
St lia, müttefiklerin kesia 
k rarl r alm k üzere y kın· 

d bir çok konfer nıılar ak
dedeceğini söylemiştir. 

ltalvan komu· 
tanlıiında 

değişiklikler 
Roma(a.a)-Geael karmay 

başkanbğıaı ifa edeD Or 
general 3 ncü ordu kamataD· 
biına ve 3ncü orda kamu
taaı de genel Kurmay baş-
ka11bğına getirilmiılerdir. 

----·--
Fırınlarda izdıbam 
farıalarda izdiham maalesef .... reçtik

çe artıyor, •likadar makamlann aliıldan 
bir~k teclblılere rajmea bu bumali ma•· 
zaıaDID iaiiae bir tilılü rıçilemlyor. Ba,a. 
matbtlamın llinyan yafh bir zat balar 
içinde bulma.. pırmaj'laı röıtererek .. bir 
ekmek almak lçia bir pumaktıa olaJOI• 
dam. diye •cı acı ılkiyetlerde baluam•ı· 
tar. il 

laşallab karne ile ekmek tewzii 111 bir 
iki rl• zarfuıda başlar da bu acıklı maa· 
zualır •• ılklyetler de niha1ıt balat. Ba 
işlerde ıon derece huau danaDu ••U• 
misiD dikkat ll&hnaı celbaderlz. -------
ATINADA KURTU-

R f h hadisesi Askeri Paktı 
LUŞ CADDESi 

lataabal - 303 izadan mütetokkil Yu· 
aaa ıazeteciler birliii isaııaın ber biriff 
"Kurtalq. •apuri1Ie göadorile11 beıer kilo• 
luk gıda madcleleriaden bışka aynca yar· 
damlar yapdacakbr. Komisgon reı llğine 

RBGIP Poker SBGildi 

Ank ra, - Refah vapuru 
h .. dise ini tetkik için seçi
len komisyon bugüa'ilk top· 
lantısı ı yapb. Reisliğe re• 
cep Peker seçildi bükümel 
tmrafından veril n dosyQ) • 
rın tcUdkine b şlandı. tetki· 
kin bir h fta sOreccğl tah
min ediliyor. 

kimler imza 
etmis 

Atlaada lürkiyeye kartı bir ıilkıaa ha· 
tırııı olmak &zere bir caddeye "Kartalllf., 
adı verilec:eği ôire•ilmittir. 

EKMEK KARTLAR! 

Roma [a.•] - Üç mihver 
devleti araııada evvelki güa 
imza edilen aakeri paktı 
Almanya adıaa mareıal Kai
fel, ltafya adına Bertuti n 
Mare ve Japonya adına da Dla de •kmek kartları te•ıi11e de•am 
miraJ Nomaaa imıa itmlı· edilmfıtir. Bazı mabaJJeria te..siatı bitmiı· 

lerdlr. tir. Te•uat çarıamba akıamıaa kadar ller 

K S t 
tarafta tamamlanacaktır. 

rısD ovye 
halkına bitaP Ku~tuluş yolu netlir? 

etti b_7'v 
Moıkova (a.a) - Vazife- ·./') ~ 

sinden ayrılmadan •• ..,, v a 
lngiliz büyuk eJçiıi Sovyet 
milletine şu beyaaaameyi 
neşretıuiıtir : 

"Har gayretlerimizi arttır- . 
malıyız. Nazilerin kudreti 
H11ılmı1br. TcıebbO.li ele 
alması için faraat vermiyelim 
dormadaa ona h&cum etme· 
liyiz ve ona kat'iye11 nefeı 

aldarmamahyız. Bizler Av· 
rup11da reltberllk ecl.cejiı. 

Şu pabahhk ıımınında biricik kartulat 
yoluaan, lib&mılı m•1rafJarda• ••ır•çenk 
iktiaada riayet etmek oldgpna bir •• Wh 
lıabnauzd•a çılrarmamelı11:ı. 
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Çinlilerin ve Jauon~ 
larını menşeleri ••.• 

. " ___ ., ____ 

Profesör konferansına nu başlık ltında 
başladı. Çinlilerio ve Japonlırın menşeleri, 
oıta Asy akınl rrnı, ba dünya cennetinin 
ı1e suretle kum çölü hali~e geldiğİDİ ve 
oradaki milyonlarca Türklerin · yeUtdik
leri medeniyet ibidelerini bıralrarak ve 
götürülebilienealeriai omuıhyarak dünya
nın her t rafına nasıl kın ettiklerini an
latbk~an ıoar dedi ki: 

"Buglln Çinde yıı•yaa 11ıilletle~ kendi 
menşelerini öğteniuceye lrtdar binlerce yıl 
geçmiıtir. 

