 
ltiaa )apmıılard1r. 

G~11~ zabitlnr p rl man 
!•r llıtemia tobıliter ıeldie 
ıfraft.ı iddia etmiılerdi. Ba 
el~ •itn naziat ve nim f•ırıt 
bır telde koymaktıa ibaret 
idi. 

imparatorla mfllet UHın. 
dairi Politikacıların kal dm 1-

Po tekiz 
Timor'u 

BJr Portekiz ıömUr1ıeıi ol· 
uğ.u !d ç n\• .. de Avus· 

balyalı aıkerler tarafından 
itı•l edile Tiaıor adau, 
D rvlain ıt ai batısına beı· 
yti:a mil uzakhkt.dır. Bu ada-
nın doğ hrafınd kl yarısı 
Portekiz.teri , b tı t rafında 
ki J&rısı da Fe mc:oklilerin 
eliodedir. 

Bu Porte iz Timoru~un 
merkeal DiUi , .. bddlr v11 bu 
radı iyi bir lim•nla b ra r 
d DİZ hava llaıO vardır Bu 
ranın ıh•• ü Onü kahve 
olmakla her ber bir miktar 
da mıogaz n,tı uçuk ve pa 
muk iıtihıal ed r. 

AnapDda b•rbin patlama-
sından &nce de J poliy , bu 
Tlmor a6m1 r2e ind sılSıtı 
olduiuoa m yd çormu tu 
J pan bü aaı u o s:amıc 

Kdar bir Avuatralyaıl fir 
msnıa elinde bu ar; n petrol 
imtiyaııoı .ele ıeçıraıek için 
Poıteklıliler mfi ıcoatta bu 
lan muştu. 

Fa "t o ı m•n Portekiı, 
Şel, Staadard Vakua Ye 
Aoglo • lra!dy n p trol tir· 
ketlerinla mOıtcrekeu ld 
buıundurdukları bo imtlya:aı 
Jıpualara veraıemiıtl. 

1940 aena i ' •oa mrın 
tl•icU Portekiz, Avuıtral1a 
yolcu tayyareleriaiıa Dilllye 
uiramalarnıa mthaade etmiı 
bu tayyareler de DanJndeô
Siug•pura gidip relllrlcrken 
buraya uiramıılardır. Ayni 
zamanda Portekiz, jıpon t y· 
y roltrf aia de j po y.d•a 
buraya tecrüb uçu 1 rı y p· 
maaın• mü1111da etmiştir. 

Ayın zamand J pouy 
b•rada bir takım tlc r t şir 
ketleri kur r k ye r ımıy 
u;raımııhr. 1941 ıl t ı i 
Porttkiı, Jopony ll Dılhyc 
muntu: ::n hsıva sef rleri ya· 
pabilmek kolaylıklarını g6ı
teren bir nl om lmı t m1ş 
tar 

Bunun üı; ri .e bu,.da bir 
Jıpo konıolostu;u d .-!'!.: 
rulmuıtar. 

lnıllizler hem AvustralyM 
ya 7akın, hemde A•uıtralyı 
Sinıapur hava yolu Uzcriode 
buluoın bu ıöın ırK"enin er-
ıeç Japonlar t rafından iı-
tiliy uğrayacağını iddi 
ve bu yDzden buraya Avuat
ralya l!lkcrleri çıkararak iı· 
i•I etmiılerdir. 

mcısın' dil yort l' f kat bu 
vazifeyi kim• verece ·leri i 
ı&ylemiyorl11dı. O.alın im· 
puatorcA t nıumıt bir dav· 
Jet usulünil ve Hrt mili t· 
lere benzcm yi tercih edi· 
yorludı. 

- .. onu (}0. 

tf alıerJ,_.,ı. ı...... -••• 
leri1ı .......... ,. badada•• 

Yılbaşı piyango-1 

dün cekildı sıı 

BIRMAWtA 
-~--

' 
-B•ıtarafı 1 nd sahifede -ı tün biletler be;er yüz lira 
99614, 22747, '19978, 11183 kez '4mışlardır. 
ol•n 50 bilet hı şer bin lira S 100 LiRA KAZANANLAR 

sı~çtiklerl nbildirlliyor. Bir 
zamaalar Hint impuatorJ•
tuaun bir eyaleti olaa M U· 
ke co1ırafya bakımı•daa 
Hindi Çininin bir parçHı ı 
sayılır ve fraa1111ar baraııaa 
logiliz Hindi Çiniıi atlı•ı 
verirlerdi. Bura11 ılmal •• 
cenup birmaa1ahlar1a blrlet
tirilmeıiyle 1886 •••ealade 
bir eyalet ballae koaalmat· 
tur. 

ka:a umışl rd1t. Soul 'u 350. 855, 415, 852, 
1000 .. 2500 lir• Lazana11laı 912, 428, 519 ve 779 olan 
Sonları 5603 ve 0934 olaa 4 biu bil•t yOzcr lir kaıan .. 

