
'YJn Baıvekilimiı B. 
"t Refik Saydamın ı•· 
İlt •çıJc ve aamimi bir dil 
dthj~Pbiı öaemli hasblhali11 
'- de olduiu kadar hariçte 
.._ Çolc iyi intibalar h1rakt1-
~ı '' bu intlbalarıa m&ı
' 'eticelc!r haııl ettitiai 
1 '••iyetle rlr&yoraz. 
~ htclcla yaptıiı teıirler 
-~~ltalalıad1rıcı bir uya· 
~ •otarmaıtar. 

ı._ ltta fi•tiade haıa1e re-

~··-·· ile bir çok çiftçile
~tı4a b&y&k bir ıevk ve 
~· ... ziraat İf)erlae r••it 
,.:•ta ahlmak llzere ver
'-tt 1 kararlar bu meı'ut 
~!'llı1a meıkür ıemerele· 
,.._ layılahiJir. 

fi11 -· Berlia aiyaıi mab· 
~· de ct.ı a1,.ıetimi1ia 
~iyeceii hakkındaki 
\ taa Y•pbit elveritli 
~tada •CIH•ii tuir ve 
-.. 1 ela lıuici politika· 
... ~•ki •a.t n açık dav· 
t;r-••• Wr mlklfah ad-

it lae J'9rl varclır. 
~"içte laaıka memleket· 
aa, • de ha açık ve temia 
--:letla tc takclir ve mem· 
'ıtaı 1»-tle kartilaa•,•iıadaa 

" bulu11maldayız .. 

i\- •• S:: ~anlı• ;. 
"~v~kilimizin 
llutkunun 
berlindeki 

akisleri 
~ ~ •. (a.af- Yarı reımi 
l'~J-ktaa bildiriliyor: 
~ 'lıi1e baıwekilinia clün
~tltaadaa çikan sarih 
' ~l i T&rk dıı politika1111 • 
~ bir de;iıiklik olma· 
tlhM-· · Buliade ıu intiba 

Sa:'' daba ziyade kavet
--·~•dir ki, Türkiye Bıı· 
) a bu demeci, Tiirki· 
~ llaeaide olclaiu ıi'bi 
~ L~•fuahk ıiyaaetlade 
~ 11111luaclota olayıaı be-

'"· "-ı..ta, iç ıiyaaet tedbirleri '1ia taktirde bualar, be· 
~ •ııata cepheler ara· S- hıalaaaa Tlrkiyeyi 

"1ıiıa dıııada tut· 
,~._ı,ı. iıala olaaabila· 

.__... ____ _ 
Bren (a.a) - Yuaaaiıtan

da bayat tehlikededir. Ht9r 
ıüa üç beı bia telefat var· 
d1r. A'blokaaıa kaldtrılarak 
Y waaa ıemllerial11 mıml•
ketia laıeıl içi• nakliyat ya
pabilmeleri baıuaaada teşeb
biıler yapılmııbr. 

---- o 

Amerikan 
Akınları 

-o 

V cşinrtoa (a.a) - Rumt: 
Dofada ve bata pHffikte 
tayyarelerimiz dliımaa ıe
mileriae ve tayyare mey
daaluıaa blcam ederek 9 
diişman tayyaresi dlfilrmiit· 
tür. Bir boml:tardımaa tay
yaremlz kayıptır. Meleıyada 
tayyare meydanlenaa da 
akınlar yapdmııbr. _ _. __ _ 
Alman 
Taarruzu 
Boılia (a.a) - Alman lu· 

taları ıeçea aynı otuıaıocu 

ıüaü SoYyetlere karıı taar
ruzlarına devam etmişler
dir. 

So~yet hatlarında ıedik
ler açılmıf, SoYyetlerdca bir 
i'rup tecrit~edilmiıtir. T aak
larla bir yere daba taarruz 
edilmlıtlr. 

Müttefiklerin 
bir zaferi -Londra .. Radyo 12.30" -

Filipia adalarında Japon ta· 
arruzu piiıkiirtilmiiftir.D&ı
maaa biyek zayiat verdi
rilmittlr. Kaçmak iatiyea 
Japonları• bir kııma deaiı· 
ele boiulmuı ve bir k11mı 

da eair olmuttur. Makaaar 
boğauada zırbh •e mulirip-
lerin bimayeıiadekl bir Ja
pon remi kafileslae F ele· 
meak tayyareleri tarafında• 
h&cam yapılmııbr. Muhare-
be dört ıüa devam etmiı
tir. Diifmaa ııemileriadeJI 

32 .ı batırdmıı ve @b11ara 
aiHblmııtır. 

--o--
Loaclra (Rad10 12.30) -

MoıkoYa radyoıuaua tehli
iiae ıöre :so•yet1er Gonl-
1 rlai alm11lardır. Ti· 
moç ko onlaları Dia1•P•r 
iıtikametlade ileri laareket
leriae clewam ediyorlar. 

Rus 
Cephesinde 
lloı .... (a.a) ~~kpmki 
~· tebHt• ılı•.._,. cep· 
h~e ıidtletll harp iewam 
ecli7or. Dlımaaıa makabil 
hlcumları plaklrtllmlf •• 
büylk ıa1iat werclirilmiftir. 

11 düımaa ta11•ıeai dit· 
maa tayyareıi clltlrllmlif 
•• 8 ~ toal•k Wr pmi 
Htaralmııtn. 

