
Son Dakika 
Almanlar Rus-: Hollandalılar 
yada büyük bir Japonların 59 

f\'ekUimizin 
Miihim 
Beyanatı ___ o __ 

Bölv:ede 
sıkıştılar 

Londra (a.a) - Ruıyanıa 
bir tuafıada Alman kıtaları 
çok ııkııık bir durumda 
bulunmaktadırlar. 

Kırımı asıl Ruıyaya bag· 
lıyaa demir yolu timdi Ruı
larıa eliadedlr. Dontz bav· 
zaınıda teıebbliı ıimdi Rui-

• • • 
gemısını 

bahrdtlılar 
Bata•y• (a.a) - Rlyter 

ajaaıı bildiriyor: · 
japoalarla · Muharebeye 

ıiriıtikleri ıtıadealteri Hol· 
Jaadalılar 59 japoa r•mlaial 
batumai• mavaffak olmat
lardır. Oıtalama bu beupla 
japoalarıa ıl•cl• bir remi 
ka1bettikleri anlMtalmııtlr. ---o--llal lldaıır ·Tik !ardadır. 

-ıııuılal -Gı- Milleti:;-arası Ruslann. niyet 
lrbıı ıısıllarinl bir uara ve emelı • Ro-

llMt11111aıız $1ıdlllk AmerikanCu11. manyayı ııgal 
111t,,--, -o-__ hurı·uatıarı·nd0 etmek 

(a ) U U Stokholm, (a.a)- Marqal 
Refllc ·• - Baıvekil • Timoceakoaan Mkrayaadald 
a le Sıyclam Milli lro· kUlllllllClı muzaffer ilerlem .. i ke•di· 
ti"L --·•.un tıdm mil- V ) M ı· ıiai timdi Diaveper 100 ki· .,.,. laila •ıington (ı.a - a ıye , 

·--..... u. L-L ıaı ve uzun aazarı Miıter Morgeatbau Jometndea dalua 1akıa bir 
........ •aıuıbır. meaafe1e yak'-...... r•ıtar. Ba • buluaarak milletler araıı ... .. 

1ıı..! ••••ı .-tJayaa har· bir paraaıa tedavlle çika- ilerleme ile Mareı.ı Tlmo· 
...._•iaa d çeako yalnız Harkof Roıtof 

•ti 11 ••beri alına• nlma•ı d&şllnüldüğü ıöyle- demiryolaau ele ıeçirellil· 
~•J•rak clahı ev· mittir. Ba para timdilik bir· mek için iyi bir darama 
~, • IDiaıllerlai aıla leıik ımerika devleti ile Rıo· rirmekle kılmamakta a1•• 
,.:tatıı, dedi. Bravo daki koDferaoH itiirıak eden zımıada Dia1eper aHdlae· 
da• •lliıılıadı. milletler araııada kullanıla· de taarruz aalauı içiae yak· 

''~ a..~•ra albD fiatiae caiı bilibare bu paranın laşbrmaktadar. Hakikatte ila 
.. li 

1 

...,vekil: bltüa diiayaya •teımil edi· ıeddia kimıe içia fa1da11 
el ~ 1'1tk alb bi leceiinl bildirmiıtir. yoktur. Ztıa Raalar bara11aı 

• ..... ı m D kiiı- tabrı"p etmek ıaretile f-~ •• l.ı_ "'111•1c lat ı B Rio k0Dferaa11ada bu bu· ... 
~ t.lr eıe er. 11

• kirlıklanaıa derec..ı.ı ..a--la1meti y Lt ımta bir diiava koaferan· •--lill••- Oa ur. ' termişlerdir. Fakat Temo-.,..., •Waa •-- c ııaın toplaamasıaa karar 
1-t ..... _ ır ..... im- çeakoaaa bu aeclclin JUi· -...lrez L- la verildijiai ıöyleyen nazır 

ııa ... L_ .,.. ••1• 1• aıaa kadar ıelm'· olmau · _.._•ca.x.. daha fazla malumat verecek • •ldiı. ~b •• ela doira çoktan beri babaedilea .. ,. 
? .. ~.... 1 durumda olmadırı•• clemiıtir. · St li t L ela ..n 811 "b 1 taa çıkara• JADI 1 D arana D a•• 
il11a,lid&ll iltr IDabkemeye -- O dülen ,beclefia ceaap bab 

i ••• ,Lı'· K·•••lanmızda Ruzvelt 60 ya- oldujuaa bir ltuettir. Al· 
.,. •ı•tte mıaların ellade balaaaa ye• 11rı ~·le r •ardar. Bız ğlae petrol ıahau olaa Ro· 

lia.._ ~ etıaeyiı, an- ŞIDd&, gazeteci maayaya ba yoldaa ıiclUir. 
la •it .. le:~•• lrallaaarıı. 

1 ,.Plldı. ' ~·•caclu he· lere neler 
l•tat 1la kıfayeti içia 

., b11t fiıu '· betlamak, söyledi 
l.tlit •t '""•elterek •atııı V aıi•ıton (a.a) - Reitl • ''"~•le liııaulı. Llıım .,. u c:amhar l»ay Ruzvelt 60 ancı 

"'-rıı••ıa blll•1Dlektte ıraa· yal döailmD mBaHebetile 
lld1r. •t feJİ• bulan- beyaz ıarayda ıazetecileri 
Stotılal'lıa ~ kabul ederek ıu demeçte 

1~ •blaiJec,&ı~eaNiae. misa- bahıamuıtuı: 
1 

·- il 
~ .... ,llDıı .... acı TıaH "lır•I albnda bulunan ve IDCISIDI bırakan, ı,_-

.,, lll~naka1alarda m&ıterek düımana.kar~ı ko- lr ildl W•atlll 1 
>'•i ltlr lDdıtaaı IÖJ(edi. yan milletler balkana yıyecelı ılll nı · 1 • 1 

"-1.ai •1111 •lbiıe içia tip maddeler ıöadermek ıare· Pazartesinden itibar•• aeı· •tttr. ı(•kti1le dilflaül- tile yardımlarda bulunabile· re baılıyacaİJmıı .. Melek mi, 
'itte 

6Jlcıe cllljıblaa ceiimiz aalaıılmııtar. Bu yar• Şeytaa ma?" acili romem•s· 1r: teııılaı.r da ltaaaa dımlarclaa meııul olmayan da &a korku•ç all• faciu&•ı 
Fraa•dakiler dahi iıtifade hazırlaya• hatalan okayacak 

,.., 
4 lneı ••Ali-- 1ollan balaam111tar. •• lltıet alıcallllaız.. 