100 bıiet: '2500 ıer lir•, aon .. I mıtlard1r. 
luı 5815, 0172, 2450, .C823, S8ofar1 71 ile biten 5000 
0221.. 7221, 2SS2 ve 5277 bilet elliıer lira ve ıonları 8 
olao biletler bioer lira al· rıtkamı ile nib yetleaed 50 
mıılardır. bin bilet te b şer lira amorti 

Sonları 256, 024 olan b6- kaHamıılaı-dır. 

BIUüa toprakları 26S,7S2 
mil karedir. Bu bakı .... 
Birmaaya Hint •1aletlerlala 
ea 1ıeni1 va en bl11fldlr. 

1 m~ kar 
da 
--

u h mlr bat ı ı&z 
1 riai çı urtahjı bem 
beyaz iÖrcUi. Bayramın ilk 
ıilaünde b ri evam ed n 
tiddetli aoju 1 r z t D böyle 
bir h diıe ile arııl•ı•c•i•· 
mııı ima ediyordu. S6ylen· 
diii•e rpre l:amir kırk bcı 
ae.aedenb ri böyle bir vas· 
iyetle karşıl ımınuıtır. Mey· 
•• ve ıebıe bahçelerinde 
sarar biiylktar. 

Kar "berekettir., derler. 
Eğer bu ıöıe ioaamık liıım 
ı lirse 942 yılı bereketli 
olııca ~ dem ktir. Çih:kl yeni 
aıl kmr ile karııla dı. 

._._._ ---
ş r ka-

Birmanya her nelsadar il· 
tfiva h(lıtıı Çl\9tHiala clı11ada 
iı" de iklimi tam bir lltha 
iklimi 111yılabilir. 

Birminyanıa aufaıa 19Sl 
de y•pılaa bir aayıma ... 
14,667,146 clır. Şelalrlerl .. e 

Moı o• (•.•) - Din 1.. faıl• nafaa 1okt11r. Ba il· 
Cf' ki Sovy t t bliii: lrede aac•k iki ıılarl• a.ı.-

Bir liman ve 
bir şebi daha 

lı dı 

Deıı ı u•~etlerimlıln yar- aa 100 bladea faıladar. 
d•miyle Kırım yarım ad•11Da Bunlar da 341 ,9'2 alhı .. 
yıphiımıı ıker çıkarma h•· Ranıo• •e 148,917 •lf•I• 
r e4i muvaff•lnyetla aetlce· Maadalaycbr. 
lendi. Ve Kere Umaafylo Te· Geriye kalı• lra•llalar 
odoıya ıebrı zaptoluadu. ya nehirleri• luydan ... ol-

Ricat edea dOımaa tld· duklar1adaa y•laatta Ware 
detle takip olanuyor. 30 ilk markeıl halla• ptlrlltlllde-
kinan ı&nü kuvvetlerimi• rhadea öaem kııaamaılaftlar. 
bü tüa cephelerde dllfmaala 
çupıımııtar. Blrmaaya abalİll Wıplıl 

B••• kesimlerde ileri b1rı· arklara meaıaptar. tlrll tlrll 
• lmize dev m ederek bir dillerle konaıurlar. G...a 

çok köy ve kuab•I rı el&ı- olarak ilıtla vasiyette 1t.ı •• 
m ndau.. ııeri aldık. KoreJ, Dan ahali moıol 1rlllan• 
Mu ç • Konc•ioıki kasa· monıapluı. 
b~I rı huni r racnad1ıdır. 5 Birmaaya eaaı olarak bir 

l t•yy r ybettik. i Alman zira-t memleketidir. Bir 11lcla 
t yyuesi d otırdük. yeUıtlrdiii pirinç 7'000

1
000 

Si 

D O teau bulmaktadır. 
- E· irue, -Alpullu ıı.. ıeker oyçe ryant BirmınyaDID madeal iri•· 

