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~~IK . S D k • k Daire müdürleri me· tta...a -d d. o n a l a morlara kömür 
~ r er ın- istediler 

il sonra et Çine 500 mil-: Mısır parla-
derdi yo uk kredi mentosu fesh-

a..~ ---
0 

açı dı mi edilecek? ~ ~~ derd;aia dörtte 
... '""'dt ~•l kömlir ıelişi Vaşington "a.a,, - Ame- Kebire (a.a) - Yeni ka-
" .. :~kJiae de dörte üçü- rikanın harbe girdiği güa· binenin teıkili Tazifeai Vaft 
N ~-laarıa ••ıh, adah den beri kongre ordu ve putiıi l!deri Mustafa NahH 
~ lll llledecektir. Kııın, donanm•ya sarfcdilmek Ü% • paşaya verilmittir. 
S"laıınet.iz meHimia re cemaa 39 milyar dolar· V aft partiıinia M11ır par· 
\ "-a "•claa çektiklerimiz lık bir kredi açmı~tar. lamentoıuuda ancak on iki 
' lllaıda kir, dalla doi· Diier taHftan kısa ıüren saadalyaya ıahiptir. 
'-.~''•r kalacaktır. A11l bir müzakereden sonra Çin Yeni baıvekil HDıldıiJna 
~iaaiı aolda ekmek milli hükümetiae 500 milyon göre parlameatonua feshini S '-la tamamen halle- dolarhk bir kredinin açıl- ve yenid6a aeçim yapdma• 
~011111ııdır. Şimdi de maııaa karar verilmiıtir.Ka· ııaı kraldan iltemfı ve kral 
~.L bir et derdi relip rarname Ruzvelt tarafından da bu iıteii kabul etmlıtlr · 
~~· '-•ılada: imzalandığı içia yürürlüğe Vaft partiıi ve Mustafa 

Is fit •, azak viliyetferde l{irmİilİr. N1ıha1 paıaaıa şahıı Mıarda 
~ 90 lr111ada aat&lan et -•- çok sevilmektedir. Yeni it• 

~~do dladea itibaren 1• k b• çimde Nahas paıarua biiyük 
~ -"!111. ııtalmatr baı· Inei iZ a ıne- bir ekıeriyet temin edeceği 
~ a_· •t iti kömlire ve sı·ndekı· d «i.. mubakk k sayılmaktadır. \~iii içia halkımız ~ Muatafa Nabat paşa Mı11ra 
'~ dlfiai ııkar ve her şikJikler istiklili veren kapitolasyon· 

...._ .. ve kömlrcli dük· ları ilğa ettiren zattır. 
rapbjı ribi kı1ap· Roma "a.a"-Siy si malı· --o----
lıGcam ·•tmıii dü- filler logiliz kabineıinde Y -
ltlaa meı•le kendi- pılan ıon değişikliklerle ali· 

~. • laalledilir. kadar gCSrünmcmektedirler. 
~~ Çörçilin hikim buluaduğ·u 
~ •ıaut iaıanlar için bir kabinede yalnız şahısl -
Sş_: •l yemek eaamea rın deöişmesl bir mana if • 

dQfaaa •• bu ıoğuk 0 

' 

de etmez. t.( ' alaaan bir kilo 
~ ~~'._lcaç güa dayanması --o-
~ ~1 •• kadınlarıaın f ngilizler Na-
~~ •ltea bir kaç türlü d 
ıt ~ Y•parak ev halkını has D8ŞR 80 
~ lia idare etmesi 
~ ' oldajuaa ~göre bir 

~-- "• tqarrufıa ba et 
\7't '- çare bulmak güç 
~'ft!IEtır. Belk mebabatla 
\~"• bir kaç ıün et 
~ ' .. , o zaman et ke
~ il '• ıatamı ile meı · 
-.,_ , '•lfc eıaafıa da aza-
-~ '-111111 olur. 
~~ l to kuraı fiyatla 
~ •tin yibünü fakir 

~ l hır ırüa görmek 
~~t'ihıe ~• Y•tlı va· 
>\...' '' 'ul&.,ıda ıöylc
"-' tlbi, her g6n et 
~~ do 1•Jd .. ındaa ziyade 
\;.,,.~ "--••c•tıaa röre et 
~· •lc111ek ve kömür 
~ ~ 11İ•bıten daha ça· 

, .._,, bulanacağı fÜp• ... 
Sırrı Sanlı 

NAHAS PAŞA 

Londra(a.a)- siyasi mah
filler Mustafa Nah ı paşa-

1 yeni [Mısır kabinesini 
D D • d 
teıkile memur edilmeaın en 
memnun·yet beyan etmek
tedirler. Bu mahfiller mu
maileyhin yeni Eıeçimde bii-

yiik bir ekseriyet ~temi~ ~t
tikten ıoara Mısırda ıshk· 
rarlı bir hükümet . ku1mıga 
muvaffak r olıcığını kayd 
e tmektedhler. 