Ktndileriafn orta Aıya ılcınlarınıa dö
küntüleri olduklarını zor •nlamıılardır.Çin
llleria bir ırktan oJdulılaıını iddia edea 
bilginler bu iddialarında her zat11an aldan• 
mı§lardır . ., 

Dcdikttn ıoara profe11ör Nogo bu me
. ıele bıkkıuda bir çok yeni deliller blmuı 

ve demlı : 

"Bütüa dünya yiizüudelci mllletlerd< D 

Çbıliler kad r karııık ırklardan t~ıekkill 
etmiş bir millet yoktur.,. 

iddiasını odaya sürmüş ve bu iddiaDın 
son otuz aene z rfında Çinde cereyan eden 
dağılma ve toplmnma hareketlerine delil l 
olarak göıterınis ve ıözüne!şöyle devam et 

miştir"Çin ahaliıi bugün dahi bilbıdiği veç-
. bile binlerce ıene evvel hicretlere karışmış 

ırk birliğini koruyamamış bir kütledir. Or
ta Aıyadı.ıa kopan "Türk,, •kınları ilkönce 

ıoluğu Çinin. boş elan bereketli ovalarında 
yeşil ormanlnt1qd11 geaiı nehir ve vadile
rinde almak suretiyle ıırl rca çiftçilik tt· 
miş, ticaretle meşgul olmuş, devletler kur
muşlardır. 

Orada orl Asyadtn gc. tirôikleri 
medeniyet e.11erlcriai büyültaıiiş, güzel ıa
natl rıuı ipdei bir h ldeki . yerlilere öğ
retmi~lerdir . ., 

,, F kat bu P..kınlıır1 baıka Türk dalgale11 
t kip ctmiı, aoııra gelenler ilk gelen ırk

taşlarındaa alm k ıuretile ge,,iş Çin ülkeıi· 
nia her tar fını d gılmıya lllecbur etmit· 
ı~rdi. 

Doktor 
Simsarları! 
Beyler ıok•ğ&nda bııı dok· 

torlara b11ta temin etmek 
•aretiyle •atlık aimıarlıiı 
yapan birkaç ıahıs teshil 
edilmiştir. 

Bunların, köylerinden mu· 1 
ayene olmai'• gelen hasta
lara istedikleri miitcbassıs· 
lara yollamayarak kendilerine 
ondalık veren b~rkaç dok
tora götlirdiikleri anlaşıl· 
mtıbr. 

Dün kulak miitebaaaııı 
yerine bir asabiye doktoranı 
götürülen bir badauıa m&· 
racaata &zerine alikab ııfhlr 
ıimıara tatalmaıtur • 

Yaralamak 
Konak önünde H&seyin 

Osman oğlu "riiıtemi bir mü~ 
aa.ıaa yaaiistdea ~çakı ile 
bıçığındaa y•raladığıntlan 
yakalanıp tahkikatı baılaa· 
mıştır· 

Karşıyaka Fa&tettia P•I• 
caddesil;ldc salih llacan İb
rahim oila kemal görüıme 
sırasında yanlarıaa \o.>!. gelen 
ibı ahim oğlu hliıeyiai ae· 
bebıiz olarak luç1ıkJa ko
londan hafif Lıurette yuala
mış ve badiae mahalliae 
gelen komi1nr muavini Hay· 
darında vazif oaine müdaha
le bıç11ğı saklamrık iıt emiş 

iaede muvaffak olamımı~ 
yakalanarak tahkikata bat· 
lınmııtır. 

------o--
Bıçak taıııak 

Keçeçilcr caddesinde ib· 
rahim oğlu kenanın üzerin
de bir bıçak bnJuaarak afıa· 
mış zabıt varakaıı yapılmıı· 
tar· 

•• • Beyaz go 2e 
karını öldür 
dedi, ben de 

öldürdüm 

-

Knrııı Gülperiyi öldür· 
mekten maznun Süleyman 
Er hıkknuiaki davaya ağar 
cez. mahkemesinde de•aaı 

edilmiştir. Mıvznua ifadede 
GJüperi ile 18 senedenberi 

evli buluadagunu bugüne 
kad1r onua hiç bir fenalı· 
ğını görmedigini ıon za· 
mıal1rda k•rıııaa karıı giı
liden ıiıliye bir kıskaçbk 
dayduğuna, hadiıe geceside 
evde uyaduia ıırada riıya
ııaa kcadisiae beyaz bir 

gölgenin "karını vur, o H· 

nia D:r.eriae fen•Jık y.;\pıyor 

dediğini, bu beyaz gölgenin 
kendisini . ölümle tehdit et-

tiiioi, buaun üıe~ine yıta· 
ğıadan kıılfup ~ çekmecJSinde 
tabaac•yı aldığını, lıarııını 
öldürdüiiinü, ancak karııı 

öl&ace gölgenin gi>aleri 
önünden gittiğini ve kan· 
ıının öldügüaü ıörüace üze
rine kapaaar•k aglaclığım 

bir vehim ve rüya yüzünden 
katil oldugunu söylemiıtir. 

