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lngiliz Tebı· ği 
Sini pur ( . ) - logiliz 

reami tebliği: 

Büyük s yıd Jopo kıt · 
lan Sing•poruo bıtıaınd 
bir yere çıkmışlardır. 

Kıtal rımıı düım nl anu 
harebeye tutuşmuıtur. Mu
harebe devam ediyor .. 

Londra (a.a) - Bütün ge· 
ce hiç durmad o jcponlnr 
bir topçu b r jı açmış!ar· 

dır. Bir çok harpler iştir k 
etmiı ol n yüksek rütbeli 
bir asker hayabuda bu k • 
kadar , ıiddetll bir bu j 
ateşine raıtl madığını bil
dirmiştir. 

Jıpon kıtal n bu ı l> h 
adaya çıkmıılardır. 

Moskov.1(11. )-R~ımi tob· 
liğ: 

Kıtalarımıı 8 ıubıtla düş·I 
manın mavaffAklyetini mu
k bil taarruz! rını bliyük 
zniatl tard ettikten ıonra 
bir çok klSy ve kasabalara 
işgale muvaffak olmuılardır. 
7 şubattı 17 tayyare düşür· 
dük. Bizlm layyaremi:ı 12 
tayyareden ibarottir. 

Moskova:(a.a)- Düıman 
yeni çekilmeler yapmak; ıo· 
rundc br lulmııtır. IBu arada 

düşmanın mukavometiae 
r ğmen 6 kıaabı köy düş· 
mand n kurtarılmııtar . ... YDz-e 
l rce düşman kamyonu kul· 
lanılm z bir ~h le 1?11okulmu~· 
tur. 

---o---
japo larSinv:a

pu a ayak 
bastılar 

Sinııpur (a.a)-Bu aabab 
j'pon kıtalara adadın batı· 
ıında karaya çıktılar. Bu 
huıutta henüz mufasHI ı:Pa· 
lümat yoktur. 

Şanghay(a.a)-Domci ajıa · 
_.,.. ... -- ıı blJdiriyor: Ko··y e stı•tco 

• • f 1• • J•po kıtaluı Johor bo· 
rının aa ıy ı ğnztnı geçtikten ıonra çok 

Ankara (•. ) - M at if kuvvetli bir topçu barajının 
Tekili H san Ali Yücel köy hlmaycsindc Singapurun b • 
cnıtitnlerinin 941 faaliyet- tııında bir y re çtkmıılardır. 
lcriain çok verimli olm .- H ber be üz teyid edilme· 
dol•yııiyle al kad rları t•k- dlğhıd~a futa tıfailit yok· 
dir ve tebrl ctrufştir. u t ur. 
enıtitülerde b len 9000 t • 
lebo vardır. 

.... --o--.... 
z 1 

Berlin(ı.n)- Alm a nazı rı 
Todt vazifesi b şıada a kc· 
ri vaıifolerini yaparken bu· 
gün bir tayyare ka111ında 

ölmüıtür. F ührer Dtııar T ed · 
t,a miili ~cenazo tönoi fiy -
pılmaıını emretmiştir. 

-- ---
Portekiz 
Cü . urreislii. 

Lbtboa, (ı.a) - Gc11er l 
Karmona busılla tekr r Por· 
tukiı cumburreiıliiine ıc· 

çllmiıtir. 

--=----
ngilızlerinÇin
ıler hediyesi 

Londra (a.a) - lailltere 
hükumeti evveleı Çinlilere 
yardım ol rak verdikleri 6ç 
adet motorbotu Çin milli 
hlikümetinc hediye etmiştir. 

---o-...... --
Vişide bir 

ziyafet 
Vfti(a.a) - Vitideo ayrıl· 

m dari::evv 1 Ar jaatin büyük 
elçisi pariıe gitmiıtir. Orada 
v rdığı kabul resminde Ma· 
reşıl peteain ; refikaıı Dar· 
lan daha büyük ıahıiyetler 
bızır bulunmuılardır. 

Ticaret vekiletinden vUiyete releD yeal 
tebligat, beyannameye tıbi tutul•u bobıı· 
bat ve ualarıa bıasıilerl oldutu ta1rlb •1-
lemektedlr. 

Buna göre ekınejiai kart ile alın ıchJt 
ve kaaabal1rdald balkın eliade ve eviade 
bulunan bujdıy, çavdar, mahlut ve m11ar 
ile buolırıll unları beyaaa ve el koymaia 
tabidir. Blnaenıleyb, piri•cin, pirhaç u•u· 
nun, niıaıtanıa ve bulı11ruo da bey••• •• 
el koymaya tabi olduiu hakkındaki ~yllaı 
doğru değfldir. 

Bajdıy, çavdar, mahlüt ve mııır ile bua• 
ların ualarıadaa el koama [harlciadn kıla
cak olan kııım yalaıı nllf&aı bıııaa bir kl· 
lodur. Daha fazla11 beyana ve el koymıia 
dahildir. 

