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SAYISI 2 KURUŞTUR~ 

Salı 
..... ~ 

Abcı e:~<ırt:ars : 
Dahilde ~ılur;ı 5 lir-• 

Yal::i!t cı menılakdl6r• 
a lir 

llcnhırın t r 1'ulime
&lnden 5 kuruş ehmr. 

Ocrt)t peşindir • 
GOnQ geçen S<l~ıter 

10 kuruştur 
ra. .~ - - :ıt::or::__.·~~~:r!'l~'?!" - CJ ... ~--~---""' ._ --.. ~- ~ ... ~-~o.n"' • '".!:-.~ 

r~ 'liddet li bir kar Müthiş soğuk- LibYada Uzak dog uda 

:~ ırtınası başladı 
b· f ılla d b · ·· ·· ı · k ~1 r an erı goru memış e-

,i 
1~fette:yagmağa başlıyan kar 

or· t' , 
[tl ~l>ı halinde devam ediyor 

od la il fırtınalardan sonra- silmiş ve hemen hiçbir köy 
~ ~r~k adeta bahar lü şehr? gelememiştir. Kur 

6 11nı andının bir havı: devam eder \'e bunun ur· 
ııll ~ııra, dün birdenbire kasındrn yağm~r yzğmaz 
ıli ~rek ~oğuyan bava sa don ba~lıya~ak .. v~ por· 

~kar tipisine çevirmiş takal ttğaçlarm~ buyuk za· 
o &abalı uykusundan rarlar verecektır. 

lar şiddetli bir kar Kar tipisi d~l8:yıs\le yn 
~ '1ıe ıc 1 1 d kacak maddelerıııın p:ıha· 

ı.._ arşı aşmış ar ır. 1 1 . . B 1 d. 
· .ı.Jtlllıy k t" . • ı anmaması ıçın e e ıye 

Y an ar ıpısı k tedb" 1 . 1 f# hıı"ı d - gere en ır erı a mıştır . 
• 1( 1 e l"V8m e.tmek Kar tipisi yilzünden şeh 

arın kaımhöı öğll· rimizle diğer ıitayetler 
Q ru damların üzerin- urasında telgraf ve telefon 
· 
8~ntime kadar yük nıuhabtrel('ri bu sabalıhm 

Ulunuyordu. Kar itibaren kt-silrniştir. 
k~'Üzünden bugün Ôgleye doğru tip: dınmiş 

~S ~le ba~lan~ ~_:'~~~~~r ha~fü nıiştir. . l" .....,_,.. . . , _____ ,,,,_______ .. ---->;L 

·:rubai_ karneleri 
~~ ~ unıartesi günü dağıhlacak 
. ~J u husustaki hazırlıklar tamamlandı - Kar· 
1 ~b ~ nefer nasıl dağıtılacak 

~at ayı okmek ~kar· ve memurlurm karneleri 
hı Ankarad~n şch bu suretle ayrıca verile 
~ !Ceid!ğini yazmış Ct.;ktir. 

tnelerin bir r,ün ==.,....,,..~,....-------.... 

Yani btı ayın son Debbağhane 
01-n önümüzdeki cu 

~,i gunu dağıtılması deki ,zararlar 
h.Şnıış ve bu husus· f 'f d' I d. 
~ıı·Jıkıar tamamlan es pı e ' 1 
· Yeni karneler es 
~'i.öre daha munta 

'-'~ '6kilde yapılmış 
,, lllann üzerindt' ta· 
~lldı yazılmıyacakhr 

\ 
11-Si sabahırıdaıı iti· 
~ 12 fırında kurula 

tolar, e' nıek alm .. k 
ı0ıı 
~ "racaat edecek O· 

'a kın elindeki karne 
\.ı~ lcuponunu kestik· 
~ "il dip koçaıııııı 

~ 
~e buna karşılık 

11 
• qYni miktar yerıi 
~'ilhibine verecektir 

I \.~,~<le ad yazılmaı:;ı 
1:;'\ı _lt alacak şey ol 
~~için da~ıtma iş~
IJ~n içinde ve m un 

