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llİ. Fırı Tlzarin 
~ ~ lizllri Stalinin ord _ı 
~1ı .. ı.r1 ıa. •• ; larına yolladı-
.-.....---:-r P•ıtl r•ael •• ı•• 
.... ~ Lol. Fikri Tlıer ğl g'UD Dk 

• • gem ısı 
batırıldı 

~...... lldra laalkeviai • 
~- ao•n •11t· . emrınde 
~ ş. Loadra (10. radyo) - Kı-
~ "-• aıla arka· ıılordaaua karuhııunun 24 
V, ~,. '-ıladı.. GncO yıldönüm6 dolay11iyle 
~,..... ı.ıı..m.ı. 13 dOYlet reisi Stalin billila 
........... ,_

11 
..... imik et- Sovyet ordalarıua yolladığı 

~ ~ ..... yabaaca bir ai:ıllk emrinde şöyle 
ili_...._ bblU1etl olaa demektedir : 
~.· ~·alılıl• laayıaa· "Biz Alman milleti ile 
Ak.,._. ba alual ve d&ımaa deilliz, ba mllleti 
~~-len• çabları idare eden Hltler vatanımı· 

hiria••• fark111, za Hldırdı, biz iıe bugü 
~ ~ ..,.,ı. balıli· .atanımırı m&dafo etmekle 
~ ~-- teuıll et· me11ıal6z, düımaaımızı blr 
t:.llllla 1 ••r• laalkev- çok yerierden kovaladık. 
l~ .. -W.ı.n.ı, hizmet• Yakında onların bulunduğu 
"'-~ ~ la.ıkımız~, aıil ve biıe alt olan yerlerden 
.:..~ llıai la zenra• var· kovarak bayrağımızı te rar 
~ ~ •a•aae ve tari· oralarda dalh11lmod1Hcığız. 
"" '- '-t ... •i• tanıttıjını, Hltler geli.r geç r, fakat ..._ t...i.! Jaaıbaıımııda Alman milleti bakidir ve Al· 
~ oldaiuaa, bu mac de~let ~ mill ti yaşa .. 
~ '-t aa•latarı balke· yacaktır. Şimdiye kadar 
~~ ._d-.faaa, halkev- Almanlar bize k rıı taarruz 
~:C• la•alk• doiru larıada 6 milyon iasao kay· 
~ ial laer zamaa battiler. Mukabil taarruzu· 
;:..~~•de olacaiımıza, muzun bııladığı t ribten bu 
~,,_ ftpacağımııı, laer g&ae kadar 500 bin İl!ı n 
~9' llıa...a~ •Ji1i lıaklu• daha kfyh tmfşlerdir. 
~ ~tailmlli ı .... ı __ , __ 

deralerl belirtec•· I •ı• J • 
~lıirl.ıbı J•••d•• ngı ız e:rın 
~ , , beallyıce· Z • t 
~ ~ •lraalaıtıncajı- avıa 1 
~~· Londra (a.a) - Amirıllık 
~ .. ..llaa•aaaa her dairesinin tebliği: 
~ -..ı ı.,klllt iti Libya harekih esamsında 
~ ~ ..: tııldllh bal· ıollam civarında hir Alma 
~~ lamua, balkın deai11ltııının attığı ve çap· 
~ U. tema• ple· razlı bir vaziyette i abet et· 
~ .::.•• ltllmediflai tiıilea d8rt torpllle batarı
~ ~ •ecejial teba· lan Behram ıırbh11 miirctte
....._ ........ baadaa ıoara· laatıadan 868 kiıi kayıptır. 
~---'-'•la IOlyal J•r· Kayıplar aruıada reminin 
---~ •••llerl•I •• de- ıüvariıi vardır. 
la...~ ._ .. ,.. Huuetle Gemi beı dakikada bat
~ ll•IWıa alkıı· tıjıadaa zayiat fazla olmuı· 

--.. ~ 
Vaşington (a.a) - Şim· 

diye kadar mlttefilder ta· 
rafından aeıreclllea reımi 
tebliğlere röre Paılflkte 
Japon doaaamaııaa iacllri• 
len darbeler hakkında ıa 
malümatı vermektedirler: 

1 japoa kru~aıarB iki 
muhrip ve 15 ten faıla Ja
pon vapuru ha1ara afratd· 
mıştır. Bu arada bir mitte· 
fik muhribi bahrılmııtır. 

Harkofta ha
yat normalmiı _ .. __ 

Berltn (a.a) - D. N. 8. 
Ajınıı bildiriyor: 

Şimdiye kadar aluulatıaı 
çok kerreler Sovvetlerce ld· 
dia olunan Harkof ıehrlade 
hayat normallaımıı bala•· 
maktadır. Saghk müesıue· 

feri baJaıık baat•lıklara ta· 
tulmamuına gayret ederek 
muvaffak olmaıtar. 15 bas· 
t De faliyettedlr. Harlıof 
operaıı temıiller vermlı ba
luamıktadır. --

JaPonlarBanca 
adasını i12al 

ettiler 
--o·--

Tokyo "•·•"-Samatraaıa 
Doiuıundaki Banca adaıı 

işgal edilmiıtir. Adadaki 
nufuı miktarı 170 llindir. 
Bu •da kalay iıtihıallb ile 
meşhurdur. Senede 850 bin 
ton kalıy istibıal eder. ~ llre • tar. --•---