• 
Denizlerde 

Afrikada ...... ._. __ 
ve 

Berlia ( a.a ) - 1). N. B. 
ajaaaıaa ı6re 2 ıabatta Al· 
man denizaltıları bitla de .. 
aiılerde ltüylk f aaliyett• bu· 
lanmaılardır. Bir lqiliı tin• 
riye ıemiai Nhrdmıfbr. 

Biaıaıiaia ıimaliade bir 
yer daha iıral edllmittir. 

Bara11 su tedariki nolrta· 
sıadaa pek mllaimdir. Rua 
cepbeıiacleclaiitik yoktur. 
Kar fırhaaları detam ecli· 
yor. --
Bir Hintli 
Kıtasının 
ifşaatı 

--o--
Berlia (a.a) - D. N. B. 

ajaa11 •eriyor: Bi91aıiai• 

ılmaliade l111ilialer ric'at 
ederkea hir fflatli kıtua 
kavayı kiilliyeclea, •Jrılmıı 
olarak bulaamuttar. a ..... 
na l•ıiliı latalanma llıı· 
mea yok eclilclildert.l k11• 
mea tle eıir old .. ler1•1 ifta 
etmftlerdlr. 

Viliyet umumi mocliıi düa aaat 14 te 
Vali B. Fuad T11k1aha reiılijinde yıllık 
toplutılaraaa baılamtıbr. 

V all B. Faıd Talrlal mecllıla albaci iç· 
tima de•rHiaia d6rdilacl lçUma 11b•ı 
açarkea luN bir hitabetle bat_..111 •• 
azayı ıelimlamııtar. 

A.TATORKON Ma•••i hmaraada 
Ebecli Şef Atatllrklia buaru ma•••'-illtl• 

&ç clakinhk ••1111 wakfeal 1eçlrU•11ıt .. 
.. .,. ,.,.... teklif aaerla• pecleriaia ••• . 
fab dola:JİIİI• Dr. B. Klmraa Ôrala mecBı 
amu iki kifillk bir be1et tarahaclaa ti· 
al1• etli..- kabal edilmiıtir. 

2 iNCi REiSLiK VE KATIPLIKLER 
GlaD reyle J•palaa 1eçlmcle meclfı lldad 

ıeiılltlae avukat B. Nuri Eaea, kltlplik• 
lere de BB. Sami Gllcl •e AH Hallm 
a.1er 11çllmltlerdir. 

T AZIMLERIN BiLDiRiLMESi 
Batta Mllh Şef Rıiılcamlaarumaı oı ... • 

\bere l,,811k1erimiıe medbia taalmlerhlt. 
Wlclirilmai kabul ıdHmiı •• nu-• ... 
dW•ce Yillr•t iulaaımeıl ve •aı.ı ncl
••• mltalla .. m..ı ok11•mQftur. 

ITTIF ilLA KABUL 
Vill1etla r-çea yıl içiadeki mlabet ça• 

hımalarıaı pek belli ltlr fekilde lfaM 
eclea lıalaaame, aeaelerdıa IMrl llk defa 
olarak •• ufak bir mluka .. ,. itile ffl 
açma••• tam bir ittifakla kall•I edil· 
miftir. 

Villyet iıalıaameıiade pek mllılm bir 
aokt• M&arı dikkati cellaetiDletir: 

Geç•• yd 300 lala lira rlbl lti7lk Wr 
ltltçe •Pİi olmı11aclaa dolayı mallı• bir 
kaauala 300 bia linbk Wr istikra akil 
Hlllli11ti lımir Yili1etiae verUmeliae rai· 
me•, •illyet ye•i borçlar lam•liae m•ul 
kahaamak here l,,a açaja •arsMt fulaal,le 
kapatmııbr. 

Vlllyet mali vaıi1etiadeki ba Mlill ol 
il• meal •rkatlaılarıaı• calaımaları HJ•• 
ıiacl• ıltle etlildlii•l meclllla J•pbiı ı•ı 
celtede •Y11kat B. Nari Elea •• ankat 8. 
Allmet Şllrr& Sa1ar tanfl•••• lf••• HU. 
mittir. 

Vali B. Faad Talrıal k••iti •• me1al 
aıkadatl•n ••••• itlau eclllea lalulJıta 
tetekklr •Jl•mittir. 

llecliı ıalt " cama rhlerl tapla•eca•· 
tar. 

lzmir Yabaacı Asker· 
lik Şubesinden: 

bmirde laalaaaa rabaacı 350 •• 331 •· 
pala ilaU1at erlerde• (Mawauafhk 
cletlerial lkmaklea aoua lbaaaaa Uln 
edile• ltirır Haellk fula W..etl ifa ...... 
ler hariç .,) lıtilaklm · malaalaerı Jf ..... 
meaaup eraba ae•k etlUmek ı.... tM 
acele talaemize miraca.atlan akli ta~ 
cezalauc:aldan_ illa ...... 
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----o----ır .. 
Genç gazeteci ve "Y rah gönüUer,, ro· 

manıuın mub rriri Nec ti. xen~io e na.
rucrslu hir tücc r olan ocHu:ıd n ay11ldık
taıı aonra ~ştkı Nib dırı vücudunu 6 kur· 
t:unla delik deşik eden k til k dınıo d•
vetfoi büyük bir al"k v_, mor kla k:ıbul 

e:der k ert ıi ıün onu c J:a evin<le ziya
rete ıitruişti. 

