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20 • 30 yof ındaki in. 
gilis ltadınları yar, 
dımcı asker alacalı --·--Laındn, 19 (A.A) - Kral dün hususi 

bblne toplantısında bir beyanname im
• etmiştir. Bu beyanname 20 den otuz 
~ kadar olan bUtUn evli kadınlan 
~ askeri kuvvetlerde bir hizmet 
'.ımap meebur -eliyor. 

Almanlar 
pek acele 

çekili orlar 

Milli korunma 
Hongkong- Millet Meclisi yeni tadi-
da hikimi- litı dün kabul etti 
etelealındı 

• 
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H/Jlıameı~e el lıonalan lfflltltleleri lı~ıran ve 
•alılıyanlar afır ceaa -recelıler 

Düneok feci .. 
bir tra ,. vav . 
kazası olda 
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Dünkü Büyük Millet 
Meclisi müzakereleri 

ve Japon harbı 
Sovyetler 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Gaip çocuk 
Keçecilerde ltunduracı Aydınlı 
Avramın yanında çırak olarak ça· 
lışan 11 yatlarında Mustafa oğlu 

Ali Toğur kaybolmuıtur. Bilenle
rin insaniyet namına İzmir birinci 
Aziziyede Sinekli caddesi ( 1 1 1 O) 
nunmaralı sokak 35 sayılı evde ha• 
bası Mustafa Toğura bildirmeleri
ni yalvarırım . 

(Baş tarab Z nci Sahifede) 
vap verecek değilim. Fakat mevcut ele
ınanların ve mevcut memurların mak
sadı istihsal için ellerinden geldiği ka
dar iyi niyetle ve iyi fikirle çalıştıkla
rına bilhassa itimat buyurmalarını rica 

Kansu (Çoruh) ve takiben başvekil ve
kili ve Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ
Ju tekrar kürsüye gelerek söyledikleri 
sözlerle aralarında görüş itibariyle esas· 
lı ve ihtil5.flı bir nokta olmadığını söy
lemişler ve umumiyet itibariyle temcn
nilerindeki mutabakati müsahede ede
rek söılerine nihayet "'erınislerdir. 

tünlüğü vardır. Bu devletlerle kıyasla
nırsa Japonya ham madde itibarile fa. 
kirdir. Makine yapısı da Amerikanınkl
le ölçülemez. Amerikanın demir sanayi 
kudreti yılda 90 milyon, Japonyadaki 
de 7 milyon tondur. Bundan böyle Ja
pon fütiyatları tükenecek, Amerikanın
kiler ise gı.~'kçe artacaktır. Harbin ne
ticesini tayin edecek amil de işte budur .. 1 <l·<:>-<:>-<:>-<:>-<:><:><:><:><::><::><::><::>-<::>-<::>.<11 

ederim. 
Mazhar Müfit Kansu (Çoruh) Zatıa

linize itimat ederim .. 
Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen sözle

rine devamla : Teşekkür ederim .. 

Bundan sonra kanun layihası heyeti 
umumiyesi reye konarak kabul edilmiş
tir. 

Yine .Meclisin bugüukü toplantc•ında 
birinci kanun 939 tarihinde "e mütea
kip günlerinde vuku bulan yer sarsın
tısında felakete uğrıyanların kurtarıl
masında fevkalade hizmetleri görülen 
bazı mahkilmların cezalarının afh hak· 
kındaki kanun 18.yihasının birinci mü
zakeresi yapılmıştır. 

Meclis pazartesi günü toplanacaktır. -----·-----ZABITADA 

İplik tevziab hakikaten hükümetin ıs
rarla üzerinde durduğu mevzudur. Mev
zu ikbsat vekili arkadaşımı alakadar et
tiği için belki kendileri bu hususa ce
vap vereceklerdir. Yalnız bu vesile ile 
mınu hatırlatmak isterim ki Milli Ko
runma kanununun .,sasa taallilk eden 
tadilılb henüz huzuruMin.ize takdim 
edilin~ değildir. O kanun meclis ruzna· 
meslne girdiği zaman diğer hususat hak· 
kında hükümet şimdiye kadar almış ol
duitu tedbirleri ve almakta olduitu ted
birler hakkında meclisitııiye kafi dere- Bir öküz işi ci na
cede izahat verecektir. 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmenden 1 t' 1 d' 
sonra Ziraat vekili kürsüye gelerek Ra- yet e n~ ICP: en l 
sih Kaplan (Antalya) nın ileri sürdüğü ---•---
odun ve kömür meselesine temas ederek Bayındır kazasının Fırınlı köyünde 
icap eden tedbirlerin alınacağını ve fecl bir cinayet olmuştur. Bacaksız oğul
meclise arzedileceğini söylemiş ve layi- !arından Mestan, evvelki sabah saat ye
hanın hercti umumiyesi hakkında ha.~- dide yanına giden hizmetkarı Mehmede 
ka mütal8.ı olmadığından maddelere ge- oküzlere iyi bakmasını söylemiştir. Meh
çilmiştir. met bu işi yapmayacağını söyleyince 

Gazete yazısını bitirirken J aponyanın 
ınağlılp olacağı münakaşa götürmez bir 
hakikattir, diyor. 

Tokyo, 19 (A.A) - Japon sözcüsü, 
So\-yetler birli ğini Japonyaya karşı har
be sokmak için Amerika birleşik dev
ı~tleriyle İngiltcreniu büyük gayretler 
ı:aptıklarına dair haberlerin doğru ol
duğunu sövlemi~tir. 

Sinking: 19 (A.A) - Japon Kuan
tung ordusu ınahfill~rinde b:Jdirildiğine 
göre Sovyet uzak şark ordusunun Man
çuri hudutlarındaki manevralarına 
Ehemmiyet vermiyor. Bunlar Sibirya 
Sovyet ordusunun bu mevsimde yaptığı 
mutat manevralardır. 
-----------

Borsa. 
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Perakende 
pirinç satışı 

Çiftlik mahsulü pilivlık nefis pi
rinçlerin mürakahe komisyonunım 
tayin ettiği fiatlerle Halimağa çar
ıisi Pirinç han sokağındaki MtT
HA T tNAN mağazasında PERA
KENDE olarak sahldığı bmirin 
sayın halkina bildirilir. 

13 - 14 - 15 (2579) 

Devren Kiralık 
mağoza 

Telefon, elektrik, 5U vitrin ve sa
ir tesisatı havi her İfe elveriıli. 
Mimar Kemalettin cad. No. 15 

Tel. 2365 (Emlik bankuı yanında) 
1-3 (2607) 

HARİCİYE VEKİLİNİN BEYANATI Mestan Bacaksız sövmeye başlamış, 
Maddeler okunduktan sonra başvekil Mehmet de kendisine bir tokat atmıştır. 

vekili ve Hariciye vekili Şükrü Saracoğ- Bunun üzerine Mestan, yatağı altın
lu kürsüye gelerek sU beyanntta bulun- da sakladığı Karadağ tabarıcasını alarak 

