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Herkese veril~cek bi~ gün- merikaya 
lök miktarlar· tesbit ·olundu a asker 
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lmanlar 
ıskaç içine 
lf.iuyor 

Kartlar 3 nevi Olacak Ve 
her ay dcğiştirilecc~ 

~~-~ ..... ~~~~~~~~ 
llldndNd ue unanuız pelı Hldlii', Plf'tlclci......,. 
........... olınalıdır . Kftl't ...... ... .. ._.. .. 
IHıdar fD'adal'da saııSi _. ulılsl .-ı serllen-

Elmıek tevziatında k.art wıulünün ne dir. Müstahsil olan kö~lere '.sasen un 
llUJletle tatbik edileceği hakkında ticaret ve ekmek verilmeyüp buğ~y verildi
"eUletinden vUlyete beklenilen tali- ğinden bu kısım köylerde kart usulüniln 
mat gelmiştir. tatbiki mevzu bahis delJdjr. 

' Evvelce hazırlanan defterlerde tesbit Şu kadar ki belediyesi obnadığı halde 
eJ.unan nilfusun adet ve meşguliyetleri bile öteden beri hububat istihsal etme
.uara alınarak 'bu talimata göre 1'Jrtlar yen ve ekmeklerini fırınlardan tedarik 
dbldurulacaktır. etmelf %al"U1'etinde bulunan kasaba ma-

Kart usulünün tatbikatına ne z~man hiyetindeki köylere de hllen un veril
l>aşlanacağı bu hazırlıkların ve kartıarın mekte olduğu cihetle bunlarısı da kart 
Umilen doldurulması bittikten sonra ta- t1Su1Une tAbi tutulması deı•piş edilmiş-
7in ve vilAyet makamınca Han oluna- tir. 
aktır. . KARTLARIN NEV'1 t "'- ... ., 

KARTLARIN Kaı1lar küçükler, büyükler ve işçiler ltıgi,~ Hariciye n4Z1n 
KU'LLANILA.CAGI YERLER için üç ayn nevidedir. B. EDEN 
Kartlar şehir ve xasabalar halkı için- (Sonu Sahife 2, ~ü~ 4 ele) Edenin be yanalı : 

Koruyucu Uzalr doiu 'harpleri • 
- -• lntriltere ve 

t ._,..lL.! ı Filipinlerde Rusya :fiir~i· 
c:uuırı:er •• 

-. • .Japo~ taarrı ~- yeyi kuvv~tli 
'Yazlfendz llölriimettn 

~ ~ tl8töne•e• lanmn şiddeti ıtörmek ist~r 
..... . ...... et'e -~~ 
_..,,_,.,,,..,,,.,... azaldı "Moslıova,, da lıontıf· 

-,ı-.\ Kn atLGDı :Tapon cton:nmcuı m4t tıdılarımızı du y•a Tı .,:: =~ ~~ teliltlerin tlonanmtı- ye mem• oliırdi 
tla n ı •Wrette bu haarhJdarm arkası . L - - · • 
...ır..ı..,. fatbika&a ~· sına meydan o"ıı yor B. Eden diyor Jıi: l'iirlı· 
~ .... fevbJlde karışık vaziyeti - · - ferin möttefllı zafePln· 
lita p1= =.ıdd:ı:.=1;in ~: Dört .Japon gernbl IHdl· den lıOPllaealı 1111' 
~ tevzlatm me51ll makam- rddL Malezya saldlltt- f~ ~lltar .. 
~~anth kontıoll altında. )'a~- Pinde .-..ıı ilanlı Londra, 9 (A.A) - Hariciy~ n~rı 

---• eı---
Malezyada lngilizler Al'W"" ....,.,. ... ,.".... Alman haş k-eRJutan· . k·ı·· . . k. •ıbt•••·· G....ı l-dr.' u . : ~ .J_ lJO~ . Ve. ta . ıp : !'()KlflrL .. ~ aınlnda V8Zİ_ m 

, ediliy-oı'fal- · ~id.nı• ': Ahı/Hula TRhim görüyor . 

....,..•,._.;.,,.,..Şiddetli topçu •---.:--~ .. 
..... ,,......... ........ . _,... . ... ıııe 'yel' ge-
• •aJdlleıtlidll .,,..,,.... ve tayyare ha- ~ ........ ff seldz.,,,. 

INlllacla.. A Alman tfldtiPöldL 
Tokyo,9 (A.A) - Amerl1ra. Laale7 rekatı oluvor M~kova, 9 (A.A) -Bu .sabahki Sov-

tayyare gelnisi Conston adam açıkJarm. yet tebliği: Geceleyjn kıtalarımız bf.ltiliı 
.. lıatJn'fniıpır. . -9- cephelerde dU§manla dövüşmüşlerdlr. 

J4ALEZYADA ................ ~ 6 GtmLUK MUVAFFAKIYETLER 
Tokyo 9 (A.A) - MaI..,.u s.ı... ........,,.. Olacalı ,.,,,,_ Moakova, 9 (A.A) .;... Bu gece çıkarı· 

kör kesi;,,ini mUdafu için 1:acWz W... 1 lan h\ısusi bir 1ıebliğe göre SonUnun 
yM,lftl Negrat • Senkalan Wlremelblıle ~- ellln .. de Wd ay.ınuı ilk altı gilnü zufmda Sovyet 
teJdlmekted&l'1' SaJankQftm eenulMl- ,.,.,,,,. ........ .,.. kuvvetleri (1130) yeri dü§Dlandan geri 
cJa bi1jıldık hukum sllzibior. ............ a1mii w 8 Püı ~öldUrm{işlerifü. 

Japon Jamretlerl lla1esıa 1llftlll ada- ~e. 9 .(A.A) - o;_ prk lQll- . ~~Ç 
~~-i.~ • u;. tebJiii: Deniz tanareleıtam Londra, 9 (A.A) - Ruslarm lıleatevki 
.... _:.ı-.a t ~ ta]EJp etmekt.edliom ertıa AWenizcle iki dUtman ticaret ıe- ahrialan bııbcm cenUj) Jranaduuil pma.. 
~ cı:fıeti ~ w.ı ~ mWıAe ilabetler; b)'detmiflerdir. A7nl le ~ harek~ geÇtilini ı&iteıiJ'oi'. 
~1 uta · : ldlerr.:s h1tUn.- slb_ı T~ llmanındaki. gemilere Kıskacın finıBl ltaııa~ lUyeftir. Cenup. 
.,._er ..,,. 'Y mev de taarruzlar yçılmip. tUi hueketlftden çevbme ifiain ~ 
~t!:· Sahife 4, SİilÜlt 3 te ) ( Sona ~ 4; Sitm 2 de ) ladıtı . anl&§ıhyoi-. K1*aeuı iki kanada 

...._ .. Dte nhathk vcrrn bır şey dü- pi 7 - ol Eden avam kamarasında d~ ki: 
~. J1Cue er IQJOP.. c- Mo~l• ~tiitznelflri ve bat~e-

Kart usulü._ tatbik mc,·J ii.ıe konduk- Vaşington, 9 (A.A) - Bahriye neza- kilin Amerika zj:yareti hakkında domin--~ ....,_. 
taa sonra. ahval ve l('rait ne olursa ol- retinin tebliii : Bir Amerikan denlzal- yonlara malfirıaat .verilmittir. • ..ı~.3-JJ 1.-~.111 ......,;ı-ı. 
._, 'bir ekmek 'bahnnı aslit ltalıis mev· tun bir d~ nakliye gemisi ile her Felemenk Hiiıdiatanının biziaıle ~ " .--.- '!"'"',...... ·~ ~"""' ..,.... ...,. 
-. &lanuyacakbr. Berbs ekmek taya- biri on bin tonilAtoluk üç ticaret gemisi- birliiini memnuDiY-etle kar;ıladik. Hoı.:. ~ 1&aries 
~ ilt.ediii l8aUe teclarik cdebilecelin· ni batırmıştır. Jandamm .Almanlar . tarafında itlfal 
- embı olaeaktır •. Bu menuda, bazı JAPON ŞİDDETİ AZALDI ed~ hamlanına rnüttefikhlamn cö.. 
••tandaşJan en ~k ilcllendU.... feY )'8· Vaşington, 9 (~) - Filipinlerde terdlii hµyük cesaret anJMwr. 
lllaeak tevziatm ndkdarıdır. Bllinditl Japon taarruzlarının şiddeti son günler- UzAK ŞARK V AZtY.ETl .. . · 
.:" Yalnız bedenen ~hşanlllra ,nnd• de azalmıştır. Hükiimet ~ tar~ lua~tiıda J>~~~ 

Bir A merilran gase
le•ine gire vasiyet C 

Bir ltalyan iddicuı telrsi p olanda 

ll'alııl, diieıleıine 3'15 ~ ekmels MALEZY AD~ KANLI HARPLER meauliyeti kabul ediyor. MaJenfwuu 
' Yerileceii töylemniştir. ~ tu· Singapur, 9 (A.A) - Sahil böJgeSin- lcuYVetl~·1936 danberi bü..b"G d~ 

.._hu şekli hatahdır. Zirai devlet teş- de Iutalarımız dün bfitün gün dtif118':- fa. takviye edilmiıtir. Her -balde ~ükq
'Datında, resmi ve busud :miiesseseleı'· la şiddetle dövil§IDilflerdir· DUfman pı- met ;Vakmda· bu me.ele hakkında mü-
: kafalariyıe çahşan ve aldıklan maaş-- yade kuvvetleri J>jr hücumdan soııra ~ biın •üzakere açaoakbr.> ; 

1 

Derhal •taarruz 'Ren,, nehrine kadar bü.. 
ectıp ıtat'i neti· tün Av"1panın Sovyet 

• 

Pfinmekte büyük zorluk çeken va· yolun üzerindeki mevzileı:e ~ ue Y.uUniatana k~v.vet aölıde~er n n 
~ giinde nüfus başına 375 hücuma başlamı§lardir. ~Ye: kadar si):asi ve hlut bır karar olclupna :.....:~ 
ll'anı ekmek vermek onların sıkoıtıla· alınan raporlar muharebenin çetin oldu· eiZlere cewıp veren B. Eden deu..,uır 
._ Mr kat daha arttırmaktır. Et, -se'b- iµnu ve her iki tarafın alır ka~a ki: .,, .:..at-e-. 
~ zahire ve Yai fiatlerinl gözden ge· µAradığını gu.termektedir· Malezyanın c- Ywwıiatana kuvv~~ gönd•...
Prmek bu basit hakikati anlamaia kifa. diğer bölgelerinde bildirilecek bir şey ei genel 'k~rmayın ve ilgili m~ 
tet eder. olmamıştır muvafakatiyle . olmuttur. Bu YS! 

' AJblt 30 - 40 liradan ibaret olanların çlNDE JAPONLAR MAÖLÜP Yugoalavyada devle~ darbeaiaıl tıenlia 
~ Yardım.cilan olsun diyerek onlan Çunking, 9 (A.A) - Cm reaml kuv- etnı.lt. · Yugoslav. ve· Y.-ıan m!Jk•v: 
Wr tarafa bıralayorm. '10 _ 80 lira ay- vet1eri Şangsa _ Yumnaıı 81'81ında .ta- meti de Almanlann Ruayaya taarruz • 
llkla çahşaıııar bile, 4 - 5 ntifuslu bir al- arruzlarına devam ediybrlar. Çinliler nu 6 hafta gecik~. 
lenin Y61dl.nii omuzJarmda taşıyorlana. Kiangside Japonların mUstahkem mev- RUSY ANIN VAZI ı 
..W.ta~ oldukları ka1oriJi almak için en kilerini zaptetmişler, şimendifer ve kap- VE ALMANYA . esek tCi _ 
-.alı hadde indinnek llOl"IPMla oldukta· rtıleri ellerine g~erdir. Japonlar Ede~ ~uya ziyaı~tıne Ct!Ç Y 

:. "!:1-~w~ ekmelrle telifi edebDir· 3500 ölü ve Y.8i'alı bırakmişlardırsa.a.ıs-s· t ) le demıttir(: Sonu Sahife z. sati:ba tile) 
• Y• ....., az kuimçh ~ we- (Sonu Sahife Z, ...... e 
~ P'•nlar)a Qni "WllZl,ette tutulma- . -. lntlne --"- . 
-ıaaetbı • ~~• bir sararettir.. Do 
......_ ı-.e umum mld6rlfll6iıee ha-
lnıffetle --Wıde dllrJmte aJoıdıimı 
Myle bir ~OIQZ. Kart usulUiade 
Wr tan.ıA- ~amışsa, bit 

va """"""° -. ~- eiddl a'ılan*ı
lnla kaJ'!?ılaıınnyacatı nıu~. 