Süleyman Er, k~ndisiade 

ruhi bir . hıst.ıhk bulundu
gaadan muayene edtlmeıini 
ve müşıhade ıılllnda bulun-
duralmaıını da iatemiıtir. 
Mahkemece bazı doktorların 
mitealeal1rı alınmak üzere 
celplerine karar · •orilmiıtir. 

Cilt ve Zührevi·Hastalıklan 
Miltelıas1111 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler NI'>. 79 Tel.2727 

i Elha~~~!~-~,,,} 
iMo}d;:.-"Mfij"d; ... Müjde... 16 2nci kiaua Cu~a gü~ü ı 

O 20mAll çiolilcr ba gc~iş arazide:azlık ı matinelerden itib•ren senenin en bOyiik ve ea. mukemmel% 
temsil ediyorlordı. Türklerde onla11n çob• ı Filmi, bugüne kadar dilimize çevrilen filmlerıa en m.n · : 
lindon istif d~ ederek yerli çinlilcri bizm"t· ı vaffaKı, iaıao kudretiain ve kabiliyetinin eD son htddı ... ı 
kiir ve Uf k ol rok kullınanıı..r, onl rla : lekesiz bir •ık, ilibi bir gli:!i' ınacerosı ... •• : 
k•r•ım•şıu, çinde kurdukı ,. uıuazzem dev- O KOPR-·su ı 
Iıııtlcr r :mıdn tebıuı surctile yaaıtmışhır, f V ATERl. U : 
onl ra pek çok eyler öğretmişler o bildi· & Türkçe • Vaterloo Bridge • TOrkçe sözlü ı 
gimiz çin medeniyetini birlikte kurmuşl~r! ı Vivian Leigh - Robert Taylor ı 
hülasa çinin halkı biJmiyerek menıtılerın~ !Seanılar: 1-3-5-7ve 9da. cumartesi, pHar 11de h•tl•rf 
kaybct1nişterrlir. Vakit valr.it hakiki yerlı ~- ;'*: • 

1 bir çia Bol rıuın teş•hbüaü ile bir çlıı ka- • • d T•I. ~ 
hilesi uy adır ağa ugr ,nıİş1araada yen• i Ttrıyyare sınemasın a 36•16 ı 
bir tüık akını hu küçük teıekkülü hormuş : 

2 
BÜYÜK PROGRAM BiRDEN ı 

.. yerine seller iadiraıiıtir .. ı Klasik daa• krallçoıi MARIKA ROOK'ün : 
Isad n beş bi , hıatta bir rivayete göre R ı 

yedi bin sene evvoi biitün Aıııyl!~•· ha.tta f 1 • KO .. A TER : 
Avıopaya d ğrlmt olan Türkleruı kabde· MAE VEST'IN ı 
Jeri yerlilerden dah ID d ai va mfiterak- ' KADJNI ı 
ki olchıkhuı iÇi1.1 Çfolileri kendi i

0

dareleri· \i 2 • Ş HV T ı 
11c ın1ahta zı;ıbqıct çckuıelni,lerdır. ıMatiDeleı: ş. Kadını: 1.30 .4,45 ·8 K.Terry 3.05 ·6,20.-9.35: 

~.,,., -Arkası vır- -

ına 
.... -.-.o---

Sl.og pur, (a.a)- Tebliğ: 
Şiındi alınan haberrcre gör• 
tayyarolerimizia cuma saha• 
bı Gemas:Tampia bölgeıiae 
yaptakları akınlarda düım•ll l 
taşıtlaJ1:araıında büyük tıb" / 
ribıt olmuıtur. Tamplr ır" 
mağıadan doğu iatikamet• 
doğru ilerleyen ,üç Hlome~· 
relik bir sabayı·.kaphyao bı• 
kadar arabaya ı>bücum edil" 
miıtir. Bir pilot arabalard•' 
bir çoğunun yandığını göt' 
n1üıtür. __ .. __ 
Filipinde Ja
pon hücumu 

şiddetli 
o 

V aıiaıton (a.a) - ~arbl 
ye nazırJıfın bildirdiğine 16' 
Filipinde Bataaa yarım ad•fı 
11ndaki Amerikan Jntalar11ıı~ 
aıg~ k•aadına kartı şiddet 

·r bir Japoa hücuma ~elnıietı 
1 Bu hlicum topçu ve tayy•J 

ateıinia kuvvetleri bim•1 
aiade yapdıyorda. 
Daımaa çok üatünd61~ 

Amerikan kıtaları ilerle1111j 
teıebbüılerihe inatla k•' 
koyuyor. 