112 İnhisar 
64 H. Kori 

15 75 
15 

700 

16 50 
1675 ,. .................. .-..ııı 

500 kental Palamut 700 
muştur : Mehmede ateş etmiştir. Çıkan kurşun 

Arkadaşlar, Mehmedin sağ kulağı arkasından gire· •••••••••••••••••••-••••••••••••••••••• 
Uzun günler bir çok arkadaşlarunızın rek öte taraftan çıkmıştır. Mehmet al- E ANKARA RADYOSU E 

yardımı ile üzerinde çalıştığımız madde- dığı ağır yaralardan müteessiren bir az : 8 l! G Ü N K Ol' R 0 G R A M : 
ler huzurunuza geldi ve birer birer sonra ölmüştür. : •••• •••••••• •••••••••••• ~ 
okunarak kabul olundu. Yalnız daha Mestan tutularak adliyeye verilmiştir. 7.30 Program ve memleket saat ayan, 
evvel kanun heyeti umumiyesi hakkın- 25 kilo karpit çabnmt$ ... 7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
da da konuşurken söz alan muhterem Karşıyakada Şayeste sokağında bak- 8.45 Müzik pi. 13.30 Program ve memle
mebu.• Mazhar Müfit arkada.'lm bizden kaliye deposunun sahipleri Yusuf oğlu ket sa.at ayarı 13.33 Müzik : Şarkı ve 
ne istedi\erı;e verdik. Kanun istediler Ali ve Eyüp oğlu Eşref, depolarının türküler 13.45 Ajans haberleri 14.00 Mü. 
verdik, salrotlyet istediler verdik, para kilitlerine anahtar uydurularak içeriye 1.ik : Şarkı ve türküler 14.30 Ankara son 
istediler verdik. Fakat beklediğimiz ne- girildiğini ve 25 kilo karpit çalındığını bahar at yarışlarının tahminleri 14.40 
ticeyi alamadık ve beklemekte devam şikayet etmişlerdir. Zabıtanın yaptığı Müzik : Riyaseticümhur bandosu 15.30 
ediyoruz dediler sözleriyle Mazhar Mü· tahkikat sonunda !smail Hulki adında Müzik : Riyascticümhur fililrmonik or
fit Kansu (Çoruh) un yukarıda bahis birisi ı.an altına alınmış ve hakkında ta- kestrasının konseri ... 18.00 Program ve 

Birinci sınıf mütehassıs Doktor 

Demir AH Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasill bastalıklan ve 
ELEKTRİK TEDAVİLERi 

Birinci Beyler Sokalı No. 55" lmıir 
Elbamra Sineması arbısnda sabah· 
tan nkşııma kadar hastalarım kabul 
eder •. 

Tl!:LEFON : 3479 (469) 

~---
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SA2'1LIK 
Tenezzüh otomobili 

SAHiFE J 

lzmır vııa~etlnden : 
Oç gÜn müddetle beyana tabi tutulmuı olan ltü•pelerden çığıt, ha.ha• a\• 

çiçeği, auaam ve keten kil.!pelerine milli konınma kanununun 14 üncü mad
deaine istinaden el konduğu ve bu küspelerin fiat mürakabe komisyonunca 
tea!>it edilece!t fiatlar üzerinden do~rudan doihuya ordu birlikleri tarafın
dan mübayea oluncaiı ve Jisanaı alınmıe olup ihraca hazır bulunan küspele
rin bu hükme tibi tutulmadıiiı tic•ret veklô.etinden tebliğ edildiiHnden key-
fiyet alakadulara ilan olunur. 5456 (2614) 

lzmir Valiliği Fiat HUrafıabe Komisyonu Re· 
lsllğlnden : 

Koordinasyon heyetinin 15 7 sayılı kararına muhalif olarak saklanan buii
daylardan imal ve muhtelif mahallere scvkedilcn bulgurlara el k.onulacaiı 
ve bu bulgurların buğday fiatı esasından ve mal oldukları karsız Hat Üzerin
den alınarak Toprak mahsulleri ofisine devredileceği alakadarlara ilin olu-
nu~ 5455 (2615) . ~~ 

lzmir Valiliği Fiat MüPafıabe Komisyonu Re· 
lsllğinden : 

1 - fzmir viliyeti emrine gelen kahvelerin eatıoı, tahmisler marifetile çe
kilmit olarak (250) ve 125 gramlık, Üzerlerinde halis kahve ibaresile tah
mislerin firması yazılı paketler içinde yapılacalttır. 

2 - Bu suretle çeki.imiş halis kahvenin beher itil osu bu defa ( 2 86) ku
ru, olarak tesbit edilmiştir. 

3 - Çiğ ve kavrulrmıt çekirdek kahve satışı yapılnuyacaktır. 
4 - Gerek bu fiat haricine çıkanlar, ııerek tesbit edilen sekillere aykın 

hareket eyleyenler ve tağşişe cür et ıı:österenler haklarında Milli korunma 
kanunu hükümleri tatbilt edilecktir. 

5 -Keyfiyet ilin olunur. 5454 (2613) 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE· 
SiNDEN: 

Günde azamt 2 1 O tona eriıebilecek olan AJ..ancak istaoyon ve depoııu d .. 
ğirmenlere hububat nakliye iıi 23/12/941 gilnü saat 15 te tubemiz binasında 
açık ek.ııiltme ile ihale edileceğinden, taliplerin ıartnameyi görmek ve ehil~ 
meye iştirak için tevdii muktazi 5 00 liralık ilk teminat akçesini yabrmalı: üze-
re şubemize müracaatları. 19 20 21 22 23 5436 (2609) 

İzmir Türk Hava Kurumu şubesinden : 
1 - Kurban bayramında lzmir ve lzmire bailı nahiyelrle köylerden eube

mizce toplattırılacalı: kurban deri ve barsaltları 22/ 12/941 pazartesi ııünü saat 
15 de idare heyetimiz huzurunda açık artırma ile satılacaktır. Taliplerin ihale 
günü şubemize veya bulundukları mahallerdeki eubelere müracaatları. 

2 - Eııe bölgesindeki vilayet ve kaza ıubelerlnin deri ve barsak eartname
leri de getirilmiş bulundui;undan taliplerin her ıı:ün eubemize müracaatla ııöre
bilecekleri ve ihale günlerinde şubemizden müzayedelerine dahi ittirak. ede-
bilecekleri ilan olunur. 9 13 18 20 5 1 78 (2535) 

İzmir Deiterdarlığından : 
1 - Bornova hükümet konağında yapılacak. tamirat acık ekıiltmeye konul· 

muotur. 
2 - Muhammen keşif bedeli 1823 lira 5 O kuru1tur. 
3 - Muvakkat teminat 136 lira 76 kuruttur Bu teminat ihaleyi müte

akip kat'i teminata iblai; edilecelttir. 
4 - ihale 22/ 12/941 pazartesi ızünü saat 15 te Milli Emlalt müzayede 

ıalonunda icra edilecektir. 
5 - Talipler kesifname Ve eartnameleri Milli Emlô.k müdürlüiünde ııö

rebilirler. 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar Nafia müdürlüğünden alacakları 

