
aat 
• 

mız 

'f ekili- Manilla boşal· 
geldi tılırken kaçırı

lamıyanlartah

Uı11• bir teitiı •• tetkik· 
~·11•• Zir.at Veldllmis 

• ca~Uı Erkmea dla AJ· 

:•• l•hrimiıe ıeldl. 
1~1111 M•llada Dalaman 
il••• dewlet lıe1abın• 

ki ~la• bıt•rıları ılrlp yeni 
al • dlıe\tbfler werdhıbıa 
... .:· ••larimiae r•lmiıtir. 
.., •itti~ ele lıtihıalia arı h· 

it• 11 içi• mlbim emirler 
Si ••lrtedlr. 

• 
rın edildi 

--o---
V ııingtoD, 2 ( A. A ) -

Bahriye aHırlıfıaıa tebliil~: 
Cıviltdtl&l Amerikaa dea iz 
thıl d&ımaa MaDillaya gir· 
medea evvel boıaltılmııtır. 
DDım•aın bava bombarclı· 
manlarından zarar ıirmemit 
olan bitin evrak malzeme 
•• laıe maddeleri tahliye· 
dea lıace dealı kav•etleri
miı ter.fıada11 rlrlllm&ıtlr. 
Bitil• eadllıtrl ve lıte YHI· 

taları vı yakacak Ptaddelerl 
tıbrlp~dllmlıtir. Dealı la11· 
taaetl memarları ,aralalara 
bıkmak 1 çia lıl•ri baııada 
kalmııtardır. Ma•llla h&fıe· 
aiade ba1aaan bitin ıemUer 
bOt&a mOrettelutlHile bir· 
likte dlım•• M•aillaya rfr· 
metlen evvel Cavitoye rett-
rilmit bul&aaayorlardı . Diier 

.. bllıelerdo bll41rllecek bir 
111 olmamııtar. 

--o--
apOn gemisi Stalinin pilin·· 
batırıldı ları muvaffak 

7 

olmustur 
--o----

Londra.(a.ı)-Raı muHf• 
f aldyetleıi devam ediyor. 
Kerç ile T eodoıyadaa ıoara 
Kalurada alanmııtır. Alman
lar borada bir çok llarp 
maberaeei ve yarab bıraka· 
rak f çekilmfıtir. Almanlar 
ba:muvıffaldyetliıliii•i hık· 
h g6atermek için ae ıopta 

•e nede Roıtofu buaktaklıre 
ıamaa ileri ılrdlklerl sebep 
lerl ıöyliyehilirler. Kırımıa 

ıoğaklara Moıkova ile kıya•· 
lanamaı. Halbald Al•aalar 
Kırımıo ılatıli aema11 al· 
tandıdı çekiliyorlar. Ker~t 
ele ıeçlrdikleri vakit ba 
bidise Kafkaıyaaıa dara· 
muaa blyik bir teıir yapa• 
caktır •• demiılerdi. 

aııtıo Alrnaa kuvvetle· 
fİ iu VAZiyeti gDçlet ittir. 
Sıva lop ol mubaaar•ıınıa de · 
vem edip etmiyeceiı dıe 
ıüpb elidir. 
Kuımdaki son h•reketfe· 

rin plinlarını Stalin buarla• 
mı ıhı 1 Bu b1reketlerde ordu 
don.nm• ve h•v• kavvtıtlui 
araııad• 16ıilea iıbhlıii h&· 
Ula tcf ~rrllatile bhzat Stelia 
tarafıadaa kararlaıtaralmııtır. 

Httler, Kı1uaa cephulaı 
takvi1e kıtaları 16adermif, 
f•kat ba kıtalar Raı ileri 
liareketlnl dardurmamıtbr. 
Şlaadl K•lapda alb Alma• 
koktnlvn f9lril• la•lft4ftlr. 

Son Dakika 

Amerikalılar 
Manillayı 
boıaltblar 

-~··.--
V•ıiaıto• {•·•>-- R .. IDI 

tıbllt: 
Si kl••••••••ldı Maailı· 

da bala••• 1aralalarımiıt• 
ea blJlk k11mı ba ııhlrdea 
çıkmlmıtbr. 

Şehir ıçak ıeldr Hla ••U· 
mHI 811rlae bltlll mi••· 
faa tedltlrleri ortada• •••· 
dırılmııtar. 

J•po•lar ı•lari lıral atmft
lerdir. Aacak iıı•I •••• 
kanetler ı•larla aıa1lflal 
remi• edecek kadar•ar. çı .. 
ki Jıpoalar laeala blJlk 
kuvwetleria ba ıelare peW· l 
lıcek duamda detlldlr. 

Amerikan istas 
yonlannın 

Türkçe 
Neıriyatı 

Vaıh,ıtoa ( •·•) - Naı· 
yoaal Bıotlıaıti• Korpod•· 
ıo• rad1o:ıataayona haftada 
iki defa TBrklye uatfyle 
11ıt 20.30 dan ~21 • kadar 
Tlılr~e ••trl1atta balaam•I• 
karar wermlıtir. 

Ôallml&deld çarıamba fil• 

Leningrattaki 
Almanlann 

vaziyeti fena __ .__ 

Moıllo•• ( .. ı) - Ruı er· 
dalan••• Lı•l•ııad çene· 
ılaclekl ao• 11••ıffakı1etleri 
•• billaıua No•ograd demir 
yolaaaa itrali L•alDırad la· 
leriacle balaaı• Alma• orda
lanaua danam••-. fe•kalld• 
aısikleıtirmlıtir. Buradaki 
Almaalarsa ••haa,rada kal· 
malaıı bile .. •11111 bılaıbr. 

- .... __ 
Yeni Sovyet 

Hedefleri ... _ 

Avastralya 
kuvvetleri 
ne halde --·o-•---

lata•ya, (A.A) - Ja,.. 
il••• kanetleri s. .. tr ... 
doja 11hiliai bomt.alı .. ıt
dır. 