!~~i!~lil 1941 yıh K mpcb• bank D resdner lerinde11 eD llaemllıi ~petrol-
yasıaı •on v r iştir.. .. dfır. 1921-25 te ortel•ma olı· 

_ Bu_yıJıa P ncu mabılilfi J • b k 
çifç.iyi pek aevindlrmiılir. zmır an rak 276,500,000 ralo•a ltal-
y ma~u~ 
~ D~ yıl ziraıti için tarla-- b • 
Jard hı:mhkl1t• bıılınmıı· ŞU esı R•ngoada .inıiliıleri• •• 
t Kıymetli mOşterilerinin b&yiUr petrol tirkıtlefl••n] ır. 

~,~~~ ~L'S'it.l:l"'.a-.~~~i'::>")~ ~ yoııi yıllanaı kutlu~ar, saa· biriside balaamaktıclar. ki 

lz"mı·r T amvay det ve ref11bl1t1DJD artma· bu 1871 ıeaeılacle kwral· 
ıını diler. muotur. 

ve eJıtri1'i ~-------r.H~e~,k~.i~o~b~e~k~ıe-d~it~i~b~a~r~ük~,-.,~k-F~i~tm~ı~----.... 1 
ı Tlrkiyede ilk defa g6ıterilme hıkkı "iımire,. aaılp ola• ı 
ı Artiıt ve Okuyucu aaaıtkir Abdi11vıbabın ea ıoa tıla...tl 
ı Bir •tk Deatanı... Bir Muıiki Abideıi... ı 
ı T6rkçe Söılü - Şuk Musikili .....: Ar pç.t Şarkıll ı 

Ü k nonim -
!şırk 

Sayı mDşterilerioin ve 
bütün lımirlilerin yeni yılını 
kutlular 1942 yıhnıa inHnhk 
dllny ıı it in iyilik ve ıaadet 
yılı olmasını diler. 

i MES'UT GÜNLER 1 
l 25 12-941 perıembe gllaD matinelerden itibare11 ı 

i T yyare sinemasında l;1;; J 
------------~----------~--.......................... .. i ELHAMRA Si EMASINDA f 

ıy•N- Si EMA :.:--~B~-----------~-----------------M ı ... 1 ütüa lzmir h llnnı• bnı parçalınoı rörüp 11bınıılıkla beklemekte olduta ı 
:--:-:-:-="7~---------=-.::.=~-==:..::......::..:.___::.::=._:...-=-__;.• t 
ı Atıtllrk61l 8Himtlnüo 3c0 yılı ihtifali. Mılli ş fı ı H runreşı·dın Go··zdesı· ı' l Cumhuriyet bayramı 2 ci görülm d' uını 
ı . UMUMUN ıSTEGll.E -------1 : 1 
JSaJ h dd• E b• 8 J ı Ttlrlcçe S&ılli Emsalsiz şark fılmi BAYRAMDA ta diın decektir. I . a a ını yu 1 v ozas a : e., ,olü Ü: Ş11rkın e .. ' güzel .•eıli. v .''D büyü' tlist! ÜMMÜ GOLSÔM'üa bDy8k hJt • 
ı · T O R K ç.E • t muv ff ak yctle oyaıdıgı ba fıhm şımdıye k d r gordOg&nüı ve fÖrcceiiniı ıark filimle· : 2 D J • S ' ı duın e ıüı li v o muv fb . olua11ndır .. .. 
t · • e 1 UV&rİ Uk defa ! ı T&rlhiu en büylik ve en k111lı sık mıceraıı ... . 
l~S~~~~~'·'-:al.t,~S~0~~~3~.~30~~~7;.3;0~d;•~~~~~~~~~~~i : Şarka rayJarıaıa a&zleri kamaıtıra ibUıam deı.t•.•.•.·-~~~~~~~~ 

--~ .. _,......- . - -- . - - .... - - -
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11rtıpada nı cbari ., k 

-~ ıara •mU«' • Aun J'r.Yen bir çok 
••1• 'laaıtolıktan 

karta/arlar 

-o-
D ebrJnf q 1De9bar d Jt. 
•1111ıdauı M 0 

'
z_t oureDıuıuıd ıa ta• dekt L ' or COf ,U• .,.. 
y&kı ea ttQt6 .. dl 

at6ıQ m d ı -
~lrleıi 1 an fta doi ,İD 

Oç d k bUQU a&t ılyor. 
Je dlo tlaor raporlarnıda 

yor r: 
""" .. Sebz it • . 
J t •anolerlaıa 
itle uau, Y• ' balık Y•i•I 

llıq k surctlle . t 1 fiye 
Bla• 

1~ b 0 Y•yi ıeblrler.,, 
" 

