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118. GAZt BULVARI tzMIR -11• i tas 

lmtiyu: eahfbf ve umumf neıınivat mUcllrll 1 • 
SEVKET BiLGiN 

Ankara - E.erlin Münasebatı 

B. Papenin takdim 
ettiği. eserler 

Berlin eıçimız tefekltiire memar edildi 

B. Blbbentropan ve bir .Alman prolesöl'tbltln 
gösterclDderi nezaket-

-------~~~~---~ 

Rus kışı_ 
---·---

Alınanlal' irin zanne-
dUdfOlnden dalla nae
tıım olıncrldadll' .. 

Zirhat· Vekili dün de tetkikatta bulundu 
--. 

lzmirdeki müesseselerde 
pulluk yaptırilac&k 

------------------··---..---------------
~ e hT imiz de bir ayda lıaç pul/alı yapılabilecefi teıbit olana yor 

B. Jlghlts Er••• dtbl maldelll ..,._..erde•• temaslal'da 11111•_.• 
Şebriı?de bulUMD Ziraat Vekili 8. -------------

Mublit Erkmen d&a ..bab ~ ma-
kamına sklerek ~ ~ant '1Y • 
ft muhtelif zirai menular laaümcliı p 
riipnGftGr. 

Zlru.t Vekili ~ara m&.tahkem 
mevki koınutanlıiına giderek kor kom• 
tanı. partide parti reia •ekili OT. HU.. 
,.m Hulki Curayı. belediyede B. Retat 
Lebleblcioilunu ziyaret eylemfttir. Ve
kil daha sonra veteriner. ziraat ve OT

man c;evirge müdürlüklerile temas ede
rek direktifier vennlttir. 

Ziraat vekillmz dün lzmlrde bllhuea 
pulluk mevzuile allkah olarak bazı te
maslarda bulunmuştur, Ziraat Yekllett. 
pnişliyen zirai teşldllhmmn hu aenekl 
acele thtlyaçlannı kaqılamak &zere lz
mircleld müe.aeselerde pulluk hiıa1 e"' 
tirmek branndadtT. OUn puDuk lmllle
d ft bir pulluk fabrikas1 mGdGrile te-

( Sona s.laife 4, -- s .. ) 

Bir BitulU a.i&t' .uı.m.• ..,_.;.., 
.., ecBııor 

Amerıkava pre 

_ Şangsacia Kedahta 
Japonları Japon bas
lıa edı1ıyor kısı tesirsiz 

• • ela•*-" llkcl91aa· .......,_ .. ,_. vsaa 
ponlarm yalanda W• l•k "8tlcamandaaa 
mi bir taarl'ilZıma llell· Nalezyada iter karq 
Uyor veba taarraz lalzl topnlln flddetle ıntlda· 
...... nan edecek, diyor.. laa edllecellnl söyledL 

Çanskins, 3 (A.A) - Japonlar ManOla, 3 (A.A) - Japon kuvvetle. 
Ş.npa ctnnndald muharehede 816 ve rlnln Kanmaya lirişleri hadisesiz de
:ruah olarak on 'bet bin kiti byhe~ vam ederken mUstahkem Koıoglclo acJa. 
dr. Qn bvvet1erl hlrdenl>he bir çok sına kup Japon donanma ve hava O.. 
t.dlı:ametten Japoa)an 1'Gcımı ederek vetlerl pddetll taaiTıız.1ar yapmaktacm. c1....,.. ~ ve ~ uğra"' lar. Filiplnlerdelrl Amerikan ve Filipm 

( Sona Salalfe 4, -- 3 .. ) ( Sona ...,. 4, -- 1 .. ) 

Vafingtonda yeni 
palıtlet imza olanda 

• 
Dola Altdenizde Mıh

ver denizaltısı çok 
---·---

Atlantikte yeni -·-Berlin, a cA.Al - Ahnan ıebuıt : bir çarpıcma 
Doğu cephesinde ve şimal ve cenup ".C' 

kesimlerinde mevzii ehemmiyette hare- vuku bt ld·· 
ketler olmuştur. Orta kesimde müdafaa ,... 
savaşları pddetli soğuk altın~ d~ • 
etmektedir. Düşmanm bir çok teşeb Lond:ra, ı (A.A) --İ-n81_l_ter_'f!78 Atlan-
lerl müdafaamız kaqısmda neticniz tikten gelen büyük bir vapur kafilesine 
kalmıştır. toplulukl Alman denizaltılarmm. taarruzları neti· 
Tagyaı'_e!~_So..:ıt.ııyarak = eesi olarak Stanley torpido muhribiyle 

bir çok ~ Envest.er muavtn gemisi -~· Uç 
mıslardır. ~-----.S- tayya· Alman .ı..mıtuıa tahrip edllnli&lr· 

Moskova,a pee ~~-· balar ~ 
relerimizüı attıklan bir coa. uum fiiliiİlllall~ 
askeri ~ isabet eımiştir. 

• 
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Rus kışı 
---·---R -aaaıı•1r•-ER:I 
(Blıttanfl ı iMi s.wtedt) 

T.tRIJllaoıır.u T-•:şa111n =••ı iiccar 1 ik· Ucu uk ini ~avretıeri := .. 1::"!'t~ 
ide batakhane buras• idil leri toplanbsı K t • 65 k ::=aSr.:::a::: 

Tayyuzade...Waaa atıltnea kendikend18e es- başlıyor oyun e 1 U• Er'.:.a~ 
il • dar - harlHne d.7~· 

.... pa-cll4et11llnld>&llll ... ltafbyol'da- Eld ... maHal'lll lllnca d•• b•ı k beJwıdDmekteWL 
-sı- lmkAnlaft h ........... ruşa uşe ı ece ..:..rm:-::ıa~~..:-..: 

- l'aıwt ki .. .ı.m ,llblaraak 1-. 1hetL. ~rz.- tallmlDinde hiç te ftaı-'CI '" lllaallf9 Wrllklerlaın • ....... llrH ' ht "9clhr 11 sMe-
dllJmk hmftfrl. O. 1lu t..ı. Jlel'd• ,.nılms ddiİdL Btltla aJlımetlf!I' .,.._ nelik 1llDUml be,.t ----.. bT &. 
nasıl tutabtlec@ksln? .. Garmfiyor musun! sının gizli bir yeraltı zındanı olduğunu hafta sonra ~anacaktır. Evveli ihl'8- Raslann bilyUk yudnwm olan k-.. 
Minare ,ribl uzun boylu, dev yapıb bir apa~ık bir surette lfisterlyordu... catçı birliklerinin toplanblan yapılarak St4JnJ N/aip/eri diJ tkdtı a;at:cıkfar A...._._ ~ -WiWifinden daha 
adam!_ Parmaluua ucu lle tutsa bizim O dakikada Tayyan.adeniıı zih~ senelik mesai raporlan okunacak, yem mesma el alr ı. 
canımızı çıkarır!.. .... it panltua ... ~le bellrm ... lletoellri '-ırJanacaktır. B• flllbetr Ah r N - kadar dil· 

- Sen beni e ........ - --k~ lllJ' IMıı1ua emtl•mtştı. o.ı.,. Blltln lth=Jtl QI W !hraeatçı blr1ikJed.. .,.. , •• 1 d 111 lllÇ sebze kalllladı şllnd6Jw )Wl vum. Zira Sovyetlft 

::u;m~:n!lçm!;cı:nda:~ y~ ~~~ ~~:,,·:~: ~P==k~J: ~ .._ a.wt,. 8-at .......... bq.awi• Şimdilik nlklJlk. Etrefı>ata De ~ ==jik 18~-=-w::ı: 
kıpr mıyım?.. ht-rli hanun demiftl ki: c Çabuk bunu bir.!_eşik bUtçeY\ hazırlıyacaklardar. pla ~~ .... -~rln ddiekl puu ~·leriad. Miri uhipleri .__ 'Q ......... 

- Ya ne~?.. hahaw•m lndandah llleerenbt nnw. ımaeaÇ ve ldWl~ bi1'1iklerinin h- ._,,. ,._._ aemıca •-1nı hayvan!annı Te perakende olarak et Bu lll'llda Wr Aım.. ..ıadyonu helitı-
- Baldan çı1car çıkmaz, kendisine blç dald zındana aötilriln.. Qer ~ bu mlrde aora bir yıl iç!nde temin eyledik- ...._ lçlia ............. ....._ ..._. aatacaklard.r. Koyun etinin kıtoeu f>5 meae. m.m aıwttljl ........... 1-ebtl9 

~ktırmadan hemen peşbıe dil~ terblyesizliğln acıamı onun burnundan leri bQanlar bir hayli QC>)dur. tedlr. ilk it oıu.k .ı. ..... puar )'e11- kunııea ..aılalallı i 1 ,..,._ .... n~ .._. ..._ .._ ._ llelt ._...... 
Bu .._ .... ı ır ,_. ..... tlkfp-.,. fitil fiMI piko za bma c1a aen.ıı llO....... .. ttkıearm meDfaat1erl- ...... •btlana kontrol& temin edi~ licewtnde an1a,ı1mışhT. tllllll ... ' rrll inkişaflar uaıetmell 
IÜ ~ 8lrmmele ~ hanım deıneslnJer_ • nl memlebt ma•faatlerlyLr telif eyle- mit*. FlatJan -1 llir _..t,yecle tu~ Sürii aahipleri cdep1el'ln ~ pma mftrn)ftncJOr:. 

- v.,., demek Leni burada yalnız bı. Müthlt koca kum• elyWJil .. k~ mek buauunda mfedllen mesai hOsnO --. mflstah.llla llMldfaadal ...... il11- kazandılclanna. fakat kendilerinin ucuz Zira bu gftne btls zaferden ...... 
ı' lw. 8'I. ..al ~ .w.t - lılıtu•ıwwwl deli- ..._ Wl'lllle, mGstahsll!n elde ettlll lr.en plünfe m6eteh1Uda ele palaa1ı &atla 8ada ~nm oa1ara dnNt6leri- koşmuş b4lyiik 'bir unlw wt,a ..._ 
-a. Wra ......... b1-alr1'e- k..a. ..... •••*hı e'7J •dedi m.taınıller deler fiatiyle tGccarca •tm pla madd.a •Wm ı ....._ ebnek al lddi. elmeldı.dbler. raolar için• lalrel ti b hhn ..._ 

... ao Jet ı lıllılıer .... _.ıs 11 .. im aJınmı., devlet udıtı tedbirlerle bu mal- slhl ı.dbirler lwlıacle p............ SEBZE YOK ~ kmüriel 'bir ~ dlpl..nw. 
- ılı ı '• - ~ paeMıılL. Aaı. Clllla ka- .._ thncım temın e~ BeWb- nW bmlre b.plak ha,.Yan Don ~den !znm clnnndakt M'b- -. •-!-' ' ! W• ....,,ı a• a ,_ d.1111 ~ .. , Pdhaldb Ml mahsul 7lh • mnuncJa sethen lllhtl ..Jılplerlle m&.teaddlt a&- ze ba~lm 8'8it yubn tamamen maJ.- fSYKBI' ,.,,.,,,, 
ılf ._ - lflAo. - lclıt ._ ..._,. Falmt ...._ ,.ı.. ~ ' 1. teecarm elinde 1-ı stokle wrdır fn- riitme!n Y.Prmt n ban1an lzmlrde .olmuttar. Bu itibarla lzmlrcle hiç aebaı 
__. JWllldea • s ,......,.._ o1towa Sedawww WC...- Mı• ••t a-ı.a111111 e1r ve tlzUm 1tokJan 1N ~ halka P8ıakeaeM o1uU et •tmaia tet- yoktm. Din bmebahu adedi 50. 60 i4•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9iiiiiiiei0iii 
CIJk .,S ı 1 's .. , ııwbadadw tlP~ıaıftll ... ha- T8ccar, milstah.alJden l8tm aJd.1ı Ylk eyleml,tir. Bunlar Llrlik halinde t;:9- bnqtan •1lhn1tm. Lüna. prua n J. 

