
ate ders ••• 
Sı 11 içinde Jıponlaraa 
~de, bavalardr ve ka· 
' elci• ettikleri umul· 
"'f ~· l•ıırtıcı zaferler, iti· 
~ ~~•li ki, ferdleri bay· 
' ••de bıraktıldar1 dere
~ dı,let meıali1etlerini 
' .,.,~ •'••lara da raı açı· 
~ 11 dıtıtıcı bir ibret 
~' •errıaiı olH &erektir. 
~~Çeyrek asu zarfında 
~ ' •ılrerlik iılerinde 
S, "tlll•i•, g61teri~ yaps, l•~it reıimleri tertip 
iL~; l&ıam r6rmıdea m&· 
il,, lt 1•• 'te ıiıliden ıiz
~. 'ta lllııaladığı baıarlaldarl 
~-~'-rdıa beri denizler 
~ le 1•1ıla11 lariltereye ve 
~ 1111.1

11•••tler yetiştirmek· 
1' L 'iılerle boy ölçiiıme· ... ,., 
~ d,,1 • •den Amerikanlı· 
:... ~ tlırde ve üç sene· 
~ ''1 de tayyare imali
~ ilet ~~lıor lnrmıı ı&rüaen 
'-~ı,,1 Jllr •e sanayi mem· 
ht 1. •• havalarda ve ai
~ .... 11 bayık devletlere 

lı ''•tlarıaı bailamıı 
.t,ıc~illet1ere karalarda 

dır~'-t~" darbeler, yalDız 
bDtl, .._ Yl1ealer için deiil 
içi• ~' illetler ve iaıaalar 
karıl-.) "•iye batırdın çı
ıimt•lc ~~le ve uyuyanları 
nm gibi 1 çıkarak, yalda· 
bir bo11a~))ıtbyaralr nihayet 
yıkıralc Iİbi yıkarak ve 
ibret d-.._ 11Y•adaracak bir 

bir kıyamet bat· 
rl 

-
telerioin lngiliz ve Ameri-
kan milJetleriui idare eden· 
lere karşı kopardıkları ikaı 
faryatlHı bu millet ve dev
letlerin biraz geç olmakla 
beraber, arhk adamakıllı 
rözleriaia pasıaı ıilerek 
uyAudiklarına ea f parlak bir 
delil, en haynh bir alimet 
11yılabilir .. 

Böyle mühim iılcrdc en 
kötü vaıiyet, ancak böyle 
yerinde ve makul ikaz ve 
tenkitleri dinlemek tabmm· 
miilünü göalercmiyen menı· 
leketlerde baııl olabilir. 

Halbuki Amerika ve in· 
giltere b5yle irıatları mem
nuniyet ve iftiharla karşıh
yacık aD ıorbeıt yazı, n 
aubeıt IÖz ve ea 1erb11t 
...... llk ... ılcUr •• 

- Bana, şimdi ne ıigara 
ku11aaıyorann? diyenlere, ben 
de, aıkadaılar1n bana ver· 
mek lütfiinde bulundukları 
ıiıarayi kallaamaktaa bGylk 
.. •••lr .. ,.,.,., •• , c11,.. 

Yardımsevenler umu
mi kongresi dün 

toplandı 
1 

Aakaıa(a.a)-Milli Şefimizi• ıayıa eılerl 
Ba. Mevhibe laöallnfta yllkıek himayelri 
alhada bulunan yardım ıeverler ~cemiyeti· 

oin ikinci genel kongreıi burll11 Antalya 
mebuıu Bn. Tlrkinın reiılijinde topla•· 
mııtır. 

Ni:ıann"medc değiılklik projesi kabal 
edilmiş:ve yeni projeye ıöre 15 kltlllk 
idare heyeti 'Hçilmiıtir. Bunu mllteaklp 
başta Milli Şef la&al ve •ayın •eıleri ol· 
n1ak Bzere, Bllylk Millet' mecllıi relai Ap· 
dülhalik Rendaya, baıvekil Dr. Refik Sar· 
damı, renel kurmay reiıi ... mareı .. ı f eni 
Çakmağı, parti zenel sekreteri Dr. Fikri 
Tazere konıreniu 11111 ve t aevzileri bil
dirilmiıtir. Ayai ıamaada Ankara valiıi 
Nevaat Tandoiana teııkküre karar veril· 
mittir. 

