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y •ıl•at••,(•.a)- Ruvelt 

laırp l&mı .. aa ait Ha b&tçe 

-. ~L!!!M!!A!!_ !!N~A!!!!R!!IN!!!!!Ç!!!i!!n!!o!!r!!!d!!!u~su!!!!!n!!!u!!!n ~!.~1 d -~.!_:de 
•-J••ı lroaır•J• ıl• der 
aittir. h muajda der iıl 
Jertı ha1ıt ıtuıum11 koru• 
.. k lcla 6de•lmls icap eden 
ltMıJ llu •• olarn otıua 
•• N•••ie karar •ermlı 
~.,.,. talamml•• ıire 
1'4S .. n rıla lcl• utp maı·[ 
taflanaa la•••• ~••m•• 56 
•U1ar ••lar hltacakhr. I~•· 
•• ... ........ "••il ,ıı. 
lçla la ' ' • .,.ııan hitan 
21 adl1u 4oler•r. $imdi bu 
llaarafl&r '•JİI• iki mil1ar 
hb.akt.•r. 
Biti~ • ıt.1a•1u .un •••• ,...... ı..,, 1.,,.ı ... ... ., ... ,. ···•·t••i• 

.... ·····~· . :•1••11d11. Pratik Mi ifade ile il• laltı• ..... ., ........ ,ı.ı. ••Jd•• 
•li•••ll1t1• bir karıalık ıeılrll 
.. w.:Aal&u.•• ....... al•· 
"•••Iİlli~lla ... Demekrall· 
ala •111'9n rolimlla OJ•• 
~ ..... :et .. mlı IA11•· ... Dil•·- ....... ıdıhil· 
~· .~ ....... ,.,.r 
-· --.alda• ıeım..ı ..... , . .,.... ......... . 
,.,..;. ••• Wr ... n. .._.tlfla. • •••1• laaılft· 
..... , M•p Wr aluuula 

•••••••• ı•1aa cek ·~-.., .. ...,, ........... 
-.lllı el.ıala,.a. 

-O.anu 4 lad aaAilff.-_ ... __ _ 
l•POnyanın 

tlenizlerde ver· 
diii zayiat -Tols10 (•.•)- Umaml k•· 

'-lllu•a teblatl: 
Do••••• tayyueleri 4-5 

IOa illa•••• 011ıido adaıı· 
:' ••ıuit luladeld muh· 

1 ellf la•••flen lalcam etmiı· ••lr. 

RUSY ADA muvaff akiyet i· 
Çakllıcaklırl hatlar- ıoo bin ~·k silik 

da tutunacakları bir JaPon ordu. 
şOpball girOIOgor ~ su tehlikede ---Stokholm (a.a) - Sosyal 

D•mokrat r•ıetoılaio BerHn 
muhabiri bildiriyor: 

Alm•D aıkaerl malafillerine 
18re Almaa lntalarınıa Ru-
1••• kııı ı•çlrmek iç.iD çiı
diklerl batailaıall ıelmemiı· 
lerdir. Çbilea batta tuta••· 
ltilıc•kleri ılp~eH ılrtıılyor. ------
Dogol'un Sta· 
line • meSBJI 
Loodra (•.a)-Hllr Frae• 

mları• baı kumandam re· 
aeral Doıol Staline yeni 
JllA •D••••betile ,ollaclıtı 
bir telırafta R•ı ınlalırsaı 
ıon mavaffalıdydlerladea do· 
laJI tebrik etmlıtlr. 

StaUa ••r•iil uvapta hih 
•• arılıtıkil bir 'Fr•aA lçia 
dldıe• lalr Frau11lara iyi 
•• b•t•rl cllleklerioli btl· 
dirmiıtir. 

-~-....---

logiliz bir av 
içinde 35 Mih 

• • ver vemısı 
batırmıı 

Loadra( •·• )-Ukkanun •1• 
ıa • f•ada atlaatlkta ~24 dtlı· 
rnea ı•miıi batınlmış vey 
b11ura uırablmııtır. D1.1 ; ge
mtler meıaaında ıımı~ fqe 
ıemilerl laaluncl... ıllaf lnı 
remil er • t.,,., •• .,. lıarıı 

----
Lonclra (•.•) - Royterhı 

askeri muhabiri Aaaliat bil· 
diriror : 

la bıfta içinde en mDhlm 
hareket ş&plıuiı Çin orcle· 
ıunun Çanlraa halıeılncle 
Japonları• yiı bia klıl••• 
Ht1tret orduya iodtr•tii clar· 
be olmuttar. 

Ba bllıecle Çin kama•· 
daaı &çileci defadaı ld J•· 
pon erdaauıaaa bly&k ka• 
yıplar verclirmektecllr. Çla 
kumaadaaı ıeçe• iki ıafe· 
rln•• kaılanclıjı takllil •1· 
ıuta bu defa daha tekrarla· 
mıthr •• 

Çia kama•daaı bo Wilı•
nhı kapılaraaa kadar J•po• 
ordaıuııua a&faı etmeılae 
aı laaade ettikten aoara m11• 
kabil laBcamlarla tllım••• 
1ıa,ak ... ,ı.t Terilı.--... ._. 
dlr. 

- Q 

Sovy,et Tebliii 
Moıko•• (a.ı) - So•ıet 

kıtalan lttıtDa ceplaelerclo 
ileıl harekltlaruıa ••••m 
etmtılerdlr. Dlımaaclao lıtir 
takım Jetler tcerl ıhDmlfbr. 
Kahııa blJıetl•d• Mewaık 
ıelati iıtlr4at oluamqtar. 
l!loıkovaaın llat11ıada 1200 
ka yon karlı top laeı tank 
200 motoılldet • • dala• bir 
çok m•laem• lnamışhr. Al· 
milnlar gori ç•kilmitlerdlr. 
Sivaıtopolda iddetli muhı· 
re eler olmqtur. 