Zamawn ne kadar ..... :k rha 
lllestk ·- ve me • 

oldui'unu bilmiyen yoktur. Cl-....._ul buhranın daha kaç yıl de
._ ~ği bilinmedikçe konıyucu ted· 
Mrlerimızi za•amncla almaktan, Dıti· 

(Sonu sahife 2, Sfttun 8 da) 

·:-C.:.=o:~~-

Tütün piynsası 
PCIZal'fedgöıdid .... .................. 

apıacaıı.. 
Tafsillt ' ihıeü ..... s- ..... 

lltun .......... 

ce aıa.mazsa Rusya ya verileceği yalan 
A lm•n )'anın oe milı
verin hali har• phr 
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Her taraf 
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Yazan : Şahin All ıltm 

sessiz sad&sızdı 
Kom Kil,,,.,,,,,, Asn IHıf•Y• ..,.~Ol'du: Emin .... 
sin? Gevllerll hallan mı lıatcdılMaıe ltletl)toP !-
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E ·a llAB BRt Koruyv...eu 
ibra t ı b \ futı v v 1 ted~!~~!:..ı . ca a • n ya !İ[ lh\ir / 1ltJa blffket etiiH!liUıft 8aJia ilkdlıca bi• 

Jf t birHkleri D . Jd ~1:~.!:t..~u=u=-:! eniz allak bullak O U yana •ümullendirilmesi muh*-lel olan 

içtima ları . ' !!C:::!:ri .:=:;m!:u. h:;a.;;' t-:C::;1-:! 
e b • k k • • dlaresinden saymak lizlmdır. 

DUn ldlll'e lleyeılePI, Jr ÇO JrelllJt uçtu TeşkllAt1en•ü taınedl olmaktır. 
•oplandı, --2 fle"_. Atiyi dilşUnerek hesaph adımlar atıı. 
• MffHPWA ..,... mw·dn wun olmahyız. 
toplantrllJPI Y""'ncfan -- Ahnan tedbirin UW>•sı kısaca .. ..., : 

---- Bil' nrllddet t~ICU' •efeP •~ ...... -, ---"· Milli iatihlal 1-. • ..:1..-ı_:_..:1• ı.-~- .._, Doimaga hazırlanan güneşin ilk pa- yOldu. .....---- • -··--, _... .. _..... HU' ~ .....- _. 
nıtıJarı •~•bir dlN ,...yırım ~ • hmh hızlı >'ilrilmeie de- »ı ..... ~ ilWlt• Wr»lr.a -.. .,.,,,, ı.en sefep,.,.. fle ,....,.. ......._ ..,.. • ..., ;:::.;!~ ..:m~= ohlr· 
eaarengb '-'betim ,.ı.m.1a bqla- .-- ,almı ~ kadar iler- heyetterl dlhı ölleden aonra toplanmlf'" O" .. 11 d d nizd bü·.::ı. TRENLERDE K uı·· b 
Dll§tı. Şimdi bu meşum çatının altında WlteJl lavnlmumı mflteaklp lar, 942 yıb biltçeaiJ- pllnço vaziyetle- b' L~--o be lea aoara ..ı~ e. _,~_,_ b f,~ T 1 h . . . .,.,, 'd art us u, mü rem gıda maddeleri· 
yqıyan insanlann hepsi de, ayrı ayn ..., bire -1a ap11. rini tetkik etuüt!eıclr y . bü.lM ı.,. ır 11nuıa at amq ve ucnız awaA U.ı.a& ren er enüz ıntizamla gwıp gı e- nia tenllın4e hatta geç kalmış 'bir tılt-
~ ._le dapw~ ...... l6rm TaJfar slndJl:l ta§m arka- zırlanmlftlr. · eQl olmQfbar. Saat 16 da tehrlmiztle IJrtma memektedir. Af>:~~da toplanclıiw eY. kiMtlee._ ._=1tli11ir. Tem.... •u 
çehrelt yatat!ai-ında kıvranıp duruyor hemm fuladı: ihracatçı birliklerinin umumi heyet halinde 1-tbYan >'aimur l>ir aralık .W• velce b,ı eyleclıgimla tr.al• tlmdt tu.I_.. umıal itimadı lnlYwdln•-
lardı. S.. ik11Jwum G-ufer .. Sen ye- top1antılanna pazartesi günü "1ıat1ana- elet baluak korku.at Wt tekil .ı.m. •e aormal .. ferlere b.,Jamqlarda. Teldi- mesi Ye ihtiyaçtan hakkfYle karşılıyı-

Tayyar Zadeden ağır bir istiskal ve ha- bir tanıla lnpuLlama, cll;yerek ya- call. .\ç.,,,... Wl ainıııle ilan.ı Milıeıc• bir çok evlerin kiremitleri uçm111tur. hürlerin henüz önüne geçilememiftir. cak kudrette olmasıdır. 
karet muaıp.elell .,._ G"'-ll ı- !fi mlldlfma - defa olank bir tir N.Uttç' •WiM.r.ın toplıa.tılıan ..,. Yollar bkaocbimdan tıamvaylann aey- Bir çok trenler 8 • 1 O •at g~kerek lzı. Dtinyanm bize nazaran kat kat zeD· 
tıpkı bir klbusu andının alır, ı.stırapl c1aha nlatbkta ~ l'.m.& ağa.. h ~nü yapılarak ikmal olunacaktır. Top. rii aeferl d• bir müddet iakıtaa ·~~I mire. gelmektedir. Ankara • Afyoa eke- gin istihal memleketleri mümasil ted-
bir uykuya kendisini kaptırmış bulunu plflne 4lflll ve herife lale w:dlrıne- Jantı saatleri §Öyledir: Te httlummr111f1111fbr· Bardaktaıa dlkü- preaı Bumahwy• 4 ... t teehbiirle, birleri ÇGktu mi •tblk mevkline ..,_ 
yordu. 1 sin!! onu takip etmeğe koyul- Çuval kanaYiçe ve jüt mamulab hlr· liin:..ıa. Piu ,.almanın Ecede mah- Karakuyu treni de 1? •at reel.birle •llflardır. Bizim de israftan ........__ 

Dervlf !ılabmut blribhi ukuma yu liii umumi laeyeti aaat 15 te, madeni et• .W. temlerinden korkulmaktadır. gelmiıtir. mız, kendi kendimbe yetecek blr vut-
varladıiı bardaklar dolusu §81'8bın te.si . * ya ve malzeme blrlii:i ummDI heyeti aa• yet yaratmamız kat'i bir :ıaruret olmllf-
riJle havuzlu salunwı b.ranhk bir k&- rülü Mehmet pap korkunç bakı§- at 1 S,30 da, ~Y ve kahve birlfğl lley• Ek k h kk d k t~ k ) tar. Vatandaşlarm dile1derl ·~· 
fNlnde sızmıı, kalmıştı. Klhya Ferha z~~,~~ğayı derin derin sUze- eti aaat 16 da, manifaturacılar saat 16- me a ID a a 1 arar ar mn adlline nisbetler dahDfncle ıözetil-
.... odasından aııahtarlaruı almdJğından b · . anlattğı.ö 

1 
.30 da, deri köaeJe ve deri anayll yar- mesinden ibarettir. Bunun dışmda ola· 

tamamlyle bt haber, yatalmın Jçfnde de- klama biru sewnt"-,il tını ıeAslY ~ dımcı maddeleri birliği heyeti saat 17 ..._._.. l .1-....1 -.ı.ı•l!•ı) le tatbikini ı.mill M.in va&ifell bul-~ rak derbederliie nihayet veriJdiilnl. 
rin bir uykuya vannq bulunmakta idi. ım un ya yor. ın de toplanacaklardır. ,--.-- - --~.. __. ·~ her teYln sda bir nizam içine almdılma 
H..ıfin horultuları koridorun en uzak V ez1r kızı o~an bu kadın bir be- tıh .. •• llaraca~ blrlllderi bu _. Her ekmek kartı bir pha aittir ve maktadır ve bu lfleri mUtemacliyen ta- ı&.ekten fenhhk du7ımımU bbil 
k6f8lerfnden bile duyuluyordu. ifl~~ gb~:;.,or;;zıç •. ~ ı.tı. yeal bir faali7et ~ sirmekte- llh1bJnin ittihbkı kaqablı oı.. kopon- ki~~Jı.Dtıkellef tutulrmı§lardır. delildir. DevletJn •ar=• pUue, alma· 
Y:ı:~ Kanber de odalarında uyu d::iuf~ dün ~~=ıe,t dlr. Yeni h~yetlu bu hafta içinde aeçil• ::.:,~etmektedir. Kartlar tlt am~ BAŞLAYINCAYA KADAR la karar verdiği hiç hlr tedbir yoldn 

Bin bir direk mabreninin zmdanların da konuşmUf idile. .. Bugiln Zülfi- ~~ Te faaliyete •~ l>uIUfttlCalclar• mlftir, nuan alınarak tlrilp edil Kart usulilntlıı tatbiki baalaymcaya ld ~ dotruya mllH dmlanm "-· 
doldura mahpmlar ile mnar karanlı gelerek bize batakhaneyi buldu- w • e Yed& yqma kadar olan çocuklar yedi kadar herke. fbncltld cibl finnlardan yad ihtiyaçlarma cevap vetmesiıı. 
lmı andıran bsif bir alyahlp derin ber veriJOI'.. , • • ._ • • • ,...._ ~ ( edt dahil) ekmelderhıl teUıik edeceklerdir. Sa halde hlrer hirer heplmbe :1: 
~ lçbule byholmUf bulunuyorlar- ~~le çar çabuk meydana çıka- ŞehrımJZ 80 §Jrketı ==cukJarJa ~ımm:a-..= ~teı:N :~~f~:taımı: :=:..: p-:=~ ~~-
Bunlaruı o dakiQdald durumlan me- kumak yumak bilmeyen Sadnzama satın al otyor brl1udJr y~ız vedıile hm1rde yurdun di tır ... 

arlarında yatan a1uıer1n halinden fark ilhım ve mahrem .if1er1nde hususi 1 
BftABAT uııTı.Am ter tar.flarında olduJu libi, bol m.Uc: • Ş.EVUI' BD.GDI 

mdı. vazlfesfnf ifa eden RelsOlkilttap .bmir su firkeU t.ialermm devletçe KartJu qhk olank tertip edilmiftlr darda hububat ve gerek phrlmizin, ge-
Ber tara& derin bir ölüm seasizlijinin Zade o snn de 1Coca KlprOIOnUn aım alınmuma bıv veriJdill .. kı7- Ve bu usullln tatbik ecla.c.ıt bCltan 'Yi. rek mUUıakatm thdyacmı fazlasiyle te- i'!'llllllNHlllllllllllHHllUHHIURIHlllllllUllllll 

kapladJl;a &örlJmekte idi bulunuyordu. Sadnzamua sor· met bJçUmek ilieft yalanda tealalerin JA7ellerde ]m1lmnlaı1>1Jece\tlr ~.; mbı edecek mikdartfa un mevcut bulun- =Şet rı•mı•zde ku••-i 
Mahpuslar içinde yine en müaait, en karşılık olarak dlM!l ki: tetkikine baaJanacalı haber aluımıştır. gıbcü oJanl. ._ dlJd.d tUdlrde maktadır .. Fınnlara halkın ihtiyacını i •j 

iyi vaziyette bulUDBlll Ta yar Zade idi. """""BITMBDt- • su- eDertndeld ekmek kartlan yerine seya- ka~ılıyabıl~cek mikdarda un her liln : b ki .
1 

ı:: 
Mehpare yanından ay 1 1 ve zında Antep lpeldllePI hat kartı talep edebtlecelderdlr. verilmektedir. Yurtdl§lanmızm mu.te- s ru a a ara a =.: ==:: :ı:1~l:1!n~r= denin be yanalı Mallalla ............... ~N~ıt~ATJNJN :n ~I:n:;u;~~~hn~rtoi::! ~ ) k ld İ 

eotacatmdan emin bulunuyordu. Bu sa- (illıltanfl 1 incl Sehilede) Antep ipekli dokumaları hakkında Şehir ve kasabalarda ekm~ imaline ıniktarlarmın bir konriSle tAbi tutulma- i e OftU U i 
yede nıhuna çelikten bir iman zırhı ge Cazian&p ..ticaret ve sanayi odaaından kifi unl to rak mahsUll . fislnd aı ve ihtiyacın 1caqılarımasmda daltnt - i 

Cı. delik•nh artık eskial gibi telAş göa- alin ve Molotof ile bir çok mev- f znılr ticaret odaama bir mektup san- beledi 1ar Peril k beledie!' 0