-----o-----
hastalığa dair Bir 

anket açddı 
Aakara - Memlekıtln ba•ı yerleri••• 

aademik bir halde buluaduia aala11laa 
kuvart ba•talıtıaıa önlae reçmek içi• 
i•rekli tedbirler ahaaçakbr. Haatalıiı• ma• 
biyet ve ıumuliini teabit içia sıhhat •eki· 
letlace bir anket açalmııtar. • 

Şirketler üzerinde 
sıkı kontrol 

ı.tanbul - Ticaret veklletiace ıirketler 
nizamnameıiae ilive edilmHi ' lruarlaıaa 
ınaddele·e röre ıirketler her alh .,da bir 
bliaçolarını vekllete bildireceklerdir. AJ· 
uca hilllmam ılrketler fiatl koaulmamıı 
maddeler lıerlade muamele yapacakları 
zaman ticaret veklletindea huaul bir mi· 
ıa•de almaia mecbur~tutalmuılardar. ---
Yol vergisi kadın, 

lara da şamil 
Ankara - Yol ve köpriilerin iaıta ve 

miltemadi tamirlerine dıha ziyade imkla 
varmek içia bir proje baıırlaacb. Y Hl 
verıi vatandaılarıa mali kabilli1ethf• 
tadilita utramııbr. Bu .... 1ar . 
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Ucuz şeker lı-llU1ır IZllr aı •rt•• 
k• l k? TiM., 111.,., IPI •• ............. •bt ........ 18·S·942 
ım a aca •a•ı.a .......... .,... ..................... •· 

1uer 111..ı.n... ıa.terft• fWlart8 .......... la ffat· - -o--
Aakara- Malataç ailelere 

ve hHtaaelere acaz fiyatla 
teker •erilmHl baklnada 
baı1rlaaan kaau• projesi bil; 
srlialerde l:taıvelrllete ıaaa
lacakbr. Ecıaaeler de ucuı 
ıeker alacaklardır. 

··--
Ekmeğe mısır 

katılacak 
Aalnara -Ekmek aalar1aa 

topralr ofiıiace mabıaliia 
mlıait oldaia yerlerde yüz
de 25 •iıltetiDcle m111r unu 
kar11tıralma11 kararlaıtırd
mıfbr, --,o--

Zelzeleler 
Çaaldn.(a.a)- Saat 1,10 

da ıiddeUice • lalı 1•r ur-
11 nhıı olmattar. Hasat yok
lar. 

Maila(a.a)-Biri ıaat 5,30 
dlieri •Ht 2 de olmak 
üzere iki 1er ur1ı•h11 ol
maftur. Ha11r yoktur. ---o---

Bornovada 
patates tevzii 

Bôr•o•a çif~ileri•e pata
teı te•ılall ltamamlaamıştır. 
BenoYa •e Ôclemlıte ipata· 
t .. ekimi cleYam etmektedir. 
Şimdi ele ilorao•a!laelediyeıl 
Mı11r •• f>Hı ve ıalr tolaam· 
larıa te•ziatıaa bıılıaacak· 
tar. 

--::::---
911 Lira çııııdı •• 
Kar111••d• Ş...ikler ki· 

Jlad• l iıta110• clvarı•cla 
ltaldcal Salllaettia 0.deae 
ait clllslsiaa • ılrea laıraıı 
tarafıadaa 900 Hra para ve 
bazı •tJ• çab•mııbr. 

ffı111z araamakbacl1r. --o--
Belediye 
bütçesi 

larda ml .. faa • .,.w· .. Wltllr. 
SiGARALAR: 
Ne•'i 
Sipalai 20 

20 
25 
50 

Slrarahk ,.•etı 
Sa'8ıaa •• Yaka 
Çqit 

ti 

" Bofamçl 
Yenice 
Serlrlclor,.a 
Bafra madea 
Ealll 
Geliaclllk 
Tiryaki kaba 
Tiryaki lece 
Birinci kaha 
Biriaci iace 
t)çlllcl iace 
HaaımeH 
Halk kaba 
Klyll kaha 
Klyll iace 
lkiı 
TÜTÜNLER: 
Ealli 
Bafra 
Tath ıert 
MUHTELiF: 
Yerli eıfl1e 
Tlrk pipo 
Tlrk pipo 
Pipo tltlal 
lıfubıa tenbekl 

100 
20 
20 
20 
20 

• 20 

• 25 
20 
20 
20 
20 
20 
28 
20 
20 

20 
20 
25 

25 
20 
58 

100 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" .. 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
" .. 
• 
• 
" 

bohça 500 • 
isfalaıa biriacl 25 • 
idalaa• birlad 100 • 
iafalaaa ildaci 25 • 
POROLAR: K• .. 
Toroı helaer ••••i l 7 
Eımer beher aadl 8 
Moda beller aclHI 20 

·Fıor1a heber .... 22 
Marmara ••er .te•i 25 

• .. 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
• 
• 

" .. 
" 
• 

" 
" 
• 
" 

• 

Kurut 
ss 
50 
60 

120 
240 
40 
so 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
22 
20 
15 
17 
14 
11 . 
11 
14 