Bedbaht kadın onu gorunce cvincini 
sri~lcyemiyerek feşek ür etti : 

- Artık idam sehpasından baıka barı· 
nacak bir yeri kalmamıı katil bir kadının 
d.•etfni lıu kadar çabuk kabul edere)( 
yanıma g lmeğ tenoniil ettiiiaiz içi• ıi
.ze ae k dar miaaettınm bilaeni:ı .. 

ef h apuru 
m sele i 
hali dildi 

Mecliı uzun müzakereler· 

d D aoar Dı. Sadık Konuk 
(Bm1t) Zühtü Akın (Kırkla· 
reli) v Af eddia b Tiridoilu 

(Kiitıahy ) ve ~ diier 13 ar· 
kadııları tarafından ıırerilen 

takriri :kabul ttmiı · bu ıu· 
retle eski :milli m8dafaa 
vekili Saffet Arık D ile nki 
.JSünakalit vekili Cevdet Ke
.rjrn laced•yınıo hareketle· 

rinde tahkikata mucip bir 
nokt• movcut bulanmadıiını 
karar itana atmııbr. 

Almanya ve 
it lya ~ ile 

temas yolu 
Tokyo, (a.a)-japon deniz 

sözcliaü şunları söy1emiştir: 
- Hint Okyanuıunua 

kontrolünü elde t.ttiiimiz 
zaman Süven üzerinden 
Almaaya ve iti ly ile tema-

' d v t B 11mızı tumıa ~ ecegız,, u· 
nua için timdi malik bu
lunduğumuz ticaret donaa· 
mamızd n dah• bfiyiik ti
caret donanmasını yapm•i• 
fiddetle ihtiyacımız vardır. 
Daha çok bimayo gemile· 
riaede ihtiyacımız olacıkbr. 
Sinıapur muharebesi Hind 
Okyanuıuada hakimiyeti te· 
mia için yapılmaktadır. 

iz mir 
Satıı 

No. 

Defterdarlığından : 
Mabammea B. 

54 Bayraklı 1644 ilacB ıimeadlfer cad. 2020 ada 
4 pauel 2000 metre murabbaı 62 tıjlı 
rıa 

Lira kr. 
200 00 

55 Bayraklı 1644 üacü ıimeıadlfer caddeıi 2019 86 40 
ada 7 panel 216 metre murabbaı 54/l 
tajlı arsa 

56 Bayr kh 1644 üne& timendifer caddeıi 2019 61 50 
ada 10 parsel 246 metre murabbaı 58/1 

3 Şubat J 2 
,,,,,,,,,, 

=---
Vişi müstemle
kelerinin umu· 

111i l'illili~i 
Viıi ( a.a ) - Seatien, •• 

Mf kel on •aıt.i Deburaı• 
azimli harekdhıdeD dolay• 
müıtemlekcler umumi valili· 
iiac tayin edilmiştir. 

o 

Ruslar 
Durmıyor 
Moıkova(ı.a):- Bu Hbah 

ki teblii Sovyct kıtılara bü· 
tün cephe boyunca d&ım• .. 
na karıı taarruz l hareketle· 
rine devam etmiı1erdir. 
Moıkova(•.a)-Sovyet b • .. 

berler bliroıaaunlakıam teb• 

liii: 31 kiaua "gila& kata· 
lanmız iaatlı muhınbeE•• 
ilerlemeie devam eyl~mlt· 
lerClir. 

31 ıon klnuada bava mu· 
barebeleriadc {dört Almaa 
tayyareıi düıtlrdiik. Tahrip 
edilen dBşmaa tayyareleri· 
nin yeküau 16 dır. Bilim 
kayıbımıı beş tayyaredir. 

- Bil~ ·is b ... lli d rtlerinizc o tak yap• 
nıt!ğ'a 1iyık görd6ğ6oüz için aizc bea to· 
ıokkilre borçluyum. Söara, aizi, ıiıden biç 
bekleııiJwren bu fi: rkunç CİD&Y,ete sevk • 
doa eebep ve ~miler o k dar lehinizde 
ve SU·ÇQDUIU h fifl t;tf!C k ın biycttodit ki 
kendıniıi 'imdiden öl6me mabküm saymak 
hiç te a ira ol maı. 

Katil Naciye, ~zeteci v ~ ııı-eJUf Neca· 
tiDiD bu 1611 ri i acı bir glilüını me ile 
dialedikten ıoaa:a dedi ki: 

tıjla ar1a 
57. Bayrakla 1614 üncü VİJDC aokak 2004 ada 40 00 Malezya tama h 

14 p nel 160 m2. 2-1 araa rı 
58 Bayraklı 1609 uncu muradiye sokak 2006 156 00 men boşa)fi)dl 

ada 1 parael 390 metre murabbaı 3 7 tajb 
- Beni bey udc yere teıclliye kalkıı- arsa. 

mıyıaız. Ben. evimi yıkan, çocuklarımı da· l 59 Bayraklı menemen caddeai 1963 eda 2 par- 400 00 
iatn J•Hf ve a•m aumu mıhv •e bal'}lp sel 400 m2. 53 tajh ana 
eden bir haydudu öldüraüiümdcın ziyade 60 Bayraklı 1644 iiacil şimeadifer caddesi 2020 490 00 
kocam ıgibi melek tıbiatli bir adımı al- da 7 parsel 1960 metre murabbaı 66 tajh' 
dattıjim içio aıılmaia Jiyı k sefil ve rezil 
hır kadınım. 

Beui lrınua kadır kendi vicdıınm da 
dliıı1anıa ea korkunç ceıaııaa müıtahak 
görmektedir. 

