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Akdenizde Beklenilen Gün !Vihayet Geldi 
---·--- ----------~* 

Büvük savaş Ege Tütün Piyasası Bugün 
Hazırlıkları 

Yanıı_m:_ktadır Bütün Bölgede Açılıyor ... 
İtalyanla,. Libya harbi· ----------

-~----~~~-,,,,,.,.~-----~-~-
ne artılı nitalya mey
dan muharebesin adını 
uermefıtedirler ... 

lngilizlere göre 
---·---

'l'ütün alıcılarına, ge~en sene müstahsile ödedifı· 
ıeri fiatin en aşağı yüzde H40» fazlasiyle mal aı- · 

maıarı lüzumu bildiJfifdi. .. 
'f<.:VKET BİLGİN 

Almanlar, Rusyada.ki savaş kudretle
rini zaifletmek pahasına olarak Akde
niz çevresine büyük mikdarda kara ve 
hava kuvvetleri gönderdikleri gibi, kış 
mevsimi yüziinden, Atlantikte faaliyet-

. lerini azaltmak zorunda kalan deniz al
tılanndan bir kısmını da Akdenize ge
çirmişlerdir. 

Dünya efkilrırun merak ve alakasun 
uyandıran bu hazırlıklardan çıkanlau 
mana, önümüzdeki günlerde beklenen 
i\lman faaliyetinin bilhassa bu bölgede 
toplanacağı merkezindedir. 

Bir şaşırtmaç darbesinin nereden ve 
ne şekilde başlayacağı bilinmiyorsa da 

~in~apurdan 30 
kilometre uzak
taki yeni hatta 

yerleşildi -·-Yeni hatta Japonlar 
püslıürtüldü. Felemenk 
adaları dayanıyor. Bir 

Japon Jıruvazörü 
zedelendi-

Libya muharebelerinin dünya harbinin Londra, 1.3 (A.A) - Kuala Lampur
kat'i gelişimi üzerinde önemli tesirler dan gelen Inglliz kıtalan şimdi Singa
yapabilecek bir değer ta~ıdığından ar- purdan 30 kilometre uzakta bulunan ye
tık şüphe edilemez. İtalyan basınının ni müdafaa hatt?la yerleşmiştir. 80 kilo
bazı gizli endişelerini belirten neşriyat da metre çekilen Ingiliz kuvvetleri yeni 
bu düşiinceyi kuvvetle meydana koy- mevzilerinde Japon hücumlarını püs-
muş bulunmaktadır. kürtmeğe başlamıştır. 

Mesela Virginio Gayda Jomala Di- Minahosa yarım adasiyle Celebes ve 
talyada neşrettiği bir makalede Afrika Karakam adalarında şiddetli muharebe
h:U:bhıin öncınJnden bahsederken diyot' ler oluyor.. Hindistan Hollanda kı
ki · . taları deniz yoluyle çıkarılan ve hava
ıuı;~.•h.Ya ~u~~arcbesi Avrupa ve dünya dan paraşütlerle indirilen Japonların 
I> ının donum noktası olacaktır. Zira hücumunu plirküstmüşlerdir. 
Wbead~ !apı1;m:ıJcta .o1an savas Libyanm Müttefik hava kuvvetleri dört Japon 
• t?- ile bırlikte lta1yanın da akibeti- tayyaresini püskürtmüş ve bir düşman 

b!3yuı :İdecektir. Libya harbine bu ba- kruvazörüne iki tam isabet kaydetmiş-
dan talya meydan tnuharebcsi adı- lerdir. 