--

t 

VALiMiZiN SÖZLERi 
Ekmek, Kömür 

ve ihtikar 
Şat.at ayı ekmek karlan tenli laltlrlle· 

cektir. Polis •• belediye ııbıta11 baau 
içi• ıecıli rl•diall çal1111or. Nlfa clb• 
cha•lan 1olaacla olauya•lar ba aya mabln 
olmak ller• laaıuai kolaylıklar yapddı. 

Fasla kaıaaç malaad:1ıe meafaatlerlal 
amamaa Mrartada anyaa k~t& rablu malı· 
teriı •o malatekirler laaklnaclald takibat 
arthnlmııtar. Meafaat dltklaleri •ara••· 
cara lrat'lyea müıamalaa ıöıterilmiyec:•k· 
tir. Sulara kar11 aaaa•z bir mlcaclele 
yartldqlanmıaca ela milb hiı boıçbn. 

11111• ıp. ahı •eritte daima fatura ara• 
•lm•111 •• llatllrlrcallln flat mlrablM iti• 
nalana, lleletliye mıataka:uıaa. • ,.1aa 
karakoRara halter vererek tetkillbmıD 
yardım pıtwmulai •11• bılkımıalaa rica 
tNlerim. 

W.in ba .... ••nlki ıeaelerdea fula 
kok kim6rl celp ola•daia lıakh luıftla· 
pek lllfak ı)meıiad• ilıtlyaa tamamlfle 
karamaDfbr. Maamafllı vlll,.tce ve W.
tll1ece .. it daima takip aclilea Wr y811fe 
ltal•l ahmlbr. Etraftaa kimlr celbi l~a 
•••dİ• flk .. aı .. rafm••· tedbiri• aba· 
mlfllr. -El khive •ıA e 2ın Dl an· 

laıtınlması 
Aakar• -Yardam• .. elektrik idlllHI 

n latllallkı•• illU,.çlara llJlllll ...U•• 
plblattumak içha lktlaat , •eldletillde top• 
luu elektrik mltehıNıılarsada• mlirelsep 
laeyet ifleriai ltltirmek &zeredir. Mltelau
uılar raporlıram Jakıada koonl .... JOll 
be1•ti•• •erileceklertlir. 

lzmir Yerli Askerlik 
Şubesinden: 

Ş.IMmizcle lra11th lnalaaaa 1eclek ••11111 
n memurlar ı&rdllderl ilatlıaı haklmacla· 
ki tlerecelerlai bildirmeleri M. il. Vekl· 
lıtl bayruldın ilıtiıaııadı • o lap, 

M••la doktorlar, mlitebauıılar, liu• 
bllealer, ıa, yol, demiryol, ıemi, i•ııat, 
maklae. ormaa, llçme, mimar mi......_ 
leri •• Jeoloı, madea, gaı, ani mac1•• 
ldmyaıerler, kıdutro, avakat, draatp, 
malriaiat •• •....U rHıi ,tkıek elaU~
meyi laaiı olaalarıa aiwil diplomalan ile ~ 
ı•• lçhlde plaeye mlracaat etm.,. • 
ohunu. 
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_Şehir Haber 
§k :+: •• g p 

) Ye i o ullara Kömür yüklü Vııi(a.a)- Bqvekil ılı 
avini amiral Darlan M 
dönmilştür. Buıllakü • 
lar heyeti ~içtimaıada bol' 
nacaktır: 

' s la motör er - 41 -

PON J h zırl ııdı.. n rede? 
----o---

Amaç, F.r os da y tişec k t Jeb lerin 
Japouy yıı döndükleri z nı a F1Z6ncız kül
ıürüa.ü y ş t alarıın uğl waktı. J po Y , 
tah~:bu yeriue ve taleb.! diyle>, yetiş...uiş 
mütoba11ıılar yolladı. 

Aoglo Taksan tesırinde 

lzmird yeniden inşatı 

1 
karc.rlaşau akş m kız 11 ,ttt 
okulu binuumı u: nıtitü

ıü binasını bulunduğu Kül· 
türpcrk civ rınd ki rsa d -
hil'nde unılaı sı uygun gö· 

tesirini görmek k ı dir. H te ı 

nıada J•ponla11 c:n çok hyd 1 ndı l ı 
Alm~uı san t teka g oL uştur. 1837 Pari! 
sergisi •çıldığı ııralud• J•ponl r Alwan 
hma tanıa:ııtı fabrikalarınd n birıuın y P 
tıi& fotograf makinelerioin tıpkısını y p· 
tatar. ~aıudau ue kadar ı vindikl rini an· 
la tamam. 

Çilnkü b baı•tı aıkerlik için gere li 
olan dtirbinteriD ve bir ço hesap ilotlc
ıiain Jıponyada yapılmaaını mümkün kıla· 
cakb .• 

japoa eudütriai sermayedar! rın hiki
miycti albncla bulunuyorsa d , rmaye· 
darlı r da ask ri idarenin bil:imiy ti alh -
da it rörürler. logilizle;c ve Amerikalılara 
pre, barünkü harbe 1ıebep olan askeri 
bi:S.imiyettir. 