Diğer bölgelerde bir ff· 
yoktur. _____ .......... 

' atates ve 1'1 

rinç fiatları 
-_..,...o__...... .... 

lstaııbul - Son zamaol•~ 
•f.J'. dı; bazı gıda mıddeJerı .. 

fiatları birdenbiro Jü.kıeJ1 
ve bu maddeler pi7aı8 

bulunm•m•ğa baılamııtır· ~ 
Alikadarlarc yapılan t~t 

Jer neticesiade bazı müefl~ 
se!erln patates ve pirinç ~U 
maddeleri piyHadan to~ 
y5u11k pasta imal etdl 

bışlad1kları anlaşdmııhr· r 
Belediye bu ıekilde bst 

1 

k t edr:n1er hakkında det~, 
icak eden kanuni takib' 
b şlıyac tdır. 

Di-2or taraftan v•ıi~ 
Aa.k r ya da bildirilerelı 
dar makamların direktifi 
taleıp edilmiştir. 

---o--
3 Alman te 

k.f edildi 
-G-

Rio de janerio ( a.a J 1 
Brezilya palisi cumarte•• t 
b·· hı memlekete yolsuJ / 
surette girmiş 3 Almın• .tt 
kif dJ1ittir. Bunlar bir 0 

do gizli toplanhlar ylp'f 
lardı. 
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A&CfH lllfJ 
------~c------------- -----·---------
DaE man çift ,·" ~ h r Haft da 2 gün iTUAKu NEDE 
liğind 1 00 1d 

mahkum bir 
~ ekmek i KiMSEDEN 

miyecek !KORKMAZ? 
çalışacak 

--o--
Mufla viliyctlad ki Dai • 

maa 'devlet ziraat iıletmeıi 
tarafından y~ni ziraat alet
leri ile tecbiz edilmekiedir. 
Çiftlik bu seae mük mm .. 1 
raadı1:11an verilfcek bir h le 
ı•tirilmiıtir. 
rk Da,let kendi elife ba çif-
1 .. t~ yaptırmakta olduga zi
~aı ••tibulleti ber yıl bir ., z 
.., •ta. artıracaktır. Dalaman 
"'J~lfiiain 150000 d~kar 
•lciı-:. 1 •• dı -.ı e yar r ı arazııı v1r-
lo '· Çifthiin f çiade 17 ki. 

llaetreden bir ıoıe geç. 
:::tedir. Şimdi çiflik dr.ı

cle 3UOO clöaihalük bir 
"'e•ci7e balaçesi tesis edil· 
•ektedir. 

iKi CEZA EVi 
dt l.dli1e vekilliiiace çifJik 

~liade mtlkemmel bir zi
::ı ceza evi inıa edilmekte

ir "• inıaat ikmal olan• 
;-ır &zeredir. Yakı g&n· 
erde ba .cızaevnıde 400 zl· 
raa çi mabküm barı acık ve 
ı1'aat İflt:J'inde çahıtırıfıcak· 
tır. 

Ziraıt vekilliğinin ~öıt r
dı;ı l&ıam ,üzerine dalaman 
sltliflnde 600 kiıiyi iati p 
•d~cek ikinci ceza evi iaıa 
•clalmelrtedir. Yakın günler· 
dede bu inıaıtadı başlan
llıkıı terpiı LoluGmıktadır. 

MEKTEPTE AÇILACAK 
D•lamıa çifUğinde bir :ı:.i • 

'-•t mektebi de kurulacak
~: Ziraat •ekili 8. L Mublıı 
~lllea bundaa tbir m&ddet 
~•eJ çifJikte ı,.ya~hiı tetkik-

t ııraınada buaa lüzum 
Mr1t1üı alikadarfarın icap 
eden direktifler verilmiıtir. 

~-.. ---
Şan2sada ja
bon bozgunu 
111 

Çgaking, (a.a)- Şangsa 
a:Ydırı mub uıbesiade boz
ı,;•. Uir•y•n Japon kuvet-
111,~111 taldbiae.devam edil
'•lt,t~dir. Binlerce Japon 
li1ı, '' yok edilmek tebhke· 

lllınızdur. 

. 8 rlirı ( c) - Alm ny.•, 
it lya ve J ponyanuı b ş 
kuma d nl rı müm ss:Uni 
aıaıı~d diln Bcrli d e, düş 
m ka ı y pıl cı h • 

Bükreş (1!. ) - Romany• -._-:30-~~-.-;..;:.:._:~;;::=:...::....-
da ekme bugünden itlbraren Yascna: GMül Ernr• 

r keti rin D h ti ran1 t ts· 
~it eden m eı i bir ani ş a 
imza cdilmiıtir. 

kar ile TorUacektir. Adam 
b şıaa 300 gram, •iır iıçi· 
lere 600 ir•m ekmek •erile· 
ceklir. Haft da iki ina bü· 
tiicl Romanyada ekmek veri· 
miyerek mııır lapa'1 yene· 
cektir. 