mevzuu olan tenkitlerine temas ederek kibata başlanmıştır. memleket saat ayarı 18.03 Müzik : Fasıl 1938 modeli Kayısler Royal marka 
vesaiki komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 11 20 5214 (2550) 
~~~~ 

hükümetin bahis mevzuu tenkitlerin Seierihisar civarında heyeti 18.40 Müzik : Radyo •Her Telden bir adet tenezzüh otomobili satılık-
lı;areti dahilinde çizdiği hat dahilindP orkestrası» 19.00 Konuşma (Kahraman- tır. 
çalıştığını zaman zaman hata edilse bile bir yangın- !ar saati .. ) 19.15 Mii7.ik : Radyo •Her Arzu edenlerin Manisada Hayvan 
bir •uçlu görüldüğünde merhaınetsizce Seferihisarın Sığacık köyü nııntaka- Telden• orkestrası 19.30 Memleket saat pazarında Demirci Şefik Akyüreğe 
cezalandırıldığını, sorulan her noktanın sında Türbe mevkiinde bir binada yan- ayarı ve ajans haberleri 19.45 Serbest müracaatları. 20-22-24 (2621) 
hesabını açıkça vermeğe hazır olduğu· gın çıkmış, bina yanılıktan sonra sön- 10 Dakika 19.55 Müzik' · : Mızraplı sazlar- 'bı:ıc:ıı:ıccıccıcocıococ:ıocıccıocıccıccııxıocıc>I 
nu, hükümet denilen mllessese istizaha dür ··u~"l·m-u."ş-t~ür-. --:---------- l dan saz eserleri 20.15 Radyo gazetesi .... ı::::cccı:ccccocc: 
çekildikçe bu nevi istizahı memnuniyet- - • T . w Z A R 20_.5 Müzik : Karışık şarkı ve türküler. 
le kabul ettiğini beyan etmiş ve eğer 1 1 21.00 Ziraat takviml 21.10 Müzik : Din- tZMlR BELEDtYESlNDEN 
taraflarından böyle bir şey vaki olursa y-- '-- kJ • h b' le azuar.ımı7.ın ÇO ugu ase ıy leylci istekleri 21.45 Konuşına (CUnUn 
soracaklan suallere daha ziyade meınle- Bin bir direk, Amerikada Japon ca- meseleleri) .. 22.00 Milzik : Radyo salon 

Ellerinde 40 ve daha cvvd.ki aenelc
re ait dam1tah ölçü bulunduran her kea, 
bunlann 942 senelik muayenelerini yap
tırmalı: için ölçüler kanun ve nizamna
mesine göre 1/1/942 den 31/1/942 
tarihine kadar ölçülerinin cinı ve mü:
tannı gösteren bir beyanname ile bele
diye ayar memurluğuna müracaat etme
leri mecburidir. 

ket menfaati için cevap vermeğe hazır susları romanlarımızla İngilizce orkestrası 22.30 Memleket saat ayan, 
olduğumuzu huzurunuzda tekrar edi- derslerimize devam edemedik. Kari- Ajans haberleri, borsalar, fiatleri 22.45 
yorum, deml.ştlr. lerimizden özür dileriz. Müzik : Radyo salon orkestrası 22.55 
..,:B:;un::;:d:an;..:so,:;nra::;:_;yın,;;· ~e:...,M_azh_ar __ Mwu_rı_ı __ -::---~----:---~ 23.00 Yarınki program ve kapanış .. 

Sov yet/ere göre 
(Ba~tarab 1 inci Sahifede) 

RUS BASKISI Ae1R 
Londra, 19 (A.A) - Londranın 118• 

lahiyetli kaynaklarında bugÜn bildiril
diğine göre Rus !lerleylıi büyÜk muvaf
fakıyetle devam ediyor. Rus baskısı 
Mosltova kesiminin ıimal ve cenup kı· 
ıımlannda o derece artm1~br ki bu ke
simin bahsında bulunan Almanlar ace· 
le çekilmedikleri takdirde arkalannın 
kesilmesi tehlikesi vardır. T ulanın 40 
kilometre şimal batıaında Aleksin ve 
cenubunda Stenkino mevkilerini aldık
t "-n ıonra Sovyet kuvvetleri düşmanı 
•ıkıca takibe koyulmuşlardır. 

BiR RUS GENERAUNIN 
BEYANATI 
Şimal batıda Volokolamsk kesimin

de düıman üzerine ağır tazyikte bulu· 
nan Sovyet generali Vlahof gazetecile
Te şu beyanatta bulunmuştur: 

- Dü~man o kadar acele çekiliyor 
ki teçhizatının yansını bırakmak zorun
da kalıyor. ileri hareketimizi bir aralık 
o kadar çabuklaştırmışızdır ki karargilh 
ile muvasalR temlninde güçlük çektik .. 
Buz denizinden Karadenize kadar dört 
bin kilometrelik muazzam cephenin di
ğer k .. imlerinde de Almanlar çekili
yorlar. 

RUS tLERLEYIŞt BERDEVAM 
Londra, 19 (AA) - Rusyadan 

gelen haberlere göre Sovyet kıtaları Al
man kuvvetlerini geniş bir cephe üze
rinde geri atmağa devam ediyorlar. 

ALMAN TEML!Ct 
Berlin, 19 (A.A) - Resmi tebliğ: Do

ğu cephesinde düşman hücumlarını ge
ı-iye püskürtürken şiddetli çarpışmalar 
gelişmiştir. Düşman ağır zayiata uğra
mıştır hava kuvvetlerimiz düşmanın 
münakale yollarını bombalamışlar ve 
düşmana takviye getirilen yollara hücum 
~tmişfordir. 

Japonlara göre 
(Baştarah 1 inei Sahifede) 

JAPONLAR 
HONG KONGA HAKlM 
Tokyo, 19 (A.A) - Domei Ajansının 

bildirdiğine göre dün akşam Hong Kon
ga karaya çıkan japon balıriye piyadele
ri bir çok müdafaa noktalarını ele geçir
miş ve bu sabah saat 11 de düşmanın ba
taryalarını sustunnuşlardır. Japon kuv
vetleri Hon Konga hakim bulunuyorlar. 

PENANGA YAKLAŞILDI 
Şanghay, 19 (A.A) - Siyamdan iler

leyen japon kuvvetleri Muda ırmağı bo
yunca ilerlemektedirler bu nehir Malez
yanın en mühim limanı olan Penang 
karşısında Hint Okyanusuna akmakta
dır. Penang, Singapurdan sonra Mala
yanın en mükemmel kalesidir. japonlar 
buraya 13 kilometre yaklaşmışlardır. 

Tokyo, 19 (A.A) - Japon sözcüsü de
miştir ki: 

- Kantonun şimalinde ve batısında 
General Yuhanmunun kumandası altın
da 10 kadar Çin tümeniyle bir kaç bin 
komunist çetenin bulunduğu doğrudur. 
Çin çeteleri Hong Kongun şimalinde ha
reketlerde bulunuyorlar. 

JAPON İLF,RLEYİŞİ 
Bankong, 19 (AA) - Şmal Malezya

da cereyan eden muharebeler Japonla
ra son derecede elverişli bir gelişim ta
kip etmektedir. Japon !ataları, bütün 
Kedab sultanlığını ve Vellekeley eyale
tin! isgal etmişlerdir. 
Şimdi Japon kuvvetleri Malezyanın 

bütün batı şimaline ve Hint okyanusu 
sahillerinde 160 kilometrelik bir sahaya 
hakim bulunuyorlar. 

Penang adasının irtibatı tamamile ke
silıniştir. Japonlar Penang limanından 
dört fersah mesafede bulunuyorlar. 

Muharebeler şimdi bilhassa Perak 
eyaletinde inkişaf halindedir. 

Kriam ırmağını geçen Japonlar İpok 
stikametinde ilerliyor. 

~=ccccceccocc:c=:::ccccccac===~ 

Piyano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

işleri 

Adil Jmer 
Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 

TIRE ASLIYE HUKUK HAKtM· 
UCtNDEN: 
Tirenin Turan mahallesinden uzun 

kuyu sokağında 8 numaralı evde 0&
man karısı Mustafa kızı Hatice Dibekci 
tarafından Alsancak askerlik şubesinde 
Mehmet Hamdi Özakıncı aleyhine Tire 