Tok10, (A.A) - GıHNI 
Deneı lıumaaduıaclald A.na• 
tural1a ka•vetleıl WWbll.d .. 
yea bir iiıte birik rol .,. 
aıyıcatıad11a l»aalana hli
metiae ebem•IJ•t \'WIH,... 

Vaılalflo•. (A.A) - ~ 
rilraa teblili: 

Maaillaaıa ılmaHa4e .W• 
dıtli malaarebeler elen• 
edi1or. Amerika• " Fll,aa 
katalan ku•••tll ....U. ... 
ıal etlerek mlatewllleıe ... 11.,., •• , ••ıtllrllmektı•. 

- m 

Loadra ( • ·• ) - Aalıtal
dıjıaa 16r• ba•daa ıoarakl 
Sow1•t laawleri Orel •• 
Harkof ol•cakt•r. Ru para- HarD me.allerl 
tltcllerl ıoa 9 ı•• lciade • 
29 1ıa,,11ı rk111,,, 148 kam· Ol muhakeme 
101.a J•kmaf. •illlt •• ta ak· ! d I 
lar tahrip et111l1 •• 400 Al· e eD re 8 
maa aıkerlal 11'•• clııı bıralr· istifa etti 
matbr. 
Rulına Heri barektti maa• 

taaam ıarettı dev•m •t ... k· 

t••lr. 
TlFOS 14~1.ADI 

PolODJ•d•, u1c ••• ,.d.. Bil· 
tak mımlektlerhule •• bil· 
lıı111 Lltwaa1ada tlfla haı· 
talıjı ıalra• la•lladedlr. .. 

Viti (ı.ı) - Harp ••81-
lerlai ma~ak••• .tmek .. 
Rioapa kanlu •Üı~ı ı 1 

aia rıill La...,._ lda 9h 
mittir. 

Eeki baı•eldllercle• O.. 
diye, Blam Repo ile eelli 
baıkomutaa Gamlum .. 
dlfıer aaarluıa ....... 
reri kalmııbr. 

aO k11a dalı• 25 M 23 iıta .. S v kt ••ı 
yoaa ilk ••ıriyabaı uat 29, oga an o en- Mlddıiamami Gın Lı .. 

ardıa yeri•• Rlyoa lauJ .... 
alleri malaılıemMI ,.....,... 30 tiı bı1lı1•calrt1r. ler de f'ar kurt. 

Jap~;,;;- Sin- ı~~ !~~!!idin 
ga~ora nufuz· 

mu ettiler? 
LoDdra (•.•) - Japoala· 

rrn Slaıaporaa dıı mldafa. 
aııaı teıkil edealEpan lııal 
veya ha yeri• mld•f•aııaa 
nlfuı ettikleri baldnadald 
lıaber teyit eclilmemlttlr. 

z 

tayla edilmlftlı. 

--·--
Mac Artbunua _ ... __ _ 

teslim olma11 
~ Tokyo,(a.a)-H••ll t.,

•e'Clilmiye• · ...... ,,.. _.. 
-Jaboalar·Flllplaleı•ekl &..
[rik•• k•••d•ri k ....... 
S'-~.!!!I .M~c ~la~ te•• 
"olma11aı teklif et.iti••· -ay-

Cocalr - llri kerte iki dart e~er rtbl bı"9mcla• iti•• itlde blr ""•P tlalaa ltr•Hl•· 
Ôfretmen - Naıal lleup? 
Çocak - _ Kauaca "• IBUll aa el~a1ana bw .... k •• ltalaahlak kar1111••• aW.klan U. 

tkt ,.kehn!!? M!' 9ftJ'l_1ttttt ... $1tMlt. 
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rJı;ponyanın'l 
: ·s .. ··k ı 
ı ı1 - ~yu 
f dielleri ... 

(l 

il - 17-! ·y.-:.-:. -: . 

Ja~yanın 
Asya:-~iyas ti 
ve Ru~y .. 

-~b-

ı 
ı 

Merkezi. Aiyada i l6rk• 
leri, Tatarla~~; Kırsudara, 
Baılurl~ra, . Kartlara, Oıbk· 
lerl ... :·ı~ir · T&rk' ıııuplarıaı 

• •t ~' 
birlettitfp · :yeni bir iılim 
devletf ~·iiiiielliıi ·· attiktaa 
llOara muayyen plioa röre 
bu devrefr:.~az o, Urfa ve 
Ure~İ1Vig·'"'lil~yetleri Gıerin· 
de ··kurmik;·.,_.ğoD'ra da Çinde 
•• Tittktlt ıida kalan ve 
lıli.ri. ~erle mesknn bu· 
hmaa · ti6{~ · villyetleri ba 
çerc.iveye-rrltoymalnı. · 

llogol meselesinin D•lll•
dea, yi1d:·-1nki 'Sibirya •• 
1ıtöiolistaa··1 :.. kartarıldıl&taa 
ao~ia C~fi; b&kUmeti can· 
laaiihrılaaiak ·: mukarrtrdi. 

Aa1~·>eemiyetiaia ilk lıe 
Moioliıtandail baılamak lı· 
teclliiai ı&ylemiftim. Bunan 

5qlyle C!l~ajuna bilen So•yet 
Raı1a; _-mam1 harpten çık· 
bia za~''1•, .ihlnyeıinde blı· 
•ettlii' ~\liadretıizlik ylblln· 
clea cere1•.•• tibi olmaı 
idi. . 

JAPOI-- RUH 
lbtHa~nm· merkezi 
ıojf istandır ••. 