Ta,lw .... ,.._ hhsla' Wr 8rlll ,.._•ınln .,__ oldalu• ' ı w ge- m.ılann baynk bir bmnmı henOz ihnıç hfarak teinin bul eemtlsltlde dükkan- pnak gtt,t .ehze1er Mç 70'ktur. Bu )'la-
F 1 • k1 '>• -.au eGcer' pek la lıı. WGet ap -.ık -- &leleri- edemem'ştlr. Fakat bu Jmklnlar da lar aça~k.lanlw. Kendilerine dük.klnlu dtm beDl l>qb tebzec:l clakklnJan kapa-
...... ..tü .......... amma aı- ,__ oılan kombJneZODlarla ı.mrı.....J:: t..leclt,.ce temin edilecektir. Wn. 
Dms k' '8J iM k " ıhbm --. 111- c..ta.rl ._ + ,,_ .. -1bet dır 
..,..,..., 1 nJawwwvaffakC'lmı,.ea.. .._ .__ Mr ,..n, t ... , ... L~ Netice ltl1mly1e dealJebWr ki ı. 

)' ılbaıı mt1nase6e
tile Mili f Şel imıze 

gelen tel11ral lar 
-n- le .... IJ'ıuk .......... ..,.. ı.. 

119 
lbnıea'- ~d..'l..-1 __ L.Lc..o. ... 

CUAWAKTAP"»'WmR Jlk WırMı ...._,., ı .... t. 4 ~ - - .&---. a ,_..... ....._ 
AY l9IGI .._ ,_.._ wı fıa ... t I ela " Jı..=m komtdl lılr nl 61' 1 ,..__, <~) - .. lınh 

lia yat palaalılıfı O• ntaaf lılar 

.,,. fıW.JıahlN..,. ........... , •• ı's= 1anhr. A • • D f d 1 baemet113cCle.ll,alı vsıc.eMıar -~ •• oı ..... --~ v., .......... ,,., ....... • ••"' • vans ıçın e ter ar ı ...... .....,. ......... .... · .. 
1*w nıeasmlllssMlkl_.••-. Wır dmnt ... p'ı 'ıl •..._bin L •ı.. I L JJ. • •' •iılll • ''I ıdlırı .. ..,... 
,. ....... ,..,_ ......... __ .... , 'sn~ •• ,., •• enlan llC maç arı ıra aı ...... , ................ . 

Awk .. s' 16 bınd!slnl bnnhk ..,.. .... .. ... ., .. E9et. ...laak- Oh aktun toplam .. he,eit Al- g~ a e ... Lı·r verı·ımı·ş degv ı·ı dan~!!ı~l..myYı~~ , ..... aa;ha1ealnl ft lllr.,. 1118'- 1c.iı: haham da -.. UıcakL. ı sancak sahaauun p7J'l nizami olutuna &&~ u ...,.., 3".,... 
d.._.... 1aıt11ı41keen 90ma btı Mra- c.da1oz a,_ almsdan da,dum. mzan clikk•te alarak M haftaki Jlk 11 m~ elbnhurrelsi İn&n 
mhıha berine haraktakJarmı. o da yanın bul ,..kalunMa seJea laedflere böyle IMÇ)annı ct..... mmaı W.MM lranr nGye tebrik telgrafı l&ıderm1' ft 
,.ma)ak bir auıeu. .blltırhyahiliyorda. .SyledJ.. Şu ~ bmap ~ olaa ......_ R eGmhurrelsl ln&ıtl de telırafla mu-

Ortalık zından gibi kapkaranlı\tı. Dı- mndanda bıçare pederim de bealm ~ e ftlbnetçe 78pdan tetklld .... tll•-'•-'• .. Ye kabele etmiş ve teşekJdlrlerfnl bll-

~~b!1'cJ!:der7n•t1:!'z~i~::.: ltiT.~:.':a~~blre duvann ya- ....,,,.,, .......... ftlWw ltazı kanl'luYerlllnelt lt&le olclap anlaplQel' : 3 (A.A) -Yılba$ milnan 
...... .....- 1N111an...._ ntmen 1ren- ... sicierek bJaklanm •lak tat1ana fım cı- ..... ./Ol'• Ankaradan .beden ~ mem~ lara W.. aPk 111.Nllacle &ftM ..n~ sebet!yle Yunanlltan kralı hqmetB 
diahıı bpacbldarı yerin korkualç bir zın- üzerine dayadL Sanki deftenlann _. M6cldelammnlllk Nda ,. ..... a lana hayat pahabhia UfllmlQ )'iikGm- cek ,,. w aftm Pimi ... ıvl llılmltte lldnel Joıiun ıbrıclerdlll kutlama 
elan ~ anlamakta hlc -..luk çek· nl dUf9Cakmıt trllaıl z:111dn• ...,_ ~ e.hk•lr•tma el.... ecln.-kte- lerlnl mltmak Ye terflbleri lcla baa k..Onıl ılt. tıelgrafma re!slcUmhur tD&ın tıellraf 
ınemlfL. diwl ıı ... ·~ dir. ı.tanbalcla haJanu .-1 .a.arialle lcııırarlara nnlmak bere bulundajuna lltanhal d~ _.... 'bQ. ile mukabele ~ ve teşeklcOrlerl-

Tayyanadeyi ptlrip zındana bırakaıa Fakat nafile! ... 091ikanhnm hlaiım dlla kaptaa ._ mlrettel>Atna Uadelerin bildirmektedir. Bu bu.uta bilk6metçe dl 11 emlrnlD lzmlr de&.nt Dl blldirmlştlr. 
adamlar dışarıya çıktılar. Ortalığa derin yap1fbrdığı dun.nn tap o kadar bh ·n nla 7enlden a'lmmatma JJIZlllll sörGl- yapılmakta olan tetkiklerin t.emamlan- ,_; __ 9!* ~TW r1ll _...ı1_.-.1~:.ı..ı lahk8:; Ankara, 3 (A.A) - İspanya •milll 
•• 'zlijl M911nd., Wr whtarııa kilit blln idl ki Wr Jsa,. I* p •4hın farla müfriir. Adll7e pmJ~ 7fikledllea ki>- daiı da blldiribniftir • .._._ " P ,._,,,,._._ devlet retsl devledd general Fransısn 
~ 411ldOIUnl ..... bekin, blak yokt. ve ~- içeriye • .fak t»ir k&rt. kostik .oda aibl maddelerle kireç latanbu1dan akseden Lir habere 1r8n ettibe de lzmlr~ ba b-'8 • blc mal~ ko Franko Ybahomende cilmhurrel-
bnnalayıcı bir gıcırtı duyuldu. Bunu mil ._ meYCe&inln uzmwna bile lınkln ~ ~ Wf edilmeled taaa lwin- mnumt mun.zeneden ,,. hu.mi idare- mat yoktur. lzmır defterdarlıima Mali- İDön 
teaklp ayak seslerinin kubbelere ç rpn rakmıyacak derecede metin görünüyo~ de bilhassa durmaktadır. leT'le heledlyelerden ,..,, dmet m6e9M- Y9 -.eWednden k ~Wa lılr -1'met ~ ~~~ ::::;:R: !".::: 
....- mat.vıelltt ada akisleri yük- •·- Talakikat ,..kan •paJerde ~ eclı.. .derinden maq n ücret alan memur- verilmit değildir. bele ederek teşekkUlerinl bildirmlt-
..Wl Tayyuzath d"8nyı dlnlemekten TU ı.c.k '" 'bir karara ~. ------------- tir. 

Sonra bütün gtlrilltüler dindi. Muhit geçtL Yeniden kendi kendiaiııe .öylen- ş•dd ı• w ki 1 b ~~~~~!!!~!!!~!!!~~ 
,.ruden MUizlik ~inde kaldı. Tayyar- meie denm etth Al.2'JJIPAJUr2'A 1 et 1 sogu ar a era -.-. ı... .n.t vu1,.u. .ı.ttfade ede- - e.. c1...,.. u1r--ı1a top mı.a ._._. _ _.elesl • IUBA.CA 
rek hemen ayala kalktı. Karanlıkta bde duyam17acaima- • N"'•N .....,.._. • • • • • • • 

deflJaek ell)'le davarları yoklamap Bir defa da 111 whtm delllhu•• .......... cAJllDparb takt çamlara b d . d d• . 
~kaclarlld,ullaincluvardıbunlarl ·ı:ed'e'b:a0!::0!-ıenaol-::.d:.:..~~dd~ er . on evam e ıyor 
Ketddrta tıpkı Wr pult ~m tm- ml)"aCÜ!.. Beftd de ha .anıtle bir .. )'Um imha eclllmlldr. ...... .,.. ... 
.... ,__.. lwlbnea. m...ffô •ıwL ftlll eclOmelreecllr. Dostlarımdan biri _.. ohreepm, 

nargile, kahve, sigara. hatta afiye liW 
tiryakilik verdiiiai ilerip .urdil. Bun• 
pr!p bulmadım. Di1Dp .. hAdisaı • 

Genç adam eliyle dokuaduia nklt Ta7"arzade karanlıkta ller1edl. Eme 
lrnr1um rutubet tçlnde ve 11m'klam dUftrlan ~ ,.oldQa DPIJI ~ 
Wr wzl;tettıi balmu1aJdarmı da fark et- du. 

Sa saatleri donmak tehlllleslnde.... • Genç!•" 
•••11..._ ....... dallan pkacakl••· 

mlftL. .,,_ etTMBDI .., BiP fAl P ..... G JlllNIP Şehrlm!zde 8*ık dQn 81leye dotra Havaların açrlıJıala yUz tuttulu erba· •
1
11ralanmak buaOntm lnwnhll t• cıld-

......... ~d lfl- ~~:ı_~::=_:: hını:~~ karlan ..... ~ 1:u~=-~~&ı: 
f2n ruı D t\A~ D 
L~ LS LJ=Ll f;, \ t i'.tJ l~ f~. 

l f,SINEMASINDA 
_ ~-- _ --- 1cs 

Halbpmn iplik mınreat ,..._ dıtı lçbı yerler buz tutm~ ırnmı, leler tub'Je kaldmmttu' dlsl dinlemekle okumak başka baeka t.-
tft'Rlh - ma. kldp1erl namma 1>'2~ sin- arazi tar1aı.r dondan bir ba).Ü YUl • slrleı- ~or. ım..tte 161, Jrulalma M-
derilea Lir mektupta hitiln faLrilrala11-~ ~ anr * ba tatmin edlc!dJr. 
da odacdarmdaa .... bqılann• n.rm- Bu b•"--...:._ 1-- ,_,._,........_ Gazete okumak bir 289ktJr ı.-a..aırlDI 
caya kadar Lütiln memurlara bir Teya vaziyet .~ &euur .... ~am-m- Bugtln awnçlik kulUplerlne mensup kabul tdl .ı-ı..ı- Wi 
iki maq nlıbetlnde ,.tba• lkramiye.l de ehemmiyetlidir. Civar datlar bili mGtelleflerden bir IMIP blab.lık bir de yorum ,._.,..,. ....... DQn ~ 
,,erl)diit. Halkapmu iplik mensucat kesif kar tabakaJarlyle &tUIUdGr. kafile hal!nde Yamanlar dalma pzln- Jardn~• dalımftım. doktor arbclst-

HARU NUR REŞ•T fabrilı:aınnda da evYelce yıl'ba" ikrami- Soluktan ve dondan su saatlerinden tiye aıideceklerdir Bir muallim. ..,,bu d1m ~~~blrbozmaaordk ~~ 
ı ı•N ,..t n.ad olunduiu halde ba ilmun)yen bazılannm mnteessir olduklan ve ~ • ., - amma, ua.T-- ~ U. wa• 

n.ln yalnız ulta bafllara huredildiilnl EUlduklan görUlmOşti!r. Su şirketi su da Nlf dalma çıka~. Bu suretle kat ettim, aazete okumanın zevk wrial 
Ye teztflh kltiplerinln Landan mahftVI' saatlerinin ve tesislerinin dondan mu- spor gezintileri karın düpnesiyle başla- bir ı, olduğunda hemen hemen ittifak 

TUK.Ç~ Go··zoEsı· TÜRKÇ'E bnakddılclan l>Ddirilrnekteclir. Mek· hafazamu Lütün abonelerine tavıiye ey• Dllf olmaktadır. edenler eoktur. K"ke her zevk gazete 
tupta fabrilı:anm Terlmlnl arttmnalc lı;ln lemektedir. So~ sıfır dereceye dilşt(l· okumak kadar masum ve zararsız olsar-

5'Jzlii ~arlulı tatil ırünlerinl bile feda ettikleri, lı:üçük ğQ zaman saatler donarak bozulacal'm· Posta 2'el'991ftf 1111111111 dı!.. Hayatta hemen hemen her zevkin 
~ memUT ve mGstahdemlertn daha ziyade dan bunların kuru saman veya odun •• - altında bir elem saklıdır. Neden insan-

