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ı.J•poayanın, fır ttan . tı· 

I ~ dtrek bfilüa Am ri· 
• 1 •rı gaflcıt uyl:usu • 

OJ•adır - b' ..c • -el n mut ış aıubeııo· 
~il •onr Am .. ri' il ( . 

::~lh~reuia te bır d vlet g • 
: ' 1da:ı6ıt .. rek düşm&o , 
•• ıroı '-1 g• li rn v r i bu 
tQrıuyorlar. Çörç llil V ş g. 
LOllda beaı bir logıhz ve 
1181Jl L• 

i 
. uır Amerilı n b.şvekıli 

rnıı 'b· b t 1 1 ı eyan t ve icra t 
• bulunm ı bu ittib dın en 
P•rlıl: b" d l R ır e ıl ve lspahdır. 
. Qlfelt ile Çö çıli Hıtle. 

~l Yenmek içia on milyonluk 
t r nıiittefilder ordu"u uo 
beılcali e kuar verm Jeri ve 
le llt&o mütt fik 01dul rı b ş 
t arnandaulığına G. V yvelm 
•1in edil<'tt <si g o S 

IOtıl 
rın ve o IQr wu dd • 

1 ~lırtQl b ğl •1 '-' bir çok 
lllılletr · sın erın n sıl anını b r 
dit n ve dirim va ıua tı -

iıh lırını ayrıc gö ter n ta-
t . ,. 

btr 
1 

mıı ıoe r sll umıy 
ltıhat ve ıttıf • • v ai a 

ve hldiı sı r. 

.şO~~r~ış o ik• t raf içıo hiç 
ıt.· arz 1942 yı ı tarıhııı 
ıç . d 

d b' •y etmedıği ve bclt i 

l 
ıç bir z rn a kaya ·t 

'11 Yece;ı;.· 
•1a 6 1 • or uoç v 
letl blerbeaıetsiz: muh rebc 
9-1&~- 11 k nh bir yılı ol . 

qf. 

Gen r 

"eli 
be 

SrFrı Sanlı 

-----._o..._ __ 

Ank ra ( 
ltfık k "· )-Bütüu müt· 
daı:ıl ~ uvvctler b kum u-

ıg1 Da tll • • 
rıl V yıu ehten gere. 

l'.)'9 1 g . 
Y•natt b autccılNc be-

e ulu '-
dellı iıtir ts.. u 1 u zclimle 

.. J ı. 
•poal rı . • 

v ıiyeu .• va t Jh bır 
VD • d 1 b ısfıf.dc t:d rek 

u tı d b . 
der.iıt· aı } ı tm~o 

• t\ ltaıc. -
i•ltlir. m Q nu d • 

Ur ol• • 1 • 
;:ı, ,,rnuu b~, b F ı· . u • er ı ıpı -

p..~cırd g6detılt k t mu veme 
ve Hollınd n, deııh: e 
hıv;ı uvv llE i t r•fmd n 
Jıpıl o mubt aı .. ~ ıid et
il brıcun>lor Jap01'y•Y lodi
ıll cek nıuk bil bir müthiş 
d rbcoi oordhı syon r 
taraft d y pıiıC t irli 
&lr Jı;ıreketin bı 1•D ıcı s -

ı b!Hr. 

-

er
yı:Jı t t 
lvcriş i 

el D e itle• 
rı in esiıltriniıı cidiven!cri 
bile yoktu. Bu esirlerin pek 
g rç ve "z yıf oldukl rı 
göre hem erken kcr edil
diki rici v hem iyi b kı1-

m dıkl rı ı gö!terir. 
Burad n Moskov y terenle 

gittim Alm n propag nda 
n zı Göbleaiu t hrip edildi· 
ğini öylcdiği dcmiryoludu 
t kip etti. lbu i bu ypld 
ne c i lik ve n o tahri
bat e eri gördum. 

Bir y rd de b ple ne 
ıutetle h re et edileceği 
bili mezs bu ş rtl r lh dn 
yaşım le mü kü dPğiidir. 

den ün~O ı h'fod ) 

---o--
Mocıt ev (". ) - Düa 

oeşredile · Sovy·t kumaı:· 

lığı ııı t biiğiae göıe 

S»v-yd kıt 1 rı dun Alman
len V rkof ~eh ~ini s.-eri Dl· 
mışl ıdır. 

Bu tebliğ el~ olor k nts· 
ıcdıl ıı diğer bir tebliğde 
A' n n ard n tank, k m}'OD 
g bi bir çok h rp malzeme• 
sın.in iğ\:iu m edildiğini bil· 

diı n tedir. 
'2 ı ı (:l k~nund bir tay

y re m )'d nına yıpıl n ba
vrı kır.ı d altı dOşm u 

alilb, ~ 

AmlH " ... M ulaarrlıt 
SIRRI &AHU 

Sene~ 
G Aylıi 4 

AYISI (tft) 

1 
INGI iZ T A.Y fit 

i ·z- Ame i- YARLLERI 
A MANYADA 

Almanlara Gör 

k D 
•• •• o uş 

of 
ba etm•ş 

Berlin (a. ) - Alman g"· 
zeteleri Ruzvelt Çarçil oıO · 
l ~ kuhoın neticelerini bir 
bloft n ib ret telekki etmek• 
t dırlcr. 

Bu guct ler~ göre bu 
görüş:n leı trafıada msali 
görülmetııiş reklamlar ya• 
pılmHJll rağmen Amerika· 
lngiltcre ar anda bir ittifak 
akt edil aıediğiai knyd t· 
mektedirler. 

logiliz d vld adam1arı bu 
müzake1clerdeo büyük bir 
b y l uk utana uğr mı§· 

!ardır. 

--o--

Loadra (a.a) - ~ 
dımaa ıcnishae mt11sup .• b,., 
yereleriaıiı Almıa1aam ı:J• 
w 1 bıtıııad.lıi he4e~'4 
hücum etmiıierdir. 

