
.. ~•.retler haberler b6ıoıa 
~-..rtlıa Hfiri Mac Mara-

• ••hal kaJmıı bir beya::.t .tolayiaile maıbıze edi
..._ •• ba beyaaaba Al
.t. Pto'°'aadamaa yu
-~ •bilekle ltMm ediyor· 

--·--
~ dedi ki 
~•dra (a·a) -Diia •••m 
~ aı:••mda mebuılırdaa 
d Sıaııpar meselesinin 
~tlaaJ ~6rliıiil~eıi:etrafıadı 

taknr •ermı11ede mecliı ,, ... 
lata 1 clalaill aiuıınuame•in 
, •-.tıe laareket edilmeıi· 
~~llf olJlairaaa bildir-

t a..daa aoara mebaıların 
~dleriae ce•ap verea 
~ Cörcu dedilri : 

~laaete karıı aıaa 
._le. ere yol acıcak m6~ 
illi .... , olacaksa hlz biı 
...,:•• ıo•ra muhtemel 
t. lı ltlmad me1elesiai or-
ee'~IE07mamız icap ede
lla•lıı • Baaaa için hazırlan-

111, 

- --
'1otaysk de 

Zantedildi 
L ---o-
s-~• - (Radyo S. 7,15] 

k, .... t•Wlti: 
te~r d lalcamlır ve ayrıca 
laft ._.;,,taıltacle yapılan milt· 
•rclll) llaımalardaa ıonra 
Pi •nmıı Moıialriyi da iır 
~ ~~· Dlımaatlaa pek 

1 _,P malzeme ve i•Da· 
• alıaaaıttır. 
Bıb,. clopa kaçaa Alman 

•e ltıl1aa ulrerleriaia taki· 
ltiae devi• ol••••lctaclır. 

a 
k a Mi i Şef ln2'iliZ büyük 

elçisini kabul 

-------o----

so r s · şevo 
de a ındı 

Londr -( Radyo 12.30 
Sovyet tebliğine ek: 

Moskovrınıo 300 'kilometre 
ıimali gerbisindc buluaeo 
Ostasevo ş hri kıtılarımız 
tar fındın iıtirdıt edilmiftir 

- 19 ikinci kinu da 16 düş-
man uçagı dilşürülmüştDr 

5 tayy remiz kayıptır. 

--o--
Rus tay are, 

1 ~rinin 
bombard manı 

Helıinki (a.a) - Fin ha· 
berler biiro•unun verdiği 
m11liim ta göre bir Ruı tay
yar si Hcl iakiaio dıı ma· 
balleleriade oçarah 12 bom
ba atmııtir. 1 ölil 5 yarıh 
vardır, hasar azdır. 

----.-,,o---

buyurtlular 
Ankara,(ı.a)-Reisicamhar İımıt İDöal 

bugün taııt 16 da inriliz büyük elçiai Slr 
Neçibal Huge11eai kabal ba1armqlHd&r. 
Müfikat eınııındı Hariciye vekili de ba· 
zır buluamuıtur. 

... ~-o--..... 
YOL VERGiSi NA

SIL OLACAK? 
Mıallye:v ekileti yol verzileriala doın· 

dan doğraya deiil bina kazanç ••rrtlerl 
&zerine koaulaçak niıpetler dalaillade talıı• 
sil edilmeıi husaıuada ltetklkler yapılmak· 
tadır. Vekilet ber vill1etten yol v.,.W 
tabakkak •e tahıil miktarlan laaklua .. 
m•lümat ilteınlıtir. lat•abulua 101 • .,.uı 
senede 8 yi!ı bin lirayı:geçmeldıdlr. Bele
diye yeni yol verziıi t•hıUlbDın v .. tah 
vergiler ıokliade7olmaıını alikadırlu• tek• 
lif edecektir. 

Bütlia viliyetler yol verıisi cbaklu• il• 
teailea mıl&m•b bir hafta içinde Mali,. 
Vekiletinc bildireceklerdir. V ekllet H 
huıuıtaki tetkikleriai bitirecek bir kaa•• 
Jiyib111 hazırlayarak Büyük Millet M.cllll • 
ne verecektir. 

--o--Norveçteki 
Klüsl neler 
kokuyor ar 

Bulgar v Ma- Antalvadan liaberler 

Stokbolm, (a.a) - İngiliz 
doaanm urı.ın üıtüst Nor
veçc iki defa aıker ibr ç 
ed~rek bir çok y rleri tch
rip etmesi buradaki Almı; n 
Kiliılinglerini korkutmakt • 
dır. Norveç m kamları Al· 
manlaıdan müdafaa tertib 
tı almak &zere müs ade is
temiılerdlr. 

Hollandadeki Alman par· 
tizanlHı da ayııi surette hn· 
rekct etmektedirler. 

B. BLUM 

Siyasi 
Mahkômlar 
Viti ( 8 , ) - Daladiye, 

Blum c sair şılu~iyctlerin 
mubıkemcıiacleu sonra gc· 
uerallardan mür · kkep bir 
ırubua daha muh~keme w~di· 
leceii r!vayeti dogru de.gri .. 
dir. 

c r · ord ları 
11

ş başında 
R dyo -g z: teıinden: 
Almanların Macar hüki'ı· 

meti d n b\itüu aıkert kod· 
rati in ullanılmıınnı talep 
etmekt dir. 