Ekmeğini evde yapanlar da ıehlr •• 
kasabalarda müıtehlik halktan [ıa1ılmakta 
olup bunların evlerinde ve~ellorinclekl but· 
day, ml11r, çavdar, mahlut unl•rdaa lımir. 

vilayetinde ağuatoı ayı nihayetine kadar 
evvelce bildirilen eıaılar dabillDdekl ~mlk· 
tarları el konmadaa hariçtir, Jazlaıı beya• 
na ve el koymağa tabidir. 

Bu suretle el konmaia dahil •• huba• 
bat unlara toprak ofiı taHfıadan ofiı ol· 

mıyaa yerlerde belediyelerce : .. tın alana· 
caktır. 

Şebir ka1abalardıkl hılk tacirler, · e111ıf 
ve ıirketlor diğer buıuıt müe11e1elerde 
yukarada yaıdıiımız eaaılar dairesinde IM-
yıaaame vermağe mecburdurlar. 

Ticaret vekiletiahı ;yeni teb1iiind~a ıa· 
laııl•D diier mühim cihette ıudurlll be· 
yaasaame itaaı için verilea müddet 12 ıu· 
bat 942 perıembe iÜDÜ ıaat :11 ye kadar 
edeceklir. 

Beyaanamelerla maballha en bilyük idare 
amirine tebliilndea itibaren üç glin lçlade 
el koaulmuı olan hububat ve ualana top· 
rık ofiı• veya belediyelere teılimi mecllu· 
ridlr. 

Ba huıuılara ria.<et etmlyetler bıkkıada 
milli korunma lcanuau hnkümlerl tatl»lk 
edileceil aibi bunların •• ı.rlnde •• dlter 
yerlerinde de arama yapilacaktar. 

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

Yahudiler gidecektir 
lıtaabul - Bulıarlıtaıadan hicret eden 

Y ahudilcri Filiıthıe 16türürkeu makineıiae 
anz olan bozukluk yizüadeo uza• m&ddıt .. 
tenberi limanımızda kalan (Struma) Yapo· 
ruaun tamiri bitmiıtlr. Yahudiler ıidecek· 
tir. 

---o---
lstanbul Maçları 

Iataabul - Dün yapılan lik maçlaraaıD 
neticeleri ıunlırdır: 

1. Spor Beyoğluıporu 3· 1, Beılktıı 811· 
kozu 4·0, Galat11aray Ka1ımpıpyı 3·0 
mailOp ıtmiılerdlr. 
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jiııtt i, Şeytanmı?i - - Şehir Habe~leri--
I : -7- Yazan: SIRRI SANLI ı 

işte benim bQJI gelen felaket- Köylüyü • ~al. Dünkü. maçlar 
ltr bu UtlDBk 18 içki masasına dırmak ıçın ltay, A.'.'.ordu 

Vfıi (ı.a) - Ofi ajaa11aı• 
bildirdiğine göre bokal ı•· 
selesi baı yaaılarıada Almar 
Franıız it birliiiadea ballı.
derken diyor ki: 

oturmakla basladı... ~ dü~~~er g~!~~- iki tarafın de bazırliiı oal· 
müzde b&yük bir bidile eı· 
kil edecektir. Her millet 1•· 
ai nizamdaki lalueıiai bihD•
lidir. Eıllm!ı olan Fran11aı• 
hudutlara dıııada . faaliyet 
ıöstermek iıtemcıi bir lui 
dır. 

-----o----
Arkadaıımıı e"li kadın ba sözleri ıöy• 

ledikten 1012ra bir kahk•bı bash ve ilave 
etti : 

- Soar•, kumar oyoarken kocam ya· 
nımda buluaduiu Hman bir türlü ceHret .. 
le poker çeviremiyorum •. 

Hele bir blöf yapıp ta karıımdakiue: 
yutturamunm banı herkeıin içinde u Ne 
vakte lcad1r böyle budılac• oyun oyna· 
makta de•am ed~celuia?,, gibi tekelirlerde 
de bulunmaktan çekiamtyor. 

Halöuki poker oyn1rkea bir bayii cesur 
davranmak ilamdır. Niteldm böyle yapın· 
lar dıfma kazanıyor. 

Bunun üıerine ben arkadaııma .: 
- Fakat böyle blyilk bir cesaretle ku

mar oyaıyınların cüıdanları elliıer ve yil· 
zer JiralıkJaıla doludur. 

Mahdut mııtlı inıanlar bu suretle oy· 
aamığa karar. verdikleri güo evlerindeki 
çocukrarı açlığa mahkümdur-, deyince ba· 
na ıa cevabı Yerdi : 

- Rica ederim, bana burada ablik dtr· 
ıl vermefe. ukalalık yapm•i• k•lkıımı.Bu 
akıım Y•~ımda kocam yoktur diye ferah· 
la, aeıe ile tilr gece ıeçireceflme, istedi· 
tim aibf bir poker partiıi çevlreceiime 
ıe•iaip d'!rurkea bunu burnumdan çı
karma .• 

- Lilda bu ıkıım senin göiıün de 
fazla ıçık, biraz daha kapalı bir elbiıe 
ırlyemez miydin? Yoksa buau da kocanın 
yaaında tioluamıması ıerefine mi yapıyor· 
ıaa? 

