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r;;.~AÇ!_k s o n D a k i k a Viliyet umu~i- mec-
J •ııFırıatlar... lisinde olaylar 
•Donlar b •• •• : • VUlyet umami mediıl, dla ati .. •• .... 
Le ~ u Ruslar buyuk Amerıkalılar ,. toplaadı, oa &jretm••• ait ........ 

.1 ... ~ rı geziye b• ff d• 
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• meıkea bedelleri tatan olaa 375 Hnaaa 
~"'-. ır muva a- ıyor ar kı te- 1942 ,. .. bltçeıi dl1aa k11mıu 111...ı •• 

...... edebi- k. t.. bb.. ..M.h Tlrk maarif ceml1etiae kaMI olaa J•r•· 
e•-ı • . 1 ye '\en şe usu 1 ver mı• J•pılma11, ata~ ba1nau tu'ld ....,.. 
"er mıdır? b h d. d 1 h h olarak bltç•J• ı•rekea talaaiuta• ko· 
·::· ..... d . a se ıyor en a ma yız aalma11 laakkı•dald teskereler allbür 
~ ıa lıa~•et~~~:ı.ve Moıkova(a.a)-: Dün ak· Vaıhııtoa (a.a)- Sarada makamlara 16aderUdl. lleaemudekl parti 
'• ~ftı içinde bir ce~k ıam Sovyet ltebliiiae ektir: hakim olan Dımokra11a blauıaı• ka7makamlık ko•aia lttllais Mil· 
"- .. •fıaae.ı.ı ••clı- Uçaklarım1zın faliyeti :ne· mihverin eli•du teıebblal mek lıue •ti• alıamau ip• J•al bltp s 'lk bir ılh'at ve ticeıiade dBımanın 14 tankı almaları rerelrtir. Baaaa lçla J• 4000 llra talulut lro•alma11 laakla ... 
,,,~ lllrçok ltekleaileD aaker dola 570 kamyon mü· Jıpoalarıa almaalaraa taar• kaymakambjın teklifi beri•• ...... lk· 
...... ~ laıç belrJeailmiyea himmat taııyan 320 kamyon ruzlarıaı beklemek dejll bi· rem Ora• Ilı aldı. Her kasada ka,.a· 
~ l.aılualar yapmağa 'S y&k vagonu a1ker dolu zim iatecliıimls ,.rlerde kamlık koaaja yaptırılacak ol•• bltptie 
' olaıa ba la1rptea treni tahrip edilmiıtir. f.Geri uğraştırmak llzımdH. 60-70 bl• lira talaıiut kabalı lcaluttitlal S- 4111erika ile •fizde hatlarda çahıaa Sovyet kıt, bildirdi ve bltçe darama Hbeblyle ... 
~ ._.,,, ıaJıımaya var· alara d&şmaadan 8 tank ve teldifia reddiai iatedl. S lsııt111. Tolsyoaan iki uçak Hvar topu ılmıılar· Analyst'İD llılımea ıdı• Kemal Oıka1, .-.ıet 
'- iti. llılımeler.. v •ti•ı· dır· memarlanaı• meıkealerl•I• temlai mecll· 
~ fa hlr çok aıkıri ve ---o-- Mütale&SI ••• vazife1I oldataaa a61ledi. Alamet Şlk· 

..._ '-tlaııa kaybolma· Bir Alman Londra(a.a) - Aaalmı,taa rl sa,arda tekllfia aleylalnde baluclu. 
L.._""""' P olmaıtar. k b ld • Relı Nuri Eten, izahat Yererek laltp-
""~'-• ıoa cilaan bar- Denı·zaltısı •• eri yazarı i lraJor:a ala lmkla111 daramaaa aalatb. llemarla• 

Ubyada Romelia taarruza D d L , .. 
h...,___ iı rladea ) beri - Hamı lrdlacl ıaai ·-

~ :".-zt Vaıiagton(a.a)- Nevyork bıılamadaa ev•el daba çok 
i~ !'1-t ..... yeni din· • b b takviy fer lmak zoraadaclar. - • 
~~ ••ıı ~e balaıması raayoınnua a erine iÖre Şek k k 1 
-~ lrar

11 
Roıveltia Amerikaa gemilerine taar· ltalyaalar Almaa ı•••r•· er 8Ç8 Çl 8ft 

L d k Al d ı' zal linin aayretiae a1maktadıı. hk d 
"'• prı" çok vata•· ıuı e er en maa en • • ma eme e 
.: ••latabilmek ha· tı11 bombardıman uçağının Doğu cepheaindea hareklt:a 

"-• 'elıt1ta zorluklar taarruzuna hedef olmuş iaa· gelince Alma 1:o larıa ıoa gl• · 
llllttefik Amerika bet ettirilen bombalcula bu lerde hacumları bUyllk ka· 

~lltlt • .a-. 11.,ta. • birıok, far- ıemi batmlmııbr. yıplara ugramalaraaa sebep 
ltirmlıtir. Ame· olmuştur. 