1 k en surette jntizaıp ı..mnme matuf olduğu 5 'J'opraJı Of Is ,,....., : 
· ele k .... k. a._,._ -L fi d ıı-ı,tır B k •• x.d-L• ye ere v ece ye er arı. : =-

yerek Mehparenln haber verdiii uzerın on::~ ~ a'i"A • ermu • u me tupta a...._. ıuu ma- lardaki koponlar mukabilindeki JBt lara anlaşılmıştır. Bu tatbikat daha intizamlı :: 1HllılalGl'I JJ,5 lılll'llf• ı 
kurtuluş ..atinin gelip çatmasını bekle- ad~·dıar.lBuizltunb~ub •. m~lebliler 10.maVt,,'~e~~kdtedlrimal: ..ı,,_ C'- göre bu un mlkdannı tesbit edec:ktir ve daha iyi neticeJer vereeıektir. 5 •an -•---a. 
mele karar verml§ görilnUyordu. a goruı er m u ırımıze • c .uayetımız e euM.crek """'"" Ona .. fırınlann sarfi tı beledı: -·--- : • ...Ullo'"UH" = 

llehpue, Tayyar Zadenin yanmdtn e m&abet netlcelere vardık. Şe- mıntakaaına ve latanbala sevk edilen g?re te kilAt :: d i {:0 trlSl al- Beıegama ve Od........ = İzmir belediye hududu dahilinde- i! 
•ınlcbktan IODl'a ilk İ§ olarak KAhya lwmandanma ve erin• kadar ipekli dokumalann Suriyedcn kaçak r:ı~ h:ırund~a=ktır a m n ...... ~ § ld kuru baklalara dnletç• .ı ko- $ 
Feıbat alanın odasına gird'' horlayarak heıkeal pveall, azlmll bul- olank •elen diier ipekli]erle kanttml- LOKANTA VE AŞ . Belediye reblllılerL = nulmuttur. Bunlar 13,S kuruı fiat- = 
u,uımıkla ola herife 8eZdirmedeıı zm. zan blı çekilmeden sonra ma- cLiı ve bu suretle memleket •nayilnin EVLERİNDE VAZIYET Basaıııa belediye reialJiW ifa eyle- E la toprak mahsulleri' ofisi tarafın- S 
mm anahtarlarmı aldllı yere yenidea bozulmadan diitınanma bu h· terakki ve lnkipfaun önüne aeçlJdiii Lokanta ve alelömum aşevleri milşte- mekte olan Bergama parti reiti B. Ham- '§ dan satan alınmıya batlann:utt•· § 
banktı. Soma yavap odadan çıktı, ken- affakıyetle taarruz eden blı or- odamızca teabit edilmittir. rilerinin kendilerine tevdi ettiği kupon- di Arıkan belediye reisliiinden istifa ey. ;: Ellerinde bakla bulunanlar miktar- i 
dl oduma llrclL Ve ...... bir nefes aldı. vrupa tarihinde pek az teeadüf Suriyenin pek çilrük ve kalitesi bo- 1ar mikdannda ekmek vereceklerdir lemiJtir. Bergama belediye reis Tekilli- E !Arını toprak mahaulleri ofW izam ! 
Awk Gdumın kendisine yabancı ol- Bu hareket 1812 dekinden ziya- zuk mamulabnın kaçak olarak •Grim Bu lokanta ve aşevleri sattıktan ekmek: ğine belediye ve vilayet meclisi azasın· E ıubesine bildtrmekı. mik.U.ftitı... ! 
ma.JllD embnl, durama havmma bvut- ta cleir bir ~et alımpr.~ tamla etmell ~en 1•11 eanqtin Iere mukabil mii§terilerden aldıklan ku- dan B. Hasan Çelebioila 'rili1etçe ta- :1ıı111111111111111ıımmmımmmmınWH11nmntil 
tulunu aıBın1Uktm .IOllftcbr 1d genç la- MOSICOV ADA BiZE DAiR -...... Mr ....,_ 7iı•• ...._ ...w1- pon]an tndi etmek suretiyle fırınlardan yin edilmittir. 
aa nhumı bClrD.yen cleriD korb Te bu.- ONUŞULANLAR Jiilnln de nazarı dillatuu celp etmlt ve ekmek alacaklardır. ödemit belediye reWlii muvakka- ~V yeti ere g{Jre 
m ~ Jae,emı1ar bir parça m- Rmyadald harW. ı•bri d.. ocl•ımzııla lpekU --~ ı.tm.ye malt- VERtLBCEK EKMEK MlKDARI ten münhal kalmak üzere olduiundan (Baf&arah 1 inci Sahifede) 
br 11111 .W.. amilleri ..,..... R~ Al- eadiJe blıılıipek anayll Mlroeu tqldl edil- Yedi yaşına kadar olan çocuklara haraya yakında bir beWlye reis vekili 

O da Knuak Saıata llbl. derin bir wun lll'bk 27 halranıdua ev- mit T• fulbtete ııeç1rl]ınlfdr. atlnde 187,5 gram yedi yaşındım ltiba- tayin edilecektir. arasında 300 kilometre vardır. 
d-sımlak JPade keyfltlnt ptalm• onla olmacfıima, fakat J.&ll bv- Ba bGro, lahit eclDen blltelere s3- ren (yedi Y&f dahn) çocuklarla büyük- KınmdaH "*llyet ha1dııııdf arfh ma-
.-... ~ bpuaa t11Bm etti. ~· ~erek demlfth n imal «>lana ipek]l munullbnı mli- lerl günde 375 gram, sanayide, mlden ı . ,._L ~ofu Larpl--ı· l6nmt yokla da Almanyadan _..._ 

a.Jalal bpMı w Wr • .-a ~ Yrlemekte .... clempJamaıktachr. Dam- w tq ocalrlarmda, w... köprll ,,. -.. U .,_" " R •• berhıre ille~ B8f)la llÖdialılı 
kmn dgdMJarn.ıct. hlı8l, ince W:r te- Ma•nn .. - T ...... ft it»- samaa hal ltlr mührUn bulunmachfı sali ı..- .. tında orman •• ı.n •-'-''-- .. e ~ ..-._ durumu IOD clereee ehldl g&-Oyor. 8on 
b 1.-11-11 .____ il .. -L-1 • ' ' .. L--...•--- ~ , -... ~ ... __. ı...1.. ...... ı....- ""'"-R .ı _ _. --.d'-
ealm --. ...-c • ..,._ • ·• P- .. ......,..ıann •bfa arz edilmemesinin tahmil~= mutad iş saatinin deva- ,...._.,. ı lnei ~) .-u.:rıaw _.-... us ucn llateketi IJ'Ul1IUW 
O .........,. 11)'111DUf o1m llelıpue ... flia • ÇW Ah "'"' allkaJı tüeeara bildirilm~inl rica ede- mı m , fullasız slll'ette enerji devam ediyor. ~ 1Uyefl ...... ,.. 

bellııl a. :ra,umcla ,..W. Tayyar Za- n ...._ 1111•1 •• sb•elina rlz.> sarf mı icap ettiren ağır bedeni hizmetler- JAPON KAYIPLABI ACIR çirme~ ça}lf!Yorlar. 
de de brpJqnuf balmmyordu. TMılt••• ._ ı ı Mı doiw· ıw.e de ve bu kabil qlerdı çalı§mak zonında Çunkina, 9 (A.A) - Çin askeri söz· Berlin, 9 (A.A) - Ahmıı remıl teb-

- U - ·; ' 1 • 1 , in 1 ... .._••- & ....... elel' ......... bulunan alır fHilere gUnde 750 gram cilsll Şaııgııa1.1.1 ~besinde japonla- ~~m~~e~~~~ı? :d~naa ~~ 
AYNI GO'NOJf AiajAlllNDA • ua •· 3 • AL- lU J. , 11 L--'- ekmek verilecektir nn 35 bin-..,. -7bettlkW 'ft ild p- :r ™..._._ 
OL1JP B1TBKLJ:R JsalDa Tlıldt•JI U ' • ... ~- RMID et• • ...,.._ YAPILACAK ri:şKtLAT bir arasında 30 bin japoa .-eriain de beJeri devam etmiştir. Bu ~ 
- 0-•'w!.. • L fı ~ ı ' ı Qhgl e !erinden Zeynep Tezitlu lzmir memle- Ekmek kartlarının doldurulmaa ve çevrildiğini bUdirmiştlr. cıu,,..... bilcw mnzlleri tiddetll tep-

: ~~T ,O:\:.::....k~'-W.0:: :ı=~~:tan=.~-:: ~=kifl h~~,-:bala~k. e=;.:vve!~~ ~ a~aı;:;;~r~ 
-Ne var? .. Yine bir ,ey mı oldu?.. 3imıf!1k ...- llÖ)ılıebilirim ki, mune haatane.tne nakledOmltlerdir. !atıa b81gel~ayrılıp her bölge için mu- diğer Çin kuvvetlerinin de huduMa ~ s..v.., pike ve avc~ ~yy~lerindea 
- Demin bala lfren herif dıprıya ırivsol• TirkJ••• ._ .._ • vakbt barolar kurulacaktır Bu mu- lunduklanm ilave etmiftir. mOreldlep tete1rJdllerimiz mUdafaa t. 

çıktı... da.tça büıelllk. O bclu ld ~IJ.llA.flJID• valckit bUrolar için devlet ~urlan ile "'I JAPON TAYYADJlt ~erimize yardım e&mJtlenilr. 
- Evet görd<lm. Bir az önce elinde 6ldimett ban1an lt~di mem- ızmı..e balld eden resm! ve hususi müesseseler ve tefek- TAHRiP BDtU>t . Berlia, 9 (AA:>.- DUakil Aim. tel»-

bir f8Y yoktu. l'alaıt flmdt beraberinde olwda. I~ s:aterild• ufe. kUllerin memur ve milatahdemlerJnde.n, Rangon, 9(A.A) - Ordu ve hffa :kuv· ~: Ş~rk ee~ıının merkez ve fimal ke. 
k09 lııocaman bir torba bulunUJ'or. Aca- lrorbcak hll' f8Y1 ~. TW- 2J Bin DPa- icap edene mektep talebelinden bile is- vederl mblJli· almlerınde diipnan kanlı kayıplar paha. 
ba bmma ıçinlle ae ftl" deralD? tepnk Wiliinliliü ~ ltir .... ne. Ydbap plyaqoaanda 286719 numa· tlfade edilecektir. Amerika ~yyarelerl P.qembe lllnU sına hUcumlaı:ım ~enileml§tir •. Bava ,, 

-n.,f1ll' llafif bir ...ı. oenp .-erdi: cleil«lr. ~ aı--- Brl- rah tam bilete 2S bin lira labet ~ BUrolar eehlr ve kasabalarda hazırlan- Siypda Jıleışat gyyan me,danma Wr kuvvetlerimiz 1air gok çevrelerde di.lfma-
- Bunu bilmeyecek ne var! herifin So-vyetler l>lrlJii tarafından ti. S. bilet Kerneralbnda <Avat Amaca mış olan defterlerin milnderecatına g"ö- akın JapllUf ve yeıNe bahıDlm ,..ıı bom- nı hı.rpala!'18ia devam edi)ror. 

göturdillil bu torbanın içinde eler kıp • brp ecllen taahhldlre la- tarafından aahlmlfhJ', Tauapı.ı ele Buca- re dolduracaklan ekmek kartlarını sa- Da tayyareeini tabrtp etnılftir Bir tay. H~~· 9 {A.A) - BugUnkU Fin 
kımua .ıtmt. yokla, demin .ılıfledlllm ~ olımacald& ..,._. da .. ·..uın Balkead.r, hiplerine nüfus eflzda.nlartyle kontrol yar. DJlpbr · tebliii: 
ıibl. Nam!ddin hocanın tlrkUttOj& hay.. W. .....-.~ kw..m " mU- ·-- ederek vereceklerdir • Karell berzahında onemli bir hldise 
vuılaruı yerine geçmeie bu sefer de ra- örmek t.t.b. ZABIT.ADA Yatılı mekteplerdeki talebelerin BORNEOYA JAPON BUCUlılU e>lınamqtlt. Aulua ~da dUn de 
ayım.. ile Türkiye arumda .. la Wr brtJan mektep idarelerince htıvı- Sat..,.. 9 (AA.) - 8 Scıdkbun .. nıuha:rel,e!er devam etmljtir. 

- J:n! Şimdi ne yapacabm bek.o lüzama Atadık tarafmdaa ,.... l'Pende öUtoefedL yetleri tesbit edilmelt suretiyle .-hısla- babı bet japon bombli tayyaresi Bomeo- Dilşman alır kayıplar vermiş ve mu-
lnn? e için konalmut btr premlptlr. T rbabd b 

45 
, __ 1_..:.._ rma verilecek~ Ekmek Jcartiuma ait JlUD dolu klyısmda Tarakana llücum harebe meydanında 248 kadar 8IU bı:tak-

- Bir az evvel konuanıadık mı? Sen uetin doiruluiu harp •fbalan _._ 0 an trene inen .7..-...- muamelAtuı ynr{ıttılme9l leln belediye- etmiştir.~ bili dtlfUrUlmutefb'. malt zorunda kalmqtır. 
burada benim avdetlme kadar intizarda her ıün bir az daha meydana d!k-Cr kaırll ... ;m ... lemall imle daimi birer btlro da~ BUtun mllrettebatı ölmGftUr. Dtia' iki Bir tank tahrip edilmi§tir. 
but seebm Ben ba herifin peflne dU- tadır.:. a ir a~am dGn trende kalp mek· Bu daimi bOrollrrm munıfJan ~ tayyarmm atblı bombalatdan .hig l»lrl I>Ufmanm atat Jr.mmnak için yaptt-
fiip gldeceli yere kadar onu tl1ıdp ...... ~in Ruaya zlyarednln tulad•BIP• ••#; me ile bbal edilen fahltılattan wrlle- hedeflerine ilaW etmemJftlr. lı Ml.tBn tefebWer akim kaJmııtır, 
oellm- Şbndi aua, herif yemden yanımı- er aıumdaki teaaaUdün ser- pac._ )Nllldı.. celctlr. JAPON DONANMASI DYDAN Dola ~ cenup ~ele 
_ _...,.,. mne hizmet etdflnl hflcllrdik- Çepaae kaza••• 8qcllclere U,S. KÖYLERDE . OKUYOll! • • d41pua mafıleDf noktalara htfeuıa teı-

aleeltı-~ birden bire m. aözJertnı tBJ'le hldrmlfdr: den B. Şahinin dart yapndQI ol1ıa Na- Belediye te§killtı bulumnayaıı ve ka- ToÇo 9 (A.A) _ Delm basın daln- == ~!:1~1.lf itle 4e hfHUa k 
tller. l'erhat ala o ...... iki arka..... Moel:o.ada harpten sonra aal- relllıt nele ~ ......... Wr _.. 1&ba mahiyetinde olap ltedm beıt ek- si ~ Pzetecllere clemlftlr ki : .. byaplar ~ 1118 d9'mMll 
ctzlendiği yerin 8n0nden geçti... nziminden de 1-hettlk. B. ... ocaia rsnh ~ .._.. ..... el- mek1ertnl ~ tedutk eden köy- _ 1n1iUz ve Amerikan deniz bwef,. ~. 