Almaa it th bir kıç yer• 
clea yarıhnııhr • 

----o------

Nevrork ( •. ) - N \iyot le 
Taymlı 2 zet ilj yn.•yor: 
Kartıırtcımız Hmdir ? 
Aaaba alh h fta evvel. 

Alnıınl ra karıı taarruza i"'• 
çea Ru, otduJarı mı? 

Ac•W,• Ruıyayı kurtaran 
1940 da Britaaya adalarına 
kırıı Jıpıl•a blltfto taarraı• 
ları ald111 laaralrarak llava ıa• 
ferial lcaıaaaD IDıiltero mi· 
dir? 

Ejer larlltere o uma• 
,.kılm•ı olıa1da SoW)'ıtfer 
111rnt1 .. ı. ıtmtll 1e•l••o ,e1 .. 
1eler ..... ml1cli? 

LlltJ• uferl lleıke'faJı 
llarU'lbalı ........... el•· 
rec• lalı•et etmlıtlr? 
Ba•latı llulde lpeaıcejlı. ---44 Harp ve30 

nakliye 
tayvareıi 
yakıl eli 

.. 14 

~-. 

f>lt•aaıa l:tlr tayyıre 
t 
... lal laa1ara uiratılmış 
ır. 

81. Japoa luavaılr 1 dliı· 
=~ ta11arelerinia bombıt· 

o>&dafaa tertlbıble mlcez· 
beıdirler. 
Akclenfıde •JDİ middet 

:ı11tfr1da 11 cl8t man gemiıi 
batı ılmıı V•Y• lı •• ra uğra ... 
tılmıtbr. 

General Braun 
öldü 

• laafaf laaıara uir•· ...... ,. 
••ifll&te ltir J•poa de•l'i:b" batmıttar. 

t L ta•ı• CR.d10) -Reıml 
••ili: 

Hut.la laa11•••• beri Hol :4• Hiadlıda,u tayyareleri 
1 l•fOll kra•aıirlal iki ••-.p Ya dellua ••~llJ• 

c--' •• iki •rms ı•mlıi 

Bua.a tıyy1relerirniıfn iki 
it lyaa d0ıb oyeırlaeı k rşı 

yapt•gı ıduda lllv olu• · 
m· ladar. 

Lo11dr (a.•) - D. N. B. 
1ı1 j oıı bildıriyor: 

Goneral r11u Ruayad.., 
4 gün d v m e t': bir mu 
httrebed~ 6 muıtür. G aoeu•I 
Fuoa• harekatında Meıae 

oölruiudakİ harplere lıtlrak 
etmiıti. 

Amerikanın 
Ankara 

B ı lin ( • ) - Naip aml• 
r 1 l ıo"İ i ve M car blkt· 
l! et ı i!lı d. vetl üze ime Ma• 
cr.ri.,tar. gldeu h dciye ua• 
ıırı FoP Ribb" ' '" p buıh 
Budapeıteye v~r caktır. 

- --
Avrupa 
&tvyet ere 
\f~rilmiı --o--

Beril•, 7 (a. a) - D.N.9. 
hlldlrlyor: "D JÇ• Dipt .. a• 
tiıe Uaacl Politlfe Kere1• 
poaclaı,. J••~tui •f•JIDI•• 
tar•fın••• ••p .. lleD iti•· 
ala MotkoYa ıe1•lı•thl• &la• 
ir makale1I lacell1e11k di
yor ki: 

Ba Ja11da laıllia lilkt· 
metiaiD An11pı11 s.,,.t1.,. 
werdljiai ok ... 11 alak ... 
dlr. la laareket laıiltereala 
AYrapaJ• kup 1•1 Wr 
Uaaaetldlr. 
1-ıllt•n~....U.W.-· 

•lk t-1alikul•• .... kop• 
ltllecek tek~ kaftetl ,.._.11 
ı.v,_ ... - ..a.---.-- ._. __ _ 
Wle itli• Hll'Ylklerl• 1ı .... 
tJa• ata1or. latiltere .. laer 
keı laaaaa •• •emek oN•· 
tan• ve bolıewllderlacle far• 
ıat bulchıklara iter r•r•• •• 
ılbi ••hı•tler 1apt1ldan .. 
bilir. ŞimdlJ• kadar •il• 
mllletlerdea keadl beıalM•• 
fedaklrlaklar lttemlt ela• 
l•ıillerc basl• apl .. .. 
için ha milletleri• lı ... U.• 
tiui kuıbın et•elerlai llll• 

1 yor. 

~dar. 
....... ttınue ı•mlsi, iki 
.... ,. ~.::. mQrfp, ••rt ........ ,.,~ ........ ,. 

JaPonların gaz 
kullanmak ih· 

timalindcn 
bahıolunuvor 

Çlaklaı.(•.•)-jıııpoala11a 
bu harpte zehirli s•• k11l
la11malara llatlmallallea bıla 4 

eol@nml!ktad!f. 

Büyük Elçisi 
V•ıirııton (a.a) - Ame· 

rik•DID Aakara blylk eJçiıi 
Ra•••lt taraflaclaa kah•I 
M!lmlttlr. 

- lu11nluın aııeredea ııeldikleriat a m•kılla halletm-~• 
ıtmdl de bu d elice Kldlıle onların eıeye v•r•c•k~·~:; ... : 
.... IJJordam da ita lldad aalla cevabıaı dalı• m f 

ıu1oıu•I 
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V ş· rto , ( .a)- A 

Japon 
k o d nir; ltıl rı u gcı .. 
misi v zlf ini gö n He on b 
gemisi on Japon d niı t y- B zı yerler il de ıey-

rop gandası y resif çift motörlü bc-ş ti cillk miit ha ıslığı t tkl· 
omb rdı n tayyare iuia 1 b t rafın an vcrilmfı unla 

b*-cumuaa uğr mı;hr. Gemi h1iyetn melcrl mevcut olmı· 
Bu r say göre: )·cdi 1 t dcv~m den bir yan ; hııl11ı11 z ytin afaç· 
"G&neşin oğlu, ·japouyı- mücıd r de bul mu tar. ı 1 rıaı budadığı görlUmlş, 

