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., mesu1ivet kabul edilmez.. 

Fazla ekmek alanlar r-·-·-· -.. -·-·-·-·-·-·-·-.. 
Afrika Harpleri 1 

~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .ı 

Çok şiddetli ce
za görecekler 

irmeydan 
uharebesi 
başladı 

Evlerde ele ara•hrma vapılabilecek • 1
--

__________ .. _ ıstanbul, 12 (Yeni Asır) _Şehri- Mihverin Sicilyatlan 

Mal: dut mizde ekmek kartları tevziine dün baş- bir az lıuooet alabil
lanmış ve bugün (dün) tevzi işi intizam-

Kazançlı 
!.ı ikmal olurunuşt;. dili anlafılıyor 

Ankara, 12 (Yeni Asır) - Ekmek -·-

\-atandaşların 
Terfihi meselesi 

kartları tevziatı bugün (dün) yapılmış- Mihver Afrllıada uaJıit 
tırHükümet kartla ekmek almak usulü lıazanmafı, IJelfıl de 
tatbik edilinceye kadar bugün ötede be- • _. ı• "a -..:~-•-

d b . .. ··ı .,_ __ k k t c ..... a .an ,, ...... _ .. ri c se cpsız goru en e.ıuııc sı ın ısını 

varatanlar hakkında en şiddetli tedbir- et1flefı istiyor .. 
• İer ittihazına karar ver.miştir. Kahire, 12 (A.A) - Orta prk in-

--- t lhtiya~ından fazla ekmek aldıkları giliz tebliği: 
ŞEVKET BlLG N tesbit olunacaklar hakkında tatbik edi- Fena havaya ıağmen dün de Agey-

.. lecek cezalar çok ağır olacaktır. Ayrıca la bölgesinde geri çekilen düşmana baa-
Mahdut kazançlı vatandaşların gun· milli korunma kanununun verdiği sa- kı devam ettirilmiştir. Tayyuelerimiz 

ien giine ağırlaşan geçim 'l.Orlukları, Iahiyetlere istinaden evlerde araştırma- ( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 
~oı.tan beri, hükümetin halline <:arc ara- Iar yapılabilecektir. 
4iıfı önemli meseleler arasında yer al
•nştır. Japonlara göre 

• 
Dcdet memur)an gibi. de\ let serına

Jesi ''ela husus1 sennayc ile işliycn biJ
lnıum müesseselerde <:alı anların geçim 
iiarhğındnn kurtarılmaları bahis mev-
llUndur, -. 

Aylıklarla iicretlerdcn buhran 'c mii· 
'Yazene vergileri almınıyacağı hakkında
k! haber tccyyiit ederse, Ticaret C\leri
llın memur ' 'e müstahdemlerinin ele hu 
•uafivetten istifade edecekleri tabiidir. 

Bu takdirde mahdut kazanchlan ter· 
lih fcdakirhğını sadece de\ let mi tekah· •m edecektir? 

Fevkalade şartlardan fcvlmladc ka· 
llllnçlar temin edenlere 'ecihclerini ha
~ı:tmak 7.amanı acaba gelmemi nıi

Nialezyada K ua
lalampur al~ndı, 

3 adava as
ker çıkarıldı -·FelemenJı adalarından 

ımr. 

Vui)et ne şekilde mütalaa edilirse 
eililsin, eşya fiatlerincleki ba<i döndiirü
di Y1ikselınelerden pay)annı almamıs 
Mr ıntlessese, bir ticaret evi d~Unüle-
9Ws. Buna mukabil memur ve miistah· 
imı nıasraflanm harpten e·\'Velki se,•i
~ fevkine çıkarmış müesseseler par
maakla rösterilecek kadar azdır. 

Kendi memurlannın karşılaştıkları 
:-~ hafinetmeğe çalışan devletin 

•uıyetJe ilrllenmemesi imk8nsızdır. 
Bütün ticarethaneler ve hUSU5i iş yer

ini &iyilerinden faydalandıklan insan
lu1 «özetmek mecburiyetindedirler. Fa 
.. t ~ mecburiyet sadece vkdani bir 
-.biyet taŞldıiı müddetçe müeyyideden 
ldret iaşıdıfı müddet(e müeyyideden 
..... ~dur. Ona mutlak surette kanu: 

• uu kı:rmet kazandırmak lizundır. Ta 
li hiç bir ticarethane, hiç bir fabrika =:ianun kendisine tahmil edeceği veci
~eıı sıyrılmak inıkinını bulamasm .. 

llb' ısab.ca bu dava iş verenlerin keyfine 
1 ır merhamet meselesi olmaktan 

"1tarılnıaJıdır. Daha mühim bir nokta 
ia ~ntleketimizde, her şeyden evvel 
•ıan hayat haddini yani bir ailenin ya· 
:.mak için en az kaç. paraya mubtac ol
~ ~nu tayine siddetle ihtiyaç vardır .. 
Ynı 2'1nanda ahvalin fevkaladeliği de

ftm ettiği müddetce hususi iş ha' atı ni
-~~ h.ir kadro içine alınmalıdır: 1\1ese· 

ır bcarethanede çalışan ve İŞ(İ sayıl· 
... adaklan · · · k · ·r d ecl • ıçın ış anunundan ıstı a e 
•• eınhıyen vatandaşlar daha teminatlı 
ır Bl a_ta kavuşmalıdırlar. 

ta Hususa miic seselerin memur ''e müs-
hdeın maaşlannda yapacakları zamla· 

::' !'aYat pahalılıihna tesir etmemesini 
~ın edecek tedbirler de alınmalıdır. 
ia nya~n bu en kanşık devrinde ''İc..0:: ~c ınsaf kanunlannı çiğniyen bir 

~am!ılın yeri yoktur. Hususi miles::se e• ınsani vazifelerini takdir etmez
Da rst' e elbette ki de,•letin mfülRhalesinc 

ıyaç vardır. 

lru Mahdut kazanc;lı insanların hepsi bir 
rtancı arar o"ıh·ı .. 1 • . h"'k'. t 

IJirl ıesllm oldu, Selep 
adasında .,,,. şehir 11e 

FUiplnde IJi• iU 
zaptedUdl .. 

Tokyo, 12 (A.A) - İmparatorluk 
umumi kararglhının teblili : 

Tayyarelerin yardımiyle Kualalam
pura ilerlemekte olan Jap0n kolunun 
ucu şimdi Kualalampunın 25 kilometre 
batısında Moribkang köyüne varmıştır. 

Tokyo, 12 (A.A) - Domei ajansının 
bildirdiğine göre Japon kuvvetleri Ma
laka yarım adasında Kualalampuru iş-
gal etmiştir. " 

BtR 'OS DAHA ALINDI 
Tokyo, 12 (A.A) - Bildirildiğine gö

re Batahom yanm adasının cenup do
ğusunda mühim bir deniz Ussil olan 
Golda Japonlar tarafından işgal edil
miştir. Burası Manilladan 100 kilo~etre 
uzaktır. Amerikan filosu burada hır de
nizaltı üssüne malik bulunuyordu. Bu 
limanın ayrıca 12 bin tonilatoluk harp 
gemisi alabilecek bir doku vardır. 

YENt ASKER ÇIKARMALAR 
Tokyo, 12 (A.A) - Hollanda Bome

osile Hollandaya ait Selep adalarına Ja
pon kıtalan çıkarılmıştır. 

Tokyo, 12 (A.A) - Bir t~bliğ Japon 
kıtalannın Seleb adasının şımal kıyı
sında Menado dolaylarile Fel~enk 
Borneosunun şimal doğusunda Kıdoko 
ve Tarakıın adalarında karaya çıktığını 
bildiriyor. Japonlar Bomeo - Seleb ada-
1 n arasındaki Tarak.an adasının cenu
bunda ilerliyorlar. Hedeflerinin ~le~ 
adasının merkezi olan Mak?,sanı:ı .ışgali 
olduğu sanılıyor. Makosa. doı:.;~ \~; 
rupalı olmak üzere 90 bın -~~ u u 

(Sonu Sahife 2. Sutun 2 de) 

-vi-· 1 ., ~oz cnnı u umc c 
.... - .... ış erdir ır 1 . d ld lar. Hnk·k· k · ıs erın c a anmıyor-

• 1 urtaracı odur 
Hu derdin ,·aresi · b İa 

ftlt giiçli" kl . nı 0 u «'akhr. Mcv-
• • 

1 
•. ~~· ~enıne hususunda ciim-

urıvct hıılmmetinin kuvv"'tl" . tte . . " ı az.rnın-n 'e sons ııı ırrıılcsıntl<-n iim•t 1 lliliri"' ı 'rır o a-

Sır; <;1 1ı 1 n ( ıcnıli tı·ır d" 
".ll ~l\'8\."Cl 
•ah:-ı dokunm.ık isteriz : · 
I> ~c." let ilırnmt ''c ithalat ticaretimizin 
ırıcık n:'izıınılır. Biitiin hazırlıkları Ya· 

)Pnn harbin 'nrnttığı hudutsuz imkan· ız-
ıklarn r· ~ ·1 hh : •1 mtcn ı ırac pmr.nrlnrını hul:ın. 

al:ıtı temin rd n de\ ll't ımılmnizınası 
:ldu ~u hnldc fl', k~lf de kazanclnnn iti-

:ıl 1 · d l"nc indirilnw i nidn kn1ıil ola
:ıa ın. 'cclcn "ullı iı·ind~ olan 'fiirkİH'· 
~ fır at dii kiinii lıir harı> zcnrrinleri 

~ıını c inin ( o';.ulmnsına mani olamı~ u-

o 

~: 
.o 

Agedtıbycı cephesinde bir 1ngiliz 
gözciiıü vazife bqtnda 

Müttef iltlere göre 
Uzalr Dotuda vaziyet 

----·---
K u a 1 alam p urda 
da durum nazik, 
Tarakan adası· 
na hücum edildi ---Manllla dlHll'lllda ndff• 
hlf lllr .Japon hüeunuı 
eridi, .Japon donanma· 

.sına taarruz edUdl 
Singapur, 12 (A.A) - Kualalampur 

halA lngiliz işgali altında olmakla berak 
ber §ehrin şimal tarafında durum ÇO 
karışıktır. Bunun sebebi İngiliz ord~
rmın cuma günü cenuba doğnı çekili§· 

(Sonu Sahife Z, Sütun 1 da) 

~· 13u re, kLıliıtc lcaznnı;lımtan en hiı
Yuk kısmı milli lıazincnin gelir lrn) • 
llnklnrııın k.ıhlma ı halkın bib iik kı"· 
lrıının samimi dik l;lcri nra mdn y«'r al· 
-.ıstır. 