~: 1 • 3 • 5 • 7 • 9 da , Cumartesi, Pasar ll .. lllqlar. himayeveı ve terfıbe muhta~ olduktan kömUril He örtillmesi, açıktaki su bonı· ntüf etfffl şelırlndzde lık zevklendiği. her ~yden bir zarar ~ 
HER GÜN İLK MATİNE UCUZDUR. ilbe edilmektedir. Nazan dikkati celp tarının da avni surette mnhafa7-8sı tav· Polta ve telKraf umum müfettitl B. rilr!" Bu bir h kmettir ]d aJol ennemifo: 

,...-------------·------------ ederiz. siye edilmektedir. SUbG ı.tanWdan telarlmlze selmlttlr. tir ve ermlyecektir. G~teyl 1eve seve okuyalım, ona tir-
E 
~~,.c::::,~~:;:yc;;:::.<::><;:::><:>~~::::.<:>.ı::::~<:>-c:::.<:::::ı.<:~,.c:::ı~~ 

Büyük Gece 
yakilik, yeglne mazarratsız zevkimJs 

lej aıralanndan beri, Rus karde§lerine şaşmamıştı. Ne evvela ilticaya mecbur küçilk ihtilalci gnıbwıUA nıhu olan, olacaktır. 

en kil~ bir chllniyeh temin edebU- kaldığı Cnevnıde, ne de daha sonra iki I~ık gazetesinin kurulması fikrini kendi- l'l~--------•••ıocl 
mek için leulz ledasız çalışan ihtiWci· sene yapdıtı Pariste batt diSnmemlş. lc:rine veren, bUUln grup ihtilalcilerlne 
Jerle olan kalp birliğinden doğmuştu. kimya tahsiline görülmemi~ bir a~k lle çılgınca bir cesıaret balı§edea leD9 Jma 

Fakir bir papazın ollu idi ve Peten- devam etmif, hiç bir mahluk, kalbine bir an ene} görmek arzu.u. 
lıım-Rta bir kollt-j1n meccant bir talebesi ılık bir his verememiJ, o, ancak asil ve Vulli daha ilk f'Ö~e kendisi bu .,ne; 

Rus iN l iN A HEYECAN 1 MACERA r oldtıiu sıralarda, kendisinden daha bil, mukaddes vazifesinin esiri. kalmıştı! kızın tesir ve nüfuzu altında htslıetmtştl. 
Kil 8 O N l BiR · yük yaşta ve daha Uerl smıflarda bulu- lşte, şimdi, bu kadar kıskançlıkla bu Heman o ande kend1s1De daha fazla 

nan arkadaşlannm temin ettiği yuak ane kadar takip ettiği yolu artık takip 1§ yapmak zevki gelmiş, en gOc; işleri 

ı veya yan yasak kitaplan Adeta yutar gi- edemediğini sanıyordu. lşte, dört ay var kolay görmete başlarruf idi. Bu genç Jtı, 
- - bi bir hlrsla okurdu; ve büyük, güzel in- ki Vasili polisin şiddetli takiplerine rağ- zın en kUcük bir kelime ile takdir beyan 

r~ Jrı-n-ı ..,.,,.,,,.,,., 1J8PI ,,,,.,.. .v.fanl8I ~ı sant rilyalann vicdanında uyandırdı~ men Odesaya, yoldaşı Anton Taşev'in, etmesi, tahsin ve tasvip ile §Öyle bir 
• VN.:f ,,,_ ,,,_ • lftlyakla k.ndbıbll bü mefk(tteye 1ama· binbir tedbir sayesinde ve cenubi Rus- bakmuı Vasill ~cihan deler bir kıy-

CllSll olaft YasUI ne·~ ııencıı Jıendinden nıile ba lamıştı. yanın hakiki bir d!li ve "özi} olan •Işık• met oluyordu. 

T~ekkür 
Karde,lmln Tefab münasel,etiyle 

gerek telpaf. mektup ve gerek fi
fahen te.eru ve beyana taziyet lüt
Rlnda Lulunan bütün mesl~kdatlan
ma. doıtlanma ve tanıdıklanm• 
ayn •)'fi teşekkBrlerlmi takdim et· 
mele TaZiyetlm müsait olmadıtın
dan bu nzifenln ifasına muhterem 
pzetenlzl tavslt eylerim. 

HULUSi ALAT AŞ 
Sdıbb-• vekili fıOP~OPda? Bu ane kadar ela,• masıum ft ateşli gazetesinin tab ve neşrine yardım için lşte, Vasiliyi kendi kendinden korku-

.... zamanlannda verilml~ olan bu vaitten gelmişti. Ah: nihayet filen iş görmekten, tan bu, bu yeni duygu idi! Artık yalnız 
[•BilJfQE Geee• Rm ihtiWine alt bir flıdadır; Leopold Kmııpfm zerre kadar dönmedığini başı dik, alnı maksada faideli olmaktan mütevellit ne m fkilre için çalışmıyordu; artık onu 9-••••••0011011JOD••ıo-X 
Yadılı bu eser 1905 te ~k bflytlk bir ~t kazanmış ve Paris ti)'at• pak bir halde iddia edebilirdi. Hiç b!r kadar büyük bir zevkle işe girişmişti. çalıştıran Siberyada menfalarda ln1lyen. ------------
rolarmda 100 pce ilstilste onammştL EseriD maharrlrl Rusyadan hudkAm düşUnce, phst her hangi bir Ve hiç şüphesiz bütün varlık ve aami- tedrici bir şeklide ölen yolda$ ve yurd. 
~·la mecbur bhmş, Utiea ettiği Berlinden badat harici edilmiş endise veva menfaat, ihtiW namına ııez- mlyetle çalışıyordu. Hatta, şu anda bile, daşlann elem n ıstıraplan delildi! fU 
idi. Tefrikamız ba eMrlll 'Morie Rm Carafmc1aa ~ redilmiş kalbinden bu mefkOreyi sile- Antone, ne kadar büyük zorluklar ve halde Annayı bu kadar çok mu MViyor
şeldlndea almmıştır .. ] memişti; istibdada karşı hiç durmadan fedakirlıklarla tedarik ettiği yeni harf- du? Vicdanına karşı belld yüz defa tek· 

yanılacak mücadelenin güçlüğü de lerl r.] tasımayor miy~i? Elindeki aitır rarladıtı bu suale aarih olarak cevap 
Bugün sanki J{ök _yQzü alçalınqtı: b- ~erllyordu. Tqımakta oldutu alır ve ruhunda en küçük bir korku veya tered- hurufat paketi, hiaeclildlği anda Siber- vermekten Adeta Urkü:vordu; &bt. ken

nnlık ve abahtan heri de hiç durma- ıplerl quktan donmUf bir halde bulu- düt uyandıramamıştı! vaya nefyine kMi bir sebep değil miydi'! dini kendisinden iğrendiren bu blcap, bu 
sak prtlle Yaiıflı idL Fakat fUl'&~ nan, parmaklannı kesmekte olan bir pa- Daha 23 yaşında iken başından geçen Böylece dostunun evine acele varmak- ruht yorgunluk. görünen bu açık lJa. 
l»unda kaldırımlarda. ev duvarlsn dipn keti bir elinden diğer eline uup duru- bir çok tehlikeli macera ve mücadelele~ tan mabadı. gazetenin daha kolay ve metlere nazaran ııe olabWrdl? · 
Jıeimde bJmq olan karlan da eriten yordu. Ve, gideceii yere bir an evvel den sonra, genç ve ateşli kalbinde caşb, daha güze] harflerle tertibi kaygısı de- Bu birbirine ad, halli gi1ç dOfUnDele
donduruea. bmçllayıa bir yalmur! Va- varmaktan ziyade zihnindeki asabi ha- ckadına karşı aşk> da yer tutnl8DUJtı. ğll miydi? Hayır! kendisi bile itiraf ede- rin dunağındaki tesire kapılarak çok 
1111 Skuratıof bavanm bu haDeiinden ha- 1in tealrlle çabuk çabuk yilrUyordu. Bu Kendisini ve arkadaşlarının üstUnde, miyordu; fakat, onu sevk veya cezbeden pbult yürllmilf oluıVaaili, Aneoa•ıum 
Mniz libi, çok daJgm bir tavırla yGril- bal, epeJCe bir zamandanberl nıhunu başka kumqtaıı mamul sayan Va.sili en başka bir sebep ve Amil vardı: Bir kaç g!zll matbulım brmuş oldulubu dar 
poıclu. Yaba blaklarma kadar kalkık anm ... aran bir buhran ldl, vicdanım kibar bir 7olun ilzerinde yilrilJor aibi baftadanberi zihnini kaphyan bir arzu; n yan bnnbk amele JMhaUesbıe ~ 
... nnkte 1111111 ft blm hlı'P911o..... eakill llbl acık~ ldi. clılma &lrdtL o -- dalsm. • kadar 
flllll da ywmqak, tcıyltl, geniş kenarh Fakat. bayır; HDelerdeıi beri Ticdanı- Çar polJllnfu taıdblnda Jnamalmak [4'] lıtıbdat ~ tnat'bcıa punuz blr balM idi ld mafmdakilere 
Wr fatr ..... ~ iri ve siyah g&- nna malı olmUf bulunan melkdresinden tf1a «!Mbl ~ ~ nıınanda bile ~re. ,,ame ~bmnafe ,,ek oGçtiL lf• en kUsilk bir ehenmıf7et vermedill &ibl 
ertJe .afilia mdiıeli, wb..U •kem va 19P1i1 deiilcU; bu mefk4 ... &a W. kadlılnt -betmemJa. aal1 7olwıdaa n.fa aı.. w .-.. ek ..,..,_ desJildt. ww B 1 TM B D I .-

Ummal Ana lbıerlae 

TOBKÇB SÖZLO 

llaaı a,,,., .. ...... _ ... 
Clı1 ıUH I •• .. 
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m&.KAC:AYDA 

INGILIZCE . 

OCRBl'Blt Dl!Uı.ER --... ·-----·--- _,.. ....... 
orvz BEşırıcı DERS 

ADd (end) v. 
But (bat) Fakat 
If (if) Eler 
Wben (u.m) Ne zamMl 
~usla (oobB'u) Her ne kadar, prçi 
Becawıe (biko'z) CUnkil 
Or (o) Yahut. yoksa 

.................................. , 
C;lrUlen lilzum GZerine 2/ l /942 tarihinde;.- -ldharen :vazıh mamuJAt ftat

lan.a lüzalanada sa.terilen mlkdarlarda zam ,.palımtbr. 
Ellerinde 'bu nev,I mamullt bulunan bayiler mevcutlal'IDJ bir beyanname 

ile derhal bq mGclürlQe bildirmeleri ilan olunur. 
Nevi Eslti fiat Zam 9Clil• 

5 O el. lik 94f ispirto 
25 el Dk iaplrto 
1 5 el lik lepirto 
50 cL İik tuvalet lapir&u 
Kolonya t.pirtOIU 
Yakılacak ispirto 
Cila lapirtot11 
5 O el. lik kolonya 
2 5 el lik kolonya 
Fıc;ıh uf ieplrto lltrel 
fyot)a ispirto 

kanıt Kr. 