1 yh yiy ce tahdit• 
1111 illi• IQ ' fil l1 ee fal•• 

8 11 bOa • t., yey v rdea 
c::ı •rtırrn•t• k lluı

t.al 1• b ır. Yemek 
••ıi ~·, 1 

11 leli • ı •m a mln· 
ık r., '· Faala •ltamla ••r· 
b ra&9aıeae1i boıar ,, . . 

J d 'Y• ıeblrler. 
ttor ; Yirmi •ene evvel 

Ga OQrfnıoad kubay· 
•rfod b 

teerab • ıyr te ııyan 
.... lr Jıpmı b. Elinde 

11 Qbayları ilç aırub 
111 ~ bqalardan birini 

U 'P• tane) rilo b ıle· 
• l bt. .. 

lı Jc ~ tz•mıo onr 
t d yl r, rabnt 

"-'-t •• <Hm 1 rdir. 
"111 Ot 'k• 
•1-.ı 1 ı el grub d bil 

lıın • Jılnıı Y ,u i 
1t_ bir nıBddet onra ı 

lttdı'' lır, lhtil çlar r. 
tolrtor 
pıı our1 Puul 

: t • •al "• uru 
''P• Y illi ·ı b t,9 ı e • 

• fıu 1 1•rd n hl~ biri 
,._,,:· Ayrı yrı hnın 
rl bı ' laıyvanlar f çla 
•rı11k teb(r t il edin· 
•-ı 111•1ı diılllac •ta lıı 

hr 'tt bir •J ol· • 

•d· lr r: y çı •rdıcalr netiee 
eınelr j . ttaadd 1 re lmıade 

1 llıQy eri ı bz ara• 
•ıe11ey· 

liııınd 1 llluhafııa 
ır. Bu 

Yia mavaze· 
e •ncık d '-~tt•rd oıdorl r 

aılcı •:, Binaen leyh 
tcuklırı ıdıı ç ken aile· 

Q b .• 
oları ırı ,. .. 
tayı 0

"• Yediril cek 
ta ıa •t111elc lçla 

o!b tılcaıını 1 
•mı· 

--SON-

--ları 

J 

İz e • ~ li.,E,I ~~ u.11. lö'ı..l!l. • 

Sıtı No. Mubawm o Bed fi 

1 Kuruç y mahrll si 1544 üncü ikinci seb tçi 
sok k 1582 d , 8 p rael 62 M2. 16 t jlı r 

2 Burauva Subışmd k in 52,50 M2. zeminli 
3 t jh bıne v 11pu 

3 Boraoy Subışınd k in 125 M2 87 tajlı 
kısmen duv rh daba ·ban ar sı 

4 ikinci Azlziy Kadriy M hailesi 1216 d , 
5 p r el 1369 2. um r1111 r a 

S 1 ~inci Aziziye K driy mab lle!il 1316 adı, 
4 parı 1 970 M2. Numar •ıı r a. 

6 ikinci Aıiıiya K drly m11 b 11~ i 1 O 6 d , 
15 psr 1'1 500 M2. numar sız rıs 

7 ikinci Aziz.iye K driyc m b Ue i 1316 dı, 
7 par el 260 M2. num raıız srs 

8 1 iı:ıci Aziziy K driye mabıÜ si 1316 d 
6 p raci 299 M2. num r sız "' 

9 1 ınci K r tiaa mab llcrn Mı ırh v Sü bü1 

ok k 1750 adı, 15 p d 990,74 2 au· 
meraıız rs 

10 Salhan m b 1 i Dayg okak 696 d , 4 
p r el 179 M2749 t jlı r •· 

11 ikinci k ra:tin m halle i ulbül so L: 750 
d 13 p ?' el 10966 ~1 num r sız t rl 

12 ikinci ar ntin mab Jlesi A ıp H n 

Li a Kr. 

20 00 

300 00 

60 00 

135 00 

97 00 

75 00 

29 00 

40 00 

148 61 

25 00 

1094 50 

çesme i yolu v Vey1el sok k 1760 mda, 

1 
13 ~O P rsel 10496 M2. nu r sız hrla 

b~~bc~ k rantiu m ballesl raısuh cadd j \lC 

_ 1 •o ak 1786 ad , p lft 1 7519 ın2 nu 
.. 'IA r aı~ ' 375 95 

525 00 

1 2i el Kia 

0 ................. ,..... 