Italya hariciy~ 
nazırının 

nutku 

t . yar i yerde tııhrip ~dil· J 
Dit he- • 

M" üz inde 6 t y

o gaz e-
yar lmüş\ür, 

•• •• n 
ç 

Sofya ( .a) - M liye na· 
znı m rl rı rü v t im • 
1 • ı önüoe gcçm k için 
Sobıioy y bir k aun 1 yi· 
b l verm'ştir . 

Ba krmu111. gör devlet 
memurl rı sıkı bi mür k be 

ltauda bulul!dıırul l r ve 

k u oyguu b reket ete. i· 
yenler b kkıc.d şiddetli ce· 
z l r t tbik olun caktır. 

---o------

st • 
P ria ( . ) - lşg 1 kuv. 

v ti rine k rşı y pıl n 'Jf!, i 
bir uik d üz rine işgal 

kuvvetler kumand nı bilylik 

mliesa .. lerin her güu sust 17 
de k pımol rıoı mecburi ı). 

8· 
• 

1 
Tok~o ( . ) :-- Jıpop g • 

.ıot le ı Mar.ılla m işg li 
m 1 iy 1:. f ıl m şg 1 
görürımektedirler. B zı g • 
z.ctcler '1 yılsız ş rhız 1 · 
lim,, başlıkJ .. rım bile kull u-
maktadırla . Bu gazeteler 
Amerika ın utık büyük bir 
devlöt rolü oyrny bilecek 
v sıfları ~ ybettiğloi y ı-

ms.lst dıd~r. 
Nışi Nışi gG:ıctcsi ilk ye-

ni derberoiı hıgiliz impar • 
torluğuna k rşı ol c h.tır. 

Pek muhtembl olar k Sin· 
g pur hedefimiz tc kil et· 
mcktedir. Artı lrlgiliıleri 
bur 1 rd n atm1Bhyız eklia· 
de ciicnlel r kull11amaktadır. 

Tokyo Aaayişön gazetesi 
de Amerikahlann kaybet
tikleri topraklarda mevcut 
b ~m maddelerinden artık 
J ponl nn istifade edecek· 
lerini va buna mukabil A· 
meri aımı bu yerlerden ay
rıldığını hemmiyetle ka1 · 
detemkledir. 

KONT· CIANO 

Roma,(•. )-ltalya llıdı;ir 
ye nazırı Koııt ~Ciaao W!r 
nutuk irade cdcrô An.p 
meıelelerhı bıUl içia it.ip 
tarafından vaktile y.-...-
ulb teşebbüıl•riaia d'.İ9 

k ldığını inıilidetia Mı '~ 
raftan · müzakere ya~ 
diğer taraftan lıarp ~ 
h ları yapbktanm ~ 
ve demittirk.i: 

Bu baS11ıta mlaıkq~ ._. 
türmeı delillerim.iz •a..hr.. 
itaJya imparatorloto ~ 
dukt•D ıonra A'ff911• ~ 
dcaiyetioi kvrtıımH içi» 
botıe•iktiıe'kaıtt isp..,.... 
yardımılla kotluk• ho aıd,t 
Almanya ile .,... .... ıtd 
manevi bir me .. ı.W ~ 
ruldu. 

r •yakta alacı lar ve bu yumrqi• lı•Y'" 
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Görü 
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h ds 
ı : 
ı ı ldanbul- Beyotlunda ota• 
_..._( Yl!l!l!!!i~ı.,• ... D-: ~H~ ... li-1 ~Z~e~ki~Otmıı_m_•~) rao iz mitli Mehmet Eroğ la 

••miode biri dOa e•İbd~ ta· 
. ; . - l8- bancaaını temiılerken bir• 

·-JAPON !it RUS deabira ailib attı alaıaıtar. 
· · • Çıkan kuıtUD MebsnedİD lbtlllf ının merkezi Hfl • İIDİ dı hp g• Ç• reaa aol 

M Oll t d •Y•irn• ıı p ı aı ttl•f Ye buıa· Dl S. an ır... dau Çlli•rak k·· ~··•od• otu· 
ım ·le Mosrol payit hh rao 11&k iımindclu ark•da· 

'aıa adr .... ileiııUrildi. Sa ı•· ııcıa ıol ay•iaaa ıirıp kal 
ldre lllaa Saton- Hoto (Kızıl mıthr. 
delikaDlıJar •. :) y•hat (Kızıl Vakayı mlUeakip bd iki 
lrauamanfar) ka1ab .. 1 adı yarahda Beyo;ıu b~lediye 
••rlldt. Baraaa Ruıyaoın di baıtaae.in kaldırılarak teda. 
ter mUıllimanlar oy Jetleri - vi ıtın• ahnmıft". Adliye 
•• blJ _misal te~kil etti. O.ıı tabibi Eaver Karan yarahla-
lar da kurdukları cOmburi- ,. muayene atmıştır. 
1etler de •yai ihtiı•ıları eı- · 
de ettll.,. 

o,ı. olda ki Raıya JU· 
lıan Aı1acla bolıeviklik İn· 
lalAIN81 tatllilrtea Hrh aa
.., etti. Çlalı& Ruaya m&ı
llmaalarla me1ls6a olaa lla 
ferler laaHuaıa dini . ve miUt 
ltlıtleriu riayet edebilmek 
ip• de~let preaıipleriaden 
f•••lılrlık ~J•pmaia mecbur ......... :,; 

Fa'-1 ltaaanla Ruaı., çok 
kaıa ... ılilrdı. Zira ba •İ•· 
tem .faPoalarıa burada bol 
.. vilr prctpııanda11 aleyhin 
ele k••ihldan ıilibı bırak
hrmıi ôlda. ~ 

Ba•aa His aemeı eıi de 
Raı T•ldıtaaıada ı&ılldtl. 
Baaaitla ber•ber J•ponyaaın 
it• yul11e manevi ve iktııa· 
dl yardımda da bulundutu 
aa blJea Ruılar da verdik· 
hti dl•i blniy~tle beraber 
ayml ıljaseti de bonimıemfı· ..... . ... . 