A!!lliye l Iukuk mahkemesine müracaatla 
müddeialeyh ile 1 340 tarihinde evlen
miı ise de her nasılsa nüfus siciline ev
lenmeleri tescil edilmediği gibi iki se
nede bir arada karı koca gibi yaşamak
ta iken mÜ§terek on ya§ında Mithat ve 
yedi ya•ında Kemal adında iki çocuk
lan olduğundan tesciline dair ikame olu· 
nan davada: 

Müddeialeyhin ikametgahının meç
huliyetine binaen 12/ 12/ l 941 tarihli 
duruoma celaesinde hazır bulunması 
için lzmirde münteşir Yeni Asır gazete
sile ilanen tebligat ifa edildiği halde 
daveti kanuniyeye icabet etmediğinden 
hakkında gıyap kararı ittihaz edilerek 
müddeinin usulen davasını isbat etme
sine duruımanın 2 7 k&nunu evvel 1941 
cumartesi günü saat 1 O a talik edilerek 
tarihi ilandan itibaren beı gün zarfın· 
da müddeialeyhin hukuk usulu muha· 
kemeleri kanununun 402 ve 405 inci 
maddeleri mucibince yapılan muamele
lerden bahsile itiraz etmesi aksi takdir
de bir daha mahkemeye kabul olunma
yacağına dair tebligat makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

5453 (2619) 

BEPSİTÜRKÇE 

Yukarıda yazılı müddet içinde mü
racaatını yapıp muayene klğıdı alma
yanlar hakkında kanuni takibatta bu
lunacağı ilin olunur. 

17 20 25 30 5345 (2592) 

* Aceze ve muhtaçlara dağıtılmak llze. 
re 50000 kilo m* ve pınar kömürü 
alınması işi bir ay müddetle pazarlığa 
bırak.ılmııtır. Muhammen bedel 3625 
lira muvakkat teminatı 272 liradır. Ta
liplerin teminatı iş bankasına yabraralı: 
makbuziariyle 22/ 12/941 ıarihinden 
itibaren haftanın pazartesi, çarp.roba ve 
cuma günleri sa.at f 6 da encümene mü-
racaatları. (2611) 

tzMtR ASUYE tK.tNCt HUKUK 
HAKtMLleıNDEN ı 

lzmirde Karııyaka Alaybey caddesin
de 1669 No.lu sokak 18 sayılı evde 
oturan E.mine Raike tarafından mahke
meye verilen arzuhalde: Kocaaile bo
ıanmalanna mütedair olan 937 /985-
125 7 sayılı hükmü havi ilamda her na
sılsa boprunalanna kelimesi yazılma
mış olduğundan tavzihan ilam zirine 
yazılmasını istemekle kocası müddea
aleyh Arife usulen gönderilen davetiye 
varakası bil& tebliğ iade edilmit ve za
bıtaca yaptırılan tahkikatla da ikamet
gahı meçhul kalmıt olduğundan keyfi
yetin Anadolu ve Yeni Asır gazetelerile 
ilanen tebliğine mahkemece karar veri
lerek arzuhal sureti divanhaneye talik 
edilmit olmakla müddeaaleyhin tayin 
olunan 27/12/94 1 cumartesi günü sa
at 9,30 da mahkemede hazır bulunma
sı veya bir vekil göndermesi aksi takdir
de gıyabında hükmün tavzih olunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 5434 (2620) 

T'tlRK ORDUSUNUN BÜYÜK 
MANEVRASI 

Zafere doiru 
VE YURDDA 
CÜMHURİYET BAYRAMI 

Salahaddini Eyubi veBozaslan 
OKUYAN : MÜNiR NURETl1N - MÜZEYYEN SENAR. •• 

SEANSLAR : 12.30 - Z.15 - 5.15 - 8.15 te.. Cumartesi, Pazar 9.30 DA.. 

Nafıa Vefıciletinden: 
Eksiltmeye konulan it : 
1 - Aydın su işleri 4 üncü şube müdürlüğü mıntakası dahilinde Nazilli

Horıunlu ovalarının sulanması için Fes1ek nıevkiinde yapılacak olan ReRii-
18.tör, galeri, tünel ve kanal inşaatının ikmali isleri muhammen kesif bedeli 
vahidi fiat esası Üzerinden (924064) lira (37) kuruştur. 

2 -Eksiltme 8/1 / 1942 tarihine rastlayan perşembe ıı:ünü saat 15 te An. 
karada ıu işleri reisliği binası içinde toplanan tU eksiltme komi1Yonu oduın
da kapalı zarf u•ulile yapılacalctır. 

3 - Jatekliler, eksiltme tartnamesi. mukavele projesi bayındırlık itleri 
gcnt'l oartnameai, umumi ıu itleri fenni şartnamcıile hususi ve fenni eartna
m~leri ve projeleri ( 46) lira (20) kurut mukabilinde au itleri reisliilnden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 40 712) lira ( 5 8) kurutluk 
muva.kltat teminat vermesi ve ekailtmenin yapılaca~ı aünden en az ü_ç_ aün 
evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa vekiletlne 
müracaat ederek bu lşe mahıus olmak üzere vesika almaları ve bu v .. ikayı 
ibraz etmeleri earttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

5 - lateklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir oaat 
evveline kadar su itleri reialiiine makbuz mukabilinde vermeleri lhımdır. 

Postada olan gerikmeler kabul edilmez. 15 20 25 2 925 3 2588 l' 
~> 

:···················································································-: • • 
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DEVLET DEMtR YOll.ARI UMUM MODORWeONDEN : 
idaremizde kura ve staj görerek makinist, bat makinist teknik büro per

ıoneli ve fen memunı yetittirilmek üzere lüzumu kadar San• at okulu mezunu 
aluıacakbr. Yapılacak kabul imtihanında ııösterecekleri muavaffalı:ıyete ıı:ö
re sanatkar unvanile ayda yüz liraya kadar ücret verilecektir. 

Bir senelik •taj müddetini muvaffakıyetle bitirenler bir derece terfian ma• 
aılı olarak teııcil edilir, ve mütealr.ip kurslardaki muvaffakıyetlerine ııöre 
me.rkez atelye ve depo teknik kadrosu dahilinde terfi ederler. 

Aranılan eartlar ,unlardır: 
1 - Askerliğini yapmıt bulunmak 
2 - Yaşı otuzu gec;.memis olmak 
3 - Ecnebi ile evli olmamak 
Talip olanların kıaa hal tercümesi istida ve bonservis auretlerile 4/ 1 /942 

gününe kadar işletme müdürlüiüne müracaatları ve bilahara adreslerine 
hilc:lirilecek yerde ve günde imtihana ıı:elmeleri lüzwnu ilan olunur. 

20 23 5452 (2616) 

Taze ve ya, meyve ve sebze nakliyatına mahsuo D. D./240 nolu tarife 
deiiittirilıniştir. 

Yeni tarifenin tatbikine 15/1 /942 tarihinde başlanacak ve bu tarihten 
itibaren portokal ve emsali nakliyatına mahsus olan D. D./228 nolu tarife 
lağvedilecektir. 

Portakal ve emsali maddeler miktarlarına ıı:öre yeni tarifenin muhtelif 
ücretlerinden iıtifade edecektir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat 
edilmelidir. 20 30 5450 (2617) 

idaremiz motörlü trenmerinin elektrik tesisatının ieletme ve tamirinde 
çalıştırılmak üzere beş elektrik usfası alınacaktır. imtihandaki muvaffakıyet 
derecelerine göre birinci sınıf ustalıia kadar derece ve ayda yüz liraya ka