E NI 
z i .................. 

Yazan: G&nfil Emre 

şii ini ,,ça. 
r n'' vazdıiını 

t krarl dım 
Gözümde ka h günleri o h evec•nlı tablolın caolaa-dı. 

V c n.di u.atGJe, sıl ruhunu latu~tarao Aklfin liyemut 
şii i i, "Ç ak c ebiU rinc,, yudığun hnio bir seılt 
te rul dım: 

Şa boğaz hubi dir? V r mı ki dürıyada eı\? 
En ı uif ordulanı yükl niyor dördü, beşi. 
Teped n yol bul geçmek için Mırmar•y• 

Kaç donanmayl rılmsş ufacık bir kar ya 
Ne hny sızc hhıınüt i ufukl r kapılı! 
Ner de r gösterdiği v hıetle: "Bu bir A rupab! 

r 
D dırir· yırtıcı, hissi )'O 'uı.ılu, ıutl a kfim il 
V na gelmiş, •çthp •m eli i, yahut kafeısit 

Eıki dü ya, yeni dihıy bnt-o k mı bt.şcr, 
K ynıyor kuı:n gibi. . ~ b~ r mi, h i fit mahıer ... 
Yedi ikliaı cihanın duruyor k rşıada; 
Avuıttalyayl ber per bıkıyorsun; Kanada! 

var oıl d : V h etler de k. 

Kımi H'ndu, ltiaıt y yam, kimi bilm ·m ı bol •\ 
HQ i, t n c de ıildir bu r zil 1 tll 1 

A bu yirminci ır yok mu, o mıb1ük asil 
N J d r gözde ı mevcut ise b kkiyle s ftl. 

K u 
Dö' tü 

hnıetçiğio yl re k rşı ma, 
ar md ki r n h ya ır.cll51n11 .• 
. . . . . 

~ . 
Ötede s i al r P ı ç lıyor fif kı, 
lleriJe z iz le k ldmyor "m kı •• 

B b· imiekl ri bentte ı ı her ıip rin, 
Seviniyor, g&ğ Üuün ü tü d'" o arslrn aeferiu. .. ,. 

Y ri tındı c b n m ibi bi lerc ltğım; 
Atıl n h r l ğtllııa yıktığını; yuzlerce ad m . 

Ölüm iadhmedc gö ler, ölii püı 
O ne müthiş tiptir: Savrolur en 

de yer, 
ıı bcıer. 

Yamı ••r -
14 ikinci kara tina malı ilesi mektep ve 'münıca 

yol, 1780 ıııd ' 1 p rsel 2635 m2 numara· 
ıız ar&a 

15 i inci r tina m b 11 ıi ıneht p:ve mübd ı 
yol, 1781 d , 2 parsel 2264 m2.'numarHıı 

rs 
16 ikinci k rautin bülbül ve m11ırh sokak 

1788 d 1 P r 1 381 m2. numar ıız ar a 
17 ikinci k r rıtio köprü mub ilesi mısırlı • 

r hk sok 1738 d ; 2 p r el 3272,75 m2 

263 50 

32 40 

3800 

num ra 1% , il sıo.te 
le r No : 
12 Gıziler Mürh' t okağınd• 18 trj num11ah 

hane 
13 Dol pb kuyu llı h il ıi B yburrtlu.. o kak 5 

num ralı b ae . 3S 00 
Yukarıd y ıılı emv li peşin para ile m flriJetleri 

v iki pa ç gayri m n ulün de, bir ••ııelik kan 
20·12 941 t bi.ndcn ilib ren 16 gün müdd tle müzayedeye 
onulmuştur. 