,~ı"' şekilde yupıla
<.ışdrnaktadır. Di· 

~tun ıesmi ~niı e 
,t·~ müdürlt rı ktn 
~ erındeki ~lam urlu 
~ say ılurını teı;pi t 
~lltın &kşarua ka· 
di)ey~ bildirtcc.k 

' 

Seylabın zararı 2500 
lira .tutuyor 

Geçen luifla Afi1 nehri· 
niu taşarlik dı-.bbağhuneyi 

sular altında bıraktığ"ını 
ve vu yilzd~n mcyduoa g~ 
len zararın sular çeki1Jik 
ten sonra tespit edileceği· 
ni yazmıştık. Sular şim· 
di tı!mıımen çekilmiş ve 
zarar miktarı aııluş:hnıştır 
Su baskınının ~aptıi;ı za· 
rar 250) lira tutmakta 
dır ki, bu miktar. ilk yu· 
pıhın tahminlerin çok al· 
IJm}Jdır. 

Debbağlar kooperatifi 
Debbsğ esııafı tnrufın· 

dan teşkil edilmekte olan 
hir lik işi ilerlemektedir. 
Ş"mdiye kndar toplunan 
S'"rmaye 5 l bin lirayı bul 
maktadır . Bu paru ile mo 
dern makinahır getirlilc 

\ 

rek bir deri f .brikası kL.ru 
lacak ve bu kuruma lkti-

lara rağmen Alman taarruzunur. İngiliz mukavemeti 
hedefi nedir 7 belirtili bir şekil aldı 

Doğu cebhesinde 
! avaş büiün şiddeti 

le devam edıyor 
Stokholm 27 A. . . -

lor,dra 26 A. A. - Singapur 26 A. A. -
Gencıral Rnmnelin Libyuda Ingiliz mukavemeti Sioga • 
baş' dığı taarruzun hedefi pur c ·phesinde belirtili bir 
henilz aııtnşılamamıştır. , şekil alnıuktau1r. Şimdi Ja 

an - Rus SJV'ıŞına 
dair burayn gelen b.,.berle 
re göre, Mareşal Voroş;lof 
kunrnndnsındaki 30 Tümen 

l Bunun g ·niş ölçüde umu:- poııJaıla Jngiiizl r araRın· 
n i bir t<uırruz harek~ti mi, da ki savaş Sıngapurun 90 
yolrsn Iugıliz1 erin taarru· ldlome~ıe uz ığında istik -
zunu gec'ktinnek için ya rar bulmuş gil idir. Her 

den mürekkep Rus ordu 
lan btitüıı şiddetile tanrı u 
zn devam etmektedir. 
Huslar verdikleri ağır ka
yıplüra bhkmad~n Alman· 
laı ı yeni mevzilerinden çı· 
karmak için biiyük bir 
guyret göster;yorlnr, Şinıul 
de müthiş bir soğuk hü · 
küm sürmekte ve dert ce 
sıfırın altında 50 yi göster 
mekledir. Hu koı kunç so· 
ğnk ııltında Rus uçaklurı 

~üyilk bir faaliyet göster
mektedirler. 

pılmış bir hareket mi ol· iki tarafın l•ava faaliyeti 
duğu belli değildir. f.ızladır. 

Libyadaki darbe ağır ı Japonlar ilerliyor 
1 Tokyo 26 A. A. -

Yunanistana 
Yiyecek gönderil

esine lngiltere 
razı oluyor 

Londra 27 A.A -Röy 
ter aj .nsımn d"plomatik 
nrnharriı i ya1..ıyor : 

Bugün Yuoanist.a.nda hü 
kiim süren korkunç açh· 
ğn karşı İngiltere bükfi· 
meli sivil Yunan lıalkma 

iyecek göııdt.rilmes"ni 
kolaylaştırmak i~in tıblu 
kuyı gevşetmeye kardr 
vermıştır. 'ı: unanistana 
göndf;rilecek yiyeceğın 
Almaların eline g çrneme 
si için hor türlü ihtiyat ted 
biri ulmacak ır. 

Abluka n zııı bu l1usus 
ta ynkında Avam K .mu· 
rasıud.ı be;anatta bulun& 
cakl!r. 