As11~-.,ııtiıtn TOrt 
llsiaanıarına uar

·111 ıatu ••. 
BOytk'· .ihtilifde Çinliler 

1alıarı Aıyada da tahribat 
yıpmıflato, · CM mi, tekke, ima
ret, kllite ve evkafı yıkmı~
lardı .. BD vaıiyet Tokyodaki 
Alya ·.c.miyeti Jçia bir fıuat 
olmaıtıı . .. 
lktı~i yardımla beraher 

ba J?.~ı1aaların tamiriae, 
melrt_,~ .. ve .medreselerin ih· 
yaıına. :tazım gelea fedakl~
Jddar •.japs~ıyor. Rubant ~·· 
h1ılar,. -~ualllm ve me)zeme 
ıBaderillyor, bu s~retle Bu· 
da ve lılim meıb e pleri ar•· 

· ııada Konfucyo mezhebi da
fr"l•de telifat yapabilecek 
yeal bir fel11fe ikame olu · 
auyorda. Bu felıefe lslJm 
birlfflal de kendi kendine 

---o--
Mahkeme talik 

olundu 
-----

y;1ı (a.a) - Adli1e aaıırı 
Barteleml. Rivon mabkeoeal 
reiıiain iıtafa11 (izeri11e bar p 
ve m•iUlbiyet meıulleri dl· 

YHIDID batlama taribiala 
hi11edllir der ecede sıecikml· 
yeceilal ılvlemıttir. 

vlcutlaadırac•kb .. 

Bir lali• aliminin fikrine 
ı&e J•ponl••la bo felıefe 
den mar•dı, 7ulıarı •• orta 
Aı1adakl Budi,thi•n yerhıe 

İıllmiyetl ikame ettirerek 
bo bl18k ek1erİJ•t• temin 

edeceti Ce111iz d~•ldi He 
Çi•• d6omek, Asya cemi-
yeti clnaturana kabul ettir
mek, ylae bu İılim devleti 
ile beraber buıtıa harp et· 
tiii ve b6ylllc bir lalim ek-
1 rireti ile m~ık6o olan 

ad•lara va hatti Hiadiatanı 

d,.ha doiıusu bftt6o A•J•Jl 
iıtill eylem~k idi. 

Fakat Ruıyada lıllm ile 
mul& üa Ruı eyaletlerlae 
yerdlii diDİ, aıilli, ananevi 

imtiyaz ve iktııadJ yardım· 
tarla kendini ~u J•poa teh· 
ltkeılnden kurtarmaıtı. ----Y 1 ne bu llill'in yızdıjı 

bir makaleye ıöre bu Jıpoa 
yardımlarının m~rıbal•• • da 
Tokyoda bu1ucuyor. Bunla
rın arka11Pda da J11pony 
nıa Niıira teıkil6tı b khctır. 
Bu te ekk6 1 ürı p•ogr mı bü· 
tün Any ya J • po iktısadi 
ve mitli fela fe ini yerleşlir 
melıteD ibarettir. Nıei r• Ja 
ponyaDJD bir Pevı rrstapo· 
ıudur. 

_ ~ınn ou~ -

j Herse.in beklcdiji bôyull ,., il f uwı ı 

1 Tllrldyede ilk defa götterilme h•kkı "•,m!re., o•ıip olan. S 
Artist •e Okuyucu ıao•tkEr bdftlv ab o en aou t heaer1I 

1 Bır af k Destaaı... Bir Muıiad Abideıi .. 1 
t Tlrkr~ Sezıft - lark ~!lsHdli - Ar.pç-• Şcrkıh ı 

i . MES'UT GÜNL~ R 
ı 15 12-941 perıoınbe gGaG mıtiaelerd itiltareQ 

i l'aJ:yare sinemasında. 
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ı 

Tel. i 
36'16 

I 
S 2jad K' J 

• 1 
1 Haberleri ...... 

ı ı -~~---iiiiiiiiiiiiiii~iiıiiiiiiiiiiii~~~ ------
Filfpialiler dDayanın ta 

iyi lnmanlHıdar. fak•t onlar 
kadar bataı Uikdlara lnıa· 
Dınla' 1oktar. 

Bu itik•df.,.h it kında Son 
Poıta okuyucularana t yanı 
di8' kat •malOnıat •erı ceğiı: 

1 - Fiiipiu ad l•rı nı.iıı 
Jeıi evler .. d~ domuz. k çi 
ko1an kutıkle~i zamab ha· 
D• ıabibl keaileD h yHnıa 
en iyi pa• ç larını peocere• 
den aok•i• hıra •t•ı •• ba 
barek~tte buluourken cinleri 
davet eıier. Cınler bu etleri 
yemez f•k•t taraflarıoda• 
•ekil olarr.k kedUeri k6pek
lerl Ye kuoJarı ılladerhler· 
mit. 

' - Hane ıabibesl p:ıı-
rlle cek olan etleri hiçbir 
ıurdle d• rmez. Et • d6•BI 
d6j6 taktirde ıui haıİ•ı 
mucip ol•rak inblıam alumıt 

3 - Fılipia aclalarıada 
Hindiıtın c viıl bol bul•aur 
YerUleı hındtat•a ceYiıJaia 
boıana raı ıelirlerae hemen 
yere atarlar. bu ıaretle kel 
olmaktan l.eodileriai karta 
rarlar ... 

4 - Bir ı• ı.l ç kıı ., .. ,. 
kadıq hıçbir ••mae bir pt• 
rirı~ tane•• ,, .. ya bir ltuf.Aay 
lzeı ine baaıuaı b11DD J• par• 
aa iki ıno •oara •J•lı&letı 
çatlarmıf .. 

5 - ~.d., balalı piıırll 
diii ·nlut hue ıabıbHi ba .. 
hiıu eD böy8k kal~ıjuıı evio 
tıapııı yaoı• • Ci•iler. Boı QD 

maD•ll ıudu.: Ba ••• bl7I• 
atahklar ı•lmell. 

6 - ff•o• ·••lallteıl laiçbir 
v•l&it aobaaı J•Dıntla ıulıı.i 
lÖylc mt':t• ıoba ya1>1nda ıukı 
•61ledıiı bktaıde pek aı 
ıam•n ıonra dul lr•hrmıı 
lkiocl evleDitinde lnametlne 
mutlaka bir ihtiyar ve1a bir 
alil çdımtf. 