Japonlar Türkleri çok az t•ınrlar. Y alaız 
aydınlar her yeni Şeyle uğraıhklauı gibi 
inkılibımız üıeriade do durmu~lardır .. 

içlerinde bizi az çok bilenler yoktur, 
denemez. içlerinden birisi Türkçe öğreni
yordu. Ve a11I önemli ol n d• ıu, henüz 
öireameğe ~b•tlıyalı dört aya varmadığı 
laalde, Ttirkiyeye döneceğim b beri i •I· 
dıiı uman bana: 

'"Bay Eten, iÜle giile gidiniz .• ,, diye bir 
kart JOllamıfb. 

Jıpoa doıtlarımızın bizi tanıyanları bize 
çek 1aygı göıterirler. Bize olan yakıuhk
ları iDkılibamıza kartı duydukları h yra • 
lı ktaa öliirüdiit, 

Gariptir ki, ydlardanberi döviiıtükle i 
cliiımaaları olan Çin milli uvve leriaia 
lideri de döv&şme ve çarpııma rlicüaii 
~eao Türk iatiklil Hyaş ınn kc11disiude 
ayaadı dığı ıonıuz bayranhlda bulmak· 
tadır. 

-Arkası var-

rii1müştür. 

Yapı ve u ta o ulu ile 
er k H at okulu bin lan 
ş ll'tleıde me\cut geniş bir 
s b d iuşa edil~cektir. 
Bu I nı.. hazulan n ev a ı 
ma'"rif vek" letine göcderil
mişlir. 

Ödemiş M nemea ve Ber-
z merkezleıinde 

inşa it r k kız enıtitilteri 
ve kız s o, t okull rı için 
~ s b zırlanmış bunların 

bnitalara vkilete gönderil .. 
miştir. 

Tirede yapılaca binada 
ait arsaanı ted riki i,i Tire 
belediye mecliıinio Şubat 
toplaubııuda ir karara bağ· 
laaacakhr. 

---o .... --

Bir katil b-
oldu A u 

S~fe ihiıarın Doğ n~ey 
nahiye i de ifa c yl di • i ıı• 
rad jaudarm Hü eyini öl
dürmekt n suçlu H .. s ı:ı Öz· 
girin ağır cez&da cereyan 
eyı mc te olıın muh kemesi 
o~ticeleamiştir. Suçru 18 ıe· 
a~ •in hapse ve ölüm tız· 
miaatı ödemekle mıbk6m 
edilmiıtir. 

lzmi e .. bir bayii 
g cik yütılü üç 
moto hiç malü· 
m t lın m dığınd n civar 
1 ız 1 rl s bil k ı bll rıua 
bu 1 ın r nma ı telgrafla 
bildirHmiştir. 

s dai 
sinde 0

şler 
• 

Nüfmı dmireıinde vazifedar 
edilen. memurlar iki aydan· 
beri gecele:i bile çalışarak 

birikmiş 17 bin ıcımi ena· 
ı muamelesi i uüfuı kii· 

tükl rine işlemişlerdir. 
Bunl rdın muımel leri ia .. 

taç edi:miyenler büy6k bir 
r kam ifade eylemektıdir. 

Nufus dairesi IOD aadler
de ekm~k kcutına (;Hl ola 
cak nüfas işlerini de ilerlet· 
miştir. 

---o---
Şofö 

.., . . 
gır ışçı 

Şoförlere ğır işçi ekmek 
istihka ı verilmesi Ticaret 
vekiletil'!den iaıe müdürlü
ğüne bildirilmiştir. 

--..-o----

--o-----
Çeltikçi çif li _____ ..... 

Ankara- Silivrido va 
it Çeltikçi çiftliği Rolll 

yadan gelen 84 göçme• 
leıine 50 bin lira mu\cı 
linde temlik edilmiıı• 
bunlar peıio olarak -
dikleri 10 bia liradan OJ•' 
taklitleri ödeyememiıler :J. 
çiffik te ell .. ıiadea aba~ 
Sonradan ba 16çmealer 
rafından yapılan bu m 
caıt bükiimetçe aaurı 

bara ahamıı. röçmeal•r 
rafından ilk taksit ol 
ye•idea verllea b•t llİ• 
kabul edilerek mite,....-...... 
pare da 10 taııtıite baıı.' 
mıftır. lat 

Bu hususta hazır!-• it 
yiha mediH verilmlttir. 
- ----------
Ölii ile 
Evlenmiş ... 

Bulıariıbada Perailı 
aabaııada Mari1k• At. T 
neva iımincle bir katlı• 
cHı Kiril iv. iZaıof •• -;-~ 
yın pederi aleyhinde Sor'~I 
mahkemesinde bir di•• ':..~'tı. 

S t 1 da adet mııtır. Ba di•aya röre, ~· 
ş a riyka kanuoi ıurette bifİ'I" .. 

Ticnret od&91 mecliıi düa defı, Kir il Zırof ile ••~ clı 
saat lSte 8. Hakkı Bnlcıoğ- miş ve bu izdivaçta• P 

(unun rti liği de toplanmış çocukları olm,..tur. ~ 
pal mut üzüm ıatıılaran~• iyi ıeçiaerek .neıut J• 
cari öıf ve ... datleri tctkık Jar, fakat bir pa 
eylemiştir. . evlenme enakıada ko~ .._ 

Et arım 
kontrol 

Bu buıueta bir komııyo· Kiiril ile delil, kocıll la 
Ve S&tlml nun heznlamış olduğu pro· ölen kardeşi Stoyço ile ,t •I 

j~ler k bul edilmiştir. lendirildiihıi aalamafbr. ._. 

ediliyor . d . 1 k l in CD güz l filmi .•. ı Buaua iheriae Marlyk• " ... 
lıtaatial-Belediye mtifettiıleri ve Fiat • Geçen •enelerın gıl, ge ece aıcoe ' il d'I ı 'I ohıı dtlzeltilmui•İ ~, a. 