~~ermek daha doğnıdur. İtalya topyc- Son haberlere göre Tarakam adası 
•un kara, deniz ve hava kuvvetlerini hücumlara dayanıyor. Fakat bu muka
~ sav~ sokmuştur. Taliimiz döğüscn vemetin uzun süreceği şüphelidir. Dün 
&uvvetlenn taliine bağlıdır.... · Japon tebliği Tarakamın teslim olduğu
, Gayda demek istiyor ki Tarablus el- nu ve Minahosada Mt=!nado limanının ele 
CI~ giderse kaybedilecek '01an şey bir geçirildiğini bildirmişse de b~ hah:erler 
bıüstemleke değildir. Faşist iparatorlu- müttefik kaynaklarından teyıt edilme
lunun biltiin hayallerini ve ümidlcrini ntiştir. 
lıağ)adığı harp kaybedilmiş olacaktır. Batavya, ·13 (A.A) - Tarak.an v_e 

Bu itibarla onun bu makalesini İtal- Minahossa ç1kanlan Japon kuvvetlen
Yan imparatorluğunun son parçasını her nin sayısı bilinmiy9r. Bu adalarda .'!er
~e bahasına olursa olsun bir müdafaa leşmiş bir çok Japon vardır. Ezcüm1.e 
.daveti saymak yanbş ohnaz. Japonlar Tarakanda sekiz kereste fabrı-

Çorçilin Nil ordusuna mesajında Şi- kası işletiyorlardı. 
inal Afrikasındaki muharebelerin kat'i --------------
~iye~de~ neden o kadar ısrarla Uzak doitt harp/eri 
t ~fttigı şımdi anlaşılmaktadır. Müt- e 
e , ere göre, Libya taarruzu A vrupı' ---

kıt a~•nın müstakbel kurtuluşunu ilgi- sı·yam - Bı·rmanıendiren ınuazzanı bir hareketin başln-
cıcıdır. Yani Mihvercilerin Afrikadan 

~~ ~u kıt'anın Demokrasilere bü- ya :hududunda 
1 d •r. us ve A vrupaya karşı hareket- ~ 
er ? ~ır sıçrama tahtası vazifesini giSr- d 
mesını temin edecektir. İngiltere bu sa· 8 t;arpışma
Y::e İtalyayı ya harp harici edeceğini, 
t.ı.ut Alınanya için taşınılmaz bir yük )ar başladı 
~~e koyacab'lllt ümit etmektedir. 

runı ·t~.~r en büyük düşmanının maksa- --·-
İ ı ıyor. Bundan dolayidirki Alman- 1 

Tütün müstahsillerinin büyük bir me
rakla, sabırsızlıkla ve hatta biraz da he
yecanla bekledikleri gün nihayet gel
miştir. Ege mıntakası tütün piyasası 
bugün açılacaktır. 

Tütün ye~tirenlerin, devletin bu ba
his üzerinde almış olduğu isabetli ted
birlere inanması, kat'iyen telaş eseri 
göstermemesi, satışa acelecilik etmeme
si kendi menfaatleri kadar memleket 

menfaatine de uygundur. Gösterilecelt 
istical fiatlerin arzu edilen şekilde tu
tulmasının önüne geçer ki, böyle bir şey 
bütün müstahsilleri zarara düçar eder. 

Piyasa açılıxken rekolte vaziyeti. ve 
satışlar hakkında bize verilen maltlmatı 
kaydeylemek faydadan hfili değildir. Bu 
sene tütün mahsulüıntiz geçen seneler 
mahsulünden daha nefis ve rekolte iti-

(Sonu Sahile 2, Sütün 4 de) 

Rusların Almanlardan geri aldıkları sahayı ııe ba§lıca hücum istika
metlerini gösterir harita 

'' Yeni Asır,, ın askeri muharriri yazı yor 

~~Ital!anın izhar ettiği endişe ve telaşı Japonlar ağır Jıayıp ara 
v 

1 
gorerek in~iliz planını akim bırak- uğradılar. Siyamda ....................... • ........................................................... . 
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Almanlarİn Rusyada kışı 
geçirmesi ve taarruza 
hazırlana bilmesi güç 

b:~etmn tenıelinden değişeceğini d~ü- ıunduğu söylen.i)70Jf- :ş·~·~;;~i················ .. ········ş·::;~~··i:;;:·gra ... d .... za •• p.to •• ı.:.::·a·d: ~n 
r. ,u takdirde, Libyaya yeniden h 13 (A A) Bınnanya yo- .......... -.., 

c;:,..., 1 Sahif<> 2, su·· tun 6 da) Şang ay, · - · · Alman Rus muharebe oephesi hali bi- cenupta Rostof geri alınmadan ve Kırını 
_ lunu müdafaa eden Çin kıtalarıyle şı- rinci derecede ehemmiyetini muhafaza düşmandan temizlenmeden Almanların 
:.ıııııı•ıııı•ı mali Tayland (Siyam) - Birmanya hu- etm.elctedı·r. çun·· ki, değil· yalnız harbın şark C"""hesın· de, diled',_1 en· gı'bı,· ilkba-5: · · .. ~ .... , ıı.1111ııı1111•11wım111111111111!: d a ~"" uu 