7 - Haae 11hibrıl nDeı 
ttar"demeclea evvel peaceıe· 
den dııaray• ıa dlkmeı. 

,, Deıtur" elem eaıe ciDler 
ft.ytanlar ıal•nnlarmıı •.• Cin
Jer de ODUP yuıyDG ÇIFpl• 

tırlumıı. 

8 - Kııım sobaya 1aııa 
ocata odun ataçakları v•kit 
odunun evvelli e kıdıu te
ıah ı t 1 . foc t r f ı ı 
athklen t tLbrdtı c:loğac k 
çocc ı tsD yalıl r1 çıkarmıe 

9 - Y me le d n on 
kadınl r 1 yHi ıOplb· 
mezler. Stıptirdtikleri taktir· 
de kocalara erkek!kardeşieri 
muhakkak katil olarl•rmıı. 

10 - encer<ıde pirint 
piıirılirke,. f.ıurd•m•i• bat 
laH• yemei• pİfİl'en lnchn 
batuar pirir. ç korkar. •• 
faktı damaamıı .. 

11 - Ana~ )eri De fevka· 
tide b•i ı bulunan fiıipioli 
kadıa ~re bıçb•r tıeb~ple 

taı atmaı. lderek taı •thgı 
t•ktirde Sidikten ıoara 
pıl•rl kaptt aımıı ... 

Gümrükteki Ziraat iıleri 
mallar önem leni yor 

hakkında 
- ..-ae-·- -

Piyuamıada g8 ü1 ı.:n pa
muid• meaauc !. d ılıiım 
fhıl~mek içi lı . n ~etimiz 
ye i t~dbirle· • lmı~bi", Tıc -
ret we ıumı i\lt hıbis rl r va· 
klletlni, ~i! ::ı rük 1 'imiıc e· 
tlralaaiı uuı.,nan, l uı ıc' ep· 
h rdea dolayı ç ıkuılmıyeo 

ve suot ely~ f ile mıhl6t ol
dc~o içiıı gfim•likçc ipekli 

tarifeai tatbiki lazım gelen 
pamukla m nlUCl'b o gamrillr· 
ten çıkartlmaıı için tetkikat 

yapmıılar ve fU karara v•-
rıtmı,tır: 

Sa kabil pamuklu meaıu· 
ce.ıtteu •D çok aua 'i ely•f 
niıbeti ylıda yirmi bete ka
dar ol .. blannıa bir a1 içinde 

rüıumlerı ldenrnek: tmrtıyle 

ı6ıam b.dJr:ri İfbu m•lluıa 

De#i •• Yaaıf ıaran• ıöre ta-

---o----
Şelufmiıde balailaD Ziraat 

Vekilimiz B )'. Mubllı Erk· 
m c din de t~tkikleıine de· 
vem tmiştir. Ziraatçi, ıeJ · 
tİiıci tef Jcri vo miUehauıa
luiıo o.:ıuşcııuıtar. Ztraat 
mektebi de verilen çay u
yaf ctind v U, komutan, be· 
ledıye rei i, mebuslar haıır 
bulu .. muşlar onl :1 d meı· 

le ki haeôiballer Y• pmıı1ardar. 
Ba lıoouımalua 16re devlet 
bu ı:ebe tütüa lGtibıalitnu 

ea ylU11ek d recıeıiae çıkar· 
m k kHarmdadır· 

Bay M hlil, lımirdeki tat• 
kiklerinden •• bir 11aeld 
mesaiaiu neticeainclen mem• 
nua olmoıtar. 

Ziraat Veldllmiı, patlak, 
UÇ demir Yellllre flbl Sİftp 
dtlıenterlai lzmirde temi• 
için bir çok mlteltu111larla h 
16r81m01t8r. 811 malrıat af· 
r•oda boıl• ıaa 'atklrlarla 
ve aaa'etlar maalllmleri He rifede iDtib•k •ttirilecalderl ~-
b6y6k bir toplaatı 1ap c •· 

P•mak meeıoceb•a maltıuı 
Jardar. 

ı Bıam hadlerine iadirUmfı Vekil, J•ıbk ekimleri te.-
ir. Bu tensil bir .&ehya m•h· lait etmiıtir. BUl•a11a pata· 
aoıtur •• ıBmrllderdeki m•I teti, mııarı ehemmlyetle ı,. . 
tarın çıkaralmHıaı·temln lçl11 ret etmiltir. Ba iki 7aı malt• 
J•pıımııtar. aul8Dtla çok eldlmHIDi llJ• 

H•tter alclaiımııa ılre hil- lemiıtlr. 

~::::,::,~~:d~aa:.~7ı !:.;!; i VA iiiii. O 
0 1 

çoı..tar Bualarua bir kıı~ı ı KÖPR·u·sO f,. 
llCT'lir itbalit t•cirleri•• aıt ı 

hala•m•ktedar. Baalar hemen ı -VVaterloo 8ridı•-S l l 

i lan ilk lıa11JIH1 tenıi o •· 1 1 ı Senenin en blyBk •• I B 
ı " ea ılıel filmi... l'-

ra k 6der.er~k ı&mrlklerden ı - Tert.~e S&ıll - 1 ., .. 
çer ılecektir. D ________ ;;.. _____ .. 1 .. 
i Elhamra Sinemasında s ııı. 
ı Şark ıaraylarıaıa ibtiıım deıtaaı .. e buıthıo kadar rl· ~iti 

i H~D;~~;;Şidin l~' 
ı • 

ı Gözdesı 
i Tnrkçe ıötlD - Türkçe şarkıla 
ı Seauılar: 1-3-5-7-9da aumuteısi, paz r tlde bıflar 1 
: Her gOn ilk mıtin ucmdor 

