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SAHIFE2 

TARİHİ ROMAN Yazan: Şaıhin A. uman 

-- Tayyar zade ~elmişti! 

Gevherli hanım ve Mehpare büyük bir heyecana 
tutulmuşlardı, demek gelen Tayyarzade idi ha! 

••• J9 ••• 
Hünkar Beyendi, Mehpareye dedi ki: 
- Kız, •en hepimizi yendireceksin. 

Doğrusu, yüztime kara sürdürüp maska
ıa olma<;a benim niyetim vok. Bırak şu 
tep.siyi... Sen beceremiyorsun. Yüzüğü 
senin yerine ben arayayım ... 

Hünkar Beyendi bu sözleri söyledik
ten sonra Mehparenin yerine geçerek 
karşı tarafın yeniden hazırladığı tep
side, yüzüi!ün hangi fincanın altında 
saklı bulunduğunu aramağa hazırlandı. 

Gevherli hanımla Kllhya Ferhat ağa 
d~rin bir a!Aka içinde, zihinlerini saran 
başka düşünceleri unutarak o devirde 
bütün konaklarda Hr salon eğlencesi 
şeklinde oynanılan bu basit, iptidai oyu
nu takip etmeğe koyulmuşlardı. 

Hünklr Beyendinin he:recandan titre
~en elleri birer birer fincanlan kaldır
mağa başlaml!jtı. Bütün gözler, o daki
kada Hünkar Beyendinin yüzüğü ara-
111alda ml!lgul olan tombul ellerinin üze.. 
rinde dol31ıyordıL İşte büfün gönüllerin 
tıışlan bir heyecan ve merak içinde ka
larak titreştiği böyle en buhranlı bir da
kikada birden bire odaya yeniden bir 
•dam dahil olmuştu. 

Gevherli hanım, bu tatlı meşguliyeti 
arasında rahatsız edildiğinden ötürü ca
nının sıkıldığını anlatan sert bir sesle: 

- Ne var Kanber? dedi., sen de fın
cnn oyununa bakmağa mı geldin? 

- Hayır, Sultanım_. Anberle birlik
te alt katta nöbet bekliyorduk. Birden 
bire kapı çalınd.:. 

Aıuızın derin bir korkuya tutulan 
koca karı hemen telaşla yerinden fır
lamıştı. Titrek bir sesle: 

- Yoksa kapıyı açtınız mı? dedi. ben 
alze gelen aclamm kim olduğunu iyice 
~olamadıkça. Kapıyı açmayın diye tem
bih etmedim mi? 

Gevherli hanımın lwruyuculan olan 
iki araptan, Kanber adındaki bu uzun 
boylu herif: 

- Gelen yabancı değil Sultanım, di
ye cevap verdi, sizi sık tık görmcğe 
gelen Dervİf Mahmut!_. Yanında 
genç, güzel bir delikanlı da bulunu
yor .•• 

Aman Yarabbi! O dakikada Gevherli 
barumm birden bire gözleri kararnuştı. 
İçinde bulunduğu oda, sek;z mumlu gü
milf şamdanın neşrettiği ışık, oynadık
lan fincan oyununu bırakarak ansızın 
zuhur eden bu yeni hldi.senin merakla 
takibine koyulan genç cariyeler, müthiş 
koca bnnm gözleri önünden baştan ba
ca silimnlştL Bütün bu hakild şeylerin 
yerine, Cevherli hanımın "lluhayyilesiıı
lie, gece gündüz kendisini işgal eden 
parlak bir hayal belirmişti. Güzel bir de
likanlı hayali!! .. Derviş Mahmudun bir
likte getirdiği ve Kanberin güzel diye 
livdütü genç odam, koca karının bu da
kikada zihninde beliren hayalin acaba 
tl kendi.si mi idi? 

Evet, mutlaka odur!.. Bu gelen muhak
kak Tayyar Zadedir!- Çünkü Derviş 
Mahmut saraya en son olarak gelişinde, 
Tayyar Zadeyi her nerede ise bulup bir 
kaç güne kadar getireceğine dair koca 
karıya söz vermiş değil mi idi? 

Bunu hatırlıyan Gevherli hanımm, 
o dakikada duyduğu sevinçten yüzünün 
rengi birden bire pancar gibi kıp kırmı
zı kesihniştL 

Sade koca karı değil, odayı dolduran 
cariyelerin arasında. şimdi Mehpare de, 
Gevherli hanım kadar, belki de ondan 
daha ziyade bir tellış ve heyecan içinde 
bulunuyordu. 

İşte kızın haftalardan beri zihnini dol
duran hayal şimdi hakikate inkilap et
mek üzere idi!_ 

Acaba Tayyar Zadenin hakild hüvi
yeti Mehparenin dü.,-üncesine hakim 
olan hayalin tıpkı tıpkısına bir eşi, bir 
benzeri miydi? 

~ıyama verılen 

Bakalım hayalle hakikat biribirine te
vafuk edecek miydi? 

Gevherli hanım hoş bir saatinde, Der
viş Mahmudun Tayyar Zadeyi buraya 
gctirmek için verdiği teminatı, sır orta
k! ittihaz ettiği genç cariyesine anlat
ml!jtı. Bunun için hamını gibi Mehpare
de kat'i bir sıırelte kanaat getirdi ki 
Derviş Mahmudun beraberinde getirdiği 
gfael delikanlı Tayyar Zadeden başka
sı değildir •. 

Birden bire şaşınp kalarak fincan tep
sisini yüz üstü bırakan öteki cariyeler, 
bereket versin o dakikada Mehparenin 
vaziyetine dikkat edeıniyecek derecede 
meşgul bulunuyorlardı. 
Eğer Kıvırcık Salata bakışını Gevher

(; hanımın üzerinden ayınp ta Melıpare
ye çevirse idi, muhakkak kızın duyduğu 
heyecanı fark etmiş olacaktı! Ve niyet 
çektikleri sırada Mehparenin bir yari 
bulunduğuna dair ortaya fırlattığı iddi
asının sağlam bir esasa müstenit bulun
duğunu anlamakta gecikmiyecekti! 

Fakat bütün k.zlar< saran alaka o ka
dar derin ve esaslı bulunmakta idi ki 
hiç kimse Mehparenin telAş ve heyeca
nını fark edemedi. Yine bu arada, Gev
herli hanımın vakur, dik sesi, bu sefer 
koca karının sevincini gösteren uzun 
tltrekliklerle çınlayarak odanın derin 
sessizliği içinde birden bire duyuldu. 

- BİTMEDİ-

Sov vetiere göre 
(Baştarafı l inci Sahifede) 
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Ölmiyen &jk filminin lıaklki lı;ııhram:ını, emsalsiz arilit 

Lcuırcnı:e OliPier'in Greer Garson ile 
Birlikte çevirdiği ikinci şaheseri, senenin en muhteşem filini 

Lr J HALK it. PRIOEANO 
J-1i PREJUDICE 

Seanslar: 1 - 3 - 5 - 7 ve 9 da. Cumartesi, Pazar 11 de başlar. 
Hergiln ilk matine ucuz seans 

YENIASIR 

E RDABERLERİ 

l Meseleler 

·-Bir nİsbetsizlik 
karşısında 
---·---

Ankara Yaliliğinin bir teb!iiinden 
öiirendiiimize söre, Ankarada halk ih
tiyaçlan için evlere tevzi edilmekte olan 
un miktarı ayda 28 ÇUT&ldır. Toprak 
malualleri ofisinin lzmirde ev ihtiyaçla
""" ayırdığı un miktan ayda 4 çuvaldır. 

l.mıirde 40,000 ailenin mevcut oldu
ğu besaplanll'SB ayda ber aileye dÜlf!· 
cek miktarın on sramdan ibaret olduğu 
anlafılır. 

* Sİİm<!rbank umum müdürlüğü, fabri-
kalannm istihsallerini k-m aa~ pual'
lan arasında tevzi ederken htanbula 
yiizde yirmi. bef, İzmire yüzde dokuz 
buçuk nisbetinde ayırllllftır. lzmir, Ma
ni.sa, Afyon ve Antalya vilayetleri halkı 
bu nisbetten faydalanacaktır. 

Eier ber mıntakaya ve bahusus htan
bulla lzmire ayrılan nisbetler nüfus ke
safetile ölçüliip takdir edilmif olaaydı, 
ayni.an nisbetlerin bam batka olınaal 
icap edecekti. 

* Gazın, unun, basmanın ve pıu:enin 
vilayetlere ayrılıf heuplannda bir nis
betııizlik mevcut olduğu daha ilk nazar
da söze çarpıyor. Hatti. balık kızartmak 
için dahi olaa, on gram un bir ailenin 
bir aylık ihtiyacma nasıl cevap verecek
tir? Maksat un tasarrufu olduğuna göre 
onar ııram unların da teni edilmemesi 
gerekti. 

Biz böyle diifünüyoruz. Y anılıyonak, 
izah ve tashihini temenni ey)eriz. 

Adnan BILGET -----·-·----Spor 1$1eri hakkında 
bir içtima ve direktifler 

Vali B. Fuad Tuksal dün aksam beden 
terbiyesi bölge merkezine giderek bölge 
as baskanı ve bir kısım ajanlar ve beden 
terbiyesi öğretmenlerile geç vakte ka
dar günün umumi spor faaliyetleri hak
kında görü.şmüş, yapılması lazım gelen 
i~ler ve tesisler hakkında alakadarlara 
direktifler vermiştir. Buna nazaran Al· 
sancak sahasının büyük spor tezahürle· 
rine müsait olacak şekilde tadil ve tami
ri, Güzelyalı sahasının istimlak işleri. 
bölgede yeniden kurulan fen dairesinın 
t~kilAtlandırılması yakın zamanda ik
mal edilecektir. 

Tıp fakültesi 939 yılı mezunlarından 
B. Hurşit Yazıcı Beyoğlu belediye has
tanesi asistanlığına, Dr. Reşat Eşrefpaşa 
hastanesi asistanlığına tayin edilmiş
lerdir. 