'lfl ------.:bal- -•udı· Tas yalanlıyor F -d • 
._;.:~ Maıkova(a.a)- Taı ajanıı r&llSB B yeDJ 
~-- ._C• .. ) - Barla bildiriyor: . bir SUİkast 
,.._~ lıo.a tarafıadaa N111 aclıadakı japog gaze· 
~ "-1 l.ir 6lç&de yapı · tesi Japonların Singapuru 
~ el br•aJar aetice- iıgal ettikleri zaman f ehir· 
~ ~-·• milJ~tlere deki Sovyet mümessilinin 
~ ~ dea faıla kim1e jıpon kararğihına giderek 
~ ....... ~ltir. Tevldfleria kamandanı,tebrik ettJği hık· 
ha..."·· ı... la1ılarıada J•· kıadaki haber tamamilc 

2eti Lı~•r•Ju çev- •ıılıııdır. Japon gazetesinin 
-.ı le•ldf edil- 1ıiyeti doıtlarımız aramızda 

.Ufak Hbaakhr. 

Paris (a.a) - Bordo u
keri knmaadaalıiı mltavirf. 
ne karıı yapılan ıuikaıt üıe
rhıe hıltan alınan 10 milyon 
franğın yarııını halka iadeye 
karar vermiıtlr. Suikaıtler 
tekerrür ettiji takdirde ba 
bu para tekrar iıtlrdat edl· 
lecektir • 

Aakara-Halke•leriai• oaaacw 11ldlal• 
mi baila Aakarada çok parlak •retle 
katlaamııtır. Aakara halke.t mllll nak• 
lerle ılale•miıtir. Halke•I•• rt••• ca•••· 
ler dalaa ıaat 12 de• IEalalaalak ..... p 
baılamıı •• Alt 14 te laalknlala llltla 
ıaloaluı kapı aralanaa katlar luaca ••c 
dolmuıtur. 

Dla b&tla Aakara11 HaJlreYl•d• tir· 
melı mlmkla idi. Vekiller a1.-.1aı, dl• 
ter i»ltla ldar• amirleri ye lı•m•ta•lar 
halk keadlleri•• tahtlı 'edllıa mevldlerl 
almıflarcla. --o---
Hükümetçe 130 bin 
oulluk yaptırılacak ----
Aalıara,- Ad•p•Zan •• lımltte zlrel 

ıeferberllk menaa etrafında tetkikler J•• 
paa ziraat vekili Malaiiı Erkmea Aakara• 
ya d6amlftlr. Vekil ba ıefabatlade Adı· 
pauıı demir •• tahta fabrlkaııu, to-
11W. iıtuyoa .. a. m•1•• fidaahlt•• ••t•r 
liral mle11eaeleri 1eza1i1tir V eıf.U fiftti· 
lerle de p ... rek lhtl1aılara tespit et•lt
tir. Sea•de 130 bla pallalr J•palma11 lpa 
Aclapazarıadald demir •• tahta fat.ibla· 
rile m&zakere1e baılaaacakbr. Malle .. 
•eklletçe temi• oluaacakllr. 

Çiftçilere ll11m ol•• dit• aletleri• ,.. 
pılm•• iP.de ••kllet icap ... il letlblr
lırl alacaktır. Ôalmlıdekl rblllftle falt• 
rika mlmeuWui Aalıar•J• ıelacık ..... 
melerde balaaacaldar•ır. -Maçlar ve · Koıalar 

o -
Ankara,- Fatltol Uk mllabalıalan•• 

Ankara ılcl •e Kırıkkale talamlan lpr 
ıolle berabere kalmıı, Gea~erblrllit Wn 
karıı iki rolle Harbiye talumı•• ıalip ı•I· 
mlıtir. 

lıtanbal,-Ba rlakl ilk m&aalaakalan ... 
Beıikt•ı takımı bir• karp 12 pU. Talı· 
tim takımıaa, F eaer 11fıra lıarp 3 ıoUe 
Beykoaa, Gal. taura1 takımı aafar• kar11 S 
rolle e.,oıla takımıa• r•lip ........ ,.,,. 
Vefa Kuımpaıa 1 1 berabere kalmıfl-r .... 

Ada•, (•.a)-Lik ml1altakalar1•tla mini 
meaıacat birlitl takımı 11fıra kar11 14 pi 
le Ce1l:aaD Geaçlik talumı•ı J•••lt •• 
Ada•• bllreıl .. mpl1onlajılaa kaua .. -
br. 

Kır koıalan: 

Aaku•,- 7500 metreli lnr fao.-aa• 
ŞılaabetUa blriacl, Maıtafa Kaplaa llllDcl. 
4000 metrelik kır kotaıa•da \"a~:I• an• 
ııada Şakir Daral birinci ,. Kara 
iklad r•ldiler. 7800 metrelik ,.,. .... 
aaalar 29 martta Eald .. lairtle ppea.ak 
~a&ail koıuua lftlrak ... .......,. 
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• • -19- Y zan:SIRRI SANLI ı -- köuıeri 
Alman gaıeteierlaia ... 

dirdiğiae 2ör ,Alman hl 
meli, Polooyada sır§ ya1ı11 
ferle mea üa "tecrlib lik 1". 
hudi köy6leri,, •&cudı ge 

Bu çılgınlığı u J~rken uav uı rı- p·~as ütü 
mızı olsun flüşünmedin mi?.. 0

1 1 

s 
1 

cüzd 
k 

1 

____ a an ar __ o~ __ şt! mittir. 

Bekir ev uhibiaia evinde evvelce içti
ğim şaraplar ve bu uğursuz de kocımıa 
zalim hiyaaeti karıısında g çirdiğim o 
korkuaç bubıaad n ıonra birbiri arka ıaa 
1uv11Jachğun konyaklar beni çiled çık r· 
mıı iradesiz bir mıglup b ii e ıokmu tu. 
E1a1ea içtiğim bu kony fara da Nı t 
tırah•daa iannı büıbütüo çileden çık • 
raa bir toz ekildiğiai de • d hı ıo ral rı· 
öpe1tml1tlm. 