0 

12 _ Krııdın pilivı pişir· Cilt vc:Zühr vi Haltahldaıt '' 
m~ için ull m kta oldu~ ~1üteba11111 
tu t hl k1ı ığıu çok Ha- D O K T O R 

l•m olma ı dikkat ( eder. S ı•h S d 
Çfinld piJi'll k&lr'IŞtırırkeD a J ona 
k•ı•i• luraldıfı tak ikinci Bevler So. No. 19 ,# l1 

lzmir vilayeti mllhasebei h11'411111 

••d•• 1••v•• d Cı susiye ~u ur uguıı f:!D• ... , ·. .... • 
YBksek dablJlye veklletiııia 29 9·941 tarıh ve 2S7·41-17Sc.. .. 
ıayıla emirleri mucibince •" 2898 aayılı kanan a 27 •el 
maddesi lıti 6asleriııe ılre Mahmndiye t'• K.,11yılı~. ıulle· 
lerl dabUicde bulunan binaların 941 m lf y luıaın lfıbarH 
olmak Bıere nıev il t•dilitı 5-1 942 t ı-ıaindcn ltlbırtıa 
bıol•nıc•lıtır. Komisyont ruı itkrini t il v ıaifine medır 
ohıu~k 61 r Hk ı ır.!Akten t ti ıruf ı n tlerlnl v kont· 
ratlarıaı mtiıtuhlben m1.h•Ui talarlrd 11r uhınmaları 11-
ıumu ıtau ola.ur. (27) 
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ll ıefer k;ı bı, . sını t 9 .. 
ı lralktr. 
• Baba el 
•cık bir 
nıif iru. 
sfeumı 
Jliı6ğ ~ 

ca 
ı aç.mıt!ar 

istomif 
mış· 

• - SON -

ıtanbulun en 
r•ılı kadını 

Öldü 
...... - --ı .. , •• .,111 z r• 1 - ıbıta Ye ad· 
l•~ Plıe)l ı&rlllea lkl ölüm 
1 ,.••ai etrafında tahkikat· 

8 •lfQld&rler. .. ,.,d b 
lkte S 1 •a iri KaHglim· 
5 11111: 1111t 1lc caddesinde 
"'J•a 1 evde tek b•ıına 
dı .. d •t•11bulua en i yaıla 

.S.ıuıd~· 6~ ıo Y•tında Ayı• '6aıı a ii batunmuı v• 
le11 hı~· Ph~n göriUduğü ıı .. 
S.ta b •;e etrıfuıd11 ta İ· 

F· .,~ı •ntnııtır. 
•u"a1iind 

İ•ndı 41 • Civelek o· 
lldı t 110nuarah ülı

o "'•11 F r ltnç d erid İlminde] 
ilde aın ~ t6pbeli bir ffJ• 
r. 

0 11•lr baluamu,· 

Ceııdi rnuıye 
•1e t•bit,j Ge eden d· 
.. orre lrıidırıl Enver Karan 
tıraniıt mıııaa k111r 

ır. 

------o ~--"" 

Bir kadı;
do 

lıtanbuı- O k 
~-.Jlu l&g 1 d d rıc Da-
laıui11de ~· ~ke rotn il f•tuı 
'Oılr&d ır - ttdı köyn den 
'°i ı.· .,. r ı k u yolda 

~ıın ao ~ r, 

1 

5 2tnd KinUD t~I 

Ja .............. 
E NI 

z 1 
~ ............ 

Yaaan: Gtınül Em,.. 

--ıummm ----

J ı iş ı r zü den Jap aua birden bl 
5 p rol. zOjOrdO manılaketıerden agrııarakl •• 

petrol ihraç edan memleketler sırasına giriuor, 0 

•• o c 
• mi bet 

biraa 

u •• 
.. Yazan: M. ŞEVKi YAZMAN 

1940 ta kabul edilen yedi tiyacıaıa Dçte ikiıi •• •iır 
~fi! plinda ise, ıarnıç y•i ibitiyacnua yarıı•Dıa iç 
'ıtmllerini bir miıll arthra . m~mlekettea tedarik edile
)ak-250,000 ton hacmine 
çıkarmak ve milmküu olduk
çı dıima hıaı petrol ithal 
etmek es sı kabul edilmietı. 
Netoldw Fclcmeak Hiadiı
t Gir y pıl u. 1940 nl , mP.! -
d 19 y u , 
it 1 J • 7.lO • ıı b r 

petrol olar k meaıfo et it 
ii ıal llec li. 

ua1arut ıııada tJi r 
eıki eıki J•ponya, ıimali 
SıhaJfn, Maaçoku ve timalf 
Çhadeki k6mtlr ve liniyt o· 
c&klarıDnJ ham medduindın 
istifade etmek ıas:I (sentu) 
btmin yakma ke7fiyetl de 
Jıponlarra yedi •••elik pl&
nında yer almıı •• muhtelif 
mıatakada 18 bll78k f abıilra 
katmaı •eya karalma1ana 
baılaamııtır. 

Bu 1aaa1i tamamea tıle
mete baılaru, memleket Ilı· 

lzmir Defterdalıiından: 
Salat No. ............... 

JS 

19 

20 

21 

22 

Buca •t•ia mab. 1•t-•n• 
113 m2. 10 1 tajlı area 

Ur. Kr. 
eokakta ktia 22 00 

tsayrakla menemea catldeıl 1595 iacl ••· 
kak . 1596 ada 20 parsal 1183 m2. 179 taj· 
b UH 

Buca ııığı mıh. yaih ınc aokatında kiln 
252.SO metre murabbaı 15 tajb araa 
811yrnkh bornova cıddesi 1643 Dumarala 

k ı 969 3 p 8 
1 127 ın2. 85 l j lı 

lif 

Tepeci 
2173 
lı r . 

t p 1) • 

riı. 20-1 t j . 