...,. ._ deri• ıaflet- --o 

.... M..ltat.tı Japoaların Çinlilerin mu-
pek çok 1ıllar ş· IA s· ' 

..... , ılaıi ı~aıi ve V&ff ak iye ti im& 1 IJ&m 
L~ı.ı.....htir.. propaı••d•- d bir Japon ~ llr•edea y•ptık· Loadra(ı.a)-Siyamda Çin 8 

lılar, fnaatlardan lut,alannlD kaz:aadlfl mu· hezimeti 
... ,,. ...... - ..... ~ealal bllealerin, vaff akiyetlerden babı edea 
~ ~raalara karı• r•zeteler Japon kurmayının 
~ •rl bir zaferdea bu hadiHde bByftk bataıı 
~•1 delildir. iörlildOilaü yazmaktadırlar. 

da belki l&ıa·I 
, 1•ıla mBteaddit 

. ,,,._ .. -... ~ lrıtalara ya1ılan 
~ '1tt; .... lafulerf al de
~ flit lec:ek midir? 
1.1; 't~llllıe 16re de-
"-"e.-.._. •daa kadretli 
18-. '- ~ç. •1•••• Ame• 
dı' ~ tereaia buıBn 
11•4' ~ lllecbar kal
••lıtt1 ~ ~rlaklar kartı· 
~oı,,~ ... ,: lcavvetleriain 
-.ıcnkı..._ diıtilerlae ayni 

' " ••am etmeleri 
'lllıl1ac11dır... ;tl 

Japo s .... ·Sa .. ı. -= 

ların bomba
"-.ı.110.4- fosfor 

• cıpb ('·•) - Baka-
•• e~de muharebe 

1 le • jıpoalaıaa 
~ bombaluı· 

=--soı--- : 

---o---
Denizde ve 
havalarda 
çaruışmalar 
Londra - (Radyo S.7,15) 

Perıembe ı•ceai Akdenizde 
Britaaya deaiı kafileıiaeya 
pılan bllcamda kafileyi hima· 
ye eden Brltanya tayyareleri 
6 dBman tayyare1i hrörmllt· 
)er ve birini dOşUrmüşlerdir. 
Tayyarelerin dördü de ba
ıara ağramııtar. 

Gece yaraıındaa biraz ev

vel Briaaaya muhripleri düş 
maa torptolanna hücum et· 
miılerdir. Kısa menzilden 
ateı açualc bir sremi batml
mııhr: Bir torpito da Britaa· 
ya balalrça ı•mileri tarafıa· 

Londra - (Radyo S. 7,15) 
Tebii= Birman1ada Mile• 
nehri boyunca barp de•am 
ediyor. Japonlar hara1a lal· 
yük miktarda mlhlmmat ıe· 
tiriyor. Britaa1a ye Hint 
tayyareleri dBımaa blrllkle
bombalamaktaclar. 

Şimali Siyamda aelarl ıeç· 
meğe çalııan Japolar ıeri 
ablmııtar. Bir c. Bıma• krawa
zörilae iki tam i•abet yapal-
mı ıtır. 

--o--
Kurtarılan Al· 

man alayı 
Sofya - (Radyo S. 7,30) 

Berlinde aeıradilen re•mi 
tebliğe sröre, Ramaa albayı 
Petrofaiain kuvvetleri deaiz
dea ve bir Almaa ala)'IDIB 
durumuna tehlikeye cllflrea 
Ruılan pllklrtmlf, Almaa 

w. tu. o~ .... 

htaabal - Balk•• memletleriatlea ••· 
yarda ,,,.. rlçmealerla ııtirdiil .. ,...... 
da• rlmrlk re•ml alamamau laakluadakl 
kaaaadaa lıtifade ederek mut•Hf tarila· 
lerde Baglari•taadu :mılüm miktar .. ..
ker kaçara• •Ectiraeli llebmet otl• Kara 
Bekir, Şlkrl ~e Sabri 1akaluaıak malake
me1• yerllmitle.1dl. 