Ibal leri 5·1-942 terihine müıadif Pızatteai pnü Hat 
14 tedir. T liplerin muh mnıeo bedelleri. üıeriad o yüm 
yedi buçuk l mio t akç i y tar rak yevmi meıkurda Mlflf 
Emlak üdüılüğünde ·müteş il ıh~ komi•yonu11• mlln· 
ca U.rı il u olunur. 5461 



(HALilN lllrJ i 1 21ncl Kınan t9U1 

Japonlar 
~illayı 

Ma- Brest bombar· 
aldı dıman oldu? YO · TELG ---o---

~.~•illi, (a.a)- Amerikan 
kav;Y,ıtl~ri Li•ı•yen köı fczi 
lt&lıesinden çeki1miıtir. Ce
nupta ~areket eden iki Ja• 
poa kolq faat.ıbota yer· 
Jeımtje çalıfınııtar. Bunlar· 
dıa.':Jm · kolun cenup bıb 
lıtikametındtn vo b•tı ıabi
lind• balaaaa Batanıa1 eya
letind~n dolaıarak bir çe• 
Tfrme yıpm111 ihtimali vH· 
dar . ... " 

Vııfaıton, (•.•) - DDo 
akıamld Amerikan lebHii 

Fillpinde cephenin ılmal 
keıimiade kuvetli bir Jjapon 
taıyiki vardır. Cenup cep· 
~••iade muharebe ıiddctle 
de•am ediyor. DOşman çok 
ı••lı bir bölge üıerinde ha
taarraaları yapıyor. Korlga· 
rıa bombarchmanında 27 
aıı 90 seksen yarah vardır. 

NeYyork(a.a)-Tokyo rad· 
JOI• iaıillıce neşriyatında 
Maailllaıa te.tim oldufuau 
bllcllrmiıtir. 

Manllli L~aha DDımedi Mi 
llanilll (a.a)- Re1mt 

Amerikan tebliiine ı&re 
Jepoa tayyareleri ıimalden 
cenaha dotru MıaiUi yo
laaa kontrolleri altına al
mıılardır. Japonlar bliy&k 
miktarda tıok ve ınhlı ku· 
••tin kullanarak Amerika· 
bluı çekilmek zorunda bı· 
rak11orlar. 

Şaaılaay,(a.a)-J•pon mo
tlrll ka•etlerl Maallll•ıa 
10 •Uometre yakınına ı•I· 
•ltlercHr. 

Amerlkaa 
r .. 11,.u •... 

Deaiıaltaları 

V•ılaıtoa,(a.a)- Bahriye 
.... ,ı.tıaıa tehliii :uıak do· 
tada clenilaltalar1mıa dBı
.. •ıD deniz BıtB gemilertae 
kartı laueketlerine devam 
ediyor .. Bir Amerikan tor
pidoıile hir deniıalbıınıa 
•bralclıjı haberi aaılllıdır. 
Dep Paıifikte jıpob ıemi· 
lerlal• Alaıkada Kodiyak 
d•anacla olclaia 1aanedi· 
llyor. 

Loadra,(a.a- Aaalıit ı•· 
set11i yaııyor: 

Fillpinlerde ve Maleayada 
parola dayan dır. Runeltfa 
meHjl ceaaret ;Verici İıede 
Ml••ey, VaLe, Guam adılı· 
naıa eldıa rlttiifni unut· 
mama\ llıimtıhr . Maleıyada 
J•DI mulra•emet battıaıa 
••rede kullaaıcıtı meselemi 
ortıya çıkmııtır. Teıkilit· 
la•chrdmıı liılerdea çok 
nalda tehlikeye karıı ko· 
Jacak kadar Hkerferİmİz 
10ktar. 

Akseki Ticaret 
Bankası 

-- u---
Loadra (•.•) - Ku•vetli 

av teıkillerioio refalratinde 
hareket eden bo111b11dıman 
tayyarelerimiz dOn ~ ı&pe 
sıilndlz Brute hncam etmit 
ler Ye tiddetli bii' midafa .. 
aya raimen hc::dc:ffeıre tam 
isabetler kaydetmitlerdir. 

HUcumlar hakkında he· 
nüs malQmd lmamııtır. 

ikisi k6çlik olmak lıere 
üç a• tayyar miı kayıptır. 

-~--=-o-

Almanlar Rus
yada geri hat
larında da tu-
tunamıyorlar 

_..,._g _ _._.. 

Londra, (•.•) - Rus ifer• 
leyiıl devam ediyor. Alman
lar ricat ~areketleriain hat· 
lın düzeltmnk makudiyle 
J•pıldığıaı bildir01işler .. i , 
Halbuki vukubulan harekit 
bu batlaran timdi evvel Hı 
den daha dalgah bir b 1 
aldıjıuı gö.termekt• dir. 
da anlatıyor ki Alnı ı d 
diaıı doi•U dt!iildır. 