~~-~-·-,---~ ZABITADA 

Bir adam tren yolun
da ölü olarak 

bulundu 

Kömfır aıkıntııı devam ediyor 

Kok ve odun kömürü 
çalışılıyor • 

ıçın temini • 

~~~~~~~~~-x*x'~~~~~~~~~ 

Fethiyeden İzmire kömür getirecek olan bir 
motöre mazot tedarik e · emecU 

Vilayet makamı, dünkü aayımızda 
işaret eylediğimiz kok kömürü ve alel
umum maden kömürleri mevzuile ali.
kadar olınuı, dün icap eden temaslar 
yapılmııbr. lzmire, ihtiyaca tekabul 
edecek nisbette kömür celbi ve stoklar 
vücude getirilmesi için lüzumlu tedbir
ler aLnmak üzeredir. 

ODUN KöMORO tşl 
Vilayet, tehrimizde mangal kömürü 

getirilmesi için bazı teıehbü•lerde bu
lunmuştur. Muğla, Manaa, Aydın, Ba
lıkcair, Çanakkale ve Antalya valilik
lerine telgrafla müracaat edilerek bu 
mınta.kalarda mevcut odun kömürleri
nin lzmire sevki hu•usunda delalette bu
lunulması istenmiştir. Aynca bu kömür
lerin getirilmesi için vagon da temin 
edilecektir. 

Belediye reisi B. Reşat Lehlebicioğ
lu da dün Karataş köınür iskeleeine gi
derek yapılan kömür aatıtlarını gözden 
geçirmiştir. Tevzi işi yeniden tanzim 
edilerek izdihamın önüne kısmen geçil-
miştir. • 

Belediye reisi Karata~ta bir kömür
cünün narhtan yüksek fiat]a kömür sat
tığını tcsbit ettirmit ve bu kömürcü ad
liyeye verilmiştir. 

BiR MORACAA T VE 
tMKANSIZUK 
Bir kömür taciri belediyeye müraca

atla F ethiyeden motörle takriben 15 O 
ton kömür getireceğini. bunun mazot 
teminine bağlı olduğunu bildirmiştir. 
Belediye hu itle alakadar olmuş, fakat 
iaşe müdürlüğü mevzuata uymadıiı için 
bu motöre mazot temin edememiştir. 

~~"""'~~"""'"""y;::,.<:o><"""'::.<:><<;::,..<•~.<:o><;::,.<:><:>.<:o><;::.<:>"'>-<:><;::.<:>"'><> 

1 ütün pıyasasının açılmasına doğru 

Devlet mübayaat için 10 
n~ilyon lira ayırdı 

Müstahsilin menfaatini korumak maksadiledir 
ki piyasanın açılması 12 son kanuna bırakıldı 

Tütün piyasasının açılması \.'e piya:ıa
nın müsait surette inkişafı için devletçe 
alınması lüzumlu görülen tedbirlerin 
zamanında tamamlanması hususunda ti
caret vekS.letinde bir karara varıldığı 
öğrenilmittir. Ticaret vekaleti henüz bir 
tebliğ neşretmenliş olmakla beraber tü
tün piyasasnın 12 aon k.inun pazartesi 
günü Egenin her yerinde açılacaiı anla
tılmı~tır. 

Bu hususta mıntaka ticaret müdürlü
ğüne tebligat yapılmasına intizar edili
yor. Piyasanın seyrini takip etmek üze
re ticaret ve-k&leti namına B. Fikri So
yer fzmire gelecektir. Satışların inlcişa

rilmemeıi için B. Fikri Soyer ticaret 
müdürlüğü ve vilayetle mutabik olarak 
faaliyet gösterecektir. 

Devletçe tütün mübayaası İflerinde 
kullanılmak üzere on milyon lira tah
sisat nynlmıftır. Yerli ürünler ve tütün 
limited hu yıl geçen oenekinden daha 
nafi rol oynamak üzere talimat almış .. 
!ardır. 

Tütün piya~a·ıunın açılması bir ay da
ha geclklirilmeıti ıırf müstahsilin men
faatini korumağa matuf bir tedbirdir. 

Amerilıca harbe girdiği ic;in tütün ih
racatı bahsinde Amerika hakkında tim
dilik bir ,ey söylemek mümkün değil
dir. ft ve her hangi bir •ızıltıya meydan ve

~~.-""~~"""'~~"7<::.<:::.<::~><:::><::>~"""'"""'~"'-"""'::.<::~>< 

\-er2i tahsilatı artıyor 

lznıirde 6 aylık tahsilat 
8 milyon liraya yakın 

Bu mali senenin Ufı 6 a yındafd taJuilat geçen 
yıldafıinden 2,0 32,s07 lira fazla 

Son tqrin ayının nihayetinde biten 
941 mali senesinin ilk alb ayında lzmir 
vilayetinde ve mulhakabnda vergi tah
ailAtı geçen senekine nisbetle 2,032,807 
lira fazlalık göstermiştir. Bu sene yapıl
mış olan tahsilat 7,992,477 liraya ba
liğ olmtıftur. Geçen senenin ille altı ayın
da tahsilat 5.959,670 lira idi. 

Yapılan tetkiklere nazaran tahıi'lat 

Gzüm ve incir 
stokları 

lazlaaı iı hayabndaki gelişmelerden ve 
vergi zamlarından ileriye gelmiştir. 

Bilhassa haliye vergiler tab.ilitı pek 
mükemmeldir. Sabıka vergileri tahsila
tı da bir hayli artmııtır. 

lzmirde olduğu gibi civar vilayetler
de de devletin vergi tahsil&tı artmıı bu
lunmaktadır. 

Gaz tevziinde 
• 

yenı esas 

Pasifik 
Savaşı ---·---(Ba~tarafı 1 inci Sahifede) 

giliz - Amerikan kuvvetlerinin tam iş 
birliği halinde taarruza geçnıeleri belki 
gecikecektir. Fakat JaJlOnların coğrafi 
üstünlüklerinden elde ettikleri kazanç· 
lan alabildi~ine inki~ ettireceklerini 
zannetmek İngiliz . Ameriluın kuvvetle· 
rinin gerçek değerlerini inkar etmek 
olur. İngiltere ve Amerika Jnponyantn 
zayıf taraflarını pek iyi bilirler. Karşı 
hücumlannı elbette bıına ı:öre hazırla
yacaklardır. 

Pasifik savaı;mda bilhassa Rusyanın 
hayati bir rolü olacaktır. 

Bize göre, Rusya • Japonya arasında 
bugünkü ihtiyatlı dnnım uzun zanıan 
devam edemez. Ne So\·yetler, ne de Ja· 
ponlar Şarki Siberya sınırlarında 5akı· 
nılmaz bir çarpı~manın yakın olduğun• 
dan şüphe demezler. Japonya, hava mü
dafaası bakımından ntiisademeyi gecik
tirmekte mcnfaattar olsa bile, Sovyctler 
Doğu cephesinde bugünkü durumun 
ilanihaye devanı edenıiyeccğini dii.şüne· 
rek Japonların kuvvetlenmelerine mani 
olıwık zorundadırlar. Bu sebeple, bi%. 
Rus • Japon harbinin Amerika - Alııuın
ya arasındaki harple ayni samanda ilin 
edilmesini çok muhtemel görmekteyiz. 
Ancak bw1d3n sonradır ki Amerikanın 
hava kuvntleri Viladivostokta üslene
rek Japon adalanna sürekli ve tesirli 
hücumlara haı;layacaldardır. 

$EVKET BİLGİN 

8. Ruzveltin mü
him be yanalı 

(Ba~tarafı 1 inci Sahifede) 

yanın habersiz tecavüzlerini b'rer birer 
sayarak demiştir ki : 

- Bu harpte hepimiz beraberiz. Ka· 
dm, erkek ve çocuk herkesin bu savaşta 
yeri olmalıdır. Harbm zaferlerini ve he
zimetler:ni, bütün cüvelerini paylaşma
lıyız. İlk haberler fenadır. Havai ada· 
lannda a,ğır bir m uvaffakiyetsizliğe uğ
radık. Filipin adalarında kuvvetlerimiz 
J aponlann şiddetli darbelerine karŞı 
kendilerini kuvvetle müdafaa ed:yorlar. 
Longvay ve Hid vay adalarından alınan 
haberlerde karışıklık görülüyor. Bu iki 
ileri karakolun dii.•man eline dil~tliğil 
haberine hazırlanmalıyız. 
BİR ŞEY SAKLANMIYACAK 
Doğrulukları anlaşılan ve mUdafaa 

kuvvetimiz h•kkmda düşmanın fayda· 
lanmıı•acağı bütün haberler halka bildi
rilecektir. Böyle bir harpte küçük fela
ket haberleri yağmur gibi yağar. Ameri
kalılara !;3yialara inruımamalarun tav
siye ederim. 

Reisicumhur gazetelerin ve radyola
rın ağır mesuliyetlerinden bahsederek 
şunları söylemi'ltir : 

- Resmi ha'ıcrler dışında teyit edil· 
memiş haberleri yayma/ta klm"enin hak· 
kı yoktur. 

HARP UZU. SÜRECEK 
B. Ruzvelt Amer'kanın, Frnnsanın 

çökmesinden heri geçen 18 aydan gereği 
gibi faydalandığını ve modem harp si· 
lahlannı büyük ölçüde artırdığınt söy
lemiş ve Hitlerlc J aponyaya karşı mu· 
kavemetin Amerikanın mUdafaası de
mek olduğu politikasının doğru çıktı
i:,'lDl söyliyerek ~oları ilAve etmiştir: 

- Uzıın sürecek bir harbı k~ılam:ık 
zorundayız. Harp istihsalitımıs yalnıs 
bize değil, Nazilerle ve J•ponlarla harp 
eden biitün milldlere yeti';IY!elidir. 

Reisicumhur istihsali artınnak için 
alınan tetblrleri saydıktan sonra demiş
tir ki: 

- Son aylarda manialara, ıztıraplara. 
görüş ayrılıklarına rastladık. Artık bun
lar geçmiştir. Birkaç gün içinde, ba~a· 
!arından ayrı yaşamanın bir hayal oldu
jtunu gösteren bir ders aldık. Bu dersi 
unutmamalıyız. Karanlıkta gizlice hare
ket eden ve habersizce darbe indirenle
re karsı müdafaa yoktur. Emniyetimizi 
di~er milletlerin emniyetile ve coğrafi 
durumumuzla ölçmeliyiz. 

Kuru meyve ihticatçıları birliği idare 
heyeti bir toplantı yapmıştır. !zmirde 
mevcut incir ve üzüm stoklan tcsbit 
edilmektedir. 

__ ...., __ Evlere gaz tevzü için elektrik! bulun
mıyan evlerin tesbiti işi bitmiştir. Dün 
bir k1&1m listeler iafe müdürlüğüne ve
rilrniı ve bunların tasnifine başlanmı~ 
hr. Gazlar bundan sonra yeni bir eaaa 
dahilinde yalnız elektiriki bulunmıyan 
evlere verilecektir. 

Amerika kat'i zaferden başka bir Şef 
tanım1yataJ.."1ır. Yalna Japon taamml
nu değil, beynelmilel tecavilz knynakla
nnı her yerde kökiinden kaldınnalıyu. 

Bu hn"P hoşuma gitmiyor. Buna gir· 
mek istemiyorduk. Şimdi bu harbm 
irindcyiz ve biltün varlığ'ıınızla dövüşe· 
ceğiz. Canilerin hakkından geleceğimize 
inanmıyan bir tek Amerikalının buluna
biletcl:ini zannetmem. llarbı da. sullıu 
da kazan3"ajp.z, Dür yaşamak i üyen 
milletler yanımızdadır ve hunların hir 
soiu bizimle birlikte r.ıırpısıyor. 

Yerli mallar haf tası 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ocaklannda muhtelif hatipler tarafından 
konferan.5lar verileceği. gibi mekteplerde 
de talebe ile ekonomi ve arttırma hak
kında kon~ yap:ılacaktır, 

-----

YILDIZI.AR YIWIZI ZERAFET KRALİÇESİ 
DEANNA DVRBİN ve KAY FRANCİS'in 

iNGh.tzCE SÖZLÖ 

-- BAhAR ELEG 
HARBY BAURVN YARATTICI 

FRANSIZCA SÖZLC 

2 -- ŞK VE ŞÖf. RET 
MATİNELER: Aş)ır. ve Şöhret 1,30 - 4,45 - 8 Bahar Meleği 3 - 6,15 - 9,30 

Cumartesi - Pazar günleri 11,45 te ilave ııeans 

TAYFA E İNEMASI Ti: 36-46 Haftanın deva.mı müddetince kabve· 
hanelerle gazinolarda yerli mahs•ıller 
kullanılması temin edilmiştir. .,_ ...................................................... , 

Al\IERIKA ve ALMANYA·İTAI,YA 