Buraya gelirken olduiu &lbi, Gevherli in &tdr&al için Mlylk Mr .._. br.. tututmue. çocuk ~ kila•'t- lerde bu vazifeler nahiye mtlcftlrlerlnin 1erinl Aftlll çaliıvoruz. Eler bu Jcuv. ~pnanm verdtit 8111 ~ 500 .ı. 
harnnnn sadık adamı dönllfte de hiç bir TIU'dlr. HAcll•Jer aıilletledııdd tır. VaBdul yedfdil :zaman çocuk bJı ~ aıtmda Ü,, Jhtiyar heyet- vetler cfenlıde Japonya ile bt'I bir mey- .mtrr ~· :em;::. ~k=•ldlt 
~~ ~ı. emlftlo ~.LıLV,adae °!J~~ndıl.eerm, •'·lııilkin- ~ Ba :rM'•flNNR b.711 PIUIUI olcluiundan dla ,..Jan- len tanıfmcla yapaı...Jdu. Bu kl,luia dm mab .. hıslae Plllrı... re MD :' ~ ele -...ı..as-a~ 
--. &&u WIAlA ~ s~ ittefikleria harp ...,..W i9a ...... nm tıeürile almGtdb. ~ bJa Ye mfklıeW olmsı:vıP o1uzım. Çbldl ~Ji bllr mıq4m muha- aaıp m • • ~~ ..... 
'6rlln0fllndıen oldukça alır balu..ıutu W. içia de devamla eılm•enı ....... ••ı•• ela ..,.. Hlk ~ltlucll buhmm Wt,ı- nblll 1llUD lllnlı8ecek bir Mrbe IOll ~ '-'-~•-~lerinde kayda 
anlaplan Si bir torba bulunmakta idi. etmek devlet adamlaıma aittir. _, ı..s. ~ ktlçak ,.. ı..1111 ~ ~1...&1.1_ ı~ _. _...... o.mMDqhı'. 
TaudılJ bu alır yük dev yapalı herife nıllubr.ıenad• ı.... dltm 8•raju fla'lldl.. ıııJ • tn WMır ..._ .... • ll'ml ~ ._ ... ldcl muvaf- DUa K...M Hıuluam -... böı.. 
ballf bir tUy kadar bile ağırlık vermi- ,.apblımcfan menmuaum.> Taleh. ~ .....-re olu clJI. ......... wıileelıktlr. v.m. bu twltm.ıt-,4! ~ . zat-~ fala ..... lblde S dUfma avc1ı11 cepheye y.w.,. 
---------------------------·· ltir bdm oradaki ...... ~ - ~ ........ dÜld -- mem.. ......... _IH!!Wr. cw hu DUfUr• J'in tayyareleriyle '*'IJ• .... da Wrlm dltmlt .... ~ .......... _.. aı-.t..-.ı.r w 1cep edm ted- harp.._ bir Mbrt baNbt llllW de- bir hava muharebe.inde biWla dUpnaa 

B 
" Ba .. ._ t.hfı'ed .._. telhlt ..-.. 1*111'1 ...,,,. •• ı..e ~ ID. QDi ,.,,,.,... bir JJPratuaa lm1alclı-. tayyareleri dUşUrillmil§tür. u g un mmafttlr. w ... ldJlta. bltaDlN---~ 
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.!O Sonlıtinun Cumnrtesi 1942 
SlkE S 

_____ u: __ 

T. C. tzMtR TiCARET SlCtL ME
MURLU~UNDAN 
(Hüseyftı ve Ibrnhim Porteçin) tica-

:ret unvanı1c lzmirde Kurtulş sokağında 
67 numaralı mağazada dahili yağ ve 
nıenfaat mülahaza olunan sair mallar 
ii:zerine ticaretle iştigal etmek üzere te
şekkül eden işbu şlıketin ticaret unvanı 
ve şirket mukavelenamesi ticaret kanu
nu hüki.imlerine göre sicilin 4145 numa
rasına knyt ve tescil cdihliiH ilan olu
nur. 

l - MUKAVELE 
Ka: Halide Antekin 
Ve: Mustafa Alctüzel 
T. C. İzmir Si~li ticaret memurluğu 

resmi mühiirü ve Mustafa Aktüzt-1 imzası 
Bugün bin dokuz yüz kırk bir senesi 

teşrini aani ayının yirmi beşind salı ~
nü. 25/11/941 

lzmirde birinci beledive caddesinde 
72/ f numaralı hususi dairede vazife 
gören lzmir ikinci noteri ben Zeki Ehil-

. oğlu ~ başında iken aşağıda hüvi
yetleri yazılı it ısahlpleri daireme gele
rek nnlntncaklan gibi bir şirket muka4 

velenaıncsinin koyacaklan ~rtlar ile 
tanzim ve tasdik.ini istediler. Kendile
rinin kanuni ehliyetleri haiz oldukları
nı gördüm. 

Şahltlen lzmirde lkiçeşmelik cadde· 
<ıinde 224 numaralı evde oturan Meh4 

met Uran ve Bucanın Sinan paşa soka4 

(hnda 2 numaralı evde oturan Ali Tu
ran. 

Yukanda isim ve adresleri yazılı olup 
iş sahipl~ini tanıdıklannı ve sahadete 
mani halleri olmadığını söyleyen ve ka
nuni evsafı haiz olduklan görülen şahit
lerin tariflerile şnhıs ve hüviyetlerini 
tesbit ettiğim. 

Borsa 
CZÜ?tl 

168 inhisarlar 
140 S. Süleymanoviç 
82 İncir T. A. Ş. 
30 Siileyman Haron 
25 Ali Bcn:oklar 

445 Yekun 
124260 Eski yekWı 
124705 Umumi yekfın 

No. 7 
No. 8 
No. !I 
No 10 
No. 11 

41 Siyah İnhisarlar 
tNCtR 

1294 N. Üzümcü 
104266 Eski yekun 
105560 Umumi yeklın 

45 
45 50 
46 
47 50 
40 

34 

ZEYTİNYAGI 
13000 kilo 66 

ZAHİRE 
29 ton Fasulya 

·-------

44 50 
45 50 
47 
50 
55 
34· 

1~ 

l:iü 

20 50 

URLA :~1'.AL MODORLüCrONDEN: 
3523 Jira 24 J...-uru~ keşif bedelli Uda 

hükümet tebabeti binasının tamiratı 
2490 No. lu kanun mucibince 20 gUn 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muvakkat teminatı 264 lira 24 kuruştur. 

İhale Kanunusaninin 26 ıncı Pazartesi 
günü saat 16 da Urla mal müdürlüğü 
odasında müteşekkil komisyonda yapı
lacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminatını havi 
makbuzla ve Nafia müdiirlüğünden alın
mış vesikayı komisyona ibraz ctmeğe 
mecburdurlar. 
· Şartname ve kcşifname Urla maliye
sinde görülebilir. 

8. 10, 14, 19 82 (54) 

iş sahipleri: lzmirdc Cöztepe semtin
de Şakir bey sokağında 69 sayılı evde 
oturan Hüseyin Porte(in ve ayni sayılı 
evde oturan lbrahim Porteçin, karar
laştırdıklan şeraiti atiy~ dairesinde bir Madde 1 O - Şirketin teşekkül tari
kollektif ~irlceti akdeylediklerini beyan bi 1 /ikinci kanun/ 1942 den başlar ve 
"'e takriri kelamla: on sene müddetle devnm eder. Bu müd-

YENi A..tlR 

119----------------------------...· t 

LOR.EL • HABDİ - T'ÜRKÇF: 
ACEMİ AşIKLAR VE 

SON y ARIŞ B'ÜTÖN 
RENKLİ 

BU HAF1~A 

2 Büyük Şaheser 

1 
SEANSLAR : 12 -
2.30 - 5.30 - 8.30 da 
Cumartesi, Pazar 9 da 

İstanbul Belediyesinden : 
. Taksim İnönü gezisinin mütebaki toprak tesviyesi duvar, korkuluk vesaire 
ınşaatı. kapalı ~arf usulil~ eksiltmeye konulmuştur. 

Keııf bedel~ 66547 !ıra 46 kuruş ve ilk teminatı 4577 lira 38 kuıuıtur. 
Mu~av:Ie, e~iltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni prtnameleri pToje, 
keşif bulasasıle buna mütcferri diğer evrak 3 lira 33 kuruş mukabilinde beledi
ye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. 
. l~ale. 19( 1 /942. pazartesi günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 
fahp~erın ılk temınat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 3 gün evvel 
beledı_Ye . fen iııleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet, 941 yı
lına aıt tıcaret odası vesikaları, imzalı !lartname ııaire ve kanunen ibrazı I.azu:n 
gelen diğer ve~aik ile 2 490 numaralı kanunun tarifatı çevreainde hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ihale günü saat f 4 de kadar daimi encümene ver. 
rneleri lizımdır. 115 18 3 6 ı O f 4 5 ( 1 O) 

Top~a~ Mahsulleri Olisl İzmir $ubeslnden : 
TABLiYE VE .TAHMİL tşi EKSİLTMESt 

H.ububat un ve kepeklerın vagondan tahliyelerile anbara yerle~tirme Te 
naldıye vasıtalarına tahmil işi 13/ 1/942 günü saat 15 te ofisimiz binasında 
açık eksiltme ile füale edileceğinden isteklilerin şartnameyi görmek ve eksilt
meye iştirak için 500 lira ilk teminatı tevdi etmek üzere ofisimize müracaat-
ları. 8 9 10 11 12 13 78 (56) 

İzmir Defterdarlığından : 
Kundumcı Kit.zımın Baııturak. ~ubesine milli emlak taksit bedelinden borcu 

olan 5416 lira 66 kuru~un temini tahsili zımnında tabsilAt komisyonu k.ararile 
haczedilen Ahmet ağa mahallesinin Kemeraltı hükümet caddesinde lı:lin lı:a
pı No. /5 taj No./3 ada /208,' parsel /2 7 sayılı dükkanının kat'i ihalesi zım
nında idare heyetinin 5/1 /942 tarih ve 3 ~ayılı kararlle müzayedesinin 1 O giln 
müddetle tcmdidine karar verilmiıtir. 

Taliplerin 20/ T /942 tarihine müııad if salı günü saat 15 te vilayet idare hey· 
etin~ müracaatları ilan olusur. 124 ( 7S) 

Madde f - Şirketin mevzuu, dahili' detin hitamına üç ay kalarak kanuni hü-
yağ ticareti ve menfaat mülahaza olu- kümlerle tasfiyeye memur olan şerik· 1ZM1R 2 NCt SULH HUKUK HA. 
nan sair mallar üzerine icrayi ticaret ey- lerce şirketin tasfiye edileceği kararlaş- K!ML1ô1NDEN: 

URLA MAL MODURLUOUNDEN: 
487 lira 42 kuruş keşif bedelli Urla 

hilkUmet konağı tamlrab. 2490 No. lu 
kanun mucibince (20) günlü müddetle 
ııçık eksiltmeye konulmuştur. 

lemektir. tJrtlmadığı takdirde ayni şeraitle daha 1zmiı·de Birinci Aziziye mahallesinde 
Madde 2 - Sermaye (30,000) otuz on sene daha denm eder. Gerenlik sokağmda 19 numaralı hanede 

hin Türk lirası )'an yarıya konulmuştur. Yazılan bu mukavelenameyi şahitler Ab<lıı oğlu ölii Ömer karısı Bcdl'iye tara-
Mndde 3 - Şirketin nev'i kollektif yanında kendilerine okudum ve anlat- fına: 

\•e unvanı (Hüseyin ve !brnhim Porte- tım. Mübderecııtının isteğine ve beyan- Recep Erarinin İzmir ikinci sulh hu
çin) dir. larına aynen uygun olduğunu ve ba~ka kuk mahkemesinin 942 • 92 numara ile 

.. t~ldde. 4 - Şirketin kanuni ikamet- bir <lcyecekleri olmadığını bildirmeleri tçtığı 110 lira alacak davasından dola
ga ı zmır ve meri:e:zi muamelatı Kur- üzerine resen tanzim ettiğim bu vesika- yı tarafınıza tebligat yapılamamış ve za-
tulMu., sokağında 67 sayılı mağazadır. yı tasdik.an hepimiz imza ettik ve mü- bıta marifetiyle yapılan araştırmada da 

Muvakkat teminat 36 lira 52 k~ 
tur. 

thale Kununusaninin 26 mcı Pazartesi 
günü saat 16 da Urla nal müdürlüğü 
odasında müteşekkil komisyonda yapı· 
lacaktır. 

ti ee sswc:z:ı:ı:.::m 
SAHİFE 3 

• 1 YE -
JZMİR ESNAF VE AHALİ BANKASINDAN : ,? 

İsimleriyle hisse senetlerinin No. ları aşağıda yazılı olan hissedarlarımız hı. 
seden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerindeki 
~s.seler esas mukavelenam~mizin is inci maddesi. htikmüne göre İstanbul kant,. 
bıyo Borsasında sattırılmış ve iptal olunmuştur. 

Satm alanlara yeni hisse senetleri verilecektir. 

Makbuz 
D'ONKtJ ~"ÜSliADAN MABAT 

Sıra Hisse İsim ve Adresi 
No. adet No. 