Din 1ıpılaa dar11t1Pa •••Ü .. bek~ 
nl• ıaça •bit ıar&lmlftlr. Ba•I••• a.ı~. 
gariaaadaa ı•tlrdiklerl 135 bl• kilo .. k.
ri• m&aadıreılae kara• Yerllmlttlr. llalake
me ayraca •açlalan ita ııkerla klmrlk 
reamlala 6 mlıll ajlr para aa .. ~ 
amalak6m etmiftlr ki, b pan, 121,504 lllaj 
tatar. 

Ôç ıaçll ba paraJI [itkyeceklerdlr • 
Ylae •J•i ıekllcle Balrarlıtaadaa SSI 

bia kilo ıeker r•tlrip bcak olarak ·-· 
lekete ıekark•• yakala••• ........... 
•• Galip adıacla iki klıiam da d•ı•ı•alıira 
ıoaa emlıtir. 
a~ ıekeri• so .... kilo 1s ... ,. ... alP· 

mealere alt alclaia •• mltıbbll 300 W. 
kil•aaaai .. kaçak oldap a.a. .... nk, IW 
ıaçl• 62,680 lira aiJr para aeu•pa -la 
k 6m olmuılardar. 

------
Yeni bir ticaret 

muahedesi 
Aakar•,-IHlçre ile yeai -ticaret mmlae

deıi milıakerelerlae paıarteıi ıl•I mtla· 
aacaktar. 1niçre he1eti pııar ıbl 111111-
miıde bulaaaeaktar. 

Tabmia edlldliiae pr• l1Yiçre1• , ... 
ceiimiz laam maddelere •Ü•WI •••k 
ketimae maldH we •ıldaa 
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Ben, tacım olacak o sefile 
nasıl bi~ kadın olduğumu 

göztıraceğim ••• 
--.. -

Nihadıa bana içirdiği bir Uiç sayesinde 
iÖılerlmi açhğım zaman kendimi ıüslii bir 
ya tek ıiçlade balm uıtum .. 

Aklımi biııma toplar toplamaz bana ba
yatımıa ea acıklı bir fellktst ıafbuıaı göı

teren Nibada ıordum: 

-; B•n koadimdea lgeçtildea ıonra ko· 
cım o 101taa ve f ettaa kadına daha ne
ler ıöyledi, aeler yaptı? 

. ~ . . 
- Nedea ıaıayoraaauı? 
- Söyliyecek söı butamıyorum .. 
- Neden? 
- Çüaki ıördüklerimi buzurunuzcla an· 

latmıia hicabım mini oluyor da ondan. 
- Demek srüzel olduiu kadar kurnaz 

ola• o renç ka iıa kocamı adamakılh bıı
taa ~karmağa muvaffak oldu öyle mi? 

. . . . 
- Yine neden cevap vermiyorsunuz?. 
- Zira aiıımı açaraam ıiıin ıöylediği-

niı bu ıözli taabib etmek mecburiyetinde 
kalıc•iım. 

- Baaa•la ae demek iıtiyonuauz? 
- Demek iıtiyorum ki kocanızı o kadın 

defU, o kadını kocanız baıtan çıkarmıştır. 
Çlnk& fakir ve fakat iıtikbali oldukça 
parlak bir genç ile niıanlanmak üzere bu-

loa'il• ba flıel daktilo kızını parlak vaitler 

pnaıiyıiyon 11hihi Aatol' 

Çalınan 6800 Patates tohu mırac•atı. mnht.111 tari..., 
• de bir takım etia11aıa 

lira hadisesi mu alınıyor fındığını ve ba · l11n1s•--r
Ha11n iuzı Rablya tara 
dan yapıldıiını iddia et~ 
üzerine ıuçla yakalaamat 

_____ ,. __ 
811mabanede Hatay ote

linde mühim bir ehemmi
yeti ıuiıtimıl vık,ası oldu· 
ğanu, otel kas&11na emane
ten yatırılan 6800 lira ça
lındığı iddia edildiiini yaz· 
mııtık. Ba mühim hadise 
m6aaıebetile eınaiyeti ıuiı· 
timal ıuçundan otel ubi bi 
Beıir ile otelde kitiplik va· 
°iifesi · gören kardeşi K. Kor
kut maznun ol1rak iıticv•p 

edilmiılerdir. Polll parmak 
iıi mütehHıııı tarafındaa 

yapılan talakikatta kHada 
ybaacı bir tahta ald par· 
mık izi g6riilmediii ribi 
kaıa mütahaaııaları da bu 
ka1anın darumuaa aazaran 

bıık• bir anahtar veya 
maymnnculakıa açılma11aa 

imkln olmadığını ıöylemiı· 
lerdir. 