ŞEVKEr BİLGİN 
l\1ale vacla J 011 arın Cl3ker ~ıkcınp ilerl~~ikl~ri sa1_ıaları ve aldıklanıu 

bıldirdikleri Kualompuru. gostenr h&nta 

Kırımd4 Ruslann denizden aket- çıkcırdıklan noktalan g&terit" harita 

Tütün piya•a•ı obür gfın açılacak 

Fiatlar hakkında , biı
barem hazırlanıyor 

----------------c•s:----------------
G~en seneJıi tütün flatlerlne hilJıilmetln teslıtı 

ettiği nislJetlerde zam yapdacalı .. 
Tütün piyaası Egenin her yerinde yonu tefi B. Fikri Soyer telırimize gel

öbürgün açılacaktır. Bu hususta bütün miıtir. B. Fikri Soyer geçen sene de. 
hazırlıklar ikmal edilmi§t.ir. piyasayı takip eylemiı ve müstahsilleri 

Ticaret vekaletinin piyasa ve fiatlar memnun edecek surette mü.bet faali
hakkında aldığı tedbirlere güvenen tü- yette bulunmuıtur. 
tün müstahsilleri piyaaanın tatmin edi- Bugün teknik tefleri bir toplantı ya
ci fiatlarla açılacağını ve mallannın sah- parak fiat meselelerini kararlaıhracak
laeaimı bilmektedirler. Bu sene tütün lardır. Geçen aeneki tütün piyasası fi
bahsindc en küçük şikayetlere bile mey- atlarına hükümetin tesbit eylediği ııia
dan verilmemesi mukarrerdr. bellerde bir um yapılarak yeni fiatlar 

·rutun .Piyasasının seyrini, ut11lan ve bulunaeakbr. Bu T&ziyete nazaran af&• 
fiatları Tiearet vekaleti adına takip ey- iı yulr.an bir fiat 'baremi taayyün ede
Jıemek üzere vekllet tütüncülük aekai- cektir. 

B. "Hitler,, in öldtı
rülmeai düfüniilmiif 

---·---
8 undan sonra · 
Ber lin sulh is
teyecekmiş 

Alman lıış mfldafaa 
hattı teladit alh11da 

• Ruslar Kınma 
yeniden asker 

çıkardı -·-- --·--

·-·-·-·-·-·-·- ··-·-·-·-·-··1 ı Sovyetlere göre 
•·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-o 

Brıan 
ehrın 

yak aşı 
• Mo jai•lc ~eoresinaelıi 

Almanların altibeti 
fimllilik meçhul -·AllllGlllCll' Barlıofa fıarşı 

Ras taCll'l'Wanu önle
ınelı için lıuuuet 
gönclel'lyorla• .. 

Moskova, 12 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği : Dün gece kıtalanmız 
cephenin baz.ı kesimlerinde hareketleri
ne devam etmişlerdir. 

Moskova, 12 (A.A) - Dünkü tebliğ : 
Müteaddit kesimlerde yeni ilerlemeler 
bildirilmektedir. Lindinovo ~hri ifgal 
edilmiştir. 

Moskova, 12 (A.A) - Diln akşamki 
Sovyet tebliği : 11 aon klnunda cephe
nin bazı kesimlerinde kıtalarımız dilş

(Sonu Sahife 2, Sütün 1 tle) 

f"fÜiz Akdmiz filom baş a•iNlı 
KAN1NGHAM 

Denizlerde çarpııma 
ve yeni hiicumler 

• 

BePlln hem saUıcut lla· Bir lsueç telgrafı Rm· 

Akdenizde harp 
arttı, Brest li
manı tekrar 
bombalandı 

z•I* hem saDI ıaar- ~a Alınanların lıoz· 
razu llallerlnl gıına ,,,,.,,,....,.. 
yalanlıyor- söyllyop .. 

Nevyork, ız (A.A) - NftJGl'k P•· Stokholm, 12 (AA) - Briansk'tan 
tmı bildirdiillıe ıöre Alman 6-1 kar- 60 kilometre uzakta bulunan Biyadino- -8-
lnaJ'l Bitler i~in cloiu eephtıeiaia bir ye- no'nun Ruslar tarafından .ifgalile cephe MIJalerln ulıeP yiiJılii J 
rinde bir kahraman ölümü hu:ırbumş- mUhim derecede genişlemiştir. Stalin gernfsl, llfr de iaşe gemi• 
tir. Bu işte ıüc1illen hedef AlmanyaJ'l ordulan fi.mdi Almanların kış mildafaa Si ._flPddl -.ıe IJfp s.r•-•a• 
içinde bulunduia pek nazik hrumdan hatlarını tehdide başlamışlardır. Hitler uu .,,. H _.,,. 

< Sona !Wıife 4, S6tan s t• > başkwnandanlığı ele aldıtmdanberi ilk ztir lıa"lıedUdi-

•••••••••••• 

Japon dönanması bü· 
tün Cava denizi ile 
Banda denizi ara· 
sını kaplıyacakmış 

---··---
Tokyo, 12 (A.A) - Hollanda Borneo-

llU ile Yeni Hollandaya ait Selep adala
rma Japon kıtaları çıkarı.lml§ ise de bu 
hususta henüz tafsillt verilmemiztir. Ja
pon donanmasının Cava deniziyle Ban
da denizi arasındaki bütün çevreyi kap-
byacağı talımlıı ediliyor. . 

çtN TEBLİÖİ 
Cunking, 12 (A.A) - Çin resmi teb

lili : Şimal Homnan cephesinde dUşma
mn geri çekilmekte olan ana kuvvetleri 
nihayet çarpışmayı kabul etmek zorun· 
da bırakılmıştır. Hezimete ujratılan Ja
ponlar şimale doğru bUyUk bir karışık
hk içinde kaçıyorlar. Homanço dolayla
rında çevrilen düşman kuvvetlerine 
tiddetJi darbeler indiren kuvvetlerimiz 
taarru:z.lanna devam etmişlerdir. Çin ta
aı'ruzu düşmanın sekiz bin asker kay
betmesine mal olmuştur. Bin esir alın
Dll§tır. Japon subaylan sivil Çinli elbi
aesl geymişlerdi. 

~ttım111111111-............ -w--u•, .. •.,1tı 

defa olarak çok alır neticeler doğurabi- "' 
1ecek alır bir bo7.gunun tesiri ile kufı- lekenderiye, 12 (A.A) - Akdeniz-
la§inıştır. deki lngiliz kruvazörleri kumandanı, 

B" dino Briask ile Viazma Libyaya giden mihver gemi kafilelerin-
arası!ida birn;ol bvu~ğıdır. Bu suretle de yüzde altmıı niıbeti bulan tahTibatı 
pmalden ve cenuptan Mojaiski tehdit azaltmaiı temin jçin Almanlann Akde
etmekte olan kUçı(lk kıskacın baskıaı nizc denizaltı getirdiklerini biJdirmiı ve 
artacakbr cdenizaltılar can ııkıcı bir engeldir; fa• 

HUSUSi RUS KITALARI kat bunların hakkından geleceğiz> de-
Mükemmelen teçhiz edilmiş taze Rus miıtir. . . . 

kuvvetleri Asyadan Moskova cephesine Amiral mihver kafilelennı. himaye 
nakledilmiş bulunmaktadır. Bunlil' ka- için halyan c:lonanma11nın de~e açıldı
,aklı hususi ltıtalardır ve geçen Fin har- ğını ifta etmiıtir. ~akat b'!. hımaye ln-
bında olduğu gibi §imdi de bu birliklerin ( Sona Sahife 4, Sütun 4 te ) 

(Sonu Sahife 2. Siltiln 2 de) 

Bw Rus köyü kcna""® son ~t'"J)'ltnalar 



SAHIFB2 
p '* 

TARiHi ROMAN Yazan : Şaldıı A.ltdııman 

-- Fhzlı Paşa sarayını kuşat! 

Dinç, kuvvetli ıoo Yenlceri, Gev erli Hanımın 
sarayını her tara Sından saracakb .. 

·--.59·--
Bu sükut pek o kadar uzun sürmedi. 

Scssiiliği ilk önce boz.an Şaml zade oldu. 
Balnşlannı koca Köprülüye çevirerek 
hararetli bir ifade ile v~ı.iri azama dedi 
ıu : 

- ZUlf ikar ağa kulunuzun dediği doğ
ru olduğuna ıartık bana tamamile kanaat 
geldi, sultanını ... Esasen Fazlı pasanm 
kızı hakkında lstnnbulda herkesin dilin
de bir takım py1alar dolaş~or- Benim 
de kUlağıma çalınan bu deaikodulara 
nazaran ya§lı bir acUze olan bu kadın 
genç erkeklerle dUşOp kalkmaktan pek 
ziyade hoşlanmakta imiş!.. Sarayında, 
hiç birlmizin konağında görülmiyen bll
yUk bir debdebe \"C ihtişam içinde yaşı
yor. Burada her g~cc saz ve söz Alemleri 
yapıldığı lstanbulda herkesin malumu
dur. Sefih kadın bu kadar sefahati yap
mak için nereden para buluyor? Fazlı 
paşa padişabımwn cmrile F.dlrnede idam 
edildiği vakit bUUlıı mAmeleki de miri 
tarafından zaptolunmuştu. Kızına Çen
bcrlita[itakl saraydan başka, miras na
mına tek akçe bile bırakmı~ değildir. 
Şimdi etekler dolusu altın sarf eden müs
rif acUunin harcadt~ı bu paralann kay
nalı acaba neresi olmak lhımgellrl tşte 
bu dQ.şUnce de gö,gterir ki Zülfikar ağa
nın ve gerek cücelerin yaptıkları tahld
kat hiç yanlış değildir. 
Yaptığı hayasızca hareketlerle halkın 

diline dllşen bu kepaze, ahlaksız koca
karının bUtUn fenalıkları lşlemeğe mtıs. 
talt bir tıynette oldu[,'U, ~te meydanda 
giln gibi işiklr ôulunu~or. Eğer lstan
bulda blr batakhane varsa bunu işleten 
muhakkak bu cadı kandır, sultanım ... 
Şami zadenin Cevherli hanım aleyhin

de söylediği bu ağır sözleri büyi.ik bir 
dikkatle dinliyen koca Köprülü birden
bire ayağa kalktı. Şllphelerinin uıil ol
duğunu ve bunun yerine, batakhnnetıin 
bulunduğuna kendisinde de kanaat 
uyandığını anlatan kuvvetli bir sesle de
di ki: 

- Evet ... Efendi, hakkınız var. Artık 
ben de kanaat getirdim. Bu işi yapanın 
Fazlı pqa sarayından başka bir yerde 
aranmaması laı.ınıgeliyor. Acaba batak
hane nerede dir? Bu sarayın içinde mi? 

Onu da yakında anlarız! 
KöprUlU Mehmet paşa Ases başı Zül

fikar ağaya döndU. SözUne devam etti ; 
- Baka aJa... Himıetini%den ve gös

terdlğlnlz bu gayretten ötilrU pek bUyllk 
bir mQklfat görmete tamamUe hakka
zanduuz. Bu cüceler de aynca taltif olu
nacaklardır. Ben flındi sarayı hUmayUne 
vanyoqµn. Vaziyeti padişahımıza arze
dc~m. Ne gibi bir irade sadır olursa 
ona göre hareket edilecektir. 