1911 d~ Aıya devletlerin· 
clea blrf )a'yılaa, Çın impa· .. , 
ratorlata.. ınançuau tabtıa 
daa atdd;iı ;ıaman dıı Mo· 

il ·~· •1 .. • • 
ıoliıtaa :"da bu ımparatorluk• 
taa ayraldı ve iıtiklllial ili• .. 
etti.. · ··: · 

H&ll&tiiCl•t · ola~ak ta Uı
ıada J•i"ij•iı· · Budayı 1eçti. 
Japoalar oaa Mogoliıtanın 
.. blylk HaDı" unvanını •er· 
diler .• .. · ; . 

Bu . Ha11a muavin olarak 
ta Ayı• . kı~ getirildi. 

Ruıyaıüa··- bBytık ihtililiai 
clojuraa ;ı,ey&k harpte Ruı 
atifuza ısalmıı Çin ve J•· 
poa aifaı.u " da o niıbette 
çojalmııti.t° " : · 

Iıte hüıiiıii fizeiinedir ki 
ki Çin Mögofistanıa yeniden 
illıakını lsararlışhrmıt ve 
yapmııb. Bilalk ha Ç•ale 
bir muahede imza ede,ek 
memleketioi tekrar Çioe 
l:tailam•ia mecbur kalmııtı. 

Uzak Şark 
muharebeleri ehir Haberleri--

Singapur, (•.•)- Perab 
cepbeslu de dftım••ı• klçlUı 
gruplanle temaı edilmekte· 
dir. DBtıJanıa topçu hali 
Jeti olmaıtar. 1 opçumu~ 
bim•yeaiod• bir bsrliiimiı 
düım•aıa k6çiik bir m&him 
mat depoıuao tahrip etm' 
dtlımana yiilden f•ala ka· 
yıp verdirmlıtir. 8iıim lr . c ( 

yaplanmıı ~ehemmiyet iıdir. 1 
Kuıatoada mub rebe de· 
vam edi1or. Tuatham · mu· 
barebuinde (Hlu,,ı hedef· 
lerde baıı b11ar [ol(Jluıt11r. 

-----·-- Polis Halil 14 Fişlerin 
sene hapse lfi 

tasni
bitti lz~ir

de 176 bin 
nüfus tesbit 

~doıman -_tayyareleri ·a.aaa· 
{kale yollarımııa •• Sioıa_:_ 

P!!._~~kınlar y~pmıtl•'"".:... 
·Aıkerl .- hedeflerde bazı ha
fif b11ar olmaııa da · ölen 
ve yaralaaan yoktur. 

rT..,, Boraeoaan batısında -·9 a· 
kilen kavetlerİmiı H .-lıaada 
Hindiıtaaı lutalarıle birlet· 
mJılerdir. 

Sing•par, (a.a)- J•po lar 
Kuaatoad•ld Btibaya mt.V· 

zilerint. bombal•maı •e mit." 

raly&ı atııl•• tatmvıtar. 

--.no--

Ih ti kir ----
Karaatiaa la&ol cadde· 

ılade k&mlhci He;it alaat 
aclıadald kiti la6mlrla kilo7 
ıa 11q 8 buçak kanıta ı•t: 
mak aaretlle ibtlkJı J•ptl· 
jıad•a baklnada ıa~ ıabıt 
varakası yapalmıthr. 

Bu ıaretle Moıohat•• tek· 
rer l,ir Çin •il•y..tı ıekllai 
alwııh. 

in hkum 
edildi 
_.._._u-- -

Hazıd~a on giıı &oc ~ bir 
rece vakti karakolda rafa· 
nada çıkan · bir 4 mllaakaıı 
y&ıiindeo poliı memura Ea-

·-;, Hıdıra kuten ve te~eh·= 
!diren tabancı 'ııurıaua ile 
yaralayıp 61dtlrea Emal1et 
-ıii&dllrlllillaila 149 ayııı•da 
·kayllb Halil Aıkıa cirmi 
metbut kapulıu bil imlerin 
ıöre •ıu ceud mubgkem 
~~lm i$te idi . 
-:soyfik bir diDicyicl k Ja
~.hıı t rfındanr l~ka:-u. 
devam eden bu· d •• aeti -

!t. f . 
"Celenmiı ve dl11 u r1 te . • 
him dilmit tir. r rd suç-
Jiıuua arkad oıuı tel! ve 
teweblıOteh 61dürm ı ul~.,ia 
kayıt ilmek_te, fab.at hl· 
dbede L maktul&11 ıu~luya 
tahrik eylediii kal.o( dil-
mekt• idi. Neticede Halli 
Aıkıaii 21 aen•ye -ı;akabil 
14 HH m6ddeıle atar laap· 
ıia• •• amme biım tleriadea 
mallrumiyetiae karar Yeril · 
miftlr. --o--
:_Ç!)rülmemiı 
bir manzara 

4·---c:--
...-=~ ı&o bi, ı~c• f •ıılaııı 
.,,•i•n kar dlo lımiri •• ci --.. .. - ... 

•arını h ••m-.a ke plamıttı. 

edildi 
---o-----

VUlyet ~ııe mldtlrlililace 
lımirde .,.ı.,e teni edilmit 
olan fitlerla taınif• aiba1et• 
leamiıtir. lamirde 50 bin ha· 
nede 176 itin a&faı te1bit 
edil mittir. 

Bittabi bu rakam lımlrde 
ı t ye m&ıta~ık ııtifuı ıayı· 
ııeıa tamamını ifede eyliye· 
meı. F kat kuv•etli bir fikir 
•crme;e y..r mıı farıedile
bilir. 

Dalaa eYvel de kayıt •• 
ltaret eylediiimiı gibi ek· 
m kt karne karaa aıullnia 
t · tbi ine dıir hoDUI Ticaret 
weklleti hazırhldanaı ikmal 
eylemt.miıtir. 

B.a bızırlıldar bitiace karae 
uıal6a8n ~ok paratik bir 
tarıd• tatltll&i babra relecek· 
tir. ----ao---
Bay Cevdet 

gidiyor 
A•tal1a ticaret mldlr-

llilae wetıAleten tayla edi
len mıntaka ticaret mlldlr 
mua•iDi B. Cc•det bugln 
lzmirden ayrd•C•kbr. lımir 
ticaret mtldilt muavialıiiae 
tef koc.troll\r B. Ali l:.mr• 
Yc~6let edecektir. 