Buaanla beraber da Yacı 
GiSrde11i Nuri da•• açmıı 
ve alacaııadaa dolayı otele 
ihtiyati hıclz koydurmuıtur. 
Y apıl~a •raıhrmalara rai· 
men paralara bulmak müm. 

kün olamamııtır. Tahkikata 
ehemmiyetle devam ediliyor. 

-----.. --

---o---
Viliyet zi ·aat müdürü B. 

Refet Diker dün Ôdemiıe 
gitmiıtir. Ödemiı mıataka
ııada satın ahnaC!ak patate1 
tohumlukları iıiyle meşgul 

olacaktır. 
Mübayaat yapılıaca hemen 

teibit edilen mıntakala to· 
bumluklar ggaderilecıkti:. 

---o----
Ekmek 
Kartları Nu
maralanacak --·-----
Mart 1942 ayına ait ek

mek kartları d&n Aakara
dan ıebrimize getirllmiı .. ve 
bilediyece 1ayılarak fHlim 
alıamııtır. Yeni kartlar ~· 
ıubat ayı kartlarıaıa ayaidir 
ve bir aya mahıuıtur. 

Belediye, zayi olaa kart· 
larıa buluaabilmeıi için 
Mart ayı kartlarına numara 
lroydurmaktadır. Numara-
lama iıi dört gün içinde 
ilrmıl edilecek ve kartlar 
perşembe iÜn&nden itibırea 
tevzi olunacaktır. Kaybolan 
kartların bu suretle bulana· 
bileceği ve fazla kaçak ek-

bir takım eıya m•yda•• 
karılmıştır. 
§ Keçeciler Taılaane ıo 
iıada Ahmet ofla Ab 
ve Y akup otla H&ıeyla 
perotifler birliiiadea 11 
val çaldığ•adaa . yakala• 

tar. 
§ Keatelll caddHl•cle 

duracı Malaarremia S 
değerlade bir lnıadır 
çalan Muıtafa otla Mela 
ve Hamdi yakalaamaıtar. 

--o--
Su ılçlı ıın-' 
Sa akarken praldar, ...J.. 

ıiriltl aedea ileri ııll~ 
Amerilıalıaın lairl baaa · 
rak Hrmıı, yapbiı ma•. 
ilikler aetlceli•de ı• 
ceye warmııtır: Saya•! ·w 
bıı bir ıiril iaflllk.......,. 

ileri r•li1or. Sa:.~ 
mütemacliyea ha•• 
lara baııl olmakla •• 
larla ıaJDD ıatlaıaa ••"' 
maz patlamaldadlr. 
ıuyaa mlkta11aa laaw• J! 
barcıiıaıa toklak •• : ~ 
na röre ıınltı, laaflf •• ~ 
ıiddetll olayor. 

--o -
ladıatar 

Kızılay kurumu izmir mer- uanıunrıırT 

Kızılay 
Kon2resi 

mek iıtiblikine katiyea ıon 
verileceği ümit edilmektedir. 

ile ayartan, doj'ra yoldan çıkaran yine ko
caaııdır. Kocanızın bu kıza yalnız parlak 
wahler yapmakla kalmayıp dediğini nasıl 
ta~ttaiuna ve kendisine hiç olmazsa beı 
altı yiı llrahk bir puladta yizüiünü nasıl 
bir ze•k ve aeıe ile verdiilai sıözlerinizle 
r3rtli•&z .. 

Bea ba manhklr ve iaandmcı ıöıler 
lr•rtall•da yiae kiiçük bir buhran a-eçir
melr lıere ikea Nihat, bana kliçBk bir 

1 lr•4eli llo•1ak uzattı ve dedi ki: 

kez heyetinin aeneıik kong· tasvip edilmiıtir. Yeni yıl Amerikada blylk ~ 
' re1i düa öğleden ıoara hal· biitçesıda müzakere ve : ka- ıirlretleriaia 1uttalrl~at11""-

:kevi salonunda toplanmııtır. bul olanduktaa ıonra yeni tiıtildere sıöre Blrlıılk 
Parti milfettiıi G•Jip Bah· merkez heyati 1eçiml yapıl· rikada 1enede 16 J ~ 

- $•u lçiaiz ve ıinirlerinize bıkim ol· 
mata çahıınız. 

tiyu Göker ile puti • idare mıı, aizanname mucibince yukarı 1,600 Iradı• - ~ 
beyeti''reiı vekili Dr. H6ıe· evvall merkez heyetinden le uiraıırkea talap .... 
yia Hulki Cura, Kızılay ku- kura ile beş az• çıkmıı ve aıyorlar. Vakia kam•: 
rumu merkez heyeti reııı ba zevat tekrar seçilmişler- feri, keadlieri•• 1t1;e' 