•so 
75 
45 
so 
90 
45 
ss 

100 
60 
90 
90 

s 
2.SO 
1.50 
s 

to 
10 
10 
s 
2.SO 

10 
10 

Y-1 flat 
Kurut 

15S 
77.SO 
-46.50 
S5 

100 
55 
6S 

105 

'l'hn (-) m 
Botla (böml anrl Bet" ikisi (hem}- .a · Façalı .af ispirto 260 . 10 

62.SO 
100 
100 
270 
(9) E!ther (ayzı) or Ye, ya (her biri). __ Yahut 

Neitber (navzıl nor Hiç biri, ne ....... ne de. ne 
So (söu) as O halde,._ llbl, için. laıdaT. 

f Jmow hfm and speaJc to hiın 8Vel'J' -elq. 
Onu tanıvorum ve her ~ onunla konuşuyorum.. 
I know who he is. but 1 do not speak to hinı. 
Kim olduğunu biliyorum. fakat onunla konuşımyorum.. 
in the distance. the mountaina laoked blue and iNi'• 
Umkta dallar mavi ve kul'$U1lt renkte ı~ 
it rained, but we saw forest; it looked .not greeıı. but f,rfl7 benath the raln. 
Yağmur yağdı, fakat biz yağmurda yetil delil kuqunl nnk&e lkUbn annmıı 
lfSrdtık. 
A ııreengrocer l8lts flowers, fruit. and verıetal>Jes. 
Manav ei~k. meyve ve sebzeler sat.ar. 
A butcher seDs meat but not fisb. 
Kasap et satar. fakat balık satmaz. 
it Isa wry 'Pleasant ı>lace. but it Isa Jong way avay. 
Orası ~k boş bJr yer. fakat çok uzak. 
'l'hey wfD go out lf ft does not rain. 
~ YBlmur yapa. dışarı ~kadklar. 
Be w01 buy the -plcture lf he has enou-'1 monay. 
J:lıeıt param yetqlne resmi satın alacak. 
We would bave cotne lf we had known tbat you needed our he)p. 
Uer yardnmıma ihtlyaclluz olduğunu bılseydik ple<:ektik. 
They wtll go when you come. 
GeJdlıtmz zaman gidecekler. 
ile WM lD aood bilıalth wben 1 saw biJn. 
Oıau l&'dGIUm zaman sıhhati jyJ idi. 
He went out although it was ralnhıır. 
Her ne kadar ya~ur yalıyor !8e de o dı$U'l çılda. 
it la coJd altbough tbe aun is shining brlgbtly. 
GGneş her ne kadar i>arlaksa da hava soğuktur. 
Be lit the llght because it ~ dark. 
O ışılı Yaktı. ~ karanlıktı. ' 
J Jmow tbat be wW cıome because he u;d tbat he would. 
Gelecelinl bUiyorwn, cilnkü o ~elecellni söyledi. 
Is tbe colour of this brown or black! 
B
8

unun retıRi esmer mi yoksa siyah mıdır? 
e wlU IO there now or see us to - morrovr. 

O oraya $imdi gidecek. yoksa bizi yarm görecek. 
He safd that he knew the news. 
Haberleri bildillnl .&y1edl. 
it Is tnie that he sa!d that he had been there 
Orada ollla)"dı s6yledllf d~dur. • 
He safd that 'both he and you would go. 
On~ ve sizin ikinizin srldeceğini söyledi 
He ıs both stupied and conceited 
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i Devlet Demır Yollarından i • • ...................................................................................... 

D. DEMtR YOLLARI MODORLOCONDEN ı 
D. D. 201 No.lu tenzilAtlı eşya tarlfed 1/2/942 tarihinden ltlharen bJd1-

rd11eakt1r. Bunun yerine ayni tarihten itibaren ayni numara albnda yeni bir 
tarife mer•iyete konulacaktır. Yeni tarifede 1700 kilometreden fazla meeale
ler için de tenzll&t temin edllmittlr. fazla tafsillt için istasyonlara müracaat 
eclilmelldh. 24 4 S489 (2647) 

lzınlP Ylldyetl nadıasellel BJISllslye ndtdltl'lii• 
f)Bnden: 

Yük.ek dahiliye vekaletinin 29/9/941 tarih 'f'8 253 - 41/17581 •yılı emll'
leri mucibince ve 2898 sayılı kanunun 27 ncl madded hGkiimlerine g5re 
"1ahmudiye Te Ka~ka tu'beleri dahilinde bulanan binalann 941 malt :11lın
dan itibar olmak Dzere mevzii tadilata S/l /942 tarihinden itibaren b9'1a
nacaktn·. Komisyonlann işlerini teshil ..Ufeaiae medar olmak 8uftı ashabı 
emlAJdn taaarruf senetlerini ve ltontratlanm mletasblhen .. halli tahrbde ha-
zır hulunmafan lüzuma llln olunur. 27 (20) 
-----------------------·-------

Zon11alclaJı ullavett Daimi Bneftlnenlnden : 
1 - Hu'.mi muhuebe müdürlüiUne muktezi ' • ı kalem eTiakı matbua 

S/1/942 pazaıt-' sünü ... t 15,30 da ihale edilmek bere açalc ekailtmeye 
konulmuıttuT. 

2 - fıdn muhammen 'bedeli (2488) lbachr. 
3 - Muvakkat teminatı ( 186} lira 60 kanattar· 
• - F'.k"iltme villvet daimi encilment ~ odatlllda ,.,,.ı.eüm. 
5 - Mezld\r evrakı mathuava al( 3rnek1er ft ftat n mflttaTlarma s&tedr 

cetvel ile ~k·lltme ıtartnamesl dafmt endhnen kaleminde ı&r&Jel>lllr. 
6 - isteklilerin muırakkllt temlnah hmıul tdaN Yez11eslne 79mank alaealt 

makhuz ve 'bu yıl tfcarPt od""' veUkaa ile mU718D sGn ~ '88ttP. daimi _. 
eOmende l>ulunmalan n&n olunur. 28 (21) 

·- ---·---------------
,~,,. YaJRIMnden : 

3S 30 saV11ı BP.d"" t .. Tbiveıti kanununun 4 GncG ve nizamnamenin 9 uncu mad
deleTl muclhlnce 1942 yıhnrla 18 yaş1na ciren 1924 doğumlu mektep harlcl 
rcencleT bed .. n teTblvai rrükellefivetine bqlamak üzere S 11/1942 pazartesi 
9iinünden ltibBTen bf" hafta ZllTfında l kamet ettikleri mıntakanın gençlik lcu
lii'hüne; niifus cüzdanlan ve ikişeT adet vesika fotonaflarile 'beraber müraca
ıııtla kayıtlannı yaptıracaklar ve ellerine 'birer mnkellefiyet dizdam alacaklar-
d~ 1 

Muayven m\tddetf fc;fnde 'bu davete icabetle ka:11tlannı yaphmJY&n ar ".9 
vanlannda m6kelleftTet yaS'lnda geneler c;a~ bu genelerin kayıt muarne
lıaıdnl intaç ettlrmfv,.nll!T halr1nnda Türk ceza kanununun 526 ncı madde:Jf mu-
cibince kanuni takibat yapılacağı llln olunur. • 5 29 (22) o. hem ahmak, hem de kend=ni beğenınlştir. 

Either you or I must see him. 
Ya siz yahut ben onu görmeliyim T. C. 17-MfR TfCARET SiCiL ME-
iie is either very lucky or verv cJ~. MURLUôUNDAN : • 

tZMtR BEL.EDfYEStNDEN: 

O Ya çok talihli yahut cok akıllıdır. lzmirde BalcılaTcla 186 numarada 
~e must either see him or write to bim. demiT in'8at malzemesi için cam ve 
Bu: ya onu görmeliyiz yahut ona yazmabynı. emsali eşya toptan ve peTalcende .ı,,.. 
I trust neither hbn nor his friend. ve eatnnı ticıuetile lştlp] ed.. (Ali -
Ne ona, ne de arkad8$111a inanmıyorum. Muıttafa tettndal Ka~le"l sfrlcetlnin 
Neither did he come to see us nor did we go to aee hfm. ?7/k'.lmrnuen-elff94 l tarihinden ltl-
N\Ve o bizi g<Srmeğe geldi, ne de biz onu görme~e gittik. h&Tt".n feshine miitedaiT beyanname Ti-

e shall leave early 90 as to be in time for the train. eant kanunu hfikUmlerlne gÖTe ıdcmn 
Tren vaktin 4 l 3 2 numara11na kayt ve teacll edildiil e yetişmek için erken ayrılaealız. 

bo
He and his wife dectded to travel, but they satd that they would go nelther by iları olunur. 

at nor by air because those methods of travell'ng would make them iD. 'l'1ıey 1 - BEY ANNEME 
preferred the traın although ıt took very much longer. Klı Halide Anteldn 

l
O ve kansı seyahate karar verdiler, fakat ne gen\l ne de tayyare lle gitmlyecek- Vektll: Mustafa Alctllzel 
er çUnktı bu k dilerlnl basta ..uı.ıw-ı ..x..ı T. C. lzmlr .Selli ticaret memmluiu cııı' ,.. vasıtalar)a yaoacaklan seyahatin en . ...~ - 3 e- Tt".smt mOhrü ve Mutttafa Aktilzel 
T erd .... ok uzun olmasına ra~en treni ıerclh ett!ler. lm2aa 

o eclde (tı-dişa'yd) Karar vennek BEY ........ , .... ~ 
~o travel (tı trevl) Seyahat etmek l"U'llı"U"'1Yıı:::. 
'.Alr ( ea) Hava lmılr ikinci noterliltnden resen 78• 
MDlethod (mesıd) V aStta, usul zılan 17 /Nlsan/1936 taftb ve 4 31 O na-

(il) Hasta maİ'alı mukavelename mucibince tetkD 
To Prefer Cımfl) Tercih etmek. ve .ıcru ticaretçe de netr n llln edil-

:'~ take a long Ctı teyk ı lon(g) Uzun zaman almak. mftALiolaW MUSTAFA CETINDAO 
wıne (taym} 

To take longer (tı teyk longa) Uzanmak.. unvanh kolle~~~~zi bfrrlza fee-

1 - Tilküik Failt Ener parltmd:m 
müfrez 2000 metre murabbaı arsa ile 
ıçindelci kahvehanenin bir leJle müdclet
ı. kiraya verilmesi işi bir ay mOddetle 
pazarbla bıralulıııqtır. Muhammen be
deli lcan 600 Ura muvakkat teminatı 45 
liradır. Taliplerin teminatı it Bankasına 
vatırarak makbuz.larile 19/1/942 dn 
2!2/942 dahil tarihine kadar haftanın pa 
zartesl, çarpmba ve cuma gt1nlerl ... 
cO.mene milnıeaatlan. 

2 - 1312 ncl 110kakta 21 neti adam 
11, 1!, 13, 14 ve 15 ..,.ıı w 718 1nftft 
murabbamdan ibaret arsaıarm utqa. 
yazı lşlerl mUdllrltıtondeld prtnamesi 
veçhile kapalı zarflı arttırmaya 'konu1-
m\lftUJ'. Muhammen bedell 11640 lira 
muvakkat teımlnat1 8'13 liradır. Taliple
rin teminatı ı, Bankasına yatırara\: 
makbuz.lariyle teklif mektuplarını 2490 
aayıh kanunun tarifatı dahilinde hazll"" 
hyarak ihale tarihi olan 19/1/942 pa
zartesi ,unu saat 16.30 dan bir saat ev
vel encümen riyueıtine vermeleri. 

' 8 13 17 (17) 
111'- --- Tt ARET stCtL MEMUR hü tasfiye ve 27/K . .vvel/1941 tatlhin-
~l'BnJıktan korkmak tzMtR C - den muteber olmak nzere mukavele bii- .ııııı•---••-&ıı. _____ .... 
Bu .. n- ~-dah LUöUNDAN : L-b . k 1 .r .,. 

_,, __ ~r.ua -.Y olan şey, yann zararlı (Mustafa Çetlndal ) ticaret unvanile kümlerlnt iptal ile meıwu 11r et n me'V'* Blrind sınıf mlltehMSll Doktor 
M~ b!le faydllSlZ bir hale gelebiliyor. tzmirde Çivicilerde 895 nci sokakta 14 cudat, emtia ve demirba• efY8•1m borç DemlP Ali Kam .. ıofla 

A •Karanlıktan korkmanın• eski aralı mağazada perakende olarak ve alacaklannı bizlerden Mustafa Çetin- ,. 
:tarnanlarda beşeriyet kin faydah bir ~:davat emtiası üzerine ticaretle işti- dağ deruhte ve Ali Çetindai: şirkı:tt~~ ~~E~~t:'~~~~a;;. ve 
~ oBlduğunu Alimler tesbit etmisler- gal eden Mustafa Çetlndafın işbu tica- bilcümle haklannı tema~en ahzu .. ıstı a Bin'n-' Beyle• Sokaıı.. No. 55- lzmiT 

• U faydanın sebebı". O zamanlar .: t kanunu biikümlerine ile maddi ve hukulc.1 alaka ve munase- "°' • ~· 
hısanla k · ret unvanı wcare b · i k } d'w' · b h t do- l<;lhamra Sineması arbsnda sabah-

r CO • iptidai bir şekilde yaşı- öre sicilin 4133 numarasına kayt ve tes- etın at .e'! ~ ıgı.~ı ~ . u . usus ~~ tan .ı..M .. -- kadar hastalannı kabul )'arlardı. Her taraf b·· Uk 1 la gil d .ld··· .1• l ur 25 ( 19) lavı her hırımız dıgennın zımrnetını heT .._. .... \'e 1 uv orman ar c e ı ıgı ı an o un · .. 1.. 1 d 1 d iden eder 
ı>ar('.a ayıcı mahlUkl l d l "d" tur u ta ep ve ava ar an ve yen . ~ • 

Cocuklar ve bazı b" .. ~ 8 k~· ~~ TÜyeti hesaptan ibra ve feragat eyledı- .., TELEFON. 34'79 (469) 
tan korktuklan . in uyu er - BAKTERİYOLOG DOKTOR ğimizden Türk ticaTet kanununun 150 ~ .... ---........ 1\~ 
lerine döniiyo 1~ erkenden me!!ken- Kemal Salift A ''S'"' nci maddesi hükmüne tevfikan keyfiye-
Vahst hayvan) r ;e bu sayede "' _,, tin teecil ve ilAn1 zımnında imzalanını-
lbaktan kurtular ::r~ ından parçalan- İNTANT HASTALIKLAR zın ta!ldikini dileriz. 