Asya cemi eti v;;.m · •• .,,." ibhy.,ıarıa 
ltil<a betırıa1.~i• ita · ltal Per1:1k 

Mo2ol Ü yel eri •• ~lımir İÇID f~ vkalAde .... . ... . 
hattı 
mı? •• dTıoayılmaktadır. varı dı 

S 2tad b.u ı,~! 

me-Maiyet 
morları t~~~. 
matrıamesi 

- wO--_. 

Maiyet memurları iti• laa 
zırlanaa 7enl tallmataame 
bı.tbik mevkiiae koaalmaı · 
tur. Bol hlimatoam•J• ılt• 
maiyet memurları••• iki ••• 
ne ılreco" ola• ıt• j mlcl· 
detleri d iıeler ara11••• ıa 
ıaretle takılm edilmlıtir. 

Mektapçalakta SO, ldere 
heyetiDda 30, seferberlik it· 
lerlade 15, laakuk lıleılade 
30, atlfaıta 15, defterclarlak· 
ta 30, tapa •• kadutroda 
15, vakıfıarda 15, alraatte 10 
gll•rllderde ıs. belediye 
buaaıl mab11ebeıi•cl• 40. 
kly biroıanda ıs, aafaacla 
15, emniyet mldlrlltlade 
30, ti!. haat fıleria•• 15. I•· 
hiıarlarda 10, ticaret iılerla· 
de 15, iat• lılerlade ıo il· 
man relılltlade 48, lrau 
kaymakamla klan• a refakatte 
120, ka7makamhk •eklleUa• 
de 60, aabi1a mldlıllllade 
90, kııılay •• çocak eılrı•· 
m• kuramlaraada 10 ... c•· 
hıılacakbr. 

Dablllye ••klletl lldad 
ki••• aJI lçlacle A.alıuada 
maiyet memaılan içi• bir 
kare ac.mııhr. Bu karta ıt .. 
jıdı bitire• 60 mairet ••• 
mara ittlrak edecektir. VI· 
)Ayetler, karıa ıtclıcek olu· 
lana iıimlerlnl wekllete bU· 
dlrmiıle•dir. 

F~YDALI BiLGiLER 

Güneıte kara
ran cild nasıl 
beyazlatılır? 

--~ A•'/• cemiyeti aıaıı11dau -D · I en' devam etmelıtedir. Loadra (a.•)- Saliblyetll 
olao Moıol milliyetperver eri _Bü ıal:taa •oiuk r&ıalr Gl•~ıt•• karara• cU•l•lal 
L i d ı dı • m1ıbfıllerde '-aı&• 6iled ·• 1.. • I .. ua ye• uruma uyuıa111• • Joktu. Ere mıot.lııının ber bıeyaılatm•• ıç • t• pe•• 
1 910 d M 1 · t "kll ao ra bildirildıiine n6re J•· 
ar. l a oıo ıı ı . t-.~fıoda aoöaklarıo btUı im • kallaaıoıı: 

i · R 1•r • peı l•flD P•rak müdafaa 
lini lemin çın U•J•JI • ·ı&;cift1· 6 ı6ylenıyor. 8u .. unla Bir lliyara kaltuklaraaı MJ• .. h tlaraııa Difaı ettiklerine 
dıma •çajırdı. beraber bu karın l>a da~tua ıoara et maldaeai•· 

dair J•ydaD J •pon id4iwlan• 
1921 ıeaesi temm•ılJDUD _a:aıatalıra .... bir bereket den aeçiniı. Ba pir• lc.rl• - ... oı te1it edea bir baber gel • 

betiocl g&ol· Mogoliıtanıa _•limeti olduöu Ulve olu· ıine bir tip ••ı•li•, bir • memiıtlr. 
milli clmhuriyeti illa edi!:._ ııoyor. kalave kaııfı tatlı l:tad••J•· 
di. Bu llln Ruıyanın 'kuv ~cr;;;;::x:;1~:ı::::ıı::rJiEZl~ıı;:ıç:~•:::;ı:-~ i•• iki çerba k•t•iı 161 ••J11 
vetli bir sı•rni:ıona biaı•Y•· 1 SINEMAD ı bir tutam klklrt nı •• 941· 
ıiadejİıpddı. Nite im o ı•·.. ı niz. 
mandan beri bur da bir Raı ;-:---------------------- Takta katıkla kanebrıp 
ıarniıoau baluauyor.. : BEY AZ TABUR Türkçe i eıiaiz. Sorla bir yerde m11· 

- Sonu oar - P"' 

------Cilt ve ZihreYi"HaatabklanI; 
fl r\Mftteh .. 1111 

DOKTOR 

Salih Sorıad 
hdact Bevler Sn No. 79 

f ALI BAR Kızlar paaıiyonunda J hafaza ederek sinde ltlr 
ı Eddicı Kanton S defa ııbablar1 1lılalı• •• 
ı Seanılar: 11,!0-5.30-8.30 da ı l»oyr.unaıa ılrlLıtlı .. 
·--------------------------------------_.; '~, ......... ı.w:ımm ............................. Iİll .......... 11111 .......... .. 

i ELHAM ·~ · A 51 EMASINDA 1 .. 
: Blitlla lzmir halkınıa bazı parçaJarıaı rlrlp ıalm111lıkla beklem~kte oldota 1 

ı Herke11in beklcdiii büyük t•rk Fıııni - ı : H .d. G d . r 
ı Tllrldyed• ilk defe gö5terilme bskkı 14i1.mire,, o ıip olao : t runreşı ın o••z esı t 

Aıtiat ve O*'uyucu auatkir Abdftln.h bın eıı soo t•beaeri: • 1 

• 
d 

' .. 