6947 1 115 Kiraz K. Mruıifaturacı İbrahim • 
6948 2 117, 152 • Bakkal Hasan • 
6949 1 118 • Kahveci Hamdi • 
6950 1 121 • Nalbant Tevfik • 
6951 l 123 Şemsilerden Abdi oğlu Halil 1 

6952 1 124 • Hasan oğlu Mehmet • 6953 1 125 • Dede Mustafa • 
69Ş4 1 127 • Deveci Kal'a Ömer oğlu Hasan • 6955 1 129 Kara köyden Mehmet oğlu Osman • 6956 1 130 • Turna oğlu Mclund • 
6957 1 132 Şemsilerden Yegen oğlu Süleyman • 6958 1 133 • Deveci Musn oğlu Hasan • 6959 1 5076 Yağlardan Molla H\lseyin oğlu Süleyman • 
6961 l 5~,.,., 

Haremli K. Çoban oğlu Hüseyh1 • 6962 1 5551 • Çoban oğlu Ali • 6963 1 149 Kır köyden Ali oğlu Mehmet • 6964 1 153 • Kadı oğlu Molla Mustafa • 6965 1 154 • Harmandalı oğlu Molla Mustafa • 6966 1 155 il Harmruı.dalı oğlu İbrahim ÇaVUJ • 6998 2 2813 • Berber Tahir • 6968 1 157 • Demirci Abdülkadir • 6969 1 158 • Eskid Hüseyin oğlu Emin 
6990 2 2803 Bi.rgiden Yüıb~ı oğlu Ahınet ıt 

6991 2 2804 » Bakkal Ali Rizn • 6993 2 2806 D Aşçı Etem • 
6994 2 2807 • Bakkal Terzi oğlu İbrahim • 
6996 2 2810 • Hüseyin oğlu İsmail Hakkı • 6991 2 2813 ll Fırıncı Kamalı oğlu Raşit • 7000 2 2830 Yayla Sudanı boz oğlu Ahmet • 7003 2 2835 il Molla Alunet • 7006 2 7214, 7215 Beydağ Nahiyesi Hacı Feyzi Z. Talıir • 

7007 2 7216, 7217 • 
oğlu Kamil 

u Mehmet • 7008 2 5267, 5268 11 Çomaklardan H. HUse- • 
yin oğlu Mustafa " 

7009. 2 :S265, 5266 Beydağ Nahiyesi H. Hasan oğlu Molla Alil• 
7010 2 1711 • • Dellrci Molla Hasan • 7011 2 4823, 4824. " Barut Z. Ali • 7012 2 1715 • 11 Gaffar Z. İsmail Hakkı • -" 
7017 2 1762 • Fırıncı İbrahim • 7018 2 1763 Beydağ Nahiyesi Stileyman • \ 
7019 2 4827, 4898 Uktepeden Hacı Hilseyin • ·"' 
7023 2 2718 Beydağdan Fırmcı Fahri oğlu Hnsan • 
7026 2 2721 ~eydağ Nahiyesi Kahveci Alunet • 702'1 2 2722 Birgide Serbes oğlu Mustafa • 
7041 1 3501 Birgi Nahiyesi Muhtar Ahmet • 
7042 1 3502 :ıı Nahiyesi Ovacık muhtarı Mustafa • 
7043 1 3503 Bezdegümeden. Bakkal Etem • .('" 

7001 2 2831 Teke Yaylasından Abdurrahman O. • 
Mehmet .. adde 5 - Ş 'ki " k · ·ı h 1 d k k k h 1 k ld d etmek h k . .erı. ;r. ş-ır etı İ('ID~l üre ik. Bin do uz yüz ır bir senesi ikametgahınız meç u a ığın an mah-

kct .. o. v~ "azıfesını ve maksadı şir- te.şrini sani ayının yirmi beşinci salı gü- kemece ilanen tebligat yapılmasına ka-
Talipler muvakkat teminatını havi 

makbuzla ve Naiia mildilrlüğünden alın
mış vesikayı komisyona ibraz etmeğe 
mvcburdurlar. 

7044 
7045 

1 3509 Kuruca ovadan Mehmet Ödemlf 
1 3510 hüd:tz:ıut:a~\;er nevl ukut 've ta ah- nü. 2 5 / ı f ·94 f. rar verilmiş ve duruşma günü 21/1/942 

l: l
mun er en lcrıı ve imza evle- V. G. Çrır~ı.mbn saıtl ona bırakılması tensip 

mc. !I"<\ ahivetini haizdir . r 
M dd 6 · Akitlerin: imzaları. kılınmış olmakla işbu davetiye üzerine 

a P- - Her "h -yapılan ~1anç 'b~ene nı nyetinde Şahitlerin: imzaları. yine gelmezseniz mahkemenin gıyabı-
t"" • 

0 rnucı ınce ~irke.tin bü- T. C. İzmir ikinci Noteri Zeki Ehil- nızd~ cereyan edeceğine dair olan dAve-
un znnırı ve kanuni masraflar çıktık tan son k ı f' k - oğlu resmi miihrü ve imzası. tiye ilanen tebliğ olunur. 121 (77). 

h ra a an sa ı azanç veya mel- Umumi No. 8011 Hususi No. 6/ 42 -·----
uzM=~~a;ı7r yarı y~rıya. tevzi Ölunur. i,...hu mukavelename suretinin dire- BERGAMA C. M'O'DDE1UMUMiLt-

iht" 1 - Şenklerın sene içinde miz · dosyasında saklı aslına uygun oldu- ' ô1NDEN: 
:aç arına mukabil aldılClan ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk Milli korunma kanununa muhalif ha-

m ~ardı hisselerine mahsup edilir. para bir senesi teQrini sani ııyının .. •irmi 'be- reketten su,.lu Bcrgauıanın Turabey na-
a de 8 - Şeriki · k · " " "' melatına .. er, şır etın mua~ şinci salı günü. 25/ 11 /941. biycsinden tuhafiyeci Şerif oğlu İsmail 

bilecek go~~ sermayelerini tezyit ede- V. G. GUrlek hakkında yapılan duruşma so-
sl.z ve f=~e!~zumunda ıir~ete, müddet~ T. C. lzmir ikinci noteri Zeki Ehil- nunda: 
bilec kti muvakkat ıkrazat yapa- oğlu resmi mührü ve imzası. AzAmi satış finti 15 kuruş olan maka-

M:dd: 
9 

_ a· iki' . 30 ve 15 kuru,luk damga pulu üze- rayı muhik bir sebep olmadıiı halde 20 
de §irk . ır şer n vefatı halin- Tinde 2 5 ikinci te,şrin 1941 tarih, T. C. kuru~ istediği anlaşıldığından hareketine 
etnıe . etın Vereaei müteveff• ile devam lzmir ikinci nqteri Zeki Ehiloğlu res- uygun olan milli korwıma . kan.ununun 
_ 11 nıctruttur. mi mührü ve imzası. 102 .(72) 31/2, 59/3 ncü maddelerine tevfikan 25 
aooo::ı lira ağır para cezasiyle mahkOmiyetine 

Şartname ve keşifname Urla maliye
sinde görUlebilir. 

8, 10, 14. 19 81 (55) 

Z AY 1 
966 sayılı 24/4/941 tarihli ihracat beyan 

r.amesinin i.içüncil nüshası merkez ban
kasına verilmek üze:rıe gUınrükten aluı
mı~ ise de zayi ettik. Yenisini gUmrUk-
1e-n alacağımızdan eskisinin hükmü kal
madığı ilAn ederiz. 

Mayir Arditti ve biraderi 
134 (74) 

JZMiR BELEDiYESiNDEN ; 
OtobiJt ve tramvay idaresine karpin 

katibi alınacaktır. Taliplerin en az orta 
mektep mezunu ve askerliğini yapmıı 
olmalan ~rtilo 12/ 1 /942 pazartesi gÜ• 
nil taat 1 S te otobüı ve tramvay idaree.i 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Kaçarlı K. Nizam oğlu Mustafa • 
7046 1 3512 Ovacıktan Kahveci Mustafa • 
704'1 1 5678 Kaymakçıdan Birgili Helvacı İsmail • 
7048 1 5478 • }facı Osman ef. Zade Abdullah • 
7050 1 52'15 Aksekili Necip • 
7055 2 4313, 431' Ti.itUncil Sıtkı • 

- SONU YARIN -

;···························································· ·······················ı 

illlllllllP..!~.~~~.!!.~P..~.r. .. r~!.~~!.~!!~f:!l~lllllllOHIİ 
PaJamut hülôsası alınacalı 

D. D. YOLLARI 8 Net iSLETME KOMtSYONUNDAN ı 
2400 lira muhammen bedelli (6000) kilo palamut htilaaaıı açık eksiltme U. 

alına.c:alttır. lhaleai 23/ 1 /942 euma giinü ~at 1S de Alııaneakta işletme bint
sında komlıyonumuzca yapılacaktır. İsteklilerin ( 180) liralık muvakkat tem1-
nat makbuzlarile muayyen vakitte komisyonumuza gelmeleri lazımdır. Sutna-
meai itletme kaleminde ıBJiilebilir. 7 1 O 1-4 1 1 5 8 { -48) 

ESKiŞEHiR l'Al'YARB FABRJKAll DiREK· 
'J'ORLUOCINDEN': L AL~EQOO!'dooıer:r~.4"'"...00-..V.,,,,,...Q'A_cr~A'"J"J:ıCO"'J"~T~Aıo:.r~N=---.::~, .. da oı:I ~·edi gün mUd~tle dlikMmnm kapatıl· 

~ J l , masına gazete ile ilfuıen 22/12/941 ta· 

B U l""t u N rıhindc Bergama ceza hakimliğince ve-

·:-!~~: lliL. '-? .. ~~!~-·:·§ rilen ve ka{i~şen ka{;6) ilan olunur. 

:~~LlE~~;;;($( 1 1 

127 (73): 

1 

Birlnei 1mıf mUtehuAll Doktor 

Dernff' Aıı Kamçıoğla 

FabriJı;a için birinci ve ikincl amıf teaviyeci, tornacı, Eire.zecl, elektrikçi. ..... 
tik tamlrcial. aaatçı ve mıı.ktne ressamı alınacak.ur. Verilecek gündelik. ücNI 
1ıteldilerin imtih•nda &Öetereceklerl muvaffakıyet ve kahillyetino aöre SOO Js. 
nı§a kadar yühelebllecdttir. isteklilerin imtihanda muvaffak ohnalan. ge1-ııl 
gitme yol masraflarile bllumum. zarud masraflarının kendilerine alt oldu ... 
nun bilinmeai gerektir. . -

MARY GLORY ~ 
" Cilt ve TenasUl hasteJıkhın ve 

ELEKTRİK TEDA VİLEBI 
!eteklilerin •taiıda yllZllı vesaiki hamilen dilekçe ile fabrika genel dtr+ 

törlüfU,ne müracaat etmeleri. 
1 - NUfua hüviyet cüzd•nİ 
2 - Askerlik veelkua 

İ 2 KQKKUKÇ ŞEEİR 1 
1~-:.~~""-· Kovboylar yıldızı JORJ OBRİEN § 

.Girinci Beyler Sobfı No. 55 •• İmıJ· ] 
EUıamra Sinemam arbmda sabal j 
tan akşama kadar bastalanm kabıı l 
eder .. 

TELEFON: 3''11 ('19) 

3 - Emniyet mUdllrlUiUnden tasdikli hüsnühal klğıdı 
4 - Okul talıadetnam-1 
S - Varsa bonaervia 

m .. ...e~~...,-.f!:~~--~J"S-:t· .. ~!':.o-A".:.,..~--~~~=~~.r/~R 
~~--~~~!!!!9!!~~~~~~---------------~~!!!9!!~~~~~~~'!!!!!!!!!!~~ 

~ #WS?tMWW*W s •Y 141 16 18 2S 29 10 12 14 5J'9 (2S80): 

~· Bia MUHASiP ~sırı; 
iŞ ARIYoa ... 
Devlet devairind . .. -

hUSUsi nıü 
1 

e hizmet gormuş, 

1 ldlll'e Anıir~cse erde muhasip ve 
nine vakıf v Yap~ .. usul ve kava· S 
terebil" e he~ turlu referans gös· § 
ntakta~~enç bır ınuhasip iş ara·~ 
~ edenlerin Hisar c .. .. .. d §§ 