• Mickey Roooıy ve Judy Garland t rafınd•D temı e 1 en 
Maratrabe Komilyona mürakipleri dlla IA· • . • d c z orkeıtraıı·: bal kocaııadan, koca• 
bahtan iıibarea mez\aalıadaki ! t ahm aa· : ve meşhur p ul Vıthm 0 Am rı 0 

' yo b ı müteaddit defalar tasbil I il 
ı cın İJtİ akilo meydana geti il bu muazzam 1 eser fi •d 

tamın koutrole ~baılaruıştır. Bu itibnla O C A ı tireceiini vacletmiııe de Ji 

slNhıda ütün J m ve t " 1 L A ı dini bir tirli yerine S-P' 1
' DIC • ı ıı ım :muame· ı ~ ..---..--"-""""'"~-·vv~.... d 

leleri memurların huzurunda yapılmaktadır "-"'"" ..... i()ici"kia';;c;~ıerden itibaren : momiıtir. il 1 

Bu kontrollerin et ıallşl rıuda ibtikira ı " d ı Bu sebeple kadın, •' t. 
flat yükıe!<liğinc mıai oıac•g• tahmin olun- : Elham em s n a ı tı•d•i•n•, doıandır1ıc1ıtı•• ~ ., 
maktaaır. l G6sterilmeğe başl '1 cakbr ı ri silrerelC diva açmı~ t, 

Nezıaun kar'I ı Seatuılu: 1·3·5-7ve 9d Cum rtesi p zar llde başlar (t Dl••DID bugiolerde "' Ilı 
U V masıoa batlanmııtır. rff Je 

Bot bir aden ıuyu şiıes;ne su doldur· 
mah, i~erisiae bir koırıpoıto luııığı tuz 
atarak ~ritmeU. 

Ba •u ile sabah kşam gargara yapılır 
ye damlalık ile burun delikJerlae damlat&· 
ima nezle olmak ihtimali azalır. 

SHa#ahmo fe~ gıt ııesiuden ve i.zclib•m • dol y~ ~öre?1i· ı Kıduı şıbit olarak M~ '
: yenle:rle tekr r gö mek arzu edenlerıo talebı uıe•ıue : ka Tıoacva, Pernik -:-..JI ~ 
ı iöl61 ş ir muvaff kiy t lmzıu: n : bası papazlarsadaa b~ 
: VICTOR HUGO'ııun ÖLMEZ ROM NI t kayın ped ri, yani koc~ 
: -Türkçe sözlü- ! bası olan lvaa Zıgofa ...-

ı OT t D BURU • termiı ir. 

Z A H A R O F i CNotr da;;,c de P i ) i Ölü ile evleamek 81 
SAAT VE GÖZLÜ~ TiCARETHANESi : Oy ıyanl r: Ch rl s L oghton M ure n Obnra :1 riataoda ıimdiye kadar~ 

1
: T yar ... ı· ema ında Tel. : rillmemiı bir bidia• lttı 

-• • 36ıt6 ı iundan diYa biyük ıl 
Mavakkıtea Hacı • li P•t• olelinde 26 ı Matiaeler: 1_ 3_:..5-7-9.15 te.. ı uyandarmııtar. 

"marayı Dakletml~br. 1-2 
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,,, larıı Zl~ate te iri fi", bu ·:~ş 
' 
' 

d r 

:fl'aa ıibiftURıanıdır ' · 
bulg 

8 -3-
11 lrır 1 -leç ~ri J Y lll:aları 11 kadu l 

~&çela::•e o kad., eyidir 
j~dö~lllekt tki kuyalara 1 ku 

s,)'Q ba: çok iyi bir iştir. 
ltıyula Çede kullınılac k 

.~~''-bıu '' nekadar mümkün 
,tBo lı111ı0 icar dolduruıı uz -' r •tı . . 

11 ,.) llQua erıaıeıinden ku-
.~ıaıt~01q fada bir arttı 
e ~tıtıttır~ı. Fakat suya azot 

sik musiki,, s i'" ti ni on 
haf edeceklerdir. 

Türk nığmelerine büyük 
bir geniolik v kudret veren 
ve değeri avrupı lılarca t ~ .. 

dir edilen ba aat .. r 1771 
yılanda lat nbuld doğmuş

tar. Bab sı lımail ğ , d v
l t memurluğu nd n çekil

dik tan sonra 1 t huld bir 
hamam s tın 1dığı için D -

'' 'f obı ... 'ış oluuua uz. 
.~ . ..... Oiu Nereden Bul- de "Hamaıui zade,, soyadı-
~ y~lc malı? aı t şır. 