Dinle ... SözOmU daha bitirmedim. Sen 
şimdi hemen Yeniçeri ağasına git. Ajta
ya bizden selam söyle ... Yenlçerl nefer
leri arasından dinç, kuvvetli yüz kişi 
ayırsın... Sen bunları ynnına alırsın. 

Soovetlerl! göre Japonlara göre 

rENIASJR 
:ı zz:a:www Mi 

ŞEHİR HABERLERi 
ihracat birlikleri toplantıları 

•• 

1942 

lM.üttef ihlefe göre 
Uzok Doğuda caziyet 

(Ua tarafı 1 inci Sahifede) 
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J ı SON ıı.Alıflllf BALI 12e 
-..Ylleallıleplndz 

Bi;·k~Y~İ>: Hak!<ı Baha
nın ölümü karşısında 

20 •Alltn t. 
mm stCtLt TtCAUT MElltJR.. bilA~n IOIU'a kir hltMlerini çeaw.. - .... YB ARAl.f BA•KA•POJ~ : 

UJOUNDAN: ltollıtlt. t.ı.Jm,ı. W.. ı•etltııWa No. 1vı .... rutJı olD bllledaıiaruna blıl-
( N. Tarib HaWleri Jill M~ ve DOKUZUNCU MADDE 8ldm m(lteftDlt hol'f ~ a.t~ imtina eUllderiaden ellerhıcWd 

fGıüaa) ticaret uannlle tanırde Bil- &r seıııe hMd o1an bttfadeden ~ hı-ı.. - mulrawlenemamlwht 11 tBei •N1deat ltülonfine töre t.t.-lsul "-"' 
yUk Xardiçalı hamnda 18 num~ 10 u ihtiyat akçe.si olarak bir faslı mah- bi.Yo Jionamıda aattırılmıf ve iptal olunpı~ 
mahsulitı arziyeden bilumum mallann susa kayt ve devredilecektir. Satm alan1ara ya b.1181 seuetlerl ~. 
dahilde alıı ve aatlf)an .U. Jft;iıal etmek ()JıJUt«:U KA.DI>S D'ONKO ~ MA84T 
O... tepkkül eden ifbu flrketin ttca- tmtlyazı merhuma alt madenler hK- Sıra Hisse Makbuz t.lm "" Adresi 
ret unvanı ,. iirket mukavelenauıesi ti- kında ayrl bir anlapıa yapılacaktqı, No. ede& No. 

caret kanunu ıı~ l6n .ıcUin ON BDUNC! llADDZ - - - - -
4154 numaruına kayt veı teacll edildili v eresenin yekdiğeri araamda ve ve- 9331 ı TUrkpnh mab. İbnbinı oilu o.ı.an ıı 

- ~ MralMır mite ilin olunur. rese yahut blr lwmı ile ~ jeram 9336 ı • Mab. İsak oilu H. Tahsin Kupdla 
Kanmbk ıilRlerde B"7flk AUıtilrlde ve .. '1--L ....... lla • 1 - Mukavele bulunaa B. JUi Mtmp &rasıda hami 933'1 1 • mah. !sak ollu H. Pehml • • 

vaz1 e'911M1e m g t 1 + ilk ..,...et tola..,._. ••aha,ftrk.,,... ta: Kl : Halide An~ olabilecek her ttırlU ihtilAf, hakem ye- 1318 ı Be1fti körUedeD Ahmet Ulla • 
'-"-"''- çahşmı pnç icleaHst zabit Hakkı B va Vek : Mustafa AktUzel ine intihap ed1lmlt olaıı ı.tanbul a~ l Belt N · oi1u Abpıet ~~~-; Güneşi altıdlı tllm hayatına kaftqtuiunu görmek bahti· Wnir sicil ticaret memuduiu mührii ~tlarmdan hukuk doktoru B. a..t ::: 

1 
• vl : A~ ReQO : 

,-.... .. eNI.. rumı.t ve Muatafa Ald62el imzası Fnako MilAilı tarafından VıhklmM hal 
934

1 1 • , Kırlı ()aman • 
. asil bil· kadar geçmişleri aramağı düşünmeden l4UKA VELZNAME edflecek ve mumalle;vh bakenıbı verece- 9342 1 • • IWcep ollu Abdullah • 

Fikir Aleminin mütevazı ıi:İ.. p.,... bu yolda yürüttü.. lzmlrde sicili ticarette c N. Tarika > ii karar bt'I v• muta o1aoakttr. 99'1 l • • ~ efeadl • 
~'-~ iDt.it:J etti~ biWOk bir ıe- Ondaki ihtiru; ilim ve mütalaa ıev- unvanı altında icrayi ticaret eden B. Ni- ON tK.tNCl MADDi: 93" ı • . Kılmslı h..ahbn • 
e__,.._. -u:yon& ğlslnden kltaplar arasında koşmakla sim Bohor Tarfkanın vukuu vefatı ha- Veıwe, fiı'ketiıı 1-ap]an ve bilinço- 9345 ı • • Tevfik • • ~i~~un tmJmek saadeti- geçen bir ömrlln muhabbetinden başka sebile v......t bulunan nziflli.mzalar: lanm tetkik etmek ve Y•IW7• ait olan 9346 ı ~ ilah. H. t.nol otlu llutlıfa • ~ omm ne kadar bOyUk bir boş.. bir şey değildi. Her okuduğu, atrendi~ 1 - Zevceal Bayan Fasana Tarilca billql tanzim etmek ..wıt.Jr~ ~ 9347 ı • J1ab. Muhaıalr oll• Allmet • 
~ ı.a.bcalmt k iyi takdir ederler yeni bir şeyl. kendi dlJYUI, gtirilş 2 - Kerlmul Bayan Jülyeta Menate mal etmek üzere ~ FnUo Jıfi18ab7a 9348 2 BeJnl JrBy. ~ n.,. • 
Her~ evvel :k asil bir ruh ıemm: ve kanaatına göre bir vecize şeklinde 3 - Kerimul Bayan lrAter Behar ~l §ekUde vek!let ve ~ ~ 9349 l GUzelçamlı kay. lluıı.e1r 8- • 
JiAI "çerisinde nasıl ntevazı bir Alim ifade etmek 1anatma 118hlpti. ' - Kerimesi Bayan Rika l'arhl. tir. 9350 l • köy. IC(JçU.k s.dak • 

&• 

1 
m b 'Oatadı iyi tanımak enJamak ı~ Müteveffanın .,.., arzulanna riayetle, ON OÇONCO MADDE 9352 l • , CatJa R...,_ ı büyüklüğU taşıdığını, ince ve 1t::n: enk tl, fazileti ferag v; ultıvvücenabı mezk(bo ticaretlwıenbı bmafi.Uabık ftbu nıukavele 12 tepin.ilaQi 1N1 de 93S3 ı • , Mu.tala • 

a.ıc ile mesleftint nasıl sevdllinf · n ,
8 

' 
8 

• lam.ak ldamei .faaliyettııl uzu etti1derindeu. bu Wbarea 19'4 .auai nihayetlııe Udu YI.• 9351 1 • • Mahmut peblina o. lıluatafa ı 
En bUyük zevklerinden biri muhakkak- ilim ihtirasmı ayn fh~ d vk ticarethanenin teetl(bOadea.beri lllllUru. Dl 3,.... ı ay ve 18 Silıı i9ia. muteber• ı , 

1 

~ a...,... . 
ki kitapları arasına ı&ntlltlp hilviyettnm bun1ann blltün me UYJll& nu tedvir etmif olan ınerhwmın damadı nw.k ilfııl!l'8 tanzim edilmı,tir. SU19W. = , . t.mall (:avuf • 
bu uc:-uz, bucabtz qımnanda kaybol. llzımdır. . . . Bay JUJ. Menqe ile anJ.prak berveıçhl biıill. bu m\lddattezı evvel tirketia fel. 

158 
~ 

1 

• e-. Aı.m.t • 
duğunu hissettlll anlardırw. cmdakl feragat v:.: sev~~ zir akdi mukavele oluıımU§tÜr: Şiiyle biDl lllUC1p makul bir ffbep ileri .nr.ın. :~ 1 • • Mhln • 

Cok nazfk ve mtttevazl bllbtll tntlte- mfltevaz1 bir hoca 0 yaşa • ki : . bu clhet hakem tarafmdan ielblt ve _. ll80 
1 

,, • Molla v....,. • 
fekkir dalma nezaket ve terbtyenln. za.. n.aatini vemı.ilti- BtRlNCl 14ADDE maileyhln ~ kanr dahwlnde W • , Kamp 11.-. • 
rafet ve ruh !neell!inln btrblrlerile meze- Osmanlı hnparat.orlupua huJamk Şirketin rnevcut c N. Tarik& > unvanı edilecektir. = ~ • , Aw.. • 
ohnUf bir sembo1u şektınde ifade edflf'- ve karanlık gilnlerinde BUyUk Atatürk c N. Tarfb Halefleri JUl Menqe ve ~ ON DORllONCO MADDE IS8' ı ~ • Muhtar Meh t • 
blbr. ve arpdatlerile beraber mllt.evazl evin· reklsı > haline -ifrat edilecektir. ı.tuıbulda akdedilen iflMı nwkav.... ta8I 

1 
• ~ Ali oj. Y...t • 

11.ıektq w talebe muhltl içerisinde de ınemJekete ilk hilrriyet tohumularuu Şirketin merkezi tzı:ntrde, Biiytlk Kar-ı namenin, tzmırde U,.dil tascill mu..,. iMi 2 • • Be' ibre nW 8eltf • 
hümıet ve aeıvgt ile karlŞlk tabassttsle atabilmek için sönmez b1r lftlyakla ça- dıçalı hanında No. 18 dadır. lesini yapmak vuife ve saWıiyett Bay DiT 

2 
• • AMnlleb Hilmi • 

anılan bu fnee şahsiyetin ebediyete in- lışan genç idealist zabit Hakkı Baha; tKtNCt MADDE • JUI M~e verilmiftir. 
9188 1 

• • ın- Demir • 
tibllni duyanlar ka1p1erinda .iııce bir Türk ntmmın C6nburiyet sUne§i al- Şirket kollektif nevinden olup, bil- 110 llrahk damga pulu~ 10/ 

939 
1 • • Alıo Gtd:tl ....... 