Sinıdi m dd uyor r • MO'TEHASSISI Ali Çetindağ 
böyJe bir & d t karanlıktan korkmanın Hastalarııtı Hatuniye camii karşı· Mustafa Rqit Çetindai 
karanlıktan tası yoktur. Fakat mane\.i sında Namazgah caddesi No. 20 d~ Umumt No: 9088 Huıuıt No: 9/74 
dür ve bu k orkmamak mUmkUn mU- kabul eder. Bu beyanname ahmdaki imzalann 
"daları inkar ~~nlb1~1tan korkmanın fay- TELEFON: Klinik: 4223. Er. 3536 zat ve hiiviyetleri dairece maruf lzmiT-

e ı ir mi? · ~, d6 Alaancalc Mesudiye caddesinde 16 

lstanbul Amerıkan kolle jınden: 
f atan bul A - - 'k k k k Bebe'-

K k runerı an Kolleji erkek ve kız k1S1mlan. eT e 19mı . ~ 
ı:z ısmı ATn kö k • k 1 d ld gu" gıbı 8 k• avut y, ış someıter tatili resmı me tep er e o u . 

1 akn.unusani 942 perşembe sabahı bitecek ve o gün dersleTe devam edı-
ece tır. 1 2 (25) 

.._=c=========0~===:o:=:ccı:ıcıı:ıcıccccccc=====;;================~ 
ıo:~~ L '~Lw~a~ı y;;:;;·~ .. ;~:;;:l~TAi'dJQiCC~ 
·-TEL: 2753 ŞAHFSERLEB PROGRAMI TEL: 4248 
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İLK DEFA BttrtlK FİLlıf 

1 - OLMlYEN AŞK 
Bette Davb • Hllllfli Fonda • .ıoıu 8 R E il 2' 

SENENiN EN BtlY'OK AŞK FAciASI 

numarah apartmanın ikinci kabnda otu-

Eduie Kanto:· 

Ali Baba 
KIZLAR 

PANSiYONUNDA ~ 
TORKÇE <. 

ran Mchtt?et oğlu Ali Çetindağ ve lz
mirde Çiviciler 895 ci aokalı:ta 14 No. 
lu evde oturan Mehmet oğlu Mustafa 
Ratit ~tindağ tarafından va.z olundu
ğunu taıtd,ik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
bir yılı kanunuevvel ayın1n yirmi yed.in-
ci cumarteal günü. 27/ 12/ 941 

lzmlr ikinci noteri reami mührü ve 
Zeki Ehiloğlu imzası 24 ( 18) 

Bugün 

BEYAZ 
TABUR 

2 • DAGLAR KRALI TORKÇE SEANSLAR : 9.30 - lZ.30 - 5.30 8.30 DA Salr.Ctlnler : 12.--.S.39-8.38 da la 

• 

....... , 
. . • 

JZlllR U•AP YE .. Al.t BAHKA.SINDM: 
ls!m.Jeriyle biase ....ıJerlnln No. ı.n aşaiıda ,.zıh olan hbledarlannuz ...... 

.eden mütevellit ~ bakiyelerini öcl~kten imtina ettiklerinden eilerindeld 
hlsseler esas mukavelenamemizin 1$ mci maddesi hUkmilne göre İstanbul bm
biyo Banumda •tıanlaut ve iptal olumnuştur. 

Satm alanlara yeni .._ wtlerl ftrilecektlr. 
Sıra Bı.e MakW. 'laiaa n Adnal 

No. adet No. 

3312 
3313 
3318 
3319 
3320 
3322 
3325 
3329 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3331 
3338 
3339 
3340 
3341 
3342 
3343 
3346 
3345 
3341 
3347 
3341 
3349 
33SO 
3351 
3353 
3351 
3354 
3355 
3358 
3357 
3358 
3359 
1368 
3361 
3381 
3381 
3364 
3365 
338' 
3370 
3371 
3372 
3373 
3374 
3375 
3371 
3371 
3371 
3371 
3380 
3381 
3381 
3383 
33M 
33SS 
3388 
3387 
3381 
3381 
3390 
3311 
3392 
3393 
339' 

3391 
3391 
3397 
3391 
3399 
340I 
3401 
3402 
3481 
~ 
3408 
840'1 
MOI 
3409 
3411 
3411 
3417 
3418 
3419 
3420 
3421 
3422 
3423 
3424 
3425 
3426 
3427 

1 5117, 5118, 3328 
1 5121. 5122. 3330 
1 5144, 5145, 3334 
1 5148. 5149, 3338 
1 5150, 5151. 8338 
2 5159, 5163 
ı 5174. sns. 1331 
1 3342.. 1348 
1 33RO, 336' 
1 3365. 3.169 
1 3370. 3314 
1 3375. 3319 
l 3380. 3.,84 
1 3385. 33'9 
1 3390. 3396 
l 3396, MOt 
1 4401 
1 4402 
1 4403 
1 44M 
1 4405 
1 4408 
1 4401 
1 4408 
l "°' 1 4410 
1 44U 
1 4412 
l 44lJ 
1 4414 
1 4415 
1 4418 
1 4411 
1 4418 
1 4419 
ı 4420 
l 4421 
1 4422 
1 4423 
1 C4H 
1 "25 
1 "21 
ı 4428 
1 '434 
1 4435 
l 4431 
1 4431 
1 4431 
1 '439 
1 4440 
l 4441 
1 4441 
1 4441 
1 444' 
1 44"5 
1 4441 
1 4441 
1 4448 
1 4449 
1 4450 
1 4451 
1 4451 
1 4453 
1 445' 
ı 4451 
1 4451 
1 4457 
1 4458 
1 4459 

1 4460 
1 "81. 
1 4481 
1 4463 
1 446' 
1 4465 
l "81 
1 4481 
1 4461 
1 4481 
1 4473 
1 4411 
1 4474 
1 4475 
1 4471 
1 44'11 
1 4481 
l 4489 
1 4490 
1 4491 
1 4491 
1 4493 
1 4494 
1 4495 
1 4498 
1 4491 
1 4498 

1 4499 
1 4500 

• Telegrafçı Abdullah Çavuş • • 
• Razlıklı Mustafa oğlu Salih • 
• Molla Mehmet a 
• Hatip Hikmet 11 

• Berber Hacı Mehmet Ali ı 
• SüngUllU hacı Hilseyhı • 
• ~ Alalyeli hafız AbduDah • 
• Beyköyden Hiheyin ot. Ramazan• 
• • YtıyUk oğlu 1smail • 
• • San Hasan • 
• • Klhya otlu Mustafa • 
• • Arnavut oıtlu Ahmet • 
• • Dağlı oğlu Ha.•n • 
• • Konyalı Mustafa • 
• Tekedere K. Ahmet otlu Httseytn • 
• Kil1m alan K. SUleyman o. Osman • 

BepdiJ8 Ko,uneli K. Sa" oğlu Mustafa Ber1-a. 
• • Şerif Mehmet • 
• • CarammYuauf • 
• • Bas oilu Haeı llua • 
• • Hacı Osman ot. Melmwt • 
• • Hacı Mustaf • 
• • Molla o.n. ol. ... • 
• • Kalıh oiJu Emin • 
• • İbrahim ottlu AJl • 
• • Hacı Mma oi1u Mu,,. • 
• • Demirel Ali • 
• • İmam ojlu Ali • 
• • Şerif Mehmet o. Mtlnntt • 
• • Tekaüt Buua . • 
• • İsmail ka. ol. ~ • 
• • o.nan oğlu Mehmet • 
• • Baca Bekir o&,. HlbeS'ia • 
• • Capur Yusuf o. lld-et • 
• • Boz oğlu Serif Ali • 
.a • Boz oilu Emia • 
.. • Şeker Ahmet o. o. •• 
• • Veli ala otla Hüseyia • 
• • Jlebmet Ali ot. Ha.,ta • 
• • Kımdakqı olhı il...._ • 
• • ÇabJı llelwt • 
• Cenph it. Salih ollu Melnıwt ıı 
• • İbrahim oğlu Halil • 
• • Baldırh oAlu 11..al • 
ıı • Deveci ollu İsmail • 

• İbrahim oğlu Mustafa • 
• • Pala bıyık <>ılu Mehmet • 
• • İsmail oğlu Osman • 
11 • Osman ol\u Arif • 
• • Balyalı oifu llaH1 • 
• Tebc1ere K. Mehmet' oğ. Pn1:ı 11 

• • İbrahim ollu Mem..t • 
• • Basan otlu Ali .. 
• • Mehmet otlu Ymaf • 
• • Mehmet otlu Cebnll • 
.. • Hüseyin oRlu İsmail .. 
.. • Mehmet otlu ~ .. 
.a • Veli ~u H. İbrahhB ll 

• • Hasan oğlu İbrahim. • 
• • Rahmi • 
• • Salih oğlu Mehmet ,. 
,. • llustat. otlu ~ • 
• • Silleyman oğlu Sami • 
• • l!ust.afa ollu Zliht8 • 
• • Ömer Hoea o. Mustafa • 
~ !'ebelere K. Topal Ahmet O. All 11 

• • Molla Osman otlu Arif • 
• • Ahmet ofttu Hftseria • 
.. c.hbabçe K. Haca Ömer o. • 

Molla Hasmı 
• • Haa ömer o;tlu t...11 • 
• • Jl. 0a.r ol. Jıl. M t 1 • 
• s Hla Ali otlu ..... • 
• • Mehmet oğlu Onan~ • 
.. • B. il. Ömer ollu AJl • 
• • H. Ali oğlu Mehmet • 
• • Basan otla Ali Camii a 
• Diııa aJa it. Kustlıfa SW.. • 
• • Ahmet~ • 
.. • Mahmut alla s- .. 
-. ıro,u.eli K. Abba oğl• All .. 
• • AJm.t olhı Halil • 
• • Bomot olla Emin • 
• • San oğlu H. Ahmet ı 
1 • Sertf otlu Ali • 
• • H. Molla ot. sn1eıyman • 
• s.bçedere K. Mehmet o. Mehmcııt • 
• • Mehmet oğlu Veli .. 
• • Mehmet ollu İbrabmı 11 

• • Molla Veli • 
• TekedBe K. Musa Çavuş • 
• Koyuneli K. S~ Ahmet > 

• • Yusuf Ömer o. Hi1.,m • 
• Aşağı Şakraş K.Abdullah o.Hanna ı 
• Kızıltepe K. Mehmet o. Abttullah • 
• Yukarı Şakran K. Abdurrahman• 
• Bahçedere K. H. Abdurrahman • 

~hı Ahmet 
• Koyunde1"9 K. Şerbetçi ot. Ahmet • 
• Hasan Hoca oğlu Mehmet • 

3428 
3429 
348' 
3490 
3491 
3512 
3515 
3531 
353:? 
3535 
3540 
3551 
3552 
3554 
3555 
3556 
3557 
3559 
3563 
3566 
3568 
3577 
3578 
3580 
3585 
3593 
35:)5 
359'3 
3597 
S59S 
8600 
3602 
3603 

1 851, 
1 8518 
1 8515 
1 1385 

Papu~ Salih • 
Hacı İlyas Malı. Pa~ H. Ali • 

1 1381 
ı 1341 
1 1341 
1 1318 
1 1381 
1 2087 
1 2088 
1 2091 
1 2092 
1 2093 
1 2094 
1 4501 
1 4529 
1 4568 
1 4570 
1 2036 
1 2037 
1 2039 
1 2046 
1 2075 
1 4573 
1 457, 
1 4575 
1 4576 
1 4578 
1 4580 
ı 4582 

Selim.iye mahallesinden Papuççu VeJ'S8f • 
Altınova Abdullah oğlu Ahmet • 
:Altmova Sel!miye .ıııabaL Muhtar Mehmet • 