25 
18 

/ 18 

20 
45 

110 
75 

658 
28 

108 
25 

Bayilerde 1na1a ... ,ıp mltlelaH•lere Hpolanmıı .. • Mh· 
la• mamallt, 
Nev'i 
Yeai llarmaa 
Saylaa A 
Sa1Jaa B 
s.,ı •• c 
Sa bay 
Alker 

içkiler: 

ltelaer P••eH 25 ........ 
1000 ••ı•ralak (MHı paketi) 
1000 
1000 

20 
2o 

" • .. 
" 

• " • • 
" • 
" • 

Kar .. 
55 

2250 
1750 
1250 

18 
s 

50 derecelik rakılar 100 ••tllih.U 440 
" ,, 
• 45 

• .. 

" • .. 
" .. 
• 

" .. 
• 
• 
• 
• 

50 • 250 
25 • 125 
ıs .. 78 

100 " 315 
y • ·~ 
25 • 85 

Mutfağında 30 
çalııan bir kon 
Soan 1•1•t nele bir kadıadı. 

laııiae daireıi milcı•lleratlı dola 
llalde ellacle bir tek ylzllk ılrtll 
Bir ~oklarına pek maraua, taılı 
atler hediye etmek ldeti idi. Hal 
dili tek kapaklı bir ılmlf ıaat 

••••• 
PaıaJI J•Ja ylriirkea ılrmefi 

rlae ıaadet Dile• hir çok lrimıel• 
Udea lraa ıefareti•e, k•fll te 
emaiyet ıaaclıia•• kaclar iki 11ra 4İ 
cll. Paıı ltaalara laer f ıam•• pul 
tardı. 

Bir ı•• ıarip bir vak'a olm .. t& 
para bekliJ••lere ıellm Yerip p 
T abil klmae bir t•J cllyemı,_c1.. • .. 
faretl kötui•cle bir llatl1ar adama • 
Mllm vereli. Paı• o•a tam•ıb. ili 
umea keacllai•cl•• para ol•• bir a 
P•1a: 

- Pafat dedi, İtaıl• 
•erclla!.. 

KlmU pqa: 
- Selam Yerelim J•f 
- Blı ıe•clea ıellm cletll para 

ras. 
- iyi amma.. Her alakıam mı? 
- Her alıı:tam ya.. Madam ki a11tm11 

verm•i• mecba11aa •.• 
Bnaa 1erlae pıfa yanıadaldleri• 

aclama dtrlaal 20 lira •erilmuial il 
Pa,.daa hlr ı•J ilteylp ta aha 
imkla 1okta... .. Alr....,. 

Qır IHI -ınııırı ta--ıt · 
lıtaahal -Vlli1et, ıiade 750:1fd.1 

melıı: Yerllaa aflr iıçileria vazl1etlaf 
etmiı ve ap iıçllerl• miktarı 
taladlt ol•••attar. E•elcı 750 ·ıra 
melıı: •erile• mlreHlpler, ;ıacalar, 
ler, kaptaalar hamamlarda çallıaal 
lıçi 1111lamacak ve bu alara 300 ı 
faıla ekmek verilmeyecektir. 

P..ta telır af i ar11lade 24 ıaat 
ı• ıece ıladlı çaıııa• memarlarli 
iıçl ıa11lmaları laaıuunda villyete 
ceat eclllmiı vaıl1et Aakara1a itil 
tir. 

lzmir Askerlik Ş 
sinden: 

l· sıs, 314, 315, 316, clotamla 
lana 942 yoldamalarıaı 11-3·942 
14·5·942 her ıl• ıaballtan akpma 
ıalMJ• mlracaatla 1apbrmala11. 

2· Ba dojamlal•rcla• tecile tabi 
aaalarıa ayal fl•tle tecillerlai 
lan . 

3· Y apbrmayaalar laakluacla 
ceza lllklmlerial• tatbik olaaaca 
olaaar. 

Beledip bltçuil ıaa eclO
dijiae 16re ıecea .. yd a1· 
aiaiala olacakbr. Sltp ~J•· 
pd1rkea ea atar it i memar 
maaılarana 1abalaa umlara 
karphk olaa ıerektir. ------- ,, 

43 " " ı: : u~ f YENi SiNEMA 
Uç demiri " · 50 

• 
150 ı11111ra• ••• • • •• G··ı •• 

• 
" 