O periıan ve sefil halimle koc.5m n 
intikam •lmak hıraıadan başka k famda 
bir fikir kalmamııtı. 

, itte bu iradeıiz, çılaım vaziyetimden is
tifade edıa o ıalon haydudu, o gönnl eı· 
kı,... Ye o aamuı hır1111 Nihat, tatluiu 
zaif 1lkl11 Bzeriae 11Jd1ran aç hi lrırtıl 
ribf baaa taldırmıı ve beni mabv ve hı
r•p etmi~. 

Bir kaç uat ıonra bu gB ahkir uyku-
daa aıudıi*m ıamın baıım pıtlıyacak 
katlar ağrıyordu. 

Şimdi ne yapıcakbm? Bu vazly timi 
arlık kendimde yav alarıma analık edecek 
bir sıfat ve Uy kat göremiyordum. Yalnız 
oalardaıa aynlmadan evvel bir kerre y v· 
racuklarıau a"Örmek arzuıu ı mukıv met 
edemedim .. 

Nihat ba vak'adaa ıonra benimle y•ft· 
1ıcaj1111 •e kocamla ayrılır ayrılmaz: da 
lteai wlkib ederıffai temin etmişti. 
Bıa daha ııfık ı6kmeden 6nce bir oto

moblle atlayıp ••imize aUUm .• 
EYe firdiğim 'laman kocamın ben&ı d&a· 

~edliial öireadim. Demek bizim beyefen· 
eli eli•e reçirdfği ~8DÇ kadınla kimbiJir 1 

••red• ıab:obla~i• k rar vermioti? 
Bea OD Jafıadakf kızımla dört JAflDdıki 

otlama alıalanadan öptOktea ve bana ait 
olan bin lira kadar bir para ile babamın 
••iadea r•tirdiiim mücevheratımı aldıktan 
sonra beai kapıda bekliyen otomobile bin· 
dJm va . Nilaadıa bııluadağu apartma dai
reılae döndüm .. 

Nilaat, &enim bla lira nakit ve üç dört 
bin JiıaJık mllcıvber•t il döndüğümü öi
reaincı bojaııma 11r1Jaıak ıa p rlak va· 
itlerde 'italuadu: 

- Seni aaııl mHut ve refıb içinde ya· 
ptacıtımı rörecekıin. Senin kalbin, aani 
aldataa bir erlreje karıı bunda ıoara biç 
bir zamıa ıevıi beıliyem z .. 

* • • 
EYimdea fbır ettiiimia üçllacü gü li 

Nibatla birlikte tattufamu.z kiiçOk Pir ev
de beai balan kocam bana hiddetle ba
tırdı: 

- Bari bu çılgı lıiı yıpar en yavru •· 

Alınan haberlere göre 
ply 1&aın ~açıhıındaa .. evvel 
Karadeniz ve Marmara tü
tôalerini lmış olaa tüccara 
ibHçat lisa ıı verilmeyecek· 
tir. • • 

Hük6metin tiitlln piy11a • 

Dahiliye vekiletinden mek . 
t6m üfuılarıa kayıtlaM • 

• . ,. 
--,. 

Ba k6ylerdea biri Reic 
haf yanıadı ve P11e 
arHıadı balaaayor. Rel 
bof yahadieri buköyde t.r 
lablmı1,7eai binalara yeri 
tirilmittir. Kö7la latiama 
temiıliğiadea yala&dller 

al tutalmuttar. ıını normal bir ıollilde tut· 
mak İçin aldığı tedbirlere 

ehemmiy t verilesi bakkıad 
viliyete bir tamim gelmiıtir 
Bu tamime göre ekmek ka 
neleri münaıebıtiyle nüfus 
larıaı kaybedenlerle hiç ya 
zılmıyıniarın teıcili kolaylı 
tırıl cıktn; çüak& nüfuı id 
relerine bubapta önemli emi 

•• Burada yalnız yaba 
Y•t•maktadır. Köye baf 
millette•• laiç kimae 80 

mamııtır. K67de yahad" 
ekip biçerek ılıai mahıdf' 
riai keadilerl temin edf 

· riayetıl%1ik edealar:ııyik ol· 
doklara cezayı bulacaklar· 
dır. 

r-

lnbi11rlar idaresinin piya 
sa çılmıdan evv11l bu böl-
gelerden tülün mtıbayaa 
ettiği !hıklrındaki haberler 
kesin olarak 1alaalaamııtır. 

Fasulye ihracı 
yasak 

Hlikümetia iaıe ibtiyac na 
göre iıtihı 1 v ihracatı 
taaıim ettiği malumdur. Bu 
cilml d n olar k 1941 fa· 
ıulye m haulünde harice 
gö d rllmemeıi için tedbir· 
ler alıamışbr. 