Bu uvvetia ilk bıb1rda 
hangi cepheye gideceği he
nüz m11lüm değildir. · 

Sırp kayn klarıuagöİe 
S1rb11t da çekilen Alman 
ve it lyıanl rliı-yerfiiBüigllr 
askerleri almaktadır. ·-· 

B. DALADIYE ı 

Antalya (•.a) - ViliyetimiziD baıı ka• 
za ve nahiyelerinde eğitmoali •• 6frel• 
menfi 6 okulun inıatı bftmlıtir. 

Valimiz yeni imar itleri etrafıada ali" 
kadarlula gpriımüı ve mühim kararlar 
ittihaz edilmiıtir. 3 yılda bitmesi liam P
leo işler bir buçuk yılda baıarılmlfbr. 

Finike kazuıaın su tesisatı bitmiıtlr. Sa 
yakındı alcıtalıcaktar. 

Gençlik ku18pleri mükellefleriadea .a
rekkep bir grup 6 bia metrelik Sak.,,. 
adı verileıı koşuda ıu neticeler abamıfh': 

Birinci Vahit Karala 18 dakika 40 •· 
niye, 2 inci H•lit 18 dakika 43 ualp, 
3 6acü Mqzaffer 18 dakika 55 ımalJ•·• --
akil vasıtaları için 
Ankara - Van, Bitliı, Siirt, Di1ualaalar 

vilayetleri dahilinde iaıe maddeler!i aaldl
ue salih bilümum nakil vaıdaları içi• Mlll 
korunma ka11unaaa dayaaarak lcretH çalar 
m~ mecburiyeti konulmaftnr. 

HALllN SESi HAKl\IN 
SESiDiR -------- ..---

E mekten sonra 
kömür işi 

Fırınlardaki acıklı toplantılara bir iki 
giiıı ıonra nihayet verileceii muhakkaktır. 
Ekmek tevzıi me1eleıi halledilir edllmu 
kömür d6kki11ları önüdeki mü~11if topla· 
nıılara d bir ıon verilmeıi~i alikadar ma• 
kamların himmet ve, faaliyetlerlad•• Mir· 
leriz. 

1~ALlll SESi HAKKIN 
SS81DIR 
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Çinlilerin ve Japon· 
ları me~nşeleri •..• 

TOZ VE KESME SEKER SA. 
TIŞI ŞIMDIUK YASAK 

lll lll l llUI 

Fakir halkın çocuklanna 
ucuz şeker verilecek 

21 ... a... ı 

Oçtncl Amvlkablar 
Hri KoDfrHi BrmlJa C 
b11ti1etiaia merkeai rJj 
Rio de jueiıo,da topla•- B,, 
balGDDJOI. ~ .. 

Bu TBrk m11 .. acm \ermin lccadileriadea 
kalabalık, kendileıiadı en med.eai, ziraat •• 
ıanat husuıuuda keııd ileri d1tll ehil ve ma· 
rlfetli' olduklarıa·ı g-r ÇialilW1r onlarla ka· 
rıımak.ta onların dhdeı ine biı1e inti .. p et· 
melde, kız alıp vermek tc hi~ bir mahzur 
rörmemiıler, bu ıurethı· menı•ılcriaia uç •• 
bucağıaı kaybetmiılerdir. 

Bıı•ekilimiz Parti rrahaeda, şeker aabpa111 mavaklsatea 
y11ak edildifini ve şeker fi1abaa paacar ekea çlftçilerimlae?
hlr 7arclım olmak here bir ıam yapalacajıaı •• fakb- lııal· 
kıa kDç&k çocokluıaa ucaz ıeker ••rileceii•i beyaa etti. 

Breılfya camlıuriycti t~ c~ •• 
rakca Amerikaaıa •• bir" ta111d 
IJkeıidir Hatta alaıka lal' Arata 
Hpla• cbtarı t11talana .., 'ltOiru 
lefik Amerika•••d• hl,_. Jala,. 
tir. ~.u . 

&11il1a arjutlala :'6re, 
miıH l•ıflteraala lıe ~ı,, 
miılldlr. Itri 

Şlmaldea ceauba olaa 'ı"d• yoluyle, futa 11111aıut11 2695 ~ c1,, 
ı•hracı da• babya doıracla 269~ ~o~ lı 

mildir. Batla yer &içil " l\f. Çinlilerin Tanrıları 
Karşıvakada Basra 

ekmek biirosu tütün 
Belediye riyuetiaıa em

riyle Ka,.ayaka Belediye ıa· 
beıi mu alrlsat late blroaQ 
ita gece {Hat bir• kadar 

de 3.285.318 mil marabblf' 1) 

dar. la itibarla bltla c•~ t•p~ 
Amerikuı kıtuıa 1•dl• ı.rı, 
ı~ı laaph1or Clemektlı. , 