1,cı~QınJQ)ı: t lllabıuUer için to· D hn ı iz yaşında ik c 
tt 1111,0 , 9.t.rUd zamaaı ya .. musiki k bili yeti i göstc -
a~tllıi İ u lobumluktan t - m ğe bıtıhy n üçük Iım it, 
ıtt•U,taıu Çfn ileride ıorluk çc· zam ruoın üstadl rından un~ 
ti h.t.ı,:i BQ ı De adıpızuı cu z d Mahmut fendiden 
,~ 11ld&f6 ':'lııde haatılık gö · musiki deni alm ğa b şl -
Ufft .. ıerd tçla bu cla ı pata- mı tı. Ayni zam d Yeni 
..,•aı. Beıa tohumluk imayı · 

•' -t Urıa t 1 "d k pı Mevlevibıuı iae de de-l•'·" tabeuı pa ates erı e 
•ıa. bf topraktan boıl • vem ediyor ve or d A1i 

ve müst hdem 
" ·n yap ılma l 

~u un 'bugün 
r .. •~i rr z t d" neşrcdiierek 
vilayetlere bu mey a da vi · 
lfiyetimizdc tebliğ oluom sı 

be •leamekt dlr. 
Dün ddt rdarhkh n yt p · 

ttğımıı t bkik ta göre şu · 
b t p ~in m ~ı ayın birinci 
p zara tesadüf ettiğinden 
erte i günü dağıtıl caktır. 
Fa at m şl r yapılan ıa ·n 
h a kın da a ıl hareket edi· 
leceğiae d ir talimat bek
lemek lizım gel cektir. Ba 
huııust tediye emri göade
rilm e i ve ıufedilece· t •h· 
ia t hakkı ada tebliğat ya· 
pılması g rekmekt dir . 

nı 

An dolu. -··-v ana, 
hş ti •. 

Bulg r g zcteleri, Bulı•· 
riat nın S mokov kaıHH1· 
d n Dospey öyünden Stoy
k Nik. G neva ismi de 60 il İsttıab,: 

1 
Çeıitttr. Bu a da Nutki dededen ders lıyor-

::?lı. o:b tavaiy ede• du.. y&ıfl ea bir YD DIDlD V h· 
7ili 1 • •. olıa bu ç ~it Çok geçmeden beıtel r şetiddcn b hı diyorlar .• 
•t•çlıkb Çt~ın ormanlı ve yapmağa ba by n natk"' r K yn n geliniyl bir tür· 
'eıali ıç köylerindeki bir • rkısını p dicabı t ı .. Iü g ·çiaeaıiyormuı. Halbu~ 

1 1•rlor • · y v k" 1 k k · I• •bı't· ıçıa muvıfı d 1 . ı oğ u rı ıoı ço ıcvıyor· ır n b ğ ni m ı üzerin s -
D_ • mu ve babHınd n bi11 si-
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kmek kartları 
şıy ı ada faaliyet 

Ekmek kartı rıaın tevziatı her tarafta 
1 olduğu gibi Karşıyakada tl• o1aaca bıziyle 

l devnm ediyor .. 

Dün bu tevıiD.tta alik d ar olan bir mu
h rririmiz diyor i: 
Kaışıyak nıo ca geoiş mah Ucıi olıa 

4
' Alıybıy., tevzi işlerine memur mcaıes
ıil Nihıt Pala ile iaıo b~ycti mümessili 
Orhan Pirioçlerin fa liyetiaiD bir aaat ka
d r ııhidi oldum. Te•ıi otomatik bir ıe· 
kilde devam ediyordu. 
Sabıb tevziıb teraane mevkilade, öj'lı· 

yio iıtuyon nıerkeıiade, akıam da kıh· 

veler meydınnada yapıldı. 
Nihat Pala cidden maballeola faıl bir 

mÜJJlOSSUidir. Şabıi lhtfy&CIDI fÖ&etmiz, 
Parti, Kızılay, Halke'Iİ ve iaf• itleriadı 
kendi iıiai d&kklaıudaki kılfa •• ojalla· 
rnaa bırakarak aaillet itlerine hasrı ı•J••t 
eden bir ıabıiyet olduia•u bildlji11 iç.ia 
bu zatna bu milli hiımetlerdea •• kadar 
zevk aldıiıaı görerek boa de u•ldeDdim. 

Bu gibi r•ııç ve fail mahalle · mümessll· 
feridir ki hem milletin itini kolaylaıhrır 
hem hükiimotin ylhü11ü •ğartu. Biaaeaa• 
leyh takdir hakkıdır. 

11ALllN SESi HAKKIN 
SESiDiR 

iltb~el • d rağırılmış, iiçü cü S elimd n d b" u,111, 1_ ı.:. erın e pıtat 1 ye- ue üşeD minsıaın üçte ı- ŞEKER SATIŞI 
11: .... _ te vik ve ihs n görmüştür. k · r ı.,1ı. ~Jtll Anadolu ada- rini rıınnıa üze rine geçır-

Q •ı y lsmı:il fendi, 1800 sen w • B d t b l B 1 _..1ll1,d.. T e ıehirlil re daha mış. uuu uy n ve za e n lstaa u - e ediyo : ' iktisat m&dürl&jl 
,, "' r b sinde, yani 33 yaşında ik n ı · · · k b · • d balck 11 k lıf'pfy"- • 1011 ordudan ge rnını us n~n ayna •, ıc rımız e a arın =aylı· ıe er ıatıı· 

•1-ıa Qııtdı r•tirilmekte D de UD anını lmıştar. gelini e e oğluna İD bağ· larıaı tespit etmeio bıılamışhr. Bakkallar 
toı1 '1'~~•tıte1Jerdca ıeçip Kendieini gittikç d h lamış, cunl rd n intikam al· cemiyetindea aylık [teker ıatıılarına ait 
ı1~ ~· ll'ldl~ırG. Ba liri ÇCfİt Ja· fazla t kdir eden üçuncü m k için bir plia kurmuı. bir liıte İlteamiş ve bıkallar : cemiyeti bu 
'j •'1 ,,

111
: 6ıferl iyi teıek · Selim, ls mail dedevi büsbü- işten dönen oiluyle gelini· litteyı hazırlayarak belediy• iktisat müdür• 

- J 'i •ıtır• 86vAk olıDla tüo sar y lmı , nih y t ni e bir r boğ ça ikr m ıu- ö-ır.ae Yermiııtlı" r. 
ıv 1• beı. S" n ed er k yedirmio. Boğ ç ya • u "' 
f t.1ı t,\ relc, küçüklerini kend isini baş müezzin t in nhir koyddğuod 