.. 
" .. 25 .. 70 ı lrraliçeıl ummu u 

Hazırlığı Votka " " 1~ " 47 ı Blzaat ıaylecliii AHpça ıark• 
Uç •••iri lmallacle kalla· .. 50 : ~ı~ 1 iLK DEFA Tlrkçe ı&ıll 

allak lure Karablk faltrl· • • 25 • 75 ıı HarunurreRid'iD 
lıualldaa lzmlre 20 toa lama Tabii Kıa1ak 75 • 245 .., 
clemtri ıaaclerllaalı, 3 iti• .. 35 ,, 135 J Gözdesi 
nra talaıl11b da ıelmlıtlr. .. 15 " 70 ı Aynca: GiZLi TEŞKILA T 

Demirler tarll ile t••ıl V umut 100 • 180 
Mllecek. Beller a~ amiri • 70 • 135 ı Bolt Steele (ilk defa) 
lcla "°' ••• ka .. r laet .. Y • 110 ı S.aular: buıl• 11.30-2.15·5.15 

_:..!___i~~~~---------:....--n.-...... ılıllıııilll...a.lı ..... ıla....--~-.....!....-~~ı~e.~·~·~d~lll~,.~·~'~'~.!O~~~tiİllİİ~ LDllll9Uldb~--'-
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ı&t ( ...... __ ...... ....... •• - ' "23 ' '· - Vidin de du· 
: eekmi,Şey ı?!I · berleri__ 4

• 

... ~33- Yazan:SIRRl SANLl t rum ciddile• 

~ ~-~ dizlerini karısının dizleri~ Bel ü çe Aiaç .~~rramı w,.,.!!!! ,.. .... 
1

,,, "illan zı·ua Sokulgana. 1 ,,ya_ eleri gunu lda.tmdaair•ambacı~·.·!9,~ı,' •• VŞeldl~.·, 
U ---Belepiye mfelisinio bütçe Memleketimizin •i•ç ve a a " 

rınız mObarak eııarı·nızı· encüm ni düo öğleden sonra orman zengioliğini korumak, tamamen bopltılanıtlr. Rm· 
reis B. Reşat Leblebicioğlu- aj-aç sevıiıini kuvvetlendir- çulda bil7ilk hlr faali1•t 

i•ıulı'' damı"ttl' ~D riyasetinde topfaJ)mış.. oıek ve ağıç •dediai çoğalt· ıliı• çarpmaktadır. Doktor· 11 V • 
111 ~bel dıyein 1942 yılı mHrafıı. mak içla yapılmakta otan la bulunan atok etJ•J• ça· 

b.11. --~-- maını: bütçesi üi rinde mü· "aiıç ~ayramı,, ·bu ıeae de bak boıaltabilmek •• ba•• 'l:'' lnah, ıeaç ve ide~liıt bir öğret za relerde bulunmuıtıır. 28 oıart cumartesi ı&al Et· ları memleket :aalaWae t•• 
~ ... lc.,tıııada ıerek söz ve mantık --o-- refp.aıada cumhuriyet koru· ıımalr içla blt&a taııt va• t'-•t '• •kahramanlık meydanınds düş- Jkı• ka • Juiunda kutlanacakbr. 11talarıaa el konalmattar • . 
~ıa~'lda mevkiden, uj-radığı utandırıcı ve OımaD lzmir bölıeıl ıefl Vidia böJıe1ind• bir "•' 
4- ~1 11•ttea ıoara Hhk o akşam salon- hırsız 8. Cevdet Zly11 Marafla ta- iaıan kayıbı wardar. 
~ '" beı on miaafirine de caka sat- rafından ' 27 Martta "Harp Y eai bir aorak dalpu .. 
iJt t ... i~klaııa oJduiuna anlamiş ve Nihat aka ndt iktisadında oımanlarıa rolO,, ıimal Balıarlıtaeda (la~ .. 
~,,,:~•. llletresi Şadiye m&ıteına, bepı ni 28 Marrta da "Toprak •• ıirm•i• bqlachiıaclıa Hl 
~ ... ~ •partmaaıaıa lüks salouuııdau B 21 kıısabal~rd kdil ve bıyat,, mevzulu iki koafe· fellketi ·• airDJ••lar Yui· 
~~il. hırsızlık y p D Tevfik Kurd raaı verilecek ba koafaraaı• yetlert dalaa .~ .... matlar· 4", 

,,, - .. ~.~~kalı•••• b•. ylrekler acısı düı ve lst nbulla Hofiiıi gece Jar KOltllrpark amplfıkatioaa Karal Boriı eluaaa ,ar•m "' ~.I r6rea Şadıye de ben6z nikih vakti lsmetpı~ıı bulvarında va11taıiyle lımiria her tara - tedbirleriai J•d••• . Waqt 
'~ "-iı kocaaıaa töyle rica etmişti: y ala mışl •dır. Suçlu Hulü fıadan dinleaebitecektir. tetkik etmek illere . bir MI 

f d id ı N aiyi yakalıyaıı zıbıtı me· -•--..,_ • f • im Jbat, beyefendiyi buknuaa .. .,.. VWia 
1'* ~~..._•teıı etmiyelim, olmaz mı? m~nD~kkat edin cebimde· Kasap bllıuia• tltmiftlr. 