:: : dudundaki Japonlar arasın a çarpışın - hatta dünyanın tallini tayin edecek harp har sonuna kadar rahat bir müdafaa va-
i yen İ hi r j ayİ ha § lar başlamıştır. LAR cephesi burasıdır. Bundan ~ka bu cep- ziyetinde kalarak hazırlanabilmeleri an-
5 : JAPONLAR AÔIR KAYIP he, şimal ve orta bölgelerinde her ne ka- (Sonu sayfa 3, Sütün ı de) 
5 M := VERDİLER . dar sabit bir durum alınış görünüyorsa 
5 emurfar •ervet/• = Rangon, 13 (A.A) - Büyük Brıtanya da cenupta ve bilhassa Kınında muha-
S • • . • • .-• ~= tebliği Birmanya - Siyam h:1dudunda rebe vaziyeti henliz tamamile aydınla-
~ rrnı bıld1recekler _ İngiliz kıtalannın Japonlara agır kayıp- mamıştır. e = lar verdirdiğini bildiriyor. __ .:..._ __________ _ 

El ~ara, 13 ( Yeni Asır) HükU-~ SİYAMDA ALMAN DA VAR MI? ·~rrıımmmmn 111 11 ıınmmmnıımmnn 
§ '!~thtm ~let Meclisine bugünlerde E Bombay, 13 (~.A) - Siywda d J_a- Uııilımııııı ı ıınıııımmınıımııuıınııııınun 
5 söyleniy ır Bkanun layihası vereceği§ ponların yanında Almanlar un ~gu SON DAKiKA = or. una göre bütün devlet = ·· ı · Fakat Alınanların sayısı şım-
5 ~emurları sahibi bulundukl :; s~y enıyor ... - nilememiştir. • • • • • • • • • • • • 
: lak ve servet hakk arı em- = dıye kadar ogre EMİSİ •k c:' ·ı · . [ • 
~beyanname v ında hükümete 5 BİR FELEMENK G Amerı a r ı ıpın erı 
_ akl vennege mecbur tutula- = BATIRILMIŞ = c ardır. ~ Tokyo, 13 (A:A) - Hollanda doğu tahliye mi ediyor? 
~ımıııııııııııııııımımmımııııııııııııımmııı~ Hindistanı filosuna mensu~. 1390 tonl) uk · 

(Sonu Sahife 2, Sutün 5 te Fefemenfı 'J'aralıan r-------..... ...,~..,.~~~~~~~ adası.Japonlara 

mü.cadele eden son sistem Amerikan botları 

teslim oldu.. , 
Tokyo, 13 (A.A) - Alınan haberlere 

göre keşif tayyarelerimiz Bataan yarım 
adası boyunca bir çok Amerika gemileri 
görmüştür. Bu gemilerin Filipinlerdeki 
Amerikan kuvvetlerinin tahliyesinde 
kullanılacağı sanılıyor. 

Batavya, 13 (A.A) - Tarakandaki kı
talann dü.şmanın üstünlüğü karşısında 
teslim. oldukları resmen bildirilmiştir. 
Buranın zapb Japonlara paliahya mal 

olmuştur. 

Memur maaf farına 
yapılacak %amlar ____ , __ _ 

60 liraya kadar 
olan maaşlar 
yüzde yirmi 
arttırılacak -·-Daha fazla maaııara ya 

pılacafı zam yüzde 15-· 
Ankara, 13 (Yeni Asır) - Memur 

maaşlarına zam yapılmasına dair hazır
lanan projenin bugün (Dün) başveka
lette tetkikine başlanmıştır. 