• SUleyman ojlu Celil • 
• !stnau oğlu Şerif Çavuş • 
• Nazmi Kaptan • 
• Hacı Ahmet • 

Molla Arif DiJdB 
Molla Ramazan • 
Delemeçli Racıp oğlu Raınaan • 

Arslan • 
Süleyman oilu Feyzu1lala • 
Bakkal Nuri • 
Ahatlarlı Ahmet • 
Adah Celep Salih • 
Bademli K. Hatip Balll • 
Bademli Zeynep • 
Hacı Süleyman :ıa 
Hamiş Çavuş • 
Molla Halil :ıt 
Abdurrahman • 
Yaylacıklı Osman Salih a 
Bademli K. Ömer oğlu Ahmet a 

ı Sait oğlu Abdurrahman._ 
• Hacı Mısırlı Hasan a 
• Bakkal Osmaıı • 
• Molla Mehmet » 
• Osman • 
• Basan oiJu Ba&llD a 

-SONU YA&IN-
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r z e 
rt 

Sov e 
·~ •• •• r 1 ı go u 

. usyada a bil ·ğine bi r ge · e e ve iler eı e 
ibya~a duı""U evz ~oıbah·s de il .. Kııs a ve 

Roa,ı•o .c:azctcsinc göre doğu cephcsi-ı n1zdc.n irtib<ıtlnrı kesilmiştir. 
mn merkez bölgesinde .şiddetli muhare- . Den~ccn çıkarılan Sovyet kuvvclleri
bclcr oluv"lJ'. Sovyetlcrın karşı taarruz- n·n mıkdan, bunlann takviye <'dHmc1c-
1:ın bu ln ım<la artmış gibidir. Alman- ri imkföıı, d~i7. yolu ile ~sfonmclcri ve 
1ru-n göre bütün bu karşı taarruzla:- ikmal edılrnclcri, giri<' cckfori hnrckfıta 
Sovyetlere kanlı kayıplar vcrdirert.:k tesir edecektir. Sovyetfor bunların hep
piisklirtiilmüştilr. Doi:'U cephesinin şim- sini temin etmişlerse Kırım !cerilerine 
dıki durumunda şimalden cenuba kadar doğru hnrckata gir1şebilirlcr. Bu yapıl· 
l:ıütün Sovyet ordusu Alınanların bırak- mamıŞ!;a yaptıklnn çıkartma bareketlc
tJl lnn cephe klsmına doğru ilerliyor. ri ancak kendi üzerlerine kuvvet çck
Bu da gösteriyor ki Sovyctlcrln yaptık- mek, Alınnn hnva kuvvetlerini bnğla
lan tabya hareketleridir. Bu hareketler- mnk gibi mahdut bir faydaya mUnhasır 
de henüz opcratif maksatlar yoktur. knJır. 
Opcratif hnrcktitm yapılması uzun zn· J,,İBY ADA ... 
mana bağlıdır. Karn kış her iki tarafa Libyada Romcl ordusunun, Sollum ve 
ayni tesiri yaptığına göre her iki taraf Bard:yada tecrit edilen mihver kuvvet
için ne alabild!ğine bir gerileme, ne de ferinin sıkışık durumu bunlan biran ev
ilerleme düşünülemez. ÇünkU bUyül~ vel yok etmek için büyük gayret sarfe
ordulann ya1nız ilerlemeleri deW], bo- den İngiliz ordusunu seri bir ikmal yap
nndınlmalan ve beslenmeleri icap eder. mak zorunda bulundurmaktadır.. Sol
Şimdiki durum daha bir müddet ayni lum '\·e Bardiyn İngilizlerin tam htıkim 
tempo ile devam edecektir. Bundan oldukları doğu Akdenizde bulunduğu 
sonra karşılıklı bir duruş her iki tnraf için buradaki mihver kuvvetlerinin 
için bir mecburiyet olacaktır. mihver deniz üstü kuvvetleriyle bcslcn-

KIRIM BÖLGESİNDE mcsi beklenemezdi. Giritteki hava mey-
.Kırım bölgesinde hava kuvvetlerinin dnnJarı dn su altında kaldığından mıh

faaliyeti daha çok rol oynamaktadır. vercUer bu iki üssü denizaltı gemilerile 
Kerçc Sovyct çıkarmasının kuvvetini bcslcmeği düşünmüşlerdir. Bu harekat 
heniiz bilmiyoruz. Yalnız Alman hava esnasında batırılan iki Alman ve bir 
kuvvetlerinin buraya karşı müdahalele- İtalyan denizaltısının birinden kırk, di
ri oldukça ez1ci görünUyor. Almnn kay- ğcrindcn elli ve ücilncüsündcn kırk ki
naklarının verdikleri habcr1er doğru ise şi esir alınmıştır. Orta Akdenizde Bin
buradaki Sovyet kayıpları ağır sayılnbi- gazinin İngil!zler eline gecmesi İngiliz
lir. Bundan başka Sivastopola ayn ha- lcrln ikmal işlerinde donanmanın rolü
va taarruzları yapılmış, bu limanın de- nü ko]aylaştırmıştır. 

Jngıliz.,eıe göre 
(Baştarofı 1 inci S:ıhüedc) 

ordusu 160 bin kişidir. Bunun 36 bini 
Amerikalıdır. 

* Singapur, 3 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Düsman Perak cephesinde baskısını ar
tırmış, dün üç taarruzda bulunmuşsa da 
bu taarruzlar akamete uğramıştır. Dilş
ınanın bu taarruzlarda uğradığı kayıp 
~00 - 500 kişi tnhmin ed!liyor. Düşman 
tarafından aşağı Peraka çıkarılan ve 
dünkü tebliğde bildirilen kuvvetlc.rdc:ı 
başkıı sahile çılonağa çalışan diğer bir 
liüşmnn grubunu topçumuz atesi altına 
almıştır. KU~ bir vapur ateş almış ve 
batmıştır. Dört mavuna batırılmıştır .. 
Dilşman taşıtlannm geri kalanı çekil
miştir. 

Kuantanda Japonlar bazı ilerlemeler 
yapmış ve tayyare meydanını ele geç:r
ınek için şehir yakınlnnna sokulmuştur. 
DUn bütün gün İngiliz hava kuvvetlerı 
olnğan keşif faaliyetlerinde bulunmWJ
tur. Kaydedilecek ehemmiyetli bir şey 
yoktur. Düşmanın gündüz hava faaliye
ti az olmuştur. Geceleyin ic;e tayyarele
ri Singapurda bazı hedeflere taarruz ct
ıniştir. Az hnsar vardır. Yedi kişinin öl
düğü bildiriliyor. 

HER KARIŞ TOPRAK MÜDAFAA 
EDlLEcEK 
Singnpur, 3 (A.A) - Uzak Şarktaki 

İngiliz kuvvetlerinin yeni başkumanda
nı Malezyada her ko.rı.ş toprağın şiddet
le mUdafan edileceğini bildirmiştir. Ge
neral, Malezya müdafaasını takviye 
mnksndiyle gönderilen bilyilk bir kuv
vetin yolda bulunduğunu da söylemiş
tir. 
ÇİN ORDUSU VE BİRMANYA 
Yeni Delhl, 3 (AA) - General Va

vclin umumi karargahı seçme Çin kıta
larının Binnanyaya gitmek üzere yolda 
bulunduğu haberini tcy!t etmiştir.. Bu 
hareket general Vavelin Çan Kay Şek
le hazırladığı şbirliği plllrunın ne kadar 
hıı.la yürUrlill(e girdif,rini gösterir. 

JAPONLAR YALNIZ BİR 
MUHRİP ALDI 
Londra. 3 (AA) - Japon kaynakla

nndan gelen ve dolnız İngiliz muhribi· 
nin Hong Kongun zaptında batınldığı 
veyn Japonlar e1ine dUştUğünü bild:ren 
haber doğru değildir. Hong Kongda yal
mz eski model bir muhrip Japonların 
eline ~ccmiştir. 
VA \TELİN BA$KUMANDANLJÔI İŞİ 

Londra, 3 (A.A) - General Vnvelin 
U7.cık Sm·ktaki mUttefik kuvvetlerin ba!J 
komutanlıj.!ına getirilmesi meseleıfnin 
Vnşlngtonda mUzakere edilmekte oldu· 
i.'u haberi Londrada teyit edilmemiş ve 
ihtin~•la karsılonmı~tır. 

SINGAPUR V AI.JSlNlN 
BEYANATI 

Amerikaya göıe 
(Baştarnfı 1 inci Sahifede) 

Kavit üssünün terkedilmlş olması ce
nup batıda her türlü mUdafnadan vaz 
geçildiğini göstermektedir. Kavit, Ame
rikan denizaltılnn ve harp gemileri için 
en Heri bir üstilr. Şimdi Amerikan fı
losu başka bir istinat noktası bulmak 
zorundadır. Bu havalide bilhac;sa Ame
rikan deniulltıları, faaliyette bulunmak 
için mnhrukata muhtaç olduklarından 
yeni bir Us aranmaktadır. 

Fillplnlerdc ikinci dereocde bir tıs 
olan Golokabo limanı Amerikalıların 
elindedir. 

GENERAL MAK ARTUR 
YARALI MI? 

Vaşington. 3 (A.A) - • Filipindeki 
Amerikan kuvvetleri başkumandanı ge
neral Mak Arturun omuzundan yara
landığı hakkında Japon kaynaklarından 
verilen haberleri teyit eder mahiyette 
}:liç bir resmi haber yoktur. 

BİR JAPON HÜCUMU 

Batavya, 3 (AA) - DUn sabah üç 
Japon tayyaresi Sumatranın doğu sahi
linde Belavan D~liyi bombalamış ve tıl4l· 
kineli tüfcnk ateşine tutmWJtur. 

--------Mıl'lllrtl~--~~--

\1 aşıngıonaa .Yeni 
paktler imza olundu 

(Ba~tnrnfı 1 inci Sahifede) 

Amerika birleşik devletlerinin mütte
fikleri olan 26 millet Büyük Brltanya ve 
şimali Irlanda Birleşik kralığı, Sovyet
ler birliği, Çin, Avusturalya, Belçika, 
Kanada, Kostariga, K<lba, Çekoslovak
ya, Domeniknn dimhuriyeti, Salvador, 
Yunanistan, Guatamaln, Hayli, Hondu
ras, ffindistnn. Lüksenburg, yeni Ze
lnndn, Hollanda, Nikaraguva, Panama, 
Polonya, cenup Afrika, Yugo.slavya ve 
Norveç şu demeçte bulunurlar: 

Bu demeci imza eden hükUmctler, 
Amerika birleşik devJetlcri reisi ile Bil
yUk Britanya ve şimnl lrlnnda birleşik 
krallıf,'1 başvekili tarafından 14 ağustos 
1941 de imzalanan ve Atlantik beyanna
mesi adı ile tanılan müşterek demeçte
ki .hedef ve esasların programını kabul 
ederek kendi topraklarında varlıl:rı, hür
riyeti, lstiklCı.li ve din serbestliğini mü
dafaa ve adalet ve baklan korumak için 
dtişmanJarına karşı tam bir znferin esa
sı olduj'.,1llnn kani bulunarak ve diinyayı 
boyunduruğu altına koymnğa uğraşan 
fenalık kuvvet:nc karşı müşterek bir sn 
v~ girişmiş buJunduklannı da kanar.: 
getirerek beyan ederler ki : 

Her hükümct askeri ve iktısadi kay
naklannı Uçlü pakt Szalarına ve işbu de
meci imza eden hükümetler]e harp ha
linde bulunan bütün memleketlere kar-

Amerık labı~ikaları Va ıngtonda imzala .. . . 
ıçerı ye taf ı yor nan yeni pakt/er 

1? 

·.ı.ar tri 
e · ezl r· pasi

fik en uzakta 
oaca 

Am1erik ia rikalar 
üa a 3l a üç iş""i 

- çahş'"Arııması 
d ·şün .. ··yor .. 