DID imparatoru devletin ve Gemiye bir bumb e y ı- gerek bu o bııs va r ıek 
hikumetin refıi]değil ke di· 010 üç boınb• dOım ... ştür. ğaçlan ı ehHy .hıameı i ol· 
ıidir.,, Bu durum J po:ıy d& Gemi ptauın bir rıc mıy n1ara bud11.t nJ~r coıa· 
aıkeri karışı lıklar ve hare· m aevrı 1 ••Y sludt ünUia Jaodmlmışhr. 
ketler uy ndı:dı. düşman u9 tleri k rıı Z ythı ağ çl rı ın budan· 

1934 de idi. Cboınho mil· oyarak bıııftf bu r uğr .. ması fçirı bir biJği 1 rımdu. 
yoıılaicı ıisal butırar k J•· mıı olduğu baldo bir il ua Y nlış bir bud m aıiıcu:ı 
ponyaınn lıcr tarafını, hatta . döamn .. tnr. ff on hücum bit k ç n m hsulüne 
Çiac dıjıtmııl r ve şu um· d dD aııo t yyu ı rio· t sir ettiği gibi ğ cın fizyo• 
deleri teb rllz ltirmlşlerdi: den biri l tıbrip diğ rint lojik uru u üzariııde d cıü· 

1 - J•po ya muhtaç ol· h sara uğr taı• tar. bim bir rol oyo r. 
duj'u tıbif aervcUcria ııhlbi --uo-- M mleketimiz için ıaılı 
olmalıdar, bfr mllJi ı rvet olaa zeyHa 

2 - Amerik•, Fr nıa,fn· JÇ&k t&Şltnak Ozeri de hn nmethniz çoll: 
(lltere Japonyayı küç&k o titiz davranm il.tadır. 
elaemmlyetalz göıtorme ıl· 1 _o- G çea aene Uzmir •e M -
ya11tiadea ••ıgeçmelidirler. Çorakkıpı c dd ıinden niıa mınt sunu muht lif 

3 - Japonya ihtiyacı olan 1 reçon lbrıbinı oğlu Meh· z yti ci köylerinde 58 kura 
blltDn Hnet kıynaklırını mcdin vaııyetinden fllphe açtlara 736 uıta yetlıtiril· 
kendi budatlara d.aireaiae al- edilmf~ va üzerinin 1ra ma miştir. 
mahdır. ııada bir bıç•k bulanarak · Öire ildiiine ıar b11 

4 - jıpoDyaoın ATiıabı abamıı ve bıldnnd · zabıt sene bu rakamlar daha yBk· 
oJaa, jıponyayı doğaraa, vara ••• yapılmıştır. ıelme t dtr. Bi ıeı1eyb ıey· 
bittüa dünyayı tenvir ed 11 ti ğ cı hiplerinln •i•ç· 
KÜaeı ojlu bütüu Aıyanıa ları ı zeyti c"Jik teşkilata ta· 

hlki~! · •olmıh, ,Asyayı garp Asua ideali e lrakl r fı dan b1ly t ame veril· 
de9letleri aüfJJzuadaıı kar· miş aıtalu budanm lan 

o 
tarm•i• memur huı .... no•l· - kendi m uf r.U ri ıcabıdar• 
dır. Aıy id ılloia kuvy deıı Meraklıf1rın bu kuralara it· 
· 5 - Milli jıpoo amelini file geçmeıi buıuıund u- firak etmeleri izmir ll'·ınla· 

temin edecek içtimai bir İn· muaıi efkar r iye ou~yyal kası zeytfucilik mütch 11ız· 
kdip yapılmalıdır. idi. Her le ı J Ponymnıa lığı t rafından tıvıiye olun-

6 - Bu prensiplerin ıley· tcrakkiıi ve ide liae var • maktadır. 
bini iltizam etmek jıponya· bilm ıi anc•k Ar kinin cli-
ya ibıaettir. le mümkü ohı.c ğı lcınıa-

Prcoı Kuyo bu prea$1pleri tinde bulu uy.arda. 
cınlaııdardığa hizmet ede· J ıpony uııı oıuht ç oldu-
cek bir çok ka u 1 r ucı- ğu kültürel . bilgi, rub•ni li~ 
retmlıtir. Not kim prea yakat, cıiy ai kıyaıct, •ıkeri 
Koyo rsöy ediği r:ıutu l rda ve bahri id e bliiyoti 
dı "Çia ve doğu A ya As· Arakide g-örüJüyo du. 
yahlar1 darn 'pr uıibiai ifş ı 
etmfı, iktidarı etind tut a ide lin vüc~t bu aı ı İçin 
ve itidali iltizam den hü· a ~r ttiği Programınd ' jı-
kumcte bu pr ıibi kabul ponyaoan uz: · ~ rkt 1D1lı-
ttireaıemiı ve tatbikiıı g - temleke nhıbi oim sı ı d 

çememiıtir. O zamaad n bu zikr diyr,rdu. 
zımına kıd r devrilen •· Mıaç.uri, M011goly da Jı· 
bin lcr ıçindo j pon ide il i poa m h ol h i i. Mun. 
cani ndırıcık bir abinc dan ıenr y 111 ıu v 
kurulamadığı içi bu cı 1 n- d H ı 

Hlstan g ~liyor u. il !B drrm• t ş bbliıli buglhı 
kalmııtır. Bu teşebbüıün Ar kinin Progt an eri 

·----
Su boruları 

uatladı 

Şehrimizin muhtelif yerle· 
rinde ve bllbısıa yuk•n ma· 
h lleleırdo ıu borular1 buz 
tuhouı bir ço ·ları pdleımıı 
ve h lk su oz kalmııbr. 

mu~affakiy tle oıi m brumi- grubunua düıüac ı~ uygun 
yelle mi neticelen c finı hi· görülüyordu. 
diHt göst reccktir. - Som1 

H llun ıu ihtiyacında mi 
.ı y kaya dftımeai nıerfae 
vil y t m\lr ca•tları v•ld 
olmuştuJ'. VıJiyet makamı 
o fi mUess sel ri komiser· 
Uğln t ilmat "i r0rek ıu 
şirketiai.J bu boraları derhel 
yaptırmasını, her t6r1ü •11· 
:al rıo önQn gorçilmeıini 
bildirmiıttr. 