Yaralamak 
Mfiveddet g zlnoıund Hü

seyin oğlu Ali Kızıl sebcp
ıiz olarak lokantada yemek 
yemekte olan Mehmet lnzı 
Noberi kılça11 dan bıçıklı 
hafif ıuretıe yaraladığından 
yakalaamışhr .ı 

Sarkıntılık 
Karııyaka Melek ıiaema

ıında oturaa Mehmet oğla 
Fm 1 ve ffiiaeyia oihı Fikri 
ayni ıiaemada ön ı1rada 
oturmakta olan SiUeymaa 
kı:ıı Saadete elle auliı•b· 
lıkta bulundaiundın 7akan
nn1hr: 

ler verilmiıtlr. 

------
Univ rsiteliler 

• 
gecesı 

Ba ıkı m lzmirpalH sa 
lonlarıada yıpılmatı karar 
laıhrılaa (üniversiteliler 2'•· 
c ıi) H 1 vlerimiıin kura· 
luşoou yıldönümüae te11 
düf etmcıi hesabiyle 28 şu 

. 

. 

bat. cumart ai günü akşa· 

mı a bır kıl ıştır. 

et epolıdi ta 
nımı acak ar 

• 

Moskova (a.a) - Moıko•a 
Oıtodo s kiliseıi bıı metro 
lidi, Rus halkından Ukran· 
yada Almanların yeni fıe 
başlattıkları ortodokı metre
polidini kabul etmemelerini 
ve tanımamalarını idemiıtir. 

2 To_Pidoya 
isabetler var 

Nevyork, (11.a)- B tıvya· 
ıııdaa aon gelen haberlere 
ğöre Bali adııı laçıldarında 
yapılan yeai1bareklittı baııka 
bir Japon kruvazörü ile bir 
torpito muhribine i1&betler 
aydedilmiştir. 

. 

ı Gayet n fiı bir filmin 2 ci h ft ısı b şhyor ı 
: Gördüğü fevkal d r ğb t v umuma zusu &zerine : 

! EBE A Y IDlz (1) b ft d ha ı 
• Temdit e&ilmiştir ı 

: Ayrıc&: 1-Dü y rıı ca m şbur pi1• iıti P DEREVSKI : 
:Konıeri(Be thov n Cb pi ve Lisı 'ın e m6 t h p puçılanı 
1 2-Reakli miki Mav Se lara dikk t : 
ı Her rün ilk ı ans ucuzdur l:ı-3-6 ve 9 d ı 

lar. 
T ~erli belik yabudi ls6 

riaia karalmaıına me 
edilen profeı6r Selaıı...,tl 
yabadilerin böyle bir y; 
oplatalma11adaa iyi aetl~ 
ahadığıaı bildirmiıtir. 

t 

Bu yabadi klyleriade, ,.
hadiler daha ııblai ıeraH ıl'I 
ında yaııyorlarmıı. Eıldd_. t 

1 

L b ıeblrlerlnde yahudi """ 
h il rinde tıkıbm bkılım "'"' 
abahk surette J•t•••k'
araların a yayılmakta o._; 
bDlaııcı haatahldar aail ,J 
maı. 

---o--.-

Hırsızlık 

a 
Şebitlerde D. D. yoJJ.fl 

nbanndaa 15 kilo de111i' 
al•• Resul oila SBle1ıD'" 
e Ahmet oğla Sllley; 
arafıcda11 çahamıı ve .-f 

ç 
v 
t 
J alu yak laamııtar. 
-

Bütün 
halkı Asri 
Sinemada 

Oobialerce aile Mı..,a 
A bd&lvabahıa ve M111rıD "' 
ükaek muıiktıile yaratbl' 
ık, mıcerr. dolu em,.tıl' 
abeser olan (T&r'.kçe Si ... 
e Şarkıh) Mea'at GI•"' 

y 
a 
ş 

v 
fil mini seyretmektedir. 

kı 
Ba filmi bütüa lzmli .... 

aın K6rmeai Jlıımdu ..,,t 
ka Aari Siaemıya reli•.., la 

r 
Ayrıca mıalıfa blrAı::OI". 

ikan kovboy filmi de i"" 
ten iÖJtcrilmektecHr. ve 

11mızı olıun d&ıliamedin mi?. 
- Ne yııık ki masam ve güaahıız y v- İ i'tııı16 J Cilt ve Zührcvi.,H11 .. bk" 

r1alanmızı lrie sea v ne de b n dü ünm k ı _._ __ _,_______ MüteiıaHııı 
lıtemedf k. Bugün matin lerdeu itibar o 2 biiyük proğram ı D O K T O R 

Ben kocama onu n ııl o f tt n ve şey :J t-EI gilizceA!özl IYOR :i ı•h Sonad 
ta• re•ç ve lfÜHI adının kollırı r ı · 
da rard&j&ml anlattığım HDl b o, özle- ı Bir kahk ha tof Dl... Bir fe ka ırgaıı •• ı ncl Beyler No.79Teı.27'1_/ ilci 
riadea at91ler 11çarak baykudı: ı Oynayanlar: Mı b Au r· Baby Sandy • ı ~ 

- llrlmlıi de yakan o alç k ve namuı- ıı 2-Almanca aözlü ı Dr. ahri ı·~ 
ıaı Nibattrr... HALLOi JAN N : 16 

_ _. 
• RoatlıeD miltellalf•ll _... 