Dünya işçile
rinei hitap 

Londra (a.a)- Ruı iııiliı 
iıçiler birlHderl müıterekea 
Alman iıgali albadaki mem· 
lcketlerde bulunan iıçilere 
hitaben bir beyanatta neır 
etmiıliJrdir. Beyannamede 
her iki milletin iıçileri btl

riyct ugruada calııtıklın •e; 
işgal altındaki yerlerde Ç•· 

hıaa iıçilerc Almanya için 
silih imal ederken yavaı 
hareket ediniz' tabribatlaıla 
düşmana zafer r verinil • gibi 
cümleler kullanılmaktadır. 

--o---
Sovvet- lran 

ln2iliz 
anlaşması 

Londra "a.a" - lraa baı• 
vekili Iran • Iaıiliz • Sovyet 
muabedewinin imzaaı m&aa· 
ıebet:yıe Çörçile bir mesaj 
göndermiştir .. 

Başvekil me1ajıada "Mu
ahede ber üçllmiize karşı
lıkla faydalar temin edece
ği ümidini beslemeldeyi • 

Çörçil cevabında "ilk de
fa olar&k her üç devlet ara-
11ndı imzalanan bu muabe
dcde Iran baıvekiliDin oy
nadığı mühim rolü tebarliz 
etlirmiı ve koadiıiae teıek
kllr etmiıtlr. 

Karataş iıkeleaiae retirilea odun lı&mtir· 
lerinla halka ıab!maııaa dün de devam 
edilmiıtir. Birçok aileler, mütkilde olsa 
düa kömilr alabilmiıferdlr. 

Birçok\ daireler, kendi me~urları için 
ayrı ayn odua kömürll ihtiyaç Jiıtel~rl ha· 
ı.ırhyarak dün belediye riyHetine gönder· 
mitlerdir. 

Yapılan bit hHaba ıöre yalan: bu Uıte
lere sıöre memur aileleri•• meYCDt kömir· 
ler verildiji takdirde bılka dıiıblıcılr 
kömilr kalmıyacıkbr.~ Bunu nuııı itl'-•ra 
alan 1.elediye riyaHti, daireler Jiıteleriai 
arzu edildiii ıekllde muameleye koyma· 
mışbr. 

Belediye finıdiye kadar fakir laalka .,. .. 
raıız olarak 40 bin kilo odan k6mlrD t•~
zi etmiıtlr. D•b~ 20 bia kilo para111 ko· 
m&r dağıtılacaktır. 

--o--
iaşe maddeleri 

kontrolü 
V•li B. Fuad TukHI dila 6tleden ı~ara 

lııe mld6rl0ğllne giderek mubtıJff .... 
maddeleriaia tevıli ile meıral olmuttar. 

Vali fiat mlrakabe memarlarıaıa plya· 
aada yaphldarı koatroller bakkıacla yeai 
direktifler vermiıtir. Billıa11a laıe madde· 
leriaia fiatleri ber~rua 11kı ıarette koatrol 
edilecektir· 

---.. --
Kömür tasarrufu için 

lataabul - Kömür taHrrufuaau • temi~ 
etmek mak11diyle deniz yolları ulareaı 

yeaı bir tarife haurlamııtar. Buna ıör• 
Kadıköy - Adalar battaaık akıam •• ıabalıa 

aeferleri ııığı yokan normal ıekild~ bıra· 
kılmakta, diior ıef arler tabdlt edllmete-
dir. •

1 y alo•aya ıi1nde bir ••pur tab111 ••ı · 
miıtir. Haliç •apur 11ferlerl••• de tıdll•t 
yapaiıcakbr. 

Koyun eti yükseldi 
Din koya• kesilmedi. Bu ylıdea ba,ea

den itibar•• lrııaplar koyan etlal 110 ka
ruıa ıatacalıdudar. 

Belediye koyaa etinin llfaaltalda 85, 
Afyoad• 70, Eıkiıeblrd• 68 karuıa •lal· 
dıi••• 6ireamiıtlr. Ba Jllıdıa 100 karaıa 
bile fazla baımaktadır. 

-~--

Zelzele olan yerler 
Ankara (a.a)- Dün gece yarıııadıa ıı· 

at 61a kadar Muıtıfa Kemal paıa, Kaaa· 

ba, Turıutlu, SılibU, Akbiıar, Du~ıualu, 
Sima•, Kepıat, Eıldıebirdı mubtehf fa11-
lalarla yer depream"i ol•aıtar. 
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Bazı,idnıız:mtıktırin dl ıı 
mal olduklarını bana anlatma. 

ğa talkıııaıınız 
-.-u--- \ 

E•et kendi çektiklerimi, kocanı• ve ço
cuklaruna çektirdiklerimi ditüaerek bar 
fHtat düıtiikçc ve her aklıma ıcldikçe, 
Allah ruhlarını ıcyhmn eline teslim elmiı 
trJ&drnlınra yirdm1cııı olsun duHıtı ı tekrar
cL n ıeri kalmıyorum. 

- Fakat ·ıiıhı gibi düJÜnceli, ağır batla 
•Yİae ve evdekilerine düıkiia zeki bir k& · 
dıa aa1al ö1da da ıeytana uyvverdi? 