- Artık yeter, Bu akş•m yanımdı ko
cam yok diye baııma bir kaynana olma .. 
Şunu iyi bil ki lleaim elbinm f aıla dekol
te olduju • zamıa oyaacla bayağı taliim 
açılıyor. 

Fazla olarak karıımda kocam olmadığı 
zaa>aD kumarda kaybedince ıundan bun· 
dıa borç almaktı da glçl&k çekmiyo· 
rum .. 

O enadı e• 11blbl belrir adam çok 
nazik l:.lı re•eraHla bize: 

- Bilfe od11ındaki nefiı mezelt.r, enfes 
bayanlan• iltifatlarını bekliyorlar, diyerek 
bizi btır çeılt meze, mey.o •• çiçeklerle 
clolu •• ılbltl bir yemek •e lç\rf mı1111na 
da•et etti. 

lıte benim bııımı Kelea feliketlerfD 
baılaagıcı da bu yemek ve içki m1111ın • 
da yeralmıı oldu .. 

-Ark111 var-

Külttlr bakaulıiı köylüyü 
kaldırmak, onu Tilrklüğe 
liyill bir derkeye çıkarmak 
için hazırladığı yeai prajeye 
l2öre8-mede - 24 bia köy 
öğretmeni yetiıtirecektir. -
-ıı.~-Y eni liyiball böltimdn,:
~Ymr çıkın birinciıi ötret:-
menlerin köy bölgeltlrinde 
scezid baş öğretmen aıfaiyle 
köy okullariyle (köy eniıti· 
tilleri ara11nda biribağhlık 
yaratmak. lkinciıi: Ôjretmon 
veeğit;;~lerio . vaıiferi. 0-
çüacüıü: Kpy çocuklarının 

durvuıu. Döıd6acüı6: imece 
ıuıetiyle yapılacak iılerdir. 

Bu Jiyibaaıa mühim bölO
mli de ceza ve müki.f ıta 
aiddir. Euiıtitft öiretmeole· 
rine bazı bıklar da bıhıedil· 
mektedir. 

Düa Al1ancak ıtadında 
lik maçlarına detam edil
miştir. Altay K. yakayı 2· 1. 
A. ordu Ateıi 4·0 yeamiı· 
ferdir. 

--o·--
Bornovada 
Müsamere 

C. H. P. Bornova Ergene 
ocağı adına İzmir bılkevl 

temıil kolu ~ reçen Cumar· 
ıeıi akıamı bir müsamere 
vererek, (Kaauo adamı) •~ 
(Bir aziıllk)piyeılerini tem· 
ıil etmiıllr. 

Bııta :uım&"tneral lımail 
Hakkı Uluğ tümgene~al 
Avni Uluer olduio halde 
kalabalık bir halk . kitleai 
m611mereyl [aeyretmlılerdir. _ _, ___ _ 

Almanya nasıl Belediye reisi-
mailup nin tetkikleri 
olurmuş ---.... 

Londra,(ı,a)- TH muha
biri bildiriyor: 

Rusya bugün Almanyayı 
mağlup edebilir. Serlevbab 
bir makalede eier İngiltere 
ve Amerika taak ve uçak 
üıtüalüğüoü Ruıyaya temin~ 

ederlerse Almıayanın mai· 
lüp edileceği yapılmaktftdır. 

1942 ıenesinia ikinci Y•";., 
nsıadA Avtupa veya ıimıl 
Af rikaya çikuılacak kırk 
tOmen, ayni zamanda Ruı 
ku'fttlerilc hareket edebilir· 
lerae Alman hezimeti tacil, 
edilecektir, denilmektedir. 

Belediye reisi B. Reııt 
Leblebicioilu düa muhtelif 
pazar yerlerini, K&ltihparkı 
ve diğer pırklar1 teftiı et· 
miı ve bilb11H ırıda mad· 
deleri fiatleıi 6ıeriade meı· 
gul olmuıtur. 

Yüzlerce Ru
men kurşuna 

dizilmiş 
Ncvyork(a a)-ltimıd edi· 

lir bir kaynaktan:öğrcıalldi· 
iine göre Odesada yüılerco 
Rumcu at\ccrinin kurıuaa 
dizilmesini ~protesto etmek 
mık11diylo dört )umen ıe· 
nerıli iıtlfa dcniıtit. 