Projenin son şekliJ!C göre asli maaşla
rı altmış liraya kadar olan memurların 
maaşlarına yüzde 20 nisbetinde, bundan 
yukan maaşlara da yüzde 15 nisbetin
de zam yapılacaktır ve bu zamlar vergi
ye tAbi tutulmıyacaktır. 

Hastalığı sebebile çekileceği söylenilen Alman genel 1curm.ay ba§kanı general 
Kaytel Rumen ba§vekili ve ba§1cumandanı general Anton.esko ile beraber 

im ani rın 
vaziyeti 
okm··şköl 

• Bazı yerlerde ricat 
hatlarının kesilmesi 

a da 
orkn baş
adıden·yor ____ , __ _ 
Matbuat sefi askeri .. 
harekdt tehlikeli saf-

ihtimalleri var haya girdi demis 
-·~ ~-~ 

Kırımda ıı Alman tüme- Hi~ Jıfmse uaziyetin me· 
nl yoJı edilmefı, Lenin· suliyetini almadığı için 
gJfaddaJıi Almanlar B. Bitlerin baıJıuman-
çevrUmelı telılifıesine dan olduğu 

maruz:. söyleniyor-
Moskova, 13 (A.A) - Bu sabahki Nevyork, 13 (A.A) - cNevyork Tay· 

Sovyet tebliği : Dün gece cephenin bazı mis• gazetesi yazıyor : Alman milleti 
kesimlerinde kıtalanm1zın faaliyeti de- kendisini ileri sürmek için cesaret veri-
vam etmiştir. ci vaitlerJe zaferden zafere gönderilmiş-

ASKERi iırrİMALLER tir. Şimdi bu devir ortadan kaldırılmış-
Londra, 13 (A.A) - Niyuz Kroniklin tır. Tam ve hızlı zafer güveni veren vait· 

askeri muhabiri Rusyada askeri durum Ier sona ermiştir. Alman matbuat bür~ 
hakkında şunlan yazıyor : su şefi doktor Ditrih askeri hareketlerin 

(Sonu sahife 2, S"dtun 6 da) ciddi ve tehlikeli bir safhaya girdiğini 
---~----------- bildirmiştir. Ruslann eline geçen strate

Japon c/ananma•ı 
fimdilik serbest/ 

---·---
An: erika kat'i 
deniz muhare
besini istediği 

zaman yapacak -·Anıerilıan donanması 
ingilteJfe yoııa,.ının açılı 
lıalmasını temin etmelı· 

le meşgul •• 
Vaşington, 13 (A.A) - Bahriye na

zırı Knoks belediye reisinin yıllık kon
feransında şöyle demiştir : 

• - Amerikan filosu hazır olmakla 
beraber Japon filosu ile yakın bir gele
cekte kafi ve büyük çapta bir muhare
be beklenmemelidir. Çünkü Atlas mey
dan muharebesi harbin başlıca sahnesi 
olarak kalmaktadll'. 

Amerikan donanması Birleşik Ame
rika ile Büyük Britanya arasındaki yol
ların açık kalmasını temin etmektedir.• 
Nazır sözlerine şu suretle devam et

miştir : 
(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

Alba11 Knok.M 

fSon11 ~avfa 3, Siitün 2 de) 

Halfaya harp sahnesindeki harekd.ttan 
iki intibcı 

Afrikada va:ziyet 
---·---

fn1?iliz ileri ha-
reketleri de
vam ediyor -·-Mihver Jıuvııetlerinin 

esas hatlarını lıurmağa 
çaJıştılıları yol boyuna 
uarıldı, Sollum alındı •• 
Kahire, 13 (A.A) - İngiliz tebliği : 
Kuvvetlerimiz dün Ageylaya doğru 

büyük terakkiler kaydetmişlerdir .. İleri 
ko11anmız Ageyla - Moreda yoluna var
mışlardır. D~man esas hattını bu yol 
boyunca kurmağa haz1rlanmaktadır. 