- Bu uzunca bir hikiye.. Eier ıılul
mauaaız ıize ti batıadaa ıoa11aa ka
dar adlatayı . · 

- Ba •cıktı macenyı bByük bir merak 
•e alllı:a ile dlaliyecejimden emin olabi
Hniı: .• 

Sonra, •izin de lrabal ve itiraf ettiiiDiz 
flbi bu aile dramı bir çok evli lradıDl•ra 
ohhi• ia•ai P•k çok efii erkeklere de 
feliket ydd1rımıaa kavıı bir .. _.peri saikı., 
lalztnetini r6reüilirler. 

- Hıtti bayatı bayatı anlamamıı, er
kekleri a11famernıı tay, t< cıübe1iz renç 
lnaJar içia bu acıklı ıerrüzeıtimclea alı
nacık pek çok ibret derıleri vardır. 

.. Erkekleri a•lamamıı. deyiıimden bana 
rıceame1laiı, Slakl ba lailrlyemde dü· 
,._ceeia bclaalar kadar iaaaftız ve mer
laametaia erkekler balaaduiuaa hatta bu 
itte çok defa erkekleri• b&y&k ve tamiri 
lmkla111 feliket ve maıibtttlcırc ıeı,ep ol
daManaı röreceiiz .• 

Belediye 
Meclisi 
Kararları 

---o----

1 
Bltçe Eucümenia de 

Azadan 8. Baha NHuh 
Yörük ı. beledıye bütçe en
ciimeai11ia dokuz azası ol-
duğu halde askerlik ıebebi· 
le döıdilain izmirde11 ay· 
rıldığıaı bu encümenia ek· 

} acriya üç r aıa ile kararlar 
vermek mecburiyetinde kal
dığını br.lirtmiı, enc&menla 
tıkviyeriui teklif eylemiıt ir. 

Relı 8. Reı•tta 'mütalia· 
ya iıtirak eylemiı ve bitçe 
encümenine azadın BB. Ah-

met Mümtıu, Nu1ret Siler 
ve Necmeddia Kilimcioilu 
iıari reyle seçilmlılerdlr. 

Otobüçült:re Zam 
Şehir otob&ı ıerviılerinde 

çah1•11 memur ve m&ıtıb
d emlore zam yapılmaaı hak-
kındaki teklif bütçe encü
menine havale edalmlıtir. 

Temizlik itleri amele 
yevmiyelf!ıiaia 1eqelik tah · 
ııutı kifi &elmediği11den 

7 bin liralık bir müoakale 
y2palmasıda muvafık göıüJ-

} mii~tür. 

Kaçak 
Kahveler 

--·-C-·- ·-
Anif artalar cadde1indoa 

&ecmekte olan tahmiı Salih 
otla Şarafettin oa kilo çe
kirdek kalaveyi kilo•a 390 
kuruıtan Aydınla Nariye 
11tmıı ve ıabı sıra11ada ya
kalanmıştır. 

Bu kahvt:le satın alan 
tırafıadan Aydına ıötiirü
lecekti. Şerafettia laem r. ih· 
tiiEirdaa hemde milli korun
ma ka.auaana KÖro iımir 

ıehri halkıaa talaıiı edile• 
kahveleria baıka .. hirlere 

aakHai temin etmelrtea ·~· 
laduı. 

------o __... ... 
Halı isteniyor 

Rotterdamdan bir firma 
ticaret oda11na mlractat 
ederek takaı ıuretile hah 
almak iltediğini ve yerine 
Hollıada menıeli mallardaa 
göndereceğini ·bildirmiı, ta
cirlerle f müaasabct tuiıiae 

tevaasap ricaeında balaamat
tur. - --o ...... -... .... 

Dövmek 
Ikictımclik caddeıiade 

Cemaf köm&r alma meaelı-

'ta banca 
Taşımak 

KeçecUer ganin .... 
raa Ziya oila 
O.ma• ••• a ....... ı;.u 
yetleriaclea ıipll• ~ 
ve üıerleriaia an•~ 
birer tal:Naaca bu~ 
ahDmlft&r. 

o 

YaralamaW 
Keçeciler • .,. ~ 

ıaada otmaa H.-. 
Hamza, Huaa .tha 
ve Rifat otla HUuli 
daki ıalualar oyual j 
ıiadeD Alamecli raka 
riyle kaııadaa yaral 
nadu 1ablaamıılar.tı•· 

o 

KePdl•r Alamet 
Slleymaaıa herlad• 
laa aramada 22 ~rP 
rar balaa•r•k alaa.., 
talaklkata nılaamııtl.f• 

----~·----
Koyunları 

aldı ~ 
Urlama Kı~ ı 

,... ... ç .... klJ•·~ 
di ldtiJ• alt 4S l, 
Çamh kl1 dv.,..._ tJll 
t&rmlı, lsoyaalana la 
boialmaıtur. 