Frıaı••ıa eliade bir im•" 
paratorlak bqf uauyor. Su 
varlık Franııya bir dıı tiya• 
seti yikleJmektedir. f,. ... 
Avrapıdaa ay11lımıyacıi111a 
göre Fraa11ılar yi•e Awupa 
düa1aıı alaaındaki beraber· 
liie ldayaamalıdar. 

o 

Sırp çeteleri 
Belesrradı 
Bombalıyor 
Moıkova(a.a)- Moıko,."' 

daa t&iHnildiılae ı&ie Sat• 
çetelerinin topçaıu ller ı•c• 
ıabahı kıcl11 l11lıradı bo•• 
bılımaktadır. Gıç• lçetellf 
ıehre kadar ıirerek E Alm .. 
deYriyelerll• mabaıelt• •••· 
yorlar. -------
Ruslar da 

bahara 
illi 

hazırlanıyor 
Moıkova,(a.ı)- Maretl'1 

Voroıilof Budyeni iç :_Rar 
yada ilkball1r tıırruıu 1191' 
bOyük ordular b1111byorl9fl 

Pnvda ıızoteıialn-:: • ., .. 
diii malumata g6re ord_.. 
Bııkar b~l&"eaiyJc orta Ar 
yada U11I ıutlarıada tallot 
yıpmaktadarlar. Buralar ... 
gealı ölçüde karulmuı ol.a• 
harp 11aaiyi durmada• tes 

i ~ ---------•ı lrııyor .• 
ı Elham a Si11~emasında ı ız-m.IHl~~18~ba-;;,;.-;n;ı:;c~ı ~1.--.1~rı-

*!L 

ı (Iımirde ilk dcfı) 2 Filim birden : l 1 il 
ıı y . s d ALONI YOU AGAIN ı ilk 'Ubısı·ndın ı - enı ev v. POVELL MYRNA LOY : v : ,, t2 K 1 EVLENiYORUM! ı Henüz muvınıflık blılll• 
ı ... arım 8 HE MARRIED Hl VİFE ı tini ifa etmemiı 316 337 d;; 
ı Joel Mc Crea • Nıacy Ktlly ı jumlu erat ile ıubemlı 
t Seaaılar: 12.50-2.20-4 10-S.40-7.30-9dll.. ı 85 ve 86 maddeye tabi ı:; 
: rumarteıi, Pazar ı ı do ı tularak yoklama görmllt ._ _________ .;....,,,_ ____ _,_____ ııaıf almıı erattan ıimdi1' 

lzmir Yabancı Asker- i T • d Tel. ı yyare sınemasın a 36116 ı 
kadar· ber• ne aebeple olu~ 
olıun sevk ediJmlyeal•11 

bir hafta · içinde ın.,.lff 
mürrcaıtlan me11faatleri I~ 
bıdır. Akıi Ltaktiıdi il• 
zıaıcıklan ilin oluaur~ 

lik Şubesinden: 
lzmirde bulunan yabAncı 330 ve 331 do· 

jıımlu ihtiyat erlerden (MuYAzzaflık mü· 
detlerini ikmalden sonra kanuaın llive 
edilen birer senelik fazlı biımeti if> <de."; 
ler buiç ) iıtihkim muhabere aıaıfına 
meaıap eratla ıavk edilmek &zere çok 
acele 'fabemlıe mBrac•.•tlan ıkıi t•ktlfde 

etııfıııcıkları ilin oluaur, 

i 2 Süper Filim Birden i 
Cilt ve Zührevi~Haıtahkl-" 

ı ı- Fransızca ıöıtn Bir kış gecesi J 
ı Pierre Blancbar - Reoee Sıi Cyr ı 

f 2- lagilizce ıöılü Yıldızlar şarkısı f o ~t~h;·~·R 

l
ı G!oria Jeaa Biıg Croıby : d 
ı Mıtiaeler: Kıı Ke~ui: 2-s. s.ıs te.. ı Salih Sona ::. 
.; .. _v_._ıd_ız_ıa_r _.§ .. •_rk._ı•_ı:_3_._3o_-_6_._3o_-_9_._4S._t•-··------..ı; ikinci Beyler ıtio. 7.9 Tet.21' 
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Yeni b ~ r ısoır- i JAPONY ANIN i eV:iıl 1 

m 
i Biltün tcvzic tabi madde· 
' ferin ay bı ıındau itibaren 

bölge iııe müdürlüğll tua · 
faadan dafıtılma1ına kar~r 
Yerilmiıtir. Buadaa böyle 
ihtiyaç Jiatelerini hazır'aya· 

to nebatı {B0YUK EMELLERli 
bulundu 

Y eDİ bir nebattıa alkol 

illihsall ltalyada yapılaa 

tecıübeler muvaffaklyetle 

rak bölge iaıe m&diirlülde
rine verecekler tevziat bu 
listelere göre · yıpılıcıktır. 
Bu huıuıta lüzumlu hn11-
lıklar alakadarlar tarafıadıa 
yapılmaktadır. 