HALFAYANIN İLERİ KARAKOLU 
ALINDI .. 
Hudut bö1gesindc Halfaya mevziinin 

ileri karako1u olan Sollum köyü zapte~ 
dilm4;tir. Yarısından fazlası Alman ol
mak üzere 350 kadar esir aldık. 

Hava kuvvetlerimiz Agevla bölrrec::in
de düşman kıta1arını ve Halfayayı bom
bardıman elmislerdir. 

ALMAN TEBLİGİ 
Bcrlin, 13 (AA) - Alman tebliği: 
Şimal Afrikada Sollum kesiminde sid

detli İngiliz hücumları geri püskürtül
müştür. Şiddetli çarpışmalar devam edi· 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 
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_Büyük savaş 
hava kurumu- Ekmclt. lartlerı dotflaruluyor Hazırlıkları 
na teberrüler 8 •· b• • • •• u ış ıtınce ıaşc mu- Yapılmaktadır 

2'ARJRf ROMAJf Yazan: Şaltln AlıcllınNln 

-- Biiyük bir tehlike var! 
devam ediyor --e 

Kmrak=--~.:r.::-=:.~.~el'll'- DUn-a .;_ııwnav dürlüğüncc dağıtılacak =1=~..:: 
fO na gitti, tefHntpjjlepe va kuvvetlerinin ~ ..,.Jtdan Janb-

- - ,,..,. lzalud aldı- 8"n JJO ntenllll' J salonda elawelı lt.,.,laPaa dol• miyle lnciltenaia AHı •· M"'MIJıetl-
o daldkeda aeye ~ bGemı,e. taam 7ardımile yataktan çıkan Gevher- Bu hafta Ha.a lmnmuma tacirı.tmJa duHı .... INlfladL.. ne tamir bbal etmes ~er wır..k 

rek amma -~ Jmeabn muhh11111: 11 bamm bu .m- hiç kim-dm muave- laymedi teberriilerde bul uş1arcbr kabil o1acaimı tahmin ediyor. =m içinde lmbar blılırmala ~ net .... .ıairln, yahm ~ bVYetlne Teberrlllere b6yUk bir hızUvam edfL Halka tevzi eddecek ekmek kartlan-~ Jqe umum mildUrlülOnden alı- y~ Milnrer Uak .-lfa 
: istinat eclerek birdenbire ,.rmdm fır- mektedir nın doldurnlmaınna dün Ticaret odası, nacak talimata liSın bunlar ev1ere tevzl Japonlana tatbik etdll taama tabya-

- Aaaf.. Km!.. Ustftme .,tJik mtlhk! ladı : V ı· B. Fuad Tuksal dün sabah Ha Belediye evlenme dalresl ve beledl,.e ecli1ecektir llDI teknrlamak nlJetl•Mledlr. Ol't.da 
sa,.le birdenbin - • alda! .. m - X. wı deli mi oldun? Dan pce~ lcur~~~a litmil, kurum reisi B. Ba~ mıec1Jsi sa1oo1armda ba;ıemnıp. Vali B. iıulld TUbal dla bıt doldv- tlebt 1 ..,W.. .. , ' W • ... llal-
Çdıhrdm mı - ,..a.T ~- içi vukuat ilzerine aten ...._ dandllk. Serter kurum Uf • le Muhtelif dairelerden 'ft miles•ıaler- ma faaliyetlnl tefdt 8Jlemlt. belediye taya yapılacaktır. Kısmen Alman denb-

Zllldan ll1li bpbrmilik oldu, .,ali Aç Kefammla eOz1 bir akıl bldile onu da sanildd t "'.:ı--n .. teL~•~-'-~ den ayrılan 150 kadar memur dün ak· reisi B »-nt Leblebicio"lu da •'=ma cUerile takviye edilen İtalyan dmU1111a-
._..._. ..:-..aa elimbdm J...lr....t m e gu .. ~ ... ~. uıal('rwer DBAlrnMla . A"'P" && ap - 4llnise --ı.ı.a... de .... ılDI 

fU r= - r-wa - • izahat almıştır Vali teberrü listel . f8JDa kadar büyük bir pyret)e çaıq. kadar laaliyeGe aJ.&kader olmıqtur. ""'!i'"nJVI~. 
G&udl:J• m&19111l? Artak VlilJaoM AnJetane, kız! .. BU;yGk bir ~e Uzerinde m~ olarak bunları Jnced: ll\lfbr. 'Uç yerde faaliyet ı&derııMie Ticaret veklleti müfettit muavinle· Şa haLle balda mevzuu olan blb'iik Jaa. 