0 
oğluyle Şimdiye kıd., yapılaa tetkiklerden au• 

~dır, dikerek kullanmalı• dmiotir. gelini h t J D r DlmUŞ• fıttldtgUll fÖre fchrimizde:ayda iki milyon 

ı.ı Patatoıl Üçüncü Selimin ölümü ı- lar. F t b dise zabit ya ıeker Hrfediliyor. Son zamların teker sar: 
tlddethad •r bu ıeooki kı~ın den ıoara ikind M bmut t k etmeme i içi aile r • fiyctİDİ yüzde yirmi beı fniıpeti•de aııfta· 

si fitler. P,:: donauJ olabi· kencUsini oruınuş ve b ş sınd örtb s edilmiş.. cait tıbmin olaamaktadır. 
"'••iaııa tcıla doaap don· müezzhdikte lıkeymuştur. f Qk t k ynaı:. ' bir türlü Ôğrcadiiimiıc göre bu ay bqındaa iti · 

,- ltaç t,.11 .... •1 
•_l•naak içi• bir g rezhıi yen mcmİi ba d fa baren bakkallara ıataılan ( nlıpetleri dahi· 

1 .. _ - .. •- Sultnn Mecit te ODU ko- d ogw lu b 1· ttk o k ( '"lr. F.; .. ı ça.ı ile aoyma- • ' Y ız ç • liade ı• er verilecektir. Her bakkalı• Hl· 
•ita ltQ~'. ıoyulaa kabuğun ı um ağ devam etmiş, f sıl · cuğu Elen yı :ıebirJiyer k tığı ıeker miktarı bald,alJ r f cemiyeti ile 
1ı1 .... ııe 1 rında bulunmuş, batta en· öldürmeği k fasın koymuı 1"1ora1 d 91 sa aızdır· v ,.0cu;;, kimse görmod 0 belediye iktiaat mBdllrlüğü tarafıadaa te1· 
lla, O•ın t •-ı ki k diıioe Abırk11ıpı semtinde 7 5 ,_ 
ı. • •cQt L ı u~ ur. ıa a 1 Sod Kostik y dirmi11tir. Z • bit oluaacıatır. 
uıh •o ••h'-1 'd"li 1 bir ko ak t b ğışl mıahr. "' ~,,, d J " 1 w ı m eae· ... v Ilı çocuk kıvr nark acıl r - _....._ ______ _,,.--_ ___ _ 

't L. onaıuı de w ' ld ' Dcd eh di kendi ş kir t-t lı OqQIQfuk gı tr. içi d ölmü ... 
QIQ •at faıalyelcri t o· 1 riadco Tell 1 z de H et M bkem de kay a Stoy-

•debifl •11lırda11 t darik lsm•il ve Mut; f z de Hıcı G neve, suçunu ink Ar 
••tLLı,'•lal:ı. FaLat ba .. larıa d l ı~ d' 

' 111( " .. Ahmet efendilerle birlik e e ore t torunun ö ıaıürme ı· 
dır. k.11

11 
toluunluk pahalı· 1845 yılınd hacca gitmiş ği i aöylemişse de ıahitler 

t.11 •ıa~•uıu 40 50 kuruı- ve 68 yaşıc orn 01 re; di lewdikten, çocuğun ces • 
'1İıi ft 21 1 •1ımuıınız. Daha Mek de gömülmüştür. dinde y pıl n otap i ani • 
ttdtariL au )c tüccarluıcdan şıldıktan rır suçunu itir f 

il et ,_ Dede fe di şark mus1·1- ı·. t · ı · 
••• tQ 1_ lllen.tı r. F•ıuly _ ,,. e mı ır. 
Y ti "Olıy sinin h r Ş\Jkliudc bir çc.;k K dan müebbet kürek cc· 
e ıe--·1 Ye aıasrafsız ı b 

ızmir Askerlik Şubalndn : 
331 doium1u ihtiyat piyado, topçu, ~ 

vari ve jandarına erabma 1evkedilmık 
fizere 2 ıubat 942 pazutesi gliaü sabılas 
şubede mevcut balaamalan ilin olunur. 

Gelmiyenler bakkıada aıkerlik kaDUG• 
ouD cezai hükümleri tatbik edllecektlı. 

"' "e f =umcz eseı er ır kmıştır. b - d'I · t " Ilı lur f ' r aıulyeaidir. Bu- ~ z ı a m um ı mış ır .. 

c1oı..c1a ;:;.11~1l derler. Aaa· D :: ızmir Yabancı Askerlik ŞubBSİl'll 
9'i11 ellıe ~llırilen fasulyc-

rlaı Yer fasalyu idir. -
C - Cfaudet Colbcrt- SpeD· : 

Ut "•Z& .• ı M llrevı~Haıtalıkları ı • 
D litth111111 : u i 

S OK TOR : Şabeıeri de (Booın To, ) Fred Scott Uk defa : 

lijııt~ih Sonad ! K NU UVV Ti i 
e7ltr No.79 Tel.2727 ı Seanıdar: 11 45-1.45-5-8.15 te r.umartesi, Pazar 9 da : 

lzmlrde buluaaan yabancı 330 ve 331 
doğumlu erattan piyade, jandarma, film
rük, ıüv.,i ve topçu eratıaın ( Muv•mf 
blzaıetlerlni ikmaldea baıka kanuaen iliv• 
edilen birer ıeoelik fa zla hizmetlerini dı 
ifa hariç ) 31 • l 942 cumaretiıi gDnOoa 

klldu ıub miz aı6rac•ıt1eri akıi tekdirde 
ilin olunur. 