• e 

Fi t mOr ab t ıkif b11!l 

b ğlı ootrol m murl n ~fla 
kşam k dar piy .. sada yi· 

yec k Hbıla•ını tetkik ve 
ko trol etaaiılerdlr. Etiket 
koymlyan br-ıı nbcılar hak· 
d muamP.le yapı ruııbr, 

Yapıl ı.ı tatkiklr.r ıonu~da 
yatlı madde! r satıılarıada 
devam eden b!r yiUrselme 
ıörülmüıtür. 

Doktor 
Tavinleri 

lzmir m rkez lıDkümet ta· 
bibi B. Hamit Erçiyeı 50 lira 
maaıla İzmir ııhh•t •• içti• 
mıi muav,eaet midir maa
vlolite tıyia edilmittir. 

URLA BELEDiYE DOK· 
TORLUGU 

Urla belediye tabibi Ta· 
hl.- Ayhayr k mlistiıfi Nyı 
Jarak yeı foe Urla &lklmd 
tabibi vekalcıtea ta1i• edil 
mfıtlr. 

----
Kömür 
Tevzıatı 

Belediye memarlarıaaa 
koDtrolü •ltaada dla ile 
halka k6miir tevziiae dewam 
edilmiıtir. 

Ayraca fakir halka para· 
sıı. odun kömOrO •erllmif • 
tir. 

Manda, sığır 
kesimi şarta 

tabidir 
Ankara - Ahval dolayi· 

sil h&kümet kesilec k bi· 
yük h•y•anlar h•kkında da 
tedbir ittihıııaa liarar ver· 
mittir. 

Burü çı acak bir koor 
dinaıyoa kar rile maada ve 
aığar alım •e ı•bmı •e lre
ıimi karara baıi ıdır. Oa 
yaşına kadar koıum ve çift 
ve ıekiz Y•tıoa kadar ka 
ı• phk bayvaoleun ahm •e 
satımı y .. ak edilmiştır. K~· 
ailen b•y"•Dlıuıu derilerı 

P•D yo terde ıa.blcc•ktar. 

lngıı.zc(" söılü 

Öz . ğ Si 
v _ lc:.p i Argaa i 'oso y g a ~ rt1kıbc ı E.tıellita 

suıanı ıarıı 
C tıo' 11 lspsnıyolcs söılil v 1J r ılı 

2 Ü le i 
Bu m 1•1z Ud biiyük proir•m UGÜN 

I 

--
Ba1r•m saaıerlad• 

birbiriai ht u ita.,.; 
IODH Yelkf fi • f ... 
Vaıia;toa laa eri J •I': 
talaraaı M• llllya ~ 
rini il4irme' idi(, 
Amerik dan· ı Jez.\.la• 
ıöre Filipia -ve ameri' 
talan ıtbrio ıimaljad-' 
•etli 1Denilere .çekli"' 
rada Japoolua "atı~.~ 
i• karar ~.,·~•!ıl~'' 

Fılipia t•"•m adalir' 
Luoa adaaı-.u ~ İlf 
Manili şelarl 1S7.l je 
il. ••• laralhf ı .fr ,..-
M ipel ~·A~
rafıDtlaa bara • ,~,_li 
tinci ıefer ıı~• ~ 
moıtur. . ,. 

'n •fıan 156S te ~() 
çlkan Lepıpl ı•~ ~ 
etmlı ve baoaa ilk .~ 
Maailllyı d• oldotu ~ 
rakarak, baran .. ~~ 
lı&kilm~t urk.ı ~· ıefİ 

Manili •dı -,eJai.,... 
dea birfıladıt ltulua• 
kellm,dea ıelmekt,ı 
Mayro all•,baralarda 
11k .Hılaıaao a..a,lk..itl' 
çın adıdır. ~aaUa f~'} 
mı olarak ıs m•J)I· !s .J 
h ılol .. tHlla ~ 

. 1887 de. raal lıf' 
lıakl~lJetlnl11 o•lar1•j 
dotr~ MaollA.aıa. .:. J 

155,000 ka•.rdı. !Nla"' 
l•r•• yapbklın. •• ' 
sayımına ı&re fbatU ~ 
lairde 623,000 kiti ohlf' 
tadır. Sı•tl•ıo .. k~ 
eteklerlae lrufalmuı ~ 
talata evludu . .ldt 

• rf 
eakl kbia7ol ııhrl~İ,11 
fıaCla rlttilr$.e b~ıly•' 
den M~alll ıouida• 
Tik bir ticaret ·.,~ J 
merkeıi laall• relmıtl' 

Ev kiraları . -
vurvu~c;ultf 
hakkında 1' 

hü ümlet 
Ticeret •eklleti Milli 

runma liaDQDanda · ,,t) 
aoa driiıildlklerdea ~ 
JeDl baza ariitilslil&l•f 
mak için İDcelemıler.I' 
l•Dmakt,dır. . -· 

Bu deiltlk1i1ste -.· 'f~ 
cnloiua men'i ız,~d~ 
lıHn dandmak'~ ,.,, 
maddeleriyl.• • ıı1,ı~~k f 
ıahılanDda . •alla1H~I•' • 
guoeatuğu ia1ijeceli t'· 
ler • lı ma~t.,,•"'r ~~"14 j 
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1 • Malaya ar matlası 
Birman a 

ve 

Y•ıaa: 
M. ŞEVKi YAZMAN 

llılJa Jar&m•dHJD1D bli· 
Jllı •laea1111lyetlni yalını .. ,. 
•iaıaıı ıratejik ve coğrafi 
..... Plerde aramamalı, d8o· 
, .... •• m&bim kally ma 

dealerı ( dloye iıtilualinia 
t.kribe• yllzde 60 mıktan ) 
~~ kaasuk ormaalan barada· .. ,. 
lr O •erece lci yarım•daya 

OJ c:ık J•ponler birden bu 
••d••ler Ye bam m•ddelorl 
ta.11ım1ndea dibyanın e zeD· 
il• devlc:ti devleti hıliae re· 
••celderdir. 

aı....... yb bam madde 
••ka.eı Jlblnden J•poolHıa 
r!r•blm•aa ela artık me91ua 
._., olm17acaltbr. 

da Yınmadaaıa ılmal betııuı· 
ili Birm••J• lıc Siyam 

~I J•poaya, Çfn •• Hfa· 
...._. ara11acla bulaoma11 

ıhb rilo bilhun ıtrat jık 
b kımıod n çok ehemmiyet~ 
hdir. 