Gea~ rueteci ve mabarrir birden 
abltlı : 

- Biz bıkikt hıya~ıa ac1_ korkunç ve 
iireaç, ufbalarını yaıarllen biç bir ıaman 
kadıahk veya erkeklik taraftarbiıaı güde

Kabul Edilen Hc;aaplar 
lzmir bclediy6sinio 940 

yılı he1·1bı kat,isi ile bele· 
diye muhasebe müdürü ts· 
Samiaia uman idare besa~ 

ıicden anamı döt"dtiii11dea ızıı·r aı•-ı• 
yakalanıp hakkında ıuç za- 1111 1 

bı ve kar11yaka bdediye 
muhl ıibi B Nuri Aydın&ö · 

_b_ı_tv_•_r•_k_•_s•__,..y_ı p_ı_ım_•_ı~ta~r ·==oe lllllll: 
meyiz. 

llllbarriıler bpkı idil lailr•mler ıHti b
aıahjı, erke-.klifi aeiU ıuçluyu, 1üDabkir 
.. Cl•İyi uayıp bulmak ve oaa r8re en 
aju ceuıını •ermekle mükelleftirler. 

halar içia erkeklerin Cle ne mal oldak
larmt ba•a anlalmai• kallnımayıaıı. Eaa
••• benim yudıtam bir kaç romaacla da 
baza vicclaDsız erkeklerin ltledilderi kor· 
kaaç ve t&yler &rpetoa ciaayetleri do ay
cbalaJ~ktaa v~ f•illeri aleybiade un ze
•irH lla.t Yo ktlflirleri b11maktaa çekiu

'1 ıüa 940 yılı zamanı id1re 
he1abı ittifakla tanip edil· 
mittir. 

Z•m Görmiyeceklcr 

Belediye meclisi aıHıle 
belediye daimi encümeni 
aı•larıaın e•olce kabul edi· 
len fevkalide zamlardan 
istifade edip etmeycceiioi 
hakkında açılan müHkere 

e1nuında B Baba Yör&k 
bu teklife itiraı eylemiı ve 

z•m yapılmaması müaaıip 
göıiilmiıtiir • 

riatay caddesiade yaptı· 
rılaa yolaa boıuk oldaiu ve 
lrısa bir zamanda bozalma;a 
beıladıiı nmzari itibarı ah
narak ba işia tetkiki mu· 
vafık sıörülmüıtlir. 

Belediye meciiıi aah ıün6 
tekrar toplanacaktır. 

llıtiyatlılr 

mamıı 330 
aıftaa eraba 

ızıır ııırtıt 
memlılim. 

- Öyle i•eDben de ıize her ıeyi b&tüa : 
açılrhiı vo bütün çıpl•kbğı ile anlatmak· ı 

Ik 

Elhamra Sinemasında ı ıtndıı: ~ ! 331 doia~la ilatl~!·~ 
taa ~eklDmiyeceiim. : (h:nirde ilk defa) 2 Filim birdcl!I 

________ -.....;A_,_1r_ •• _. _ ... _,__ f 1-Y eni Sevda ~~~~~~3.u11:.?:ftov 
• laabere •• iltlklaa ..... ~ 

dea 5·2 942 ıl•I ıs-"~ 
li aıkerlik ıultealad• 
balaamaı.n lhımdJ6.;:;J lzm•r Yerli 

Şubesinden: 
Askerlik f2-Kaırımla ~~L~~1.r~:g~ıs vtFE 

ı Joel Mc Crea • Nancy Kelly 
Jı SeanılM: 12.50-2.20-4.10-5.40-7.30-9dı .. 

Şabemiıdo lra~ıtlı b11l11aaa yedek ıabay ı rmnarteıi, Pız r 11 ele 
ve memaılar ıirclDkleri ibtiaaı hakkında· • ·-------- ,___,., ------------
kl derecelerini bildirme[eıi M. M. Veki- "ct •--------

letl bayı111dan iktizaıındaa olup, ı ilk d f J k ı 
....... doktorlar, mütehH11slar, IİllD r e a o ara 

bilenler, ıa, yol, demiryoJ, remi, İıı>§:ıat,• .tY EN .. I SiNEMADA. ! 
malıdee, orman, alçme, mimar mBbendlı· 

"-"' '""""'"'''"'~"'-''~- ............. """ ............. ..._..,"""~~"'"'-"'""''''-'\ 
leri ve Jeoloıt, maden, gaz, azvi maddeler ı 1 G Ş ı 
ldmyagorler, kadaıtro, •vukat, ılraatçı, ı - aru tanı • 

Gelmeyaaler bı 
kanaaaa ceıa 
tatbik edilecektir. 

maldailt Ye ..... u P,i ylkaek ebliyeta•- ıı: 2- Hapishane kaçakları !:· Salih 
meJI hals ola• •n• ıiYll diplomılan ile iç 

ı•• ~iluh pbeye mvr•cıat et•••leri illa i 3 ., Kara Haydut ı t1rı.cı Beyler No. 79 
ohnnn. 
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~--------------4h.l an yadan --: Mebus efet ; 
ni emtia! Bilge nin 

Ta)inle r ve 
becayiıler 

trelecek i mahkemesi 
-.-L:.. .._......-'İJ.a iaaaluaa Tlık Aakara - Bur• mebatu 
~ _ tlaret ıalıtm11ıma Rafet Bilgeale yeteni ma-
~ l&erı.de bası ıö· ıif cemiyeti kolleji eıki vt ı· 
._.,...., Y•Pm•li: lbere Al· nedırı Zeki Bilgen hık l ııt· 
......:::: a ltlf' ticaret mi· rında amme dava11 açalmıı 
~ r•lmlf ve cloiraca hr. Rafet .Bilıene istıalid 
~ İJa lı9reket etmlıtir. olanın ıuç emniyet ıuiıtimaal 