B, EDENi N 8JLDIRDIK· 
LERI: 

Eondr•, (ı.ı) - Moako· 
vadan Loadraya dönen mister 
Eden, Raı ordularının elde 
etdil muyaffakıyetleria ı•r· 
çekt'1D mtlkemmel tezahlr· 
Jerlne ıabit •lduiaaa bil
clirmiıtlr. 

Eden, B. Stalfa ve eakı
aıhublyeıiain hıreklh lda· 
redeki kaclretlıtiaia t•kdir· 
clıi olan Lord Bivetbark ve 
miıter Harima,ıa du:rdak· 
ları intiltea bHZİJtD bir 
intiba ile Moıltovadan daa
mlfıı bulaamaktadır. 

Aulaııldıiına ıare, Ruı 
kuvvetleri bunda• o•velki 
b•relutlerde &'ıtlecok mllda· 
faa mub11rebeleri11i d0t6a
mliı ve keDdiltri itr11f ttme
mittir. 

ihtiyatlar iyi 111uhafaıa 
edilmiı, Nazi ııfı.rında yor
ıualuk g6stcrdiği 9e Ruya 
kıııa teıiriai Y•plll•i• bıı
ladıjı bir ZIDJıaıda hube 
aliıkın olan bu kuvvetler 
harbe ıokulmuılırd•r. 

Buadaa dolayıdır ld Al
manlar gerilerde alelA ı ele 
bazırladıkla11 bıtl•rda tuta
aamıyorlar. 

Ruzveltin 
Gazetetilere 
Beyanatı 

-----
V aıi rıııton, (a.a)- Reis 

Ruzv it ~aze.teciler konfe
l'aoıauda 100 mily.r dola• 
oiau illı i lirin yl&de el
liıiui T ~muzdan evvel harp 
anasraf ları.na ayrılacağını 

ıöylemiş ve demiıtir ki: 
Harp iıtib11lAta programı 

çok 1reniıletilmlıtir. Pıog· 
ram J apon taıuruıundao 
evvel bazırlanmışb. M&ıa
virl~rin bu iıtlbn 1 proır•· 
mının getirdikleri vakit bu· 
nuo ic•p etlirdiii matl'af· 
lar karıısııada ad• ti Ork· 
aliitlerdı,. Ba yeni vaziyet· 
lere göre programın büyi· 
tilfmeıini söyledim. Geçen 
bafta Çörcil ıle ve diğ r 
oıüi ~fi wii· 

:Çörçil 942 yı- Eski bir Bulg 
Nazırının 
Görüşü 

lını uğurlu 
sayıyor 
-o----

Ott~va,(a.a)- Çörçilln zi· 
yareti lnıiliz kralı ve Kra
liçesinin 1939 yılaadaki d 
yaretlerinin olduğa kadar 
derio bir heyecan •yaadır• 
mııtır. D&n akşım ç6rçilia 
ıenfiae Lorcl Athloa PreD· 
.es Aliı tarafından bir ak 
t•m yeıneği verilmittir. 
Holande Pıeaıesl Julyaaa 
da yemekte hazır bulanmuı-
hır. Çöıçil Baıvekil olalı 
dan beri ilk defa olarak 
Domiuyoalardan birinde 
bulunmıktad1r. 
Ksnıda .uecliıinde vere

ceği nutak bilyil" bir ıem 
nuniyıdle bekleamektedir. 

__ .. __ 
Sofy•, (a.a) - o. N.r 

• j11111 bildiriyor: 
Eski nazarlardan Sta 

Mir g11aeteıinde aakerl 
rıunq 16zd .. a ıeçire• 
yaıııında diyor ki: hı 

Uzak ıarktaki barplet 
kadar mLhim olursr o t 
ba,bi kazandıracak 
cepheleri, AkdeDizde 
&\tlantlktedir. lagiliıleri•l' 
vetlerİJJİ burada topladlfl 
rhmı sebebi de budur. & 
ıilizlerin bu çewrede f 
mavaff .akıy.,tler kaaaam 
bir baılla ıebep dabe t 

diyor. Mib••r kav•etl• 
lnıili~ kavvetleriai blltl 
cepheler Dzerinde kead 

v r i -i r 
r' ş k Am 

ar Ta
doğru 

çekilmiyor 

çekmiı bu . urımaları Jt• 
lara kartı dolayııiyle 1 1 
mıı bir yardım har 
aaydabilir. 