J po yanın lıgaii-afiıud::_ 
ki Sıyam bududat.ıd n Hi • 
distanıo eılsi •payitahh ob.a~ 
Kal 6t~ye dtlz h•t ilzerhıdel 
ancak bin kilometrelik bir 

metafe buluumaaı Hindiıtanı 
t" bdit eden bhli ·eyi belirt· 
meie kifidir • 

Siyam hududunda• Bir 
manya ıo m rk zi olan Rao 
roon iıtikametio olan meaııı. 
f ı.e ancak 250 kilometre· 
dir. 

(YNni bugüakü motörlü 
vasıhlart bır gil lük yfi ü 

ytl1B). 
O Ranron ki; mılli Çinı 

temsil etlen San Kay ş,.1t 

bü 6 netloi12 dışuıd o mal· 
zeme ve ıilih atu m ıı t mi• 
ede• yegide iıkdedır. 

-Dev mı v r--

Tayyare· 
Gemileri 

..... • ... ••irs 1 

faat "111ı harp ıonlarında 
h llaler tarafıadao yapılma·"" 
-.ı1rt laıt1a11dıjım buacla11 
illi 1•••auıda ıöyJedifl
llı ~ leJJ•re ı•mileıini iagi· 
Poa ••••ıınaaıadaa ıonra, J•· 
a.11 ;• A'll_,rllran donanma· l•S: • ıar&r6ı. Fatvaki ilk 
... _ a ta1y.,e geıoiıi 1922 ,, ...... •o 
illet . •U•tu •yıoda bıı 
A_ • l•raıtıtır Oadan ıo!ua 
9'11a••il&a F 
1 llliıl •e ranaa tı. yy r 
Aı J•pn,.ıtar. Ruılarl 

aaa•lar d b 
j •• sonra r hr 

•PoQ T 
1 •Yyare Ge!aulerı 
-Hoı" J kubob ,,o: •pooların o 

J 'fll edıoı v rdi leri •po• t .. YY•re ·ı · · biri . geau e'ınıo Gc:iaı Hoı d 
•uoad yo ur. Hoıyo 

• itıoiı• 1 • ...ıL • 1l 8k'ın Herm a i 
&•Uİ pli ı 
olaı • bla11 tayy re gerniıi 

' 
•1&.çııaf111 11tiı. 1919 p'og 

........ d b 
l••i 16 • 11 haluoaa ba 
la 12.1919 da lnz-ğı 
ıa::!:•ı 13 11, 1921 ele 

22 .. 
1
••91••11 ve 12 19· 

it ~ ı-s ..... t . 
.... 7,470 ı:.. rırmiıtlr. 

lab 25• •iletir hıkt11r; ı&· 
.. .. • .. .... 140 

'• iki faae 16 1-L ... tay· 

eme in 
Sp rv istemi 

t:> r ya P• ·eeıu · cıbaz•da 

Y rdar 1 
2 - K11g : Bu mi, en 

ı d 39. 00 fonıuk ve 10 
t oe 400.ı ğır top taşı 
uJak üz ı o, '·ııağa konul· 
muş bir mubu b krov•~Ö· 
ril idi : 

Fakat V iugton deniz 
""•il hlarını ıııltma ko.,ferın· 
sı y&z&ndca iotat• geri bı· ı 
relnlmııtı. 

-Sona yaraa-
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lsl-.nbul C ğ•hı ~a 
1 oduncu ve kö Orc Hüıt=.yi 

Ö r o u .. u kilo u u ICO iZ 
p y ıs tmı ı ı~zmı eo 1 
f h·ş fiatıa uruıtı • t· muz h • , g c · , · eC 
ınıo y k J ahytıyc 

;io~:~ıt:tİoduacu A liy 2 h tırııuor ve blrbirim ·zıa 
oci ccz mahkeme ind :ya.. Oıta y ib anuluıtaoım JU· küa hnk m aüı üyordu. 
pıl D duruşaı111 oırno 25 kuıda •nl tbğı bi !y~ ıiu Bird abi c ıııkl r y ndı. 
ima pata c~zaasoa um hküsn şöyle d v m eyledi: K odlıhıc bir a:igara unt• 

4edilerek 7 gDÖ - mlldd.-tfe _ s ~rada öğt dik ld hm bir t neci be yaktım. 
dükiaının ~ ıcddin < ""' r i O, mütemadi11eD alaıaı ka· bizinı mayuıcıl r, iı' ril:! mil• ı 
verUmfıtfr. k romel •urette bitirmiıler· ııyordu. 

dl. Çün b 11bt.b olup ta Sa j parmatdıuı ile hafı· 

istihlak isind 
itidal 

Dahiliye vekileti tarafın· 
da valilikler gönderilen 
bir t mimde belediye vo 

f d re ltttirl rinin umumi 
m nfaat k rerhri: verilir en 
teeDtoİ ile bar~lıcıt etrucl ri 
boşıltaı vcı yıkhrm iıletinf 
d ba mü•elt ZI •D• br k· 
mala~ı yetim, du v• asker 
aileleri gibi birn y y ve c ·f 

ly tfo m z hu tin mub· 
taç olaafarıo y deri isUmJAk 
edildiği t tir!c bu 1 rı 
~· t&C•k ye yiyecekler} s ğ 
t amaıdıkç v yay pt r cık· 
luı yqıni nı ıucı Ç• l· 
zeme ttıdari edHw.ed 
i iiml y~pılmıa • ı i· 
rilmjştir. 