ha 
•• 
ı, 

lı 

' 

ı Btr ••le De.taoı... Bir llaıUd Ahidıeıi .. ' • 
ı T&rkçe- S6ılti - Ş rk Muıikill - Ar•pÇ• Ş ulula i t Tiiı çe S6ıll Emıalıiı f rk fılml BAYRAMDA ta dim 4'decektiı. 1 , 
ı MES'UT GON' L R ı Beı rolftnü: Ş rlua c ı gDzet eafi vo c• ~nynk artisti OMMÜ G0LS0M'üa blylk lalr 1 
ı E 2 ı muvaff kiyefüa oynadıiı · bO fılim ıimdiye kadar gbrdOgDath; ·nı g&r ~egtalı r filimi•· 
ı 25 12-941 ·porı mb g6nll matinelerden itibar ı ı - kinıa. ıı ıüa iiZ:ve en muvaff•k oluaaaı4ır.... ~ #~ 
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----111111111111 ---- Dü ü dü •• Bu da yirmi beş Yani IHaller güzünde Japonua birden lra e •· . c biraz 
petrol; zOjürdO mı e ı rden a rıı aklö ·e görül-
petroı ibraçeden memleketler ırası a lrlgor, me iş 1 v Şi ştu .. 

Y aııtn: M. ŞEVKI YAZMAN usu t&şındııf,. eli yer lı k~ beyı diksem başına 
Mıhrer devi tlerinia bir Muhtelif mrntak 1 rda tesis Ruhumun vabini duy nm d geçirsem t şm11, 

adı da Alaıaaların tabirince, ettikleri 40 ta fiyehıne ile 
zOğBrt (Habcnlcbtıe) devlet· peirol ! uayiiai kısmeıı ol-
lerdir: Tamım~D ni bi olan sun, memleket dahilinde 
ba tabiri doğru bulup kul- kurm ğa u .v şbl r. 
Jaaınak, zengin devletler Me.el d ha 1938 sene· 
nıibacehuiade bu memle - sinda Amerik d n ithal et-
ketleri~ eıa ziyade petrol tikleri 4

1
3000

1
00 ton petrol 

z&iilrtl6ğündeo muıtuip ol- ve mü t 1 ıu;ın müfredatı 
dutunu 16rlr81. Bo ıüfürt· bu busu ta hizo mühim 
ilikte de Japonya en lSn fikirler veımeğe yarar. 
aafta Y"r aJar. Bu miktarın · 2,900t000 

1938 aeaealade Japon· tonu ham petrol, 160,000 
yanın petrel •• mliştakluma tonu benıln, 1,200,000 tona 
olan lbti1acı yuvarlak heı p mayi mahruk, 40 toııu m -
5,000.000 tonda. Banan kine y ğıdır. 
4,3000,000 tonu Birll'tik Ame· Garüli\yor ki dah o c· 
rika dcyfetlırlndea, 300,000 nelerde itb lôh y rııınd n 
tonu Felemeıak Hindiıt nın· faıla11 b m p trol olarak 
daa, 300,000 tonu Mekaik memlekete g tiıiUyordu. 
•• Kan dadan sıclir. içmem· 
leketfen fıe Jliıde S i bile 
temin edilemez. 

Bunun Dzcriue ve Alman
ları• d&rt aeaelik plinı mo· 
del tatularak J ıpoaların 1940 
ıene1inde bir "yedi ıenelik 
pJaD,. kabul etti lerfal iÖ• 
rlir8ı. Bu pllna göre, Sil· 
halia daaınd buluDan 
petrol keya•kJ rıad isi J pon 
hine.inin senede 5001000 
tona çık nlarak ihtiy cın 
yihde 10 uau bu suretle ka
p1Jtmak, memleketin diğer 
yerlerlnd hl kıayaaldarı itle· 
terek birkaç Hı:aede bura· 
lardeki iıtibıali 730,000 tona!? 
·rardırm•k, nihayet § ker 
aanayilnden geait mikya ta 
ispirto lıtihı J ederek bu 
ıuretle ve kıı bir zamanda 
memleket ibtiyacırıın yiiıdc 
25 • 30 mlldırını içeıid n 
tedarik etme . 

Nıhayet• 1940 ıeneıinde 
jıponlır Felemenk Hiodiı· 
haı &zerine yaptakları kıı· 

mea ıiyaal ve k11men de 
iktiııdl tazyikler ile ba 
memleketia kendilerin ae· 
nedo 11900,000 ton petrol 
vo milıtı larıaı 11flty r k, 
l: eadilerlai Am~rlkı ve la· 
giliz petrol e1 retinden bir 
dercceya kadar kurt rmat 
çılaımııl rdı . 

Diier taraftan Jıponl r 
petrolo mlmkDa :oldu .. a •·· 
dar bam alarak taıfiye itini 
memleketlerinda yaptneğ 
bftynk ehemmiyet •erdiler. 

Bu kızımızdı? çaldırdığı· 
mı zaaD ttim. Beynimde bb 
boştuk ht ettim ve gördüğu · 

l 
•O~ ııpaz, oı bana o g c • 
d9n kaldı. 
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Londra ( . ) - Jo2Uiı 
Amir llık d ire inin teb!lği: 

Amir l Hawilto kum 11• 

d~sınd ki b f&f deniz kuv· 
vetleri Norveçin L fottın d • 
lerrn bir kaç gün süren b • 
lundın avdet etmiştir. 