--o--------1 
Hırsızlık 

Madt'İd ( .e) - ispat ya :o 
Santo iz b •I lhu ıc y pı-

Bayraklı turaa Hkeri iu· 
t•abnda l çalııan Mehmet 

1 o bücumd o doJmyı Mad
rit bül.:ümeti IDgiltereyi tid
detli bir lisanla protesto 
etmiıtir. 

-;;lib bir çeket bir pantolon " 
çahp Mehmede sattı;ı tiki· 
yet &diJmJı yakalaauak e9· 
rakile birlikte · birlikte adli· 
yeye teslim edilmiftir. 

--.:.------~-------~------~--

1 z mir Defte dalıiından: 
Sattı No. llalaamm•• Bedeli 

Lira Kr. 
54 Bayı& b 1644 fİmeaJifer caddeti 2020 ada 

4 pars 1 2000 m2. 62 tajlı araa 
SS Bayraklı 1644 tim uditer cd. 2019 afla, 

7 p rael, 216 m2. 54 ·l tajh arsa. 
56 Bayraklı 1644 şimendifer cd. 2019 ada, 

10 parsel 246 m2. 58·1 tAjh aru. 
57 Bayr kh 1614 vişne soluk 2004 ada, 

14 parsel 160 m2. 2 1 t•jlı araa. 
58 Bayra h 1609 Muradiye ıokak, 2006 ada, 

1 par el 390 m3, 37 tajh arıa. 
59 Bayrıa lı 1595 Meneıneo cd. 1963 ada, 

2 pars l 400 m2. 53 tajb aru. 
60 B yr kir 1644 şimendifer cd. 2020 ada, 

7 p uel 1960 m2. 66 tejh arsa. 
61 B yraklı 1644 şimendifer cd. 2020 adı, 

3 p 'rıel 3110 m2, 60 bıjh arsa. 
62 B yr ~h 1615 Niz m ıok•k 1988 ada, 

7 parsel 157 m2. 11 tajh ba enia d8rtte 
üç bızine hi11esi. 

63 Bıyıa lı 1614 cü Vi ac ıokak 2004 ada, 
15 parsel 150 m2. 4 tajh araa. 

64 Bayraklı 1614 cü Vişae ıokak 2ooı ada, 
15 p raci 130 m2. 2 2 l jh arta. 

65 B yraklı Taılık ve Şeft Ji sokak 1999 
ada, 2 parsel 130 m2, 11 tajh aua. 

66 B ı.rrtı lı t şhk ve k" az sokak 1998 ada, 
1 parsel 122 m2. il 1 tajlı arıa. 

67 B yukh t ılık ve ı ftali ıokak 1998 ada, 
1 p rsel 122 metre murabbaı 9· 1 tajfı 
arac 

500 00 

86 40 

61 50 

40 00 

156 00 

400 00 

490 00 

778 60 

1312 50 

37 50 

32 50 

39 00 

24 40 
36 40 

68 ikinci kar ntina mııı h caddesi 1750 •da 17 69 00 
parsel 460 m2. oum rasız arsa 

69 J iuci karantiDa mıstrh caddesi 1750 ada 16 4' 00 
p 11 1 230 m2. nam raıız a11a. 

70 ikinci karantfmıı blilbül v arap hasnn çq· 1084 00 
meıi 1750 ıdı 14 p r:ud 10836 50 m2. na· 
marasız arsa 

71 ikinci arantina ar p ha11n çeşmesi yolu 
1750 ada 21 pı.rstl 1205 m tre murabbaı 
numarasız araa 

le r 

121 00 

14 s lbsne vapur iskelesi 36 00 

Yukarıda yazılı emvali peıin para ile mllktyetleri 
ve bir parça gayri m nkuliia bir •eaelik icarı 
10-1-942 tar hinden itibar n 16 gün müddetle mluyedeye 
konulmuıtur. 

ihaleleri 274 1 942 tarihine müsadif Pazarteai ıcilaü uat 
14 tedir. Taliplerin muh mmen b d~lleri Bzeriadea ylzde 
yedi buçuk iemiıaat ukçeıi yatırarak yevmi mezkürda Milli 
Emlik müdürlüiütde mütcıeklril 11tıı koaaiıyoDuaa mirı· 
caatf~rı fliD olwnur. 125 