1 

• • • bmfr Memleket ba•taJIP"'"" 

var- ı Oyn11an: Kliıik dana kraliçeai Marika Rökk ı lloatkH • Elekblii 1•~ 
ı Matineler: H.Jıniae2·5·8 Bir 8 Aranıyor: 3,30-6.30-9.30dı • , • .,ıhr. lldael a.,ı., 5~ ____________________________ ...;. __ ..;.. __ ~;..;;.;.;.;.~..;:·ı • ,o. ~ -Ark Hı 

----~- ~ 
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BIOttarığın lj apo ın 12 m , an· INDIST AN EFS tı -

~~~~!~t~Rl~!,Lınin 1 Roogon (•. ) - B~lo ır · v:,!gtoa,( .:)~~~bıber NEL _!~DEN 
t ~~- 1 1 etmesi üze- m ğı çevre!hıde Britaoyı 1 mahfillere göre 1 IPI?.. e·kıerde y 1 lr A tı_.,h •ıi • gö.zle i Cebe· uvv leri J•poalna •ğır ta Amerik D ordu toşkllli· o apı aca. nıt 

tt,,lkt ç frdau tir. Cebe- ermişlerdir. V ziy tte hem· t d ö (Ç .. virco: H.:11 Z •kı o. o•' 

.... le Qvetli iıtik"mla· miyetli bir deği i lik yoktur. ylpıl cıkbr. Oıdu üç ku· Pravda gazetesinden·. d • k ın a nemli deiiıUdikl ı 

1 

' 
"'"•d •Jalaraa altındeki lagiliz: ve Am ıi an tayy r - m odanı idaresine verile· 
Gdı11 ~ klliiy&k sarnıçla· cileri düşman kolların , ta~ıt cektir. Kuma danlardan Cbi· 
''• ~it 1 • çok dikk te larına, mevziloriae giddetli rlıi hava, diieri kara ve 
'"'"lalt ley •ardır ki oda bombardımanlar yapmı~I r· üçüacüıüde harp Jev&ıım 

t_~l&tt==· dı. Birçok yangını r çıkar· işlerin bakacak ve bepai 
ı.,._ .ı 1 it yaları may· mıılardır. doğrudan doğruya genel 

'~•tt. 0hadar. Duaların Oü§m•a vcdarı bu bar - kıırm5y r faliğiae tabi ola-
tt "-it 111• llHal geldik- ketleri önlemeğe çalışmıılar· c ldardır. Halen Amerika 

tflt lla dtflldir. Eıki dır. Amcri an t•yy r elleri orduıuou idare eden 12 ku· 
' 1•ta ra A 3 d&şman tayyaresi düıür- mandanhktan en az 9 auedn 

L •ti fL re rap mu· mu-ılerdı'r. le"g-fol kt .. ~ ı '"P•D unaca ır. 
~ tlıa C yayı ·uptet· --;;----------__.;;~--------, 

~~" •1teıattarıkta ka- İzmir Defterdalınından •. 
~d ı.,. fıamaa bera.. ~ 
~ı' birçok maymun Sabı No. 

~dlı. Şimdiki mıy· 
Muhammen Bedeli 

Lira Kr • 

._. '· lllaııa ııulladen 143 Salhane enYerlye ıok k 687 
141/l eıkl numaralı usa . 

ada 6 parael 21 00 

144 
l'Uit 

.-1.!.lalt . 
d~·~ tıvayete ıöre 
~ ~ftı~ bol'aıından al

• "' ~· 111 Avıupaya 
~' h lt Jol •ardır. En- 145 s:-1•• eski Arap 
• ~~e b67Je bir yol.. 146 
• •t ~-iıleadlr. Ba ri-
1 ~ti~ lıe maymunla-•: ·~"it,~:11 yer altındaki 147 

l• ttcaa," 11 ıeldlklerine 
rı,_ ı•buadar. 148 

•' itti t d' ,J ~ l dfa Y ı edecek 
~ '- lt-rıg e babıedilir: 149 
"'it~ 

1 
IQ alb da Sa· 

l ~ ~~ ia i veril o "de .. 

.::ı '''~ •ardır. B ku-
rt 1, ~ııa d:~~I kadar gitti· 150 

• h t 3 · gı dir. Bir za .. 
oıi.' '~~21Uı ••keti la a• 151 

• \, tedkikatta bu .. 
• ~;e•f•e kapılmııbr 
~ ~~ balatlarla ku· 152 

'-dlı • ilkin bir da-
'•iıaden haber 

ta_'· Arkadııları 153 
~'::tla ıüalerca 
~ ~ • (Bir abah 

ltt '1-...... baınıda l 54 
~ :'1 .. ua peyda 

.,- ~l'tt. 1116tlerdlr. Baa.. 155 

",. ~ •t. ~~ta ya1aya11 
~ li,y ıç benıeme· 156 

.-- '- ~;•raat:muteb11· 
asi' ~ ~I •1.tıa,1~Qnlıran Af
al•' -~ ~,) ilde ya.. yan t6 1 lııı. 111 s 1S7 

~ ) 'llai l •rdan oldu . 

159 

1 t t '•di B b• t ''tıaac1 r • unla-
11t •ıa-, •lıı yoldan 158 

itil' "~- \i r ldiklerin 
" '· ~t, Je t<sre C b 

" ~'>'11:111 '- e • 
~t ru· il ••lmadı- 160 

'"" il lı k' 'h ~ b,1, • ımiye· 
~l ''t1_. talctır. Ba 

t .:ı,ı, 
t tlltıılh illi yoksa 161 

Birinci karataı tramv y caddesi 599 ada 6 
parsel 149,50 m2. 65 taj'ı hıaenia 240 te 
12 hazine bi11ui • 
Köprii maballeıi K milp • sok k 798 ada 
1 p rsel 588 m2. nua.ıar sız arH 
Birinci karaetioe mahallesi demir ıokak 