Romanyada ahlak 
sızlar 

Bükr~ş 26 ı.A.- 14 

Roma 27 A. A. -
SatAhiyetli ltalyan huyııak 
lurı Libya harekatı hak • 
krnda şu mütalealan yc.lrU 
tüyorlar : 

l\1ihver kuvvetlerinin 
lnı!iliziere ~arşı indirdiği 
\.u mukabil darlc diişman 
hııtlaı ı da bil) tik bir gedik 
uçrnıştır. Tı dblusug .ıı·p 
şehrini almak i~iu h(Ardrn 

1 le eçm · ş olan kuv' etli 
1 gıl ~ ordusu ş;mdi hırra 

hmgral< g ri ç ·kamekt<'dir. 
t B ı o dunu ~k beti belli 
dP!İ clir. Hulul lııgiliz hal 
l ıaa y ptlan vaidlı.1riıı ters 
b"r b:çimd. t cc'lis"dir. 

İi•gilizler mübaiağalı 
görüyorler 

Londl'a 27 A. A. 
Ingi "z askw i lrnynl.klan 
Alıııaıılurın Libyada lnf,'İ • 
lızlerden 140 tank ele r,e· 
çirdikle,i hakkındaki iddi
aları mübalağalı görmek 
tedirler. 

S ılfihiydli kayna ıkla 
ra gört:, Libyadak Alınnn 
bnskısmın b ... dt;fi ş mnle 
doğı udur. A1mnn motörlü 
lutuları bu ıstil<amctt~ 
24 kılometre k"d r ile r· 
}emişlerdir. Göl'ümişe gfüe 
G n raı Rumncl Bingnziyi 
tekrar ele gt•ç;rmek iste 
ıuektedir. 

Ef ğanistanda Japon 
faaliyeti 

Lond a 26 A. A. -

"Kişı gt.nenıl Antone ku 
eıurıle tevkif eJilmiştir. 
Bunlar memleket savaş 
h l!İade ikt-n ahlakfız bir Jap n'ar son gtin'e de Ef 
şek Jed~ stışarnak suçile ganist lllll b.ış şehri olan 
hapsolunmuşlardır. KAbi!d'3 Lüyiık bit· siya~i 

___,... faali~ et güsternıektedirluı·. 
sat \ kill ·ti le yıırdını e· J.ıpon el\: si, Efganistacıla 
dE-c ktir. Bütün d bbağ e:> Japonya ar sında bir dust 
narının istıfadrni irin Jki lul. ve Laıaf ızlık 3,}aşrna 
su folJbı lkfsdt Ve1-a\leti s1 yaıım k iç n çok çalış· 
ar ıfmdlirı par ·sız olaruk mnkt.ıdır. F.ıkat duha g ·• 
Bırliği gönd ilmiştir. Il • ç ·ıılerdo m · hVıJr tebaııJ rııı 
ri fobı ilı<.ısı ışinin b"r , n dı.ın b r kısmını lOprdklurın 
evvel rneyd nı:ı gelirilmes· dan çık .. ımayı kabul et -
i~·in çalışılnnktadır.F ıb ika ~ miş olan Efgdll hükQ 11 ti 
bimıs111m ir şııalına başJan· ı nin böyle mantı vralara a 
m1ş ve bu iş oldukça iler lel olrnıy..ıcağı Londr.ıda 
lem iştir. samhu.ıktadır. 

Japon bo'I: ı uçakları in· 
giliz mevzii ı ine hücllm 
ederek biis ük hasar' ara 
sebeJ> olmuşlardır. Japon 
orduları dıı Makzyad.a sü · 

f ratle ilerliyerek yer kuzan 
maktadır.I 

Siyamın savaş ilanı 

B~rlin 26 A. A. - -
S'ynm lılikO.m~tinin Ama· 

l§riksı ve lngiitereye s vaş 
ilfıa e!mesi Ainum Harici
yesinde çok iincmli bir ha 
dise olarak gösterillrn~kte 
ve Bir nanynya Japonlarla 
birlıkle hücum eden Siyam 
lıların büyJk başı1 ılar ka· 
. zanaca~ı üm:di.a.çıklanmak 
tadır. 