SAHiFE 4 

.,r .. ~ttao rakamlar 
--....- ;ı-._ 

fi,.v .. I .un fula ıoium111, sık 11k kar 
ys~: .ıı 31 <lolıyı .. iyle bir hlum yurt bölıe
lcrioia yüksekliii merakı çekiyor. Oaaa 
için bugüa okurlanmıu haıf ınaıiy1e muh· 
tt!ıif yurt bölgeleriıin yüluokliğini ıöylıye-
ccği2.: 

Adana 25 metre, Afynn 1050 metre, 
Anka:a 887, mclrt, Ant~fya 30 metre, 
Bolu 700 metre, Bursa 120 metre, Çurom 
780 metre, Dö:tyol 100 metre, Edirııe 35 
ını.!lre, Erzurum 1951 metre, Eıkiıehir 800 
metre, lzmir 28 metre, lstanbul 40 metac, 
hparh 1020 metre, Karı 1750 metre, Kn· 
tamoa 750 l!>etre, Kırşehir 990 metre, Kon· 
ya 1025 metre, Kiitahy• 952 metre, Mı 
latya 800 metre, Maaiıa 80 metre, Rııe 
130 merte, Samıun 5 metre, Sıvaı 1275 
metre. 

•*• 
1938 iıtatiatiklerine göre b• balıelerde 

oıtalma 111 ıa rakamlar göıterilebilir: 
Adaaa 18.2, Afyoa 11.2, Ankara 11,7, 

Aa1elya 18,8, Bolu 10, Barst 1 ı,4, Çoram 
11,l, Döılyol 19,4, Edirme 13,8, ErzDrum 
S,9, Eıkiıerir 10,S, lzmir 17,2, lstıabuJ 14,l, 
Jıpatta 11,8, Kara 4,6, Kastamonu 9,7, Kır· 
ıebir 11,6, Konya 11,2, Kltıhye 10,4, M•· 
falya 19,1, Manisa 16,3, Riu 14,3, Samıaa 
J-4,8, Sıvaı 8,S derece. 

Aydın deairyolunda 
sel baskını 

Ödemit - Gece vakti Tire ile Çatıl 
i11u1011u bıtb ıu b11arık yolu lıumea 
bomıaf felea amele ekipleri çahtHak batta 
tamir e7lımi1tir. 

Air k11tm araziyi da ıu ıltili eyJemiı ge 
•• Yaaiyet korkala deiildir. Z.rar yok gi· 
dir. 
Mıaiıa - Gedi• ta .. rak demiıyola laat· 

b•• •alu lıHt&İ'J baklnadıld laaber yaa
llftır. Demiryolu batb•ı ıalar fıUll etme· 
•ittir. 

Nitekim barlla trea vaktinde •• biç bir 
allPJ• uiramıdaa Maauadaa ıeçmiılir. 
filhakika Gediz ka llara111tır, fılıat zarar 
pktar. --·----

Jandarma makamla· 
naa yapılacak zamlar 

••kara,- J .. adarmalara ~ •trileçolr maaı 
sammı h• lrkında Dıbiliye YelrilUii•c• iki 
proje haı&rlıamııbr. · Bualardıa biri Jan· 
darm• ıabay •e erbaıları ile temditli er· 
leı• verilecek zamlar bıkkındıdar. Ba ıım· 
lar 1ö1le olıcaktar: 

Sabaylar.tan biımet müddetleri bet yıl 
ola•lara 15, oa yıl olıalıra 20 08 i»eı yd 
olaalara 25 Jİrmi yal olanlar• 30 yirmi boı 
yıl olaalara 35 otuz yd olanlara 40 ~lira. 

Gı,dlkliler için de zamlar teıpit olun· 
m•ıtar. 

Dii•r proje Gedikli erbaı okuluada 
talaıllde balaaaalara zaruri mısrıf karıı
lti• olarak verilecek ücretler lıakkıDCIHır. 

(IHili Dlı 

RADJJ)~TELGRAF HABERLE~ 
Baıvekilimizin 

Mühim 
Beyanatı 

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

-Baıtarafı 1 inci aabifede -

Demek oluyör ki hükômet 
balkın kendi muhitindeki 
mahıulitının cinsine 2öre 
elbiıesial kendiıi yapmıiı 
ıevketmektedir .. " 

Bıışvekll, bay Kizım na
miye cevap veriyor ve di· 
yor ki: 

"T&rk milletinin, Türk 
cami.sın, kendi aaaaeai ve 

buaa müıteuit bir ablik le· 
likkisi vardır. Hükümet ba 

ahlaka karışmaz, amma bir 
hudut dahilinde inhiraf iÖ· 
ıürae onu• boı11lmamısı için 
tedbir almıkta teredd&t et· 
mtz. Haagi •eldl, De top· 
fımıı iıe Hrahatle ıöyleme· 
ıiDİ lıterim. A.nlr.areda ayai 
mallaHo çocuk ve komıuları 
gibiyiz. Hepimizin evine ne 
rlriyor •• çıkıyor l»ilirlı, 

böyle bir şey varu ıöyle
ıialer .,, 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Müzakereler 
--o--

Ankara (a.a) - Ayni gü· 
nlin celsesinde Refik ince 
kanunu taniften ıonra 3acü 
defa tadil edilen koruma 
kanunundan ve ibtikir aley· 
binde ve t111rruf lehinde 
ıöz söylerken kendi evlerini 
buiday, ıeker, pirinç vesaire 
ile dolduran m6aevver ıl· 
mılara ihtarda bulunmuıtur. 
Ve bu gibilere Hla meıha· 
met ~ rerekmediiini ıöyle· 
mlıtir. Naci Tınızda alba 
fiyatı hakkıada Baıvekllia 
aazariyesini teyid etmiı, 
Nakiye Ekia, T&rk kadını
nıa burln tuttaiu yoldan 
ayrılmıyac•j'lnı, ıırf kadın· 
lana da yiikaek mecliı k6r· 

ıüıünden gelen bu ihtara 
uyacaklarını söylemiştir. Baa· 
dan ıoara hep bu mevzular 
yüıöaden m6nakaşıfar cer-
yın etmiı neticede milli 
koranma kaauauaua bazı 

tadilitla kahulii kararlaı· 
taralmııtar. 