' le. •liğiai biç bir zaman ve biç bir hi- ki tRbancanın retiği açıktır. Balru •alalliJ• Mllllt 

61' t"tı: 't•ııada barakmıyan Nif;ıat cevap D~miŞtir: Filv- ki ıuçlularnİ Kavgası Galtrowakiabı Vidlae Jleldijl 
' 8 ceplerinden müteaddit ta· Ôdemiıte kıHp Recep bildirilmektedir. ~~ .. llraıı bizim efimiz demektir. 10.000 _kı-ı 1..-··lblm 

~ ~ bancalar çıkıaılmışhr. Naldöken ve ıerlki H&aeyia ., -.-
ciJ, ' Ô ev ıahibiae d&aerek •oıdo: Bu meşhur katiller lıtıa- Şentilrk ahı veriı yilıiiade• Sofya(a.a)-Vidl• ıelarl•· • ,~ı,, 's1e._d1eiil mi beyefeadı? bu1dc, Adınadı müteıddtt1 kavaa etmitler, R'cep bı· de ıaluıa Iİtill1&aa •in,.. 

'q •• o.a ıan cıa ve gönülden t11dik • mahallerdea •1m•i1• Ska41u k til ve binlerce lira aıırmak çık la yaralaamııbr. 19 

' P suçlarıvı yapan zıhlardır. tahmiaea oa bia kiti '"'911· 
•11t, .•k tabii efendim. Benim aputm•· __ _ _ Peynirin talmııbr. Sularaa Mbal.ı-· 

'iti, '
1
•la apart uaaıaıı demektir. Esuen 1lkıelmeıl beld .. İJ•• ~Da· 

.. i~·t~(ı odaaaı baıtrlanmııhr. ı inci ve elmas Hikayesi rawa, Sıva •• ~- -.ak· 
' ~t llıtilcir milyonerinin bu iltif ha- Ödemişte S leyman Yıkı· Keçecilerde lbrrbim otlu lara .. ıJlkHlmlftiı. 'Ba 11•. 

ta'- :••un, mUftebir ve mağrur bir bal- cının A ~ıncılar mahallesin- Mustafa bakkıada belediye maldana ıalara iç "9• ka· 
~ ~ &kı lcottalılardın birine hurulurken deki evla bir h1rsıı gitmiş tarafında• yeddiemln 11fatile dar Vicllal ~tebclit edecek• 8 kulra• bayaa Şıdiyeye biraz daha 200 lir.a kıymetinde iad, 40 kendine bırakılan 20 tulum tir. • . 
'l~ 'lr •e Nlbadı aautmuı gibi bir va- lira kıym tiade• bir elmaı ,,peJniriDİ ._•atarak emniy~ti Taaa beri•••ld itekl 
~'-'•k ibtiraıb ıözlerle Şıdiyenia ta yüzük ve muhtelif eşya ç•· ·:ıÜiiıtlmal ettiği iddi•ıi,le Balıar ı.Wrled•• ala .. t 

~okulmuş ve dizlerini genç ve dil- lınmıştır. muameleye başlanmııbr. alblİda .. r •. Taaaaıa R•cak 

~· •izl•riae dayıyırak fu sözleri lnbiSarlar lzmlr bll 110dürlli0Rd8D: ~:. Y•::...:-: .... :~ 
~1•• .litife etmiyorum, benim apart· _ Baotarafı 21aci 18bifide - dardanlmaıtw. 81,ten Ro~ 
~l. •lııa apartmın11111 demektir. Zateu 340 210 maa1a ile Balı•rlataa ara.· 

._ & Sofra şır.plara " 
~ ~ ••c:e borada alıkoymakta makaa· 200 140 aıada mavuall keallmlf .b•· 
~-.'-•11ıza kaıandıraca;ım bir para ile : 70 : 60 laamaktadır. 
~ --~'~•i ıizi zarif ve küçük bir apart- Misket şarapları 200 " 180 
~ ~ bı yapmak için teklif edeceğim Miıkct fllr&plau 70 ,, 80 

--· •lclcıacla malümat vermekten iba· Şişeli bira .. 50 " 40 

'I~ ~-- · BiRiNCi SINIF LIKORLER: 
~ le vait ve müjde kar~ı11nda ıe· Çilek, Ahududu, J.ı:ayııılOO 
~~ ~~ •• yapacajını bilemiyen Nihat, ,, " ,, 75 

''-ı .. '• Jerinden kalkarak Ziya So· " " 50 
' ~ " tlleriae ıaralmıı ve: : n " 25 