dar ücret vcrilccelttir. Bir senelik staj müddetini muvaffakıyetle bitirenler 
tescil ve 3 1 7 3 No. kanun dahilinde terfi ettirilir. 

Aranılan eartlar 

1 - San' at okulu mezunu olmalı: 
2 - Askerliğini yapmıt bulunmalt 
3 - Röleli komplike ve ince elektrik islerinde c;alısm11 olmak 
4 - / 3 / de anlatılan şekildeki tesisata ait eamaları anlayabilmek ve te· 

aiıattan oama çıkarmak. 
5 - Bobin eannasınt bilen1er tercih olunur. 
Talip olanların kısa hal tercümesi, istida ve bonservis suretlerile 4/ l /942 

gününe kadar zat işleri müdürlü2üne müracaatları ve bili.hara adreslerine 
bildirilecek. yerde ve günde imtihana gelmeleri lüzumu ilin olunur. 

20 23 5451 (2616) 

Beden Terbiyesi İzmir Bölgesi Başkanlığından: 
Acık eksiltme ile ııcak ıu teıııatı yaptı-, 
rılacaktır. 
Kareıyalı:a jimnastik aalonuna 1 589 lira 40 kurut k.,.ifli 01ca!t duı tesisatı 

yaptınlacalı:tır. Muvakkat teminatı 1 19 lira 25 kuru.tur. Keeif Ve eartname
Ieri Bahçeliler hanında bölge merkezinde fen itleri eubesinde ııörülebilir. 
lateklilerin 27/12/94 ! cumarıesi ıı:ünü oaat 1 5 te bölııedekl komiıvona 
mjiracaatlan il&n olunur. 5441 (2612) 
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Filipinde An.erikalılar 
vaziyete hakim oluyor 
lng1/1zler Sı yamdaki harbı kazanırsa Ja

r-onlar Malezyada teh/;ke ve düsebilir . 
Hadyo g zete.:.ıne göre, uzak doğud 

kara har t\atı şöyledir: 
Hong K.ong adasına üç tarnftnn çıka

rılnn japon kıtaları bir çok müdafaa 
n•evzilerini i g.ıl ebni5lerdir. Adada sid
detli çarpışmaların devamınş ra&rmen 
durumun tehlikeli olduj;.'U gizlenmemek
tedir. Dört, beş gün, nihayet bir hafta 
jçinde bütün adanın japon hakimiyeti 
eline geçmesi muhtemeldir. Bununla be
ıaber bu adanın elden çıkması İngilizler 
için büyük bir kayıp sayılamaz. 

l"1L1PlNDE VAZ1YF:I' 
Filipinde Amerikalılar vaziyete hakim 

olmağa başlamışlardır, bir çok noktalar
da japonlar pUskürtülmüşlerdir.Bununla 
beraber, müttefik donanmaJar henüz bu 
ada çevresinde filen bir Mkimiyet temin 
edemediklerine göre japonlar nakliyat 
yapabilmektedirler. Bu da tc>hlikeli ola
bilir. 

BORNEO VE MALEZY ADA 
Borneoya yapılan japon nsker çıkar

ma hareketinin neticeleri hakkında hiç 
bir haber gelmemiştir. japonların hare
kflta devam edip ctmediklM'i bildirilme
miştir. 

Malezyada japonlar bazı ilerlemeler 
kaydederek şimali Malezya da hay 1i yer
ler almışlardır. Cenubi Birmanyanın bir 
kısmı istisna edilince, diğer kısımlarına 
japonlar girememişlerdir. Bilakis Siyam 
hududunda İngilizler muharebeleri Si
yam topraklarmda kabul etmişlerdir. 
Cephenin en mi.ihim kısmı burasıdır: İn
gilizler burada kazanacaklan her hangi 

t:> • n uvaffakı~et ile japonların Mall'z
~·adaki vaziyetmı önlcyeMlırlc>r 

AFRtKADA 
Londrndan vcrilPn hır h. here gore 

Dc>rn"ye doğru ricat C'dcn Romel kuv
vctlC'ri iki kısıma a.rrılmıst:rr. bi.cisi Dcr
neyı tutmnğn çalışmnkta, diğer kt5mı da 
Demenin cenubunda ioplanm:ıkt dır. 
Habere göre lngiliz takip hareklitı dc>
vam etmektedir. 

ATLANl'tK VE PAS1FtKTE 
Pasifikte iki haftaya yakın bir za

mandan beri başlayan yeni harp, Atlan
Hk meydan sava~ını unutlurmu gibidir. 
Evvelce dL'!fa]arca incelendiği gibi, kış 
mevsimi, Alman denizaltıları ile hava 
kuvvetlerinin deniz alanındaki fnal:yet
lcrini yaza kadar tahdit edecektir. Fa
kat buna rağmen Atlnntik harbi ses.c;izcc 
devam ediyor. 

Pasifık harbinin Atlantik deniz. harbi
r.e az veya çok tesiri dokunacağı tabii
dir. Panama kanalının her iki Okyanusu 
biribirine yaklaştırmış olmasına rağmen, 
üslerden bir kısmının Amerikaya çok 
uzak oJması, Amerikan domınmasmın 
mühim bir kısmını P:ı;,ifikte vazife al
mağa icbar edecektir. Bu suretle Atlan
tikte İngiJiz donanmasının eski vazifesi
ni tekrar alması icap edecektir. Fakat, 
gerek İngiltere ve gerek Amerikada in
ı;:a edilmekte olan yeni refakat gemileri, 
harp gemileri ve hassas denizaltı dinle
me teçhizatı, nihayet Amerikalıların bü
yük fedakarlıklarla yapacakları yeni 
Atla.ntik ve Pasüik donanmaları hesaba 
katılmak liizımdır. 

~<::>-<::>-<::::>-<::::>-c::::.-c::::.-ı:::::.-:::::::.-:::>-:::::::,..c:::::::,..c~::::,.<::::,.<~~·~ 

Siyasi vaziyet 
---·---

Mihvercil er 2a v-
ri muharipleri 
kandırma~a 

çalışıyor -·-Vlfi mihvere yaklaşm.ı· 
yor • Cenubi Amerikada 

propaganda-
Radyo gazetesine göre Mihvercilerle 

demokratlar umumi cephelerde birbir
leriyle boğazlqırlarken politika faali
yetlerinin ağırlığı da iki nokta üzerinde 
toplanıyor: 1 - Avrupadaki tarafsız kal
mıı devletler: 2 - orta ve cenup Ame
rikadaki devletler. 

Avrupada ispanya, Portekiz. Vi!li 
F ransası bu faaliyetin baııhca hedefleri
dir. Mihverin hedefi açıktır: ispanya
nın, Portckizin, Fransanın, hatta lsvc
çin i§ birliği bahanesiyle harbe girmesi
ni istemektedir. Mihverin iıgali altında-
.ki veya mihvere .iştirak etmiş devlerlere 
yeni nizamı kabul elmit gibi bakılabi
lir. Almanya ve ltalya kendi noktai na
zadarına göre artık Avrupa nizamı ku
rulmuş olduğu için ıimdi bolşevik, İn
gi'ltere ve Amerika tehlikelerine karşı 

koymak istiyorlar. inal altındaki dev
letler de zorla bu fikri kabul etmişlerctr. 
Fakat Fransa ve ispanyanın strateji du
rumları çok ehemmiyetlidir. Hele ıima
li Afrikadaki harekattan sonra Vişi ile 
ispanyanın önemi çok artmıştır. Bu iki 
devlet. mihvere topraklarından geçit 
verecek olurlarsa mihverin Afrikadak.i 
durumu değişecektir. Dikkate değer 
bir hadise, Ttalyanın Franıaya sempati 
gösterrneğe ba!llaması ve elinde bulu
nan 1500 Fransız esirini serbest bırak
mağa karar vermesidir. 

Viıi, Almanyanın elindeki Fransız 
esirlerinin scrbestisini istiyor. Almanya 
Fransayı sıkıştırdıkça Fransa da bir bu
çuk milyona varan esirlerinin serbest 
bırakılmalarını ileriye sürmektedir. Al
manya ise bunu tehlikeli görüyor. 

Şu da bir hakikattir ki Amerikanın 
harbe girmesi Fransa üzerinde elverişli 
bir tesir yapmış ve maneviyatı kuvvet-