O 
1 

d .. 
1 

bi L ve azaları toplantıda bulun- dir. çe•iklik temin edlf 
D a oy e r alcldet ve çılıınhk içia· muılardır. Kurumun senelik Merkez heyetine muvaf· Ç•bacak ı :tut111taldıfl 

de idim ki kocamı karşımda balıaydım, o . d·ı · tehlı"kelı" bı·r -·Lıyet 
ıı raporu okunmuş ittifakla fakiyetler ı erız. _., 

dakikada bopııaa ıarılıp oaa bojmaktan larclu. Bir kaclıaı• 
... , •••• ea b6yiik zevkini dayacakbm. ı Tayyare sinemasında Tel. ı fasla ıokalmuı iç ça 
Baaaa içia kocamdan intikam almaktan ı 3'116 ı ları daatelli Ilı, elb · -ji 
bqka bir ıey diifDaıuiyea bir mecaun hali ı Bugiin matinel-er_d_e_a-. _i ..... ti-b-ar-.~-a-.. -2-b_ü_y_il_k_p_r_o_ğ_ra_m ___ ı tataımaiıaa kifaret . ~ 
ile antılaa konyaiı bir yudumda yutmuı ı 1-lagdiıce sozlu ı Şura1tda ıul,tlr; f~ 
•• ıoara da yataktan fırhyarak kilçük bir ı BiR BEBEK ARANJY OR i larda çalıı•• kadı•let _ ;J 
mua iiıeriade baluaan konyak ıiıeıiai al-1 f Bir kahkaha tufanı... Bir neıe kasırra11... ı ıında tatllflll•ith ~ 
lalf va bir kaç kadeh daha içtikten ıon· : Oynıyanlu: M1aba Auer· Bıby Sandy.. ı öl&mler aiıpetea aacla'~' 
ra baiırmııtım : : 2-Almaaca ıCSzlü ı rikalardald itfaiye t~ff 
.;,:.~:.:c:;~: aaııl bir kadın olduğu· f HALLO!. JANİNE ı nın milkemmeliyeti•d~..,ıf 

• . ı derhal müdahale et ........ 
• Oyaıyan: Klasik dans kraliçesi Marikı Rökk ı d ·ı · r ~ 

i 1" O p TA ~Arkuı vu-i ;;;;;i::·~i•;:;:;·~;d•; ~.~:~~;~:.~ 
! Pata!~~ L ~~zarı i r-~~,~f A'z~-u R KwA-~~1 fly~~::,7ızmirde .ıb .. 
ı Ucuz - Teminatlı - Hiç maarıfsız : ı Tüıkçe-Pola Negri - 2si de ilk defa : Reıat _ 
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Cilt •e.Zlhre•i;Halt•lıkları 
MtltehaHıll 

DOKTOR 

Aydın, Muğla ve iımlrde 
tetkiklerde balana• ticaret 
vekileti teıkilitlaadırma 
u~am mlld6rll 8. Aval ıak· 
maa MaaiHya gltmiı din 
Manitada tetkiklerle meıral 
olmu~tur. • 

( Y •zaıa: H•UI Zeki Oıaa•) 

- 58-

Mogollar mağlOp oııaz .. 
Mogoliıtıaıa, hiç te ihmıl edllmiyea bir 

aıkeri kaneti vardır. Her ne kadır etrafa 
ku•vetli dDımanlarla m~bat ise de onlar, 
bir vaılyet kar111ıada topraklarıaı karıı 
karaı m&dafaa "'deceklerdlr. Buaa kırı• 
azimleri kuffetlidir .• 

Milliyet aıkları, kendilerini •atan1e•er· 
life doınrmliıtnr. Eğer bir g&a onlara• 
yurtlarıaın iatill edildij'lai iıitlraek, ilk6a• 
ce hatmmııa şaaa ıetireceilz ki 1er yl• 
züade tek Moıol kalmamııtar. Ç&akl oa
lar eaareti hıcalotin en b6yüill olarak ka· 
ba ederler. 
Aıkeri tıkıimatları ıaylecllr: 

011 Moıol ııkeri bir toplalak ifade eder. 
On topluluk, mllliıim rltbe1lade bir akıa· 
cınıa idareılncltdir. Oa millizimiu ka•••t· 
leri bir fırkayı tqldl eder. 