-----.-.o-

Gebe b 0 r k dıo 
trende öldü 

latanbal - Harıhlodan do
iurmık üz ro ide bula ge· 
len Recep kııı Hürmüz lı· 
miode 35 yı~anda bir k dıa 
trecdo bltd abire f fjRlışa
rak ölmliıtlir. 

Ceıedi muayene eden d 
lly tabibi defniue ruhHt 
vermiştir, 

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

Yar 1 
K•çecil r Ç1to eya 1 ahv • 

iude oturm"kt olan Hü e 
vi~ oğlu k h ci Kurb n, 
ağız mBuakaşısı yüzfü d 

Muıt f& oğlu 45 Y ır.ds 
H mdinirı b şı a tab 1 
vu .. mak urctiv •raladı· 

ğında!ı ya. el11ın ıo ve b ·· 
ı ınd m but uç zabıt v 
rek 11 y pı mııt.r. 

r. 

düım•D tcıarruıa ı çtiii z sının köıe buc•jnu kanı· 
vakit, oc bir znhhıı bir tırıyor ve aradığını balap 
mayiolara ç1rph Ae ldıi'ı çık rmak f tiyordu. 
deria bir yara ile ıeriye Nibıyer ı&ıc tekrar kea· 
kıçaı•i• b•şladı. Top,ul11· diıi baıladı. 
rımıı •rlraıını bnalnrlarmı Dıdi ki : 
ya. Hemen atcı baılmıı tul· _ Şımdi da ana bir 
tnf •r. Ve "Ok re,.mede .. • •• 
.. .. ... ... Mr.:hmetçijin iliceuaphiıoı ların dibin a&aderdil r. 

k • bikeyc edeyim : 
ÇiiD O dOfmanlar bl fii Biliyoraun ki Çaa•kk.1e· 

öoce d tıiıia adam •lnlh k 
de ılperlorimla blrbirlo• ço mayıol 'd•n temisl a:liiini 
yakıadı. EaDDetmifler ı-e eru 2611 do 

yukırıd • la\tıiımıı sıib H•tt• kıam olup her iki 
H~ibultı bilim ·il , 2ece t ı ııiillce bir· 

blrimiıe ıim t ve ıiga • dö tüld ti yl!ni m yınlul~ 
oal•r• ta maaaaiJet ıuHi• gibi şey eri atbiımıı da 
b ıtna>ı ı rdı. olurdu 

EmekU babriy u yı Şu c be ı •P ydir •• 
eustu. Od ya ·ı•mıo t c ut g ıy. aıya ~ar• 
kar•rıhkı dolmuştu. Göıleri· pı tığımıı ve tuna tıraığa 
mi boğ ts sakie ıul rın ~ oğ1Jştuj'umuı h ide, ıece 
ç virdim. Ve ümüzd çö nce İDi t hjurıızı tekrar 
t pelerla rdınd1 u:ıU lı ırlıy r ve irbbimlılo ya· 
bulatları ı yre d ldı . nı düşm nla şakıl ımak bl· 

Ki• derki bir uma lar.., le iatiyorauauz. 
516• •• teıi k y qtıjı Ne iıa geçeUm lnıalan 
bir yermi bur 11 ıimdl k r· b n bu blkiyoyi taburum-
ıı tepeltrda mutlı bir ıü • daki bir efer a1alattı • 

-= :! 

M •• •• ve a· ur susu 
ok u- v D iki 
arşı ht kir 

Buıh ac1 rde ---

• 

ı 

• • : . 
•ssalr Memleket baatan si 

RoDtken miltehaH111 
R.oatkeo ..... Elektrllr teda•l•I 

so ı 
ı 

•epdır. "Udnel Jl•r c •lr 
ı B&ı '-t. C '· il 

pllSH 9 da. ı 
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Am ika~ı 
ha P b .. ç 

-·-
• 1 

-Bnştarafı l nci sahifede -
B. Ruzvelt yükıek karlara 

maliyece ıaJ onulmrısı tavai
yuinde balunmut ve vergi 
bakımındau fevkalade ted-
birlerin alınması vaktinin 
~eldiiioi bilhıua kaydetmiı· 
tir. 

Mister Ruzvelt mesajında 
iaıe kartluından da bahset~ 
mittir. F k t bu iaşo kartla
nnıa ıimdiden tatbikine bış
lanılmacığı :zir.: başlıca yi
yecek madeelcri için şimdi
lik bir sıkıntı dLıyulmadığnıı 
bildirmi tir. Mister Ruzvelt 
30 Hazir adı nihayet bul .. 
cak 1943 mali yılı ın unıuwi 
gelirialn 17 mily r 852 mu .. 
yon ve umumi masrmfları 
52 milyar 786 milyonu milli 
müdafaa m srafl n o1.nak 
üzer• 58 milyar 928 milyoG 
olarak tahmin etmiıtir. Ma
liye kanunu esaıı [Ozeriadeo 
alıaacak vergileri.o tutan 
tuları olan 7 mily r doların 
hetabıudan ıonr11 bütçe açı 
i• 35 milyar 541 milyon de· 
Jar tutmaktadır. Umumi bor
çlar iıe 30 Haziran 1943 ta· 
riblııde 110 milyar 422 mil· 
yona çikardacaktır. 

V •ıhıgton,(1.11 )- Raıvelt 
rızetecilerln huıuıi toplan
tııında kongreye aönderilcn 
b6tçenfa dünya tarihinde en 
kuvetli bütçeyi teşkil ettiğini 
ve ıallbizetli Amerikan me• 
murluıoıa tıhmici12e röre 
Almıaya tarafından yapılın 
barp masraflarınuı bomca 
bemeın iki miılL kıdar tuttu· 
iu11a ıöylemiıtir. 