... •dıaı ta117an m8met· evrakta :aabtekirlıkhr. Zeki 
iri ~'•••,.dakl btltln çe• Bilıeade emniyctrsuiıtim11l· 
~~lt.ıuıaı temıil et- dea mııaun bulunmıktadir. 
~QtUı. Keadlıhae Çelros· Mahıkemeled :yakınd• baı-
.... faUwllralanaı temin Jıyacaktar. 
~9lhlaaıu Nfallat --•--
~ ir. Tlaret milm••· Y • •• ••k 
' 4teaee Awlı•acla ve l eDJ gumrU 
t...: ~ •• .-Wmizde blıı • • 
~' yapıcaklanlar. Ba tanf esı 
t.L.:":lar• Alw,adı• mem A.ı..,._ Gimılk ve in-
~· Hilal ecldecek hiıarlar vekili Raif Kara· 
~•al•••• Wriaci dealz Meclise Yerilen ı&m· 
~ Wr nl •.J••ncait r&lı tarife kanuaa llylhHı 

•dlllile•Wr. etrafıada beyanattı balaa-
muı • eıciimle demiıtir ki : 

~---zler Sin• Yeni lk1iha meri tarife .. 

.. rmt .. ilulea: 
• S.kaoalana Paai
.... IODra Çiae 

S ltlrt ellemmi1ot veri
~,. · liıa Japo•y•J• dar
'~•cak Çin iadire!>ile-

ne 
•• •• 

~ ayor 
L~h· l•ııteıi•lln: 
...,.._.. llmcli Anapayı 

deld rcaim hadleriai olduiu 
ribi muhafaza etmiıtlr. 

...... -o----
180 Kişi yer 

alhnda 
Tok10, (ı.a)- Ubede bir 

mıdeade b&71ik [bir feJiket 
olmuı ' 180 ldtiden ibaret 
o!aa büt&a İKİier ölmlttOr. 
F elllset ;.deaizalh•• raalıyaa 
bir kilometrelik i'a;lerinin 
yıkılm11ından ileri rel ıiştir. 

----o---
Yaralamak 
iki çeımelik Cumhuriyet 

aile eYiade Hıadiye ıabcp

ıiı olarak Ayıeaia başını 
yaralaclıiıadaa bıkkuadı ıuç 
zabıt varakaaı yapılmııtır. 

lzmir Askerlik 
şubesinden: ______ .. ___ 

331 dojıımlu ihtfyatlardaa 
Muhabere ve iıtibkim erle
rinin sewk edilmek üıere 
6 ıubıt 942 cama r&•& u · 

haltı ıubede mevcut bulurı
mal•rı illa oluaar. 

Maarif m8d&r1Bil baıkl· 
tibi Necati Zenıer arzusu 
&zeriae Camllurlyet kıı~ep· 
titüıi kitip Ye mllHaJI& 
memurluia•• ta,ia Milaaiı, 
sicil memuru Kemal Özer· 
ten 25 lira maaıla terfi•• 
batkitipliie tayla edll.ııiı· 
lerdir. 

----c---

M ah kum Fat· 
ma affedildi 

Ankara - Ôdemlt bapla~ 
bı-a111iade mabpuı olunan 

Muıtafa kızı Fatmaaıa ltH· 
t•hiıadan dolayı r•rl ...... 
ceza11 Heyeti Vekilece af· 
fedilmiı. 

Çinlilerin bir 
zaferi daha 
Çuakl11t(a.1t) -Çla li9Wiif: 

V alıtof limaaıaaa batamadaa 
dotaıaaa dojta Japoalu 
tardedilmittir. Valaof ~apoa· 
ların elindea ah••ıtbr. Ba
radaa 10 kilometre uzakta 
Hofa ıebri ve demlryola 
&zerinde diier bir me~ld 
yeaiden ele ıeçiıUmlftir. 
Ç••r tebriala bab l1111ııada 
Çialller ıtratejik Wr me•ıi 
zaptederek demir,.&aaa IMi--

!Jı bir ıelari (zaptetmlflerdir. 
Nankin bik&meti• taW 

500 aıker kuvctlırlmiıe il· 
tibak etmiwtJr. 

Utan2acbia 
çare 

Utanıaçllp çare Stoklaolm 
Paiko Eldıprimaatıl llltoıa· 
tuwan aebatlarcla iaıaa vB· 
cuduaclald laormoalarıa ber 
baaıi bir arasada• mlteeı· 

ıir olaa İ• .. •ı• llu111a firia
g• edilmeıi ıaretiyle o arı· 
:aanıa 6a8ne reçllaltllecett. 
bir çok i•bi rallat11alakla-

rıa iyi edilebilecetl aalepl
mlıtir. 

ilk olarak at••fllÇ ı ... 11-

lara bormoa tiri•••• ,apıl· 
mıı, banlar blrdealaire ceıar, 

keacllleriacleD amla ia•a 

---- ·-------------------------
~ ' i JAPONY ANIN i 
iBOYUK EllELLERli 

(Yana: HaHI Z.kl 0...) 