Gerç! ltUib nazarında bi ı Çla uluıu mev· 
cattur. liakıt bu -ulaı uır!larca IODra baı 
ıiıtuea ai1aıi cereya•lamıa ayndıj1 bir 
balita4aa hafka blr ıey dıeffildir. Baada da 
ea ba,lk rol& o~ıyaa IHadiliktir. Badilik 
Tlrkllie ~a11 Çialiliii hali.tilddem bir 
ıwette ay11amr,acaiıaı ulamq ve ıeliti 
ıia•I .ıararık ortaya bir Çin milleti 
bymllfbu. 

lraraelerini alma1•11 wataa· 
daılar için a~kbr. Ba biro 
yeai ıelmiş ukidea Katfl• 
yakada ikamet tedip karae· 

T&tln ihracatiyle iftital 
edea mBeaeaelula a..,. 
yoliJI• tltla ıewki laaldu .. a 
blklmete wald ola• m ... 
caatları auara ltmara aba· 
mııbr. Vaıoa meıelell ele 
b.Ue4Umlıtir. --o--

llemleketla bafhca .,... · ' 

kalandır. Brall7a •·~~ 
50 milfo• laıiliz llrua IPT"'-~ 
metlue lrÜYe ÇIWU ..... 

Çi•lileria iJk diJalHi pek sade idi. On
lar da eıı eaki Tirklu ıibi evleriaia oca· 
j1aı mukaddes taaarludı. Eıki Çia dini 
eıki T&rklerde olduio gibi toprak ve çift· 
çllik uularına dayanırdı ... 

Ba 'Jhdeadir ki oalarıo baıbc1. ,iki Taa· 
r11a vardı : 

Biıi topralc tıaruı... Ona yer taanıı 
derlerdi. 

Diieri de Gök tanraı ... 
G&k tanrı11 yer tauuıada11 iiıtl• HJI· 

hrdı. Daha •o•raları imparatorlar GökofJu 
·ada•• tapmağa bıılaclalu .. 

. Konficios devri •• 

aini almamıı evde balaaaaa· 
mıı veya baaa ;beazer va-
ziyetlerde ola• ntandatla
raa iılerlai 11&.amek karae-
Jeriai vermek fçia rfruet· 
tea ahlıtı emir lberiae laat-
ta aalaab.a kadar da ••life 
ılrecektir. 

Yann Ekmek 
Kartlarla 
Verilecek 

daa bqka lılaleri taalarcW' 
Yılda ıs mıı,... .::::=: 

llrua kı7metiade 
10 .nil7oa laıiliz Urua kır-., 
metiade ,.lrer 12 miln''hit 
latllla llra11 k17mıtlade pi-"'· 

Ekmek kartlarıma teYlll riaç s milyoa lapiz 1....,. 
alrıam tamaml•am11br. Kart 1ıı,...t1acle faıal7e 3 milJ°' 
alama1aalar mıatak.ı.r•akl ı..wz Ura• ka,...tlade ti""' 
beladlr• dalreleriH mira· tla 3 ...U,oa- l•iflb U.-
caat ecleceklerdlr • ka,..U.•• lralrao 

• Kartı olmı1aalar 1•n• •lı· ! ~ 11..ı.ketla iMi l;ltlsd • 
IAlbn pıyasası mebiz ka,acakbr. ıaalaaııllerl .... ılya•tl .... 

F ınacılar ara11ada fanat· n.cte tnlı ıiıtermittir. Ar l 
Bufb altıD piyuaaa fÖJ· tu istifade ederek ekmek· patlala batlıca lrlalerl.... " 

ledlr: Jeri çii barakaDlarla aobaa k ı k il d Bir 
R t 3100 ,.ıkaraalar oldaöuaa beledlJ• .. , ••P 1 •JY•• ır. ...lb 

•ta - " • lef lk amerikada · a11ii ıeıl•JI 
hadan beı yüz sene evvel Çinde bir H•mit - 2950 arıaDIHı tubit etmifluclit. çlkar&lıta lçia iki memleket 

T k O Aıiı - 2850 Halkımız da bana ıaı yam· bilıia ür türedi. Adı Koafiçioı idi.. Halkah- 2825 mamalı, dorlıal belediye mı•· -•da alrakll aa ........ ~ 
devirde Çinia her tarafı karııanı haluau· elidl bklar olmllflar. Breillya Bir • 
yordu. • taka1tna lıaher •eım '· llatik amerika ile ildiAt •• r\t) 

•. ~·.::!ıa:~ı~~.!~; b;~~~;:!~u. !~u~~~;: f Elhamra Si~~lll~SI!!_~.~! ::=·:.!::.':'":': ~; )a~ 
bir dia kuraauıtu. Arkasıaclaa mil1onlarca (Mljd;::1tajd~ ... MGJd~ ... - 1,- - 2;.~i ki;;• Cama slal ı daklanlMIJaa iyi reçimnfıler• ..... ~ 
i•••D yihüm&tlii. Ko1afiçiq1 hılkçı bir fi· ı matiaelerdea itibwr .. H•••İ• •• bl,ak, •e ea mlkem•ell dlr. I~ 
Joeof idi. Onaa ..... "Halkm ıui taarı ı Fllml, buıiJ•• kad., dUlml1a çevrilen fUmlerla u -· ı 1950 da yapıı.. lılr .. ,.. & 
eiıaicliıft Bu diaclo ralaip aıaıfı yoktur. Her ı vaflalıı, ; .... l111ıclrellaia •• lıablHyatlaia •• aoa lıaddl. .. ı ıaa pra Br..Uyuaa ,..,_ ı,ı,1 k•• ılNdetini aklı erdiii ıibi yepar. Ba ı lekealz bir •ık, lllhi ltir 111111 maceraaa. •• 