B. Rıızvelt Almnn~'ll ve İtalyruun, İn· 

ıı;iltcre ve Rusvıı kadar Amerika ile de 
harpte oldnkla;...,ı öylemlş ''e ilave et· 
mi~tir: 

- Alman n büt "n Amerika cıımhu· 
riyetlerini dü man li lesine koyuvor. 
Yıınm ldirrcmirln hnlln bıınunla iftihnr 
duyar. Bizim güttiij;oiimiiz ga ·e (irkin 
bir harp meydanının üsfündedir. Biz 
Anıeriknlılnnn ''e dilnynnm hiirriyefi 
için f'RrP1'ilYOrD'Z. 

lSTIHSALATIN 
AR'ITIRILMASI VE Gnevt.ER 
Vaşington, 10 (A.A) - Ruzvelt gaze· 

tccilere beyanatında grevler hakkındaki 
kanunlan dcjiiştinne'•i arastınnak mak 
ı::ıdiyle işçi !Jderler!ni bir konfor~nsa da
vet etmek niyetinde olduğunu söylemiş
tir. Aynı zamanda şunlan ıliıve et!n!ştir: 

- Yeni fabrikalar kurmak ve mev· 
cutlan gen~letmck zorundayız. !stili.sa· 
lin arttınlması muhtemel olarak hafta· 
da yedi gün çalışmaya lüzum göstere
cektir. 



ıı tlkkanun Persembe 1941 

Japonlara göre -·- Jngilizlere göre 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

(Baştarab 1 inci Sahifede) lcarşı koyma bataryalan tarafından tah-
Amerikan hava kuvvetleriyle şiddetlı ip edilmiştir. 

lzmir Cümhuriyet Müddeiumtı· 
mili~inden: 

1ZM1R StCll..t TtCAREl' MEMUR. So. 13 N. da mukim 
LUôcUNDAN: SAYI 4109 28 - İzzet Fidan İzmir İnönü <~ 

(Manifatura Türk Anonim şirketi) ti- 8 N. da mukim 
earet tlnvaniyle lzmirde Yeni manifa- 29 Salih Okutkan İzmir Bayraklı Mu-
turacılar çarşısında Necati bey bulvarın- "!ldiye caddesi 3 N. da ı;ınklm 
da 20 numarada toptan ve perakende 30 _ l\fehmet Belvacıoğlu İzmir Fet-

çarpışmalar olmuş. Amerikan tayyarele- Keşif uçu~laTı yapan tayyarelerimiz 
ri ağır kayıplara uğratılmıştır. Manilla- Kotabahru kıvılan civariyle Pauani ve 
Ya japon bombardıman tayyar•leri hü- Singapur kıyılarında demirlenmit pek 
c:um etmişlerdir. Bir hangar yanarak ha- çok düşman gemisi görmüşlerdir. Bun
rap olmuştur. Tayyare meydanına ya- !arın arasında harp ı;remileri de bulunu
kın bir mahalle ooşaltılmııtır. yordu. Bunlann ilk Japon kıtalannı ge-

Tokyo, 10 (A.A) - japon deniz tay- tiren ve kuvvetlerin iaşesini ve teçhizat 
~-areleri dün sabah Flipin adalarında i:eı.lerini temine memur edilen gemiler 
Luzon hava meydanına hücum etmiş- olmaoı muhtemeldir. Şimdi çıkarılan 
!erdir. Karşı koyma bataryalarının şid- kıtaları takviye etmek Ü7ere yeni düş
detli ateşine ral!men tayyarelerimiz bir man lrnvvetl•rinin cıbrıldı~ı hakkında
çok hangarları tahrip etmişler ve iki bil- ki haberlere dair hiç bir malumat yok
yük yangın çıkarmağa muvaffak olmuş- tur. 
!ardır. YENi ÇIKIS TF.SEBBOSLERI 

SlNGAPURA YüRüYüŞ Londra. 10 (A.A) - Salahivetli 
Tokyo, 10 (A.A) - Cenup Tayland- mahfill•rden öihenildiğine ııöre evvel

da kan1ya çıkan japon kıtaları Singapur ce bild;•ilen temizleme horeketl•rind•n 
Uterine yürüyor. sonrf\ dii"man yeniden Malezvava çıkı.ş 

MALEZYADA B!R lŞGAL te••bbii•l•ri vanmıshr. Bu veni hücumun 
Tokyo, 10 (A.A) - japon umumi ka- ... ucesi hokkındo henüz Londraya ma

rarg!hı Malezyada hareket yapan japon lil,..,ot 1'.'elm•"'İ•tir. 
k.ıtaannın bu memleketin şimalinde mil- Londra. 1 O (A.A) - Ö:;.ren;ld'/\ine 
him bir stratejik noktayı işgal ettikleri- aöre Melezvava çıkarlıan Jaoon kıta
ni bildirmektedir. !arı 3ncak kücük t~·kküll•rden ibaret-

Tokyo, 10 (A.A) - Maleıyada japon tir. T.-.kkHller simdi hareket ed•miye
kıtaan hareketlerine devam ediyorlar. cek bir h• le ıretirilml• bulunııvorlar. 
Karaya yeni asker çıkanlmıştır. St0nı::TLt Ct.R'PJ<:•'IALAR 

BtRMANYAYA DOORU VMin,,ton, 10 (AA) - Molezvada 
Taylandda japon ileri hareketi bir çok 1(.ıob•hru hlVYare m•vdanı bölae•i.,de 

tarafta genişliyor. Şimal Taylandda fa- .;dd•tli earp,.melar clevnm edivor. Ta
ponlar Birmanya yolu istikametinde .._onlJ\r v"'ni takviye klt"ları g~tirmi•ler
ilerliyor. Birmanyadan gelerek Taylan- -lir. lnailiz takviye latalannın gelmesi 
da girmeğe çalışan İngiliz kuvvetleri ge- ı,.ı.ıeniyor. 
ri pllskilrtülmilştilr. Sinınınur, 1 O (AA) - Diin oabah-

RONG - KONGDA loi ln~iliz t•hı;:;.;, Dü•man Mftl•ZTanın 
Tokyo, 10 (A.A) - Hong Kong kara- oimalintl• karaden ve h•v,clan h;ıcum-

dan ve denizden çember içindedir. larıtu\ d~vam t"hnistir. fl..te etti:;.i TI"U· 

Hong Kong, 10 (A.A) - Bugün bura- v•ffak.v•tl.r nek azdır. Bu sab•h Mn-
da sürekli tehlike işareti verilmi!jtir. 1e7va hudud;vle Sin~aour artı.qında Vf'?J 

BOMBALANAN tl'SLER vol<'• bir vere a<l<er cılcamıak te~•hbü-
Şanghay, 10 (A.A) - Askeri bir ja- .;;.,,ıe bulnnan l•nonlar FITitanvl\ kuv

pon gazetesi olan Tariku Şimibunun bil- VC'.':tl-,..;n;rı h;irnmivT~ .,., .. c-,1;\qr·ıı~l·rdır. 
dirdiğine göre Japon donanmasına bağlı 
kuvvetler yalnız Wake Ameribn ÜSSÜ· 
nü değil Guam üs<ünii de işgal eylemiş
lerdir. 

tNGtLTEREYt VE 
AMERtKAYI GöRUŞ 
Tokyo, 10 {A.A) - Numiru Şimbun · 

• ;zetesi yazıyor. Vaşingtondan alınan 
haberler gösteriyor ki kara, deni?; ve 
haYa kuvvetlerinin yerleştirdikleri yıl
dınm darbeleri Amerikan Hariciyı! Ne
Atttinde ve Ruzvelt ilzerinde inanılmı
yacak bir tesir yapmıştır. Ruzvelt japon
yanın sinir harbine boyun eğeceğini 
o.öylüyordu. Uk taarruz haberleri gelin
ce şaşkına dönmüştür. Maddi ve manevi 
bilyUk teessüre kapılmıştır. Birleşik 
devletlerin kayıplarını bildirirken Ruz
\J'el.tin hali Napolyonun Sentelen adasına 
ayak bastığı Anı hatırlatıyordu. 

.Japon guetelcri Birleşik Amerikaya 
ve ~tereye beklenmedik darbeler in
dirildiğini bildiriyorlar. 

JAPON DONANMASINA COVEN 
Tokyo. 10 (AA) - Yumore gue

teMne göre Japon donanma!nnın eski 
bat kumandanlanndan amiral Sam Kiıi 
Talcap.ki ou beyanatta bulunmu1tur: 

cJapon milleti. japon donanmatmm 
Paaifik bölgesini müdafaa vee himaye 
edebileceğine kani olabilir. japon bahr-i 
yeolnln ilham aldığı ruh kendini göater
miftir. Ne lnııiliz. ne de Amerikan do
nanma" bu ruhun hakkından gelemiye
cektlr. 

Japon bahriyesinin ıon aenelcr zar
fında tibi tutulduğu çok. "kı talim epey
ce inıan kaybına mal olmuı ve acı ten
l<;tlere yol açmıpa ela bu talim usulleri
nin verdiği neticeler fimdi meydanda
İlır. Bugün bu avantajlardan ba,lı:a i•· 
pon bahriyesinin mükemmel bir batı 
vardır. Amiral Yomanoto 1905 sene
ıinde Ruı • Japon harbinde japon lcuv
Yetlerine kumanda eden amiral Togo 
kadar kabiliyetlidir. 

Tokyo. 10 (A.A) - Japon umum! 
hra..phırun reııml tebliği Pasifikte 
•,.rbin başladığı gündenberi 38 deniz 
t :ryaresiyle kara kuvvetlerine meımıp 
11 uyyarenin •e iki asker nakliye g<-mi
oinin kavbedildiiHni bildirm~kteclr 

JAPONYADA HEYECAN 
VE HAYRET 
Tokyo, 10 (A.A) - Japonyarun 

harbe grdiğinden haberaiz bulunan ba
zı Japon rruntalca]arında muhasemat bü
yUk heyecan uyandrrmıttır. Yan reami 
japon mahfilleri aon dakikaya kadar 
Amerika ile müzakerelerden ümitli bu
lunuyorlardı. Umumi kanaat bu 9e1aiz
lilc perdesi altında japon kuvvetlerinin 
tıpkı Cin - Japon harbinde olduğu 1<ibi 
bütün hızfariyle hazırlandıklan merke
zind..dir. Amdeler japonyanın harbe 
girdiğini bildiren gazetelerin hususi 
hÜ!halannı kapışhkları zaman her ke11 
hayrete düımüş bulunuyordu. f'akat 
kimse bir Jey ıöylivemiyordu. 
~--~ ...... -- ...... ~~~~ 

Gaz ha!l'bma mani 
olm · • iç" bİl' İngiliz 
notası 

Londro, 1 O (A.A) - Britanya hü
kiimet! i•ponya, Finlandiya. Macari ... 
tan ve Romanyaya birere nota gönde
rerrk 17 haziran 1925 tarihi! Cenevre 
tnuka\rele!inin 2:ehfrli gazlara mutea11ik 
protokolu hükümlerine kat'i olarok ri
ayet etmek niyetinde olduğunu bildir
ml ve bu hükilmetlerdcn ele ayni ıuret
te h~reket edeceklerine dııir teminat !s
temiıUr. 

~INCAPUR'- AKTNLAR 
Sin,.apur. 1 O (AA) - Taoon hava 

kuvv,.tleri dün gece ve bu aah ... h Jurma
dan .C::incrAt>UTa aln-n ıt"'tml~lerdir. 

1"' Al .1'7.V An o\ H ARP 
FTll".111 HINTLtLER 
Yeni Delhi. 10 (A.A) - Hindi tan, 

Tanonva harbinde mülıim hir it ~öre
,.,.lctir. Ma lf"zv•da Jaoon1ar-1sıı harp ed~n 
q.,itıuıı•I\ kuvvetleriT'Iİn büviik bir k1°m1 
'-lintlidiT. fki ıııenedenbrTi buraya ırön
...J,..,.ilen Hintli kuvvetler Mal.-zvanın bü
''iik <>f'manl:ınnrl1'l harp f"tmf"P.e al1~tırıl-
mı"tır. 

Ran~n. 10 (A.A) - Harpte tecrü
be ııörmüs yeni ail~hlar ve motörlü ta
oııtlarl,., müerl-1'ez Hint oiyadf"lerl bura
va. ıtt"1miotir. Bun1ann bir coğu f"VVelce 
HiTirli•tanm "imal batı '1ı1d11dunda mu
harf"h""'lere ~iTi,mf!'I lot::t.l'lTd1r. 

SiY AMA JAPON AKJNI 
Londra, 1 O ( A.A) - Jaoonlar bu 

•ab~h ta dunnadan Sivama akın etmiş
f,.'l"rHl". Son haberlere göre Japonlar b"
tı Mrı1P7Vaya a"ker çıkarmı~lRr~a da 
muvnC:f::,.\.-n·pt ,.ıf"I ... f'r1jlom•mişlerdir. 

ASIL<;IZ HABF..RLER 
Sinnpur. 1 O (AA) - Hollanda 

4indi tanından Bomeo adasının ıima
line japonların bir c.ık14 horeketi yep
map t"'l"'hhüs ettikJ..ri ve Britanya kı
tal~nnın Sivama elrd"klrri hakkındaki 
ba!YT'lt!-'f' tf'vit edilm,...fTlf"lctcdir. 

SULTANIN KARARI 
Sin<?apur, 1 O (A.A) - Malczyaya 

fAponlann yapbldan ihraç hareketi 
üzerine Kelamlan sultanı Malezya böl
~esinin müclafaa~t hareketinde eürati 
temin için harele.atın idaresini ln~iliz 
mÜ!llavirine bıralı::mııtır. lngiliz müşavir 
id"'"'f'"'i. ele almu:ıbr-

HONG KONGDA VAZtYET 