lendirmiştir. Fransa, Amerikanın son
suz. kaynaklara malik olduğu kanaatin-
dedir. Hntttı Reynonun çekilmeden ön.
ce yaptı['.,'1 son iş, Amerikaya baş vurmuş 
olmasıdır. Amerika o zaman Fransaya 
soğuk bir cevap vermiş ve mütarekenin 
imzalanmasına bu cevap ta amil olmuş-
tur. Şimdi Amerikalıların harbe girme
ıü Franııız milleti üzerinde iyi tesir yap
mıştır. \"işinin son aldığı dikkate değer 
şu vaziyetler de vardır: . 

1 - Vışi, Pariste Alman işgali ku
mandanının suikastçılara karşı aldığı 
çok şiddetli tedbirleri takbih etmiştir. 

Rus ya ya vardım ---·---Bir çok Ameri-
kan harp mal

zemesi yola ~ık
mış bulunuyor -·--Bir Amerikan generali 

ve mütehassıslar Talı· 
rana geldiler ... 

Tahran, 19 (A.A) - Amerikan gene
rallerinden Reymond Filer yanında mü· 
tehassıslar ve mühendisler olduğu hal
de tayyare ile Tahrana geJmişt!r. Bun 
lar Rusyaya gönderilen harp malzeme
sinin sevkini hızlandırmak için tertibat 
alacaklardır. Yollar ve demiryollannın 
tamiri için işçi ek!pleri toplanmaktadır. 
General Bağdattaki İngiliz makamlarile 
anlaştığından Sovyct makrunlariyle de 
görüşecektir. Büyük mikdarda Aıneri
kan malzemesi şimdiden yoldadır. 

sırasında buradan istifade e<lccektir. 
Gerçe bunlar doğrudan doğruya Vi

şinin demokratlara bir kayması değil
dir; fakat mihvere de yakınlaşma ifade 
etmez. 

CENUP AFRiKASINDA 

Cenup Amcrikası Portekiz ve l9lanyol 
kiiltürüne tabidir. Monroe kaidesinin 
tatbiki yüzünden bunlar birleşik Ame-
rikayı daima şüphe altında tutmuşlar

dır. Bu, Avrupanın müdahalesine karşı 
bir prensip ise <le, bu müdahale yok 
edildikten sonra birleşik Amerika bun
lara kendisi müdahaleye ba~lamıştır .. 
Cenup Amerikası, Yanki emperyaliuni 
adını verdikleri bu politikadan fikayet 
etmişlerdir. Fllkat 1914 harbinden son
ra, birleşik Amerika politikasını değiş
tirmiş ve onlara birer esit muamelesi 
ynpmağa bnşlam1stır. 

Bu politikayı şimdiki reis Ruzvelt ili! 
Kordel Hul kurmuştur. Fakat bir asırlık 
bir mazinin tesirleri henüz tamamiyle 
kalkmamıştır. Bunu bilen mihverdler 
cenup Amerikalıları kııkırtmağa çalışı
yorlar. Fakat bunlann birleşik Amerika 
aleyhine geçmeleri mevzuu bahsolamnz. 

Zaten bir kısım Amerika devletleri 
Japonyaya harp ilan etmiştir, bir kısmı 
da eyicil bir politika takip e&ceklerini 
bildirmislerdir. Mihver bunlan eyicil 
politikalarına mani olmağa çalışıyorlar 
ve en ziyade 40 milyon nüfuslu Bre7Jl
ya üzerinde fazlasiy)e çalı§ıyor. 

SO ll'x:~E\ E 

YENtASIR • 
B. Mussolininin 
sö~rledikleri 
---·---

l tal yan milleti yük-
lendr ği mahrumiyet. 

le re katlanıyor 

• 

ır eni ln~iliz ha
va hücumları 

---·---
Brestteki Alman zırh. 
lıları şiddetle bom. 
bardıman edildi 

20 Dkkan"l•n Cumartesi lt4J 
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Millet Meclisinde dün 
yapılan müzakereler -·- --·-ITALYANIN MUKAVEMET ZIRHLILARIN BULUNDUGU Buğday koruma vergisinin kaldırılması ıayiha· 

KUDRETi VE YENMEK AZMi.. HAVUZA BOMBALAR DÜŞTÜ sı muvakkat encümene havale edildi-• 
-0- - -·-- Ankara, 19 (A.A) - Büyük Millet ,_.e kabul eylemiştir. Bundan sonra 2'1 

Ro:mı, 19 (A.A) - Kadınlar cemiyeti Londrn, rn (A.A) - Dün akşam İn- ~~~~isi bugün ~emscttin Günaltayın re- hırinci kanun 1939 tarihinde ve bunu 
önünde IJ.ir nutuk süylf'ycn B Mussolini giliz hava kuvvetleri, avcı tayyareleri- ısligınde Y?~tı~ toplantıda buğday ko- takip eden günlerde vukubulan zelzele
dcmiştir ki: nin himayesi altında uçan büyük bom- z:ıma vergısı?1n kaldın1!11ası hakkında- de felakete uğrıyanların kurtarılmasm· 

- Şimdiki harp insanlıgın mukadde- ba tayynrele.-i teşkilleri halinde Fran- kı kanun lflyıhasını tetkik edilmek üze- <la fevkalfide hizmetleri görülen ba7.l 
ratını t::ıyın edecektir. ttalynn milleti sanın Brcst ]iman,ı üzerine şiddetli ta- re evvelce teşkil edilmiş olan muvakkat mnhkumların cezalarının affı hakkmd~
yüklcndıgi mnhrumiyctlc>re tam disıp- ::ırruzda bulunmuşlardır. Bombaların, encümene havale etmiş, :milJt korunma 1:i kanun layihasının birinci müzakeresi 
linle katlanıyor. ltaly<>n milleti bu har- Alman cftrnhorst ve Gnayscnav zırhlı- kanu. nunun. bazı madde.lcrinin değiştiril- :;apılın·..+ .... 
b!n manasını anlomıştır. Bu harp sert ~ d k ıa ihasını ~ ...... 
hava, .sert adınılar ve demir silahlar is- Janmn bulunduğu J..."Uru havuzlarda pat- mesıne aır ruıun Y müzakere Meclis pazartesi günü toplanacaktır. 
~~A~~ltafymmill~~hlb~~l~~~~lmüşt~Builipm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bir millet ]935 den beri 3 harbc> dayana- betler olduğu sanıLnaktadır. Alman av- Başvekı·ı Ankaraya do··nu··yor 
bilirdi. cı tayyarelerinin ve karşı koyma batar- _ 

yalannın şiddetli ateşine rağmen taar- Hacıkın (Adana): 19 (A.A) - B~ evil Dr. Refik Saydam bugUn saat 11 O. Başvekil ttalyan milletinin mukovc
mc>t kudretini ve sarsılmaz yenmek az
mine iınanını bildiımiştir. 

ruz sonuna kndnr götürülmüştür. Şim- Ankaraya hareket etmiştir. 
diye kadar yapılan hava muharebele· <:>-<.::~>--=><::><::><::><;::><::::><:::><:::><::::ıo<::::~:ıo<::::~.<:::..c;:::~~~~~~..o:;:::,~~<::>~~~~ 

-~---·------
Rumenler bir Rus 
denizaltısı batırdılar 
Bükrcş, 19 (A.A) - Rumen başku .. 

ınandanlıgının bir tebliğine göre (Kral 
Fcrdinand) Rumen kruvazörü 18 son 
kanunda Karadenizin şimal batısında 
su altı bombalariyle bir Sovyet denizal
tısını batınnı..ştır. ------·------

Mi ıvere ~Öre 
Irlanda tazyik 

altında! 

rinde sekiz düşman avcı tayyaresi dü-
şürülmüştür. Bunların 4 dil avcı tayya
relerimiz, dördü de bombardıman tay
yarelerimiz. tarafından tahrip edilmiştir. 
llAVRDEKİ HASAR 
Londra, 19 (AA) - Bir Vişi haberi

ne göre Havr valisi, mahalli gazetelere 
beyanntında şehrin Britanya hava akın
larından ağustos ve eylülde çok zarar 
gördüğünü, limanın bütün tesisleri ha
sara uğradığını söylemiştir. 
--~--~eıww~~~-

Ma rtinik ada~;ı 
hakkında bir 

Ani asma . ' -·- -·-•·-· 