0 
ı S0.6S5.605 .kltidir bmlanld le 

diu rabani olmaktaa ziyade iaaaalarıaı ı VATERLO KÖPR US i 1.565.951 i JaDaacadar. ,._, 
111addi ihtiyaçlarına çok biiy6k hlr ebem· Ve aaemlebt 1889 ;,.laaa Jıu.i 
miyet •erir. ı . Tlirkçe • Vatorloo Bridıe • Tlıkçe .aıll ı kadar karallıkb. · Oaclaa _, )Ud 
Bfıüa Çiade reımi din olarık Kofiçaı, ı Viviaa Leiıb • Robert Ta1lor ı ra lnr.albk dewrilmif ,.,.., 

tuo •• Hiadiatandın gelea Buda dini var- ISeaaılar: 1-3-5-7•e 9cla .• cumarteıl. puır tide -.Wrl Camlaariyet Juıralm11Mar. 
d11.. Rlo de Jaaeiro koa.,..ı 

Müılüaaa'Qlık ve hıriıtiyaulılc res111i de· ) ı T sı·namasında !"..~ f dewam edlJOf. Ba koaferu· 
ıildlr. Yahudilik tcı yok gibidir. • ayyare ~ •• YUacaj'I kuarlu kltal9ı 

iki bin sene evvel Çine gire11 bu dilin • 2 BOYOK PROGRAM BiRDEN ı .,...._ld wt.la ~ _ _. 
Konfiçiaı dini ile bir mücadele kapı• aç- ı Klaıik da•• kraliçui MARIK~ ROOK.'llll ı lzerine .tuirli olac•il•tl•• 
mııtı. O zaman Çin Koafiçius lıikümeti ı ı bltıa .....,•••• rlll or•ya 
tarafından i are edildiği için Çi11ia büyük i 1 • KORA TERR Y ı döa1D1t llalaaayor. 

h&kilmduı olan Konfiçluı • Çinin • MAE VEST'IN ı Cilt •a zeu • .,;;Haııtahkları 
blyllk bir ktsmıaı lceadi uıulü daireıiada • ı lllteıa-• 
terlıiye ederek bunlara Ko fiçluı Çinliler! i 2 - ŞEHVET KADINI ı D OK y O R 

aamı verilmiıtir. :Matineler: ş. Kadını: 1.30 ·4.45 .g K.Terry 3.0S ·6 20 ·9.351 
Bu ıuretlc t•m bir Çin ırkı yaratılırken . Salih Sonad 

:..~~ümB:t::,ıu~üıiinden parçalanmai• ;YENı Si'N.i:MADA J llıiaci Beyler No.79 Tel.2721 

Pıofesörüa anlıadıiına ve anlattıııaa ıö· ı ı Dr. Fahn" c 1--~ 
re bugiin dahi hakiki bit' Çinli buJa>ak 2 BD1iik filim birdea --- 9~ 

ı t G··ı K d ı -·· .... ı.k.ı ... 1uuı sordar. lı . g meyen a ID ı a .. ~. ·~··-· Bu J&ıde dir ki Çhılllwde milli taıı•ı • j a .. tk•• " Elekblk t ....... 
ıup yoktur. • 2• C:~ll. IUlhİt r••ıh•. lklael Beıler Sokak 

-Arlruı nr- ~;;.._.;;~~;;.;..;.-.....~ı::..;.._ ___________ ..._. 2-' •• t1'91FQ•, tSO 

E 
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;-;:--=-:-·--~-- • 
ıs anın 

) 

vam k ma- ltincl bir iı'arı lıMr ııkır ~anlar un 
ferden iaşe 

B.bsediyor 
& ras nda sor lar alım ıı satıııııı 111 ıdll-1· m see 

-----a,,li < ~ •. ı.a)- Alman teb· 

c ... , 1 F 
t ... d • on:Mansea komu· 
lıtt. 1 •iri hAlman Rumen 
IW~ ta.Ya ku•etlerinio 
JIJa iUe Kuımıa cenup kı·I 
•ett ta~ _çılcrılaa Sovyet ku-
lt~ ~ilıldlrtıaBı 'fe gün· 
flı._. llre-rtiddetli mul:aarc· 
~-... itti il ıoara Teodoıya.yı 
ltrd •laaııbr. 811 mabuebe-

Londr 1 (e.11) -Yunaais· 
ten• ırönderilecck iaıe işi 
ile gazeteler meff.'UI olmak· 
t• ve ıunları yazmaktod11-
Jar. 