B s ına Norveçli ve Po
luny lı P.skerler İftir k et İ~· 
1 rdir. Ad ntn muhtelif nok .. 
t Jısrnı ıker çıkarıJmı~, Al· 
mac t yyar lerf keşif uçuı· 
1 u y pmışlarsa da kuvveti • 
rimizin h rek trn mıni ol • 

m mışlard11. Bu mühim böl~ 
ıede dilşm nın deuiz mDna
kat ·h alt ü t edilmişhr. Bir 
k ç Alm n . sk ri ve bir 

h ç Kuhılirığ Norveçli eair 
edilmiştir. 
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Alı oc kt Bekir sok • 
ğında 47 numarcd otur n 
M\!hmet ln21 Ş diye, ı.r.bıl • 
y mür c: t ederek kcudi 
evinde m raogoz S Jibaddic 
adıcd biri iyle kumar oy· 
n dıklınmı ve 97 lir111u110 
Sal heddio tar fıod o kaz~· 
nıldığı ı şi yet t i "r, 

Z bıt c tutul n Sıı. "hed
dinin üzerinde 18 lir ve 
bir deılo iık nıbil balu!lmu, 
v tahkik t b 1 nmı tir. 

Sonr gök k~bbeyi alı m d .. rev. n c:1iyle; 
Kın yan lıboine çeksem bütuo u:ramıyle, 

İrliıab çık türbene ç bam da lavan, 
Yedi kandilli üry yı uıah m or dın, 

Sen bu viıenia altıad bürünmütı ın • 
Uzatırken, gece m~btabı gelirsem yı.ınoı, 

Tnrbedarm glbi ta f ere k d r bek~et em, 
Gilndllılla fecriyle avizeni 1 briz ebem. 

TOlleaen meiribi, Ak~ mları n m Y r oe 
Gene bl~ t 1 Yapabilirim diy m m batıran .. 

S f•h tın elhncı cildi; 1924 
MEHMfT AKIF 

Alsancag b Cl bekir so· 
kağu:ul otur n cemH cığlu 
339 Do c)Abcltin Ali kı!ı 

Şadiye Mustaf oğlu ibr .. 
bim dınd ki kişiler yıl başı 

mün sebctile kumar oya r· 

keo er larıod• çik n vga· 

dm meydıto çikarak ıaç za
bıt varil! a ı Y 1>ılaı11br. 

-----o--......---.. ..... 
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Çor kk pı G•ıiler cadde· 

ıhsdo Mehmet o§'lu Sabri 

aebepıh: ol rık i mailin dlik· 

knnıc t rıuı "ttiğic.dcn 

yakalanmıo bııklundı ıuç 
rabıt var k ı Y pdmııtar. --
s ğ 

erec • 1 
_ __...o-...~ .... 

Am y - Dün burıd 
soğuk 11fuıo ·•ltınd 20 cfo· 
rccedir. 

An ara - Burada sojuk 
ıafarın ltınd 26 lıtanbul 
da da ekiıdir .• 

... -
c 
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Kcç eller merked idare· 

iade Şen ve sıardea barda., 
V li oğlu ekerci Abd&lka· 
dir ve lbr bim oğlu Aliıia 
v ziy tlerhıdea ş6pbe eclH• 
miş ve üzerlcrinia araom•· 
sında birer t b ncı buluna· 
nk lrnmıotır. 

-- _....,... 

a alamağa 
s bebiyet 

lkiçeşmclik Boıyaka mev- 
kfı de avlamakta ol•• ı,. 
mait ejlu Ahmet •tiıtde 
bulundurduğu tüfeafi kaıa .. 
eu ateş aldsrarak Mehmet 
oğlu y ş rın diz kapa~
d D hafif ıurttto yarala .. 
m ıuı scıbebiyet vudljia .. 
den y kalaumııtlr. 
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Bıç ta11111k 
Hilal u fabrikaıaada ça• 

hş a mast fa oğlu aptlilka· 

dir kum rdan niyaxl ojla 
31 l Do hm ede biçak teılilr 
Uiğfodeu hakkında ıuç A• 

blt v 1 ka 1 yapılmışhr. 

-- -
Hı sızlık 

Kemer umumhane •oka· 
ğınd recep kızı 35 r•ıında 

fiye il g celi kalan Be· 
ir oğ'lu Mu t fanın 25 lira· 

ımı ç ldığı :ııkayet cdiım•o 
uçlu y ~lanara tahkikata 

la msvhr. 
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. :... 

.. 
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lsviçreye ihra
cata müsaade 

ed·yo 
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Ticaret veklletinden ıelt.· 
rimladeld .. ııkadarlaıa ıelea 
lalı telırafta lsviçredea ha· 
ıml takaı ıurctile ıelmiı 
mallar mokabUiDde ihracata 
mllaaade edUmefe baılaadı· 
la bllcllrllmittir. Bu ha .. eria 
plyuamıada ı•yet l7i kar· 
pJaaacıtı mahılrkakbr. 

Banclaa b6yle ıllm• tirle· 
riml•• bu memlekettea ,., · 
lecek mallar da ayol ıurıotle 
•••mele ıaıeceldir. Bu ka· 
bU mallaracı ıeldıii uıull 
4afreıiaele takH limited tir~ 
keU•• bildirilecek, meakQr 
tlrlıetı• 11.aaı talepaame•İ· 
•I• arlra11aa ı•rh •erilC)rek 
.. Yılk edilecektir. 

Haber aJdıtımısa ı~he h· 
.!5re ile it tall'pleri bir bay• 
Ü aıtm11tar. Bu memleketten . 
••liıleketlmls mal ıeldill 
mabette lbr cat yıpılacakbr. 

iŞ T 4\LEPLERI 
Beyratta bir firm• ticar t 

•• ıa••JI oclaıına mlracaat 
.. .,.1ı lzmfrden incir •• 
lılm nbn almak iıtedifinl 
l .. nut tlccaılarile tanııh· 
nlmunu rica etmiıtir. 

T ellYlvde bir firma Fillı · 
da fabrikaları mamllleriain 
ııcla maddeleriyle takaı ecll· 
19' •tl•I, ba baa•ıta it yap· 
.. ıı lıtiyea ilaracat •• it ha· 
llt taclrlerlaln adrHlerlai 
ı.a..1tt1r. 