Japonya memnun _ 

1 
Tokvo 27 A.A.- llü· 

~tün· Jı.ıpon gazoteleri ~ıya ~ 
n1m Ingiltere ve Amrn ika 
ya sııvaş ilan etmPsini ce 

• suretli ve- nıantıkt bir ka 
1 

rar olarak belirtmektedir. 
Şimdi 100 bin 4kişilik bir 
siy mı ordusu Birmanya sı 

nırınJa h.ırek9te geçmek 
üzere hnzıı lanmıştır. Bir 
mmıya bu Rurelle lııgiliz 
boyundu"'11ğuııdan kurtula 
cak ,.e bur,1d ı durum llii 

~ zrolecektir. 

İngilizler dayanıyor 

Singnpur 27 A.A. -
Şiddelti hpon haskısınıı 
rağmen lngiliz kıtaları 

mukavemet etmekte ve 
haltrl bazı nokbılarda klr 
şı hücurulnl'a geçmektedir 
lor. 

Macar- Re t·en mü 
na sebatı 

Lond ·a 27 A.A.-Bük 
rf',Şe gele httberl~re ~öre, 

son günlerde bircl)k l>elon 
mııt.ıhas ısları gizlice Ma
c.ır sınırna gönd ıiln :ş 
tir. Bunların sınır LO\' u.1 
ca ynp1Iac1k i 
planlarım h ızırhy~eak 
söylenmektedir! 



~de ne.',adar memur var? 
86::. 9:5 memurdan 1DO lira asi maaştan 

fazla ala .ların sayısı "8 dir 
ı 
1 

.. 

Gayrimenkul istimlaki 
Kı ıkhan Belediye Reis'iğindeı 
mtakası : Adııkanberli 

Musahösı 

Jaı ı ve ask ri t şkıHit ha 
riç o1 ma'ı üzere umumi 
ve mUlhak. bütı.;-0lcre dRL1tl 
ma şlar VA UcrP-tli memur 
J.u l rniıt f ~ r'k mrsd h 

P. ı o 
2 

4,5,7 
(~v 

Tar in 

Hr· M.2 
1 6534 

351 8775 

Tukdir 
Lira 
50) 

5576 

edilen 
Kr. 
00 
57 

Hisse Mik. Mahkt aO 
2-3 Dr. AnıestAltuof 

" " " 

' demi r y kfttıu 1938 de 
74183 olmasına mukabil 
194 lıie 80595 kişidir Ge 
Jb uu ~ attstı 1e ntız ı ırn 

ı• O l adan fazla asli ma 

---
Şika)tfe ; 

Soba boru a\·ı 

t"i e~iupçv teH şe çı1< ı 
V· a. t n "l 1 upç . u 

ı, fil 'lnos tdt şleı 
u 11.l k üz ıc ct· n sul n 

1'.ıı ıkl 1 gıt işt : 

70 bin li p 1ı·, 
"il ı f .atu r a eşyası 

gelı or 

ş ı r nıiı n n fa\L r cı 
h 1 ... dı a &le si ı iti nlfit 
· ı ~ · t rdmdan ısın r-

1 k y lu çı~~ ı'..,n 
7 l ı r ık n ı:ı f' h ra 

şy~ ı l u gi nl ı d( ş ' ri 
miz" g •1 c kt; · Pi tis\rn, 

r:ı v l n 

ıış a n memur ud dı 78 
ZJ ııt 6JO lı ı:ıy ı.ı k d r 

t a un u:.e.nur ad dı 
2 ki ·den ıu et bu • 

uı kt dıı. Vekille~ e ın 
me lef z t0şkill\ ı me 

uc < t1i <le 

Tür< va 
Kurumu 

B \ Rl\~ıD \ B GIŞ 
\ '\J Df HILER 

KuTumu 

C mi 
) i ş lı i 'z .. ub si dün 
100 r r c c ğ l 20 p r 
ç d n v gö · k d bl 

J~tı . 