Nereye 2itti bi!miyoram bu kurıua 
F.akıt ıiındi coıap taş ı:ı rulaumo 

Ruhamuıa aefreliai dökmüştDm 
Çözlllmilıtü ti içimde bir düiüm 

Oalaı ölçü, dajı kim ıııp ıele• ukeı.U 
Bana lca vi 2öi1alerim ufaltuau aöılerdl 

Ge~ilerd, terkedilmif ffhel köyler ocaklar 
llerıde bn ocı;ı11 o ezeli lra•ra11 

Geçiyordu durmaluııın ıaklt, mehlp pir 
TUar 

BüJBk •iyala deaweria tBkeaml1•• daJpll 

Kimdi b11alar. bu aa71111 meçlalll ...ıt 
rllpleı 

C~•fı JOl&JDI akıp ıeJea memleketi• 
llbl•? 

Baıu bir at lriı•ua .. i, bir kılaaa te ... 
Bu MJiaeW seıalzlikte ua1arak a1Hr41 

Bir ıal»ltl• mltebakkim, ka•i , .. , .. ..... 
Aralaktı llU üfürllmif rilıf parlar ........ 

Soara ıeae b.,lada hanet • ., .. b~ .akla 
Denizlerde ıeuiıliji beateli1•• •ıa-

Kimbllir ili ıu saati daha bö1le ae kıdar 
CobıaaeııaU ç&I 1olaıulan boıla, çetl• 

dailald•• 

Glrlltlt&ı ı&lp fibi ainp ıicJ•• .,. . ., .., 
Yıllardsr iri bu aluaı lf&nderiyor öı ••tall 
Vdlardır ki TOrk e•llda oc•tı•d•• llftlste 
Ateşlerdea ateşleıe dialeamedea kOf••'*-

Ala •J ordu .,ir pa saaa etir olur ,_. 
ref ... 

O 11-11 aea kollanma ka11atbia Wr 
k.ık• 

Şimdi 11111 yollarıaa n•iaçlerlerle kOf'IP 
G6d Y•th çocalrları, uHlm lracalrla 

Yllr1elr aaaim•r alaıada saferlaia ,., .... 
Dol1ıı11 r••it ıöiıi•de natalm .. 1t1r 

- DaY1111u ••t -

Maaılara. yapılacak 
zamlar 

Aakara - Memar maaılaru~a 1ap1laak 
zamlar laıldnadıld liJilaaaaa me .. iiı eacl
mealeriade tetkikine de•am olvaayor. 

Eacimenia l&Bçik memurlara y•pılacak 
yüzde 20 zamma, memarlana baya! palaa• 
bhi•,J.ük&•ii bafJftetece!r m.:hiyeU:ı ,er
med;.gı ve bu11lar1• terfibleri° .trd111da tel• 
kilrat yapıldıia aa,ıeaiyor. 

Llyiham• meclitte mliukerui m~•
ıalı olacaiı olaca;. tahmia edilmekte•ir. 

Okullar koıusunda 
lıtıabul (•.•) - Şlfli • Ziacirllka1•a S 

kHometrelik okllllar •ot•• .......... ... 
HaydarPAf u.- Wrfacl .... tir. 
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kanunu ve hu 
müesseseler 
---o--

E~ Anku•,-Memur ve mibtabdemlere •e· 
fD ıUecek fevkalade [zam hılduudakl Jlylba 
t ' bllçe cnclimenio esaslı bir tadil J•pmiyacaiı 
d aalaıılmıktadar. Müe11eaeler baremiae tabi 

ırt müe11eselor memurlarıa tekaüt te•kifab be .. 
ıı ••P edilmeden zammı alabihuıleri içia bir 
t11 cereyan vardır. Bu tarzı hareket daha idil 
a •ayılmaktadır. 

Llyiba umumi beyette'sıör&olitllrkea bazı 
iı meba•laraa ~aıaıi lbiiesseselerde aylık, haf· 
ıı talık gOndchkle çahşınlarıa vaziJetleri hak· 
111 inada hükumetin ne dli16ndügii1til • ıorma· 
1 Jarı ba mevzua temaı etmeleıi ihtimali 
li kavetlidir. 
~I Baadaa bııka mahrukat bedeıiaia m8H· 
1 ••eler memurlarıaada teımil ve 1500 ra· 
j kim yeriae 1000 rmkımı osaııaıa teapiti iı· 
! teaecektir. ----

lstanbulda bir düiün 
evinin tavanı çöktü 

lıta•bal - Diln alrıam a.ıt 20 de Sal
ta• Alametle Alıbıyıkta bir dlitl• eYiaia 
tavaaı çökmBıtiir. Hidiı ıadur: 

Ha.eyin [ iımlacle bir adamıa bir katla 
eYlade Maızzez iımindeki kı11aıa dlillati 
yapıhrkea glile beraber 8 • 10 daYetHala 
bala•diu ıelin odasının taYaaı ç6kmilf ve 
•• odada buluaınlar eakıs ılhada kalmıı· 
lardır. 

itfaiye derhal Jraıe mabılJiBa relmif Ye 
eak~ı ılhada kılanları karbırmıştır. 

lyı bir te11düf neticesi ol•rık ealraı •I· 
hada kalaalu Hp11ıilam k•rtardm11lar
d1r. 

y ahuz muuzez adıadıki ıelia bıfifçe 
bacaiı•daa yıralanmııtır. 