Hong Kong, 10 (A.A) - Resrn1 tebliit: 

japoıılar lngiliz menilPrine şiddetli hü
curnbr yapmışlardır. Düşman bazı nok
talıırda ileri hatlarımıza sokulabilmisse 
de hücum durdurulmuştur. :Muharebe 
devam ediyor. 

Singapur, 10 (A.A) - Resmen bildi
rildif(ine göre Hollanda Hindistanından 
51ngapura hava ve deni& rardımc• kıta
iarı gelm4tlr. 

Singnpur, 10 (A.A) - Resmi teb~: 
Şimali Mal~ada Kela.mlan bölg<"'inde 
'4Üki'.inet vardır. Kuvvetlerimiz Kata
bahru cenubunda telcrar saflarmı kuT
muş!ardır. Maneviyat pek yüksektir. Bir 
birliğimiz yedi düşman tankını tahrip 
etmiştir. Kunntonda vui~t değişmemiş
tir. 
~-~~ ...... e ....... ~-~~ 

tnglliz tanare eri 
bir cok :veri bombaladı 

Londra, 10 (A.A) - Hava teb~i: 
Sahil servL•ine bağlı tayyareler Hol

landa !ahili açıklarında devriye gemile
rinin himayesinde ıı:iden büyük bir düş
man gemisine dün öğleden sonra hücum 
etmişlerdir. Gem.i ~!evler içinde bırakıl
mıştır. 

Norveç açıklarında diğer bir iaşe ge
misi bombalanm~tır. 

Şimali Fran.ada devriye tayyareleri 
bir fabrikayı hasara uğratmı<lardır. 

Sahil servL•ine mensup bir tayyare üs
süne dönmemiştir 

in ilterede bir 
casus asıldı 

Londra. 1 O (A.A) - Gizil Alm•n 
ee:rvisinc mensup bir Alman ca9usu bu 
sBbah verilen karan müteakip idam 
•dilmiştir. 

ugün LALE'de Bugün TAN'da 
Telefon : 27 53 Telefon : 4248 

Göriilınemiş bir yenilik, Akıllara hayret veren bir harika 

Doktor Siklops KAM iLEN 
RENKLi 

LALENİN 2 inci harikası TANIN 2 inci ııahane filmi 

HAFI.YE KOPEK YAŞASIN TATiL 
HEPSİ DE İZMİRDE İLK DEFA 

15 lira asli maaşlı lzmir uliye ceza mahkemeainden 2, aıliye birinci hu- Lilcümle yerli ve Avrupa mamulatı ma- ':ıh !\fa. 23 N. da mukim 
kuk mahkemesinden bir, ve onar lira asli maaşlı lzmir müddeiumumilik ka- ı.ifatura ve y~il .v~ ipekli mensucat ve 31 _ Ali Karagöz izmir l\fcdine Y• 
leminden iki ve lzmir ıulh hukuk mahkemesinden bir ve lzmir icra muhaae- yün ve pamuk ıpliğı alım ve satımı; pa- kmu 436 cı So 23 N da mukim 
besinden bir ki cem'an yedi katibin ihtiyat subay ve eri olarak askere alın- muklu, y~~· ipe~i mensucat basm."".ı 32 _ Nuri Sava., İzmir 1. Beyler So. 
mış olmalarından bunların yerlerine sülüsan maaşla imtihanla vekil olarak ve bunun ıçın fabrıka ve atelye tesısı; • 6 N da mukim 
katip alınacağından memurin knununun 4 ncü mddeainde aayılan evıaf ve bilô.mum emtea ithalit ve ihracat kom.is- " 33 ·- Hilmi Ç<>lcbi İzmir Paza.ryeri 
~eraiti haiz taliplerin 15/12/941 nazarteııi ıı:ünü saat 15 te müııabaka imti· yonculuğu; mahsülat, mamulat ve mah- 1 s 98 N d kim 
hanları i-r~ edileceiiinden şimdiden bir istida ile memuriyetimize müra• sül5h aniye ve dahiliye ticaretiyle işti- a 3~azar•A· 1°· t n" a mi u . N u 
caatlan ve o gün imtihanda hazır bulunmaları ilan olunur. 5279 (2555) gal etmek üzere t~ekkül eden işbu şir- . ~ ıme a. (ı zınır amazga" 

-----'----------•ketin ~et Unv~ı .~e şirk~t. muk~_ve- ~ 035 _:Mahmut Basan Safgül İzmir 
İzmir Defterdarlı&.ndan : lenamesı ıle teşekküiun tasdikıne mute- t .. ü dd . ., b d Sok k ı1cma 

6• dair İzmir asliye mahkemesi ticaret dal- non ca esı >V.a nnza e a ç -
1 - Bornova hükümet konai{ıncla yapılacak tamirat açık elulltmc:ye konul- resi kararı ticaret kanunu hükümlerine zı 3 N. da mukim • . 

mwı2tu_r_. Muhammen ke•if bedeli 1823 l' 50 k göre sicilin 4109 numarasına kayıt ve 36 - Emrullah EyuP?glu ~ Kar-
, ıra unıJtur. tescil edildiği ilan olunur. <ıyaka, O!llllanza?e şımendifer yoln 

3 - Muvakkat teminat 136 lira 76 kuruıtur. Bu teminat ihaleyi müte- İzmir sicili ticaret memurluğu resm! 122/1 N. da mukim 
akip kat"i teminata iblağ edilecektir. mühür ve H. Antekin imzası 37 - Abdu Yu•uf Korman İzmir 

4 - ihale 22/12/941 pazarteai ıı:ünü saat 15 te Milli EmlAk müzayede Göztepe İnönü caddesi 924 N. da mu. 
aalonunda icra edilecektir. l _ MUKAVELE: Madde 3 _ Şirketin unvanı: 

5 - Talipler keşifoame ve aartnameleri Milli Emlak müdürlü~ncle ıtO- 2 _MAHKEME KARARI: !lfl\NİFATURA TÜRK 
rebilirler. NİM ŞiRKETİ 

6 - Münakasaya iştirak. edecek olanlar Nafia müdürlü~nclen alacaklan İzmir ticaret mahkemesinin 27/11/941 ANO • 
vesaiki komi.yona ibraz etmeğe mecburdurlar. 11 20 5214 (2550) tarihinde verdiği karardır. Olacaktır. 

Reis Galip Kınoğlu, S. S. Mkiml Nai- Madde 4 -Şirket aşağıda yazılı mu-

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İzmir Şarap Fab• ~~u?zevren, A. muavini Piraye Pi!Av- :~~~'.le iştigal etmek üzere teşekkiil 
rikası Müdürlüğüntten : Müstedl: lzmirde (Manifatura Türk 1 - Toptan ve perakende bilcümle 

Fabrikamızın umumi tamirat ioleri 26/ 12/941 günü saat 15 te açık ek.ailt· 
me ile ihale edilecektir. 

Muhammen bedeli 5163 lira 50 kurıt41ur. lstekWerin 
birlikte fabrika müdürli4{üne müracaatları. 11 13 15 

normal Teaaikle 
5253 (2557) 

----·. ------·------·----·------ -- ----------
İzmir V-118yetinden : 
Fabrikalarla tiiecar elinde mevcut bil"umum küspenin üç gün zarfında be

yana tabi tutulmıw yüksek ticaret veki.letinden tcbliii: buyrulmuş olduiun .. 
dan eJlerinde küspe bulunan fabrika ~ahipleri ile tüccarlann bunlann mikta• 
rıru 11/1Z/1941 tarihinden itibaren üc ı?ii' zarfında en büyük mülkiye ami-
rine bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 5282 (2553) 

İzmir Fiat Mürakabe Komisyonu Reisliğinden : 
18/8119-41 tarihinde yüksek ticaret vekô.letl tarafından qajbda ıtösteril· 

diii ,,.,kilde tesbit edilen pamuk ve çij1it Eiatlannın yük.aelıileceii;i ü.midı1e 
bir ltmm pamuk müstahsil ve bilhasaa tacirlerinin ellerinde mal tuttuklan 
haber alınmı$t11'. 

Bu defa yüksek ticaret vekAletinden alınan bir emirde bütün malıaul mev• 
timi devamınca muteber olmak b.yclile teıbit edilmiş olan bu fıatlarda bir 
deii•iklik vopılmayacait ve mcvzıı fiatlann cari olacaib bilclirilmektedir. 

FtATL.\R: 

1 ) Birinci Klevland 70; ikinci Kle•land 67,5: kapa malı (da~ ve kozacİ 
mallan dahil) 64: piyasa parlai<ı 56,5; niyasa temizi 56: birinci Akala 75: 
ikinci Akala 71,5: üçüncü Akala 69: şampanya 63; f.ııede birinci yerli 
66.5 ve ikinci yerli 61.25 kuruvt:ın. 

2 ) Yukardaki fiatlar Cukurovıının Adana. Tarsus ve Menin ve Eı.enlıı: 
lzrnir ve Nazilli merkezlerinde bir kilo çm;rrlanmış, fakat balyalanmamıı 
pamuğun dökme azami sat~ fiatlarıdtr 

3 ) Bu merkezleri ihtiva eden istihsal mıntakalannın azami fiatlarile, bi
rinci fıkrada yazıh esas merkezlerden namuk alan bilumum iıtihlalı: merke,,. 
lerinin azami fiatlan, hakiki nakliye muraflanrun tenzili veya ilB.veai. suro
tile bulunacakbr. 

4 } ikinci fıkrada yazılı istihsal merke:derinde dökme halinde bir kilo 
Klevland çiğ;dinin azami fiab 6,75: Akala cii<idi 7,5 ve yerli ciiiidi 6 ku-
ruştur. 

Keyfiyet al5.kalıların malUmu olmak. üzere ilan olunUT, 5254 (2552) 

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

Anonim şirketi.) yerli ve Avrupa mamul!tı manifatura 
Vekili: Avukat Baha Yörük. ve yünlü ve ipekli mensucat Ve yün 
Manifatura Türk Anonim şirketi mü- ve pamuk ipliği alım ve satımı, 

essisleri Nuri Sevil ve 36 arkadaşına 2 - Pamuklu, yilnlü, ipekli ı:nensucat 
ıuıfetle vekili Avukat Baha Yörük im- ve iplik imali ve mensucatın basınast 
zasiyle verilen 27 /11/941 tarihli istida ve bunun için fabrika ve atelye tesisi, 
ile şirketin teşekkülünün tasdiki talep 3 _ Bilumum cmtea itha!At ve ibra· 
edilmiş olmakla bu bapta ibraz olunan cat ve komisyonculuğu, 
vesaik tetkik edilerek: 4 _ Mnhsulat, mamul.Ilı ve mensucatı. 

Gereği konuşuldu: Merkezi 1zmir ve aniye ve dahiliye ticareti, 
Ani olarak teşekkül eden manifatura Şirket yukarıda tasrih olunan mak
Türk Anonim şirketinin, kanun1 şartlan sadiyle doğrudan doğnrya münasebet
caml olan 11/10/941 tarihli esas muka- tar bulunan bilumum malt ticarl, smal 
velcnamesi icra vekilleri heyetince ka- muaınel.ah icra ve bu muaınellt !le işti
bul olunarak reisicümhurun yüksek gal eden diğer şirketlerin hisııe senedat 
tasdikine iktiran etmiş olduğu mübrez ve tahvilStıru mübayaa ve bu nevi şlr
mukavelename altındaki 24/111941 ta- ketler tesis edebilir. 
rihli ticaret vekileti şerhinden ve . ahiy 'tibarile · b mad.-
750000 liradan ibaret olan sermayesinin Nevı. ve m et ı Ui u 
dörtte biri bnlunan 187500 liranın !ş dede zikredilen mu?-"'ı;1elerd~ ~ 
bankası İzmir şubesine 16/10/941 tari- hangi bir muamelenın ifası ~~ ı<:ln 
binde tesviye edilmiş olduğu 16/11/941 nllfi görüldüğü takdirde mec~ ıdare
tarihli mezkılr bankaya ait ilmühaber nin teklifi üzerine heyeti umumıye tara
suretinden anlaşılmasına ve esas muka- fın~n itlihazı ~ edilmesine :"' tadil 
velename müessislerin iştirasını teahhüt mahıyet.:?de olan ışb~ kararl;1 hükilmet
cylediği hisse mikdarını da ihtiva eyle- çe tasdık edılmes;ne mUtevakkıftır. 
mesine binaen tasdikında kanuni bir Bu suretle tasdtk edılcn karar ~bu mu
mani görülemeyen mezkılr (manlfatu- kavelenameye zeylen illve _olunur. Şİl'
ra Türk Anonim şirketi) nin ticaret ka- ket esas maksat \'e tedviri muame
nununun 299 ncu maddesi hilkınüne tev- ~ .. zımnında kanunu mahsusuna te..,. 
fikan teşekkülünün tıısdikına ve 300 n- fikan emvali gayri menkule tasarruf 