ııeticelenmiıtir. Litiace lı
mi Polymnla edullı ola• bu 

nebat hayvan tyeml olarak 

kullanalabildlii rlbJ keadi
ıiadea y&k1ek miktarda al· 
kolde elde edlfmoktedlr. lıtaabul bölge iaıe müdü· 

rii Muhtar Rok dün akıım Hoktaraaa oa dekaraaa 
Aakaraya hareket etmiıtir. 1480 kilo kadar mahıul ve· 
Bugin yeni teıkilit hakkın
da alikadarlarla temaslu 
yapacak bu akıamki ekıp · 
re.le şehriınıze dönecektir. 

ren bu nebatı• bu miktar 
mahıiilüadea 90 kilo iıpirto 
ahnmaksadır. 

lzmir Defterdalıiından: · 
Sataı No. Mulıammoa Bedeli 

Lira Kr. 
ıokağıDda 252.SO 108 00 109 Buca aı•i• M. yaihtae 

m2. ıs t•jlı ana 
110 Buca yukarı M. me11ollıa ıokağında 202.'50 SO 00 

m2. 8 lftjh arsa 
111 Bayrakla boraova caddesi 1643 üaci ıokak 40 00 

1969 ada 3 p1rael 127 metre marabbaı 85 
tajlı arsa 

112 ikinci karantiaa M. nuıırlı (Hıtay) caddHi 1760 00 
784 ada 2 panel 289.25 metrfı m. 190 tajlı . ,.. 

113 Üç kuyular m. 5 auınauh sokakta 1885 ada 
1 pırsel 651 .50 metre murabbaa 11 tajh 
arsa 

114 Bayraklı 1618 inci N ergiı ıokak 2009 ada 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

8 parsel 170 metre murabbaı 10 tajh 
arsa. 
Bayraklı 1618 iaci Nergis ıokak 2009 ada 
9 parsel 236 m2. 7 tajlı arsa 
Bayraklı 1619 uucu yasemin ıokak 2009 ada 
4 parsel 96 m2. 4 hjh ana. 
B.ayıakh 1618 iaci NHriı ıokak 2008 ada S 
parsel 217 m2. 4 tıj'ı ıtrH. 
Bayrakla 1618 iaci N ergiı ıokak 2009 ada 
11 parsel 224 m2. 3 tajlı araa. 
Bayraklı 1618 iuci Ncrgiı ıokak 2009 ada 
10 panel 220 m2. 5 tajh arsa. 
Bayraklı 1618 iaci Nergiı ıokak 2009 ada 
12 parsel 362 m2. 1 tıjiı arta. 
2 İllcİ karaatiaa m. m11ırh caddesi 786 ada 
2 panel 317.75 m2. namıraıız arHaın 40 ta 
9 hazine bi11eai 
2 inci Karaotiaa m. ma11rh c.ad. 786 ada 3 
pauel 491.75 m2. num1rH1J araanıa 40 ta 9 
hazine hissesi 
2 inci karantina m. mııırlı cıd. 786 ada 4 
pırael 170.50 m2. nuı.naraıız arunıa 40 ta 9 
hazine hi1111i 

2 inci karantina m. muhdes yol 786 ada 6 
panel 234 m2. numuasız ar11nın 40 ta 9 
bıziae hi11eai 
2 i ci karantina m. mubdes yol 786 acla 13 
parael 269 m2. numarasız ar11nıa 40 ta 9 
hızlne bi11eal 
2 inci karaatiaa m. muhdea yol 786 ada 14 
par•el 278 m2. numarasız artanın 40 ta 9 
hazine biueıi 

50 00 

42 so 

47 80 

19 20 

54 00 

56 00 

58 00 

90 50 

14 18 

22 05 

7 65 

8 10 

9 00 

9 45 

Yukarıda yazıla emvali!'I peıin para ile mltktyettui 
30-1-942 tarihinden itibaren 17 glla m&ddetle m&zayecleye 
koaulmuıtur. 

lb 1 • -· 16 ·2·942 tarihine m&sadif Pazartesi rl•I uat 
14 tedir. Taliplerin muhammen bedelleri &zeriadea 1tiıde 
yedi buçuk teminat ıkçesi yatırarak ye•ml mesk6rda Millt 

Emlik mlldilrl&iDade mliteıekkil ıatıı komilpnu mira• 
caatlara illa ol•aur. 518 

(Y •za•: HaUI Zeki 0...) 
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Sarı ırk - Beyaz ırk 
"San ırk, mulıtelif mllldlerla laıriade 

bildim ıBrerak idueler temi• •tmit olma• 
11 itibariyle clioi •• lilltlrel aoktadaa tef· 
rikaya düım&ılerdir. 

811 yeal cemiyet iıe b&tfla baaluı bır· 
tuaf ettirerek ba dialeri• •• ılbi ••••••i 
ldetlerd•• meydau r•••ıilal tetkik ıar•· 
tiyle dini •• milli birliil temiae çalıpaak· 
taclır. 