Kendisini kat kat kuvetli 
düşmana karıı kahramanca 
müdafaa eden bir memle· -
ketin açbga maruz kalması 
çok elin bir ıeydir. Gönde
rilecek yiyeceklerin Alman· 
lana f aideJebmeyc dikk"at 
etmek lizımdar. 

l clıı •; 4600 uirle idüıman· 
ıo~ la 3 tıak 75 top va bir 

~ tıt, •rp malzem11i abamıı· Kartla ekmek 
t~"-a• ıbiltla Doneç 
fer1 "iıcle Qmlhim kavat

• L~CDa etmektedir .mu
•ue devam ediyor. 

r...11~• ... ..ıcez " tlmal keıdmle~ 
...__ düıma••tır b11plara 
.-.•-..,ttır. 17 'fO 18 IOD 

i.-ı~-......._ 

flnlerl Alman plya-
-,. llrlalailr•••tlerl 30 top 

ır'f-h ._,. abcı maide 45 
•aldıeli .ıttlfeak pek :-rp malumHl almıt· 

,._.,_,·.:.._ 111 la.reklt esaa•ıada 
,...,....,_.•• 30 118 •• 140 esir 

... 
lr 

'· 

- ---· .~eleye 
'11ÜteUefiyet 

ecbnriyeti 
~.J'M) - lffllerla 

'eti teleldı~l1aaet mlkelle· 
bıfl•claa 1 

-uiecatl•dea 
iltırarlı tı 1 .,rılamamalan 

1 h IDıttar. --..... __ 
lediye reisi 

IC Çekildi 
~•daaı laele•ı,. ıeiai 
,.. t .. ,..... latif• •ttltl 

lr •h•a.ııtar. 

Viliyct makamına. her 
ıeyia tamım olduğuna ka· 
D••t getirdiktc:D ıoara. k rt
la ekmek tenii g&aüaün 

tayini babkında Hllhiyet 
verilmiıtir. VU&yet ~e bele-

diye malrımları De rDr. Ü 

lr artla ~kmek Htıfına bs ş· 
lanılacığıaı resmi ilinlariylc 
halkı bildireceklerdir. 

--na----
Rıo De Janeıro 

konfer nsı 
Rio De janeiro (a.a)

Amerikan hariciye n111ırı 

Vetı dBn muhtelif milJetleı e 
menaup gazetecilerle azua 
uzadiye röıüşm81t6r. 

Burada tebarruz edildi-
gine göre mihver devleti ri 

İ(e ıiyasi müaaaebetlcaiui 
kesmek illomeyea devletler 

için ıu hal c::areai bulun• 
maıtur. 

Ba memleketlerde bula

nan mihver diplomatlarnta 

karıı bızı tehdit edici ted
birler alınacaktır. Bu vazi-

yetle konferanıın gayesi 
tnbalckuk ettirilmiş olur. 

Çüakü Tot liter d vletleıin 
harekitı sıkı bir kontrola 

tabi tutulursa m es.ele hal 
edilml§ Hyıhr. 

--o--..... 
Yank sicilik 
lkiçelmelik çakarçeıme 

mevkiiade ekmek almakta 
ol•D Niyaaiaia cebindr.n 
300 karuı paraııaı yaake
ıicilik ıaretile çalan ha Ha 
ojla Muharrem yakalaamıı 

bakkıacla suç zabıt varakaıı 
yapılmııhr. 

lkiçeşmelik caddesiad e 
nuri kömürcüden kömür al· 

makta olan Aboülbalio oğ· 
lu ibrabimiu cebinden ıO'atl· 
111 çaldlııadan yak•lınarak 
Hat alıuar•k sahibine tea· 
lim eclilmlı haklsıada suç 
aabat •ar.abu 

---Loz:dr (•. )- Avım Ka
mara11uda Pcııani!İn btJşıl· 
tılması hakkında bir ıuale 

ö ına ıe meıcutıarıı 1111111111 
He bildirllmıı' ıazıı 111111111 

cevap veren harbiye nazır
lığı · parlimeato müıteşın 

dcmiıtir ki Peaaazta tahrip 
siyaseti olaylerın imkinı ois · 
batinde aunıi o1arak ta tbilt 
cdilmiıtir. Buttenaçteki dö· 
kümhaae kutlınılmaz bir 
hale getirilmiş tclıiz is'tas
yonunun tahribi içinde emir
ler verilmiştir. Ham me.dde 
stoklaranmda kabil olduğu 
kadar yok ediloıeıi için bü
tün gayretler aarfedilmiıtir. 
bütüa ticaret iemileri de 
ıötüıülmlıtiir. Yalnız tay
faıı buluoamıyan bir miktar 
kiç&k gemi kalılnıtır. 

---ıııoı.----

Hollanda Hin
distanıoa 

hücum 
Batavia (a.a) - Holluda 

Hlndiıtaaı umumi kararıi
bıaıa düakü tebliji: 

Dlia aabab Hat 10 da 6 
d&ımaa bomba tayyare.i 
Babaaıa 40 dakika kadar 
ıiddetl• taarruz elmiıtir. Bat· 
hca bedefler şehir ve lima• 
olmuıtar. 2 kiti ölmllt •• 30 
kiti yaralanmııtır. H sar da 
hafiftir. 

Şimal Somaba aıh\liade 
Siebolgaya da bir jıpon tay· 
yareal aı miktar.ta bomball'lr 
atmııtır. Hasar pek azdır. 1 
kiıl olmif, 2 kiti de yara· 
laamııtır. 