,___,.o --

Almanlar 
•• eore 
Bcrlia, 7 («. a) - Almatı 

tebliği: 

Kırımda hup gemilerinin 
himıvcsi lttoda ve Pator · 
yada karıy çık n dOşmıın 
kuvvetleri ıeri bir m~nevra 
ile ve ev ev y pıl o ~iddctli 
muberebel rden aoora Jok 
edilmiştir. Todo ycmın cenup 
batısın çık n ·üçük bir 
k-tvvet te Romen birliklcui 
tarafından d ğıtılmııhr. Al· 
man bomb ve az tayyare· 
leri teşckkülfcri Kırıma çı-· 
kan Sovyet kuvvetlerine ve 
K1radeniıdefd münakale 
yoll1rını ta rruzl rd bulun· 
muıtur. 

Doğu cepheıioia orta ve 
tlma1.kesimlcrindc düşmanın 
ıiddetli bir soğuk alhndn 
yaphğı birçok t arruzl r dOıı 
de akim kalmıştır. Harkofun 
timal doğuıu çevrcıiode 
dOımaoıo hatlarımızdaki mev
zii bir yarm sı rşı t r
ruzla izale ed!lebilmiıtir. İki 
Sovyet taburu d rmıdağın 
•dilmiıtir. 

• 

~erk z c 
sinde g 

açıldı -----o-
Stokhom, 7 (a. ) - Sov· 

yet orduıu dü Y nid n Kı· 
rımdıa Siv ıtopolun 100 ki · 
lom tre şim liod bulufia 
ve Opartory•Y •ıker çı
kcrmıştır. Bu h re et eti
cesinde lim nd ve pi jler· 
d bütüa gün göğüı göğüse 
şiddetli ç rpışmalar olmuş· 
tur. K rıvıs çıkıo h rek ti 
Ruılarıa deoiz fdoau ile pi· 
ko bomba t•YY e fif ol ra ve 
tayyareleri t rafındın korun· 
muştur. Eğer bu hücum mu
vaff k olur•• SivBttapolu 
muh ar eden 100 bl i
m rı eri için ötüm mu• 
hakkaktır. 

Bu Almao uvvetıe~ 1 " 

ı o yarım ,danın doği un
daD ilcrfooıekte ol n Ruı 
kuv9etleri tar fıodıo t hdıt 
ediliyor. 

Temin edildiihıe ıöre 
dojııdan bir Sovyet kolu 
Teodoıyanıo ıimıhnden Az k 
denize varoıış ve Kerç ya
rım adaııod ki Almanların 
ricat yoll•rını keıaıiftir. Di .. 
ğer taraftan Sivaatopol gar• 
aizona da bücumlır yaparak 
ehemmiyetli bir~ok atrat jlk 
noktalar& ~eri Glmışhr. Al 
maalır tarafta debvctli bir 
mukavem t aöıteıiyorlu. 
Simdi Ştukc ve •v tayy&rcı 
f ilolan de Dl ydıu mub rc
beslae iıtirak cdi or. 

Sovyet cephesinin merkez 
esimhıdc M z ile çevreain· 

de tiddctll oıuh rebcler de
v m ediyor. Söyl<'ndfği e1 

göre ıehir def lırca bir ta. 

rafın liudeıı öbür tar fa 
geçmlıtir. Almanlar Ruılırın 
merkez cephesiade bir ıre
dik açhklnrıoı kahuı ediyor. 

RUS GiZLi SILiHI: 
Almanlar .. R~ılırın ığır 

taıılrlarla ıogu. • d y nan 
huıusi bir bcozın kullandık· 
1 tını öymyori r. Nui mıh· 
feUeri butilıır k r ı koyu·• 
ellerind bi .v ~ıta olmadıiı 
için onu giı:h ıl h diye va· 
ııfJaodırıyor· --o--
Owu 1 k 

tiha rı 
1 yo 

---o-

m· 

Ank~ra ( ·• ) - M arif 
vekaletinden teb.iğ edilmiş~ 
lir: 

Olgunluk imtihı 1 rı ı 
değiştitilaceği lıı.kkın a baz 
gaıetolerdc y zılan h bcrlc· 
rin biç bi!'i doğru d ğildir. 

Milli nıyango 

nel 
gÜ d 
ı~uı 

Moı ova,( .m) - So•y t 
t Miği: Kıt t r1m1 dtin i c 
btıtüo c ph lerd dD~m nr 
ç rpı~mışbr. Le i gr d p 
h .ıin b re ette bulu ıau 

tayyar 1 dmiz Oç Alm 
h nharı il bir t mir töl
ye•İn tc v rmiş S top, 
40 ' g'ln t hrip ctwiı v 
1 o~ Lt d r de· ub y v ıker 
öldüriilınUwtnr. 

Sovy t kıtalorı Moııko1' 
cepb indeı bir ıime~difer 
idasyonunda iıg 1 eUiLrlerl 
z m 200 v gon ve loko· 
motif 1500 b!>ınb ve üyllk 
mild d c pbı: ı le g 
çirmit V 500 im D rsub:ay 
ve as· rioi yo etmiotir. 

Dört gGnde 572 i;y vo 
amab l.urt rılmış, 58 t11ı;:k 

28 zırhlı otomobil v 38 l 
topl mühim mi t rd :tüf~uk 
ve m6himm~t uhnmıotır. 

Si v .atopulnn ıimalind5 
Öpatory ya aıker çıkaral
mııtu. Almanl rın dotu Kı· 
rımdRki Sovyct kuvctleriDio 
b tıdakilc!lc • birl ımeaine 
mani ol mıy c jı Hhıhyor. 

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

d ~ 
sında i ı taraf--
t mahkôm 

Ist nbuJ, 7 - lstaabul ıc
hir tiyatro unda "H mld,. 
İ!ı temsili h kkrnda y1ıpalan 
t nkitler üzeri e çıl o da
vılardın biri l!eticelenmiştir. 