cil madde mucibince sicili ticaretçe usu- edebilir. 
len tescil ve ilAnına 27/111941 tarihinı:!e Madde 5 - Şirketin merkezi (lzrnir) 
ittifakla karar verildi. olacak gerek T"urkiyede ve gerek eene-

Reis: 3340 S. S. hilldmi: 6604 A. mua- bl memleketlerde !Uzum görüldük~ 
vlni 6537 Ka. meclisi idare tarafından heyeti umumı-
~bu ilim sureti dosyasındaki aslına )'eye arzedilmek şartiyle ıubeler açab!· 

uygundur. lecek ve keyfiyet ticaret vekliletine .ih-
Biri 30 diğeri 15 kuruşluk damga pu- Lor ve gazetelerle ilan edilecektir. 

lu üzerinde İzmir asliye mahkemesi ti- .Madde 6 - Şirketin müddeti, kanun 
caret dairesi resmt mührü ve imza oku- hükümlerine ve işbu esas mukavelena-

.. ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••-: hali h ti • • namadı. mede münderiç ere veya eye 

: eviet emır Yollarından : MANİFATURA TÜRK ANONİM ŞİR- u~uıni~ece ittihaz oluna~ bir kan:ra 
: : KETİ ~~AS l\WKAVELENAMESİ mustentd.en_ _kat vcya .. te'.!'°dtt edı~e<i;\-
•• • •• • ••••• • ••••••••••••• ••••••••• •• • • • •••• • ••• • • • •••••••••••••••• ••••••••••••••••••.. .:..:> ~e teessusli kat1. gununden ıtibaren 

(Tampon gresör ga rnitörü alınacak .. ) B İ K t N C İ FA S 1 L (yirmi beş) seneden ibaret olacaktır. 
O. D. YO!...LARI 8 - lilCt iŞLETME KOMiSYONUNDAN : Teşekkül, l\füessisler, Unvan, :Maksat tKtNCI FASIL 
Mecm11u 12 kalemde muhtelif ebatta ( 15625) lira muhammen bedelli Merkez, Müddet Sermaye, sermayenin ödenmesi V'I 

( 1.) 500) adet tampon ırresör garnitürü kapalı ;ıarf uıulile tutnamesl veçhile Madde ı _ Aşağıda imıalan yazılı şartları sermayenin arttırılması, 
ekailtmeye konulmuıtur. lhalcai 27/12/941 günü ııaat 11,30 da Alaancakta mücssisler ile bu mukavelenamedeki eksiltmesi, hl""" senetleri 
ifletme hinaaında komisyonumuzca yapılacaktır. maddelerde gösterildiği 'ftçhile tertip Madde 7 - Şirketin sermayesi beheri 

isteklilerin ( l 166,88) liralık muvakkat teminat makbuzlarilc teklif mektup- ve ihraç edilecek hisseler sahipleri ara- beş bin Türk lirası kıymetinde yüz elli 
lerini usulu veçhi.le muayyen vak.itten bir saat evvellıae kadar komisyon re.Wi- SIDda mer'i bmmlar Ye işbu esas mu- hisseye mıınkasim yediyüz elli bin Türle 
ğine vermeleri lazımdır. Şartnamesi komisyonumuzdan talep edilebilinir. kavelename hülrlinılerine tevfikan ida- lirasından ibarettir. Bu hisseler mecmu-

6 9 15 18 5177 d ll(2524) re olunmak üzere. bir Türk anonim şlr- unun iştlrası Lşbu mukavelenameye m.,,,. 
işletme personeli için aşağıda cinsi, mlkdan muhammen be e eri ve mu- keti ~ekkül edilmiştir. but ve onun b.ir cüz'ü miltemmimi olan 

valı:ka.t teminatlan yazılı iki kalem elbise iki kalem palto ile bir kalem kasket teahhfitname gösterilmiş olduğu üzere 
k.runisyonda görülecek nümunelerinc göre kapalı zarf usulü ile sabn alınacalt· Madde ! - Şirketin müessisleri işbu ınüessisler tara.fından tamamen teahhUt 
tır. Ebiltme 22/ 12/9-41 pazarteai ııünü aaat 11 de airkecid. 9 ifletme bina- mukavelenameye jnızalannı koymuş ve imza edilmiş ve sermayenin dörtte bl-
11nda A E. komisyonu tarahndan yapılacaktır. isteklilerin teminat ve kanuni olan, ri mukavelenin imzası sırasında tediye 
Yesilcalannı ihtiva edecek kapalı zarflarını ayni gün saat l O na kadar komie-

80
! N.:':ı~.~':.,vil İzmir İnönü caddesi edilmiştir. Hisse :tenetleri bedelleririn 

yorıa venneleri lizımdır. 2 _ Ahmet Tatari İzmir İDônü .,..ı.ıe- inu.as.ı sırasında tediye edilmiştir. Hisse 
Şartnameler para11z olarak komisyondan verilmektedir, senetleri bedellerinin mlltebaldsi şirlı:e-

Elbise Muhammen bedeli Muvakkat temi- sl 800 N.da mukim tin teşekkillil keminden sonra idare 
Lira nab 3 - Mehmet Şanılı İmıir İnönü cad- meclisinin talebi üzerine derhal ve ta• 

5 18 kat açık yakalı 
124 lı:at kapah yakalı 
Palto 

237 adet açık yakah 
96 adet kapalı yalılı 

Kasket 

62 adet 

14753,52 
2736,42 

5249, 15 
2026,04 

172,26 

24937,39 
7 9 11 13 5212 

1870,30 

(2531) 

Satılık Zeytin Mahsulü 
O.O, Y. 8 Net iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Bayındır istasyonunda mevcut ve toplanrn19 2 30 kilo zeytin mahsulil 

16/12/941 talı ıtünil oaat 15 te mahalli istasyonunda toplanacak k.omirroll 
vaJntasiyle acık 3rttırma He satılac:1'.khr. 

Muhammen bedel ( 2 3) lira olup istekhlerin ( 1, 7 3) liralık tnunldı:at to-
minat makbuzlArile muayyen vAkitte Bavındır istasyonunda toplanac"k ko
misyona gelmeleri !aEJmdrr. Şartnaıneal k.omiıyonumuzda ııörülebilir 

5281 (2554) 
-------------- t_OO_R_S_tC-iL_l_TI_C_A_RE_T_MEM __ UR_-

Bors LUcUNDAN 

OZOM 

4 7 ömeı Maıtoğlu 
30 Nihat üzümcü 
77 yekun 

118719 dünkü yekun 
1 18 796 umum yelci'.ln 

No. 7 
No. 6 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

StYAH 
3 7 inhisarlar ida. 

tNCtR 
263 inhisar 
1 2 8 Rilat Baran 
90 H. Levi 
70 1. Şinasi 
69 A. k. Barlı:i. 

620 yekıln 
94402 dünkü yekUıı 
95022 umum yekUıı 

a Sus mağazası Ali Aktürk ticaret un-
vanile lzmirde yeni kavaflar çarıısında 

46 
45 

46 
47 
48 
51 
56 

-46 
46 50 

31 50 35 

14 17 
19 22 
14 25 14 2S 
15 16 
15 19 

3 5 numaralı mağazada bilumum boya 
hurdavat baharet itriyat trokotaf yün 
ipi yün kumaş kasket ppka manifatura. 
kırtasiye 2ücaciye makara mcrlf!rir:e ve 
teferruab deriden mamul bilumum eş
yalan mamul olarak veya imal ettirerek 
toptan ve perakende rılım ve satımı ti
caretile iştinl eden Sus mağaza!L Ali 
Aktürkün işbu ticaret unvanı ticaret ka· 
nunu hüküm lcrine göre a.icilin -4111 nu
maraeına kayt ve tucil edi1diiti ilin 
olunur. 5280 (2556) 

DOKTOR 
KEMAL M. YALAZ 

oo(;UM VE KADIN HASTALIK
LARI l\IÜTEBASSISI 

Birinci Beyler Sokak 36- Teleloa 29ı6 
EVİ : Karantina - Köıırü-
Bent ap. ı.. TEL. 3888 

desi 806 N.da mukim mamen tediye olunacaktır. 
4 - Hüseyin Karacasulu İzmir İnönü Madde 8 _ Müe5Sisler işbu mub...,_ 

caddesi 550 N.da mukİDl lename ve merbutlannı ticaret veki1eli• 
5 - İhsan Necipoğlu İzmir İnönli ne tevdi ve mezuniyeti lhlmeyi istih-

caddesi 754 N.da mukim aal ettikten sonra evrak ve vesaiki lbi· 
6 - Ali Necipoğlu İstanul, Nişantaı; meyi salahiyettar ticaret mahkemes'n• 

Refah apartmanı 4 N. da mukim ibraz ve tevdi ederek teşekkülil irket 
7 - Nuri Karacasulu İzmir İnönü hakkında istihsal edilecek karar üzerine 

caddesi 423 N. da mukim tescil ve iliın muamelatını ifa ettlrecek-
8 - Enis Sevil İzmir İnönil caddesi lerdir. Şirketin teı;ekkülü katisi mah,,-e-

808 N. da mukim meee şirketin teşekkülü tasdik olund•ık· 
9 - Te,·fik Tatari İstanbul, Bayzid tan sonra sicili ticaretçe tescil ve llln 

Vezneciler Dolan apartmanı 4 N. da muamelatının ikmali tarihinden başlar. 
mukim Madde 9 - Teşekkülü katiden mu-

10 - Hasan Kurtoğlu İzmir şeb ma. kadrlenı tediye edilmiş olan rubu beiel 
Keramettin So. 6 N. da mukl m için vmlmiş olan makbuz teşekkülü ka-

11 - Hasan Atay İzınir Tilkı1ik Çe- tiyi müteakip azami üç ay zarfında na-
lebizade So. 8 N. da mukim ma muharrer senedatı muvakkate ile 

12 _ Hüseyin Tatari İstanbul. Tak- mübadele olunacaktır. Bilfilıare tah . ..n 
sim Atlaıı apanntanı 2 N. da mukim olunan bedel işbu muvakkat sen•dat 

13 - Mustafa Cnnbazoi:lu fmıir Kül- üzerine :hhdolunur. Tesekkülü katiden 
tür M. Gül So. 19 N. da mukim sonra te üt edilen sernu:yenin m!lte-

14 _Avni Karne sulu İzmir Vasıf Çı- baki kısmının tediyesi üzerine hissedar-
nar cadde i 15 ~- da mukim lora haınilieıe muharrer senetler vcri-

15 _ Tahsin Neciıxığlu İzmir Vo~i- lecektir. Hisse senetlerinin koçanlı bir 
!of bolvan 17 N.da mukim t'eftorden kesilmiş ve üzc·lerinde sıra 

16 _ BMir Ta!ari 1stanbul Bayzid numaras:ııı ve şirketin mühürü res::nısi· 
ni ve şirket namına vaz'ı L'TlZaya mezun 

Vc-znecller Doğan apartmanı 4 N.cla mu olanların imzasını ve şirketin ilnvaniyle 
17 - Basan Fehmi Serter İzmir Pn- tc•ekkillü, ve ilan tarihlerini ve şirket 

zarveri at pazan sokak 1 N. da mukim scrmayesmın hisse senetlerinin nev'ı ve 
1.8 - Tc,·fik Fikret Serter İzmir İn- mlkdarını ve hisse senetlerınin mukay-

ünii caddesi IOt/4 N, ela mukim ~et kıymetlerini ve ta~ ·1 olunan 'Jedel-
19 - Jllelımet Hüseyin Totari İzmir !erini ihtıva etınesı muktezidir. 

Goıi Bolvan Günsel Sn. 5 N. da muldm _ O~ YARP.; -
20 - Sanıi Tatari İzmir Karantina 

Selçuk So. 65 N, da mukim 
21 - Ali Ri7.a YenHcr İzmir Tilkı1ık 

9t;; So. 13 N. da mukim 
22 - Ahmet Altan İzmir Tilkilik han 

So. 33 N. da mukim 
23 - Hiisnü Özny İzmir KarşıyakR 

Hacı Selim So. 17 N. da mnlcim 
24 - Abdullah F.roğlu İzmir Bura 

K<'malpa'ill cadd~si 23 N. da mukim 
25 - Rasit Palanduz İzmir inönü 

caddesi 1120 N. da mukim 
26 - H san Seı·ter İzmir Tilkilik Na· 

mazP!ı caddesi 39 N. da mukim 
Z7 - Raif Cilesun İzmir Tilkilik 94~ 

MOZAYEDE iLE ACELE SATIŞ 
Tilkilikte Omıanzade yokuşunda 46 

sayılı avcıl r cemiyeti binasında mevcut 
muşamma. örtülü kanape, koltuk ve sa~ 
dalyalar yal'.1hane maıası perde ve muh
telif komlzler. kömlir sobaaı, yuvarlak 
büyük maaa, hasır ıandalyalar kahYe 
takımları, büyük camlı dolap, !üküs gaz 
lamboaı, açılır ve kapanır büyük çay 