Oc, eHi m_mur
la 11 fe aüiiü v ü 

Bunun için yem bir 
'anun hazırlan yor 

Ank r..ı ; - M iye 
Ve ·al i ıd .. fa lıyet e hu· 
ı.mu' t k ıik b·r Kom·s 
yon, · crel · memurfarrn te 
k .. ·· , rn zu iyet, t bd'f 
h Ya "c h stul k mildddt 
l r·ıı· s slı b"r ş ide bağ 
l r <.ıte • z ·re yeni biı· ka 
ı un p i si üzeı"nJe ince 
,e el r , pmJk~ dır. 

Bu Koru syon, d' ğ1.-r 
r m l kcıtl dehi ücre.ı · 
m mu. v ı .. a d>dmleriıı 

Portakal Hatları d ·· ştu tftbi oldu l .. rı hüh ümlerı ay 
n nyrıi c lom·ş,t s')it t ıı·ş 
ve bu l üldımle·dcıı b•zim 
meml ketı ·zde t tb:ki ka 
b l ol.ml rı . y an kııbul 
ctnıi~t r. 

Tn 

Kuıharı Belediye Reisliğinden 
M lnt kası ,. Kız1l k uyn \for.utpaşa 

Mesah··sı Takdir edilen 
P. o Cinsi Hı·. :vı.2 Uru Kr. Hisse l\tik. Maliki 
1,3,4,7,12,15, fll'e4 
16.19,21 T::ır a 588 s;os 3985 68 Tamamı Cerc o. Viktor jj 

D v Zin. ::ıt :ş tm.!leri Kurumu unmıoa memıfıi umumiye b1tkırnınd4'1 ~ 
tı ılal( ue k r:.ır verilen g •. yrimenkullc>rin vailfhuile ~lediye heyeti ve elıli fı1 
L ·ıfı dan tukdi t:•dilen k!ymdleri yulcarıda gösterilmiştir. . 'titııSl 

\1 .k6 i ;timUlk mua ııdesiue ve takdir edilen bedde ıtiraz edenl~nrı ~u ,8d t 
ı:ı eli..' ne ltılkik olunmuş va varit görülmediginden rtddedilCD\Ş V~...ıeJJiııt 

ı\ 1 1 ı da V .... 1 makr.mınca tdlidik ve tasvib oluomuş ve keyfiyet m~leııh~yr ~6yıı 
v a v l iller:m: 15 ~ı.iolülr ilıturnaınelerle tobliQ' kıiınm&Ştır. Malsahıp~~rı tresill ~ 
v k it ı ı n 1 ma n11 tebl ği ta ı'ihindeo itibaren ou beş gUn içinde usulu d~ eı.,ri 

i ve s •t sen Ueri veya vekAlelnamı'! veyahut vesaiki t:asarrufı~ıtlıJ 
ol uğu rnal~am,a \b azla gereken t~8<.'.il mu.am~lıekline ~raoaşaı:" 5ır 

rı t ~d ı du LU ddetm hitamın<: oll\k "dellerı ııraat uan &sına yabnltn .•• aıe . ·ı ın~ 

1 • g yt1me ıkıı lljı ıııe v ıi~~t ağı .g·L rızularına b..ı. uııdan tescı buıuo 
ı 

5 
ıın ynp \ "d ı ve b~dele ıtır11ı edenlerın mahkemeye müracaata hakları 

d ğı. g 

t stralya 
İ giltere v Amer i 
kadan ace\ J yardım 

Şubat ayı Ekmek karneleri 
hakkında tebliğ. 
Vilayet Makcımırdan . ~1,.Jı 

1- Şub:ıt ayın l rnahsus ekmek karneları . g·r. 
ve hırn\~rnı tevzi işleri #B·!lediyooo düzenlenrnış~3-