Vaşıngton, 3 (A.A) - Ruzvelt ga

e eke 
~ ·hve:re arş 

aima her her 
v·0 r··yecek 

em urların orunma~ı 

Az ücret 
uı~Jara 

ve maaşlı e
daha yüksek 

nisbe eza yapı acak 
50 liradan lazla maa alanlar;.. :;rapıl cak zam 

nıikdarı daha cüz'i oı .... ~ ~ t... 
- ..,,_,.,, __ . z.ctcc.iler toplanhsında amiral K.ingin Vaşington, 3 (A.A) - Mihvere alcyh

Pasifiktcki müttefik kuvvetleri dc!lU t.nr devlcUcr elçileri müşterek bir pakt 
ba§ kumnndanL";ına tayin edileceği hnk. imznlamnk ilzere hariciye nazırlığına 
kındaki sualJcre gülümsemekle mukabe- gitmişlerdir. Pakt bu milletlerden hiç . ~a, 3 (Telefon1a) - Maaşlı ve radan yüz lirayu kadar yüzde yirmi, 
le etmiştir Amerikan devlet reL<ıi ıunlan b!rinin ayn barış yapmıyacağıııı belir- ücretli sınıfın h~yat pahalılığı karşısın- yüz liradan iki yUz l.!nıya kadar yüzde 
d" aöylcmi§tir: ten bir taahhütnamedir. da konmması içın alınması dllşünülcn on beş iki yüz Jiradaxı yukarısı için de 

-- Pasrnk sahilinde bulunan harp Vaşington, 3 (A.A) - Hariciye na- fedbirle.r te8bit edilirken bazı formül- yüzde ~n .. 
endüstrisini iç tarnflara getirmeği düşü- zırlığı mahfilleri mihvere karşı harp e.r ~Janmakta~. Aldığım malfuna- Bu takdirde elli lira kazançlı bir me
nüyoruz. Şimdi tesislerin bazı kısmılan eden bütün memleketler siyasi milines- ta ~or~ ~apılan etud1er ~ veyn Uo- mur aJtmış beş lira, yüz lira kazançlı 
nakil edilecektir. Fabrikalarda haftada sillerinin bir konferansa çağınldığı hak- :etli küçUk memurlara yüksek maaş ve ı '>ir memur 125 lira 200 lira knzan lı bir 
üç ekip çalıştırılması meselesi hakkında kındaki haber etrafında her hangi bir lıcret ~ara ~yasen daha büyük nJ~ 'cı:mıur 240 lira, SOO Ura kazanJı bir 
alakndar makamlardan birer rapor iatc- mUtnlf'ıa yürütmekten ~ek.in!yor. bette bır zam ıcrası lüzumunu ortaya memur 570 lirn alabilecektir 
dim. Panama elçisi murahhaslar mil.ştcrek koymuştur. MeselA 50 lira maaşlı bir • * beyannameyi imza eder etmez alınaıı memura yapılacak yüzde on zam il Bu vaziyet karşısında dcvJet kadrola-

Radyo gn:ı:etcsine göre Ru:zvelt Pııei· kararın neşredileccğini söylemiştir murun el!ne beş- lira geçmiş olacak~~: nnda olduğu kadar hususi idareler ve 
file. kıyılnnnda b.~l~na? hayati mahlyct·t Ankara, 3 - İngiliz başvekili Çörçi- bundan vergi de kesilince yapılmış ola.~ belediyeler bütçelerinden maaş vey 
teki harp sanayıının ıç taraflara taşın--' lin Kanadadan dönmesi üzerine Vaşing- zammın bugünkü hayat şartları karşı- Ucret nJanlardan en knlınrık yckiinu 150 
masmı incelemektedir. Sahil boyundaki to 'd ö la mişt' p · ... sında bir şey ifade etmiyeceği aşikardı. liradan ıışağı para alanlar tuttUb'Wla gö
tayyare fabrikalarının korunması için 1 L-~.1!emd eİnngilnt p naAıngeç ik ır. asııdalK Şu halde mesela mau ve ücretlere elli re böyle bir formülün tatbiki devlete, 
h • b' d'kk - il k. A ı~ın a ere - er a arasın _, .lkısuaı ır .. ı at g~ster1 ece tır.1 L m~ imzalanan anlaşma hakkında henüz taf- liraya kadar hiç olmazsa yüzde yirmi beled!yelerc, hususi idarelere 30 - 40 
rı R snnayıı umumıyet c rnem c~etır. 'lfıt kt İn iliz ka :ıkl .. beş • otuz nisbetinde bir zam · milyon lira kadar bir fedakfu'lık tahmil 
doğu ve merkez kısmında toplanmakla ~6 yo; ~\· g ih yn ml ~ ~0f bundan fazlası için de daha mnht~ası.nı ettirecektir 
bcrnbcr Pasifik sahillerinde de bazı mü- mem c c ın m ver me e e erıy e be l d 1 .. u nıs- .. • .. • . 
h' · b.lh 

1 
k "k ayn ayn sulh yapm1yacaklarına mUş- ter e zam ar yapılma<n luzumlu ad- HükUmet etüd1erını trunamladıktan 

r~hik:i::İcr 180::~~i ~~i~~f e~i:;iır terek düşmana karşı son zaier e!de ~- l ~olurunWJtur. Bu .formül üzerinde duru-1 sonra Parti grubundan ve BilyUk Millet 
Duglas tayyare fobrikalnn Pasifikte Lo~ l!nceye kadar savaşacaklarına ve ~ü+ün 1 bı.acak _ol~ tatbı~i m~temel zam nis- Meclisinden alacağı direktifler çevre· 
A · l t k 1 

1 
. f b 'k kaynaklarını zafere tahsis edeceklerine etlen şoyle olabılecektir : ~sinde tatbik edilecek !ormülil b!r kanun 

ıa~lf>::ıfl~i~ç:rmallned~ısftnP~iv!rı~d:: dair imzalanan pakttan başka bir pnr Elli liraya kadar yüzde otuz, elli li-t haline koyacaktır. 
dırlar. Henüz Amerikan sahilleri için tokol da irn:za edilmiştir. Bundan evvel '~::><;::::,.<:::ı-<:::>ı<.:::ı-<:::><:::::ıı<:::><::><::::~~~ 
büyük bir tehlike yolctur. Japonlann Birleşik Cilmhuriyetler ve İngü'tere B. V_ehbi DemireAın cenaze ; kaldırıldı 
elindeki en yakın Vnke adası Pasifik arasında imzalanan beyannameye tle 
sahilinden 4 bin mil uzaktndır. Şimalde biltün memleketler imzalarını koymuş- Ankara. 3 (Yeni Asır) - Ba•vekilet müste .... n B. Vehbi Dcmirelln l ton-
Pasifik sahillerinden 1700 mil uzakta !ardır. Amerika hariciye nazın Kordcl b .. v-
olan Aloitycn adası henüz Japonlar ta- Hul bu vesikanın imzası üzerine Hitler- uldan burnya getirilen cenazesi merasimle kaldınlmı~tır. 
rafından işgal edilmemiştir. Binaen- elliğin alın yazısının taayyün ettiğıni --------------------
aleyh Japonlar ancak tayyare gemileri söy1cmıştir. Zıraat Vekili dün ae 
göndt-rcrek bu eahillere hücum edebilir- Bütün gazete]er paktı imznhyan dev- 1n~iJnz,.er rest 

veSe~ Nazar 
ler. Bu takdirde gcmi1t-rin getirecekleri! letlcrin harpte olduğu gibi sulhta ta bir- tetkikutta bulundu 
tnyynre miktarı pek fazla olamıyacağın- ! likte yürümeği kararlaştırdıklarını ya-
dan Amerikalıların bunlara kar§l koy- z.ıyorlar. -·-
malan kolay olncaktır. B~"YAZ SARAYDA (Baştarafı 1 inci Sahifede) 

'---- - NEŞREDİLEN TEBLİC u··s erı·ne 1.. :~cu r · ' h b Beyaz sarayda geç vakit neşredilen mu edilmit. 1zmirde ayda vaaati olarak il .,. 
':' g n ... J ıJ po n a J ı tebliğe göre yukarıda mt vzuubahis edi- kaç pulluk imal edilebileceği beaaplan--

(B tıırah"' ' . Sabiled ) d 1 mıştır. ı..a..tt
11

le aş ... mcı · e len pnki.ı ve protokolu imzalıyan ev et- Pulluk imali için lüzumlu olan demi- ~ 1 r 
mıştu ler şunlardır : ri ziraat vekaleti temin edecektir. Bu l..ondra, 3 (AA) - lngiliz bavn teb-

Bu sabah neşredilen Çin fevkalade Amerika, İngiltere ve Irlandaalkrallığıl' demirlerin hazır olarak Karabük fahri- liği: İngiliz bomba tayyareleri dün gece 
tebliği, çok şiddetli bir imha muhaıcbc- Sovyetler birliği, Çin, Avustur ya, Be · kasından getirileceği anlatılmaktadır. Atlantik sahilinde d~n elinde bulu--
8lnin devam ettiğini bildiriyor ı çika, Knnada, Kostariga, KGba, Çekos- Evvelce Jzmirde bir fabrika senede nan Breat ve SennDZcr deniz üslerine 

Ayni tebliğe göre Japon kuvvetlerine lovakya, Domeniken ciimhuriyeti, Sal- v sati olarak 3000 pulluk imal eyle- •- rru.z 1 • u· :-ı.·· 1 bi k k• · ş ı d y i G nl Ha · ... a e m11 r. ~uıman su anna mayn-
menau~ w r kıta son ukİn gecesd "çn~ .

1 

~ 0J• ~~~tul, L= b a, yyti~ mekte idi. Bu fabrika timdi tatil faali· ı lAr dökülmüştür. Bu !ıoreketlerde biç 
s~nm 0k~u linp~~fınkly~ .aşml§S~ 

1
n dın Zeolann ura.sd H' 11ın dı,~~,1- n urgp • enı yet eylemiş bulunmalttadır. Fakat fob- tayyaremh k..nyholmadı. 

agır m.a ıne tu e ennın atc§ı atın a . u, o an a, .D.uA~regua, anama, riknnın tesisleri bozulmamı,tır. Hemen I ___ , ___ __ 
tamnmıle mahvolmuştur 1 ~olıvyn, Cenup Amerika, Yugoslavya, faaliyete geçirilmesile ve fazla rand ... , FG"d-•ı BIJm•er 

ÇlNULE.R UMUMi TAARRUZ Norveç... man temini auretile ayda 50 pulluk imal " ıı,u :JJ•CJ 
BE.KL~YORLAR Bu 26 meı:-.!~et im7.aladıklan paktla ı edceği anlaşılmaktadır. • a • • • • :m ıa ~ .. _. ., 

, Ç~n.?kıng, 3 (A.A) -- Çl'! askert dünyayı boyunduruk altına koymdğa, Ziraat vekilimiz pulluk ve traktör mev- · •• ••' 
al)7cus~ J.aponların yakında Çı~~ ke~şı çnlışıın fenalık kuvvetlerine karşı mü.ş- zuuna büyük ehemmiyet vermektedir. Erkekler!fi SOSU. 