Bir fırka bia kiıldir. 
Oa fırka bir kolorcla olar ki, Moıoliı 

tandı yedi kolotdu vardır. 

Sovy~tlerio rolü •• 
Soır1etleria lıtibbarat teıkllAta orada ı•

niı aıçnde v•ıifeler ıör&ı. Bu teıtc,lıt da· 
ba ziyade miıyoaerler, öiretmenler, ııll· 
hatçılar ıekli dedir ve balkın araııaa •• 
yllr1ek dereceli. aileler ara1ıoa ıirerler. 

Moıoliıtaa, b.ri9ten relealer içi• mem· 
na bir Dlkedir. Her banıi bir kimae ora· 
ya eldemez Ye eltle blJe biç bir f9J li• 
renemeı. Ea uf ak bir mleue1e1i alyuet 
edemeı. Bir otel veya han odaıı balamaı. 
Aç kılır, paraıiyle derin bir •ıhta mı~· 
küm olur. Avrupıldar içla kapalı ~laa ba 
ülkeaia aamuıhı 11hipleri ıiyaretçllerl ıa· 
yet iyi aeçmetiai becerlrlrler. Şuk millet• 
leri meaıupları MoKoliıtaada dı1aa llola1· 
lakla seyahat ederler. 

Aneye Türklerle [allka derecele· 
riai ıordum. Baaa ıu nvıbı verdi: 

-
11Ent Ttırkler ve biz Moıollar •1•1 

ıoydaaı:ı. Kaacı ayni, idetçe ayni, malice 
ayaiylz. Muhtelif devirlerde, ~muhtelif ve· 
ailelerle ayrı yerlerde b8k8m' ılrmBı ol· 
mamız Tiirklerdea ayrı olmamızı lca, et• 
tirmez. Biı balen T&rlrlerle yakıadaa alA-

lkadırız •• T&rk kardeılerlmlıe llartı J•• 
kıa bir aempati duyarız .. " ----·-Hatime 

Jıpoalar1a büylk Iİyui emelleri k11mıaı 
burada bitiri1oruı, inandan aonra •akıt ••· 
kıt J•poa adetlerine, Jıpoa aa'aaılülH 
ve J•poa kadın ve kıılarıaa dair eater .... 
fıkralar ••ırederek Uıakıırkıa fçtlmİll •• 
tarihi ula1lan lbaklrıada y•ıılar yumafı 
va dedi yoraz. 

- SON-

sıaara ıonmıuın m·aılıkıtıar! 
Ce11yirde ı•braaıa kenarında ,.Beni" 

iımiadeki k8çük ıellirde kat'iyen ıiiar• 
içimeı. Mensup oldukları tarik bu Arapları 
ıiiar• içmekten mea eder. 

Amerikıaıa Utab biikümeti hal'1ff ol•• 
Murmonlar araııada ıii•r• içmek yıaaktır. 
Y 11ak öyle fiddetlidlr ki ıltar• içti•• film· 
ler de göıterilımeı. 



-
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Vilayet umumi mec
lisinde olaylar 

----o--
-Bııtai'afı birinci Hbifede-

tıo m•aşına yapılan zam sebebiyle bütçe · 
DİD 268000 bin liralık bir açık ıöaterdlii· 
ni bildirerek bülçe darlığına rağmea her 
kazada birer kaymakam evinia inş111 
mümkiin olamıyacmğını ıöyledi. Miizakere 
kifi göriUdO, netice teklif reddedildi. 

Aıker ailelerine yapılacak yardım iç:ia 
bütçeye tahıiaat konulm111 belediye büt
çelerile idare olunan hastanelere yıpıl· 
malda o'lan yardımın geniıletilmesi hık'm•· 
da1d mektuplar da alakalı encümenlere 
bı~ale edildi. 

Kuıaclaııada kaymakamhk konağı in1111 
içia SOOO liralık tabıiaat k-.bulü hakkında 
ka1makamlıtın teklifi ae rededildi. 

Nılaiyelerc tayia edilen ebelere doium 
çaatla11 aaba almak izere bia lira tabıisat 
lrabal8, memleket bııtabıa•ıi aıabiye ınil· 
telau1111•1• maıı clereceaiaia ylkaeltllmeai 
•• Hd aılıtaa lcretleriaia 7S ıer lireya 
çabrdmaıı ile pHlf koruama itleri içia 
1942 b&tçeıine klfi miktarda tahıl1aı ko
nDlma11 laıkluadaki telrlifler de ltBtce ea· 
tlaaa•ıae verildi. 
Ba1ıad1r aıalarnnın Kıııloba, Oacık yo· 

loa11a tamiri hakkındaki bir takrir okundu. .. __ .. __ _ 
Ankarada yeni 

bir içtima 
Aak•ra,-lktiH~ Vekileti dokumıcıhğıa 

ialdtafı için yeni tedbirler ~almaktıdar. Bu 
makaatla laer Yİliyetten fÖnderilecek mil 
meuilleria iıtiralrile ıehrimiıde bir toplan · 
h J•pıfa,akbr. 