Avu \ru • hfü,6m X, .la ·t 2 -Karne tevziatıııın rnuntuzam, kolay Vf'! ~ 1''1'1" 
ponltı ı A UBt <ılya toı)rc1k ~ beli bir şekilde yapılmasını teminen hnllıa aıt, 11ıı' 
ldrına aı ı e\r f ·için Ye L,. ler kendilerinin ekmttk almakta bulundukları 1110~ 
nig·ne~e asker çıkarmr.\:ı· ...... dan veya bu fı ınlarm va kınında tesis edi~ecek nartJ ... ' 

istıyor 
n 26 A. A. --

rın · so ı a lngıltE re va Bürol~r tara.f.u;ldan lkinciklnunun 31 incı cuı .~ 
\rn r·ım büKft n Hu inr g·tnü nkşarnma kadar tPvzi edilecektir. eli ' 
üçunc· d fa başvnr \u k 3 -Momurlnra ait karnelerin n ~ şekilde Hızar brtd'' \.... 
Av st • l ~ E\ yn dım Pdil· lcrek noıediyr>d..:n alınacıığl devair ~üdirantn• . ~ 
m sini islcmiştı . ]llp t1ll\f rilmişfir.. ·oiO ~ i# 
Y nigineye yenid •n ask r 4- Şubat ayına mahsus ekmek karneleri bilıs" il 

çıl{ rcnışhırdır. ci m:ddede b:ıdi rilen yerle:den kolayca alı~~ -, 
V E:yvilin tefiişle ri 81 iç~n herkesin ikinci Kilnuıı ayına ~ahsus bU 'ı' 

R ngun 27 A A..- U . karnesinin dip koçanrnı bu yerlere teslıtn ve. 1,,,ı ı. 
z k o.ıtu lnJİ iz kuvv ı'eri_ çanhmJ kendilerine ait olduğunu isbat etrnesı ., 
B ş' U' m g ne al Vey dır. 
vi {, ngu a gide c;;k Bir I NOT : 
ın yu. ki aı:;l e i ~.uru·. l 

u · · Pm·ş vo b ı ulke· ı 
nin müd:ıf ası içiıı ~lman l 
l\.d ·rı~ri gözden g.,ç rerek 
.Jske i V ılı ile gurUşmi.ış· 

Ü . 

Ras Japon münasebatı 
Tskyo 26 A.A.- Jupo.ı 

ya ile Rusya artısında bn 
iık ~ ı i<.:'n bır a !aşma 
yapı1 ac ğı ub~r Vr!rilmek 
t dır. J on gaz teleri llus 
y m muvtıkkat bir anlaş 
m yı suratle yapması lü
zumu a işaret etmP.ktediı· 

leı. 

· ücı t ılerin v z,f s ne oiha 
yet verı l niycC<•ği gibi on
hır da hast111ık devrelerjn 
d» nenn up oUuklan dai 
, 1 r· · n muuyyea· bir· 
t d \ ül pr'mi alabilccek'er· 
d"r. \ ııcJ rnanş1 ı me'Uur 

rlıı y ıi m suli. et'eri 
61 ı ın yü\denm=ş o)aıı 
bu iıc etli D v t ıı emur· 
ı nı::ı, \: oı • ~ıJ, Devle 
t b ğ'ı v ik ·s di mües 
s.\S le ~u gibi bir 
t k ckıd• t Ulll\ 

ihtikar ilanı 
Ifatuy Asliye Ceza 

mahkc•mesindcn 
Milli korunma kaounu 

• na rou!ı :.ı\i f har~kdten Maz 
nun Anbıky ,uıuı Sofular 
muhallt:ısinden Ahdurah 
man oğlu Meınet Gözi huk 
kında yuptlan duruşma so 
nundn 

Fıat Muraknbe Komisyo 
nunca n"panın kilosuna 6 
kuruş fiut konulup keyfi· 
yel ila ı edildiği hulde iki 
kilo arpayt 24 kuruşa eat 
tığı s:ıbit olınuş ve yapt • 
l uı~.sahş miktarına göre 
iı;ti S<!l edilen mcmfMat pek 
hnfıf göı ülmelde hareketi· 
ne U)'ttn 378J sayılı kaou· 
nun mualdel 59:inci ıuud 
de.;inin J üncü fıkrasıııa,tcv 
fıkau 25 lira ağır pıra ce 
zasma ınabktiıniyetıu~ \'e • 
dukkilnının 7 gün müddet 
1 kapatılmasıua ve; rncv · 