~ıı;ekçi ba Rü amu onun e 
ınüracaa~rı il~Y~ Avniye yaza ile g 

10 12 o tmur. S 
~ (79) § 

r
~::::._~~"~§ 

n"L · --~...ocı:cL:ı=ıoc 
•>VDrek ~ 

lan' v~~~~ül'~ idrar yol-
___,. t.•Mdan 

lJ M'tltebass11t 
S ROLOG - OPERATÖR 
S DOKTOR 

HAYRİ SAYKAM 
.~astalannı her gün öğleden sonra 
5 ~c:il Beyler Numan. zade sokak 
tcdao .. ı md uayenchanesinde. kabul ve 

vı e er. 
MUAYENEır" 11.Tn 

EVİ: ~ai;J: : T«:lefon : 3453 
~=r.ı-,.......r..r.--.: llYegan So. N o. 26 
-- ~..Cl"..r~===cccccı:.v-.c:ıccc.oc 

teınaı Salih A31say 
N'I'ANt IiASTALIKLAR 

Ilastaı MOTEHASsısı 
smda arıru Hatunıye camii karp
bbul ~mazglh caddesi No. 20 de ... ~. 
~~ruN: Klinik: 42U. Ev: 3530 

i Z M 1 R DEF 2' ER~ A. R L J 0 IH DA H: 
Şubesi 

Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 

D 

Basmahane 
Basmahane 

Basmahane 
Basmahane 

Adı ve Soyadı Sanatı Ticaret adresi 

Mehmet Bulağı Kahveci Tilkilik C. 820/120 
Mehmet 'O'r Kepekçi Dikili taş 7 
Hasan Konter Paçacı Hal 416 416 
Hasan Konter Paçacı Hal 416 416 
Sait BUyf.ik Özer Terzi Gaziler 87 
Ziya ve Mustafa Şekerci Tilkilik C. 511/15 
Halit Doğrudal Köfteci KAğıthane 150/l 
Mustafa Potalı Kalaycı Kestelli C. 69 
Muhittin Ağuday Berber KAğıthane 287 
Murat Arpaözcil Kahveci Menzil 4 
Mustafa Bahır Kalaycı Bozkurt 1/1 
Hüseyin Aykut Manav Başturak C. 55 
Ömer Erbay Manav Türk pazarı .SS 
HulOsi Atlı Tuhafiyecl İkiçeşmellk 211 
Hulillii Atlı Manav İkiçeamelik 17 
Şaban Altıbilek Hurda Evliyazade 156/2 

Demir 
1 " • Evliyazade 156/2 

Kerim Adır Fot~ğrafçı NamazgAh BUlbUl 17 
Ankaralı Osman Uzüm Tilkilik C. 526 

Çöp il 50 

Verginin Kazanç Buhran 
matrahı vergisi verglsl 

120 
72 

180 
120 
60 
72 
60 
48 
55 

360 
24 

130 
20 
u 
84 

800 

800 
30 
,60 

46 70 
3 42 
5 78 
3 85 
1 62 

17 81 
2 Ol 
1 01 

12 57 
18 93 
2U 
2 49 
3 19 

16 66 
3 51 
4 38 

9 34 
o 70 
1 16 
o 77 

32 
3 56 

o'° o 20 
z 51 
1 79 

f2 
50 
64 

3 33 
76 
88 

4 38 88 
12 34' 2 47 
4 96 99 

Fehmi Dömertaz Bisiklet t. Alaybey C. 226/12 50 
Ali oğlu Mustafa Kun- Ahmet ağa K. altı 34/16 36 

6 23 1 25 
7 20 1 44 

Milli Misli 
mUdafaa zam 

11 67 
o 87 
1 44 
o 96 73 

40 
8 90 
o 50 
o 25 
3 14: 
4 73 

52 
129 

80 69 
3 33 
1 75 
2 19 

2 19 
a os 

89 

1 12 
1 30 

Yek<ın Verginin Verginin Tarh 
senesi nevl No. 

61 71 1940 
5 05 1940 
9 61 1940 
6 u 1940 
2 3H 1940 

30 27 1941 
a eı 1940 
1 65 1940 

18 22 1940 
27 45 1940 
3 05 1940 
4 23 1941 
5 32 1940 

28 32 19'1 
5 96 1941 
7 45 1941 

7 4$ 1941 
17 89 1940 
6 8' 1939 

8 60 1939. 
9 94 1939 

Kazanç 109 
Kazanç 46 
Kazanç 19 
Itauuıç 38 
Kazanç 26 
Kazanç 151 
Kazanç 281 
Kazanç 112 
Kazanç 59 
Kazanç 158 
Kazanç 119 
Kazanç 46 
Kaı:anç. 23' 
Kazanç 110 
Kazanç :UO 
Kaz.anç 281 

282 
54 

320 

28 
150 

İhbatname 
No.su, 

Cilt Varak 
49 39 
58 50 
59 32 
59 33 
49 45 
48 3 
59 28 
59 16 
59 26 
49 42 
50 20 
51 11 
53 48 
59 7 
59 8 
51 4 

51 5 
58 12 
61 6 

61 11 
61 17 

Biriq.cl ihbarname 
Birinci ihbarname 
Biı lncl ihbarname 
Birinci ihbarname 
Birinci ihbarname 
Birlnel ihbarname 
Blrlnel ihbarname 
Birinci ihbarname 
Birinci ihbarname 
Birinci ihbarname 
Birinci ihbarname 
Blrlncl ihbarn,me 
Biflncl ihbarnaıne 
Birinci ihbarname 
Birinci ihbarname 
Birinci ihbarname 

Birinci ihbarname 
Birinci jhbarn$llle 
l3lrlnçl ih\xırname 

Basmahane İsmail ve Sakıp ,, Gazi Y. İnkılip 26 60 13 16 14 l 09 1940 Kazanç 898 53 12 Birinci ih~ 
Ba..c:mahane Mustafa Yılmaz Kola ve Kestelli C. 55/l 150 5 94 l 19 1 48 8 61 19'0 Kazanç 4T 59 15 Birinci ihbarname 

duracı 

~il ~ 

Basmahane Cemil Tami.şçi Te:likçi. Tilkilik C. 66/23 4-0 10 2 , . l 80 19 80 1939 Kazanç 318 61 5 Birinci ihbarruuno 
Yukanda isim ve unvanları ile ticaretsih adresleri yazılı milkellefler namına muhtelif yıllar içın tarholunu. vergiler isimleri hlzaaında ~. Bll mUkelleflerill terki ticaret edip balım ... 

rede bulunduklan tesbit edilemediğinden illn tarihini takip eden günden itibaren SO gUn içinde itiraz haklan olduju. 3692 ıl\Ylla kanunuo S ve 10 vııı:ıeu. maddeleri hükUmlerine te\'ii~an teblJj mq;... 

mına kaim olmak Uzere illn olunur. D A R ;os f O I H D (60) 

Şubesi 

iZMIR DEFl'ER .., AN: 
Adı ve Soyadı Sanatı Ticaret adresi Verginin Kazanç Buhran Milll Misli 

matrahı vergi.si vergisi mu.dafaa qm 
Yekb. Yerginia Verginja Tarh 

aene8i nevi No. 
İhbarname 

No.su. 
Cilt Varak 

Basmahane HulOsi Atlı Tuhafiyeci İkiçe~rnelik C. 2~7 84 31 94 . ~ 39 15 97 54 30 19'1 ,1C.uanç 110 1 7 a Wıcü ih~ 
Yukanda isim ve unvaıu .ile tıcaretgAh adresi yazılı mükellef namına 941 yılı ıçuı t.arholunan verji kamın! derecattu geçerek tanziın edilen S Onctl ihbarnamenin tebliji içJp her ne kadar "'~ 

ise de bulunaınadlğt tesbit edildiğinden keyfiyet 3692 sa~ kanunun 3 tlncfl maddesine tevfikan :tebltl m~mpına kaim o~ Ur.ere lJin olunur. 106 (Cilt 
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Afrikada yine kat'i .neti-,fon üç;v içinde 

ce alınanııyacak ırı? Almaı.ayaya atı. 
___ ____ lan bomba mik-

Rio De Janeiro lto11· 
f eransına Jofru 
L ---·---

Amerika harp 
fil osu BrteziJ"~a 

kara 
füıdyo gazetesinin İnglliz kaynakları- milfrezclcr bırcıkru·ak çöl yolunu tut- t k f J • b•J k 

na nticn bildirdiğin(' göre, Libya hare- muştur. Kum fırtınaları hac:r.biyle sıkı arı ÇO az a ~ıre 1 ece 
kutmuı b:ı.c;Jndı~ı 18 son teşrinden bu- bir tı\kip yapılamıyor. 
giinro l:<ıd r mili\ eı kuvı: etlerinden ~ir- İngilizlerin bundan sonra zoı·lukl:ırJ:ı ---·---- -·--
mi binclrn f zln c~ir alınmıştır. Bunla- knrmlarmalnrı ihtimali vardır. ALMANYAYA DAHA UZUN VE <<. RIO DE JANEIRO )) KONFE· 
rm bc-t hit d<'n f;w}ası Abnandır. Romcl ~imdi büvük kuvvetlcı inı kur- C 1 · 

H ('n n ılmnkta o!::ın c irlcrin dl' on iannagn tmmıHnk olm~ bulunduğu gi- A R HUCUMLAR YAPtlftCAK RANSINA DAiR iKi BEYANAT 

Hayat pahalılığı 
------~w-...-..-- . ··--

.Memurların korunması 
için birkaç formül ha
zırlanmış bulunuyor 

h n 16c1aı· olması muhtcıneldir. bi nlacagı tnzc:: km·vctlcrle clalıa kuv- 1 -•- - · --
Bu lıC'. La göre Romcl kuvvetlerinin ı:•etlencce1dir. lngiliz1er Giriticn, Yuna· Londra 9 (AA) _ ingili.1. hava na· I V . 

1 9 (AA) Cüml . . Ankara, 9 (Telefonla) -:· Gelirleri sa- ftiy]e olacaktır: · 
br ;t(' "'t•va dörtte birinin eksildiği anla- nistanın cenubı.ından ve clgicr )"erlı-rclcn zm s ·r Arş.ibald Sinkler şu beyan:ıtta 1 D ~~~!ı~~ kfttibi B. örlih Rio :ı.~j= bit olan memur sınıbnm hayat pahalılı- 120 liraya kadar ...... ve tiCreüıeıtı•" 
fl!" or. Bu da, İngilizforin Romel kuv- Afrikaya ynpıJınası mümkün Alman bulunmuştur: neiro konferansı hnkkında gazetecilere ğı karşısında korunması için Mali)'t! ve- hem mUvazene, hem de buhran 
ve tle!'in<' öldürücil bir darbe vurama- kuvvetleri g<!çinne hnrckctinc karşı Mı- _ Almırn) anın geçen sene bir tek demistir ki: kaletinde bir müddetten beri haz.ırlan- kesilmiyecektir. 
dıkl:ın fikrini verebilir. Bunun elde cdi- sır w Sircnaikn sahillerinde en az kırk h.cdefi va~dı. v~ bu da ingilter~ id~. Bi- _'"Bundan cvvclkj Pan Amerikan makta olıın muayyen formüller tamam- · 120 liradan 300 liraya kadar maq 
k ncn1esinin sebepleri incelenirse, de- eJli bin kişilik bir kuvvet bnğlqmnğn 7.ım hcddımız 18e çolc daha genı~ hır~- konferanslarında yanm künenin emni- lanmıştır. Bu formüller Jnaa§ ve tlcret- efttlerden müvazene veiglsi 

0

al1ıDDIL1" 
nebilir ki İngiliz askeri idaresi bekleni- mecburdurlar. SolJum öni.inde de hic: h?)'.a y_ayılmıştı. ltalyada Na.polı, ~rın- yeti için bir işbirliği havası hüküm sUr- lere yapılacak muayyen Dlsbetlerde cak, buhran verglsinbı i8e yanm 
icn enerjiyi temin eclcmeıniştir. Topla- olma?.Sa 15 bin kişi bulunacaktır. Bu se- <lızı, Palcrmo, K~tana! Mcsına, L1bya- nıüştü. Bu çok cesaret verici bir §eydir. 7.amlarm ne dere«de bir maU fedakAr- edilecektir. 
hnn malzeme ve kuvvet. kudretli bir bepJc İngilizlerin Trablusta Romel kuv- da T nrbJus ;'e Bıngazı daha baş~a .h~I- Heyetimiz bu konferansta görilşülecek ~ğa lüzum göstereceğini cetveller ha- Bundan fazla maaş ve ü,cıreıtle.1...
kvm\ıtana mutlak bir zafer temin edabi- \•etlerini mağlup etmeleri ihtimali eski~i ynn ııchırlerı bombardıman cdılmı§tır. esaslı meselelere dair bir anlaşma üıni- linde ortaya koymaktadır. Bundan baı- Jalna mtlvazene vergisi a1J:DDllJYl•Kll 
lirdi. Edebilirdi diyoru%, çünkü İngiliz- kadar kuvvetli değildir Bu hava tanrru~~a:.1 genc;a~ Ohinlek or- c1iyle yola çıkacaktır. Hedefimiz bugün- ka maaş !e ~cretlerden aJmmakta olan V....Uerin ilpa veya tahdidi iJe 
ler iki misli kuvvetlerle harekitta bu- UZAK ŞARKTA . dulannın batı çolu zaferını kazanmaln- kü duruma uymak için gerck('.n karar- bazı vergilerm ilguiyle memm lehhıe hasea küçük memmlar tasavvur 
Junmuşlardır. Romel evvelA tam bir Malczyad:ı muhnrcbclcı, lngiliz.leri rına yardım etmiştir. tarı almaktır ve huine aleyhine hAsıl olacak ftZiyet li pbl korunamıyacaimcJan mU§ ve 
çenher içine alınmış bulunuyordu, fa- yeni bir müdafaa hattına çekilmeğc ic- Fena havalara rağmen İngiliz bom- · te tesbit olunm\l§tur. Bu fonnWlerden retJere zam "9smm tercihl 
knt İngiliZler nedense Romel kuvvetle- bar ediyor. Fakat İngilizler yeni mUda- bardıman tayyareleri biten yılın ilk te§- ARJANTİN biri önUmtızdeld günlerde icra •eJdDe- muhtemeldir Bu umJardmı ya1n1Z 
rini ellerinden kaçırmışlardır. Bu kur- faa h:ıtbnda da mukavemet ediyorlar .. rin, son le§rin ve ilk kanun aylan için- NAMINA BEYANA1' , ri heyeti;D~ ~bul edilecek •e hi1kil- Jetten, busuıd idareler ve belled1Ye!lll 
tuluş hareketinde bizzat Romelin cesur Japonl:ırın Mnlezyanın batı sahillerine de Almanya üzerine 1940 yılının ayni Boynos Ayres, 9 (A.A) - Arjantin met ııek1ifi halinde ınecliae verileeektir. den maaş veya Uc:ret alanlarla im~• 
mnnevrası imil olmuşsa da, az çok İn- de kuvvet çıkarmalan, İngiJjzleri mer- üç a) clnldne nisbctle yüzde 70 daha heyeti Rio De janeiroya hareketinden Mut 'ft ücretlere yapılacak sanılara ve mtıesse1eler baremine t.Abi m 
giliz hatasının de tesiri olmuştur. ltnle merhale çekilerek müdafaaya 7.0r- fazla bomba atmı lardır. öyle bir za- evvel cümhurreisin'muavini B. Kastello dair hazırlanan foniıüllerde bilhaMa memmlan lstifade edebllıeceklerdir. 