--~---

Bir puta mlıazzliıln Bitlerin nutku 
nkaru -----·-Bir ltılyan poıta miiaez· 

zii T r e11t ba valiıiade ardı 
araıı keıilmeıidea 62 Hne 

vazife rörm&ı ve ita uaada 
yaya oluak 100 bi• kilomet· 

rede• fazla yol ylılmlıt&r. 

Şimdi 82 yaııada olaa bu 
mlvezd, 1879 yalında•beri 
Ala ile Pilkaate araııada 
her g&.1 yiir&mlıtlir. 

Mll•eızilik vazifuiae baı· 

ladıiı zamaa Avuıturya poı
taıı lılımetiadeymiı. 1915 
••• •oara Alı kaeabaıı ltal· 
1aalar tarafından zaptedil-
diii zam•• vaıif e•i, ltal1a11 
po•ta idaraılae ıeçmiıtir. 

1915 • 1918 arHıadaki 
Umami Harpte Ala kaıaba
ıı bıvaliıiade, bombardıma· 

na rafmen yine postacılık 
vaıifeıiae devam etmiıtir. 

Müvezzi 11hbıte of up vızi· 
feıiadea •111lmaia düıüami· 
rormaf. Bu ıaretle iki re· 
kor kırmaktadar. ilir;, uıua 
yıllar vaıifHiade 1eba~, ikin· 
ciıl yaya yürBmek rokora. 

____ .. _ 
Berfin (a.a) - Bay Hit

lerla parti yıldöa&aıtl töre-

aiade ıöylediii autakta ••· 
zlyetin reçmiıuıi ve duru· 
mana bBliıa ettikten ıonra 
eıc&mle demiıtir ki: 

lngiltereaia ıiya1etiai ten· 
kit eylemiı, kaybedilecek 
bir ıeyimiı yok, f alrat kaıa-
aıfacak var demiı ve ıözle· 
rinl .. Ula tanrı bize, bizim 

ve bltüa beıerlyetia kurtu· 
luşu İ•İn rerekli olan kuv-
t eti vermesidir" cümleaiyle 
bitirmiıtir. 

_..,.. ... _.-

iaşe müsteşarı 
değişti 
--------

Aaka11,- laıe müıteıarı 
B. Şefik Soyer istifa otmiı-
tir. Yerine Hatay valiıi 8. 
Ş&krü Sökmen Süer tayin 
edilmlıtir. ve bu g&alerde 
yeni vaıifesiae bıtlayacakbr. 

Hatay valiliiine kimin 
tayin edileceği henüz belli 
deiildir. 

Harp meclisi 
merkezi VaşİJI 
gtonda olacak 

Melbara (a.a) - Saiibi• 
yelli mahfillerden bildirildi .. 
iine ıöre Pasifikteki harp 
mccliıf nin merkezi VeşİDI" 
tun olacaktır. 

Çörçil bu Hhada bıubi• 
daha m&essir olabilmesi içi• 
iaiiltere, Amerika A•ast• 
ralya Zelind bindistan •• 
Hollanda hiadistanı araııa• 
daki iı birliği merkeziaiı 
Londradı ' bulanmaıını ali• 
kadarlara · teklif edccegiai 
ıöylemiıti. 

--o--
Blnaazlnin boıııtıldı
öını bildiren ınaillZ 

tebliği 
K1tbire (a.a)- Bio2aıiy• 

çekilen bir kıllm kuvetle" 
rimiz düımaaıa b11kıaı yii" 
ıüadea ba ıebri terk mec· 
buri1etiade kalmııtar. Bit 
mavkii balunın 4 üncü Hi•t 
t&me•i şehrin f ıimal dog11• 
ıuaa · çekiımiıtir. · Çılr.ilmr 
miıi hava kavetlerimlz tara" 
fındaa mavıff akiyetle bima' 
ye edilmiıtir. 

Kahire bıva teblifiae ıö" 
re de iariliz tayyareleri 
dütman kıtılarıaa karıı ta" 
arruzlarına devam etmişler" 
dir. Malta düşman tayı•" r 
rele.ı i tar.fa adın bombala•" 
mııtır. 28 ikincikioaab 
mılta liıeıinde 3 d&ım•• 
tıyyareıi düı&riilmüıt&r. 1 
tıyyaremiı kayıptır. 

---o 
ihracat matla~ 

rındaki 
yükseklik 

lıtanbul,-·lbracat mallatl 
fi•tleri yükselmektedir. Bal" 
mumu, deri., tiftik ve pam.
kmnbları Jle yer f11bğı ff 
oohud ff iatleri ıon günlerd• 
kilo baıına 5 15 kuruı ylk" 
selmiıtir. 

Altın fiati 
lıtanbul - Altın fiatJeıl 

yiiluclmektedir. , DDn fiatle' 
40 lirayıi çıkmııb. Bug., 
kırk buçuk liradan bir mad· 
dd m11•mele göıdaktı• 
ıonra piyasa 3915 lir•d•' 
kapanmıştır. 

u:ıı:_- J)ı·yanno bD t1 rl . . ( SUdıt ) Kl .. •lnde11 alı~ır... Çora lcapı Pofüı llerkeal 
~ı.. 5 e e DiZi kar1111 ile, 164 HaEaa lal\ıls Olıl8ER Te!efoaı 
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