1 sm, töiUslerinde ew1z bir ~tank, tında Ulm hayatına kavuştu~u gar- cOm1e m1ar lrollekttf ,erik .nfatuu hah: ]2/J.941 tarih ve l'waa Tarika, Ester 9l"IO 
1 

• • Dwlrel ..._.__ • 
mefkOrelerinde derin bir boşluk duya- mek bahtiyarlılma erdJ. olar.aklardır. Aaeak prket, terildftden F>ebar. Rilta Farhl ve JUl Menaşe .h:ma- 9Sft 

2 
• • Faruk - • 

caklarchr. Sonra Türk çocuklarma tlerslerlle, yalım B. Jtll M~ln bması ile itTam lan. U'14 2 • • H. Hw ojiu Rırn!M • 
Kimseyi incitmek lstemlyen, fikir hür- Türk Cemiyetine 'l'Urk gençllğlne, Türk edJlecelr.tir. Bayan Faaana Taıika M ~'f» Ayu. 9S'7e 

2 
• • Sin Dcie Ali • 

riyetine ea tltis b1r itina ile, derin bir KUltüıilae bClyClk mefktretl ve kıymetli ttÇ'ONC'O MADDE 1 paşa Hayırh apartnıarı 0 • 114- 9378 3 • • Ka,..uı Ndwv • 
aşkla ballı o1- 1Mı llllılf nddu fani;ders- teliflerlle son nefesine kadar seve, seve Şirketin. terma)'Ml 55,000 (Dit be§ Bayan Ester 13ehar : :Keza ayni 9371 1 • , 8fillü Aai1 • 
!erinde, sohbetinde. hubtıhaDerinde ki- çalışmaktan bir an bde yorgunluk duy- bin) tilrlc llramnda hret olup~ restıe Rlka Parbi • K ayni ..ı.. 9380 1 • • R...ı Z... M b af • 
tabı kAinatın daJma Jç yQzUnfl, esrareuglz mlldan di._,fttir, 30,tlO (Yirmi Mn) ta1'tt llrMı S.,.aa Beyan • eza 

9381 1 
• 

1 

s.blk v,,,.._ 1lllı:lr • 
zannedilen tlraflanm, derin '"' felsefi $imdi tok a,m.tli batu.'le meşbu r ...... Tanka • ıat.e Jil)yeta il . tmWde Ka- 9385 1 • • Aaıt Nnsin ç..., • 
bir luh O. P kıımetlt bir MD~t' olduJum ve bir bJssl huşu duyduğum 10,009 (On bin) ttt• Uruı 8aym JUl-t =· -... · 9388 z •• •

1 

:::P Cllllu Veli •. 
tam -.ue, 118 cazip bJz '8kilde ın- bu eltm. dyanın brşısmda I~ sızlıya yeta lılenqe ! ra tzmlr OçJinaö aot..t 8ünna ~ 9391 1 ' tm.hta 
sam 111eftun ederek anlatırdı. sızlaya ~ llll'llhmde kaı,,leri kana- 10,000 (On bin) tUik ltruı Bayan P.- üJsrtl nmaW 

99 
bma olnmemı••r· 9391 ı , ' Demiaıııi "shraC '8rif • 

Otıu dln1erken, yaşadığımız bu top- van ~klannın boşluRa bakan gözle- ter Beb.ar m Nı 1J589/488 9393 2 • ' Çaaarla adıe Tlıllıma • 
raktaıı bafb bir AJem~e ya~yoruz his- rlndekt acı mellli g!Sri\yonım. Onlvm 10,GOO (On bin) till'k liruı Bayan Ri- ıo°"BlriDd kAnua 1141 9JM 2 • • Ham oihı Jıl# ..ı • 
aln1 dllYID8nulk mUınkun değildir. Çün- masum teesstirU me9lek arlcadaslannıı'ı ka i'arhl Bu bin dokuz yi1z kırk W ....... K. 9395 1 • • Uald.lplü MeJmet • 
k'1 o ınaddl hayatın maverasmdaki en· duymuş oldu~' bUyük iztirap, ·dostlar 5,000 (Beş bin) turk Uruı Bay JUl Lvel aywa 10 uncu ~ ~ 9391 z • , Tavaslı Abdullah • 
lfnlDderl, ruh ummanın uçsuz bucak- uhi · ..1 er; d Jd nıl cak de- Menqe ;~e olan bu mubvelename zirine 9398 1 • • Hiıaevia ojlu araba. OlilMa • sız derinlilderint çok bi1yük bir vukuf ~ tinµe ~ 0 

u amaya ttı- tarafından vaz edilecektir. tnı7.alar phıa ve hUviyetlert da- 9399 l ,. • Nazillili arabacl O- • 
De Dllltalaa etm..JW derin b1r baz kl" • rın ~luk, ilım dünyası ieln cahşan K OORD'ONC'O MADDZ ~--·c.·-F. Tarika ır.t.er U.. nA"l l ıt • San Zeybek Jlıu:&ılfa • 
CJe 1.ı--..Jı._..ı. "'&• şe 

1

~ tür nayatlmızdftkl kudret1! bir V81'1ığın . 'ku U8C8 IJlACl.üUU• uana ' , i1"IN • • u __ u::--.c- • ·~ Duyan, seven, anlayan bır k 'kI' x.. bilytık feragat salıtbl Hakkı Şirket mevcut cN .. Tan tlcvet.N- bar ve Rika F.arhi ve JUl Men.qe DiD • 94°' ı n.a a~-~ atkıdır 1d onu ilk girdi~( e SJ 
1
1>" •• • • • belk'd nesinin devamından ıha.ret olmakla ayni duğunu tasdik ederim. 9401 ı ıt • Ahmet oilu Btr.ı • 

llllkert meslekten, ıdyutlıayatmdan mek- Bahanın olçilsüz sevgısınel k 1
1 

e en nev'i ücari :muamelelerle iftigal edecek- T C BeyotJ.u dördüncü noteri il.it- 94D8 1 » • Mutafa oihı YulUf • 
tep nwh1ttne atnaıftı. Zn. son yolunu çok yarqan bir kadi~as 1 0 

ur. tir· yani mshsulAtı aı-ziyeden bilumum ha · c~ Kuııta;y reaml ınUhilri1 ve 9409 ı ı • Pqalı Recep ojlu Derrif • 
buldutu bu meslekte 5nuilnUn sonuna Karşıyaka A. NACİ HORTAÇSU ~llann dahilde al11 ve tabşlan ile met- wlına bn7.a okwıaınadı. MU ı • ,, Amele Yusuf ollu. BUlll • 

Borsa 
-- ıul •caktır. HJrÇ pulları dairedeki nUabasma ya- 9412 ı • • Salih Dayı • 

IZMtR ASUYE tKıNct HUKUK BESUfCt MADDE lflınldı. 9413 1 • • Eyip zade Halil • 
HAICIMLtCt!O>m ; Kollektif f8rlklerden Ba,. itil Mena,., p 1Cqesi. Ml.4 t , • Burhan zade Yusuf • 
lzmirde Bumabanc C.Hwr cadde- şirketi idare ile mübllef wt mu'V'llZZaf UMtJ)lt No. 14652. 9418 2 , • Nalbaa.t Eşref Um 11 

.elnde 57 •Ylls aile erinde Yuuf km olup biltilıı mUddettni ve ga,.mini yal- Huswt Np. 21/163. 941T t ıı ı Deşteban Nuri • 'ôl)M Sura Cuançar tuafmdan k.ocw Jetan- nız bu ip aarf etmeğe mecburdur. Di- tşbu mukavelename altına bugün nıa- 9'19 ı • • BastaJa ~..tefıl • 
157 İnhisarlar idaresi AA bul Galatada F.ımesai kilı.e.t brşı.-da ~ şt\rekl ıirket iflerinde ça11f1X181a lıaJUDd• bll1IJan "";:.::&"• " htl- - SOtttJ T AJmf -

'14 incir T. A. S. ...... 
46

' 
25 

4 Ne. ela .S.U. ......._ ....._ ...._. nieebur olma)rJp eeı.yw muameı. h.ık- ~ d4frece su.ruf Karantlm- ------------'"'!-------------• 
21 Nusret ATI-- 46 50 47 ma davuına •laM.tr da.. aauWl kmda ldaıe J1e mGbIW flltk Bat' ..JUi &i W -...mn&e Bhım Kavala TeJW81E Ma• en.I Ollsl bMIP .......... : 

252 Yekaa ._,.. 
445 58 48 50 :;.:!.ı:~ ·;: ~~ ....._ Jttı 1 

•le WJarı ~.,:_mı;: =-:e sm TAllLtn vE TAllldL lfl U8Ö.T"Bll 
l2SlOI lJnmmt Yeken u,.e1ime mebni blla tılWll iade odJlmlt ALTINCI MADDE Mem,e 1amn JUly• 119111..,m oldu- HuiMlb9t • ve lr.pıkhrla npndan tahlly.ımı. .-,. ,..._e ._ 

No, 7 4' 50 ve zabıtaca ;apt..Jan tahkiPtta da Bay JUl Menaşe, :tzmirde kendi ismi pu twltk eclemn. Bin clolruıE Jk lmk nakliTe vwta1anna tahmll 1tl 13/1/942 sUnG aaat IS te ofWmtz blnaun-
No. • 8 45 50 ibmetc&ma 1'alunamadtfmdan l1A- ile bir ticarethane tesıs etmiş olup icap bar ......ı kbunuwv.t -rllllll on ,.U.. ~ ek.Otme tı. tliale edtJeeellnden lateklllerin prtnam971 -ımak '"' eblJt. 
::: u' 4'1 nea ~ U- n •uhakemenln .a.r.. hu &erettıaae 1es1ıU lptıa1 e&le- el '81'1WM lilnfl. 1T/U/1Ml m8'9 lttlnk lcla 500 U.. llk temı..a. tevdi etımk Oure oftsimtze _.., •• 
No. U SO 19/1/942 pazartıe-i sGnU,14 e talikine - .. ~But denma fM1lret mak'.8t T.C.fmılref(lncttaot.tSUzıenaQI. Jan. 1 9 10 il 12 U 71 (56) 

5S lcaftl' ~ arzaal auretde daftd- 1i11r41WGIA taWW. 1* ttt-hud ola-ak ~ remıd mAhthfl ft lmwa 1 
llld8 ye mazbatata mahkeme dtoranhawltw _.. _... cN. Tarlb .......-ı, .Rl ile- Umumi No. 878 ........ ..,,....,,,. ..... , 

~:;:. "t, A. 8. : Si : SO =:" ~~= :: :c.; ~ .... fldln;.,.... =:.~ .. _.,, 1rı •ıı.. Hanife $1blyealn Yeni maliye tubemlze Mll1t Emlak takait bedelinden 
N YeWıa ,.. wde ...._ .,..__ ~ lıı1r .-.ı YWt MADOS mi& ..,.,._.. takla 11/WlMl ~ olan 9187 lira SO kunt borcmaun temini talulU zunnmda haesedO• Aı.a-

._. llrıkl ,.._ d•• ..a .ar.ı ..whde lııaldmtda _.. ._, ._. ....,.,e's't '*,,....,.. v: (14652) numaralı nn..t.aw •ıua cak Gut......, ... imq JdilGk /238, ada ll.216. .,.,.a /J2 a.. No/24 
105654 Umumt yeJdhı .. dert ..,...,._ .._ 1ıd •lr telt1lt 'ırk " lııMd ola .... w ..,.._ ........ P.tlk .MriJ11. Pia .... yils taj no/24 SQlb .,.. SOOO lira kı,ymeti snubnedell e'ri vill)oet idare heyeti-