Romel dağlık Deme bölgesinden de lomı.ştır. man gelecektir ki Almanyaya daha ağır nun reisliği altında toplanmışbt'. Bu kilçük memurlar korunmuftur. Maaınafib buswıt mih•eselerden 
ustaca bir manevra ile ve az zayiat ile En :ı.Jyade dikkate dcğan c-.Hıct, Japon- ve daha uzun hava hUcumlan yapılacak- toplantıdan sonra B. Kastello gazeteci- Bu formUller arasında bazı ?eJ'1l1lerin ll ft&iyetıeri müsait olanlaraı buna 
Agcdabyaya çekilmese muvaffak olmuş- tarın Mnlezyamn batısına kuvvet çıkar- tır. lerc şu beyanatUı bulwıınuŞtur: ilgasına dair olan fo:mıW. tereDı edile- tisalen hareket etmeleri ve ayni 
hır. malımdır. lnKiliz bombardıman filo1lannAın] Al- - Rio De janelro konferansında yapı- cek oluna bunun tatbik §ekli hWAsaten ta.tblk etmeleri tem.emıi edilecektir. 

İngili7Jerln burada kat'! neticeyi ala- Malezyanın batı kıyılarında Japonla- manyaya yaptıkları hücum ar man lacak müzakereler hakkında eyirnser ~·~~:><:><::><:::><:::>'<:.'::..<:::ı~-<:>~~~~ 
caktarı bektenıyordu. Romeı ise, kum nn hiç bir sımrıan deniz kuvvetıerı 01- müdafaaaına rağmen tesirli 0ımuştur. bulunuyorum. Amerika devtetıeri ara- Ticaret v ekaletilli~ teblifi 
fırbnalnrmdan faydalanarak Trabluısa duğu sanılamaz. Bu kuvvetlerin sadece __ _,,,___ smda daha sıkı bir iktisdt işbirliği bekli-
çck.ilmeğe bqlamıştır. nnkliye gemileriyle gönderildikleri sanı- L İN D BE R G yorum. Yabruıcı bankalar kontröl altına 

İnv.üiZler, mihvere zayiat verdirmek hyoı: ve harpten evvel buralarda hazır- Tekrar Amerikan or- alınmıştır. Hükümet yabancı memleket-
•e Sirenaikayı elde etmekle bilyük ne- lanmış olduklan da anlaşılıyor.. Fakat terle sermaye hareketlerini bilmek is-
ticelcr almıştır. Fakat düşman ku\"vet- bu çıkarmaların gerek MaJezyadaki 1n- dasana girmek istiyor tiyor. 
lerinin yok edilmesini temin edememiş- gili:t. hava kuvvetleri ve gerek Felemenk Vasington, 9 (A.A) - Tayyareci Llnd- Geçenlerde ilAn edilen örfi idareye ay. 
Jerdir. Hindistanı hnva kuvvetleri ve denizaltı- bcrg bugün Vaı:ingtona gelmiştir. kırı hareketler cezalandırılacaktır. Bu 

Bundan aonra durum ne olacaktır? lan tarruından tehdit cdilmet<i mümkün· Albay Lindbcrgin tekrar ordu hizme- tedbir bilhassa basm hakkındadır.:> 
Romel kuvvetleri, kuvvetli ardçı dür ve beklenebilir. tinC' girmek istediği sanılıvor. Hava na- BREZtLYANIN KARARI 

Tütün piyasası bu ayın 
on beşinde açılıyor 

---------------~--------------- 21rlıi,~ memurları L1ndbergin henUz 
Siytı•l oazi vet ·Tok voda yangın gelmediğini, fakat gelmesinin her An 

T beklendiğini söylemişlerdir. 
---· e Albay Lindbcrgin harbiye na7.lrı bay 

Rio De janeiro, 9 (A.A) - Amerikan _.__ 1 ___ 
1 

"" (A.A) _ Ti--~ , 7 --L41e- ..___ ..__L-_~- --~· ı.....ı- can.ı:d 
deniz kuvvelerine Brezilya kara suları- ~ " ,,;an..,, Ye&&1 --~ ~u -
na girmek hakkını veren lwnm yUrilr- tinden tebliğ edilmiştir: 24 BirincikA- nazarı itibara alınarak bil~ -....ı 

Sünusiler niha- Japon hariciye Stimsonla görü=.e,=leniyor. 
lüğe girmiştir. n\Dlda radyo ve gazetelerle ilAıı edildiil aynı glinde piyaaada bu.ır bUl1JlllDU9l'j 

-·- wçhile Ege tütUn p;y .... uua açW, tari- m -1nen F«e muıtakuuıcla 111~ 

yet istiklil nezareti binası ln~ilizler Brest Amerika asker- :a~r::ıc:~uncıe"~~~ =:i:~cı:L~:~.,. 
das ettiği bazı milşkülita binaen alıcı- nil olarak tıesbit edilmipu-. 

kazanıyor vandı ve Şerbur~u 1 • •• ~ 

erı nereye ı!"OD· y . 1 k . ·. . . _j• 
enı ra elçıaı ıtımatnameaını vcrııı 

- • - -•- bombaladı Radyo gazetesine göre lngilte~ Baş- Tokyo, 9 (A.A) - Domei ajansı ha-
-.ekili muavini B. Atli ve Hariciye Na- riciyc nazırlıf,'lllda çıkan yangın hak~ • •---
zırı B. &len tarafından Avam Kamara- kında şu tafsilatı veriyor : Almanlar da IJir ticaret İlıi ihtimal var : Ya Bü· 
aula söylenen iki nutuk gtinün en önem- Yangın 2,5 saat sürmüştür. Bütün ve- B u 
li hadisesidir. sikalar ve siyast evrak kurtarılmıştır.. gemisi Htırdılfdarını yüJı r .. anyaya ve ya-

Avam Kamarasında askeri harekat Ölen kimse yoktur.. söyliyorlar.. ""' AvusturaJyaya-
hakkında tenkitler yapılım§ ve bunlar -·- Londrn, 9 (A.A) _ Di.in gece bomba Lond;a.' 9 (A.A) - Yo~k ~ Post 
fU ilci noktaya toplanmıştır: l - Uzak Alttd~nız ve Alrıltada ~-y•·"relerimi?.dan mürekkep büyu'"k bir gazetesının askeri yazar_ ı cliyo.r. ki.: . 
doğuda harbe hazırlıksız girilmiştir. Mı "" 942 943 d tt fik] 
2 - h;...,,,. kapılarak YunanL~tana asker (B "4 fı ı · · Sahif d ) hava tc:?ekkülü tarafından Brest liınaru- • • . . senesm e mu e. erın 
aönderi};işür. as.ara ıncı e e . na karşı yeni bir hiicum yapılmıştır .. çok askere ihtıyacı vardır. Amerikalıla-

Hariciye Nazırı bu tenkitlere cevnp ingifü: ve hür Fransız tayyare teşek- Şcrburg dokları da bombalanmıştır. rın Britanya imparatorluğunda bulun-
·e-rek gel'r-"'kten uzak doğuda J'apon- külleri Halfaya geçldindeki düşman ' Bcrlin, 9 (A.A) _ Di.inkü Alman dura~ağı askerlerin yerle? .tahdit edil-
... .... ·:..- müdafaa mevzilerine taarruz etmislf!r- bt·· · D" Alın .. · memı""" de bu hususta iki esaslı ihtl· L-Ja dövllııecek kadar haz.ırlık yapıla- - te ıgı: uşmanın anya uzerıne yap- ~"' . . . 
-.ı- ı.- dir. Bu hareketlerde 8 tayyare kayb~t- h b h 1 1 vardır · Amerika kıtaları ya istill -adığını, çUnkU b""'ka cephelerde harp ı tıg''..ıı hava taarruzunda iç ir asar o • ma · 
,.., "":>" tile. Bu tayyarelerden ikisinin piloru tehlik · k""" ındn v icabında Avus-edildiğini, fakat hUkUmet bunun mesu- pıamı.ştır. esı - .. ıs e 
liyetini üzerine aldığını ve tekrar müza- kurtulmuştur. ALMAN HÜCUMLARI turalyada, yahut' b Avrupaya ihraç 
kereye hazır bulundur.. ... u söylcmi:ı,c;tir. LIBY A MOSTAKIL OLACAK Londra, 9 (A.A) _ Hava ve dahili edilmek üzere Britanyada bulundurula-

&~ Londra, 9 (A.A) - cDeyli Heral- caktır 
Yunanistana gönderilen kuvveUerin de d d 1 ''- h . . emni"et nazırlıklarının tebliği : ,» ,_..:ı >m ip omata yazan arıcıye nazın .3 ______ ,,,,_ ___ _ 

Rusya harbine kadar tesir eyreoiğini B. Edenin Avam ,_amarasında Su'"n .. ·ile- Dün gece az mlkdarda dµşınan tayya· 
hah etm;..+; .. , .. .... ""'sı' İngiltercnin cenup batısı üzerinde M k 5 

"i~ k 1 re dair yaptığı demeçten bahııile diyor .... a ıneve 
B. Edene göre Ru.syada ::Alman çe i - ki: uçmuştur. Snhildc iki yere bombalar 

mcsi bir plln icabı değildir, Almanlar l atılmış ve .... hasar olmuştur. İnsanca ,, •ı• k ,__ f-''-- b B. Edenin, Sünusilerin tclnar talyan - r en 
Rus; baskısı ile çekiliyorıar; 11:&at u · 1 kayıp oldugu~ bildirilmemiştir. en 1 
-kil'ış bir OOz""'"' halinde delildir. Al- tahakkümü altına giremiyeceğıni söy e- b- ' 
-.- e~ diğine bakılıraa bütün memleket İtalyan Bcrlin, 9 (A.A) - Dünkü Alman te -
manlarm asker! kuvveti yıkılmamıştır. b d k 1 k Llb lı"i<ı ·. İsknL>ya sahillerın· de 6 bin tonluk BtR GAZETENlN ~.-nT WWD• 

n1 b be b __ ,_ R h b' · oyunduruğun an urlu aca ve · ya- o -~ A.1!4' ~ 
Sunu a era r u ~er, us ar mm h b h k · 1 '·ır· t'ıcaret gemisini batırdık. Diğer biri-
başlangıcı olan 22 Haziran 1940 daki nın kendine mn sus ir Ü ümetı o a- u k Londra, 9 (A.A) - 'YorkWıre PG!lt 
'.Alman askeri değildir; yani Eden de- caktır. ni de hasara uğrattı ·· gazetesi M. Eden tarafından dUn Avam 
mek istiyor ki Alman ordusunun mane- Berlin. 9 (A.A) - Alman resmi -·- Kamarasında yapılan beyanat hakkında 
vjyatı sarsılmış, bu ordu maddeten de tebliği: Japonlara göre tefsiratta bulunarak §öyle diyor: M. 
bırpalanmJştır. Şimali Afrikada düşman topç•su Eden Avam Kamarasında tamamen açık 

Edenin nutkunda bizi en ziyade ilgi- Sollumdaki Alman ve İtalyan mevzile- - · -- lb' lisanla .. l miştir. • 'L;t ırrıı~..lr~. • b' 
• · "dd 1 d'" .. ·· A d b b"l (Badar-r. ı ı·n .. ~ eo-L:'ede) ır · soy e • AI .a. • ..u.....,enm. .ır lendircn sözler biz.im hakkımızdaki söz- rını ıı et e ovmuıtur. ge a ya o - s• uu .... i:>lUll.l efikl af a k kın i h 

}erdir. Atlinin nutku siyasi ve umumi gesinde ltarıılıklı k~i~ faaliyeti ol~u§- İNGİLİZLER PERAKTAN ÇEKİLD1 b~tt ~er ~k~r;n v:n to 
0~ ~t~U~ 

durumun bir ifadesidir. tur. Alman savaş ve pıkc tayyarelerı in- Tokyo 9 (A A) - Malezyada İngiliz hic .Wr ~r~tle tehliked/ değildir. Bv te-
Demokrat devletler cephesinde durum giliz 0 .tomobil kollarını .bombnlamışlar- kuwetl~rlnin bütün Perak sultanlığını mfnat Ankarada hiç şüphesiz iyi karşı-

bu merkezde iken diğer taraftan MihveB dır.l ~ır . havh? b~hakbesbnde 1!:'vn k~v- boc:altfıkları bildiriliyor. · lanmıştır. Asırlar boyunca Ayasofya mi-
dçvietleri de bu şekilde faaliyetlerden vet er)mız ıç ır ayı a ugrama an " nareleri çarlann ihtirası için birer mik-
ıcri kalmıyorlar. Fon Ribbentrobun Bu- alh düşman tayyaresini düşürmüılerdir. AMERİKA y A DA ASKER natis teşkil etmiştir ve eski şüpheler m~ 
dapc~teye gittiği malfundur. Fon Rib- Maltada İngiliz hava meydanları gün- ÇIKARILACAK dern politikada tekrar yaşamaktadır. M . 
bentrop söylediği bir nutukta harbin ye- düz ve .ge~e. muvnffakıyetle bombardı~ Tokyo, 9 (A.A) - Kokuşi Şimbun Edenin kat'i sözleri Türk bükümet aza-
.U ve kırt'i bir safhaya girdiğini, genç man e?ılmıştır. .. .. gazetesi Japonyanın Anglo Sanksonlara 11 arasında kalabilecek bütün endişeleri 
milletlerin adaletsiz, eski rejime karşı B.c._r~n, 9 (A.A) - Dunku Alman karşı kat'i zafer kazanmak için Ameri- ortadan kaldıracaktır. 
ıvnziyet aldıklannı, Anglo - Saksonların tebl~gı: . . .. kan birleşik: devletleri topraklarına as-

deriiecek? 
Ankara, 9 (A.A) - Cümhuneisi lunet lnanü bugün .. t 16,30 ela 

matnamesini takdim eden yeni Irak elçiai möeyö 'Sabih Necibi kabul ~~ 
mUf}ardrr. Kabul esnasında hariciye um umi k&tibi büyük elçi Numan ~· 
mencioilu hazır bulunmuıtur. 