8115 SEÇiMi 
Ttcaret odaıi mecllı ••• • 

lddarıaa ••~lea H•at p•sar· 
hll ıt•I toplantıya ç•fnl· 
•tlullır. Ba toplaahda mec· 
111 rlyaHt dl•anı ile Ticaret 
•• Sanayi odaıı idare be· 
,.ti Hıllecektir. 

------
941 Vılı . 
Pili~çosu 
~-

Lo.dr•, (A.A) - 1941 H 

aeıl saıfılıda Mıb"e' ha•• 
kvvv•tleri oıt. doj'ud~ v• 
Bıitaayaya karıı baıeketlo• 
rl•tle 4093 tayyare kaybet· 
mfılerdlr. 

A711i milddet ıarfında fa. 
slllı kayıbı 2189 tayyaredir. 

l 

Yılbaş ik a-
• • • 

mıy Si 

uiz aldı 

·lataabul,-Yıl batı pir - Ba di a 
goıuauo bByiik ikıanıiyeıl· 

oio d6ıtte biri biH ıiaiD Ka 1100 ( 
1 ndı 

e:iliz 
de 

ovyetler·n 
yeni · muvaff a , 
kivet eri ve 

hede ~ ı 

dık.SyQadc koa.ıiıyoacu Mu· • • 
ize çıkbi• aah•ı•ıdı. Muiı esiri 
buroa 25000 lirayı .ııoııtar. kurtarı dı 
Diier parçalar imde etdu· 
ja hın&• anl•ıııamadı. 

Çocuklara 
• • çay çırme· 

vın 
Faydalı bir ıey olcoadı{rı 

balde çay merak ıl rı çok
tur itin feu 11 bir çok aile· 
l•r aabıbları çocuklarını 
kahHlh olarak çay verirle •. 
Halbuki çayla içindeki ba-
11111.1 taaea 111idedek' suyu 
kurular. •• baıaıı 1rDçl~1ti
rlr Bimaelayh hiç ,., İÇID•· 
mek daha doj'rudar • • fçildi
ii saman da flfel bıfif liir 
Ç•J içmelidir. 

tbı1adıktaa iç dakika 
ıonra botaltılaa çayın zararı 

azdır. Faıla kal a kofUf•n 
çay daha muıiıdir. 

Ba faideli ma ıdm tı ÇO· 

caklarımız .. bilaıediii lçiı 
merakla olu17 c: klard•r. 

---o--
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lımirde ıladclik iktl1acı 
karıılayacak niıp!tte odoa 
kimilrll me•cuttur. D&ıo Y•· 
•idea iç motlrıe talıribe11 
180 bin kilo klmOr ıelmit 
ve Karatııı iıkeleıincle H· 

talmaıa baılaamııtır. 

F•"•t ıiddetli ıoioklar 
ytbtlndon lıok 6m ,o der
hiı ma lestf bAkimdif. Elde 

me9c11t k6mllrleıin te\IZ!lne 
dü bı:ledi)eCe hava ı•n 

f•brikuıoda devam ~dıhniı· 
tir. Mür caat c•denl re ya-

rım tona kadar JJ ö nllt ve 
rilmektedir. Ayrıc• b~lediye 

ıntakalarıada b lke t>CfU 

onar kiıo kok kÖmü ii • tıl· 
mııtır. Ayrıc bdcdıye aczi 

tespit edilen f •kirlere de 
parasız k6mtir dağıtrJJıttır• 

lzmirde kek k6m6rD ıtok· 
lannın Uikenmek lbere ol
duiu telrrııfl Etıb,.11 ka bil
dirilmif ve aceln köın8r te· 
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K blre, ( A. A ) - Oıt 

ıark ordaı rı kararrabıa a 
hblii•: 

loiiliz \'e ceoubl Afrılca 
kabl u Bardiyaya ıırmitler• 
dir. Şebird ki bioda.ı faıta 
lcriliz iaıp ratorJuk esiri 
kurt nlmi,tır. Dutmındıtn 

alına• esi rler 9e lurp m 1-
zemeaiuio mi darı bafıftir, 
bildirilmemİftİr. 

Ha•a uvntlerimiz kara 
kıtal naın huc:k tana mi· 
kemmel yardımlarda bulun
mutlardır. Fen bava şartla· 
rıodao dolayı Eradaby böl· 
ıeıinde b r iki tarafta mab· 
dat ha•• harekib olmoıtar. 

lurilia bna ku.,ctleri Eı•· 
debyanın ı r p ve cerıubull • 
da hareket eden düşman 

kollauna • Eıadabya çık · 
larıad ki dii,man ıemilcrioe 
tiddetle t rruz etmitlerdir. 

Dtitmanan 4 'bomba v biı 
a\'cı tayyareıi düıftrll1milt· 

tnr. Bu ban~k ttaa iki tay· 
y remiı. dön emıştir. 

imanlar 
Libyada ---
Londra,( . ) - Libyada 

Trablu ıarp bududuada 
arkalarıoı deaiıe •eren ıe· 
neral Romel kıtal rı dil dC'I 
ioıiliılere !car ı [ tibdetli bir 
mukavemet · ıöıhrmlolerdir. 

Aeeba ift"Deral Romel b. 
li Tr bluıhn imdat mı ge
leceğini üwıt ediyoı ? .. 

Moıkou ( a. ll ) - Dnn 
rcc6ki So ıy t tebliğ: : Bir'ıı· 

ci oa k ı u.:ı gü il kıt '"'". 
mıı c f.ı ııe ıin hiı c;ok le esim· 
leriorl ~ dOşınau mulu çeme· 
tıoi kır~uı t~ ile lemeğ" de 
vn ıı dn..işl e r ve n uıada 
Steritıa L'~nmak liıere bir 
çok mes~ Qo y ul ni ;şgal 

eylemttlerdır . 
Mos ova, (A A) - Düo· 

kii Sovyet tebliğine ektir: 
Bir güolük mub r b lerd 11 

aouı 20 k&y kurtaraldı. Ba· 
ta cephesi tet illerimlıdea 
biri eb emtn y tli aayıd lıer 
ç tit m lıeme ele ıeçİt'mİf 
ve 600 Alman ask rini 61 • 
dürmftttür. 