ıı 83 ~o 

108 00 

40 00 

52 o 

23 B•yıal:b 1611 \ 1641 namuala ıok 1998 207 CO 

Si 

" 

56 

-····· .. ~ 
ada 4 puuİ 106 _.. ... w. 17 ta)la ..... 
Bapakh 1617 bacı laclrft •Dk 2005 ... ~ • 
16 parael 200 metre ••altMI 1' taj• ... 
waıb ara.. 
Kartı1•b ••cl• .. P •-me• ca ..... UO * ti 
ada 1 panel 559 -2. 48 tajla •ti rallal-

• 11111 alltaaa ,.ıı.-
Kaıı•,.ka ••••h 1794 -•rab iaütep • • 
t0bk 1347 ada 5 parsel 140 -2. 13 tajh 
klrıft dlkkl• 
lklacl lıaraatiaa malaaHcııi mekbp sokak IB • 
1781 •da 1 paıael 25 1 mette m. bili ••· 
maralı arn 

Yakanda Ja11Ja emYalİD peşin plY ile mil~ 
26-12-941 taribindr.a ltibzır u 17 gi• müddetlo_mluJMl•J• 
ko ui.' o tu(. 

!b Je · 12 1 942 t ribico o üHdif Pazarteıi jl81 ..at 
14 " t:\.ıl • i pi u mub rom n b dcllcrl lzerladea ~ 
'Y• i çu t uıi ~•l rr kç . i ydhr r•k yevmi mezki&r•• llilİ 
E uch hıgürsdc mütcıekkil satıı komiıyonuna ........ 

ı 111.~r. olunur. 5582 
ade 5 pııra~i 264 l4etr~ 1.111rabbıa 1641 
ıokaldarı 20 tajlt ıu11 

S.yrak•ı 1638 faci Ke~arya ıok•k 1973 ada 34 00 24 
f I~ ~ C4 4'i &,& .... l r b ü ·ürlüiündeas 

25 

26 

27 
.. 

28 

29 

4 p r 1 171 metre murabbaı 8·1 ttjh 
8f58 

Buca yukarı mahallo menokıu aokağn.da 
kiin 202 50 metro murabbaı 8 ts jb 
arsa 

B yraakh 1609 uncu muradiye ıokıtk 2020 
da 11 p r el 320 metro uıurab ı 67 

t jh lı e 
B y a ı 1609 u cu ırı ur diye vo' t k 2020 
ıttl 10 p ı· el 180 metre mur bbnı 69 t jlı 
lı 

8 yı kh bornov cadcle!Iİ 1643 tindi ıok. 
1960 d 18 p rsel 105 m2. 26-28 t jh 
h ne ve d6kkia 
Bı r•kh menemen cıddui 1.S65 inei ok. 
1964 oda 25 parİtl 96 m2. 119-121 tajlı 2 
dtıkkin. 

Bayraklı bosDova cacld••İ 1643 iaci ıolı. 
1969 acla 1 pareel 4' ••lr• m: 19 tajh .,.. 

30 00 

240 OD 

180 00 

500 00 ı 

960 no 

125 00 

G6 üI b Hııu iE rJ e 2-1· 941 t ribiaden itibarea ,..,. 
ı.u mu at fıy U .. ra a biz ların g6sterilea mikdarlarda _. 
ynpıl ıştı • 

EU rinde bu oevi m DJUl "l b lun.n bayiler mevcultart• 
bir il d b .. I bsım6 ürlüio bildirmeleri ili• 
ou r. 
N vi 

50 cf. ik f i pi o · 

2S ., " 
IS ., ., 
50 ta1at t n ., 

Ko onya iıri to•u 
Y ıt c i pi to 

23 .. .. .. 
Fıçıb uf i p~rto 

• 
• 

Eıki fiy t 
Ku uı 
ıso 

15 
.45 
50 
93 
4S 
55 
00 
60 
9 

260 
90 

Z m edilen Yeal fiat 
Kr. Kar .. 
5 155 
2.so 77.50 
ı.so 46.50 
s ss 

10 100 
10 ss 
10 65 
5 105 
2SO 62.50 
ıo 100 
10 270 
10 100 ,... 
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-S.ıtarafı J nci sabıfcde 
G6raımeler Kremlln auııı.• 

JIDda yapıldı. Ba.ıörütın lt!r 
iki . kııımdır. 

811i lıubiu idat •İ•• 

~·'· 1 IDCI kuım dt: b ~ pt IJ 

aoDraki aulb m&ıal\ereAeııoi 
teılıil eder, Bu bapt kat'i 
bir katar ahn m mıtbr. Ç6o· 
ki diminyoaJ r ve müttefi 
de•letlerle de ıöriımek lii
s11111a Yardır. 

SuDu da ili•e edeyim ki, 
.:Hitler Raıyrya kuıı olaD 
lnı ~areketile Rusyayı, Ruı 
mllletlerini birleıtirmiı, bir 
kitle haline koymuıtur. Ce
HJ•• deiiımiş, timdi karşı 
.t~•nu.ılar. bıılamsşhr. 

Aalıııhyor ki, Almanlar 
.l,11. Jıe Raı kııına lıazırlan
mauD ıiriımitlerdir. Hitle

: rJ• .Sovy~tlere yıpbiı bu 
.... ,~am tam bir deliliktir. 

Rtc•at eden Almanlara 
amaaaaa darbeler iadirJJmek· 
t9clli. Raısada barb malıe· 
meai iıtilaıali alullHa laayret 

:.•erecek bir deHc ye var· 
m11t11. lnıiliı ve Amerikan 
fabrikalanndaa fidea ıillb· 
lar ~ok 11.I DetlceJer vermiı· 
tir ... halierelerde vardıjı· 
•• Iİetlce ıadar ki: Hitler 
J•tadıkça ve lru••etleri m•i· 
llp edilmedikçe d&ny•da 
laıtblr millet rahat yibi 
ılrmiyecektir. 

R~slar Moja. 
·iski . önünde 

-o

Stoldaolm,(a.ı)- M•loya 
RoeleYlt&in f Sovyetler elioe 
teçmeıi ilerine Moılıova 

· ile Kalaıa eraıındaki b6Uia 
mllaalrale yollara Ruı koat-

fe)I altaaa ıJrmiıtir. Alman· 
· ·· lar buıebri b&yök bir tiddct 

. Ye ıebatla mildaf •• etmit· 
ler•lr. Şimdi doiu doiu 
ılmal ve cenup taraflarından 
telldit edilmekte olan Mo· 

UJı'd de "YDİ aldbet bek
H1or. Ruılar Volokolamıkın 
ltabııadaki yoluda keamete 
plı111or. 