739 ada 12 parsel 515 metr murabbaı 
nnm ra ıı araa. 
Üç kuyular Url şostıai 1883 ad 2 parsel 
206.75 m2. uumar ın: arae 
Oç kuyular Urla şoı ılİ 1883 ada 12 par· 
sel 424 m2. numarasız arıa. 
Üçüncü karataı mah lleıı Sabahat, Kema· 
lettia ve eaveriya sokak 656 ada 1 par
sel 414 m tre mwrabbaı 4, 6, 8, 10, 12 
aamarah rsa 
Üç kayalar Url şoıcsi 1883 da 1 para~l 
1331 m2. numaraıız r1 • 

Birinci karantin mıhalleıi dil ver ıokak 
713 ada 14 par el 135 metre murabbaı 
911 t jh ısa 
ÜçGacü karataş envcriye •okak 652 ada 
7 panel 179.SO .nctr murabbaı 60/4 ka
pa numaralı araa 
Üçlincü k rataş N bahıt sokık 647 ada 
15 parsel 94 metre murabb&ı S 'eski na· 
maralı arsa 
Güıelyah şeref sokak 874 ada 31 parsel 
45 m2. umaraıız ar a 
Üçü cü karataı enverly ıokak 652 ada 
6 parael 221 metre murabbaı 60/3 kapı 
numaralı arıa 
Oçüncü karalaş enverlye ıokak 652 ada 
S pars 1 197 metr murebbaı 60/2 kapu 
numaralı arsa 
Ôçüncü karat ş enverİ)'e sok k 652 ada 2 
panel 205 m2. 6011 kapu numaralı 
arsa. 
Üçüncü karataı enveriye ıokak 652 sokak 
652 •da 3 parael 206.50 metre m. 60 kıpı 
numaralı raa 
Salhane enveriye ok k 689 ada 14 pHHI 
164.SO m2. 103 tejh arsa. 
Köprü mahallesi mur diye eıki huyu ao· 
kak 820 adı 1 pıraol 794.50 mdre ma
rabbıı usa 
Salhane ye l turan enveriye 689 ada 16 
pars 1 97 m2. 16 tajla rta 

82 50 

382 00 

103 00 

82 00 

196 00 

82 00 

532 00 

40 00 

63 00 

18 80 

22 50 

77 3S 

69 00 

72 00 

31 GO 

35 00 

318 00 

20 00 
-~ li~t h •ladan do· 

'li ide iaıil-
l ~ııtı, tl>•Yanı }arla Yukarıda yazıla emvalhı peşin para ile millktyetleıl 
'-'ıa ._;ı dır. Her · 14-2 942 tarihinden itibar n 16 gün müddetle m611yedeye 

\it ''lı,· lçl11 60 in.. ko ulmuıtar. 
~.\'~.~~t v ıilmek- lb leleri 2-3-942 tarihine mü adif Perş mbe günü ıaat 

' )iye ıı P ra ile 14 te ir. T cal• pi erin muhammen ·bedelleri üzerinden yiizde 
ıa-:;." leda- yedi buçuk temi ıt akçesi y br rak yevmi mezkürda Milli 

.. 1••1111111 Emlik m6dibliij6ade mütqekldl sabı komiıyoaaaa mira· 
1• caatlar1 ilin ol-ar 802 

Vaktiyle Hındiıtanda btr mibı ac .. Ya•dı 
Adı .. Soynıc Ger-.J" idi 

B&ylk Gcral ö ı&oce yerine otıa •&aylıı 
Tekeci" geçmiıti .• 

ISllylik Tek~ctnla &lkeıiade bir adı ta 
ı\şıyan iki kiti •ardı •• 
.. •lkiainiade adı Ananda idi .. 
.-:.ıAnandaların biri maranıoz, &teki ruaım .... . 

.. idi. Saraya meaıup olaa ba iki H.aatklr 
biİblrinl çekemesierdi. 
_. Giln&n blriade reu 111 Aa.ıacla milara· 
ceye çıkarak dedi ki: 

- Haımetmeıp; babaa ı&klarcl• caa· 
ll•amıı, ba gece oauDla berah••di"D. O yer 
yBılndeld kudret •e hat;m•tfııl mahafa&& 
i diy~r. Bu mektuba ıiıt.. ı&ad'Ndi. 

Mektupta ıaalar J•zılı :di: 
"Ben yer iaHnlan auıa•da.ı çekllıc.iı. 

g&klerde canlaam•f• ıimdl du •ot.1ıı:& bir 
uadet içinde yaııyorum, ouud• k•Ddim• 
~ir aoıt İo~• etıaew i.ta,im. Fak•t ua•r•n· 
roıum yok. Blıim marat.ıroı A11•o••J1 ba 
na ıaader. Reu.c.ru, m•:.Qaıcıu bao• ne 
yolda yolhy•c•ir::ı aihliyeccslrtir • 

Mihrace Teked mektubu olrudu: 
- ~ek iyi, bea bıbıs nıo eOJriai yerio• 

getireceiim. 
Dedikten ıonra ••r•1 bıdemuiacie• bı 

riai çatırdı. Maraa~oza f•cartb, o•• fD 
emri yerdi: 

- Ananda! babam ıöklercıe hlklm ıl· 
rüyor, bana bir mtıktap ıöadermıı, bia · 
den bir marangoa. iıtlyor. Y aptıracaj'ı a•ıt 
doğrama iıtc•iai ona •erecek •• m•klfat 
laadıracak .. 

Dedikten ıoara mektuba da röıtercli • 
Doiramacı biraz dlı&adlktn ıoara il• 

deslıonia re11emın bir oyaa• olclapaa ••· 
lamalda beraber: 

- Şevl&.etlim, bea b• aıa •• JlkHlr 