- Eier aaY.ı•aıılak ve yaranıza tuz bi· 
bn ekmek olmıyac kaa, sizden bir ıey 
Jormık isterim. 

- Bayuraauı, benden her ıuılinize ca 
ıçık ve en doğra b1r cevap alacaiıaızı 
tmia olabllirsiaiz .. 

- :Kocanızdan bir haber var mı? Bir 
ıuçuk tene oluyor ki onun hakkında en 
fak bir waltimıt alamadık .. 

Gen~ ve taliıb kadın yürekleri parçala .. 
an derin tiir teıır ve ııtırıp ahı çektik
ID ıoara : 

- Kocam •o çocuklHım .. 
5azlerinl ıöyliyerek ve bu lara bir ke

me k1tmaja mukt dir olamıyuak hün
Br hOagür •ilamaja b ,ıadı. 

Bonaa, 6zerjn Necati" ıon derece mütc· 
ıafr ve mabcap mırıldandı: 

- Kapıyaa yıraaızı bu derece feci bir 
«eU• deıe iimi bilı ydim size bD •uaU 
rm•i• cüret etmezdiı:y. 

- Bililt;iı ban m6tenııdiyeD onlard a 
bıetmek bealm aayıu yarema en acı-
•nltıcı bir merh m ürın k demekti~. 

Beu kocama a ve yavrularımdan bah
mek için kendimde bir h k bulmadı· 
adan bel i ıusabilirim; f k t bu aıiı 
:atlardan ıöı çınl ra pek çok mlaaet-
olurvaı. 

-Ark111 var-

llrll 

61 B yraklı 1644 ün:ü ıimendifer caddoai 2020 778 60 
daa 3 parsel 3110 metre murabbaı 60 tajh 
ana 

62 Bayraklı 1615 inci mizan aokak 1988 ada 1312 50 
7 parsel 157 m2. 11 tajlı hanaoio dörtte üç 
bızioe hissesi 

63 Bayraklı 1614 üacü vişne ıokak 2004 ada 37 50 
16 parsel 150 m2. 4 tajlı arsa 

64 Bayrakb 1614 üncü vişne aokak 2004 ada 32 50 
15 parsel 130 m2. 212 tıjh arsa 

65 Bayraklı taşlık ve şeftali ıokak 1999 ada 
2 pauel 195 m2. 11 tajh arH 

66 Bayrakla ta~hk ve ıeft li aokak 1998 da 1 24 40 
parsel 122 m2. 9-1 tajh arsa 

67 Bayıakh tatlık ve kir z ıokak 2999 ada 1 36 30 
parsel 182 m2. 11-1 tajh anı 

68 İkiııci 11rantina mııuh caddesi 1750 adil 17 99 00 
parsel 460 m2. numarHız ,,arsa 

69 ikinci karantina mııırb caddui 1750 ada 16 46 00 
paracı) 230 m2. nunıaraaıı Hıa 

70 2 iaci karantina bülbül ve Arap huan çeı· 1084 00 
meıi 1750 ada 14 par1el 10836.SO m2. DU· 

maraaız tarl 
71 ikinci karantina Arap ha11 çnımeıi yolu 121 00 

1750 ada 21 p r el 1205 metre marııbbaı 

nam r sız na 
icar 
l 4 Salhane vapur iskelcai 36 00 
Yuk rıd yazıh emvalin pe~ia para ile miHkiyetleri 

ve bir p rça da g yri meakulüa bir senelik icarı 
24. J .. 942 tarihinden itibaren 17 gün m6ddetle müıayede
Y" konulmuıtur. 

1 aleleri 10· 2· 942 tarihine mgudif salı günü 11at 14 te" 
dir. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7.S 

l teminat ıkçeai yıhrarak yevmi mcıkürda Milli Emlik mü· 
dürlüjODde n>üteıc\kil 11b~ komityoauaa müracaatları 
ilin olunur. 406 

--.oo--
Londra, (a.a) - Malezya· 

daki laıiliz kuvvetleri lnı· 
maadıaı Perclval ricıt ıa· 
maataı mükemmel ıurette 
tesbit otmişe benziyor. Mu· 
vaaalıları keıilmiı laılliı 
kuTvetlerl olup olmadı~aı 
billami1orsa da Loadruı• 

sellbiyetli kaynaklan biit6D 
lagiliz kıtalarıaın çekilmei• 

muvaffak oldu1'lar•D• za• 
ediyor. 

--...,o---
Görülmemiş 
bir tahsisat 

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

V•tİPflOD (a.a) - Parli· 
meato tabıiaat enc&meai bab• 

rlye için 26,435,060.474 do• 

larbk tabıi1at kabul etmiş• 
tir. Amerika parlimeto tari• 

biadiye kadar bu derec.• 
yükıok tıhıi11t kabul edil· 
diii iÖrülmemiştir. Bu para 

ile donanma içio 25 bin l•1"' 
yare do yapılacaktır. 