7'1 Kent.! Palwut lM 750 m.Jza••• b.lm el.ak Ckare dh e1-- :: ıle a 1 .._ mlı:ks W.. w .._ • Jmk iki _... ~ •fOii 00-- nin 1 /9/941 tıula n 1 8a7lh brarile 21 KÜn milddetle ma.a,.edeye çabnl-

İ"'Q;;CQ-go:;::~~c:ii1iiiı 9siiaiiiı;ı;;•İİ•İİıİCiıanİMıİİıİİ•9~~ aar. (IS) sermqeainin kaunca -- 8aF 111 eu~!;... S~a Olcay ·~pı.tn t/2/042 tmlMae ... Mllfealaaönl.-U H .. ~...._..,_ 
•~- il •ı ,. Y• mllaeı.lcl ~ • ı tller -n1Jı...n .___ -'----.1 -J-_ _._ ___ ...__ .... _ -'---- 13 ı• 193 (90) ~ faeoltaft.. 1f1a UG me. ALA.fll9 SUUI HUKUK HA- c11n ..... pJ1rık+wr. a. ,a.le • • ı.DI - w - - 1

• - __. - -· ,JI 

rn1za1anam aelmlıttr. ~ ı -ııe ~u,.cle 40 ı ~~uml ~~ ~ z A y 1 kass'u • Jlffdd.lml-NB'tlılfed- • Yı T ............ - Uil.B&Jr••---ıır•• ..... --~ D-~ hL lJk ... L--1-.1-- 19.36 ....... .,. ...... ....... Glpneıılar .......... JZ ......... ~ v ............ net ........ Wıiu 11mnDll QZl8118 ~ lJ .. ;:ma Jd~er ~i ve EY ldra.a Nttmuk IUTetO. milli lcoruıuna kuuınuna ınulaallf harekettaa 

\"'timi oit. .a.111: Mı_,,_ jlft0/9-40 teni eciJMftkttr. =:....: :.n-:.m. Y..wıat .ı.atun-- ~ lzmlrde Feni pqa bulvumda •6t aayıh clGkk&nda tümls1lk ,..,u do-
~ alm-6 _.... tellhtt edd- smzaNCt MADDE .. __ ..ı .. _ _._._ ı..n•--a 1--c;J x..- illa 1apb b,u malı•Uelll 743 aobk 4 ıuunarah ovde oturur Koaph M.a....t oik 
ml.ştir. -.nı&.da •lııcela oJaalada Druzarar1uuıa mahnbaa, s.y,,. ~ ~~ ~lllW" e>wr r.-ı '8 dolamlu laet Yayla hakkmda lzmlr uliye bir.lnet ceza aııhkem-1nde 

- badiaiae hotdu .a-lerm dAa tadhin- r._.. Tanka va Bq .Jill .llea ... ~ilk tcli.Tcmmı. -ak No 8 Dmt Çökmeı J'91]an dlll"Qlma aıonuQda: 
lZMJR BJ!!LEDfYEStNDEN den ...... Mr fil icblde •.W.-= b- lhtiyaçlan nlsbetinde para tek= Şam ' 191 (93) Suclunmt auçu eal>lt aötüldüiWesı JDllll korunmak. nun 59/2 PCl maddo-
1 - '!'IUdbk : _..,. ı 'ı ıda alMak .... ~ Dip&' veıae-* .NiM Dlhq ~ tevfibn 25 aUn müddetle h11P1ma .... 7S lln alır para cen•Je mük&-ıniifr8& a>ao 1'.lk ...._ pulı:mdaD P,.ıt ..... ıbrl Mal la.W. • .ı~ nalyetlae oa lb müdcletle diikkhm bpatılmaaına itbu mabkGmiyednh. Po ıçinde1d kah .._ aırUGu .,. ile lım ...... 911 .. de teNbp imf ' p u D R set. O. l1lmna n llln bedeliniıı keııdWnden ~. 18/IZ/941 taıilıla-

le kira .:!'aeJUıı bir sene mUddet- lll.lrJp edı••=ııWri ~ __....... y E N ı• A do bıv verilerek bükmün bt•ilettlii llh ohınar. 192 (91) pazarıJ: b~~J! bir ay müddetle SH S61 WJ C1I •ddal riıv .,.._ 

~~llra--.:~b=-~ il1nolunur. (87) ...... C. NMdd ....... ndlllJnden: 
~k lel'la teminatı" Bankuma &l'Wl'uta ASUn HUKUK MAii- Renkle'r·ı FUitl saz diye utmak ....... iJadklr J'Çmaklan .udu bm1rcle Tepecik 
2/2 ~ 19fl/DG ı1ea ~ Cetak MIMde 2 wnc1a oturur ve orada IMkkıDlk ppan Alamet olla 1942 

dahil tarihine kadar heftamn pa KDFIJINDEN s ..a..d i'sn Au. ı JOS ~ AJ1 C-- haldcmda brnlr ullye blriac1 ceza mıhbm.md• ~ Ç&rp•he ... euma «Ualeri en- öde .. illn 8ilsi -1.1u ......at Lit8l •• o ,..palm•kta olu d ...... eonuadaı Sutu ab1t aöıGlen •ıclnnua barebtı mJI. 
--~ - HedlM ....... 'Y-. AD- ON NDE u ~ kaauaun .32, 59/J, 6J DCfi .uddeleriu tevf1kuı 'o lira aiar para 
2 

- 13'12 1lei aobkta 23 nen adıuıuı ~ 1r'dd ...... öi .... 1....... cv .. de ~ .... e • miiddetlo diikk•mnın bpatdm••• .. .ı. !; ~ 14 ft 11 laFda n TJI mıııtn gide nahiyeelndee -~,~~:ı Ü: k. ..ı _ _ .1n __ c.:ıı.ı_ -ıı-..ıer-... .,. mevkuf bkbiı sünlerio para uze•u malrr: \U'auuınaciaa ..... amaJuııa t dan Mehmet EmiA ».- .ııuuu -. ~ m.AD -

2 9 
I L-..1Lı_..1_ L---,Yazı işleri.~ artn!ı~ hine geçimsizlik ve fe• --eı. _. K d 1 subuna Ye mahkGmiyeda suete ile Ulama -i/I I 4 ~atJ _.....,... 

Yeçhile Upah zarflı uıtu.J 'a bııul• bepleriJe açılan bote••• daYMnOa a ın arın rlJerek hiikmilu bt'iJeltW ilin olwıur. 190 (92) 
lllU§tur. Mulıammeu 'bede1l ll.640 liA ödemit asliye bubk .auıbakemesinde -

:ı~:ı-~~~~-~-TaBpte. 24/12/941 .. _.ı'c1·~ta1ZU.t: HAYRETi KmıQCelld~fl,.,,.,,.JfePfıednden: 
makbuM1--"vle ..,te"-~ yatırarak *, IJt•I'... _ __.__,~ w.... Erı.e ~ hediye icln eemlyetlmiKe 9/1 /942 tarihli Aaadola .... v ..ı 

._._..., a.u:ı ..... ktuplaruıı 24" ib.,...alımm ....,.....,_ A.a ~· illa ecllJen ewadaa yün faaelllarm imali de cesai,... . .._ l)'Jİ! ~ftllplla -.ıa A.ahlljnde hazır., ela..~ ........... D IMaea..,. tıemla olatllQflur, Bir ,.an faaD•ma flatı 160 kunıttur, L._ _ _ı_ ~ank ihale a.l1d IA1aa ltl.JJN2 Jiiirı dıııır2!4H ,. '/2/942 ~ al- lPa had&Jn da csmb-etimb:ln tzmir -"- laeFetiaia b.ı.mclaiu -~esi gthıil saat 1.1,38 4aıı bir saat:: IPÜ .:.;-, • tıalkine brw ~ .ı. * e..ı.. kqbk laedl~ 'WA'ecek eaym halknma iethw usedtlmiplr, (86) 
el enc&men ~ ._,, ıl•L dağıu daNdY• ••k•~3~ ... ;-" ......... 

:-:==::::::::::-:---"-ı_ı ...:.<H>=.__:,ilzere iJSa .... .... lılr -0.loıbaetrltf-. ..... r1:uıruı ,..,,. ........... . 
_., .... "'hal edllaaittlr. ırAlfı.ıtnJIDA.Jf: -•---L . · 

LALE'dl B U r tJ N 
• ~El: ~J53 t'1Wt! ımla JlaıAa -XAmla SENKLI U o•A-

'FAN'da 
TEL:~248 

1 •• Güliver Cüceler Ulkesinde 
._, +slw Sn& IBO llOllAM oJtUJCCU •Awı,. 

2 Den• ~-.1 • 1 • Heyecan aelı· •• ız reuaı en pt filmi 
LAq ~ · TANIN SEANBLABI : 
.~-~-~~~ u-~-~-~ :.ı--...-:-: ~~iiQ$iiiiiiiiiiii;;iıılll .... ~ıiic;;cla:a:ieiiiiil:llllıci:iııiiılll ....... 

• 

.. 4724 lira 44 kurut ketlfli AJ•a"Alk eahuında yap- aapat ve tamirat 

jeleri aeak ebiltmeye konmu ....... Ok teminatı 354 lira 33 ~~· .. 
Ketlfname fenni prtname, n projeler böl«e merkealnde 1ıorülebilir. ihale 

20/1/942 ..i. cf18'i uat 17,30 da Büçeliler hanında bölae merkezinde mfi. 
•ııkkiJ koaaisyoa tuafmdaa yapı)acakhr, Taliplerin mflracaatlan ilan olwıur. 

165 (95) 

DoldoP, ... ...._. w Renq,,.e Cll'Cllllyop. 
~ klmllr ha-naamdald JCndi]]i hutahaneaine 300 lira ücretle blT 

mflteh· •• bekim ıl-....ktır. /Dahlllye miitelaUUll tercih ohmu/ Zoasaı.
dak msık• itçl laestahu.tne 300 lira iicretle blr ortopedi ....,.. haıicb"e 
arfltısha ı r , 300 lha lcntle ltlr ci1cli,.e miltehauıaı, 100 lira ücretle Wr hq 
hemtiıe 70 liıa leNtll 6c ı....s- ............ 