yola ae ile ıideceiim? 

Diye ıorda. 
Milırace ce••P •erdi: 
- Oaa reuam biliyor .• 
Buaaa &zerine maraaıoı orada laaar 

olaa re11ama aordu •• reuamclaa ıa c•· 
Yabı aldı : 

- Kara odunlara J•iacakuaıı. Oclaalar 
yailaaacak ıoara atqleaeeelrtlr. Baalar 
daa ıl1ab bir daman pkacaa, n dam••· 
da ılyalı bir fil 16rlaecek, oaa blaenlr 
ılklere çıkacabın. Orada blJlk ikr ... 

larla kartılaaacakııa. Meıaılm aıkerl ma· 
ıika ile yapılacak.tar. 

Hal bak •utu1orclam. Aletlerlal d• bir 
torba ile omaıuaa ••m•i• uDutm .. I Zb• 
banlar orada JOldar, HDİD de itisa baaıar 
ııı olmaı. 

B&t&n banlın caa kalatiyle diallyea 
marangoz: 

- Pek 111, aaladım, dedi.. 

Nihayet maraDgoıua bir haftaya kadar 
b11arlaaarak ı&ldere çıkma11 kararlıttl 

raldı. 
Marangoz saraydan doiru eviaı ıtttl •• 

karısına ıurıl .. n ıöyledi: 
- Ressam Ananda beni öteki tll•J•J8 

gönderm k iıtiyor, bea ele oaa namı ı•r•
cıiJmı diıüodlim. 

-
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J Okul rın bahç , t -
ve a sala ında besı. 

maddeleri 
.... --

Ankara - Maarif vekilllğJnia aeırettiği 
öprü ve de- Avustr lya ka Gandi neler 

ğhtpmim.1' göre bilümum kız ve erkek 
_ .. .ı;_:., mesleği kullar, liseler ellerinde 
l>alaaaa bahçe, tarla ve arıalara iı!eıerek 
haralarda beıl maddeleri yeti§tirmei di· 
vet edllmıktedlrler. 

Okullarda bahçe, tarla ve arsaların işfı· 
tilmııi ve okul tonraklarının ekilerek biçil·· 
meal için bilt6a bu irfan mü 11eıelerinln 
mlcllrleri, öğretmenleri ve müıtabdemleri 
talebe ile iı birliği yapacaklardır. 

Ekim itleri için lüzumlü tohumluklar, 
fideler, ziraat iletleri okul idareleri t&ra
faadaa ve o kal kooperatif leıiain yardım ile 
temla edilecektir. Bu lıleria baprılmaıı 

~· bltiia maarif teıkilit! okal idarelerine 
l••kea ıu8tmı yayacaklardır. 

Bltb ba elcia iıleriafa tanzimi ve y&rü· 
tllmeıi lçla valileri• ve kaymakamların 
rlya1etiade birer okul ekim iıleri komlı· 
yona karalacakbr. 

llaaZff teşlllh ba birliği radyoıa olmı· 
yaa •• ba tebliğden haberleri bulunmıyaa 
l»ltla okullara en ıeri vasıtalarla bildire· 
cıkJudlr. 

Halkevleri töre i 
Dla lzmir ve Karııyakada balkevleri 

töreal la&y&k tezahürat ile kutlandı. Töre
•• 1.tiklal marıı ile baılıadı onu bay Fikri 
Tbeala aatka takip etti. 

Baadaa ıoara bu evleria bir yıl içinde 
ki Jlatullerile ba evlerin mllli rolü ve 
illemlerl laakkı ada nutuklar ıiSyleadi. iz. 
mirde rece temsiller verildi Karııyakada
.. kouer vardı. 

Sırhoıtuk 
Aafartalar caddedade Cavit Ahmet adın· 

claki ,.laıalar .. rboı olaıak izzet~ tecavüz 
ıttliladea ya kalaamııtır. 

miryollarını 
attılar 

Bata•y•.~(ı.a)- Samatra· 
nıa cenup kısmıada ~Balide 
mlSıtcfikler şiddeıli mDka • 
. •metlerine deYam ediyor· 

11 ır. Japonlar Cavıaıa cena• 
~n. 11da baıhca ~Jiman olan 
011 1havea araııadakl b8tlba 
köpr. ülerin demiryollarıaıa 
Felem enkiler tarafıadıa · di
namiti, , tahrip eclllmiı düı
maa il• deylıi•e pek ziyade 
eağel oli '1aktadar. Soa · ra· 
porlua 1'6re Jıpoalar Bali· 
deki Den .Puar hı•a mey
danını henlh.'ı: almamıılarclır 
ve ada üzerin"ie ~kalabilmek 
için çok zorlu~~ -. çekmekte
dirler. - ... 
B tan Japon 
muhrip ri 

Vaılnıton,Uı.a)- Ameri· 
kan bahriye nazırhğınuı 
tebliğine • ıöre altı Ameri· 
kan doıtroyeri Hollanda do· 
aanm11ilc birlikte J•ı?OD 
harp gemilerlae tecawüı 
ederek iki Japon ~uhribini 
batırmıılardır. AmerikalıJ.a .. 
rıa ve t Hollandalıların zali
yab azdır. 

Rusyaya un 
ve şeker 

V •t"agton, (a.a)-Sovyet 
Ruıyaaın kendlıine gönde-

lzmir Askerlik 
siaden: 