D~. Fa Işık 
b lr Memleket adaa .. ı 

Rontken mütehaaıı11 
Roaıtkea · ve Elel"~tdk tedafltl 
rapıbr. Hdaf!I Be1Jew 5.,pk 

~ '"'"' \f ıı. J.() • !!.4.~ 

Cilt ve Zühravi~H .. tahklırt . . 
Müteha11au 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkiacl Beyler No.79 Tel.2721 

6 
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~~ ~: feiıl Reşat Leblcbicı oilu b,c~ '2D ığınJ ı top ıdr 
llıt! ıno, me J • • • h . h 
"' trı t 1 eıını ıza ettı. avanın fenahğınd o kö· 

~)ltdi~ Orlerinin ııeleme~iği ve üç motoru yolda olduğuna 
\at•h, Hav g ıı yevmıye 8 toa &ok çıkardığıcı bu d 

1 ~•I, Qelcfere ve mekteplere ınc k k •fi geldiğioi bildirdi. 
I(~ ~t • • L 

Tal 
Şl .llc 

1116t b ıena ıçın ıto ... , yapıl cığı ı üç milyon kilo 

~h. ~ırlan;.:.~nı ili ve etti. --! 
s,bı q,ıJr uefterdalıiı dan: 

Gardenb ıda oturan L .. tif 
oalu Mchmedia üzerinde 
y pıl n ramad bir taban· 
ca bulun r k alınmış ve 
h kkınd zabıt var k !l 
yapılmıştır. 

------o----
ilfar No. 

9o 
Muhammen Bcdr.li 

Lı>,. Lira Kr. "op .. '-
3 ru aıaortlleıi til rl<oi u ıo\n.lc 817 ada 340 50 
~.P~rıel 1362 m2. aumarasız arsıunn nısıf 

9t 
2 

~•ne biueıi 
l)~bci karantina m h ileti mısırlı c dılesi 37 00 

9 111 O •da 19 parsel 250 metre wurabboı nu
~ 2 ~'•11z araa 

, 4:ci keraalin oıahıllcsi mısırlı c d. 784 83 00 
11 t,.

1 
l P•rsel 331.25 metre murabb ı 188 

'l J 1 .,.. 1\,, 
16g l•Y•ka babriyı 1850 iaci ınuvffak sokak 470 40 

l. t, .
1 

•da 82 parııl 588 metre murabbaı 29 
,., il J 1 l:bilfrez arsa 

a:''•ldı 1616 IDCI Sünbül skak 2008 ada 99 00 
• P•uel 588 mobc mur bbıı 29 t•jlı nıuf 

's •a ''•• 
"''11 k d 

l Kar utina 182 ci ıok kt 
j kömürcü Mebmd oj'lu lbra
f him dükkdou da kömür bu· 
\ luoduğu belde satma a l ıufiylc ihtikar yapığıhdan 
• yakalanmııhr. 

ı
ı ' Bucaoa Zeybek ıoaağan· 

da kömürcü Fezullab oilu 
Maltaf kömürün klloıanu 

f 201 kuruıa satmak ıuretlyle 
t ihtikar yaptıiındaa yakalan-
f mıttrr. 

j -----
Sarhoşluk 

1 
Keçecilerde Kömürcüler 

içinde Davut oğlu Arif sar· 

,0~ 1• a oaanmıcı 1734 üıı cü Aydoidu 113 25 
~ ~, •li 89 ada 23 parsel 151 metre rnurab- i 

~ 1 
43/J tıjlı au• ı. 

~:••Yakı Bahariye 1876 ıacı bab du so · 547 00 

hoı olarak bağırıp çığır· 
mak ıuretile rezalet çıkar
dığnıdaa yakal cmıı ve hak· 
kında zabıt v rakası yapıl· 
mıştır. 

n 31 t 1.69 ada 81 parsel 547 metre mur bbnı 
lt •Jlı aıllfrez ana 

--~il.Yaka bahariye 1876 ı cı bıh dır ıo- 463 ~·o 
a 'lıilf l69 ada 79 parsel 578.50 m2. 24 t jh 

1( tez arsa 

\:(
1Y•ka Oım o zade 1756 ancı Ru~c ıo~ 299 00 

~ G t .113 ada 34 parsel 299 metre mur bb ı 
l\ 'Jlı •ısa 
l~11Y•lra Bahariye 1876 ıucı bsbıdır ıokak 542 00 

~ ~Hı •d~ 80 pırtol 512 metro mur bb.11 26 
~G ııuıf rez arsa 

•tt l~b müsUtcabi tıaaztepe 874 ad 33 p r 425 GO 
1~1 . 2.30 m2. DDmarHız arsa 

llcı le • 'd, 
1 

ırantıaa muhdes yol m ktcp ıo. 1770 995 60 
•ı~ Pırael 8298 metre mur bbaı namua. 
~ '"•• ltac· 

a '•I l~ lcırantiaa Nur ökak 1746 ada 1 pu- 150 00 
~ i 63.SO m2. numar sız arıa 
ıı '-ti k 
't, 

1 
•rantiaa mısırlı caddesi 1735 ada 1 61 20 

1 ~-~ 206 metre murabb ı 182 taj nu-
~ itac· •raa 
' ~- 1 

"•r11atina Burhaniy~ ıokak 1784 ada 23 40 
S 'ı• t•eı 156 metre murabbaı num rasız 

~ ' 
) 11lt' 

ı>,: 1<,raatioa Burbııaiyo sokak 1784 ad 23 90 
6 ;t~, •~ı 146 metro murabbaı numara11z 

'"ti 
d, S "•rantiaa ~erbetçi H lil ıokık 1784 543 20 

t ~~ t,tt•rıel 2432 metr murabb ı numara

Ikiçeşmelikte Cem l o2lu 
Necip Hrhoşluk yüzün en 
ı eıalet çıkardığından zabıta 
tarafınd n yakılanmışbr. 