Dijer taraftan Leainrrad 
bllrHiade Ruılar Novi kri· 
tlJi aldıL taa ıoara ıirndi 
Meı• demiryoluou tutm•i• 

~·laııyorlar. Ruıle11n hedt fi 
Şluelba,ıan cenup bıhıı r da 

Ne•• ~6prib0nfl ele reçiı 
mlı olan Sovyet lutalarile 

lalrlrıerelc Ş u1elbu,ıu mu 
latllt• eylemelstir 

Sto lıolın,(• •)-Kid~oıfeo 
ı•ıeteıinin ••k"ri mlltebas· 

1111 41manların ıtr•tejik çe
ldliflal tetkik ederok diyor· 
ki: 

• 

j PO h k Sı ı 
d~vaıı d:vor 

Sı l li P ,, (a • Ne~ 
rui tobhğı: 

Pc:rabb üş n1 t\ n" 1 t 1 

d .-vam edıyor. Gece kıt la · 
rt tııız dab cenupt k me.r· 
zalcre alan mıt ve h et al flDllZI 

ya ıDdan bı ıp edeD diiı · 
man zırhlı rabaluır>a büy&k 

yıblar verdirilmittir. 
Şimal Borneoda. Bı Oneaten 

160 kilometr uzakta Vea· 
tona J•poılar a•ker çıkar· 
mıtlardır. 

Dün ıece 24 d ımın tay· 
yaresi SiDfapur çeneıi üze· 
rinde açarak bombalar at· 
mıılardar. Haıar ıeh~mmiyet· 
ıiıdtr. .. 

Halk araıında bir lı.ç ölil 
Yardır. Karıı koym• batar
yaları bir düı.nao hyyueai· 
al hHara uğrataııtl•rdır. Bu 
tayyarenin ü11iiııe dÖuQJ.: rne 
ihtimal yoktur . 

Penanı civarında bir düt 
maD teyyaruı fdodahj'e dü 
ıerelr ya11mııtar. 

loıitız tayyueleri T • ylaod. 
da bır t.yyue mc')'danına 

biicum ederek ye de 4 9c 

ha Yada iki tayyere t. b. ip 
etmiılerdir. ---

B. Bitlerin 
muhafız 
kıtaları 
--------

Bulia (•.•} -Alman rad• 
yoıuaa ı bildi,d•ğioe a6ıe 

Fibrerin mub.fız lut•larını 

tal&vıye içia dilodrn itiba· 
reD ı&oilıll k•ydıD• b

0

ıtl• 
nılmıttar. Bu 0>ub .. f•ı kstala· 
nada çaht•ca1&l•rın rnild· 

deti askerlik ıa luı1nlaruadaa 

mabıup edilecektir. 
• -o----

Rus parolası 
- .. ----

Kuibiıef,(•.ı)-KaJuı•nın 
Sovyetler tarafından ~ıe ge-

çirilmeai bir ıır• mahılU 
bilcumlar fekliod..: tezahür 

eden bir ıafb.oın ıuonnu 
ıöttermektedi•. 2 oci ıafba-

nın baılaması ıi aıdi pe 
uzak deiildir. 811 .. fbada 
roümküa olduğ11 kadıtr biyük 
6lçüde dôtllho kU-ctlerioe 

kartı t•ar• uz ba. ~ketıoe gı · 
tilecek ve bu kuweller bır 

çok yerludc- çc11 ber içine 
ahuarak ırub ... •· 1 ecektir. 

v'Ô amumıyeı ıuo.rıle düt 
m•~ID eveıc be&••••nmıı 

hiitl•rda tutu oı iti~ vakit 
bıakı ıyac ktn So"'Y ·tlerfn 

pıuola11 ditm•ll• g6ı - eç 
brmama tır. K ıur ı lın · 
maaı bu İfİ kolaylaıtıracak· 
tır. 

oıyan20 bi et•eri • iZi 

(il tı.llJli lllıJ 

' a 
G 
Çaa yaca 
Vııioıtoo (• a)- 26 il· 

letin imzal dıklan tarihi ve· 
4'İka bıktuoda Amerikan 
H riciye Nezareti m•hfille· 
riade deoiliyor ki: Bu 26 
millet, katada y•ııyan hlh 
iaı nlann ezici ekaeriy tini 
ht il etmektedir. Baaların 
kararları biUllca bilr iDHD· 
lığın anut..rını temıil et· 
mektedir. 

Hür innaltk b6rriyet Ye 
dalet da••ııoı muhıf ~za 

için ic•bıada kıhnca nrıla· 
bile:cı: iioi ıihtermittir. Bar· 
bulak kuv~etleri galeb• Ç•· 

1 mıyec klr.rdır. 

- ---o-----
Rozvelt Çörçil 
oilinı 

lioe 
bar Ber
kadar 

uzanacak . 
Nevyork. (•.•) - Ruzvılt

Ç6rçil plioıoıu OHll Aaya, 
Afrika •e Anupıda ba,p 
ed .. c~k 10 milyon kitilik bir 
ordıa kurmalıı.tar. Mllttefıkler 

J•pon1adea ev•el Hitlori 
yıkm•t• r•ye ediamlıtir. 

MabHrc lı •eı m6Ut-fuderio 
harp ort•i• ol•o Raıya J • · 
poola•ın taarıuzuua uiram•· 
dıkç• P•11fık bubine kaPıt· 
mıyacı kt1r. Rüsy• b& &o 
kunetleriuı Alm•nyayı ez
mek sçin kUll•D•C.,.ktır 

Müth fik dt:YI• tıu tarafta· 
dao bıızıd- 11ao ık~, 1 hare
ketler pıioı ıu düf\iı• celere 

dayaoıyor: 

1 - Mıbveria rubu olan 
Hıtleri ve Almaa aıkerl 

kanetlerini ezmek. 
2 - Bombardımanlar ve 

abloka Hıtieri y nem .. ı. Oou 
yeom~k içın Amerikan, la· 
ritıı ve R .. a ordularıoıo 
muhtelif iıtikamr.tlerden te 
arruza ıt>çere" barbi icabu~ 
da tA 8erhne k11dar iötilr• 
mcleri R° '"e" tir. 