Gıda maddelerile lüzum
lu eşyanın tevzii işi 

Ankara, 19 (Yeni Asır) - Gıda maddeleri ile lüzumlu eşyanın memlekette 
daha faydalı bir şekilde tevzi olunması hakkındaki tetkikata devam olunmak
tadır. 

latanbulda 6 bin cuval kacak un bulundu 
• • 

1.stanbul, 19 (Yeni Asır) - Toprak mahsulleri ofisi ile belediye zabıta memur-
lan tarafından bazı fırınlarda yapılan kontröl neticesinde, §ehrimizdc aJtı bin 
!r'J.Val kaçak un bulunmuştur. 

Amerikada askere 
alınacak olanlar Anglo Saksonlar Vişi De Amerikanın 

Muharebeye gir mütabık kalcbp -•-
diyorlarmı$.. noktalar.. Vaşington, 19 (AA) - Ayan meclisi 

Kahraman erlerimi· 
ze yeni tıedi y~ler ----

Berl:n, 19 (A.A) _ Berliner Börsen Vaşington, 19 (AA) - Yan resm! 18 - 64 yaşındaki bütün erkeklerin as-
Zaytung (Irlanda kanını akıtacak) baş- mahfillere göre Martinik Fransız ma- kerlik şubelerine kayıtlanna ve 19 - 44 
lığı altında çıknn bır yazısında serbest kmnlariyle bir anlaşmaya varılmıştır. yaş arasındaki erkeklerin derhal asker
Irlanda devletinin siyasi ve bilhassa as- Fransız müstemlekesi mücadele de- lik hizmetine alınma1arına dair kanunu 
keri bakımdan An~1o _ Sakson hizmeti- vam ettiği müddetçe tarafsız kalacak ve kabul etmiş ve tadil teklifini reddetmiş
ne takılması için İngiltere ve Birleşik buradaki Fransız tebaası ve Fransız tir. 

Gaz.iantep, 19 (A.A) - '.Askerlerlml-
ze kışlık hediyeler tedariki için 50t kat 
çamaşır, 300 yün fanilA ve eldiven top
lanmıştır. Dokumacılar 6 bin lira veıw 
m.işlerdir. 

~~-~·MMıı·~-~-~ 

Amerika tarafından gittikçe daha şid- harp gemileri Amerikanın :menfaatleri- -----~·~----
detli b!r baskı altındn tutu1dui:>"Unu ya- ne zarar verecek hiç bir harekette bu- /ngilizler Derne Makineye 
7.nrak diyor ki : lunmı~c:akl~. . . 

H t f .. .
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. . ett b l Karayıdekı Fransız müstemlekesı fev- CİVarında 
_ asım ara wnı ız. vazıy e u u~- kalade komiseri amiral Robert Fransız 

Verilirken 
dugu her defo, harbe kanşmıyan zaıl t akl hü ğr agı-

·ıı tl k d' . kurtarın ğ opr arının cuma u amıyac 
mı e er ~~rarına en mı a a hakkında Rµzvelt tarafından şahsen te-
çnhşmak ıUyadındadır. Bu sefer Avru- · t ildiğin' s·· lemı"ştı"r 

k · · d b'lh I l d d b ] mına ver 1 oy · pa esunın _e .ı. ~7~a r an a a as '1- Vişi, 19 (A.A) - Salfilıiyetli mahfil-
sını nrttırdıgı g.orUluyor. Irlnndanm az- Jer Marünik yüksek komiserliğiyle Bir
mi karşısında lngil:zler oldukça 'Sabır- ]eşik devletler arasında bir deniz anlaş
~ızlaı~maktadır. Vaziyet nazik oldui.:'U ması imzalandığı haberini yalanlıyorlar. 
için lngiltere meşhur sabır siyasetini Fransız Bearn tayyare gemisinin Marti
çoktan beri terkctmiştir. Fakat Dublin nikte bulunması hasebiyle Fransız Ami
uyanık bulunuyor. Irlandn başvekili rali Robert ile Amerika arasında müta
Dövalcrımın bir çok nutukları bunu fs- ıekeyi müteakip bir anlaşma imza edil-
pat etmektedir. mişti. Bu anlaşma daima yürürlüktedir. ----·-·- -·-----}$panya yeni harpte Yunanistanda İafe 

tie ga~yri rruharip işleri düzeliyor 
~•~ ~-~ 

Madri<l, 19 (A.A) - İspanyanın har- Atına, 19 (AA) - Almanya ve İtal-
bin genl~lemesi karşısında yeni durumu yadan yiyecek maddeleri getirilmesi 
bu sabah resmi gazetede neşredilen bir üzerine Yunanistanın iaşe durumu iyili
kararname ile bildirilmiştir. Bu karar- ğe yüz tutmuştur. Bu suretle Atinanın 
nameye göre İspanya Pasifik harbinde yiyecek ihtiyacı geçici bir zaman için te-
gayri muharip kalacaktır. min edilmiştir. ------·- -·-----Amerikalılara göre B. "Çörçıl,, galiba 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

JAPON GEMİLERİNE HÜCUMLA.Iı 
Vnşington, 19 (AA) - Bahriye na

zırlığının tebliği : Atlantik çevresinde 
hiç bir faaliyet· olmamıştır. Doğu ve or
ta Pasifikte büdirilmeğe değer bir şey 
yoktur. Uuık Doğuda denizaltılarımız. 
bir düşman nakliyesi batırmışlardır. Bir 
düşman torpidosuna da taarruz edilmi~ 
tir. Geminin tahrip ediJmiş olması muh
temclrur. 
BİR Al\IERİKAN TAYYARK'iİ 
KAYIP 
Vaşington, 19 (A.A) - Harbiye na

zırlıj','1 aşnğıdaki tebliği neşretmiştir : 
Fcnkinden Fakmota giden bir askeıi 

tayyare 12 ilkkanun akşamından beri 
kayıptır. Tayyarede orduya mensup mü
teaddit subay ve bunlar arasında gene
ral Dark vardı. Tayyare son defa Kali
forniyada göriilmüştil. Belki yere dü
şerek parçalanmış, belki de bu dolaylar
da dağlara inmek .zorunda kalmıştır. 
Tayyare muayyen zamanda hedefine va
ramayınca araştırmalar başlamıştır. 

General Dark birinci tayyare kolor
dusu kumandanı idi. 

Bugün 
MATİ:J\"ELERDEN İTİBAREN 

EDISON 
IŞIK THEMAN 

"Vaşington,, a gitti 
(Baştarafı 1 inci Sahüede) 

Bu da Londrada dolaşan şayialara da
ha ziyade kuvvet vermiştir. Her tarafta 
iddia edildiğine göre B. ÇörçU lngiltere
de değildir ve yabancı memleketlerden 
birinde bulunuyor. Ve orada müttefik 
devletlerin en yüksek devlet adamlan 
arasında mühim siyasi göruşmeler yapı
lıyor. Biz.zat B. Çörçilin iştirakiyle Va
şington veya Moskovada bir müttefikler 
konferansının akdedilmiş olduğundan 
bahsedilmektedir. Bu haberin doğrulu
ğu hakkında resmi bir teyit henüz yok
tur. 

Londra,19 (A.A) - Royter Ajansının 
salMıiyetli Vaşington mahfillerinden is
tihbarma göre Mihvere karşı harp ha
linde olan devletler delegeleri, harbe de
vanı için kaynak ve kuvvetleri arasında 
bir işbirliği yapmak üzere, yakında Var
§ingtonda toplanacaklardır. 

PAStFlKTE KUMANDA 
DEC1Ş1KL1Ct, AMER.tKA 
VE 1NGtLTERE 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

J 
.. . ... 

lngtliz bombardıman tayyareleri ha- 8p0 D SOZCUSU 
reketin ba§langıcındanberi dün en bü- • 
yük bir faaliyet göstermişlerdir. Bunlar •• 
Deme ve Mekilinin batı bölgesindeki ne i[Ore 
yollara ve buradaki düoman kıtalanna • 
durmadan hücum etmişlerdir. Dü§man ---
büyük kayıplara ve bozguna uğratılmıo- Singapar fehrlnln tesll• 
tır. mi bir •akit meselesi 

Londra, 19 (A.A) - Royterin Libya-