-45-

Japonların mmi itleali 
altında tarihi 
miişahitler ••• 

Soa claYlrlerde japoa - Çla :.muelui o 
kadar çıpraıık oldu ve o kadar ileri riıti 
ki ba kör d6iiml ç6ımek lmkialın bUe 
elde• kaçırıldı. Aıiklr ola• bir t•J •ar. O 
da b•I• cl&ayıya ilim HP• P•ifik 
barlalai de bu emılla J&ratauı ot..· 
aadır. 

jıpo•J• ile Raıya aruıaea bqbyaa Aı· 
ya rekabatillin ilk merlteleıi Çia oldqta 
maliaadar .. 

ı.... dıl1alari1le, be,.ketll vaclllıriyle, 
ıeap madeDleri1le, ı•aJıliii ile le ala• 
ve Al••••• •• büylk aluam ı.,.ı edea 
ba 1ı11ı9 Jıpoa laanuua meıımaa tqlsiJ 
etmiftlr. _,,

1 
ti 

Jap..lar CıalU.ria eueh Wr ~ iye 
olmatlaja lddiuıadaclarlar. Keadllerl iıeJ 
nktiyl• Aaya•a la&klm ılrea Hoa Tlik· 
l•i •faclaaclaa olan Teomaalar, At&Dllar, 
'KoaffclJo'- ıibl Tlrk baıllaflınaıa Al· 
yad• bhllerce yıl deYletler kara• Tlrk •• 
'l'ataı laaalanaı• mira1Çı11 lnalaadaklan 
içia Aı1ada blJdmlyet laakla jepoalan " 
Tarkler• ait olclata iddlaiyle orblya ıb· 
llyoılar. 

Fakat ba idcliılanaa ilkiace R•,aaa• 
kartı koJdatna 16r81orlar. Oaa ,a,. 
..,. ..,, .... tedWr ...,...... .. .... 
ltir clalMIDclea olmak isen Kon •• llaa• 
çari cli•alınaclaa IODH, orta11, ......... 
tıa •• Slblıya meıeleleriai çdıan1erlar. 
Dii•r taraftaa ela Çi~i ittlllya aıemedl· 
yorlar kıımea de muvaffak ol..,.,lar. 

~JAPONLARIN 
ASYA RAKiPLERi 
Biti• Japon adaları barlciacle, Ja•l 

ıarki Aayacla, Jıpoa7aaıa emri ıltıada, 
Çi• imparatorJuiaaclıa aynlmıı Kore, 
Mıgçari ve Nıakin lil•tmetleri ......... 
Baalar laep J•poa lalmı1uindedir. Falsıt 
çı .. ia ekıtriyetiai t .. kil edea Çu • ICef 
Şek ısoıyallıt lallllmeti jıpoDya•ı• ..... 
111 bir dlımaaı, RaıJ•, leflltere •• Amı· 
rllsad•• J•tclım ılrmek nretiyle ,Je,.... 
yayı laayli l11rpalamaktadn. 

Jıpea lla•W.i ıeaelerce aıataa •• clalaa 
~· llaw matacatı maltm o••,.• it• 
Çaa Kay Şek lalilmetl, japoa-Amerik•• 

•taarltl illa ecllltr edilmez faali7etiai de ır-• 
hrcllj'I flrlllJor. '-.~'lr St•eJı htlae yi

~· Ba yhclea Llb· 

~ ,...._ loarelıetl r• Tel. S • A .... k 
... ~ ........ m ....... Gll ı Tayyare sinemasında 3646ı lzmır Yabaacı ftll er-
..... ......:-.. llrametl de !.____ __ . ___ --- ---·-------

't ,.,. ı 2 Süı>er Filim Birden i 6k Şubesinden: 

Gelmiyealer bakkıada aı· 
kerlik kaauauaua cezai hü· 
k&mleri tatbik edilecektir. - ...... .., -ballal almııharclır. 

~- : ~-~ ö t& • : lımircle bula••• r•laaacı 350" sıı .... , kömürler i ı- FraDlllCI 
1 ı Bir kış gecesı ı ;umıu ibti1at erlerde• (MavaazafJık ••• 

L..,, .• ıL B h R s · c • detleri•i lkmılde11 ıo•ra ', kaaaaaa ill•• ~ ı. .. 1t .. -- .,, .. L _ 11 5 bia ı Pierre . 
0

laac .. " • t'aee aıa yr • 
~ 111-..., .._... ... ı ı eclilea ltirer HaeHk fazla biım•tl ifa ede•-~._. ıılmipir. Fakat ı 2- lnıılızce ıoz 6 Yıldızlar 1&rkısı : ler bariç ) ' iıtHaklm . mabıber• 11am•• 1

•• colı )'qlır. Bi· ı f meuap ••h• ·~•k edilmek •-• plı •left ba klmlrleria ı Gloria jeın Blar Cr.oıby 
•S. .. Wr fark J•ptl· ı MaHwtıler: K'.ıı receıı: 2-5. 1.15 te. . ı acele tabemlıe mlr4'ca,.tl•n ·a1r.ı. 