ma.saıı, ve muhtelif bo.hç~ ve oyun ma· 
aalan 13 birine! kanun 941 cumart...ı 
ı:\inü öileden sonra saat 2 de ayni bina 
1ahilinde peoin para ile satılacaiiı illn 

olunur. 5276 (2556) 
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Almanlar müdafaaya, 
Ruslar taarruza geçtiler 
U2ak Şark sularında hakimiyet lngiliz -

il merrkan donanmasının elindedir ..• 

Ja _onlar harpten evvel Singapurdan asker ge· 
çirıni~ler • Afrikada mihver sıluşık vaz!yette 

Radyo gazetesine göre Malezyanın şi
rral bölgesinde bir kaç noktadan kara
y:- çıkmış olan japonlar Singapur üzeri
ne ilerlemektedirler. japonlann bir iki 
nıühim yeri işgale muvaffak oldukları 
<1a bildiriliyor. Bununla beraber, Bri
tanya kuvvetlerinin mulfavemcti arttı
ğına dair haberler vardır. 

Japonlar batı Malczyaya asker çıkar
ma teşebbüsünde muvaffak olamamış 
bulunmakla beraber bu kuvvetlerin ora
ya kadar nasıl gidebildikleri hakkında 
insan büyük şüpheye düşmektedir. Bu 
kuvvetlerin behemehal Singapurdan 
geçmesi icap eder. Halbu ki harp esna
sında Singapurdan bir veya bir kaç ja
pon nakliye gemisinin batı istikametine 
geçmesine imkan yoktur. O halde bun
Jnr nnsıl ve nereden gcç'llişür? 

En kuvvetli bir iht.iu: le göre japon 
askeri yüklü gemiler, b' tr ticaret gemi
a! gibi maSkelenerek arbin ilanından 
evvel Singapurdan g~ ııişlcr ve bu te
şebbüsü yapDU§lardır. Hntırlardndır ki 
Almanlar da Norveçi böylece evvelden 
hazırlanmış, ambarlanna asker doldu
rulmuş ticaret gemilerini göndermek 
suretiyle işgal etmişlerdi. Fakat japon
lar bu harC'kC'tlC'r;nclf' l""'"Vaffok olama-
11.ıslardır. 
ÇİNE DOŞEN VAZİFE 
Bir habere göre Malezyanın şimalin

de ve Tayland hududunda inponlarla İn
giliiler arasında çarpışmalar başlamış
tır. japonlann Hindiçiniden Birmanya 
üzerine sevk ettikleri kuvvetlerın iki 
kolordu olması muhtemeldir. Şimdi, ja
ponlann bu hareketi karşısında, lngil
terenin filen müttefiki mcvkiine girmiş 
olan Çin kuvvetlerine mühim bir vazife 
düşmektedir. Çinin evvelce japonlar 
Hindiçiniye girerken bu hudutlarda as
ker topladığı malQmdur. Bu Çin kuv
vetlerinin, Birmanyanın ınüdafansına 
aynlmış olan İngiliz ordusunun yükü
nü hafifletmek üzere harekete gecmesi 
JAzımdır. Aksi takdirde vazifelerini 
yapmamış olacaklardır. 

DENtZDE OSTONLOK 
Flipin adalannın en büyUğtinü teşkil 

ve merkez şehrini ihtivn eden Luzon 
adasının muhtelif noktalarına japonlar 
asker çıkarmışlardır. Bunlnrın en bü
yük hedefi Manilla deniz üssünli ele ge-

çirmektir. Bu üs japonların eline geçe
cek olursa Amerika donanması mecbu
ren Flipini bırakarak Singapura geçe
cektir. 

Japonlara göre, yaptıkları haskın üze
rine Amerikanın elinde ancak japon do
nanmasına muadil harp gemisi kalmış
tır. Fakat 1ngili7.lerin de :ınavatmı filo
sundan bir kısmını uzak doğuya gön
dermeleri mümkündür. Bu suretle de
niz.lerde üstünlük, japonların iddialarına 
rağmen İngiltere ve Amerikanın elinde
dir. Fakat Singapur ve Mnnilla deniz 
üslerinin İngiltere ve Amerika elinde 
kalması şarttır. 

Amerika donanmasının yüzde altmışı 
Havaide idi. Bu filonun ilk fırsatta Hin
diçini sularına intikali lfizımdır. 

RUS - ALMAN HARBI 
Rus cephesine gelince: Alman kay

naklnrından gelen haberlerde harekatta 
durgunluk olduğu bildirilmiştir. Sov
yctlcrin tebliği Sovyet ordularının ta
arruzu devam ettiğini ve bazı yerlerde 
bildirilmektedir. 

Sovyctler Lcningrad ın 200 kilometre 
doğusunda ve bundan az evvel Alman
lar tarafından işgal edilmiş oL'ln TikYin 
ı:oehrini geri almışlardır. 

Sovyctlcr bundan başka cephe kesim
lerinde de muvaffakıyetler elde ettiklc
ı-ini bildiriyorlar bu hususta umumi bir 
hüküm vermek icap ederse denilebilir 
ki Alman kuvvetleri Rusyada taarruz
dan vazgeçerek tamamen tedafüi harbe 
geçmişlerdir. Ruslar da buna mukabil 
kUh geri çekilme, knh tnarruz ve muka
vemette bulunmaktan ibaret usüllcrin
den vazgeçerek tnarnızi hnekata başla
mışlnrdır. 

AFRtKADA 
Libyadaki harekata gelince: lngiliz 

kuvvetleri huduttan Rlgfobiye kadar 
olan sahayı Mihver kuwetlerinden te
mizlemişlerdir, Sollum ve Bardiyadaki 
mahsur Mihver kuvvetlerini de sevk et
mek için büyük gayretler sarfetmekte
dirler. Gelen haberler, Solluma hakim 
kışlaların da 1ngilizlerce işgal edildiğini 
bildiriyor. Solluma yakın ve hakim olan 
bu yüksek kışlalara girmiş olan 1ngili:z.
lcre, varacak bir sahada sıkışık kalmış 
olan Mihver kuvvetlerinin mukavemet 
etmesi hemen hemen imkansızdır. 

O-•-•-•-•-d-•-·-·-·-·-•-•-•-~a-•-o-o-•-•-L-.J-•-•-• r r ı-o-ı(• 

Siyasi vaziyet 
---·---

So \. vetl erin .. Ja-
iıarp ponyaya 

ilin etmesi 
isteniliyor -·-Radyo gazetesine göre Pasifikte Ame-

rika, İngiltere ve japonya boğuşması 

karada, denizde ve havada çarpışmalar 
şeklinde devam etmektedir. Harekat sa
hası çok geniş olduğu için çarpışmaların 
gelişmesi hakkında kesin malumat al
mak mümkün değildir. Sanfransisko ve 
hatta Nevyork ufuklarında Japon tay
yareleri görüldüğü gibi Tokyonun da 
müttefikler tarafından bombardıman 
edildiği söylenmişse de bu haber teyit 
edilmemiştir. 

Bu harbın gelişmeleri, kalın bir pro· 
paganda ve yalan haberler perdesile ka
palıdır. Fakat ilk Japon darbes!nin ağır 
olduğu anlaşıhyor. En ağır zararı İngi
liz donanması görmilştilr. 

RUZVELTİN NUTKU 

Ruzvelt dün sabah, bizim saatla beşde 
radyoda söylediği bir nutukta Japon 
darbesinin ağır olduğunu beyan etmiş. 
bir çok Amerikan asker ve yurddaşları.· 
nın öldüğünü ve Amerikanın insan hür
riyellerin:n masonluğu için dövllştüğü
nü söyliyerek: "Son 10 yılın milletler 
arası siyasetinde Japonyanın hareket ve 
gayretlerini mütalaa edecek olursak bu
r.un Hitler ve Mussolini siyasetleri nra
sında bir muvazi paralel olduğu göze 
çarpar~ demiştir. 

Ruzvelt sözerine devam ederek 1936 
dıı Mussolininin Habeşistanı arkadan ve 
halx-rsizcc vurdu&'ll!lu, Hitlerin 1938 de 
Çekoslovakyayı, 939 d::ı Polonyayı, Bel
çika. Hollancln ve Danimarkayı, Norve-
ci ve 940 da Yugoslavya ve Yunanistanı 
czdif:ini sc;yJemiş ve sesini yükselterek, 
• B'z • 'ı ıdi işin içindeyiz; her Amerika.
]ı ayn avn hnrbın içindedir. Eyi haber
leri pnyl .. tı <ımız gibi kötü heberleri de 
payla ac:ı• ız. Fakat bir çoğu düşman 
knynnklarmdnn çıkan haberlere inan
mamak !tzımd•r. Bu cümleden olarak 
Jnponlnrın Pac:ifıkte deniz üsünlüğünu 
elde <'~ti ine dair gelen ha.herler yalan 
ve prop· "'andadır. dcm!ş, • yer yüziin
dcn Jlm p atılması gereken yalnız Ja
pon!;• d • 1, bii1iin siyasi zorbalık • ol
dıı~u'lu, Amerikanın istilacı olmadığını 
ve harp i tcınediğini, harbı sevmediğini 
ilave etmiş, ve h!lhassa Avrupa ve uzaİ< 
doğu anısındaki sıkı bağı belirtmiş ve 

~ merıka ve Rus ya 
---·----

An.erika ~irdi-
~i harbe raimen 
Rusyaya yar-, 
dım edecek -·-Vaşington, 10 (AA) Sovyetler 

Birliği bi.iyUk elçisi B. Lltvinof reisi
cumhur Ruzvelte itimatnamesini verdiğ! 
sırada söylediği kısa nutukta şöyle de
miştir: 

- Amerikanın imtihan geçirdiği şu 
anda Sovyetler Birliğinin Amerikan 
milleti hakkında en samim~ ve hararetli 
temennilerini bildinnekle iktifa edece· 
ğim. 

Reisicumhur Ruzvelt verdiği ccvaptn 
Sovyetlci- Birliğine yardıma devam hu
susunda Birleşik Amerika devletlerinin 
kat'! kararını teyit etmiştir. Japon har
bından bahisle demiştir ki : 

- B:.rleşik Amerika devletlerine zor
la yükletilen bu harbın ayni aneye men
sup tecavüzkar kuvvetler tarafından 
bütün cihana karşı ilAn edilmiş büyük 
mücadeleye bağb olduğu şüphesizdir. 
Hatta yeni harp bunlnnn esas taarruz
lanndan biridir. 

Reisicumhur bu tecavüzkar kuvvet
lerden bahsederek bunlann hakim va
SJflannı belirtmiş ve demiştir ki: 

- Bunlara karşı silratle mesut bir ne
ticeye varılması tecavüze karşı koyan 
memleketlerin durumlarına bağlıdır. 
Bu neticeyi elde etmek için bUtün kay
nakların faydalı olarak kullanılması ve 
tecavüze karşı koyanlar arasında tam 
bir anlayış ve itimat mevcut olması Jn
:ıı.mdır. 

sulhu knzanıncıya kadar barba devam 
edileceğini söylemiştir. 

Ruzveltin nutkundan çıkan mühim 
iki nokta vardır : 

1 - Amerikanın istihsalatını artırmak 
için aldığı tedbirler. Bu tedbirler muci-
bince Amerika işçileri haftada yedi gün 
çalısacnklnr, mevcut fabrütalar azami 
~alışacak ve yeni istihsal müesseselcrı 
kurulacaktır. 

2 - Ruzveltin Pasifik harbile Avrupa 
hnrbı arasındaki yakınlığı belirtmesı. 
Eu suretle Ruzvclt, Almanya ile vuruş
makta olan Rusya ve İngiltercnin Lib
ya harpları ile Amerika - Japon harbı
nın ilgisi olduğunu söylemiştir. Anlaşı
lıyor ki İngiltere ve Amerika Rusyay1 
Japonyaya hnrp ,ilanına imale etmek is
tiyorlar. 

Yeni ilanı harpler 
---•-----. 

6 devlet daha 
Japon yaya 

harp ilan etti -·-Nevyork, 1 O (A.A) - Meksika ve 

Afrika harpleri 
---·---

"S o 11 um'' da ln-
~iliz tazyiki 

çok arttı -·-Küdus, IO (Radyo) - Kahire orta 
Panama Japonyaya harp ilun etmiştir. 

MEKSiKA KITALARI VE 
AMERiKA 
Va~inglon, 1 O ( A.A) - Amerika 

hükümeti Kalifomiyanın müdafaasını 
kuvvr;!!ndinnck için Meksika kıtalan· 
nın birlcıik devletler arazisinden geç
mesine izin venniıtir. 

ııark orduları karargahının tebliği: Tob