Talipleda 20/11942 ......_ bdar Zonauldakta ha..a bat helrlmBiine 
mlncaatlan illa oı-.. 148 l8Jl 
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Japonlar 'Singapura 320 
kilometre yaklaştılar 

AJnıanlaPın Kll'ımda va zlyetl telllDıell mi? • Alı· 
deniz ve Afrilıada yeni Alman luıl'elıet· 

lel'i lıefı leniyoP-
füıd\·o gazetesine göre Sovyei.Ier ye

n lden bazı mevkileri işgale muvaffak ol
mu fordır. HnrQ)cat o kadar süratli gc
Jisnıeler göstermiyor. Almanlar sistemli 
eekildc çekilmelerine devam ediyorlar .. 
Kırımdaki harekat Almanlar için elve
rissizdir. Sovyet kıtalarmın muhtelif 
noktalara asker çıkarmakla Sivastopol 
cinündeki Almanları güç duruma düşür
aı.-leri muhtemeldir. Sovyetler Sivasto
poldan 16 kilometre şimalde Balıklava
Ya asker çıkarmışlardır. Bu mevkiin ta
rihi bir ehemmiyeti vardır. 1853 te Tilrk, 
İngiliz ve Fransız filolarının himayesin
~e o zamanki milttefikler Balıklavaya 
asker çıkarmışlardı. Müttefik donanma 
önee Sivastopolu bombardıman etmiş 
ve mlistahkem mevkii dUşUremeyince 
bu çıkartma hareketine lüzum görmüş
tü. Haber verildiğine göre Sovyetlerin 
Balıklavaya ihraç hareketi muvaffak ol
muştur. Bu çıkarmanın A1man1ar için 
o kadar önemi yoksa da Odesanm şima
linde Öpotoryaya çıkarılan Sovyet as
kerlerinin Almanlan çok ilgilendirmesi 
icap eder. Sovyetlerin burada ufak bir 
lnuvaffakıyetleri Slvastopol önünde 
mUharebeler . veren Almanların tama
men gerilerini kesebileceğinden Kınm
uki Alman kuvvetlerini imha etmeleri 
imkansız delildir. Fakat Öpotoryadaki 
harekatın fazla bir gelişme arzetmediği
ne göre :Almanların bu tehlikeyi önle
miş bulunduldanna inanmak kabildir. 

Çünkü Öpotoryaya çıkan kuvvetler 
ilerlcmeğe muvaffak olsalardı Almanla· 
nn Sivastopolu zaptetmekten vaz geçe
'l'ek şimale dofru ~kilmeleri laz.tmdır. 

Fikrimiıce en doğru hareket Sivasto
J>Ol<la mildafaada kalmak ve bu ce}1he
de tasarruf edilen kuvvetlerin bir kıs
mını Almanlar için en tehlikeli olan 
Öpotoryaya sevketmektir. Tahminimiw 
ıöre Alınan başkumandanhğı da bu şe
kilde hareket etmiştir. Almanların Kı
nmı kolay kolay terkedecekleri tahmin 
edilemez. ÇünkU gelecekteki ileri hare
kat bakımından Kırımın hayati bir 
ehemmiyeti vardır. 

UZAK l)OÖUDA 
Japonlar Kuala Lampuru ellerine ge

~rdikten sonra Singapura 320 kilometre 
yaklaşmışlardır. Malezyanın yarısından 
fazlası Japon işgaline girmiştir. 

Bundan sonraki arazi daha anza1ı ol
tfuğundan Japonlar ileri hareketlerinde 
Uha az miqkUlAt göreceklerse de İngi-

Siy••f vazi yet 
• Mihver devlet

lerinin vıkılma
sı yakın mı? -·-Radyo gazetesinden : 

Londra radyosuna ıöre Amerikan sa
nayii şu merba1e1erden seçecektir : Bi
rinci merhale hazırlık devresidir. Ame
rika bu devreden geçmiftir. kinci mer
hale az istihsal devresidir. Amerika bu 
snerhalededir. tl'çUncü merhale çok is
tihsal devresidir. Gelecek sene bu mer
halede olacaktır. DördUncU merhale 
'.Amerikanın ve bütün müttefiklerin ihti
yacını bol bol karşılıyan bir istihsal dev
residir. 1943 te Amerika bu merhaleye 
varacaktır. 

Demokr&siıerin &nerikanm harp sa
nayiinin verimi üzerinde ısrarla durma
lan mihvercileri korkutmak içindir. Fil
fıak!ka ileriye sUrülen o kadar baş dön
düriicüdür ki bunlar UnUnde karşı ta
raf maneviyatının bozulmaması müm
lı:ün değil gibidir. Mihvercilere gelince 
bunlar Amerikanın bu muazzam prog
ramı hiç bir zaman gerçekleştiremiyece
iini ispat yollu neşriyatta bulunmakta• 
dırlar. Mihver radyolan diyorlar ki : 
Amerikanın kAfi derecede iptidai 

maddeleri yoktur. Fakat bu iptidai mad
delerin mevcut olduğu farzedilse bile 
iler::re sürdüğü ~rogramı gerçekleştir
mesi mümkün oJamıyacaktır. Zira Ame
rika geç kalacaktır. Bu müddet zarfında 
müttefikler yıkılmıs bulunacaklardır. 
MİHVERİN VAZİYETİ 
İngilizler ve Amerikalılar mihver dev

letler inin ayak üstünde durumlarının 
son rr""nlerini geçirdiklerini söyliyorlar. 
itah anın aç olduğunu, Faşizmin ancak 
Ge tapı nun \ardımiylc mevkiini muha
fa1.a cd l ildiğini idd!a ediyorlar. İngi · 
Jiz.1 r. Almnnyanın da halini kötü göste
r h orl r. Marc al Bra\•çi~ten sonra bir 
cok ko tıtanların azledildiğini bugün 
fs,·:çr<'d n r.elen bir telgrafa göre mare
şal K. :rt lin ha ta olduğunu bildiriyor. 
Aı ,.. ikan ka~ nakJarı daha ileri gide

r l'k AI ı. nynnın sulha kavuşmak için 
führl'ri ft ,y l'C1ccc ~ini iddia etmckteu r
ler. 

Alınanlar hu ne riyat.la alay ediyor ve 
Alm n n ·uctin"n mancdyntını sağlam 
gösteri orlar. 
Mıhverciler de müttefikler in duru

munu kötü göstermektedirler.. Mesela 
Çörcil aleyhinde Londra sokaklannda 
nümayişler yapıldığını biJe iddia etmiş-

liz mukavemetinin daha dar bir cephede 
artmış bulunması da mümkündür. 

HOLLANDA HİNDİSTANINA 
TAARRUZ 
Bir İsveç gazetesinin lıaberinc göre 

Japonlar Hollanda Hindistanına karşı 
taarruzda büyük mikdarda paraşütçü 
kullanmışlardır. Bomeonun yakınında 
mühim petrol kaynakları olan Tarakan 
adasına tayyarelerle kıtalar gönderilmiş 
ve sallarla karaya asker çıkarması ya
pılmıştır. 

AKDENİZDE BEKLENEN 
HAREKETLER 
İngilizler Libya ve Akdeniz sahala

nnda bir takım yeni gelişmeler olacağı· 
m gizlemiyorlar. Almanlar Akdeniz cep
hesine karşı büyük kuvvetler ve yeni 
hava birlikleri toplamağa başlamı§lar
dır. Bunların Akdenizde ve Libyaya 
karşı kullanılacağı bildiriliyor. Akdeniz 
hava stratejisi bakımından harbin bUtün 
seyri üzerinde büyük tesir yapacak biı· 
bölgedir. Afrika kıtası da müttefikler 
için baştan başa bir cephane üssU halini 
almıştır. Amerikan harp malzemesi ilkin 
Afrikaya çıkarılacak ve sonra hartkit 
sahalarına yayılacaktır. Hindistana, Ci
ne ve başka yerler en iyi buradan ik
mal edilebilirler. 

Bu sebepledir ki mihverciler bu sa
hayı ilkin hava ve sonra kara kuvvetle
riyle takviye etmişlerdir. Hatta Al
manların bazı cepheleri zaifleterek ne
den bu tahşidata lüzum gördüklerini 
şimdi daha iyi anlıyoruz. Libya cephe
sindeki harekat cazı şartlara bağlıdır. 
Her iki taraf kısa zamanda hazırlığını 
bitirınek zorundadır. Almanlar hava ha
reketlerinde muvaffak olurlarsa Libya
ya geniş ölçi.idc kuvvetler geçirerek İn
gilizlere karşı yeniden harekette bulu
nabilirler. Fakat bunun yapılması uzun 
zaman meselesidir. Bu zaman mesele
sinden İngilizlerin mihvercilere nazaran 
daha çok faydalaıunalan beklenebilir. 

Akdenizdeki İngiliz kruvazör filosu 
kumandanı amiral Henri Akdenizde 
mihver nakliyatının yüzde altmış nisbe
tinde tahrip edildiğini ve Almaniarın 
Akdcnize bir çok denizaltılar getirerek 
İngiliz filosuna karşı daha kuvvetli bir 
harekete geçmeğe karar verdiklerini, 
İtalyan donanmasının denize açılmakla 
beraber İngiliz filosunun top menzili 
dışında kaldığını söylemiştir. 

Mihverde lıaygı 

• Cenubi Ameri
kalıların alaca

iı vaziyet •• -·-Ankara 1 2 - Mihvercileri en ziya-
de wal eden bir mevzu da gelecek 
perıembe günü Riyo de Janeiroda top
lanacak olan konferanıtır. Mihverciler 
kendilerine karıı cenup Amerika mil
letlerinin açıktan açığa aleyhtar ve faal 
bir politika takip etmelerini önlemeğe 
c;l.lıııyorlar. Böyle bir politikanın gelif
meıünden en çok Japonya kaygudadır. 

Cenup Amerikada birleşik cümhuri
yetlerin nüfuzuna aleyhtar tek devlet 
Arjantindir. Bu itibarla mihverciler Ar
jantin vasıtasiyle Amerika birliği kon:
greıü üzerine tesir yapmağa çalııacaklar-
dır. (R. G.) 

JAPON SöZCOSONON BEYANATI 
Tokyo, 12 (A.A) - Japon sözcüsü 

Riyo de Janeiro konferansı hakkında 
demiıtir ki: 

- Tarafsız cenubi Amerika devlet
lerinin birleıik cümhuriyetlerin entrika
lanna kapılarak harbe ıürüklenecekleri
ni zan etmiyoum. Daha ziyade ıunu tah
min etmekteyim ki Arjantin hawiciye 
nazırının sözleri cenubi Amerika millet
lerinin fikirlerini aksettirmektedir. 

lerdir. 
JAPONLARIN TAVSİYELERİ 
Japon generalleri ve amiralleri radyo

larda mihver stratejisini izah ederken 
Almanyanın Rusyayı bırakıp İngiltere
ye hücum etmesi lüzumuna işaret et
mektedirler. Japonya için bir kaygı da 
Çinin gittikçe daha ziyade ağır basma
sıdır. Mareşal Çan Kay Şckin kıtaları 
Büyük Kanton limanının varoşlarına 
kadar gelmişlerdir. İngiltere ve Ameri
ka tarafından Çine yapılan yardımların 
tesiri görülmeğc başlamıstır. Çan Kay 
Şek Vaşingtona bir askeri heyet gönde
recektir. Bu heyetin ,..azifesi Amerika
dan daha geniş ölçüde yardımlar temini 
olacaktır. 

YUGOSLAVYADA 
İngiHz - A merikan kaynakları Yugos

lavyada isyan hareketinin gün geçtikçe 
genisledi ;-!ini bildiriyorlar. Berlindc ya
rı resmi bir kaynağın haberine göre 
mihver taraftan general D eniçin istila
sını verdiği yalandır. 