Mubıurir Cclilettfo Fzine 
bcrnel etmiş, muhırtir Pe
y mi S fa, Cıh t Baban, 
Zeyy t Ebüıziya altı~ r ay 
b pse va yüzer lir para 
p ra ceır sına, ~t.bir tiyd· 
rosu r jisörü Mubsnı Ertui· 
rul ve eıi Neyyire Ertuğrul 
iie Zeki Coşkun altışar ay 
h pıe v yüz lir p 11 e • 
z.uı m hküm olmu~ludır. 
F kat Cel ltttin Ezin ııia 
yızııı tahrik m bıy tinde 
görüldüğür.ıdtrı Muhsin Er
tuğrul, Neyyir Ertuğrul ve 
Z ki Cov kuımn c z 1 rı ka .. 
bili temyiz olm&k üıere dör
d r ay h psc indirilmiştir. 

Yirıo ,, H mle,. ten doğ•n 
diğer d val P yıo on dör-
düne talik edilmiştir. 

• me ı n 
T yya e 

rı 
V şhıgten,(a.a)-Amerik 

bav kuv tleri j po llau 
işg 1 ltı d ;~ulu an L zor. 
d~ mnm t yy re m yd vrn0 

m v ff aktyelh ta rruxi r 
bulunmusl rdır· 

( sa det ) 

[ 8 2fnr 

gda Alma gene 
1 

Tokyo, 7 ( . ) - FUipin· 
lerde so kat'i nmhu be 
Vato y rım d sı"ô olmuş
tur O ğl r ç kmsş olan 
Amerikalı ve Fılıprnli bıt .. 
l r kuv9ctl r i iz t rafmd n 
am uıız bir ş kıl kov la· 
ıyor, j poa kuvv tlcrinia 
rasız t arrud rı ltscda 

dü~'llli\ ruuk vemeti gevıe· 
mİitİr. 

J pon t yyar 1 ri rah bnı 
cdılmedeo bütün yarım &dcıı

ya ha imdir. 
Tokyo, 7 ( .c ) - Hoag • 

Kongua hom s1 es;,&sında 
diişm cd•n 13864 esir lnı· 
mııtar. Britaoy lılara •iır 
kayıplar vcrdirilmi~tlr. Hoog 
Kong mub rebelericıdo düş 
m n 2023 &iti vermiftir. Ja · 
pota k yıp!arı 732 öl6, 18 O 
yar lıdır. 81 t yy re, 5 harp 
gemiıi ve ve tic ret gemisi 
kaybedilmiştir. 16 ticcar t ge· 
miıi b rek t esuaaıK?da h • 
sara uğramıotır. 
DBım• ın 559 tayyaresi 

h v da veya yerde hbrip 
edilwiıtir. Bu~lrırın 416 11 

v t yyarcıddir. Düımaoıa 
2 mu rip 9 tep çeker ve 2 
ııakhyc ıemi i batm)mıştar. 
2 top ç r zeptedilmiştir 

8l bm~ 206 top 2000 kam· 
yon, 5000 teıli eilih eldo 
edilmiıtır. 

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

Ha gi a Ş· 

lara z m 
olac k? 

Ank "' - uem kanan .. 
larıoc tabi müeHeael rdc 
çahşın ve.yı1 nc,ctli memur 
ve mil t bd mi re f vk la· 
de abv le munhaaır olwak 
üz re yapdm m muk rrer 
m aş ve ücret umlarına 
d ir k DUD lüyib ını bükü· 
met on güue kad r büı•ük 
Millet Mecli ine ıev e, e· 
cekthr. 

Söyl ndiğfo gör bu zam· 
1 n~ v rgiye t bi tutulmısı 
bahis mevzundur. 

Zawlruıa şub t yı aylık· 
Jarı v rilirken tatbikine ge· 
çilmes ihtim H kuvvetlidir. 

Bu tel dirde mı ıh me· 
murl r bu ıambı.rı şubat ayı 
b ıınd , ücretliler ısc ıuı>at 
yı soııund lac kl.rdır. 

--o------
Ja o 2ençleri 

To yo,( .a)-J pon genç• 
li z 211 d u 130,000 kişi 
M1H çu oya gö derilecektlr. 

1 yaralanm' 
~~o-----

t Ncv ork ( , ) - " 
ton daplomatik mabfl 
gelen haberlere g&r• 
gün P ri te Almaa ~ 
le1i başkumandanıo• 

bir suikast hruc eti 
mı br. 

Sıkı zecri tadbtrl" 
men y•pılao bu saik' 
ı da Nazi alehdarlarıf 
aaretlerinl ıittlkçe .,t 
tarını gösteriyor. 

Sulkaı~çı Q,laaı 1 

kQpııında bekledijl 
gea rali üıeriae bit 
ail h çektikten ıoDfl 
Şlkhktan istifade ed.ı' 
bolmuıtar, 

Alman sıenerall 1' 
mıı, yalnız bir kurt-' 
sındaki yaldızlard•• 

ııyırmııtır. 

---o~ 

Meslek af 
havırper• 

öldü ___ _,, 

Ankara,(L•)-Bo~ 
len bir 'habere ılr• 
ıefaretlmiı mtlıtef. 
1926 ıea11inde 
meıleiiodeo aarılı~ 
bi baıı•ı Mekin Mr 
riıte AmeriSEan baıl' 
vefat etmiıtlr. Mer~ 
vetindeu 15 bin ioJ 
sının süvari t~ıkil•11 

tiyaçların aarfedif~ 
milli müdafaa ve~' 
ve K b1rcd buluo; 
Mısıt Utuı luyme 
oi d diplom sı ; 
hizaı t dm ı, fut1;rl 
cczuetimıı teaıh~ 
yet etmişltr. 

---o--/ 

Istanb.J 
emek 

f cııl 
Ekme fiyatı d•' 

ruş indlriJdıi ıibl 
27 kuruştau 25,S ~ 
dirilmiştir. 

------~ 
Aıtın pif 

Buglla altın pif 
ledir: 

Retat - 2850 
Harnıt - 272S 
Aziz - 2650 
H ı-.ah- 2625 -·· ., -

Morkeıl 
t.ıJ ı 