- ........ -u---
l Bıçak taşımalE 
1 lkiçeşmelik caddeı;inde 

f 
Ö.oıcr oğlu Ccmaliıı vaziye· 

1 
tinden ıüphe.. edilmiı ve 

t üzerinin ar rımı ıada bir 

! 
bıç11k bulunarak alınmış ve 
h kkıada zabıt varak ıı ya· 
pılmııtar. 

s ah at ak 
Bornova yolunda, Naıif 

oğlu Yuıuf nrhotluk 1aika· 
ıiyle b vaya dört el ıilfı b 
atbğındım z bıt ca yakalan· 
mııbr. 

Yaralamak 
Aua:artılar caddesinde 

R•şit oğlu Ali Kaplan mü· 
nazea nctices!nde F alfh oğlu 
Ram z nı bıçakla elinden 
ve yüıündeo yaraladıimdan 
yakalanmııtır. 
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htekir • 

rın ce~sı ______ 
Ankara.-Milli koruama r~ kaaaaundı ye· 

ni yapılan tıdilat hakkındaki ' kaaun ba
güa düa resmi gazetede aeıredilmit ve yü· 
r ürliiğe girmiştir. 

Baaa gör tic ıet ve HDat erbıbının 
ticaret maksadiyle stoklar meyde.sa ~retir
meleri men edilebilecektır. Bükümet ica· 
bıada ıaoayi miiesseıeleriue el koyabile· 
cektir. Bu taktirde mal sahiplerine müna" 
.sip olan t ıminat verilecektir. 

lhtikir davaluıoı rörmek tilzere hu•usi 
mahkemeler kurulacaktır. Mallarıaa fiattnı 
~öıteren etiket koymıyaa aahcılar 300 li· 
raya kadır bu halin ftekorrürüade de 6-00 
liraya kıdar para .. ceza11na çarphrdacak
Jardır. 

lhtikir yapanlar 3 yıldan oılO yıla kadar 
hapiı edilecekler, •lok yapı lar 2500 İira 
para cezaılle 3 yıl hapis cezaııaa mahkum 
olıcı klardır. 

o 

Vl\ZIFEPERVER ME
MUR ~ARIMIZ 

----.. --
Baamahaoe ve civarı halkındıa almıı 

olduğumuz bir mektupta baımabane bele
diye mıntaka amiri bay Oımaa Günay ile 
mıntakanıa muktedir tabibi bay Sliloya.ıaa 
Çullunun mürae1at den iş ıahiplenno 

ölüm doğum iılerind., ve her buıusatta 
sondcrece nezaket v hüısıümuııuclo ıö•· 
terdiklcri bildirilmektedir. 

Ba kıymetli vazif eıinas memurlarnuızuı 
f ••liyetlerlni bizde 'takdir ederiz. 

--'!" ........... 

Elektrik sarfiyatın .. 
dan tasarruf 

----o----
Ista bul-Elektrik ccreyaıundaa tenr .. 

ruf etmek için tedbirler ahaıyor. Şimdilik 

umumi ten•irat üçte bir dcrcce1inde azal· 
tılmııtır. Tram•ay seferleriain paüa mu· 
ıyyea aaatlcrinde bani ve evlerde ~.,f~ .. 
yatın aıaltılınuı mo1eloside tetkik edfHyor. 

-----
Miinderocatımıına çokhaiuna mebni hu:

gün .. jıpoalarııı Emeli" adh tofrikamızı 
ko1amadık, östir dileriz. · 

lzmir Yerli Askerlik 
< i . , ... , •• 
~ tltı it 
~~•tı ''•ntina m11ırh catideıi 1786 ada 4 

a ~ '' 1892 metre murabbaı oumar111ız 
23s 80 i -- --:. •• Şubesinden: 

1 
Çal n n uzum Şebemi:ıde kayıtlı baJuaaa yedek auba7 ,, 

~\ •• ),Jr 
~. ~~ 65 ' doaıamıcı 1725 inci s liuıiye ıo- 148 00 
r~~ ~ 'd• 3 parsel 15 .25 m2. 8 t jlı kör-

t9 'tttl, "' 101/1808 bazina hi11cuıi 
~1 ~ t,.,i~·'tdı emvalin pcıin par ile mulkiyetlni 
\~t,1~~t. 'ilden itibar n 16 gün milddctlc müzayedeye 

ı.t· ~t 1 9 
tl:~ ~\li~~·9~2 taribiue müs dif Paz rtui 1ıünü saat 
-~ ltı ~ t~ ~tın muhammen bedelleri üzerinden yüzde ti,,, l~~ı:·~•t akçeıi yatırarak yevmi mezkurda Milli ı 

~ QJ iunde mütcıekkil satıı komiıyoouna müra-
'11ıar. 405 t 

H lit oilu ·Süleyman Do· v memurlar gördükleri ibtiaaı bakkı11da-
mirel ve Hazım oğlu iım il ki dereceloriai bildirmeleri M. M. Vokl· 
Çağıl ha kıoda bir handan loti buyruk~arı iktiz.11nda11 olup, 
bir çuv 1 üzüm çaldık1 rı M ıela doktorlar, mütehaaııılar, liaan 
şik yet edildiğinden takibat bilenler, ıu, yol, demiryol, remi, inıaat, . 
icra edilmektedir. ... · 

Tecavüz 
Kemer 1176 cı aokllkta 

otur u Abdullah hoıadığı 
karı ı Güllünün vini taıle
ma.ık suretiyle tecavüz etti· 
ğlnden yakaJamııtır. 