J:l~Y~ı:W:n~~~'-~~~r~k~ıı~ı:~3~.~~~-~6~.~~-~9~A~S~t~•-··~~~~~~~' cen~•ıeık~n UI• ~~-~ 
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rıaet umarken 
Cldam ç kt 

--.............. 
Muş-Buud :ı bir müddet evvel Biugöle 

bağla Halilıso köylü H&saü isminde biri 
aldürülaıüştü. Cin yeti ayni köyden Ka.ım 
oğulJaruıd•o Fettııh Ali işl e mif, ve Hüı· 

Hür it lyan 
rın bayan-

nüyü po11uya düşürdükleri cı ydan çık- • 
mıtıı. iki katilia ağır cezada yapılan mu- namesı 
bakemelcri neticelenmiş, her ikiıide onar V •tingtoa "1ı.•,, - Ame· 
ıene hapse mahkum olmuşlardı. iki katil rikada bulunan ltalyanlar 
kardet ba cezayı, cinayetlerine çok göre· tarafından kurulan ı "Hür 
rek davayı temyiz .;tmitlerdir, Italyanlar,, komitesi bir be-
Temyiı mahkemesi davanın esası üze· yaaaame aeırederek ltalya• 

rinde dikkatle durarak cinayetiu işlendi- yı Alman iıgalivdea kurt•· 
rılaıHı İ'İD lagiltere ve jiai teıpit etmiı verilen hükmü katiUeria .. 

aleyhinde olarak boımuıtar. Davaya Muı Amerikaya Y rdım edilme• 
ıiroi ltalyan halkından iıte· 

aju ceza1ıada balnluak Fettah Ali idama mektedir. 
mahkum olmuşlardı . r Katiller geçen aynı . 
11 inde ciaayetleri•la cezaıını a11lmak ıu· 
retlle çekmitlerdir. 

--;--o--

Yunanistana · 300 
D~ket yivecek 

htanbul-Viliyet ve belediye memurla· 
raaıa Ya•aoiatandaki belediye memurlarına 
yardım malcıa.dile tcberrülcr yapm•i• ka· 
rar Yerdiklerini yazmııtık. Bu ~ teberrüler 
diiadea itibuen toplaamağa ._ baılaamııtır. 
T emia edilecek para ~ile 300 fikadar yiye· 
cek paketi bUJrlaa•cak ve bunlar Tunç 
vap11ru ile Yaaıaistanı göaderilecektir. 

---o-----
~ersinlide gaz buhranı 

.... 
lımlrla Mersiali kari1esi gazsızlıktan 

dolayı ıla•li ıcytialatı yakmakta olduğunu 
ötrıaiyoraı. lımirde gaz tevziatına baıla· 
nah bir haftadan fazladır· Bn mahalle 
elektrikten iıtifade edemediği için ilk önce 
baranı• auar1 dikkate alıamaıı liıım iken 
audıı ihmal edilmiıtir. 

Halld fakir olan bu b61re cidden acına· 
cak bir haldedir. Ali kadar makaıularaa 
llikkat aaıarana arzederiı. 

iLAN 
IZMIR VILA YETi 

--t••--
Hollanda Hin
distanında bir 

hava harbı 
--o--

Loadra (a.a)- Hollanda 
Hindiıtanında bir Amerikan 
tayyare ıurubu sayıca üı· 

tün avcıların himayesi altın· 
da bir japon bava teşek-

kül&ne raslamıı cereyan 
eden muhar~be jıponlu bir 
avcı birde bombaırdıman 

t~yyareai kayb etmişlerdir 

Bir Amerikan cvctsı kayıp 

tar. 
- --19,--

50 Rus tavya
resi düşürüldü 

---o-.. - -
Berlin(a.a)-Düa Rus cep· 

he leninde yapılan hava mu· 
barebeleriode ceman 50 
ıovyet tıyyareıi tahrip edil· 
miştir. 

Bu tayyareler h•vaaın 
mii1ait gitmesinden istifade 
aderek faaliyette bulunmuş· 
(ardır. 35 adedi bava mu· 
barebelerinde ikisi yer mü· 

F HABERLUJ 
Fr nsada 

motorlu 
tayyare 

6 

Toulousc(a.•)-Burada be
heri 6 motorlu t 1500 beygir 
kuvetinde 5 adet deniz tay· 
yareıi iaşı edilmiştir. Bu 
tayyareJer :büyük lmiktardı 
yolcu taııyabilmekte :ortala· 
ma ıaatte 380 :kilometre ıti· 
ratle seyr etmektedir. 

Bulgarlar 
Ruslarla 
Dövüşmezmiş 
V aıiagtoa, (a.a)-Sfrleılk 

Amerikaaıa Bulıariıtandakl 
eski elçiıi Örl raıetecilere 
bulciye nazarı [Kordel Hule 
rapor vermek için Vaıi•ı· 
tona reJdiğİDİ bifdirmff Ye 

demlıtir ki: 
Bulgarlar ruılara o kadar 

taraftardırlar ki Bulgar kı
taları dövüşmek Hçia Raı • 
yaya gönderildikleri (taktir· 
de bunların kendilerine boı· 
guna u;rayacakları mubak· 
kaktır. Tarihte Almanlara 
karıı bugünkü kadar ıid
detli bir kin d•lgaıı Balra· 
riıta21da iıll görülmemittir. 