Fakat biti• hualar lueti aefillere, diai 
auaelere, ulusal Adetlere riayet ederek 
tldlllta yol eçmak mabadı•• matuf· 
tar. 

Bu bale ln2iliz ve 
Amerikalılar ne diyor 

Amerika ı•••teleri Japoalarıa ba Aıya 
politlka11 laakkı•da pek ıok makaleler J•~ 
dilır. l•rflls ıaıeteleri ele "Japoayaaıa dik 
kafalı aıkerl malıflllerhaia aykarı ılyuetl,. 
di1orlar. Ve bu ıiya1eti teakit ettiler, edi· 
yorlar .. 

Ba arada J•poalaraa "Çiala MaaçakoJ• 
misal olmak zamaaı relmMtir" auarl1ele· 
rlai bayii baltal•dılar • 

Nitekim D•Jll HerUI ıaıetUI: 
Japoalarıa warkta komlaiatlli• ........ 

mak içi• bar•k•t• ıeldildariae üir elaa 
iddlalaraaı• ylkıek poUttlsal•n•• ...... 
aa mıydı• açmak içi• bir ııltep o&•ap; 
- da 1ascldar •• ıa•• ela lllfti et· 
tiler ki: 

"Japon lıariclyoıi bilmeHdlr ki Iaıllter• · 
vo Amerika Japoay•yı ba lteylk projede•· 
vaz ıeçlrmek içi• keadiılaı: 

"USLU!" 
DJye baj•ncaklardır •• 1111taraeelr· 

lardar. 

JAPONLARIN 
HARP USULLERi 
Çine harp mll,.lıldi ılaclııea aabrl 

miitebuı11ları J•poalan• Çia ord•-• 
maililp ... mtyeceji kaaaatlal a...1 .... 11. 
tıdirler. 

Raı .. Japon harblade olclaja ılbl, Ja· 
poa karm•J bqkanı da bilakiı n aüwt 
barelalh• ma•affakı1efllsUl&le aatlc•a· 
memeli içla m•1••• bublai malaaArQ• 
almaia plıtmaldader. 

Hal.,akl Japon ordumu adet •• tık· 
nlk aoktaııadaa falldyetl•• ratm•• ltncla 
da ma•affakıyet tlphılldir. Eter Japoalar 
Çin ordaıaaa imhaya ma•affak olamu• 
lar• ye ltarada da lalı ibtilllı me,.._ 
•erUme11e, Jıpoa ordaıa llaaaa altılldn 
çıkımıyacaktı ı. 

Rll ıııırıll Lıılııkl'ılı 111 
n,tıkı ııtaıbıı ... 

Levlaıkiala mltalla•ıaa ılrı Jıpoalar 
iJi •• muti aıkırlerclir.. Oalar Almaa bar· 
bi1eıi•••• meıaadur. Trktiie a11•• laarp 
ıderlır. Fakat hırp uıalilal kanı1ama
mııla"1r. 

= .. !UP nr-- -
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iz, i sk rlik Şubesi 
8&.şka -Jıiından: 

1-Ye·Jck s bay .. na b•zitlJ.tı ıyıoda ya
pılan yoklıunal ıı bu se:ıe göderiten lüzum 
üı.eriaae hemen aşlaoacığından bilumum 
yedek ı ub11yl r ~ş.aj'ıda yazılan a-ünlerde 
blitü?> askeri YHika ve nüf ua cüıdaDlan 
ile birlikte ıubeyo mUrscHt etmeleri li
zııudır. 

2-Yokiamaya gelmiyeu yedek subaylar 
1076 .s yıfı kaaanunua 10 cıı madd~sine 
göre el li lira para cezasına çarpılırlar. 
3-Yoklamıya gelmiyecek kadar basta 

olanlar doktor raporu ile buiçte baluaan
lar açık kilayelcrile şubemize taahhütlü 
:.nektupla bildirmek mecburiyetindedir. 

4-Y •t haddi olup nüfosunı yaı hnddi 
deye yazdırın ıubaylır bu yoklamaya gel· 
miyeceklerdir. 
10 Şubat 942 Bilumum kurmay vo piyade 

ıubayhın 

11 " " " Topçu Ya jandarma 
ıubayl•rı 

12 
13 
14 

16 

17 
18 

19 

" 
" 
" 
it 

.. 
n 
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" 

" 
" 

it 

,, LeYazım Ye nakliye 
• lıtibklm, deniı, laı•• 
,, Silvari, Demlryolu,Harp 

HDIJİİ 

" Muhabere, heup ve 
muamele memurları 

" Tabip, Eczacı, veteriner 
., Adli, Tüfekçi, Kamacı 

Muzikı, Maranıoı 

" Yedek erbaılar 

Sabi bini 
dükkanı 

öldürmüş 
soymuş! 

lıtaabal - Asliye 1 iaci ceza mabke· 
m11I rarip bir hıraıılık vak'asıaın duruş· 
maıım aeticelendırmııtar. 