ruktan çıkış yapan lngiliz kuvvetleri 
cenuptan gelen lngiliz ve Hint kuvvet
leriyle Eladende birleşmiıılerdir. Ela
denin işgali üzerine T obrukta dağusun
daki bölgelere münakalcıt yeniden açıl
mıştır. 

Londra, 1 O (AA) - Polonya hükü
meti jnponyaya karşı müttefikleri sa
fında yer almıştır. 

Londrıı, 1 O (A.A) - Buradan bu
lunan Norveç hükümeti T okyodnki 
maslahatgüzarına japonyayı Britanya 
ve Amerika elçileriyle birlikte terkey
lemesini emretmiştir. 

Arjantin hükiimeti Norveçin japon
yadaki menfaatlerine bakacaktır. 

Meksiko, 10 (A.A) - Meksika kıta
ları Arizonadan aşağı Kalifomiyaya ge
çeceklerdir. Bu kıtalar büylik bir yekUn 
tutmaktadır. 

MEKStKA FAAL MUHARtP 
OLMAYACAK 
Meksiko, 10 (A.A) - Devlet reisi be

yanatında demiştir ki: 
- İcap ederse Ameriknya kuvveter 

göndereceğiz. Fakat hiç bir zaman tam 
ve faal bir muharip olmayacağız faaliye
timi~i daha ziyade fabrikalardaki istih
salatımıza hasredeceğiz. 

MiLLi Ç1N HOKOMETJNJN 
iLAN HARPLERi 
Çungking, 1 O (A.A) Mareşal 

Çan Kay Şek hükümeti Japonya, Al
manya ve ltalyaya harp iliin etmiştir. 

AMERtKADAKt ALMAN 
VE ıT AL YANLAR 
Vaşington, 1 O (AA) - öğrenildi

ğine göre Amerika hükümeti tehlikeli 
addedilen 400 kadar Alman ve ita]ya
nın tevkifine başlamıştır. Ameriknda 
694 bin ltalyan ve 315 bin Alman ta
baası vardır. Bunlar hakkında yapılacak 
muamele tetkik edilmektedir. 
MANASIZMIŞ 
Berlin, 1 O (AA) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: Japonya ile bir
l~ik devletler arasındaki anlaşmamaz
lılctan Almanyanın mesul olduğu hak
kındaki beyaz saray iddiası Berlinde 
manasız savılıyor. 

KOLOMBiY A MUNASEBETLE -
RJNI KESTi 
Pagoto, 1 O (AA) - Kolmbiya hü

kümeti Japonya ile siyasi münnsebtleri
ni kMmiııtir. 

MACELLAN nocAZI 
TAHKiM EDiLECEK 
Vagington, 1 O (A.A) - Şili ve Ar

jantin hükümetleri Macellan boğazını 

tahkime karar vermişlerdir. Şili hükü
meti Japonya ile harp halinde olan 
Amerikan milletlerini muharip olarak 
knbul etmek mecburiyetinde olmadığı
nı bilclirmi$tir. 

KOBA tLAN HARP E1Tl 
Havana, 1 O (A.A) - Küba kabine

si ynptıf?ı bir toplantıda Japonynya haıp 
ilanına karar vermiştir. 

BtRLE..C:.tl( AMERiKA YA 
BAcLIUK 
Montevideo, 1 O (AA) - Mebusan 

mecHsinde Kolarodo mebuslarının iki 
teklifi kabul edilmiştir. Bu teklifler ıun
lardır: 

1 - Birleşik Amerikaya bağlılık ve 
sevgi hislerini bildiren bir telgrafın çe
kilmesi. 

2 - icra kuvvetleri tarafından birle
!lik Amerikanın gayri muharipliği hak
kında veri1en kararın tasvip edilmesi. 

-------.-•~------
Al rr: anlara ~öre 

(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

Berlin, 10 (A.A) - Alman mahfille
rinde dünkü Alman tebliği hakkında 
deniUyor ki: Doğu cephesinde mahalli 
bir kaç hareketten başka bir şey olma
mıştır. Rus kışı geniş ölçüde taarruza 
elverişli değildir. Hnva şartları müsait 
olmadığından Alman başkumandanlığı 
taarnız hareketini durdurmuştur. Maa
mafih cephe büsbütün boş kalınıyacak, 
mahdut hareketler yapılacaktır. Düş
manın karşı hücumlarına karşı koyma~ 
ıçin kıtalanmız tamamen uyanıktır. Es
ki seferlerde olduğu gibi kış uykusuna 
dal ınmıyacaktır. 

TAGANROG RUSLARDA D001L 
Berlin, 10 (A.A) - Taga.nrogun Bol

şevikler tarafından geri alındığı haberi 
kat'l olarak yalanlanmaktadır. Salahi
yetli kaynaklardan bildirildiğine göre bu 
haberde tıpkı Bolşeviklerin Maridopol 
istikametinde ilerledikleri haberi gibi 
uydurmadır. Tnganrogun batısındaki 
bütlin topraklar Alınanlar elinde bulun
maktadır. 

FtN TEBLtöt 
Helsinki, 10 (A.A) _ Finlandiya baş

kumandanlığının diinkü tebliği: 
Düşman Kareli berzahında kuvvetli 

keşif hareketleri yapmıştır. Omega gö
lünün bir koyuna hücum eden Fin kı
taları bu gölün batı şimal kesiminde Pi
zolske köyünü zaptetmiştir. 

Poveneç knsabası istikametinde düş
man Volra.ervin cenubunda Beyaz de
rıiz kanalının kapaklarını açmış, böyle
Uklc kanalın doğusundaki Povcliç şeh
rinin bir mahallesi sular aıtındn kalmış
tır. 

SLOVAK KITALARINA 
RUS HO'CUMLARI 
Presburg, 10 (A.A) - Slovak askeri 

tebliği: 
Düşman son zamanlarda faaliyetini 

arttırmıştır. MotörlU kıtalnnmıza karşı 
3 hücum yapılmış ve daha başlang:çta 
... kamete uğratılmıştır. Bir mikdar esir 
alınmıştır. 

MHVER RiCAT EDiYOR 
Kıtalanmızın şiddetli tazyild üzerine 

düşman şarka doğru acele çekilmekte
dir. Bu rical hareketini himaye için düş
manın 20 tnnkla yaptığı bir mukabil hü
cumu tardedilmiş ve iki tank tahrip 
edilmiştir. Eladene giren lngiliz kıtaları 
burasını metruk bulmuşlardır. Cenup 
garbi istiknmetinde ilerliyen kıtalar bu 
bölgedeki düşmanı takip ederek bir 
miktar esir almışlardır. 

E1adenin tam cenubunda diğer bir 
düşman kolu ağır kayıplara uğratılmış 
ve garba doğru ricat etmiştir. Britanya 
kuvvetleri Tobrukun 35 kilometre ce
nubi garbisinde ve Akroma istikametin
de harekat yapmışlardır. 

GANBl.TI' ALINDI 
Ganbut yeniden iggal edilmiştir. Al

manların terkettikleri bir tank tamir 
ate]yesinde 2 7 düşman tankı bulunmuş 
ve 1 5 O Alman esir edilmiııtir. 

lNGtUZ HAVA HOCUMLARI 
Kahire, J O (A.A) - Orta prk hn

'Va kuvvetleri karargahının tebliği: 
Llbyada tayyarelerimiz Eladende bir 

düşman taşıt kolunu bombalamıştır. Bir 
çok arba tahrip edilmiş veya yakılmış
tır. Derne tayyare meydanına hücum 
edilerek beşi nakliye tayyaresi olmak 
üzere sekiz tayyare tahrip edilınittir. 
Deme - Agadebya yolu üzerinde bir 
çok kamyon ve araba hasara uğratılmış
tır. Trablusta Kastel Benito tayyare 
meydanı bombardıman edilmiştir. Bir 
hangarda yangın çıkanlmıııtır. Oç tay
yaremiz geri dönmemiştir. 

ALMAN TEBUCt 
Berlin, 1 O (AA) - Alman tebliği: 
Şimali Afrikada şiddetli muharebe

ler devam etmektedir. Alman ve ltal
yan ştuko tayyareleri motörlü düşman 
kuvvetleriyle Jngiliz karşı koyma mev
zilerini müessir bir şekilde bombardı
man ebni§lerlerdir. Alman avcıları ta
rahndnn T obruk civarında düşmanın 5 
avcı tayyarcti düşürülmüştür. 

1TALYAN TEBLtCl 
Roma, 1 O (A.A) - ltalyan tebli

ği: Sollum kesiminde mevzilerimize 
karşı dümnan baskısı şiddetlenmiştir. 
Tobrulcun cenubunda muharebeler de
vam ediyor. Burada düşmanın zırhlı 
birlikleri yok edilmiııtir. 

Hava muharebelerinde ( 19) düşman 
tayyaresi düşürülmüı,ıtür. Bunların 13 
çü yeni italyan avcı tayyareleri tarafın
dan tahrip edilmiştir. Öteki 6 eını Al
man avcılan düşürmüşlerdir. 6 ltalyan 
tayyaresi \islerine dönmemişlerdir. 
Düşman tayyareleri Deme ve Bardi

yayı bombardıman etmiglerdir. 

------~•-.-----
A m er ı kaya göre 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Manil1a, 1 O (A.A) - Japonlar Ma
ni1la üssünün bulunduğu Luzon adasının 
şimal kısmına asker çıkarmışlardır. Ge
neral Duglas'ın kumandasındaki kuv
vetler Japonlara büyük kayıplar verdir
rnişlerdir. 

tKl TARAFIN DA 
KA YIBI BOYOK 
Manilla, 1 O (AA) Amerikan 

askeri sözcüsü son muharebelerde iki 
tarafın da kayıpları ağır olduğunu söy
lemiştir. Sivi11er Manillayı tahliye et
mektedirler. Langley Amerikan tayya
re gemisinin hasara uğradığı yalandır. 
Gemi sapa sağlam Mnnillada bulunmak
tadır. 

KALIFORNlY A SAHlU..ERINDE 
TAYYARELER 
San Fransisko, 1 O (AA) - iyi ha

ber alan bir kaynaktan teyit edildiğine 
göre her biri 15 tayyarelik iki düşman 
hava filosu geee Sen Jansen'in batısın
da Kaliforniya sahillerini aşmıştır. Düş
man filoları San F raMisko koyunun ce
nup sonuna kadar ileri topraklar üze
rinde uçmuşlardır. Askeri mahfillere 
göre bu hal, sahilin 5 00 mil kadar açık
lannda bir düşman tayyare gemisinin 
bulundııi(unu gösterir. 

JAPON TAYYARELERi 
NEVYORK CiVARINDA 
Nevyork, 1 O (A.A) - Vaşlngtonda 

resmen verilen bir haberde düşman tav
yarelerinin Nevyorka iki saat mesafede 
buhınchıkları bildirilmektedir. 

JAPON ADALARINA 
HAVA TAARRUZU 
Manilla. 10 (A.A) - Teyit edilmi

yen haberlere szöre Amı-rikan tayyarele
ri dün Tokyo, Kobe ve Formozayı bom
bıı:rdımı:u1 etmiıotir. 
BF~tNCt KOLDAN 
1ST1FADE ETrtLER 
Manilla, 10 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre japonlnr Luzon adasına as
ker ç1karmakta besinci koldan istifade 
etrnislerdir. Bunlar japon askerlerine 
muhtelif vasıtalarla asken hedefleri güs
termic:lerdir. 

Luzon adasına nltı hava hücumu ya
pılmıstır. 

Manillaya ilk defa olnrak dii man tay
yareleri dün ~ece hücum etmlc;lerdir. 

BlR ASKER CIKARMA DAHA 
Manilla, 10 (A.A) - Mahalli polis 

makamlarının bildirdiğine göre japonlar 
donanma ve hava kuvvetlerinin yardımı 
ile Luzon adasına iki noktadan asker 
çıkarmağa muvaffak olmuşlardır. 

sem be 

"Hamlet,, davasına dün devam edildi 
~~--~--~~~--~~.,,,,,,,,.,.,~--~------~~~--~ 

İstanbul, 10 (Yeni Asır) - (Hamlet) davasına bugUn kalabalık bir dinle~ 
kütlesi önünde devam edilmiştir. Bu celsede, Hamlet neşriyatını tetkik edeeek 
olan ehli vukuf ta bulunmuştur. Edebiyat fakültesinin üç profesöründen Jniİ
rekkep olan heyet usulen yemin etmiş tir. 

Maznunlar, ehli vukuf tarafından verilecek rapora itirazları olmadığını eör 
lemişlerdir. Bunun Uzerine muhakeme, raporun verilmesine intizaren önUmDI-' 
deki Çarşamba gününe bırakılmıştır. 
~~~~ 