In2iliz kabi
nesinde 

Londra (a.a)- Bay Çörçil 
avam kamaruıındaa bir 
mebuıun Dominyon mümeı· 
ıilleri kabinede fikirlerini
mi ıöylerler yoksa kararla· 
rmma iıtirak ederler ıualiae 
karşı başvekil Çörçil fikrini 
bildirmek karara iıtirak et
mek demektir. Cevabtada 
buluamuıtur. 

Fransaya be· 
yannameAI-

Roman yada 
her şey az 
ve pahalı 

Bern,(a.a)- Noye Ztrb•' 
Zavtung yazıyor: 

Romanya At'rapanıa ,. 
pıhah memleketleriad•• 
biri olmuıtur. Fiatler mat· 

lılt derecede 1 { 1ikıılmittilo 
Bazı yiyecek macldeleıi laif 
yoktur. Et ! ıeku efaite~ 
zeytİ•J•i yok t cleaıcık d .. 
rececledir. Haftada tMt ıll' 
et yoklar. -ltalyada 
Disiplin 

Nevyork,(a.)- lhlyaa daisJJf 

dDruma laakkıada yeai 111" 
berler. Bir ltalyıa d .. 1' 
imparatorlaia kanla~ 
yolaadakl valclleri •• ideli' 
alara uaata• ltalyaa ba~~! 
ıimdl Ruı aıkeri kavıt•· 

nia kaynaklınaıa elaı .... ' 
yetiae dikati ~çekiyor. H"' 
F aıizm ıle1hi•clekl h....,
rlttikçe utma11 lnrl•e ,,, 
ıoliai cenap villyıtl..ı-1' 
örfi idare karmak • ....... 
kalmııhr. MmoHnl 1ta:-' 
Je siviller Bzeriade d~ 
11kı bir kontrol te1ia ..... 
ceiini umuyor. ____ .. __ 
Rusvada ka
dın çetecile~ 

Berli• (a.a)- lAai••' ,
kesiminde f afiyette bah•:..ı 
Raı çeteleriala hir . k ,, 
kolu yakalaamııtar. Y akal .il' 
nanlu arHıada 3 ele k• 
•ardır. 

Fiiıt mürakabe 
misy~nundan: 

ko· dafaHI tarafından VO 13 manyaya ---- j 
adedide yerde t brip edn- Kahora neb" 
miştir. bomba 

1-Tox ve, keuno tekerin toptan ve pe· I I J b~~ A k Londra (o.a) - Amerikan 2eçildİ ~ 
rakende azami ıatıı fiatleri aıığıda göı· zm r a 8081 S er-1 cümhurreiıiaio · kitibi ioıal Tokyo(•.•)- R•m .. -". 
terlldiii tekilde teabit edilmiıtir. lı"k 'Obasından·. eltıodgki Fıauaay~ bir,buçok dirdl;iae ıöre i: Japo• ' .,..,, 

Toptan Perakende Y U milyon beıyaoaame •hldıtını riyo kıtaları Kıllara aeiıff' 
fak t Almany•y• da beyan-

Toz şeker 94,SO kuruı 96 kuruı Henüz muv:ızzdlık hiıme- b bir çok :.aoktalardıa name yerine bom ılandıiıaı 
Keıme ıeker 113, ,, 116 ,, tiai ifa etmemiş 316 337 do· söylemiıtir. ıniılerdlr. 

2-Toptancılar tarafıadaa perakendeci· iumlu erat ile ıubemizdo --o- -
1 

lere beyaz pamuk çuvalla yapılacak ııhı- 85 ve 86 maddeye tabi tu· -- · Ji 
1ard. topt•• u.tıard•• 20 para teaznat tuı.,.k yokı ma görmü~ ve A tı piyasası yeni bir krev 
y•palacaktır." sınıf almış erattan şimdiye Bugün lımirde altının alış Vaıinatoa(a.a)- go•(. 

3-Verllecek faturalarda çatalan cinsi kad., her ne sebeple olursa fi t i • P .. 

1 k ya arı: 26 milyar 495 milyoD ~ ..J 
rBıteri ece tir. o?ıun ıevk edilmiyenleria Reıat - 3450 • . . 1s•""' 
4-Teıbit edilen fiatludan fazla ya sa· bir b fta içinde ıubemize Hamit _ 3350 larhk yeni iıtenıtıaı , 

taalaı llakları da milli korunnıa kanuuu milrıc atları menf tlcri İcQ ~ Aziz _ 3250 etmiıtir. Kanun reiıi ı,;I 
ah1rimıaca cezai takibat yapılacağı ilAn bıdır. Aksi taktitde d cc- H J lı- 3150 burun taıvibine ara edl 
ola11ar. 655 zancc klan u-n olunur. tir. ____/. 
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