H'tarlarcladır ki, Şebzadeb•ııa.da meıhur 
tatlıcı Abeülkadır geçen yıl Molla iımlade 
bir arabacı tuafındıa öldllrülmüıtli. 

lıte, Cemalettin iıimnde bir ıenç de bu 
katil ••k'aııadaa iıtıfade ederek, boı ve 
ıahlpıiı dOkkiaa girmiı ve kHayı kırarak 
içla~ekl 300 lirayı cebine boıaltmıştır. 

Bılih'1o yakayı ele Yererek adliyeye tea 
Hm oluuna maznun, 1 inci ceza mahkeme
ılaln kararile 2,5 sene müddetle bıpse 
mabküm etmiıtir. 
----------~~..;;;._~~...:;._~~_.,.----

lımir Sulh Hakuk mıbkemoaindea: 
Fahriye, Hava, Hüaeyia H6ıoil, Muazzez 

ve Muammerin ııyian mutHarrıf oldukları 
eırefpııı ikinci ıüleymıaiyo mahallesi det· 
teban 460ıncı ıokakta kain 11 numarala 
baae malakemece uerilea izalel şüyu ka • 
rar1aa lıtiaıden 2 3-942 l?IZtrteıi güoil 
•••t 15 te lımir ıulb hukuk mabkemcıin· 
de Hbp yapılacaktır bu arttırmada tab • 
mla olanan bedel 300 Uranın yüzde yel· 
mlıbeıl Yerlldiil taktirde • taJibinG ihalcal 
yıpalacık akı! taktirde 1atıı on a-lia daha 
uz•talarak Udaci ırtıroıı11 12 3·942 per· 
tımbı aDaü Hat 15 le yine dairemizde 
yıpalıcıktar iayri meakul üzerine bak ta-
lebiade hulaaaalar elleriadeki re1m1 ye· 
uik ile ve daha fazla mılümat .-almak fs .. 
teyealer mabkememiıia 941 847 ıayıla doı
yaııaa mUraca•tları luzumu ilin olunur. 

Almanvada 2 
milyon yabancı 

• • ışçı var 
~ .... o------

Borlia (a.a)-- Yeniden si· 
lih allana aıöaderilmiı olan 
Alman amelesinin yoriai tat
mak üzere Almaayıya iki 
milyon yabıncı lıçioin ge
thildiği bildirilmektedir. 

Tanca suikas
tındalneler oldu 

----
Roma (ı.a) - Tancadan 

bildiriliyor: 
12 kitinin illmil Uo notl

celeaen 6 ıubat bacllıeılade 
Taaca bılkı lagUiz konıo· 

loıhıaeıi iin&ao relerek~bl
nı yi yakmak lıtemlşlerdir. 

Dııarıda buhınan ve kon• 
ıoloıluk memurlarına ait 

otomobiller devrilmittiY.Kon
ıoloshano camları kmlmışbr 
hılk bunun tada iktifa etme· 

ycrek ş~birdeki İngiliz mı
gılanaa hücum etmiılerdir. 

11kaldarda adalet iıteriz 
Feryadlan,, duyulmuıtur. 

Polis biltün İngiliz mıgıza 

eylerini kordon altında bu
luzıdurmıktadır. Fcvkalide 
•aıiyol dolayiıilc şehirde 
öıfl idare ilin edilmiıtlr. 

Madrid,(a.a) - Tancadan 
ielen bir habere rıöıe Tan· 
ca infilakında 18 kioi ölmüı 
36 kiıt yaralaamııtır. 

Geçen htfta gelen bir 
vıpurla bir iuıiliz kuryeıi 
aıelmittir. Bu adamın çanta
ıuu koyduiu sırada bir ia · 
filik olaıoı ve etrafa ketif 
dumanlar kaplamııhr. Bu 
ıırada şehirde beyanname 
dı&"thlmııtlr. ÖlGnlcr ara· 
11nda İngiliz konıo!oıbına· 
ıiao menıup Oç •Hpta var· 

dar. 
Hadise Taacıda heyecan 

uyaadırmııtar. Za bata tah-
kikat yapmaktadır. 

Kesin harple· 
rin arif esin

demiyiz? ------o----
Londra (a.a) - Öoümüz· 

deki günlerde biiyük ölçüde 
faaliyetlere ıahit olacağımız 
01uh•kkakhr. Bilhassa doj'u
da keıia harpler bekleae· 
bilir. ----o--·-
lngiliz -Mısır 
samimiliği __ .. _ __.. 

Kabiro,(ı.a) - Bıı•ekUia 
dalreal (önOnde toplanan 
bılk NahH paıayı karıı 
aevglılal ve lngilterGye kar· 
ıı Hmpatiıiai bildlrmlıt . r. 
Baıfekil balkona çikarak 
halka demeçiode milletio ve 
tıcıu haklarını korumak hu· 

ıuıua da duyduğu gururu 
anlatmıı iagiliı b&kllmıtlain 

mister Limpıonun itimadını 
Öfmilıtür. 8. Limpon bal
kona çıktığı zaman · ayni ıu-

rette tezahüratlı karşılan· 
mııtır. Nahas paıa Lamp· 

sonu kucaklayınca alluılar 
bir kat daha artmıştır. 