'tt .,,İ•iı üb k il . . . .. . iKiNCi SINIF LiKÖRLER: 
...._ .. t&a m ıre e erınızı opeyım d 100 ili ı· 

lvtl Çilek, Ahududu, k yısıdan mı a ıa•t tre ı d &' •rl de, meıhur muhtekirin diz· 50 
•lltiL " " " " " l' , el •çe artaa bir tazyikle karnının 25 ., 

"il~~· " " " " ._ ~ 1 'Y11ıdıiına iliımişti . Fıçıh idare şarabı beher litresi 
)-.._tat,, p llıialiiini iğrenç bir •bliksızlı· Fıçıh idare birası beher litresi 

"''• ,'' bir teklifsizlikle soldan geri Birinci ıuma 100 derecelik beher litresi 
" (),~dla•iırmııtı: ikinci suma 100 derecelik beher lttreıi 

" 
" 
" 
" 

360 
270 
200 
100 

300 
t7S 
90 
40 
52 

480 
400 

""'"'' •11111, müsaade ede rlerse üç şi- Fıçıla Saf ispirto~ 
h •çacaiım. idareden bayilefe sallı fiyata 100 derecelik b. litresi 130 

-Arkası var- Jdared n bıyilero litış finti lOOderecelik b. litreai 65 
(yakılacak iıpirto) 

: Kolonya ispirtosu: 
· ı idareden bayilere satış fıati lOOde:reccHk b. litresi 130 

170 
85 
52 

! Şişeh saf ispirto, 50 S. litrelik 
• Şişeli saf ispirto 25 n " 

! " " " 15 " " 
• Tu~11let upirtoın 50 " " i Kolonya 50 ,, " 

70 
120 

Çay ve Kahve 
Ça1cla toptaacıya ptlrea

lere yllcle 15·20, bla•ed• •• 
pttr•len yW• 4 teli~· 
lara 8 kir •..tlecelııilr. 
Çnal we k...tp ıetirea

lere 15· 20, tepta•ca,. S, pe
k•clecire ıs. Dulcl• PH· 
realu 15-20, klMle ptlna· 
..... 20~30, alelimam klld
lara itlaalltp isin ,.... 20 
dlr. Toptaacı kin S, ,.,.
keadecl 20 dir. 

Dr. Fahri lıık 
ll•lr lla•leket llutaa .. ı 

Roatka mittlıau•ı 
loatlkn •• Elektrik Wa.W 
r•••hr. lklael Beri• . Seka• 

" Dl .. Tfll.~l'OM. tut 

Cilt Ye ZlbreYi Haıtaliklan 
Mlteba .. 11 

DOKTOR 

Salih 
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vı~:v:~:A~t!~N- RADYO· TELGRAF HABERLEtii 
Huırlıaan ikinci turiıtik yollar proır•- - - • ıw: 

mı tetkik ve kabal ofunmuıtur. programa l d 1 J JNGILJZLLRE Vonı• Karııyaka Yamanlar yola da illve ed=I· il 8 U 1 llllllft . ~ 
.~~r. .. ::;~~!:.~:~: .. p•oıı••m böyar. ıhtiyaç- lldll büllsıları GÖRE Masraflar 

Ba mBaaaebdle mecliıte izahat •ere• • Londra (a.a) - Haıı.11' 
ftll 8. Faal Talııal vlllyelia beledl1e ila Birrnan;yaJa ;yeni harp ha· --•- anırı avam kamara•~ 
el efe YeHrel. lımir villyeti dıbilladeld ~rr/r/rfarı, Japon hatların· J 8 ponlar esir• beyanatta bufaoarak , 
toriıtilc uerlıri, :•lliyetia Berrama Kozak Jan yol, Cavaya çıA-an Ja- )ere zuıu·•m maaraflarıa karıılıjı ol ,, 
çımltjı, Bozclat ribl yerlerdeki otellerlal, pen/•rın •ayı•ı, ••oaJalri ve üzere maaHm iki y8ı 
Aaam•m•aa dıcalarıaı ve buma be•zer eMrlerin aay11ı, Almanla- mllyoa liralık bir kredi : 
yfliyet •• ı•lıir Herleriai turiıtik yolJarla rın Ra• cephesinde oa~i- namusa teca- temiıtir. Nazar beyaaat• 
blrlilr .. clalaa iyi bir idare ıekliae bağla - yeti, Japonya ile Ru•ya •• ediyorlar devamla harp iıtibHfitı~ 
... k lıaHn•daclu. harp"'' edecek? Batırılan vuz yapalaa maıraflar1n r " 