Kıtalanmız c"phane, elbi-
e ve yiyecek yüldD btt 

tren ve birçok amyoa ~ıe 
g eçirmittir Ceoup cepheain· 
de b v kuvvctleı imiı 200 
den J zl kamyon, 23 tank, 
30 top t hrip dmit ve 100 
den fazla A lman aıkerini 
yok etmiştir . 

Lenrngr d çevreıiade çe· 
telurimiı binden fazla Al· 
maa Hkerinl aldftrmOıtllr. 

·~~--"',_..,,,....__ •ı::.-.a!t!\i_,.....,.~ 

em k 
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E mek ibti,ıctnı kat,i 
ıurette tespit lçia iaıe mtl
dürlüğO nc• taoıım edilen 
fışlcr t mamcn · ta nif olun· 
muıtur. dunlara göre iımlr 
f ebrinin ııüfuısu 176,000 aile 
Hyt 1 56000 dir. 

Bubapta verilmit bır emir 
yo• tur. 

loh·sarlar aşmü 'Ür üeü d n: 
G6 ül b lüıuaı ÜZ ·rlne 2- l 941 hribı den ıtab..rco yaZ'llı 

ID•muı t f y .- tlıcra oa hız ılarıada göstorıl n mikd•rlarda ıam 
Y·pılmıttar. 

Eli rinde bu oevi mamuı·t buluııao b yiler mevcutlancı 
bir bey nname ile derh 1 ~ıımüdürJüğo bildirmeleri il D 

olunur. 
Nevi 

50 ellik ıaf ispirto 

25 " " 

Eski fiyat 
Kuruı 
150 
75 

Z m edilen 
Kr. 
5 

Yeni fiat 
Kuruı 
155 

Harl:tln baııadaaberi Mib· 
••rla hava kayıbı 8975 tay· 
J8recllr. Halbuki laıiJizleria 
b11bı 3161 tayyaredir. ı miai i tenmiıtir. ıs ,, " 45 

2 50 
1.50 
5 

77 50 
4650 
55 Raı cephesindeki Almın 

tayyare kayıpları hakkında 
Sovyetlerin yerdikleri rak m · 
lara ıaz aatıne retirili11e 
llılaverin kayıbi 13000 tay· 
yareyi bulm•lr.tadır. Zira So, · 
retler Rasyada dO§iird&lderi 
Almaa tayyareleriaia Hy111-

•ı 5000 olarak bhtnia et· 
mıktedfrl r. 

• 

• p YilSBSI 
Bug&n lhn P;Yiis ı şöy· 

Jf!dir: 
Reılt - 2815 
Hamit- 2700 
Aziz - 2625 
H.u. alı- 261 O 
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Milli oıyan20 bil~t1erinizi 

50 " tu v ı ~t" 
Kolony ispi•to u 

Y kıl cak ispırto 
Cila iıpi to u 

50 el. ltk kulouy• 

25 " .. " 
Fıçıh f ı p •r to 

50 
90 
45 
55 

100 
60 
90 

" " " 260 
lyutlu -------;,::'"-1 ~----~- 90 

( Sa d t ) 

10 
10 
10 
5 
2 50 
o 

10 
10 

100 
55 
6> 

105 
62 50 

100 
270 
00 
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· u ey 
t oda 200 

iş vi~ 
kamış 
~-o--

Berlio,(a. )-D.N.B.Ajan11 
b ı ldiriyor: 

C cı pbenin merkez keıl· 

miode muharebe 31 ilkkl· 
aaada soguga •e kar fırta• 
oalenna r•ğmea ayııi ıidclet· 
le devam etmi tir. Mahtelif · 

yerlerde A lm a kıtaıan ıid· 
dotli müdafa cav ılan yap• 
mııtar ve savaşl r eınaıında 

taarru eden Bolşevik oirllk· 
leriai püs ürtmüşlerdir. 

Bir keıimde bir Alma• 

ıublı tl.:nı:oiao m aıup kı· 
talar bir taburluk dBımaa 

birlilderinia y pbkları mite• 
addit taHruıl ra tardetmiı· 
lerdir. 

Mubareb abasında 200 
Berıe•ik k lmıotar. 

· Baık bir ke imde Bol· 

ıe•ikler 172 ölii bırakarak 
şimale çekilmişlerdir. 

Bir alman karşı taarru· 
zanda bir düıman gruba 

yarı y•rıya yok dllmiı di· 
ğeri kılkaı şim 1 dojru 
kaçmııtar• 

--.. --
Vili e 
Mec isi 

_.,_ 

Viliyet umumt mecUıl 

tubaba ikinci p z ıteai 16· 
nn topl blarınrı bışhyacak-

br. Dııirelerden bir kıımı 

ihz ri blltçelerioi bazırlamıı· 

lardtr. Bu bütçeler bı•if 

edilmektedir. y .ıua rftalcr· 
de vil-yet dıimi encime· 
oiudc tetkik edılecektir. 

Göz·· 
v pag 

0

st ka
sürülen 

a 
Gözün üst kıp ğına 1618· 

len pul k sem dedijimis 

vaze•io Ji it, yani m yi v • 
zeliudir 

18 ya ı d )>iı g enç luıın 
~ üzü v tuv lehyle bu k dar 

uğıa muı doğru df'ğddir. Bu 

y şt bu reuıi "ri , buhar 
b:t .ıyol 1 Y p lhOIZ1 30 40 
y .. şıo g ııucı:: ne y P•C•ll 
ıı utz? 

Göıl~rioizi gt ce yatarken 
gü yu ile b 

Poliı 
ER 3497 