da sekizinci ordu karargMıı nezdindeki imiş.. 
muhabiri bildiriyor: Romel yeniden hır- --•--
palanınıştır. Şimdi bir araya toplanmış Tokyo, 19 (A.A) - Japon ordU6UllUD 
olan Romelin zırhlı kuvvetlerini Gaza- sözcüsü bugün şu beyanatta bulunmut
Janm 30 kilometre cenubunda çeviren tur : 
Britanyalılar diŞnana sağ cenahtan bil- Teslimi artık bir vakit meselesindeo 
cum etmektedirler. General Romel, Ari- ibaret olan Singapur şehrinin Akibetl 
ete İtalyan tümeniyle iki Alınan tümeni- Malezyadaki Britanya hava kuvvetleri• 
ni gece olunca Deme istikametinde ha- nin harekatın başlangıcında tahrip ediJ.. 
tıya doğru çekmiştir. Bir taraftan tank mesi üzerine taayyün etmiştir. 
muharebesi olurken diğer taraftan Hint Filipin adalannda}d asker ~arına 
kıt.alan cenup batıya doğru mildafaa va- hareketinin ilk safhası iyi neticelenmlf
mesini ,.. alan üç İtalyan tümenini geriye tir. İkinci safiıanın başlaması için haZ1P 
püskürtmekte idiler, Leh kuvvetleri de lıklar yapılmıştır. Bu husustaki haber. 
sol cenahı tazyik ediyorlardı. Romel ler pek yakında beklenmektedir. 
kuvvetli İngiliz, Yeni Zelandalı ve Hintli 
kuvvetler tarafından at nah ıeklinde •-----
çevrilmiştir. Düşman kuvvetleri intiza- Rong Kongtan dön sa· 
mını kaybetmiştir. Ve ağır .kayıplara uğ- batan beri Londraya 
ramıştır. Bu sebeple kat'i bır mukavemet 
göstermesi zorlaşmıştır binlerce İtalyan haber gelmedi 
ve yüzlerce Alman Gazala etrafında esir Londra, 19 (A.A) - MUstemleke na-
~~lerdir .. Bu esirlerin .alınması key- zırlığı Hong Kongun bu sabahtan beri 
fıyetı askeri olmaktan zıyade manevi Japonların elinde bulunduğu hakkında 
bir ehemmiyeti haizdir. Japon kaynaklarından gelen haberi bu 

Roma, 19 (A.A) - Sirenaikada ce- akşam ne teyit, ne de tekzip edemeıruş.. 
belin ~oğu ~ölgcsinde ve Derne etra- tir. Çünkü bu sabahtan beri Hong Kong" 
hnda §ıddetli muharebeler oluyor. Mı- tan hiç bir haber alınamamıştır 
ıırdan gelen yeni zırhlı birliklerinin yar- • • 
dı~iyle dii§man, .inatla milcadele eden innlll 1 tb;İcuları 
mihver kuvvetlerıne karoı baskısını art- ea Z U 
tmnıotır. Bardiya ve Sollum cephelerin- Mersin muhtelltlnl 
de topçu faaliyeti olmuı ve düpnanın vendller 
zırhlı otomobillerinin bir hücumu püs- ol -
Jı.:.ürtülmüıtfü. Adana, 19 (A.A.) - Şehrimize gelen 

1 7 ilk kanunda birbirini kovalıyan İngiliz futbolculan bugün Mersin mub
dalgalar halinde hareket eden ttalyan telitiyle yaptıklan maçta 2 - 6 galip geJ.. 
torpil tayyareleri Sirenaika sularında mişlerdiı:. MisafirJer Adana gençliii t.. 
düşmanın mühim deniz kuvvetlerine hU- rafından hararetle karşılaJlllll§lardır. 
cum etmişlerdir. 'Üç kruvazöre isabetler •----
kaydedilmiştir. Malta civarında başka Hong Kongta IJfrt İSIJ~ 
bir kruvazöre de torpil isabet etmiştir.. 11apuru IJattı.. 
~? hare~e~erden iki İtalyan tayyaresi S kh lm 19 (AA) _On b' tonluk 
donmemıştir to 0 • • ın 

Dönen ta~yarelerin bazılarının mü- Nikpo ~eç vapuru Hong Kong }inıa• 
rettabatı arasında ölü ve yaralı olanlar nında hır mayne çarparak babnıştır. 
vardır. -·-----

. ~ondra. 19 (~.A) - Royter muha- V avef in be yanatt 
hın Cazalada mıhver ortakları arasında 
kan döküldüğünli bildiriyor. Bir İtalyan (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
subayı ve l O italyan askeri ile bir Al- Llbya muharebesi ıyı gidiyor• 
man askeri esir edilirken italyanlar Al- ölü olarak çok büyük kayıplar veren 
man askeri üzerine ateş ederek onu öl- düşmandan 6 _ 1 O bin esir alınmıştır• 
dümıüşlerdir. Burada Alınanlarla İtalyanların ergeÇ 

Berlin, 19 (A.A) - Resmi tebliğ ı haklarından gelineceğine eminim. 
Akdenizde bir denizaltımız Lcandr «MiHVERiN EZiLMEMESi iÇiN 

sınıfından bir İngiliz knıvnzörunü tor- SEBEP YOK• 

2 - Sen Deni Fransız vapurunun in
gilizler tnrafından batırılmamış olduğu 

anla"ılmıştır. Geçenlerde bu vapur 
batırılmış, Almanyn ve ltalya h:..diseyi 
ele nlarak t«hrikattu bulunmal:a başla
mıııl ırdır. Fakat bır kaç gün sonra Fran
sa bunur 1 ngilizler tarafından batırıl
madığını Tt" men bildirmiştır. 

BÜYÜK :MUCİD 

Vaşington, 19 (A.A) - Amerikanın 
Pasifik filosu, Havai ordu hava kuvvet
leri kumandanlıkfarındaki değişiklikle
ri uzak dof,'Uda Büyük Britanya kuvvet
lerinin kumandasında değişiklikler ta
kip etmesi lüzumu belirmiştir. Uzak do
ğuda Amerikalıların ve lngilizlerin ma
ruz kaldıkları son safhalar bazı şeflerin 
hntalannı meydana koymuştur. Pearl 
Harburda bazı birliklerin biitün ihtimal
lere karşı hazır bulunmaları infanl uyan
dırmıslır. Şimdi Pasifikte bir İngiliz 
Amerikan işbirliğinin tam bir şekilde ol
ması muhakkak gibi görünüyor. Bu iş
birliğinin esas hatları Atlantik görüşme
sinde tesbit edilmiştir. Ameriltan deniz 
ve kara subayları bahis mevzuu olan iş
birliğini ciddi surette istemektedirler. 
Amerikan subayları lngiltere ve Ameri
ka arasındaki haberleşmeden ve tabiye 
sahasındaki işbirliğinden memnundur
lu. 

pilliycrek batırmıştır. General Rusyadan gelen baberlerİO 
Düşmanın mühim bir hnva te~ekkülü son derece ceMU'et verici olduğunu, Al

batıda bir istihkuma taarruz teşebbü- manların ağır zararlara rağmen hlll 
sünde bulunmuştur. Bu teşebbüs oğu· müthiı bir kuvvet tqkil ettiklerini sÖ>'" 
kayıplarla reddedilmiştir. Avcı tayyare- Jemiı ve 1942 yılının çetin olacafınlr 
lerimiz beşi dört motörlü olmak üzere fakat makul bir uman içinde mib~ 
12 dUşrnan tayyaresi düşilımüşlerdir. devletlerinin ezilmemesi için hiç bir ... 

3 - Marlinik adası hakkındn Fransa 
ve Amerika an}, "mışlardır. Buna göre, 
Martinik F ranı;:nın tamami} le malı ka
lacak, fakat Amerika tarafından harp 

1 h OMA::, c ut .... O ftJ 'an s~tJc~~L.f:Acv 
l\'IEUAKL1 VE MÜTHİŞ MACERALARLA DOLU Hayatı ve mücadeleleri 
SEANSLAR : 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da .. C. Ertesi, Pazar 11 de BAŞLAR ... 

HER GÜN İLK SEANS UCUZDUR. .. 
Bizim kayıbunız bir tayyaredir. bep olmadığmı ilin etmiftir. 