_...._ .. __ 
Bul2aristanda 

Yahudilere 
hak yok __ ....... _ 

Sofya,(a.a)- Bulgar Sob· 
ranya1tnda kabul edilen bir 
kanun projesine ıöre ya
bancılar Ye yahudiler ıchir
lerde birden f •ıla sahip ol· 
mıyacaklır ve yabudilere 
ait gayri menkul mallara 

devlet el koyıcaktar. Bu 
mıl Hhiplerl bedellorhıe 
20 ıenecie ödenmek üıere 
yüzdo üç falıti devlet tah· 
filleri verilecektir. iıUmlike 
tibi hı. tulıe yıhudi emllkl· 
nia kıymeti 2,S • milyar Le-
vadır. 

Amerika da• 
yükselen s~ 
ler arasında 

Türkiye 
Nevyork ( ı.a) - Yaı•• 

bİıtana yapılacak yard.
etrafında Madam Taul yıP· 
yor: 

N Eğer Amerika Yaaaaiıt,.. 
yardı aı etmeğe karar nrlll,
mit ol111Jı Miıter Vilı b.r' 
na dair kefalet vermeıdl. 
Yuaaaiıtanda buıüa ıçbk• 

lıktaa ölen çoc11klır ••'' 
Kahraman Yuaaalılar Al1118' 
bombaları altıada ölmeaalr 
~erdir •• : Şimdi bu kalır&Jllll" 
lar açlıkta• ölmektedp. _..._ 

Yuaaalataaa baidaJ , .. , 
lebilmeıi için YuaaabJ.t' 
lnlçredta bir lıtikraı akW 
deceklerdlr. Bu kalar•' 
mlllete Türkiye lıter1• ~ 
dım edebilir. Bu takdlrr 
icar •e iare kıaaaaa.., 
Tirkiye aıaml ıekllde ı,ti" 
fıde edecektir. Valll• .... 
meaiade belki buaa bir it'" 
rettir." 

Ukranya hüki-
meti yer 

• 
seçıvor 

NoYyork,(a.a)- Diplo••• 
tik kaynaklardıa ah••• il'" 
beılerde bildirdiğine ı'!: 
Ukrayna lıilkiimeti yakı~ 
memleketine döameil llll"' 
etmektedir. Buıi• yırt' 
zaptı beklene• Harkof dlf" 
tüktea ıoara Ukray•• 114 
ktimeti Ukrayna toprıki" 
rında bir yere yorle .. cektil' 

...-...... o~--

Taarruza bii
cumlamüdaf~ 

D. D. Yolları umum 

Moıkova (a.ı) - Al_., 
komutınhğı, · ıoa ıl•~ 
blr çok köyOn geri alıD~ 
merkez er pheıiade So•r
ilori hareketini durdur~ 
tetobbllı mak11dlyle •-_.Is 
rebeye yeni yedekler •~ 
mecburiyetinde kalmııtıı• : 

mu••du··r· yedeklerden b•ı• birli~,., 
cepheye ıoa güaleıde f d 

7-2-942 lüiünden: mlılerdlr. c~pbeaia b•~ 
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• ehemmiyeti o1ıa kııl '' 

ayı 101 ao. hı Yolcu tarlfeaİDİD Gidiı· DC>DÜf bllet ücretleri- rinde Almaalar meYzilırl• 
A!clı• piyade alayındtn 938 HDHinde ne ılt oltn lkiacl lmmı ile bu biletlerin merlyet müddei· durabilmek için azimli ~ 

aldııım aıkerllk torhiı tezkerHiai zayi lerinia temdidi hakkındaki tarife tarta 10 ıubat 1942 tari· retler yapıyor ve 111•"'f 
ettim. Yealılai alacıtım fçia eıkiıiniıı hinden itibaren llivedilmiıtlr. karıı hBcumlar uıullla• ~ 
lalkm6 olmadıtını illa ederim. Bu tarihe kadar alıamıı biletler gidiı ve dôofiı seyahat· rac•at. edlyerlar. Ba•..-~ 

Elazır viliyetini Sivrice kazası lerinde muteberdir fakat merlyet müdd:tleri temdit etli-· beraber Almaalar So~ 
Kavuk köyünden Re1ul oğlu rilmez daha fazla lzahıt için iıtaıyoılara müracaat edilme· ileri hareketini durdarlll" 

Darıua GtUle 325 lidir. · muHffık olm~ 

Milli oiyanno biletlerınizı· ( Saadet ) ~·,~.el"~lnd ... n ab ::.. Çoraıkkapı Pollı Merkezi •••7 
& f: ""'• ... ti4 H DGGı hdı UMDER 1'elefoaı ~ 