SEN CEYMS SARAYINDA 
BiR TOPLANTI 
Londra radyosu Sen Ceyms sarayında 

JJ SON KANUN SAU 

Yeni bir A vrupa ion· A lma11l•r Ra•Y.~ 
feranıı toplanıyor vaziyetten elft'İftl. 

---·--- ---· • 'ı 5ı 
,, A J m an milleti Rı-- slarSivasto- 019 0 

• v bkl • 
d •. • " ç cupn yap arı 1f 

e ceza i(Orme· pola 16 kılomet- .. , , 1? '" , . ii' 5 

•• • ••• 

u" eliyorlar re yaklaştı Babasının kasasını aç· -·- -·-Bütün Alınanlar der hal Almanlara ıöre teşeb- mış 3 bı•n ıı•ra almış' 
B. uHitlern e isyana da· biis ellerinde ve zamana t . • 

vet~yor,aksi gelincetaarraza 
halde- ıeçecelder-

Londra, 12. <_A.A). - ~ Sandey Obser- Vişi, 12 (A.A) - Ofi ajansı Sovyet lel'fıen Pendllde -•aJand,,,,,. 
Ver • gazetesının sıyası yazan gelecek k talannın s· asto ıa 16 kil ı bul. 12 (Y . A. ) p ,_ -.. . . 
hafta Londrada toplanacak olan Avrupa ı ıv po ometre ıtan eıu naır - angal- kaÇlnlftır. Babalannın muracaah iızerr 
meml •ketle · konf .. b tile uzaktaki Balıklavayı işgal ettiklerini bil- bela oturan B. Arif lnahn 14 yapndaki ne zabıta çocuk.lan aramıt ve Anadol• 
şunla;: yaz~or : eransı munase e diriyor. !elgraf SoyyetleriJ;ı şimdi . Kı- ~lu. Fmet ~b~ lruaamdan 3 bin ya sitmelı: üzere yola Çlbn bu macera 

Bu 1oplantıda müttefikler Almanya. nına hAkiın olduklannı da illve ediyor. lira ~ SOO lirahk bu altın aaat alnut. pereetleri. Pendikte yakabyarak ailele
nın 1918 de olduğu gibi hUkümet değiş- Perşembe akşanu Mibalavaska Vanoka kendi yqmda iki arbclatiYle beraber rine tealim etmittir. 
tlrmekle cezadan kurtulmasına meydan yakınına Sovyet birlikleri çıkarılmıştır •• 
vermemek azmini belirteceklerdir Bu Öpotorya Sinferepol - yolunda fiddet- 8 M M ı • • t ) 
sefer Almanlar kendi memleketl~e li muharebeler oluyor. ec ısı op an tısı 
istil~ ve tahrip görürlerse bunun ne ile Berlin, 12 (A.A) - Ahnan tebliii : • • 
?lduğunu anlıyacaklardır. Almanyayı Şark cephesinin merkez kesiminde n ~ 12 (A.A) _ BüyUık llmet taaclildne, 2552 uyılı haldm-
ıstila etmek, bu memleketin ileride ye- Valdey bölgesinde çarpışmalar devam Meclisi b~ Refet Canıtezln nislilfn- bnunumm 120 · ·add · · tacil..._ 
!'i.den t~vilze geçmesine mani olmak etmiştir. Cephenin diğer kesimlerinde de topı•muı ve TUriıdye • Fransa • ta- le baı madclelerin ~ eaını ind 
ıçın en ıyi çarelerden biridir. Yani Al- mühim bir şey olmamıştır. ailtere arumda Uç taraflı kaışıhklı .....:.._ -'-'"--' '1..--" resnı e 
man milleti için yapılacak şey ya Hitleri Stokh lm 12 (A A) İsv te yar- ~ nıa.uıen uwıvw tanfmdan yapılaıl 
derhal başından atmak yahut ileride 1 . ?. 'Alman· k -t eçbıaze1 - dmı mullıedeeine merbut hususi anıa,. tadillerin tudilrine ait oldullan Jayjb .. 
Hitlere tatbik edilecek c~zayı paylaşmak erme gore as e,r !11Ute._auıLa- manm tatbiki~ 8 aon khun 1940 larm birinci müzakereleri yapılmı§tır. 
c ki dan b. . . kt· n durum hakkında tam ıtimat besJe.. tarihinde Pariste imza edilen krec11 an.- lıleclis ... ,.__,ba ..:ı..ü ıo-1 .. - .. caktır 
:rı ann ınnı seçme ır. mektedir. Sovyet baskı.sına Finlerin de :.--..-- ....... ııo- . 

A • -·- mukavemet edeceği ümit ediliyor. 
r1. lrıka harpleri Berlin, 12 CA.A) - Doluda tetebbU-

<Battanfı ı inci Sahifede) sün Alman ordulan elinde oldulu, Sov-
. Alman ıre~el 
kurmay başka-

Norveçte yeni 
baltalama 

hareketleri 
yetlerin hiç bir esaslı muvaffakıyet elde 

düıman iate ve motörlü tqıt kuvvetlen. edemedikleri ve zamanı gelince Alman-
ne hücumlarda bulunmuılardır. Çevri. 1ann yeniden taarruza geçecekı,rl bildl
len Halfaya bölgesinde dün de 100 riJmektedir. 
mihver askeri eair alınmııtır. Berlin, 12 "(A.A) _ Alman reunt nı da hasta! 

. * . tebliii: Orelin batıamdaki bölseCle bir • • -
Kahire, 12 (A.A) - Brıt81;1~a Orta Alman tümeni tarahndan müdafaa edi- Br&Yçlçln lld y&Yerl " 100 Alman tap.ti lmba 

şark umumi kararg8hının teblıgı: Hava Jel\ kesimde Sovyetler biribiri ardınca ba b d stla 
~lar~ fevkalade fena olmasına ve yedi hücum yapllllflardır. Alman mü- ZI SU ay O ft edildi, yollar bozalda.. 
gorme ~ı hemen hemen o~tadan dafaau bu hücumlann hepaini mınaffa- tevkil Ollllllllllf.. Yanmnlal' pbrdcb.. 
~dırah. ve ~unakalitı çok zor bırv hale luyetıizliğe uiratllllfhr. Düıman bir ~k Bem, 12 (A.A) - İnanılır bir kay- Bem, iZ (A.A)- Gelen haberler~ 
l'.-oyan şı~de_tli kum fırtınasına ragmen ölü ve yaralı vermiıtir. Volokolamak naktan buraya gelen haberlent göre AI- söre NorveÇte gayet mühim bir balta
kuvvetlerınuz Geda~ya (Ag~bya) ile çevresinde biribiri ardınca bet hUcum man genel kunnay bq~ ~ Kay- lama hareketi olmuıtur. Norveç vatan'" 
Ageyla ar~1!da ~uşmana hucumlanm yapan bolşevik taburu tanklarla takvi- tel ~ . ve eski P8§kumandaD penerled tarahndan yüz kadar ~ 
devam ettırmışleı:dir. .. ye edildiği halde Alman müdafaa hat- mareşal Bravçıçın doatu olan bazı R- tapb berhava edilmiı, yüzlerce tayfa' 

Halfaya çevresınde duşmana ~kı- tında bir gedik açmağa çalıpıupır. Bu baylar ve bunların arasında eski bqku- öhnüı, sekiz limanda çqitli teaialer h• 
mız .~evam etme~tedir.. . . . hücumlar reci edilmiştir. mandanın iki yaveri tevkif ~tir. J&ra uirablmııtır. Bu hareketler cumaP 

Dun gece devrıyele~ı.m~e°;. bın Sol- ·~ •MW teai günü plak sökerken her yerde a 
lum yakınında yer degıştırmege çalışan A r • ,_ "v tL '•111'-C m~dal'aa La•' ni zamanda yapılmıştır Oslo Trond 
bir düşman devriyesine kayıplar verdir- me IRO ~amça ıetı J ' ~· vv • u IC .,. baym, Bergen ve diier ~ühim'limanları 
mi.ştir. t da Ü• kurmalı istiv• r vef !erini arttırı vor da bu baltalama hareketlerinin cerey...-

Halfayadan hatlarımıza talyan ka- -' ' · J nı urasında gemilerde ıiddetli infillk• 
çaklarının gelmesi devam ediyor. • -·- --· - lar ve yangınlar çıkmış ve bunlarda 
Havanın fenalığı tayyare hare~l~1!11 Tokyo, 12 (A.A) - Nişi Nişi gazete- Stokholm, 12 (A.A) - Müdafaa na- bazılan yanrnııtır. Şose ve demiryolla 

da kısmış, fakat hava kuvvetlerımwn sine göre Birleşik :Amerika Kamçatka zırı ordunun beş senelik tensik plinmın nnda önemli tahribat yapılmıştır. ör 
düşman münakalatı ile iaşe kollan üze· yarım adasında üsler kurmak için Rus- parlamentoya verileceğini söylemiştir. renildiğine göre bu hareketler NorveçU6 
rine hücumuna engel olmamıştır. ya ile müzakerede bulunuyor. Bu plAnla orduya yeni bir kuvvet ve ha- Almanları ve Norveçli hainleri ortr 

Nil çevresindeki . es~ kaınplariyle MW·~ \ rek;et kabili?'eü Terilecektir. °?nanmay.a ~ kaldınnağa ant içmiş gizli bir ~ 
hastanelere gelen esır1erın toptan sayısı Denı"•lerd· rarpııma ıelince denizaltılar ve baPa tipte ıemı- m17etin eseridir. 
26 bine yUkselmiştir. Bunlardan 1k1 yü- - • T Jerin lnpaı ~. 18 hava 
zü subay olmak üzere yedi bini Alman, IJ• y•nı· /a.&cumlar fHoüllas.ı yapılacaktır. Bu plin 750 mil- ~•MW 
860 ı subay olmak üzere 19 bini İtal- • 5 U )'OD krona mal olacaktır. jaPA.NY AYA 
yandır. <Battanfı ı inei Süifede) ~•MW APjaldlnden ıöndm· 

İTLoALdrYAN12LA(ARAİYI). DoLi·ybüŞdaTÜHalf _ ıiliz donanmasının top menzili dlflJlda B. "Hitler,, İn dldfı. 
n a, ya a kalmaktadır. lec:efı llatdaylqP .. 

ya bölgesindeki İtalyanlardan kaçaklar * ra/me•i difiJrrlJlmlJf -•• 
olduğunu bil~n Kahire tebliği dik- . Londra, 12 (A.A) - İspanyaya Ar-
kate şayandır. Sunday Taymise göre, Londra, 12 (A.A) - Bri~a mni- (Batfuafı 1 inei Saldfede) jantinden gönderilecek 1'10 bin ton.,_.,. 
İtalyanlar Libyada iyi muharebe etmiş- rallık dairesinin tebliği : Akdeniz do- lı:mtumak için y.U bir l1l1h taamaam clay için Britanya mabmlarmca ~ 
ler, hatta Almanlardan daha iyi çarpış- nanması başkumandanının emri altında 1ol lumrlmnütır. best geçme miiuadesl verihnlttir. Dar4 
mışlardır. bulunan denizaltılarımız Yunan deni- Alman pne1 ımn..,ı llideria ölüml lspanyoI gemiad §imdiden yola PmıJr 

Buradaki İtal~an kuvvetleri anlıyor- zinde büyük bir d\lpnan nakliye aemi· ile Nnffiiin ._...,..._ oftlıd.n W · tir. l'Spanyol hükümeü bu bujdaylanl' 
lar ki Libya son harp sahalandır. Bura· siyle orta büyilklilkte bir iqe pmlsin l klnlma 1lld illandlrmü ~ .. Dilw 1arı aç halka tahsis edileceiini ve Nd 
da yenilmeleri imparatorluğun IOllunU ba~~dır. Asker yilklü olan nakli- ,.-. m11Hnh•Jiiht ~ .... A....... ~yaya gönderilmiyecelbıi taahhilt 
getirecektir. ye ıemısı batmıştır. lale vapurunun ba~ lçia tleiiJ, bitün A'll'llpa ve 'btlttln b pl. etmi§tir. 