Holhu:ada babriyeıinin tay· 
yareleri A•enldaki d6ım•n 
tayyue meydanına taarruz 
etmiılerdir. _, _____ _ 

Yunan esirleri 
Atina (a.a)- Giridde göz 

altında bulundarulaa ve tim
di serbest bırakılan 800Yu · 
aaa harp ealri, Perşemb1ı 
güaü Pireye gelmiftir. Ser
beıt bı:akılacak 5000 kadnr 
Yanan barb eıirini taııyaa 
bııka vııpurlar da bag&o
lerde Pireye gelecektir. 

---=--
Mısırda Fransız 

menfaatleri 
Viıi.(a.a) -Fraa11z h6kii

meti lnlçre hiikllmetiaden 
Mıaarclald mıafaatlarıaı• ko· 
~QDDlHIDI rica etmlıtir· 

--:mı----

Kama taşımak 
Şenbaı da oturan Veysel 

oila ı•bakab Sad.ııahın üz~
riade ltlr kıma ltalnar1k 

........... ~ ... 

dair SURET 
1-21·1-1942 sah ıDnü aahıbtaa itlba• 

ren şeker alam ve ıatımıaın 11'•11 abire ka• 
dar mea edildlii allkadarlara tebllt ola· 
nacaktır. 

2-Ticaretle iıtigal eden bili• hakiki 
ve h&kmi ııhıılara ticaret maluaclile 11e1d• 
leriade ıeker b11luadaraalar •e tekeri imal 
ettikleri maddelerde kulla••• bUamam ha• 
kiki 'fe hükmi ıahıılar 20·1-1942 aala ıa
bahı ticaretbaae, maiaza, dlkkh, dıpo, 
ambar, fabrika ve imalltlıaa11e1 fQM, ko• 
milyoacu Ye •c.ateleri •t&clia•• •• ıalr 
yerlerde me•caat ,.kerlerinin daıl•l•l •• 
miktarlarını •• balaadakları 1erleri ılık· 
recek beyanaıaaeleri 21-1-1942 çt1rpallıı 
r&n& akp•••• kadar balawdaklm 78tl8 
en biJlk mülkiye memuruaa m.kbn ••· 
kabiliad• verecılıı:lerdir • 

3-20-1-1942 aabataıadaa •••el _...... 
ôlap la laeallz mlıterllere talim "fi ... 
terdikleri yerlere 1e•k••ilmi7erek 1&btl 
eliade kalmıı olaa ıekerler ıatact ....,_. 
daa werilecek beyaaaame,erderc•IBacAtu. 

4-20-1-1942 ıabıluadın •••• ullliiıift 
ve mlıteriıiae temim edilmek liWe ;.ea 
çıkanlmıı yani bayll• eHadea çaktıalt ft 

fakat mitleri eliae vırmamıı elaa telNılfler 
mifteriye ••rtlıtı glDi takip .._ ,._.. 
akpmaaa kadar ikiaci maddede yaiih ... 
kilde ayn bir beyaaaame ile bihlir~. 

5-Tilıkiye ıeker fabrikaları a•o•I• ılı· 
ketiaİD fabrikalan•da veya emrladekl ... 
polarda balaaaa tekerler bıyaaaam., ta• 
bi d'ejilcllr. 

6-Ba teltliiatı almaaııı •ltealdp till
yetiniı dahiliadeki zabıta ; •• b.ıecli,. •• 
maliye memarlara beyaaaameJt tabi ..w .. 
aaaları tebliğattaa haberdar ederek bı· 
ya•aamelerin verllmeaiai temiae ... ., 
edilecek •• 22 1·i942 pertembe ıl•I ak• 
ıamıa• kadar da yia• ba • memarlar ün• 
fıaclaa b•J•naameler miladerecata malaallea 
koatrol edilecektir. 

7 - Beya11name •ermeleri ilam' phli• 
ii balde bey•aname •erdikleri ve1• M· 
yaaaıaı• veripte me•catlanaı aoli ....... 
terdikleri anlaıılaaa.na icalted• ,.,..... •• 
de milli koraıama kanaaaaaa 4156 aamı-' 
rab k•aaala IDDadclel 65 nci mad•uı .... 
cibiace wali •• lıa1makamlara Yerilea •· 
Jihiyet claireaiada arama yapılarak .-., 
miktarla11 tespit edilecekUr. 

8 - Altınca 111adde macibi11a ,.pa1aa 
koatrol11• lilttiil ve t•pit elaua weku 
miktarı derbal Bat•aldlete telluecektlr. 

9 - Ah••• beyaaaameleria •Dan,.. 
al bir lf,ara kadar iJ,UI blylk mllldp 
memart.n•da aaklaNcakbr. 

10 - KeJfiyeti~ alikablara derhal tell
lij'i ve bizzat ba iıle meııal olaaarık ..
ticeaia mladıada temini llzamdır. 

11 - Şekerin tekr•r aatıpaa ae vakit 
m&, .. de olaaacajı billhara bildirilecalrtlr· 

IZUIR V ALILIGINDEN: 
1 - Baıvekilet yikıek mail ..... 

ahaaa emria ıureti yukarıdaclır. 
2 - Ke1fi1et 20/1/I 942 "' tarlW. ..... 

tia alakadarlara teWlt ettlrllellfllt· 
3..- Telnr illa ..... 