--o,--
. Satılan Tütünler 
Dilae kadar 23 milyon kilo t&t&a •atıl· 

dı. Kalan 4 • 5 milyon kilo dı bu baftı 
içi•d• .••blacaktdır. Müıtahıil mem•uadur. 
mifterı de keu. Henüz piyaıa r açalmıyaa 
yerlerde mevcut iae de buaua qz~a ılrmi· 
1eceği tabiidir. 

~---o-.--

Halka düşen vazife 
Evvele~ de kaydedildiği gibi. balkımıııa 

okmek lııyle keadi öz iıi olırık alikadar 
olma11, kartını ılmak üzere takip etmeal 
Jizımdır. \ 

Ba rece kart tevziino nlbıyet •erUece· 
iine ıöre. eier ılan>ıyıalar olur1a yınnld 
çarıımba gOaü bunların kendi mıatakala
r1ndaki belediye dairelerine m&ıacaatta 
baluamal rı ve ekmek kartlarını almaları 
lizımdır. 

UN TEVZii 
. . Ma~allc bakkalları v11ıt11iyle bala, semt 
ıhba11ylc ayda beşer çuval ua to•zl edil· 
mektedir. 8111 bıkkallırnı yalaıı lreadi 
mBıterileriue un daiıtmıkta oldakları ye 
diierleriaa Ycrmedikleri. gör&lmiiflDr. 

Bu ıuretle b1reket edea bakkalların ıa· 
tayı bildirilmeai liıımdır. Haklaraatla ic•p 
eden muamele yıpıtıcal&tar. 

(111&.liN lllı !i,20 2ıacl Kiaua ~ :J~2j 

ADYO· TELG 
lneiliz tabaları 

lstanbuldan 
gidiyormuı 

Vlıi (a.a)-Ofi ajaaııaıa 
lıtınbaJdan öğreadijine 18· 
re Britaaya makamlara ta· 
rafındaa lıtaabal ıe&ri•d• 
balaaan la2iliılere bir ay 
içiade ıebri terke hazırlan· 
maları ve ıitmek lıteıniyea• 
Jeria de ko•ıol09Jaja meıa· 
liyetten kurtaracak bir de· 
me~ imu etmeleri bildlrll· 
mlftir. 

Tlrkl1eala malatellf ,.,. 
lerlade balaaaa Brlt••J• 
taha11adaa bir çoia dalaa 
••Yele• M111ra, ceaap Afri· 
b1• •• Hl•diataaa ıttmJı · 
lerdi. 

Bnlara Hiadiataada yer• 
ler llaarleamııtır. Mamaffll 
btaaltaldakl Britaa1alı alle· 
lerden hir lnımı koa10ICM· 
lajaa lllbaraaa rajmea ini 
ıelılrde kalmap kanı •• 
miılerdir. 

BerD•,(a.a) -Yan reamt 
· ka1•alda• blldlrl1or: 

Siyaıi mahfillerde Tlrld· 
yede ya11yaa Brltaaya tıa· 
bam••• onaıaı terke da•et 
edildilrlerl haberi ea MIJlk 
Wr ilıl ile kaqılaaaufbr· 

Alma• laariclyeıia•e ıfer 
ba laalterler doira ise laa
dla• He Tlrkiyede panik 

çlbrtmak bu ıarıtle Tlrkl· 
ye lıerlade · yapııaa ba1Jild 

arbnrak ba mımleketla dl· 
katini MoıkoYa mlzakue· 
leriadea çllrarmak mak18dı· 
aıa ıldllelii kaydedlll7or. 
Fakat •oYyet ta1anaraaaa 
T6rkiyece maliim bulunda· 
jaaa zerre kadar ı&plae yok
tur Moakovada yapılan ıl· 

riiımıler yaloıı Anapanıa 
deği Boğazlarında SoYJ•t· 
lere ıahlm•ıına muadil ba· 
laaayor. --o--
Bravçiçe ame
liyat vapıldı 

----
Berlin (•·•>- D. N. B . 

ajıa11 mareıal Brav•lse 
ma•affakiyetle amellyıt ya· 

pdcbi1111 bildiriyor. Kalpt•• 
maıtarip olaa BraYviçla ra· 
bataııla11 Jyiletmeldedlr. 
Mareıılın aıaa tedaYiyı ib· 
tiyaa vardır. 