3 - Zulü o alt.ada iolİ 
you Av up -•ta bır iotikam 
defi ıçın çıo yaoıyor. Şım · 

di llül a tanda uyayır. bu 
•tıtf ılk fırtaıta koıkurıç bi• 
İhtılil c b D!U~:mİ ı e ctı"•nt'· 

Ccstır. 

--o-- .... 

Sov t teb iği 
Moıkova,( )-OOn ak· 
m i ... Sovyet tooliji 1011yet 

ı ı uhtelif cepheleri 
bir çok kesimi ri kırır 
köyll almıotar. 

5 2fncl ' 

ov tler e-Z f e so 
h 

ve ı 
a o ç 
ora __ .. __ 

MoskoY•, ( . ) - Tas 
A.j • 11 bildiri yoz: S"•y•t 
topraklıu\..nda bu!unan Po· 
loııyahlar yardım etm• k 
illere Sovydler birliği hii-

Gmeti tar fıod n Polonya 
cumhuriyeti hükiı.n tice y • 
pılac•k 100 milyon rublelik 
bir ikraz bakkıada 31 ilk 

nund• Kuibiıeft• bir an· 
1 şroa imıa editmiıt r. 

,_-o--

erline gör 
bir aylık In-
2 iZ kayıbı 

--o=== -

BerHa, (•. a) - Alm D 

başkurnand•nlıtıaın tebliii: 

lnıillz donaom•sı ilk k · 
nunda ığır kayıplara utra· 

blmııbr. Ha•• kuvvetlerimiz 
•e denizaltılarımız tarafından 

ı as 
t 

• 
ıçın 

i at 
Londn,( .a}- Sotyel 

bic liai rei i Kalenin yılb 
münuebetile ingıltere k 
altıncı Jo,j• ut lgıafı ~ 
d rmiıtir· 

,, Y csoi sene m&oasebe 
en amimi temiPnelemi· 1 
bulüııü rica eder ve kab 
mao ordu ve donanmaO 
muvaff kiyetler dilerim.M 
terek dütm aımız Almao: 
ya ıuıı yapttğımız nıD1 

dele ile ılgil meıelele• 
g6ıüş birliiimiı ioriliı 1 
ıiciye nazarının MoıkC 
&iyaretile bir kat d•h• 1 
vetleomiıtir. Bu ı&rftf i 
liji zafer ve zaferden ıol 

endi menf •lamız ve ıo 
ıusamıı bfitaa milletlt 
meı:ıf ta adına yıpıc jıf 
iş birligi için en yeni tet 

nathr." 
logiliı Krabaın cef 
Kral jorj ıu ce•~bı ,ı 

dermiıtir. 

• 

6ç "ru• zCSr, bir tayyare ıe· 
miıi, bir deıtroyer, 3 b6cam 

botu, bir top çeker batuıl· 
mııtar. Ayni müddet zarfın
da 6 luuvH6r, llç dutroyer 
d6rt blicom botu, bir mayn 
sremiai, ild denizaltı •iır 
baaara uirablmışhr. 

"Yeni en veaileaile 
iyl temennilerimia kabule 
rica eder ve müıterek d S 
m nın hezimet gün&nll Y' 

1 giıiz iıı ıe f"' miterir. e kar· 
t• y .. pılan ıantl• topyıe" da 
257200 ton hacminde 74 

dOtm•D tlc•ret ıemisi batı• 
ralmııtar. 

---C'-.--

Afrika muha ... 
re heleri 

---o---
Kobire (a.a) - Oıta flfk 

o,dulen ararrihıoıa tebliği: 

lı brmak için ba kadar ' 
şey yapmış .,ıan kabrai:ll 
ıo•yet ordularının mu••# 
kiyetler kcı•nmaga defi 
etmelerini dilerim. Heri~ 
aaıuımle ıo•yetler bit~ 
b6kflmtti ara andaki g8r 
melerin memduoiyet vıt 
bir neticeye bailaamıt 
ma ıund•;, dolayı bahtiy•~ 
o üz•kerelerde bakim J 
görüş birliıi iki milletiOJ~ 
bar p zamanındaki ittif•~ 
kavetleodlrilmiı olduta ı 
harpten ıonra ıalhan k..ı' 
maaı ıçin yıpdıcak İf; 
lığici de ıimdiden •1 
la tmııtır.,, 

Ra•diyada dlfmHulan aldı · 

i•maz uirler 7000 dir. Buo- S 
lartD bioi Alm•ndır. Muhı· 

maj • 
rserı 

ça pıu patis rebe .. b .. larının temizlenme· 
aıae devam edilmektedir. 

Ai•d,. by•da topçumuz ve 
bava il u "vıetlerimiz fa•liyette 

bula muılardır. Biı çok ebeio ~ 
miyt:tli bed~ f•ere taarrur edl 
mıttir. 4kaocı lruvvetlerimis 
bİr Cl'plıede taarıuılaun 

dev. m ednek dlitmaaı hır · 
p ı.uu llt ... dırl r 

Bu muharebelerde 3 dilf 
man uulu tcbrip edilmİf ve 
bi d i ct i fe,Jer içinde çe-

k ılmittiı, 8 ık bir 1nabare· 
bedti 2 düıaıaa tankı, bir 
kıç t•ı•t arab ıı tıhrip dil-
111.iş v bir mikd r e ir alnı· 
mıştır. 

loebolu (•.•)-Kat ırl 
dev m ediyor. Çok ıidd 
fartıoa ytb6nd n .. pd' 
g<'lemiyor. Açıklardao I 
ı~o bir ıeraeri mayn E~ 
ye yakınlarında bir kaf' 
çarpar k patlamıştır. 

Birk ç köy evinin cetıı 
kmlmıthr. ti 

pi yas' 
Bugün albr? p:yaauı f 
dıı: 

Re, t - 2825 
Hamit - 2700 
Aziz: - 2625 
Halk h- 26C!O 
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• l9ealnden hanı: .. 
•· 64 Hını ( saadet ) 