Millet Mecli•inde dünkü mtıoolrereler 

Ankaıa, 9 (A.A) - Bü,;ik Millet Meclidnin bagin yaptığı toplan 
.Uıflar umum müdüdiğü 1941 mali yılı bfi~ainde bazı deitti.klikler ya;ı.f 
ması halikında kanun liyihuı kabul edi lmt voe noter kanununun bazı maddel'fl 
rinin deliJtirilmesi hakkındaki bnmı liyihuuun dta birinci miizlıkereal ~ 
edilmiftir. 

Mec:lia pazaıteııi sünü toplanacaktu.~~ 

Bir er tayının• mtiıtahalt. oianlar , 

Bedelen verilecek tayıJI 
nasıl hesaplanacak ? 

Maliye uelıcUeflnlıi yeni ,,,,. fandnd 
Ank.au, 9 (A.A) - 4105 numaralı te bulunmuo olan birliklerde -.uU.~ 

kanun mucibince bir er taymına müata- namedeki Sat · üzerinden verilir, ~ 
bak ki,_seler bu tayınlannı kanunun Tele fiatı teebit edllmiyen aekeıt 
lldnci maddeaine tevfikaa bedelen al- eueac ve birliklerin tayın \,edeline 
mak ietedikleri takdirde taym bedeli maballl yicln tatulmaaı maliye 
müteahhitlerle mukavele akdedilmit Te ra .... . 
i.afe maddeleri bu mukavelenamelerle Wetinc:.e alikadarlara yewden 
müteahhitler tarafından temin edilmek- e~tir. · . .JI 
~~~~::::::..<::::.<~::::...C::~>':><::><:::><:::..<:::ı..<::~~~ 

Bolş viklerlc işbirliği yaparak Avrupa- Şımalı ~frı.kada duşmamn şiddetli ker çıkarması icap ettiğini ve bunun za- IRAN ŞAHININ VERDtöt BEYANAT 
yı icdıı ctlikleı;ni vtP- Uçlü paktın buna topçu faalıyeu olmu?tur. . . man~ geleceğini, Amerika sahillerinin Londra, 9 (A.A) - tran §8hı Mobam- ·-------.. •s-
nıeydan vermeyeceğini, Rusyanın ağır Malta adıı.ın.ndaki lngiliz tayyare ablokası şimdiden başlamış bulunduğu- med Riza Pehlevi Evenung Standart ga- -. IOkOlftOtl" -e ı ........ deft'lld_I, "*olcalal'a , 

Mudaoyadan Borsaya 
giden tren yoldan çıktı 

.:ı-rbı+·r ••cdP'•ini, J'apon muvaffakıuet- mc\'danları yenıden bombalanmıGtır. kt d b +--nı. R • u ,., - ., J 
OCl '- ,, ı.; ~ tTALYANLARA GöRE nu yazma a ır. 2etesinin hususi muha irine~ us nl ba- w-..8 ... ba- ;;......_..._.._. var 
lerin'n biiyük olduğunu söylemiş ve • İran muhadesi hakkında demeç vermiş- vqo ara -- feY Oun _., .... ........... ti ~ 
Bol,.,.,vı'kll"ı'n imha edilmesine kadar Roma, 9 (A.A) - Sirenaikte Sol- İ ı· sk d ahed A--) B b h -'· h ... t Y lcular "°· "'· k ·ı · · d'. talyanların en e• tir. Şah ~öyle demiştir: Bu mu e Buna, 9 (Yeni ,..... - u aa a • ...,, uua ~ ır. o -~ 
"• ı'h,· r'n h rpt n V"Z geçm<'.'"'cc<•ını' bil- lum bölgesinde i mevzı erımız uşman ı.- il R M d d 1--I'- d _,_ d '-tur Yaln bir }oP' • .ın ' .. -•' .., d d" ··ı ·· tıkl 9 gereğince İran Büyük Britanya e us- saat albyı bet seçe u anya an ... &an mı a yarau a yo& . ız ·-~ 
dırmiştır. topçusu tarafından yeni en ovu mu~ riyede yap aft... yaya bazı hususi imtiyazlar ve bilhassa tren, 20 kilometre ilerledikten ıonra motifin maJdniati hafif SUTette yar~ 

SüNUS1LlmtN 1ST1KLAL't ~ür. Agedabya bö!ge:~nde Alman ve Roma, 9 (A.A) - Donanma hilcwn memleketin üzerinden yapılacak bütün Köprü iatuyonunu iki kilometre geç- mıttır. . ,,. 
F.dcni11 b y. nntında mühim bir nokta ltalyan tayyarelerı du§~an kona.~ yer· birliklerinin İskenderiye limanına karşı asken naklı·yatm kontrolu ile bu harp Y 1 u1 k M da ~ 

l · · b bal d an mufreze mit ve birdenbire yoldan çıkmııbr. iki o c ar te ıar u nyaya . ~~ 
v rclıı: 1n ılterı: hariciye nazırı, Silnusi erını om amış ve u~m • yaptıkları hareket esnasında Valyant müddetince ıranda askeri misafir etmek lokomotifle bir ~--· devrilmiştir. mit ve hepainin ietirahatlan temın oJP'' 
" V i S . "d ldrisin lngı'lterc ile temas- lerine hücumlarda bulunmuşlardır. hl dan başka dig·er bir muharebe ~ ..... i!S~ 
~ iT AL y AN TEHDiDi ı.ır ısın . . • salahiyetini vermektedir. İran Rus ve Yolcu vagoıılanndan hiç biri devrihne- muıtur. 
ta b ılın ıu· mu ve lngilterenin Trablu- R 

9 
(AA) A. K-' hatlı g<'mısı de hasara ugratıhnıştır. İngiliz ordularının korunmasını kabul ....,...-...,;::~~><:::><:::><:::~~-<::>~~~ 

fili b"r d d ha ltnlyaya 1/crmeyeceğini oma, · - • sıyove Dl.On- e ~. 
S d t ; bild'rclig·ini söylemiştir. yalc> dergisi adcc.ri yazıcısı şimali Afri- İ Z D E etmiştir. Şah sözlerine şöyle devam eyle- " Mµ.._.xla '' da 1ı"a•d•tlı'· bı"r 

k h 1_ ı · · .. .. ·· d b 1 d A K D E N mişt·ır. n-şkn demokrasiler hara sebebile ııı: ~ D "ll H nld gazetesine göre İngiltere n are.-;el crını goz onun e u un uran Dit 

J d d k' u· d i Jtı h'" um kaldıklan halde İran daha ziyade bazı _J. 'l'rahlu ·nüstn1·il bir hUkümet kurma- bir yaz.ısın n iyor ı: ır en za ya UC ---- 'f'' 
• k ·şt'r tngifüJcrin hedefi, bütün Libyayı ele B 1. 9 (AA) _ Bı· Alman tayya- hürriyetleri tekrar tesis etmek lüzumu- Mug"la, 9 (A.A) _ Gece birt! Ol! kala şiddetli bir yer sarsıntısı olmuştur. 
ııa nrnr '" rmı ı . • k . . 1 'b d k' 'h k t er ın, . nu duymuştur. Bu hürriyetlerin tat-

Evvclc dini ola•1 Sümısilik, nihayet sı geçirme ıçın _.ı ya a ı mı. ver . ~vve - resi Maltnyı bombardımandan dönüşün- biki ve mese15. parlamentoda mÜ7.a- rar ve hasar yoktur. 
Yac:i b r ~h'yct almıştır. 911 de 1tnlynn- !erini çabucak yok etmektı. lngılız or- d t1 d ~ b' İngiliz dC'nlzaltısına ~...,....._ .... ,.._ :y;_~ 

S d Ç.. ·ı· · d tt••· b 1 k e ras n ıı,rı ır ' kerelerin uzaması munhedenin imzasını 
farın Tr. '>hı a snldııdıkları sırada, Unu- usu orcı ın vnn c ıgı u para .~u- 1.,..,.,,,cut sı'lt-'-ları·yle t'"'l'r\17. etmis ve isa- · fikl belinde mukaddes yeşil kemerle doğmuş 

t 1 ff k i tı tl '"' uıı .... ~ gcçiktirdiği gibi bu imza mlıtte ere 
ıı ('yhı o'an ~hmet Şerif Sünusi, ta - va n ·ıyete '<aramamı tır. a ya mu e- b tl k d l 'şt' olarak doğrudan doğruya muhammedin 
yanhrrl mücad 11') c girijm's, büyük fiki Almıınva ile birlikte hala ıy:ıka:Jn c er ay e nıı ır.. karşı prop:ıgandaya verilen biraz :11ü~a- torunudur. Mihver ajanları milleti iktı-
..... ,.,rb'n b I n.-ıı ·ınd" Mısır hududunda sa -;ınm bir h lde dmuyor ve hitla du - • lagalı hürriyet ytizünden de geçıkmış- b lukl R 
111

" " ı hl k 1' 1 b'l k "f A M E R 1 K A D A tir. Mihver mılletleri ve bilhassa bunla- sadi mahiyetteki iitün zor ann us 
lnııilizl 1 •ı • ele etmiş ve niha~ c. ın n iç.'n Pt' tt> 1 e 1 0 n 1 i'Cc mu • ve tng'1'- kuvvetlerinin tranda bulunma-

] k p · ~ k i .. ;.. rın radyo po talan handa hoşnutsuzluk ı.ıu. 
m~cılup o l • 1 tanbula bir tahtdb:ı- . lC lrrr mn t t r . . ası:ıı:: orunma ~· uyandırnıak için çok büyük gayretler- sından ileri geldiğine inandırmağa çalı-
hırle ,· v M kk d" olm<.iştür. ş·m- lngılızlt"rın L b, a ı rruzu ı~ı. a) d~~- 100 mil n dolar 1 d üh. sıyorlar. Halbuki lnniliz hükümeü buğ-
dı Sunu s h" ldrs Sünu.,,i Mı •rd ı r dev m dm ktedır ve lngılız1er şı- YO .. cic bulunuyorlar. Bu a an a en m ım • ..-eı 
bulun kta " s:ya. 'i nufu-unu ln" 1 z. 1 

1 1i Afok cin muvaffakıyet bzanmak Vnsington, 9 (A.A) - Pasif korunma uüfuzu belki de Japon radyo.5unun İran day ve ba§ka yiyecek maddeleri gön-
lcr l hın k , .,m· d 'ır. Edenin b "a-. ıell riylc dowu Aıya, Avusturalya ı.e ıçın 100 milyon dolarlık tahsisat a. yr.ıl- dilile yaptığı neşriyat temin etmektedir. derdiği gibi bundan sonra da gönd<?re-

~ • l 1 l ı J ·_:ı pos'"lan muntazaman şunu recektir. Sovyetler Rusyada yerleştiğin-natında ı. verdi"ıni b h.scttii'!' Siınusi ı ıntta l J"ndı tard. tn ... ,ı·z eınniyetıni ın:. ı la • 't ~ nun proic:>si ":ı >U Cl • nw~- apon rnuyo .... 
"' "' ldd' d' 1 H'tle mUsJı>-..... dır ve de.ıı beri lranın Sovyetler birliği ile olan {eyhi i$ic bu Z:'ltlır. ~a} lıeınıek üzc,..cdirlcr. tiı. ıa e ıyor ar: ı r .... __. • 

• 

münasebetleri mükemmeldir. ~~ 
Brjtanya ile olan münasebetlerin ,yı I 
duğu ise aşikardır. Şah ştunlan ili"'; 
miştir. Hür milletler için mcvc~ 
imkAn sağlam bir blok halinde 
mektfr ve ben Sadabad paktuıı 1f4. 
miş olan devletlerin yani lran, JJ 
tan ve Türkiyenin aralarındaki 
daha z.iyade sıklaştıracaklannı unıtt 
yorum 