makioe, orman, o çme, mimar mübendlı-

Jeri ve Jeolog, maden, gaz, uzvi maddeler 
kimyagerler, kadastro, ••akat1 ziraatçı, 
makinist ve emnli r.ibi yüksek elıliyelDa· 
meyi haiz olanların ıivil diplomaları ile üç 
glin içinde ~ubeye müracaat etmeleri ilin 
olunur. 
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iş b2.nkusı r:iyango
sunda kazananlar 
Ackara,-TBakiye it bıaka11 kiçük ho· 

npluı araıında 1942 aeae piyanıoıuq 
ıit ikramiyelerin kqidesiade 83612 aama· 
rah heup ıahtbi Samıuada bin lir• 1551 
nam.,aıı he11p ıabibi Ada•ada 750 lira, 
36133 eum.rah betap uhibi Aakaracla 
bq yüz lira k Hnmıılardır. 24130 ve40 
Wa 307 •am•ralı hesap Hhipleri 250 '" 
lira lr•z•Dmışlardrr. Bunlardan maada beı 
aam1raya ylz 15 numarayı ellişer, 60 ISU· 

maraya 25 ıer lira i1abet etmittir. 

-----.. --..... 

Partinin yardım ede· 
ceii talebe 

_... o 

Aakara (a.a) - C. H. P. Geael ıekre· 
terlliiadea: 

latubuld•a çaku bir 111bat tulbli bazı 
pıateler Paıti tarafında himaye edilmek 

ll•r• iıimlerl lai••11ite rektörlli&nce teı
lalt edilen ylktek tabıil talebesinden mec-
laurt hlımete tlbi olanları içiu bir taabhilt 
aeoetli lıteadiiinf Ye bundan Barti l'•Del 
Hknt•rllihıin malimatl olmaclıiJaı yaımıı· 
rarc:lır. 

Halbaaki, partide himaye iıtiyea binlerce 
talebe ara.ıada yardıma hakkiyle muhtaç 
elaalan• deıeceleriaia ea aıaiı iyi olm111 
" meebcan hizmet ve parti araııada öace .. 
kararlqbrılmıı esula ıartlardır. 

Millet parasiyle yerleıtirilmek iıtiyen bir 
fttaaclaşa bu kadarlık bir kilfet y&lden· 
IDffi ile tabJi •e zaruri gör61mektedir. 

--o--
KISA HABERLER 

--o .... ..---! 

Alba fiati 32 lirayı kadar d&ımDotlr ve 
dllmektedir. 

§ llqta kar 3 buçulı metre 16kıelmi1Ur. 
§ ÇulrDravıda bir çli hldiıeıiaclea 9 •• 

çilımlf, 26 •• barıp olmaı. 13 allı ve 4 
J•r•h •1rd1r. 

1 Yakacak zammı ıabat •• maralla ••· 
ril~ektir. Verilecek yerler 1500 vo daha 
Jlluek metrelik yOkaek 1erlerdo ifıyi •a· 
zlfe edealeredir. ----

Yai işleri 
Tarsm kooperatifliğiaia Sökedekl (K&ııt) 

,.i fabrikaııaı faaliyete l'•tlrmek Bzere 
oldwfu ve banan memlekete çok faldeler 
temin edeceil için takdire değerlifl 6f re· 
allmlftir. 

-~-

llıntaııt ııstııarı ııavlallil 
Aakua - Tokat vıllıi luettlnln bııve

kllet mBıteıır maıYialiğine tayini mevzuu 
'-ilidir. 
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~RAD ......... - Y.O~· T E~LGiliıiiiiiiiiiıi_ ~H AİİİİİİİİİİİİİİİB EiiiiiiiiiiiiR L~Eiiiiiiiill'iB! 
Amerika do· Rusyaya karşı: Milli Şefin 
nanmasının 

baskını 
BataYya,(a.a)- Royterin 

Sinıapurdaki muhabiri bil
diriyor: 

Sinıapur adııının muha· 
sara11 bıılamııtır. Mılezyaw 
da Japonlarla döa-iiıea bii · 
tün Brltaa1a kıtıları ıimdi 
adada toplınmı~tır. 

Bu fıarniıonun movcudu 
tabii bildirilemez. Fakat 500 
kilometre lı:are btıyllkliiün · 
de olan &a ada11 müdaf aı 
edecek ku••ct mılzomenia 
eaaılı olduğa muhakkaktır. 

Bazı yerleri 800 1000 metre 
genişliğinde Jolıor boıııın
dın yııpılacık bOcumlı Ja
ponlar tbtilalük temin et· 
aeler bile ı&ç bir lıtir. 86y· 
le bir teşebhaı hücum eden· 
ler içia çok b6yiik kayıplar 
•ermeden hiç bir nmın 
muvaffak ofam ız. 

Lıninarad ve sııasto
pot muhasarada 

ıoskoıa tıhllkaden 
kurtarılmıı 

Loadra ( a.a ) - "Deyli 
Ekıpresia aıkerl yazarı •ffit
ler ilk reırla battıaa ıürül
dO., bathklı iaceleme•iade 
diyor ki: 

"Kı11lordu doiu cepbeaia • 
deki Almaa mildaff a f oıldli .. 
tının barla balaa;u beş şehri 
tebdit ediyor. Ba ıehirler
lerd•• üçfl Rjev, Viazmı ve 
Orel çenber içindedir. Sov .. 
yet lntaları bu ıebrin dıı 
mahallelerine varmııtır. 
Diğer ilr.i tcıhrin, Kurak ve 
Harkofaada bu ay içinde 
düımcıi bekleniyor. 