Ba iti baıarmalr &zere yarı bisaeai vila- ltalyan, Japon •e ln6ili% ----- •••elri m11raflara aiıbıt 
J•t M beleclfye1e ait olmak ttzere lımir aemi/eri, Almanların acı Loaclra(Radyo) - jıpon llri buçuk miıH arthğıaı M 
Ye d•an tllriım aaoal• ıirketi karulmuı itirafları, Amcrilra orduıanua Hoag Koakta lemittir. 
tleıplf edilmlıtir. Şirket aluiyoa çikararak Fran•ız ilatilôlı aaker ve ıiYillere karıı ırk --o-- -' 
~"-· - blylk t91ebblae lıtira· Maadalya - Raaroa bo- farkı röıetmedea ıiisterdi- Tutulan asilP 
kiai temia •tlıcıktu. ı•lhlmııbr. GltilrBlemlrea m•· il çok feaa muameleler ~ 
E•••la~ıaba aham11 ola• BDMdaki lriaelerle limaD teıiıleri ye llaklnada hariciye aazıra Loadra (a.a) - Ra ., 

H Ed b f b ı b61geainde ele geçeD .... •i• laall~eıi.ıa bıyıi m& .. ueleria· taıfiyehaneleri talarip edil· •n url• i ... Ha u aa- japoa gemlıiade birka~ç tl'
1 .., ••J8 .,ulta• [talik oı;.. baıtane, ml•tir. mq ve demiıiir ki: 

bay ile SS kiti tatalm 
preTUtOrJOtll, llhtderlaa1m •• ,. ••••tor- Loadra-Taymi• r•ıeteıl " - Britaaya ordaıaaa Baalarıa 1931 iıyaaı•• ~ 
J'09 rllH bir mletHıe karalmak prtile 11 • Raaıoaaa dBımuiyle Bir· meaıap~SO aıker el•• •1•k· rlk edea Birmanyalahif•.,. 
talmuı ka&ul edılmlttir. maaya meyda• mubuebeıl ları bailaamıt [bir halde 

Dfter lllıalrereler llitmiı ıa11lamaı diyor. Ç&•- lıarıaaa diıllmiıtir. Kadıa· oldatu aalaıdmııtar. 
ki1 elıHtleri me•ıaa •• ~ baalarıa ilati· kB burada yeai mull1rebeler lana ırzları•• reçllmlı tek· --•-

Jl~lan ba meyaadadar. ba11 yolların yapıl· baılıyacakhr. mil bir mallalle umumhıae Fi)İpİD · 
maa4a koDUfalmaıtar. Loaclra- Birmınyada Pa- llaliae koamuıtur. d 

Dies>•••wlere yardım me•na da k•za· sr•da rlcatJara lleıllea lnriliı Honsr Ko•rta eılr ah•••- Bombalan 1 
tartlaki dlapaaMrleri latml• edecek ıaret- kıtaları reaeral AlekHadar lar pe•cerHiz, kap1111, her V •ti•ıtoD (a.a)- Ftli.,e-: 
le laalJeclJlllllf• tir. 1 UYVetleriyJe birleımek lrere J d b ..... • . J L d 1 tir•& havı teıirlerİ•• •çık er e iç bir faaliyet o ıul 

....., memleket laHtaaeıiaia ıeDelı'L aaoa aat.arı araıın aıı yo k lüb 1 d h d'I i 1 B' j k .,,._-_ 
fla a 1 u ı er e ap1t ı mı er· mııtar. ır apoa rav ._.. 

...,. n 99,400 lira, 1:-refpııa bHtaaa· açıyor ar. d" 1 ,_ b bi k •"' 

' 

.... T L c d L. lr. r• erea •• re rço ı al• muraffan 31,450 lira Sı'-bat bütreıi oayo - ••• a yiiı uıa 
a w- Bunlar ara•adaa 6lealer attı, haıar yapamadı . .... i ralram baliade 271,710 lira olaHk •ıir ıillblarıaı hidiıetlz te1· 

••ltwl Hlllliftir. lim atmiılerdir. bir merarhta bile aaldeclil-

o 

MekteDler Erken 
Kapanmıyacak 

Aalsaıa - Uıe •• orta mektepler Mar-; 
ba 15 U.tlu ıoara ıömeatr tatili yapıcak-.... 

Me•t•pJıria ba yıl erkıa kapıaaca;ıaa •1r ,.,ı.na dofra olmacbiını Maarif •e
kili ele 167lemlttlr. 

!>enler IUJI• ıo•aaa dojra keıilecık 
•:ıa..a.ra mutat ıamıalarda baılaaa· c tar. 

----.. - ..... 
lm111•11 ııttrllıııt pıtrıı 

· flltlılı tıızııı ııı 
A.lran - Romaayadaa itlaal edilecek 

pelreU.l• clablll flatluiai tauim içia Tica
r.t ••lrll•ti•• milli koraama foaandaa Jib· 
.. altı f aılaıiyle bir ltaç•k milyo• lira Ilı
.. , ilır•ı yapalma11 ( lcararlaıtınlmııtır. 