Ageylada bir meydan muharebesi tıiı görülmemipe de o kadar P hua- talfst tlfinya ~ tehlike oldula bnytL e 
başlamıştır. Mihverin tabyası geciktir-- ~ ~ ~. batmuma muhiemel Dl 7aJlllÜ istiyor. Almanya, a...,... & 81/DEl.'J'fJI 
meği hedef ·tutuyor. General Romele gozuyle bakılabilir. lwkknMlan ıelehilmek itin ~ 
son günlerde Sicilyadan biraz kuvvet lekenderiye, 12 (A.A) - Royterin Ak den Jmeket .n.tliii ilti:)eeeldir. Bu· ................... elePI.. 
gelmiştir. İtalyan kafilelerinin uğradık- deniz filosundaki hususi muhabiri Mü aa brpbk .AJmaQa .... ..,_,.., bl· . 
lan ağır kayıplara rağmen sevkedilen Anderson, Galetea kruvazöriiniln tar- ıtila wmleketlere tam bir • flrrlyet 'ftl'• d~~~ 12 Jr~·!> b-:- ük' B. 1!~ 
kuvvetten üçte birinin geçmiş ohnası pillenmesinde öhnU§tllr. Andenon IOD mele, Ja)Nlll)'QI 1maJm1aia ve M)'U T u..ı_ Oavye er rik 15• Uy . e~-:.1 .. _~ 
mllhtemeldir. telgrafım yazdıktan 80Dra kamarUma mma Jibek menfaatleri ...... Japoap· .a..ı1ov.uıo Am~ ~. ~eksiko ~ 

Mihverciler Libyanın kayıbını telifi dönerken tehlike ipreti '9el'l1mif'",.. ,. brp harp etmek için mitefikler cep. elçial Mr. Şmı~ ~ goruşmüştUr. Klçt
lçin Maltayı işgal etmeği düşUnebilir- miye isabet eden ilç ~ Galet.eanm hesine kat.imala haar 'bahmuyor. lerden sonra reısıcümhur genel kurmd 
ler. Fakat bu çok zor bir teşebbUstür. Uç dakikada batmasını mucip obnuştur. Vaşinıtonda ifaret edihtiifne lire bafkaDJ gttneral Marşalı kabul etmıpir. 
Çünkü Malta iyi hazırlanmış ve bugü- 600 kişilik mürettebattan yalnız 120 ki· im AJman plinmm: ıüttüiü baldJd ... •MW---
nün harp şartlarına göre kuvvetle mil- §i kurtarılmı§tır. 4lel Alman ordusuna llarpten honhna· l'fn .._...,. natııeflJıler 
dafaa edilebilecek bi: yerdir. BREST LİMANINA ırOCUMLAR ... bir halde ~k lmkimm nr- Y ,,·~::.._. 
A~ TEBLfÖI •V • Londra, 12 (A'A) - Hava tebliii: meldir ... Besmi mahftDeme tftlttbaöldtl- .. er• --·ıel'ClftaUIG 
Berlın, 12 (A.A) - Alınan tebligı: İngiliz bombardıman tayyareleri ye- itine ıore Abnan ıenel kurmayı timdi- gldlyoP .. 
Şimal Afıikasında ke~ ~yeü . ol- niden Fransada Brest limanına hUcum ki halde müttefiklerin im tuzaia düşe- • 

muştur. Savaş tayyarelerımız Sırenaika- etmişlerdir Tayyarelerimizin hepsi Us- eelini samyor. Çunking, 12 (A.A) - Bir Çin askeri 
da kıyı yollarını ve Malta adasında düş- lerine dö~üşlerdir BEKLiN TEKZİP EDiYOR heyeti müttefikler arası askeri konfr 
man hava meydanlarını bombalamt§lar- Bu hticumlar bu İıafta içinde Breste Berlin, ız (A.A) - Nevyork Post ıa- ransına i§tirak etmek üzere Vaşington" 
dıı:. . yapılan hücumlann altıncısıdır. uteai Almanyamn bir salh taammmda lidecektiı'· 

lTALYAN TEBLIÔİİ SON ALMAN ır0CUMLARI ltulunacaiuu ve hu maksat için Bitlerin M'IAl·MW---
Roma, 12 (A.A) - talyan resmi teb- . . . . Şark cephesinde öWiiriileceiini y.....- l'Pansad •- f MJı 

liği : Sirenaikada keşif kolları arasında Berlin, 12 <!1:A) - '.Alman ı.:bliği : . m. Bu haber Berlinde bt't Wr ..._.. a nurp e e" 
çarpışmalar olmuştur. Alman ve İtalyan U~ menzilli i?Planmız İngilterenin planlamnlfbr. tinden nte.lal flÖl'Mlenle-
hava kuvvetleri düşmanın Gambot ve Duvr limanını tesirli bombardıman et- Pin mallalıemesl .. 
Agedabya hava meydanlarma htıcum mişl~. . . JDaAC:A • • -
ederek yerde bir çok tayyaresini hasara Denizaltılumuz :Atlantikte bir dili- • • • • • • • • Be lin 12 (A A) D N B · n• 
ufratmışlardır. Düşman kıtalan maki· ~ torpido ~~~ ba~. Akde- Vişid~ bil~r-;-- · · · aJansı 
neli tüfenk ateşine tutulmuştur Zırhlı nizde de bir dilenm torpi]lemi§tir. DAJ.GA.. Ri d4 19 ba başl 
tank ve kamyon kolları bom~ ı. ~n kanunla 10 ~ kAnmı arasın~ YAZAN: Eczacı ~et_Ml K. AJctaı ~on vasına şu tta ana'" 
edilmiştir. Alman avcı tayyareleri dört İngiliz hava kuvvetlen 19 zu Akdeniz- Durgunluğu, sakitlili ibll1 eden lav- · 
düşman tayyaresi düşürmüştUr. de ve limal Afrikada olmak Uzere 42 rak, edalı hareketlere dalga diyoruz.. n;Giiiööö•••••••öö••••••••ööö•~ 

Malta adasına devamlı hava hücumla- tayyare kaybetmişlerdir. Ayni müddet Dalga olmak için mutlak bir mayi jnJıdüı .1ewrı, Yayar' 
rı yapılmıştır. içinde İngiltereye karşı yapılan müca- vasat olmak şart değildir. Dalga, son n.1.1n.ı.1 __ _. ... 

8
_ •••.11...al 

--------------- delede dokuz Alman tayyaresi dUşmüş- zamanlarda sulu şeyleri aştı, ' ·r yu- .,,. • ......... _, .. _,_ .... 
yakında bir konferans toplanacağını bil
dirmiştir. Bu konferansa Almm işgali 
altında olan memleketler mümessilleri 
iştirak edeceklerdir. Konferans bu mem
leketlerde yapılan zulmü cezalandırma 
kararı verecektir. Konferansın mukar
reratı Almanyanın da imzalamış bulun
duğu milletler arası Lahey mukavelesi
n in hükümlerine dayanacaktır. 

TAPON HAZIRLIÖI 
İtalyan radyosuna göre Filipin adala

rım, İngiliz Borneosunu. ve Malezyayı 
kısmen isga1 etmiş olan Japonlar demir, 
kauçuk, kalay, nikel ve manganez ma
denlerini işletmek ve istihsali arttırmak 
maksadiylc hükÜmetin kontrolü altında 
bir şirket kurmuşlardır. Bu hazırlık Ja
ponyanın işgal ettiği yerlerde derhal is
tihsal işine başlamak niyetinde olduğu
nu gösteriyor. 

tür. muşak şey dalgalanmağa başladı. iyi anlal'sın.. 
____ ,,,,_.~ Bayrağın, çarşafın dalgalanması es- a~~ .... IJUftı~ "'I 

F R A u-' Ay A kidir amma başların dalgalanmasına vr-.• :. ,,,_, :. • 
" .. yenidir diyebilil'iz. Kadın saçlannda- d1Jte ülfıöye inanırız. 

PPOfHllanda lleyanna• ki ondü1asyon dalganın ta kendisidir. BIPlmlz hepimiz, lle-
mele..I atdmamq- Düz saç, adeta durgunluk ve sük\llıet pimiz lllf'fnalz ı...ın .. 

manasına geliyormuş gibi canlılığı, ha- !-• 
Paris, 12 (A.A)' - Londra radyosu D ğd ÖL Dal 

Fransanın Parla ve Lil bölgelerine iki reketi saçlara da verir olduk. Dalga- a an ç Hel'. " 
yı üstü örtülü, oynak gizliliklere de nt .,. daJ a toplu 

t~;'b~1~:i~~~~'B:a ~ai;earnf>:~:5!a:i~~:: r:!~~~!:~ ~a;:ı: h~~~ya za~an~:ı;: ;.,,.;!'' uaı':nı Nlön· 
tarafından alaylı bir surette yalanlan- kattık, kış savletine, soğuk dalga&ı mez lılr lıttıündör-
mıthr. dedik. Eskiden ·Kış bastırdı» der ge- MIUi llıtısadi Cüntll 

---fllPııNvw ... - çerdik. Yazın •Aman azizim, eyam 
Almanyada uerUen lıq• babur mudur nedir, ter içindeyim• l'lyet yaPatfı.. 
lılı hediye: JJ6 mUyon diyenler ,imdi .sıcak dalgası • diyor- Denfı ltüı~e, d üzgün 

JHIPÇG 8fy&. _ larİ>aıga ne mana alıyor, biraz.. düşü- tidenae, ffle C ........... • 
Berlin, 12 (A.A) - Ki§lık hediye ola- neyim desem •Dalga geçiyorsun Ak- IZ~:=~~·=..ı~ .. = .. ~---.1 

rak.116 milyon parça 91Ya toplamnqtır. ta§• diyecekler diye kısaca kesiyorum. 