ŞU be• rllmesiae arzu ettfii gıda 
maddeleri et. koaaene her 
türli hayvani nebati yaglar 

Yedek ıabaylar1a mutat olaa yok ama· 
lara her ıeae haıiraa ayıada yapılırken ba 
ADI gÖlterllea lüzum üzerine ıabat ay~da 
J•pılmııhr. Bu :yoklamaya bir çok yedek 
n&ayıa gelmediğinden bir bıfta daha tem· 
•ıt ediJmiıtir. 
Yoldamuıaı her haaıi bir ıebcple yap• 

brmayaa yedek ıubaylarıc bemea yokla· 
maya miiracaat etmeleri kendi menfaatleri 
icabındandır. Aksi takdird 1076 sayılı 
kaDDDUBDD 10 Cl1 madde1Ue elli lira p ra 
ceıaııaa mahkum edileceği in bilgi edi· 
alim hl. 

&mir Askerlik Ş be
sinden: 

ıc... llizmet hakkını balı tam ehUyetaa· 
meli : •raba 11hu1rhk kıtaııaa sevkedilmek 
illere. Gelmeyealer hakkında aıkerlik ka· 
•aaaaa c111 bük&mleri tatbik edile· 
cektlr. 

ua ve1airedir. Bunların bir ... 
kıımı daha ıimdidea Raıya • 
ya göaderilmlıtir. Ruıyayı 
2 milyon toa bajday !bir mil· 
yon toa ıeker gönderilecek· 

tir. 

Tarihsel Bir 
Hamiyet 

Eıkiıehlrde deilrmeaci SB· 
leymao Çakır adında IJir 
v~t ndaıın lstaobul V rem 
mücadele cemiy tine 100,000 
lira teberru ettiğin gazet • 
lerde okudok. 
· Bu para ile Beykozdı 40 

yataklı bir ıanatoryom yapı· 
lacık ve 10 baıta pır1111 
baraıız bıkdacaktır. 

Bu büyük tebkrrii cidden 
takdire liyik bir hamiyet 
eaeridir. 

dınla ına hitap 
Sidaey (a.a)- Eıki Avuı· 

turalya başvekili Menaia 
Avustralya kadınlarına hita
ben bir demçiadc m&mküa 
olduğu k dar çok erkeğin 
aıkerlik bizm ti yapabilme1i 
için kadınların elinden ge· 
lea her ıeyi yapma11nı iıte· 
miştir. 

yazmış 
Bombay( a.a ) - Ga.dl 

kendi çıkardıiı haftalık m•C" 
maada ıa yazıları y111yoı: 

" Muvaffakıyetaiılikleıl9-
gilizleri inkiıara af rat.....,. 
maaeviyatlannı kırmız. I~ 
lizler bu mavaffalu71t1ill*"3 
leri ıüküaetle ve ıport ..... 
yaluıır bir fikir •• r~ 

_ •-- kabaJ ederler. 

A • k d B&yük Beritaa7aaıa ""-. 
merı a a va- tıia••1• iıtirak ettfil ~ 

b harplerde bazılara belki Dur , IDŞBB feliketıı te1Akkı ,.,c1u .. 
V aşla1to11 (a.a) - Bahri· vaffakıyet•iıler olmllf, f 

ye nezareti, 50 bin tonilito- laıilizler baala~ıa laepıl••" 
lak beş büyük geminin cu· ıoarı yiae ıaıamık •• b,.t 
marteıi günü teıgiba koaal· farı mu•affakıyete verit~ 
duğuau bildirmiıtir. imkanını balmuılardır . ., 

Geçen hafta içinde tezgi· Gandi Hindiataada tcaW 
ha kona:muı olan gemilerin dlişmek veya muhak~ 
sayısı 14 tür. kaybetmek için •• k--

--o blraebep olmadıf1aı ka,.a; 

.~ara Jık gece tikten ıoara 1ö1te ctı~ 
"Harpte iki taraf ,..,, 

bas iDi ·ripl riaia göıterdiği c•,."! 
Çunkinğ(a.a)-Çia tebliği ku~ı kalbtm hayra•hk, b 

doiu Şanılde sarı nehrin kı· h yr ti doludur. Her t'._t 
yuı Ozeriade Çia kavetlerJn ce1aretle ıilihlaama11DI, 
:ıaraftadan alı dığıaı Çok aiıe kapılmamaııaı.; ta Jt' 
karanlık ğecede nehri ge • ed rim. Britaayalalar• ....-! 

rı k ı · f 1 temHımızdaa hiç ol _. 
çen ~ n uv t erı gı i av· feliket karııııada ıak .. • 
laaaa garnb.onu zaif muka

mayı öf reaelim." 
vemetile karıılışmıılardlr . 

olan 2500 lira mllkifat pro· ~ 
f ıör bayarıt H•lld Edibe 
verilmiştir. Altın pİy -" 

Bu a ticeyi haıuı"aaıda Bugllnlzmirde aiti"' 
ilin etmekl •ıın bir zevk fiyatları: 
duyduğuma il ve eder ve Reıat - 3425 
gelecek ıene buğüa m&zik Hamit - 3300 
mükifatı verileceği için ıa· Aziz - 3t 7S 
natkirlarımtzıa güzel eser- Halkalı- 3150 ...........,...__., 
ler haıırlamalarıuı. beklerim. ~ _: 

·~ 

Milli uivanvo bilet1erinizi ( SUdıt ) =~·n:.~· u·•· 1jf~., ~cya~':ı.r.:~~ "" 
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