, Toplıabda dokuma ;imalltınıa tipleıti· 
rilmui meaeleaide ıörİiınlecektir. 

IST AN BUL HEYETi GlTTI 
ı.,tanbul-?Aalrarada yapılacak içtimada 

ittlıak etmek için ıehrimiı dokumacılar 
cemlyati reiıinia başta buluaduiu :. bir be-
1ıt Aakaraya hareket etmiıtiı. 

._..._ .. __ 
it Hi . torunma tanununa 

. ıukırı harekat 
Kutelli caddeıiade furuncu Yuıuf oğlu 

Halit imal ettiji ekmeklerin karne uıull 
ile laıla dıiıttığı ekmeklerden 310 ~ile 
•kmejia karaesiai g&ıtermediğiadea yaka· 
aa•mıı ve h•kkında~meıbat ıuç zabıt •• ,. .. 
"811 yapalmııtır. 
, 1 Gaıller cıdd11inde furaacu G&lbek 
otla Neıml farunanda yapdaa kontrolda 
56 kilo elımeil• ıarfıaa ait karne ibraı 
edemedifiadea yakalumıı ve bakluaa za· 
bat varak111 yapılmıştır. 

--.. -
Ja,oııar · ıı ıocut tıılzlitil 
· jıpo,lar d&nyanın eu çok yıka••• bir 

milletidir. Kadınlar rinde beı defa yıka
aırlar. Fabrikalarda iıleyen amele günde 
lki iç defa yıkanar, yalınız Tokyoda kı· 
•ıalu i~a 1200 umumi yıkı•ma havuıu 
Yarcl1r. Erkekler için600 ha•uı vardır. 
. oa.,ada Japonlar kadar ııcak auya tı
bıaunll eden millet yoktur. 45 derece hı· 
raret Jıpoalar için hiçtir . 

RADYO • TELGRAF HABERLE 
Jaıonların bir- JaoonlarSinga- Bu dünya 

altınları kaç kruvazö
rüne tam 
isabetler 

Bıtavya (a.a) - Hollanda 
Hi ndiıtanı resmi tebliği: 

Müttefik tayyareleri bir 
dilşman kruvazörüne üç tam 
iHbet lraydetmiıler ve bir 
nakliye remiıine torpil iıa· 
het ettirmiılerdir. 

Diler bir bava teıkili de 
Jıpoa aaklJye gemilerine 
klçilk bombalarla tam iu
betler elde etmiıtir. Mitte· 
fik ta1yarelerl kayıpıız ola
rak dört Japon bombardı
maa ta1JU .. İ dlıürm&ı· 
lerdir. 

S.li adHıada dlımanın 

hic•muna tiddetle maka· 
vemet ediliyor. 

Londra 
Halk evinde 
Loadra(a.a)-Royter: 
Dila Loadrada açılan Hal· 

kevi T&rkiye ile in&iltere 
arasında yeai bir bığ vücuda 
getirmiştir. 

Halkevi iki memleket mi· 
aaıebetlerinia yBkaelmesiae 
kuvetleameıiae yardım ede· 

uurda neler 
buldular? 

Tokyo ( a.a ) - Malezya 
cepiıesindea bildirildiğine 
göre Şoanan (eski Siagapur) 
adasındaki harp esirlerialn 
toplanması dün bitmiıtir. 

General Per1ival ile 32 bin 
fagiliz ve Avuıtralyah Şıagi 
kalesinde, 35 bin Hitli ve 
Malezyalı da bııga bir yer· 
toplanmııta r. 

Japon ordaıu biylk aaya-
da malıeme de ele geçlrmiı· 
tir. Bunların araııada kalla· 
aıflr halde 40 11hra topu, 50 
açık Hvar, SO makineli Hl· 
fek ve 50 bJn otomobil ve 
kamyen vardar. ---

\Darvin adasın
da neler oldu? 

Sidaey ,(a.a)- Avuıtraly• 
bava tebliği: Dün port Dar· 
vine iki akın olmuıtur. 11\ıc 
akıaa çift motorlu 72 düş· 
maa tayyaresi ittirak [etmiı· 
tir. Bu tayyareler iki kol~ha · 
liade lbareket etmiılerdir. 
Bir kısmı rahhm •remiler Bıe· 
rine diıer kıımı içerlere 
doıru uçmaılardar. 