Aftlrlt 4 J 

Çiftçive öiüt .• 
Nuaret K67me11 

Ekmıie bak, çiftçi dayı, 
Şimdi ıeahı aralan payı, 
Blitla düaya ~kaybederken 
Kazaaıraıa danın erkea 

Tobumuuu erkea eken 
Bltlrmiyea ot ve diken 
Blrakmıyıa boıa toprak 
Kaaıaç oıa tialü blı hak 

Etrafına 1ö1lo bir bak 
Var mı alaı yilkaek ve ak 
Bizden daha glçlii millet 
S.yeadedir bunlar elbet 

Gılae bir 1ii11 bize aöbet, 
O uman ıea hele ıeyret 
ICınyet olar o ektiiba 
Kollanada Mebmetçiiia 

Patates fiati neden 
yükseliyor ? 

lltaabal,-Beledije l ikti•d mldlrllil 
- ılalerde patates pirlaç fiıtlarıacla ıö · 
rllea Jlkııımeaia ıebeplerlai araıbrmaıa 
'-tl' IDltbr. 

Şiaadiıe kadar yapdaa tetkikler biyllk 
puta imalltllaaeleriaia pastı imaliade kal· 
la•malı lzere ıeaiı mikyaıta patatu ıtok· 
lan ,.pbiıaı ııöıtermiıtir. 

Ba •ıılyet k•rı111ada l beledi7e Aakara• 
,. •lracut ederek her tekilde imal edil
•it P&atalarıa utıııaıa· yıısak edilm .. iai lı
t .. lttir. 

Hergün mektepten 
20 kilo ekmek 
aşırı yormuş 

lttaabql - Beıiktıı, 1 iaci yatı okuJan· 
da. bademe Maıtafa ile okulu ekmekçlıi 
Halil aralarında aalaıarak her gii• mek· 
telae ı•tirilea 120 ekmekten yirmiıiai dı
ıanda utmata baılamıılarclır. 
• Ba bal bir ay kadar devam etmlı, ae· 

ticede lı mıyclaaa çıkarak her ikiıi yaka
laDıp diia adli1e verilmiılerdir. 

Suçluları sorguya çekea Sultaa•bmet bi· 
rl•ci ıalb ceza bakimi her iklıiaia de t•~· 
ldfleri•• karar vermiıtir. 

----
MAAŞLA AZAM 
Ankara - Encümen b&tüa ı•c• çalıımıı 

maaılara yapılac•k zam liyibHıada tetkik
lerini blt:rmiştir. Umumi b~yete ıumaaı· 
tar. Y •Phiı tedllita ıöre aylak iıtlbkak· 
lata 100 liraya kadar olanlara elleriae f'J· 
çın mikdarc yüzde 25, 170 Jiradıa f•zfa 
olaalara yüıde 15 zam yapılacmkhr. 

----
içki ile savaş 

lıtııabul - Yeıilay cemiyatiaia 20 iacl 
ko•rreıiadg lıtanbulda bir Yeıilay mira• 
caat biraıu oçılm11ına karar •erilmlttir. 

(RliiiUir lllıJ ,21 2ıaca Klaaa ı>-t2J 

Almanların 
vaziyeti 

-----.. ------
Kiiblaıf(a.a) -VerU.. u

berlere ıöre Moakon•ı• 
110 kilometre ıarblade Na
mar limaaı Raılar tal'afıa • 
daa geçilmiıtir. Diier tuaf • 
ta• Moılro•aaıa 200 kilo· 
metre timali batwada Bri· 
au yolu :aımaalara lieail
mittfr. Ba ıuretle Orel b61· 
ı•ı i•deld Almaalana dara· 
ma fe•lrallde auildeımiıtir. 

D 

Janon sizciisü
nün demeçi 
Şaaıh•Jı(••)- japoa or-

daıa ı&zcBıl ıazetecllere 
ıa demeçte balnmaıtar. 
Paıifik bıHbia~aoe Çaa• 
klnı lalklimeti iaıiltere Ye 
Amerilra11 jaP09Jap kuıı 
harbe ılrBlrlemete çalıp· 
1ordu ıimdi Ça .. inııia iı 
arkaclaıları Ye miltavirleri 
iaıilixleı in •• Amerikahla· 
ra• knetliıliıJadısa dola11 
pek çok lrorkmaıa.,,.ılamıa
lardır. Birmao,. yoluna• 
bııhca iışe ;nerkuıi olaa 
Ra•rooaa yapılan ıiddetli 
bava akıalıra Çiae raade
rilmek üzere ora1a yıjdaa 
malıemede pık büy8k ba· 
urlar yapmıpar. Iaıiliz 
Ameıilra• yardımıaı kayllet· 
mek aeticaiade Çaakiaı 
bflklimoti beaıea h•me• 
tHlim olacak darama ı•I· 
mittir. 