Çekoslovak 
kabinesi 

istifa etti 
Per•i (ı.a)-Baıveldl ka· 

biaeıiaia iltifaıını devlet 
rıiıf ne Yermiıtir. Ba iltif a 
kabul edilmiıtir. Yeni ka
bl•eyl gene eıki baı•eldl 
teııkkBle memur edilmiıtir. ---
Jau9n sözcüsü 

ne diyor? 
Tok70,(a.a)-Reıml ıöıcl 

Al1aa1 Ati•••• imza edUea 
aıkerl pakt etraflada pa• 
ları ıöylemlttlr: 

Ba pakt mlbYerla lsadreti 
haldnada yeai bir fikir ••· 
meae yaramııbr. Pakt ••· 
kerlik ceplae•iade blylk 
bir rol oyaayacaktar. 

Çok ~çocuklu 
Memarlann 
Maaş Zammı 
Aakan ( a.a ) - V erilea 

Wr laaben sıare çolr çocakla 
aile relıl memarlara ~ocak 
adıclleı ıöre fıılı ıam ya
pılma11 ıekli teklif olaamak· 
tadır. Ba baaaaa öalmlı· 
clekl ı&nlerde bltirileceii Ye 
memurlana ıabat aybjdarıaı 
sam eHılarıaa ıöre alacak· 
ları kDY•etle talamla edil
mektedir. 

---:::::--
Valı§i hayvan· 

lar orman
lannda 

Tokyo,(a.a) ·- Malezyada 
Bata pabat Japo• lrıtalan 
tarafından zaptedilmiıtir. 
Yaram adaaın dOla kıamıa-
da J•poalar Pabaag Hmarı 
boyuaca ilerleyerek aebrl 
ıeçmiıtir. Şimdi Jıpoa ln
tıları ••itti bayfaalarla do· 
la tepeler ormanlar ve ba
tıkhklardaa merkez b61re· 
aindeki dajlık araziye doi· 
ra g&çllikle ilerleyor. 

Vişi Tahranla 
e A ee 

sıyası muna-
sebetleri 
kesiyor 

T abraa (ı .a) - Viıi Fraa
ııı elçlıine vekilet edea 
maılıbatgüzar lraa bük.um•· 
tine Yerdiği bir aotada (ha 
notanın halka bildirilmui 
ayrıca rica edilmiıtlr) metal• 
nin açıkca ilinını iıtemiıtir. 
Bir gazete bu notayı neıret• 
tlii için hükumctcc: ka padd· 
mıpar. 

lraa b&kümeti ma&lahat
&'lıara keadiaiDi11 Ira.da 
arza edilir bir ıalm olmaya· 
cajını bildirmui lizeriae ma
malleyba Fraaıadaa aynla
caktır, 

maılabat pdara baıkl
tip Yekllet edecektir. 

Yeni tahsisat 
Vaıinrtoa (a.a)- Relıl 

cambar Razvelt Konıaedea 
yealdea 8 milyarlık bir lrr .. 
di mllıaadeıiai iıtemiıtir. -
ÇörçİI' Kral 
tarafından 

kabul edildi 
Loadra (a.a)- Bay Ç6rçll 

Kral Jorj tarafındın kabul 
edilerek öğleyin yemeii•• 
ablıoamuttar. Ve ahval hak" 
inada maruzatta baluamaf" 
tar. ------
Paristeki Al
man kumanda' 
nı eeri alınclt 

Vaıiagtoa (a.a)- Alm-' 
lıgali altında bulunan Fra•' 
ıız topraklaraadaki iıgal klf' 
kavetleri bııkumaadanı ı' 
neral Stataaıel vaıife1iad,, 
reıi abnmııhr. 

Ma•ı ırm•jıDın ceaubaaa Hava kurumını ,, 
JapoDlar d8a k&ç&k ıemiJer 

ka1•k••••• hır çok •ıke• kahraman lıhmıttı 
çıkarmıılardır· Maaı bllıe· 
ıiade ıaımııer darama ha- IBrB tBbBrrllBr 
kim•• de karaya çıkarılan I 
Japo• katalara m•lldat mik· lpıir(a. •)-ipıir kaza•• -
tarda olaa mldafiler içi• baiıılar de9am oediyor • • iıl 
ltllylk bir telalikedlr. Miti•· olarak bav• knrumuaa 1~ 
faa eclifen metzilerde• biri lira Ye erlerimizedo 1~ 
SiaJıpar ada11aıa 140 kilo- çift çorapla SOO!çift eldi 
metre ılmaliadedir. baiıılaamııtır. ; 

~~~----~------~------------------------------------------------------------------~~--...../! 
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