Leaiafrad muhakkak mu· 
hı1aradan kurtaralmıf, Moı· 
ko•ayı tehdit eden tehlike 

160 tümenlik hediyesi 
b• k t Ankara· Londra Hılkeviıil 
ır u vve açdmaııiçin yapılıa hızarhklİ 

bazırl&DlyOr t~mamlanmı!br. Bu ayı• 2~ 
ııade meraaımle açllacaktı' 

Loadra(a.a)- (Deyli Meyl) Milli Şef, Londra halkevi•' 
gazcteıi bir Alman kayna• konmak üzere bir fotoır'' 
ğındın ın:aa bir habere da- flcrini hediye etmiılerdit• 
yaauak Hitlerin ilkbahar Ankaradaa bir çok kitap fi 
tıarruzu için iki ordu kur· mecmua veHire ıöndt•~' 
duiunu bildiriyor. mlıtir. 

Rutlara karşı kurulan 60 _.., __ 
lümenlik birinci ordu Polon· 
yada toplanacaktır. Geçe• Bir çete Haf ' 
lıaziraa taarruzunda kuhını· 
laa ku••etln yarı11 derece- kofa 2İrdİ 
ıinde alan yüz tümenlik Londra, (a.a)- Moık•~ 
ikinci ordu ise Almaayada radyoıuaua bildirdliia• ~ 
teıkil edilecektir. Cephede· re So•yet çeteleri Hark" 
ki kuvetler takviye edilme· m&dafaa hatlarını aım•f 
yerek olduio ~ibi brakıla- muvaffak roımuılar ıebre ~ 
caktır. rerok 68 inci Almaa uıas• 

- - - kararğibını kara mayialttl' 

Elektrik ve su uçarmuııardır. J 
T6.men kamulanı ıe• il' 

tarifeleri i5rava ve kurmay ıuba1 
lzmir tramvay 've elektrik nnd•n bir çoğu ölmilttl, 

tarife, komisyona belediye· Eıir edilen Almanlard• ~ 
den B. Munffer Özıenhı lelerin verdlil raporlart 
de işlirakile alh aylık dev· yit etmlılerdtr. __/ı 
re için yeni tuifeyi tc.spit __ ,:. 
eylemiıtir. Yeni tarife eıki- Bıçak çek~ 
sinin aynidir. Şirket ~büyük lkiçeımelik cıdduiad• ~ 
bir anlıyıf aöstererek ha· raa Ramazan oğlu R-0. ' 
yat pahalılığında tarifelerin bir alacak muelHinde• I \ 
müeasir olmamHı için zam mer oğla Cemale bıçak ~ 
yapılmamasını kabul eyle· bir ettliiadea yakalaaas•t'" 
miştir. 

vENı su TARıFEsı Tehdit 
Su tarife komiıyonu da Gaııler caddesinde ot~ 

toplantılarına baılamışt.r. izzet otlu Mehmet gaı I 
Su şirketinio iyni anlayışı neai meıelcıinden aııb I 
göıtereceği kuvetle ümit mümo11ili Sılibi lisanı• t ~ 
olunmaktadır. dit ettiiiaden yakalaaOllf 

ı Geçen 1eaıtlc in dcail, gelecek scaelerin en ıüıel fi~ 
ı Mickey Rooney ve Judy Gırland tarafıadaa temıil ;;/: 
ı ve meşhur P ul Vitbman Amerikan radyo caı orkel; 
ı nın iıtirakile meyd•n• getirilen bu muazzam ı•b' 

i L A O N C A_~-~· 
'- "'-""""""'""~"'"~'""~~~ ............... ,~~ ...... 

: 30 2ci kiouo Cuma iÜDÜ matinelerden itiblare• 

ortadan kaldardmııtar. Ukw Gö t ·ı v b ı k s erı mege aş anaca tar ~ 
raynaaıa genit endüstri ae- : Seanslar: 1~3 ·5·7vc 9da Cumarteıi pazar llde b•f 

! Elhamra Sinemasında • 
baaı d&ımaadau temizleni- .........wwww WP. ,.. ,...J 
yor. Sivaıtopol muhHaradan ar'· 
kurtardmııtar. :Haial na fena gitmesinden ve izdihsmdaa dolayı ı J'' .... __ _...________ ı yealerlo tekrar görmek arzu edenlerin talebi &• 

-------"'!!!~!!!!!!!!! ı görülmemiş bir muvaffakiyet lraıaaea 
Albn piyasası ı vıcroR HUGO'aun ~LMEZ ROMANI 

ı -Türkçe ıoıll- 4 f 
. Bua-lla lzmirde altının alıı ı OT DAM' KANBuav 

fıyıtları: ı ID P 
Reıat - 3300 ı (Notr dame de Pariı) 
Hamit_ 3200 ı Oyaıyanlar: Cbarles Lausıhton·Maureen Obar• 

Aziz - 3200 i T yyare si emasında 
Halkalı- 3100 : Matineler: 1-3-5-7-9.15 te .. 

U!De nı·yanr10 bftetlen·nı·zı· ( Saıdıt ) "'•••lnd•11 aln:uı.. Çorak kapı Poll.t 1· llerkeıd 
11&1111 s areıe!i M , I~ H1u:f:: tılaııl• ONDER Telefoaı 