Kravatın tnribi 
u~u1!1ı, hır tnarruza. g~çe~cklcrını bıl- terek savaşa giriştiklerine kanaat geti-1 Amerikanın harbe girmesi dolaytsile 
dırmıştır. Bu z..at Çı~lılerı~ ta~T}'Uzdan rerek bütün asker!, iktısacll kaynaklan- Amerikaya yapılan aipari:,lerin memle
mcmnun olacagım: z.ıra boylclıkle Ja- ı nı Uçlil paktı imza eden devletlere karşı 1 ketimize getirilmesi gecikeceği anla-
po!' kıt~~anmı:ı dagıl~ak zorunda ka~a- ı kullanmağı, ayn bir mütareke veya sulh l ,ılmıştır. Pazsrteıi günü bu hu.susta bir -·-
c.agım soylcml§ ve aoylc devam etmıp- imznlamarnağı taahhüt etmektedirler toplantı yapılacaktır. Bugün erkek zerafetinin ruhi bükmü-
tır: . .. Hitlerciliğe karşı muzaffer olmak için Ziraat vekilimiz dün lzmlrdeki zlrat nü almı§ olan llravnt, 700 senelik bir 

c- ~erçe her ıki taraf agır ~aytplar yapılmakta olan savaşa maddl veya ma- müesseselerde bilhassa Bomovadald tarih maliktir. Hatta kanunlar çıkanl-
verccektır. Falcet Japonyada Çındekin-- nevi yardım edebilecek diğer memle- emraz ve haşaratla mücadele iatuyo- maaına, aiyaai meselelere. kongreleJ' 
den daha az insan vardır. Japon]ar ketler de bu pakta ve buna merbut olan nunda da tetkiklerde bulunmuştur. toplnnmasına bile ııc:Dc:p olmuştur. 
Humnanın ba şehri Şangsaya dogru tok )] '-- '~tirak ed b' Bu müe·•-""nin tevsii ve mahsulun Fransa Kralı 14 :ıl!U Lüi, 16 ncı asır-
il l 

·, d 1 w· • pro o a ;.n;yannameye ~ e .- ....... "" 
er. emışı~rsc _ e on arı .yenec~ı!J!'~e lirler. Paktı Amerika namına Ruı.vclt, arthnlma11 mevzuu babla olduğu gibi da komşulanylc harp derken, Hırva· 

emıniz. Bu hucumda Japonlar yuz o:n İ 'it ç ·· il So tl h r türlü hastalıklar1 .ı. mücadele edil- tistandan bir :Jay !JTldat kuvveti gel-
aııker kullandıklan halde iyi bir netice ngı eL~ 1:1amf~~--,orç 'ıardırvye er na- me sı· mukarıerdı"ı Bu ı"ti'barla ı·stasyon ı · H - -'- 1 i. d ki 
1 

l d J h.. b l mınn ıtvmo ıınz.cuamış • e . m ştır. ırvat .:uMLer er ara a - mesa. 
a •ı:a:;uf~ aÇr. ır. dplon uc'b1~un jş ı- Sovyetlerin bu pakta iştirakleri çok ilk baharda çok geniş au~ette faaliyet fcyi kışın kat ettiklerinden, aoğukton 
en c e ı ın or u annın aş a yer ere .e. 'd · · · · 1 g-sterecek. pamuk ve bag haetalıklan korunmak: irin boyunlanna birer bez 
nakledilmesini önlemekti Fakat Japon• mum ardır. Zıra Rusyanm gırışm~ 0 • 1° h b b 1 h 1 1 ·· " • d ğ ta hhU b"' ·• ih d ı tl · i e u u ata :ur.: o an aoare ere mu- 1 d ., t ~-t b don lar bu hedeflerine criş~memiotir > u u a t utü& m ver eve en- d. 1 . 1 ·1 k. z· kT . parçası sannıı ar L ~reva. ~ e un 

Sözcü şunları da ila~e etmiş;ir· ne karşıd.ır. B\! su.-etle Sovyetler üçlll eda he eb'gclcnıo etı_ ec 1tır .. d..:rrıkatl ve kı ımız dc.bnuştur. 
942 1 d h k 

. h ktın az l • il ha a a ır nç gun zmır e a aca m. ~ lptidaltın kravnt yalnız beyaz renkte 

b 
--k ı yı ın a kmi verek' aroıJ arp l~a li ast] o &dn JBpoktirnyaB e sav~.ş -i Vekil kendileri ve refikalan •ercrine 
ı ı · · Lf!. ne gc yor ar e!X\e unun onem y ldi. Mıuımalih kravat tnkmak adeti uzun 

c 11ona ermıyece tır. u ın apo.n ı k 
1 

k ·ed "rül' k Deniz gazinosunda verilen bir ziyafette donanmasının ortndan kaldmlaca&ı ve yan ı an ço gcçm en go ece - h b 1 t Vali belediye reisi Müddet Fransaya munhasır kalmış; an• 
.. "dlnd . . (R. G) a:ı:ır u unmuş ur. • • k 1789 d A b k umı eyım.> ür.. · müstahkem mevki komutanı ve ;t'hri- ca an sonra vruponın aş a 
------ 'VW'W -~·~ mizdc bulunan mebuslar bu ö~le yeme- yerlerinde de taammume bnşlamıştır. • •• ı•k• RuSU-"..Jiılİa. Al ğine davetli idiler. Z:raat vekili öğle- Bazı yerlerde krava. hakkın~a knnunlar e ıne nore ~ 'f "'".a . d o ra ""natlı.r mekceb:nde atcly~ yapılmış, hatta 1 /90 .. eneaınde krav t 

ı;. , en n .... A d •d · • b" l h li 

taraf n tavya• manya fe}ake· ıDeri ve tamAırhak:.:CTı =dıştir.M'h ı~~]~~~:~~ :U~d::b~ k:a:~sk;n:cei 
OğU aenı:::. e .. 1 "' I Fransa llıtillili kebirinde de cümhuri· 

re avbl te i ~idiv7 or? d . l ı . yetpcrverlcr hep kırtn!%1 kravat tnkmı~ 
~ Ver en:ZQ h : COR tardır. 

' 1800 cencsine doğru, btitUn boyunu ---·---
ingWzler Libyada son 
harekAtta cc1246n tank 

kaybetmişler-

----·----
Bir ısveç telgrafına gö· 
re Almanların ricatten 

kurtulması güç! .. 

--·~ Sahil d ) ihata eden geniş bir bez parç sından 
(Baştarah 1 inci · e e ibaret olan kravatlann, boyuna takıla• 

Amiralin beyanatına göre bu denlzal- cüak y
8
aka .. ükz~rine ko~u1lm1 ası dküş1ünülmkü' tılar, bir taraftan İngiliz milnakale yol- t r. ugun u aeTt, .. o a ı ya a ann a• 

l J • ı akta d'g·er ta ; ba.cıabaları o zaman meydana çıkmı~tır. 
Ul..'1! 'f'S!nege ça ışm ve ı • 1 
raftan da Bardiyaya iaııe maddel~i ~e- • 1835 ten aon:a kravatlar küc;ülmeğe 
tirmekte idiler. baltımıştır. 1842 ye doğru, bugün cRe
DUşman deniz üstü gemileriT.i kullan- gat> denilen uzun bnğlamn kravatlar 

maktan çekinmektedir. meydana çıkmıştır. Bu kravatlar parlak 
renkli kumaşlardan ve pek geniş olarak Singnpur, 3 (A.A) - Vali Sir Tomns 

~ bu yılın yeni bir znfcr yılı olacaf,rım 
ıannecl"yorum > demiş ve herkesi son 
da] ikaya kadar iş başında sükOnetle. 
t:<.'C:alcı-t]c w• r~ n·etle kalmnğtı davet 
f'tmistir. 

şı kullanacaktır. Her hilkümet diğer im
zacı devletlerle işbirliği yapmnğı ve ay
n hiç b!r mütnreke veya sulh imzalama
mnğı taahhl\t eder. Hitlerclliğe karşı 

Berlin, 3 (AA) -- D. N. B. bildi
riyor: Ber lin radyosuna göre 1941 yı· 
lında lngilizlcr 3834 tayyare kaybet
mi§lcrdir. Tayynre meydanlannda yer
de tahrip edilen veya tayyare gemile
riyle batan tayyareler bu miktara dahil 
değildir. Bu dört bine yakın knyıba knr
!il Almanların lngiltereye karşı muhare
bede Akdcnizdc ve Afrikada bütün kn· 
yıplnrı 1046 tayyarcdir. Ayni radyo 3 
eylül 1939 danbcrl lngilizlerin 8700 
tayyare ka:rbettiklcrini bildirmektedir. 
Buna İtalyanlar ''C Japonlar tarafından 
clüsüriilen tayyareler dahil değildir. 

Londra, 3 (A.A) - Mukholmdan bil
diriliyor : Rusyacia Almanların uğradık
ları hC7.imet gün geçtikçe bir felaket 
şeklini alıyor. İyi malUınat alan kimse
lerin mütalaası budur. Büyük bir Al
man karşı taarruzu yapılmnzsa • ki ya
pılması beklenmiyor • Almanlar Buz 
denizinden Karadenize kadar büyük bir 
ricatten kendilerini kurtarnmıyacaldnr
dır. Kaluga ve Stratifzruıın tahliycs: 

BATIRILAN DENİZALTILAR yapılıyor, düğümünün ortasına behcmal 
elmaslı bir iğne konuluyord'1. İskenderiye, 3 (A.A) - Tebl!ğ : Or

dumuzun Libyadaki ileri hareketi esna· 
smda düşman tnmnmlama işlerimizin 
deniz yoliyle yapılmasına. engel olmak 
için büyük ga.yretler snrfetınişse de 
kuvvetlerimiz.!n karşı hücumu ile nğır 
knyıplnrn uğramıştır. Deniz kuvvetleri
miz bir İtalyan ve jki Alınan deniznlt.ı
sını batırmıştır. 

On acne sonrn kravntlar darolmnğıı 
ve bugünkü §eklini almağa baılamıştır. 

------- --------________ _,.,., ~~------

o.non '0 o öre 
t" 

(Bnştarnfı 1 ind Sahifede) 

şcbbiıs etmişlerdir. Bununla beraber 
petrol knynoklannın kısa bir zaman 
sonra ic:lctilmc-c;i bekleniyor. 
BİR AMERİKAN GEMİSİ 
BATIRILDI. 
Tok,·o, 3 ( .A) - Polonezynda bır 

Amcriknn tica'"<'l ~"mi i batırılmıştır. 
B1R KUMANDANLIKTA 
DEG1ŞtKL1K 
Tokyo, 3 (A.A) - Yoksoka deniz çcv

Jesi kumand::ım am· ·~ Namnzavu baş
ka bir vaz fc,·e ta\'in 1...-dildığ!nden yeri
ne ıım'rıı 'I'oşo Saburo tny:ı.ıl edilmiştir. 

muzaffer olmak için savnşa maddi yar
dım veya hizmet eden '\'eya edebilecek 
olan başka milletler de bu demece jcU

rnk edebilir. 
Dcm!'ci Amerika bir]csik devletleri 

adına Ruzvelt. İngilt~re adına Çörçil ve 
Sovyetler birliği adına da Litvinof ·im
ı>.a ctmfrlcrdir. 

VAŞİNGTON MEMNUN 
' . 

Vo~ington, B (AA) - Beyaz sarayda 
imzalannu müttefik devlct.Ier dcmeçi 
hnkl~ında VnŞn~tondn ilk duygu derin 
bir mt>mnuntsettir. En son süratle hnrp 
gayreti ac:; lmıc:tır. VM:ngton konuc;mn
lnnnda tam ve knrşı •, ' 'ı: itiırnt lm
rulmuştur. 

Berlin radyo .. u Libynda son harekat
ta lngili:ı:lerin 12 46 tank kaybettikleri
ni de illi.ve etmektedir. 

Bedin, 3 (AA) - Alımın tebliği : 
Afriknda düşman knhrrumınca muka

vemetten sonrn Bnrdiyayı işgal etın=ştir. 
Agednbya bölgesinde şiddetli keşü 

fa~l;yetleri olmWJtur. 
Mnltndaki düşnuın tayyare meydnnı

ııa akmln~ yap~tır. 

Hitler ordularını Mojaiskten çekilmek 
zorunda bırakmıştır. Mojaisk şehrinin 
de düşmesi bekleniyor. Bu takdirde Al
manlnnn en ehemmiyetli iaşe üsleri 
olan Viazma ve Viatselin de düşecekle
ri tahmin edilmektedir. 

Malnyorostlavctzin Ruslar tarafından 
zaptı üzerine B. Bitlerin başkumandan
lığı kendi üzerine aldığı gi.indenberi ge
neral Fon Kluzc ve tank mütc~'LJl 
general Godc.ria kuvvetlerinin mağlubi
yeti, Volkof nehrin!n geçilmesi, Fon 
Lob ordusunun iaşe yolunu kesen Neo
l;ri~lnin işgali vuku bulmuştur. Alman· 
lar Kırundaki Rus hareketlerini itiraf 
ediyor ve dw'Ulllun yakından t.,ekql edil
diğini ı;C$yliyorlar. 

1erakı ı Şeyter: 

okar? .. 
İKİ İNGİLİZ KA YIBI 

Saf hava ile saf sudan başka hemen 
her şey kokar. Hatta demirin ve taşın 

Londra, 3 (A.A) - İngiliz amirallığı- bile kendilerine mahsus kokulnn vardır. 
nın tebliği : Ncptun kruvazörümüz Ak- Biz her şeyden bir. koku alamıyorsak 
denizde düşman maynlerine çarparak bunun sebebi bazı maddelerin pek az 
batmıştır. Bu kru\'azörle dolaşan Rnn- koku neşretınes!dir. Koku almamız için, 
dohar muhribl de maync çarparak hasa- bunun hava vasıtasiyle burnumuzun 
ra uğramış ve kendi harp, gemilerimiı. içine kadar girmesi ve oradaki koku al
onu batırmak zorunda kalmıştır. Nep· malt hissimizi harekete getirmesi :ınz.ıro
tun kruvazörü yedi bin, Kandahar muh- dır. Bu uzuvlan bozuk olanlar da koku 
rib1 ise 1695 ıon hacminde idi. alama.ılnr. 