Mıllet Meclisi dün toplandı 
~--------------------~------~ 

Ankara, 10 (A.A) - Büyük Millet ile Almanya arasındaki mübadele aJl'" 

Meclisi bugün denizaltı sınıfı mensup- lnşmaları ile bunlara bağlı protoko1Janll 
}arının zam ve tazminleri hakkındaki tasdikine ait alyihalan müzakere etudr 
kanunda bazı tadilat icrasına, Türkiye tir. Meclis Cuma günü toplanacakbt. 

lngiliz futbolcuları dün Jstanbula gittiler 
----------~----...._, ___________ ~-

lstanbul, 1 O (Hususi) - Cumartesi ounları söylemiştir: 
ve pazar günleri lstanbulda Fenerbahçe - Ankarada her türlü tahminle1'P 
ve Galataaarayla iki maç yapacak olan üstünde bir samimiyet ve hüsnü kabul 
Jngiliz profesyonel takımı bugünkü gördük. Sporcu1arınızın ve halkınızın. 
trenle Ankaradan gelmiştir. Saat 14, 1 O spor anlayışından ancak hayranlıkl• 
da Haydarpaşııya gelen İngiliz sporcu- bahsedebiliriz. "Memleketinizde dası 
lan kalabalık bir sporcu kütlesi tarafın- bir memlekette bulunmanın bütün bu
dan istikbal edilmişlerdir. Bölge beden 
terbiyesi direktörü ile Fener ve Galata- ııusiyetlerini far kettik. O kadar ki istan'" 
saray namına misafirlere büketler veril- bul seyahatini büyük ıcvkle karıııladılc· 
nıişür. İngiliz futbolculan Tokatlıyana Mister Lorel otelde bir az istirahst-
inmişlerdir. tan sonra vali ve belediye reisiB. Lütfi 

Profesyonel takımın idare reisi Mis- Kırdarı vilayet makamında ziyaret et• 
ter Lorel Ankara intibalan hakkında .miştir. 

A rniral Darlan ltaJ
yuya gitti 

Vişi, 10 (A.A) - Resmi mahfillerde 
dolaşan bir rivayete göre Fransız başve
kil muavini Amiral Darlan İtalya Hari
ciye Nazın Kont Ciyano ile görüşmek 
üzere ltalyaya gitmiştir. Bu haber hak
kında şimdiye kadar hiç bir resmi teb
liğ çıkmamıştır. 

Vişi, 10 (A.A) - Amiral Darlan dün 
T orinoda latlyan hariciye nazırı Kont 
Ciyano ile göriişmüştUr. 
------.-tt-.-~---

B i r ltalyan vapu-
ru hatırı ldı 

Roma, 10 (A.A) - İtalyan teblil,ri: 
(2000) İngiliz esiri ile Libyadan gelen 

bir İtalyan vapuru Yunan aahilleri açık
fonnda torpillenmiştir. Denize dökülen
lerin kurtorılmasına devam edilmekte
dir. 

'>-<=><:::::.<:::::.<:><::><::~><:::><::><:::><:::~~~ 

Makine ve 
Verilirken 
ı ı ı s snn•llW 
AMERİKA HARP KABİNESİ 
TOPLANDI 
Vaşington, 1 O (A.A) - B. Ruzvf'İt 

apansızın harp kabinesini beyaz saraY .. 
da bir toplanbya davet etmi§tir. 

Buenos Aires, 10 (A.A) - Bahriye 
Nazırlığı Pan Amerikan anlaşmas~ 
göre harp gemilerinin Arjantin sahill~tı 
boyunda devriye gezmelerini emretmlŞ'" 
tır. Ticaret filosu normal faaliyetine de
vam etmektedir. 
Vaşington, 10 (A.A) - M. Korde~ 

Hul bütün Amerikan Cümhuriyetler1 
Hariciye Nazırlarının Sonkfinun ilk haf· 
tasında bir toplantı yapmak Uz.ere Riode 
4 Janciroya diivet edildiklerini bil&ır
miştir. 

ÇiNLİLER TAARRUZA BAŞLAJ)l 
Singapur, 10 (A.A) - Singapurda çı· 

kan Sinchewjitpon gazetesine gelen 84 
--·- telgrafa göre Mareşal Çan - Kay - Şer<iıı 
ı; harpleri Kovantungdaki Çin ordusu Hong Konga 

(Baştarafı ı inci Sahifede) taarruz etmekte olan japon kuvvetlerina 
arkadan hücuma ha lamıştır. Çinlilct 

atılan torpillerle 32 bin tonluk Repuls aynı zamanda Kantona karşı da bir ~ıı
muharebe kruvazörü derhal batmıştır. ŞJrtma hareketi ynpmaktadır. 
Prins Of Vel muharebe kruvazörü bir İKİ İNGiLiz HARP GEMiSİ BATff 
tam isabetle yana yatmıpa da bu gemi · 
daha bir çok tam isabetler alarak batı- Londra, 10 (A.A) - İngiliz Bnbrıye 
rılıruştır. Birleoik devletlerin Asya filo- Nazırlığının tebliği: 
suna mensup bir denizaltı dahi batın!- Mnlezyaya yapılmakta olan japon ta· 

arruzuna karşı hareketlerde bulunurken 
mı1Wcıuz TEBLtet Amiral Sir Tomphillipsin bandırasını 'ta-

Lonclra, 1 o (AA) _ Amirallık dal- ~ıyan Princ Of Wales gemi.siyle Repulse 
resinin tebliği: Prins Of Vel ve Repula gemisinin batmış olduğuna dair Singa'" 
muharebe kruvazörü batmJftır. purdan haber alındığını bahriye nazır .. 

Londra, 10 (A.A) _ Singapurdan lığı bildirmekle müteesmrdir. Bu iki ge
alınan bir nporda Malezyada Japon minin hava hücumlariyle battığını iddia 
hücumuna kar~ı koyma hareketleri eıra- eden japon resmt tebliğinden başkaca 
aında Prins Of V el zırhlıaiyle Repula elde tafsilAt yoktur. 
muharebe kruvazörünün batmıt olduğu ORTA ŞARKTAKi BRITANYA 
bildiriliyor. Londrada batmanın nasıl KUVVETLERİ UMmıt KARAR· 
cereyan ettiği hakkında Japon tebliğin- 1 GAHINıN TEBLiCt 
de verllen tafsilattan ba~ka malümat Kahire, 10 (A.A) - Orta şarktaki 
yoktur. Britanya kuvvetleri umumi karargahı· 

B. ÇöRÇtL1N BEYANATI nın tebliği: Her ne kadar Tobruk'UJl 
1'..ondra, 10 (Radyo) - Başvekil Çör- babsında düşman hali kuvvetli buhmu• 

çil bugün Avam Kamarasındaki beyana- yorsada Tobnıktaki Britnnya kuvvetleri 
tında Malaya sahillerinde iki İngiliz harp cenup doğudan gelen cenup Afrika ve 
gemisinin japonlar tarafından batınlmış Hind kıtalarile birleşmişlerdir. Bu su
plduğunu bildirmiş ve Amirallık bu hu- retle Tobruk muhasarası kaldınlmış ve 
~taki tebliğe hiç bir şey il5.ve etmemiş- doğu ile münakale yollan açılmıştır· 
tirB Ç" il k k d h b' ~ Dünkü tebliğde bildirildiği gibi düşına-

. orç pe ya m a bar 10 umumı nın batıya doğru hareketi şındi havn 
durumu hakkında kısaca eyanatta bu- k U · · · · b' liğ' ·1 k kuv-l kt uvve erımızın ış ır ı 1 c ara 
un~m~rJOR.J> İNG1L1Z vetlerimizin şiddetli baskısı altında ç:ı-

ZIRHLISI DA BA'ITI Mt ? buklnşmışbr. Düşmanın geri kalan zırb-
Tokyo, 10 (A.A) _ Resm~n bildiril- lı ku~etleri batıya doğru yapılan bu h~

diğine göre uzak şark İngiliz filosunun reketı pcçelcmeğe gayret etınektedjt· 
ana kısmiyle yapılan temasta Malaya Dün 20 ka~.ar düşman tankı tn:.nfından 
sahillerinde King Jotj İngiliz saHı harp bir ~ huc~~ ya~~~tır. ~u~maıJJJl 
gemisinin de batmış olması muhtemel- bu hucumu puskUrtulmuş ve ıkı tanl<1 
dir. tahrip edilmiştir. Eladcn düşman tara• 

JAPONLARIN Y API'IKLARI fından boşalılmış olarak bulunmuştur· 
Tokyo, 10 (A.A) - Bir denizalh- Eladenden cenup batıya doğru hareket 

mız salı sabahı Manilla açıklannda 15 eden kollarımız bütün gün düşman üZC' 
bin tonilatoluk bir düşman nakliye ge- rinde haskılannı muhafaza etmişler dü~
misini batırmıştır. Bir harp gemimiz pa- mana kayıplar verdirmişler ve bir :mik• 
:r.artesi sabahı Honkong açıklannda altı tar es!r almışlardır. Eladenin hemen ce-
bln tonluk silahlı bir İngiliz gemisini nubunda bir düşman piyade kolu batı
zapt etmiştir. ya doğru püskürlilmüş ve bu kol ağıl' 

kayıplar vermiştir. Cenup Afrika zırhlı 
otomobillerile Britnnya ve Hintli seyyar 
kollan ~ amanda Acromaya doğrtl 
harekete ge~erek düşmanın sağ knnadı
nı çevirmişlerdir. Bardiya Tobruk yolU 
şimalindeki temizlik hareketlerine de· 
vam edilmiştir. Bardiya ile Tobruk ara
sında yan yolda bulunan gnmbut da 
dilşmanın kurduğu büyük iaşe merkeı.
lcrinin jc;gal edildiği şimdi teyit ed:lmelc 
tedir. Temizleme hareketleri esnaoıınd'-' 
bir Alman tamir ntölycsindc bırakılınıŞ 
27 tank bulunmuştur. Tobruk yakınındn 
sahilde bir düşmem hru.1anes! etrafında 
dıvarlarda su istenildiğini ifade eden ba 
zı yazılar görülmüştür. Dilnkii hnrcki\t
ta Eldudanın bir kaç mil batısınd:ı 150 
Almım harp esiri alınmıştır 

JAPON TAYYARELERİ 
MANİLLADA 
Manilla, 10 (A.A) - Bugiln öğleden 

sonra japon bomba tayyarelcrinden mü
rekkep iki dalga Manilla ve varoşları 
Uzerine bir akın yapmışlardır. 

Manilla, 10 (A.A) - Flipin polisinin 
bildirdiğine göre Maniltarun 320 kilo
metre şimal batısında bulunan Vigana
da düşman paraşütçüleri yaknlanmıştır. 

ALI\IAN KA YlPI..ARI 
Mnnilla, 10 (A.A) - Japon bomba 

tayyareleri Nichols Forl Wiliam ve Mac
kinley tayyare meydanları Mllson deniz 
ve hava üsleri etrafında faaliyette bu
lunmuslardır. Londra Moskova radyosu
nun fevkalade olarak verdiği bir habe
re göre Sovyct kıtalan Orelin doğusun
da Flet.sli geri almışlardır. Flets llkkU
rıunun ba.şında Almanlar tarafınd:ın iş
gal edilmişti. Cereyan edm muharebede 
iki Alman tümeni tamamiyle imha edil
miştir. Alman kayıpları 12000 ö1ü ve ya
ralıdır. 

JAPON KAYIPLARI 
Tokyo, 10 (A.A) - Japon deniz ku,._ 

vet1eri umumi karargahının tebli~i: 
Japonya Amerika ve Bntanya ile har

be girdiğinden beri japon deniz kuvve~· 
leri 58 tayyare kaybetmişlerse de hlc bır 
japon harp gemisi batmamıştır. 