Kurtuluş kara
ya oturdu 

Aakara(a.ı)- Yaııa•iıta
•• 11da ıetirirkea .,karta· 
laı.. •ıparu Marmar·ada Bo
rat1a baraa { civaruu:la ka· 

, raya oturmaıtar. 
K1ırtarma amel,.ıi ço• 

ıılayor aufu,apiyat yoktur. 

o --

lngilizler iizüm 
ve palamut 

alacak 
larlllzlerle yeni bir aal•ı· 

ma1a Yarıldı. Bu aalaımaya 
rlre larilizler bizdea d6rt 
mifyon lirabk lzlim ve bir 
milyon liralık palamut ala· 
caklardar. 

Harp Afrikada 
ve Akdenizde 

olacakmış 

Mareşal Va 
Bock vazif 

aldı 
---- --

Roma [a.a] - Sinyor Vi- Berlia (a.a)-llare~ 
riclayo Gayda "Jurnıle Di· icbeaau'aaaJ aai Yefab 
tılyı" da ıunlırı yazıyor: rine botalaa kamaacl 

•Jyi haber alan ka111ak- ffitler Mareıal Voa ~ 
lara ıöre Almaa, ltalyaa, tayin etmiftir. Hitler m 
Japon askeri aalaımaııaıa ileylli kabul ederek 
b&yilk a1keri ehemmiyeti mllıtür. 
baiz tıhillh vardır. -----
Aalıımada mBıterek harp y• • •• 1. 

pllalırıaa, üç ordaaaa mey- ışı ye trOr 
cadaaa mGıterek bareketlere Vfti (ı.a) - Viflcle• 
dalı blk&mler meYcattar. Ba lıa baberlire ılre A 
aalaıma Atlaı Ok7aaaıaaa, lu larıflialeria Ul.7 
Hhıt deniıiae, Akdeaiz ye ilerleJifiai ııerUebPelr 
Paeifik Olryaaaıaaa flmil· bir çok çarelere '-1 
dlr. maktadırlar. Ba mı 

Baadaa bqka Alma•, ltal• ı••eral Romele cla,.a 
1•• •• Japon kaY•etleri ta· için 11kı emirler yeriJ• 
rafından Aaıılo • Sıkıoalara Hattı ba dayaamaJI t 
lrarıı yapılacak Hkeri hare· içia generale laa9adaa 

ketleri ba aalaım•J• halletmek karada• yui takYİJ 
tedir. 16aderileceii de •ad 

Akdeniz kat'i bir laarp mfıtir .• 
ııhaesidir. Şimdiyi kadar AlmaDlar Maltaya 
bu harp ıabaluıada Alma•- ölçBde bir taarraza ı• 
ya •6 ltalyaalar Anılo·Sak· içia ha11rlaa17orlar, A~ 
aoaıann bueketiae mani lar Maltacla mavaffak 
oluyor ve onlarıD Hkeri kuY• laraa Lib1atla ı••lı il 
vetiai yoameie çıhııyor." harekete ıeçeceklercllr. --o-- ıi takdirde Libya la 

100 B
• Al badan vaz ıeçeceklerdil 

ıo man Konte Gran 
as~eri ltalyan vao 

teblıkede Saatoı(a.a)-Limaacla 
Moıko•a, (a•a)-Mojaiık· laaaa Y~ltalyaalara ait 

te ıeçme Nazi kJtalaraadan te Grude adlı b&ylk_ ~1 
yalaız bir akıncı ıraba kal- ıatlantik Yapma baltaJI"! 
mııtır. Ba kuvetia va11ife1i karekterlni aalemek!Jçi9 I 

bl7ilk tehdit altı.ela olıa ~:;~:fttyir. ek~ Ye imha edilmek teblikeıiae 
d&ıea 100 bia kiıilik Al· 
man ka•etiain geıilemeılni 

ler Tu··m·o temin etm•ktlr. Mojaiak 

kaıabHı alevler içiadedlr. Ekemez 
Harkofta ıokak mabare· 

beleri olmaktadır. 
Bu bıberler •Ra• tazyiki

ala bit&afct:pbelerde ka,et
Ji oldağ'Uaa iÖıterir. Sov-
1etlerln iıtlfade edecekleri 
dalla oa kıı h11ftaıı •ardır. 
Ruılar bu middet zarfında 
vaziyetlarlai ka•etleaclire
cekler ye ilerleyeceklerdir· 

Titlia içla tarlaları•' 
ıup rıda maddelerfal• -1 
ma11aa 11l:tebt7et Yı1" 
hakkıad(ka•aal tıkibat f 
pdacaktır. f 

Çe ım• kasuıada bi 

_ .. _ 
Altın 
Yük eliyor 
lataabul- altın fiatı yiik· 

aelmektedlr. Düa'alııam bor
ıada 30 lira 70 kuruşla k•· 
paadı. 

nablyeılade bazı klJ 
ba HD• tlt&•&a para 
jiai ı&re• baza k&7lllet 
day tarla11aı boarek t 
tütila lçia baıırla•klarJ 
btır alıamııbr. 

Nalalye mld&rii tıdll 
tlhaz etmlttir. 

T··ı·· s b ... u un a .. 
Dua ak11ma kadar " Gt. 

çuk milyoa kilo aalıbP l; 

" ~ ... 