Madeni san'atkirlar 
kooDeratifi 

lat•akl - Şelarlmiı made•i aaaatkirlar 
cımf1eti tekmfl de•let Haayi taahllltle
rial ra"-•cı ellere bırakmada• Tibk ı•
ut lfl•rlaı. enri olarak bir elden •• 
llCae ,.P••lı lııre bir lıtillllk lroope
ntlfl teıkll etmlftir. 

Keopuatlf lalmBıdelri h•fta içiade fa· 
U,.te ı•çeçelstir. 

Sayroa - Cıva tamamen meyerek hemea orada def· 
ahamııtır. Jıpo•iar buaraya nettirilmektedlr. 
150 bia aıker çıkarmıılardar. 

Moako•a - ( Reami ) 7 
marta kadır dütm•• 3SO 
uçak kaybetmfıtir. So.yet 
uçak kaybı 35 dir. 

Badapeıte - ~Haıta olaa 
"-ı•eldl iltffı etmiıtJr. Kar
lay bıı•ekil olmaıtar. 
Çaaıklar - lllrbalallıda 

japoala Ruıyaaı• bup ede
cekleri lıaaaati kuvvetlidir. 

Kıbire - (Reımi) lariliz 
torpil t•yyıreteri orta Akde
niıde bir k.fileye bOcum 
ederek bir ltal1•• kra•aıö· 
riyle bir ;IHtroyer •• bir 
•aldiye r•miıiai torpillemiı, 
J••rıalar çıkarmııhr. 

Berlia - (Reami) Ameri
kanı• batı luylannda deaiz
rltılanmıı 17 bia toaluk 4 
dlımaD vapura batırmııt•r. 
lkiıi petroı r•miıi idi. 
Vaıiartoa- Amerikan de

aizalbları 1 jıpaa clHtroyeri 
ile 1 Hhranç gemiılni batar· 
mıılardır. Bir Japon tayyare 
remiıiyle 3 kravaı6re torpil 
lıabıtle bı11ra uğrıtmıılar
d1r· 

Berlia - Diia gece Bir· 
maaya açıklın batı Al· 
maayada bir çok yerleri ta· 

Ev•elce yapılmış olaa 
"Naakia" katlilmı Hoar 
Koarta yapalmakt•du, 

lasrlllı geaerallala def atla 
lıtedlii milllkalit reddedil· 
mittir. 

Bu hakikatlerdea iki ae
tice1• ••ra biliriı: 

]•po• ordalarıaıa b&yiik 
bir ci•anmertlilde barp et· 
tikleri ıeni bir yalaadar. 
D&ımaaı kahkahri bir ı•· 
kilde majl6p etmekle l»a 
iaaaılmaz ıeaalate:karıı koy
mak l»u kurl»aalana •aiJeleri 
içla •• iyi bir iatilram ola
cakbr .• 

arraı etmiıler, fabrikalara 
iıabetler . olmuıtur bir çok 
ballı yaralamp ölmBttlir. 

Tokyo- japoayaaıa yoai 
moıllo•a aefiri vazifesine 
gitmek lıere yola çıkmııtar. 

Vıtinıton Dekardaki 16 
Fraaaız r•miıiaia Madai11 • 
kara ritmesi balrlııada ~··o
rala• 11uıle 'Fraaııı ll&k&· 
meti llaaaat •erici r ceyapta 
balanmadıjadaa Amerikada 
Fraaıız Afrikasıaa , yıihiı 
ııda yardımını keımiıtir. 

-..a.ı --!-!-! I 

-·----Harp esirleri 
oarası ,,, 

Tokyo (a.a)- Mall1• ,Jıl' 
11rı harp eıirleriala P''- 1 
rıaı baakalara vererek ~ 
dikleri zamaa alabilec• " 
rlbi lıtedikleri aar•:1"' 
sarfedebilecekleriıti 
mittir . 

---o--
Kanadalıl•' 
lngiltered~ 

Londra (a.a) - l(ı ;;,ti' 
yeni tak•iye kıtalar• 

teri)• r•lmiıtir. ____ .,,._._.,.., 

Onuncu ıa"~!-
Kamb•ra<•·•> dlımall t1ed,fl 
•lrnuaı~ yapa111tar. b,.., 
ba91 meydaaları olda 1ı1•d' 
•• İ•ııac• zıyiıt bak 
henlb malümat yokt~ 

Altın piya~ 
Bari• lımird• •ltı••D 

fiyatları: 
Rept - 3350 
Hamit- 3225 
Aziı - 3150 
Halkalı- 3125 