ri ı ı h 1 b ·y inin 
tam kuıılııı oejıldir, bun· 
dan dolayı bakıki istihıa

limlze uyıun yoai bir •prog· 
ram bazırlaaıyor. __ .. __ 

B. Stalinin 
Mesajı 

Moıkova ( a.a ) - Stalln 
Kafkaı ordulara kamaadaDı 
ile Ru deaıa kaYvetleri ka 
mıadaaına ıa m aajı rh
dermittir: 
"D&ımana karıı ılaterdl 

iiniz dirayet ve sazandıiı· 
aıı zafer ilo Kerç "" Teodoı· 
yayı Almanların elinden al· 
chğıDIZ için ıiıi tebrik ede· 
rim. Kmmıa k urtulma11aıa 
temelini koyan Ctıaur orda 
•e b•brıyeımisi ıellmlarım. 

Kırım, Almaal.,ua •• OD 

iarın Uf•kları olaa Ramea 
vo İtalyanların elleıiadea 

kurtarılmıhdır.,. 

-........ o---
Alman 
Tebliği 
Berlin, (a.a) -Resmi teb

lij: 

_ .. ___ 

Load~•· (•.•> - Aaaliıt Jauon i•ga 
gazetesı yazıyor: '.I' 

Libyada ıeneral Romel, deki Çin h , 
lunvetleriai Aıadebyadı .top· • A 

lamııtır. Bu11ua ıebebi ya llBD edece 
TrabluH ıltmek iıtemem .. ı, 

yahut tı burada 1arclımcı 
kavtetler beklemeli tercih 
etm11icllr. Libyada dl• clalaa 

42 Alman tanin tahrip eclll
miıtir. Ba milular Romella 
elinde k•lın 11rhla kavvet-
lere sı6re m&bimdir. Hava· 
luın m811itıialiji 18ılaclea 
Britanyalılyrıa h••• lıtla· 

IBili aail oll'\uıtur. Y•imar· 
lana bolluta da mibYerciler 
için su meseleaini ballet
miıtir. 

---o---.... 
B. Çörçil 
Vaşington& 

Dönecek 
Vaıiaıtaa (•.•) - Cim 

hurreiıi Ruıveltin baıuıl 
kitibi demiıtir ki: 

"- laıitere bııveklli miı· 
ter Çörçil, barp mecllliae 
iıtirak ve Amerik aa ricalile 
lroaaımalar ıaa cl•v•m etmek 
lıere tekrar Beyaı ur•)'• 
ıelecektlr. 

Tokyo,(a.a)-Nlti ı 
siala Şaaıaıdıa alclajı 
IGmata ılre Nıalda ı 
meti yakıadı laıiltere 
AmerikaJM harp illa 
i• kuar ••rmlıtir. 

M. Necati. __ 
Ölüm 

Yıldönüm ---
lzmirimlıin yetlttlr ... -.-. 

ı11r11r •• iftihar •• 
esiri Maarif •eldllerl 
Muıtafa Necatiaia ıcıls 
m&ala 13 ilacı 11lcl 
mlnaaebeti1le oaan 1 
fan ve yurd 1e•erliil•• 
tun olalaa baıll• Aa 
lzmiria ba idelllıt 1 
e•lldıaa beyecaala bir 
yapılacaktır. 

lzmir ithal 
ve ihraca 

birlikle 

Libyada Sirenaikte ba•a 
kavvetierimiı cllımana bil· 
y&k zararlar verdirmiıleıclir. 
Maltadaki aıkerl teslıata bir 
çok akınlar y•pdmııtar. 

~--"'°""-·--·--·--~~l----"' 
Banka komer· 

lzmir Esnaf ve çiyale ltalyana 

lzmir Pamuk 
Mensucatı 

T. A. şırketi 
Cok HYJD mt~terilerinin Ahalı banka Si 1 • b • 

ve Türk milldioıô 1942 yı s yı Y\.l d ııınum ~ Dl z-:nır şu esı 

Aza11••• •• biti• 
claılana yeal yılları .. 
lalar, nadet •• refa 
artm .. ını diler. 

Yeni yılı ıayın yurddıı · 
lanaa tıbılk eder. 

lını tebrik ed~r, 1aadetler ı S;o;yıo ıwütt•ı ııeraaia Jt: i 1 HAL"IN SESi tV•'• yı wı ço ıyı temeanilerle il tem••Dfıiade bulunur. tebrik eder. yılnu tebrik etmekle zevk ! Mi f 
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