---o-~ 

~ 

cektir. 
Açıhı töreninde söz raıan 

hariciye nazuı Edea bilb11 · 
H demiıtir ki: 

Alman durumu 
fena 

"- Halkevleri b6y&k ya· Radyo gazetesinde•: 
rabcı Atatiirkila diişiladliii Gene Londrad•• Yerilen 
gibi modern T&rldyede Tlrk bir haber, Leaiarrad mii· 
fikir hayatının [ameli mana- dafileriain Almanlar1n bi

rinci ve ikinci batlaranı yar. 
ıını gösterir. Halkevleri yeni dıklarıaı ve Almanlıran 
Türkiyede ruh ! ve.fikir ilıti-

ıimdi iiçilacii. hatta bırp 
yaçlarına verilen dikatbr ha· ettiklerini bildirıyor. 

nerede?· 
-··-

Vaıiarton(a.a) -Am 
Birletik Bewletler laaai 
ain altın mevcacla 22,7 
000,000 dolardır. Ba mi 
d&ayadıki altla me,c•• 
ylzde ıelrHaiai ••m 
Maamafih Amerikaaaa 
mıvcad1111da Wr azalm9 
detlilmlıtir. Bana• 
bazı memlelr•tlari•e 
tediyeler Yerilmulad• 
relmektedir. 

--~--

Batan Ja 
gemileri 

o 

Vaıiaıaton (e.a) -
Amerikan deaiıalllaa 

denizinde bıı bi• toaa.lt 
jıpon gemlıial batı 

Bu Amerikaaıa harbe 
ii gladea beri Çia de 
de batırdıiı 15 laci ya 

ıtaıuıdaı bira 
tıpaları ııtlrll ---·--
Ankara (Aaıdola) 

kumetimizle ltalya il 
ırasında yapalaa bir 
mıdaa 10ara ltal1• 
meti; bize konHr•• 
mukabilin•• 20 mil 
ıiıeai tıp111 Yerce• 

Memleketimizde J• 
yan bu bira)ıpHt 1 
biralar bozulmakta ı• yata örneğidir. Bu haberler doiru iH 

laıiliz imparatorluğunun Almaalarıa bu cephelerde ıuretle buDu• ini•• 
kaıbinde kurulan bu Tlrk durumları fea alıııyor de· mit olacakbr. 
•e iagilizlerin karıdacaldar1 mektir. Bu hareketlerin Al-
m&ıterek da•a me1eleleri maaları mlık&I duruma dfi· 
anlayııla m&aakışa edecek· ıBrmeıi ihtimali •ardır. 
leri bir merkez olacakbr . ., Oıelia, Kunkua, Viazma 

Açdıı töreaiae reiılik ve Smoleaıkia terki Alman· 
edea Rlıt& Ar11 nutkunda tarı o kadar 11 rama11a da 
.,Halke•iaia Türkiye ile Leninıraddaki muvaffaki· --C--
blly&k ,Britaaya11 .. bığlıyaa yetlizlik, bu ıebirleria ka· Oabialerc• aile il 
bil yük doıtluğun bir remzi yıbıadan çok fa zta tesir Abdn.I h b llı1an 

ld d b'J' u H 1 ıa Ye 
o uiuau., llelirtmiıtir. uyan ıra 1 lr. yliksek muılktıile yar• 

ı 1:-Jhamra sı·nemasında ı •ık, macer•. dolu em f & ı şıheaer olan (Tlhkçe 
ı Gayet 11efiı bir filmin 2 ci haftası bııhyor ı ve Şarkıh) Meı'ut 
ı GördüğU fevkallde rağbet ve umumun arzuıu üzerine ı filmini seyretmektedir. 

ı AEBEKA Yalnız (1) hafta daha ı Bu filmi b&tla lımlf 
ı Temdit edilmiıtir ı kının görmui llıı,mdar 
ı Ayraca: 1-Diiayaaıa en meıhur piyaniıti PADEREVSKI ı laka Asri Sinemaya 1 
SKonıeri(Beethoven Cbopia ve Li11, 'in en m&atebap parçalan: AJrıca emıalıiı lalr 
ı 2-ReakJi miki MaH Sean1lara dikkat : rikan ko•boy filmi •• 
ı Her ı&n ilk seans ucuzdur 12-3-6 ve 9 da ı vetea .rösterilmektetlir• 
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