Wdlz. Jpe ,.taldn 9kmaia ı.adam- lçiDde bulundulamuz en-çek ml. Ne '--- ... ~.._ !-&...A&.. ~bu ekmek brtı bllro1uma Sca- rinden B Saip fzmlre -lmiftir J!!lrmelr ıebdwlll pek yalan oJdalmm bbul 
JOl'US- libl bir tıehlJb bu? ......... .,, .. ™ ~--~· bmda . ·- . ~ ·-= _ Telaf etlmjiaiz, han..,..... , Zda- Kıvırcık Salata brpmndıkine itimat 7'~bentilerin daha balı bir tH'lcle ymlJeri ilAft ~· . kartı ve dller iqe mevzuJarmı tetkik Btltfbı ı..arh.ıaı ,....ır'enua .-.U-
Dimde ~ bir bomkhdr ..,da o1mem..- tıelkta edecek deıecede kuvvetli, tellrli cem i için bazı kararlar ahnm•,eJr. Vi- Kaıtlarm doldurulması bıtirildild4:n edecektir. ilk hWnea 187 -el oı.wan Aca-
tir. Yarttl• ilin tanwnt1e ~ bir ifade J1e cenp ftl'dl : lAyet makamı bu mevzu lle pek yalan- fiUn ltileı • dı i7i Wr durumda ohaa-
Jllll. Ba Jaıpa • perdeJed melwn ap.. - MehptıN bir deffbnlı de •YiflJorl dan alAkadar olmaktadır. G d • h • • h dJluhr Alman pnerah haftalardanMll 
dlllll. Çlakl .. 9Dk mnh1ın baa ~ Gewhertl bamm .,.- bir b1.bha a..nt,et yaıışmda fzmırt en öııe ae-1 e iZ De 11010 CDJeD 1tek1edİiı .1anbmcı bvvet1ert alaMbalf 
..,.ı.tmek lııll)WWD... Skleıbaln ı.m.. firlattt: ~ mtımldln mertebe UstUn rand- · , ..wlr? Blm• -..... etmekie ola _,._ 
dan dıpn,ya mzmuına meydaa nrme- -Yalan! .. İfte kıza yine iftira edt,orı- man tıemfn eylemek 'bir~ olarak ele •h • ı• ._ mshmln •in Mtleell ...,.MI._ 
mek lkım,plJyar_ AD. Jlehplre qlaıdaberi bu IU"81dan ahmm...... taşması ı t ma va * ~ ............. Bayle diyen Kıvırcık Salata kocakan- d.ıprıya ayak atmış delildir... Listelerde adı ~n hamiyetli tadrle- ) 1 r ...;.._ •uftlfak J:dU: ~ ::: 
na pama dalna yalrlapa. O bu •nfJ'ette herbanlf Mr delikanlı rlınlzfn hemen teberrilatta 1ııahmma1an ıtmıl bal ............ Almaa tııı• .. 

- Nedir bana o ~tacaiın 19yler! .. ile görüplp tanışmağa nasıl muvaffak mzu o1unmalttadır. V.ıımtz teceanmı- - ..... ıll ı1- _,. .. , ., elaH)D. 
Blntmllb9 hm W.m ~ ~ olabilir? zm teberre1er'.na.n ft kurwmm bu.. .Kütahya n1111ifnd- viJ&yetimbr.e ,.1 Valilik mak•ım clUn keyfiyeti acele •· Ba 11•.,a. Aheehr, ftldt b,W. 
Gel ellrnden tut da şu yataltn ıçmden Fakat Kıvırcık Salata bu sualin kar- h8dBI 4;1111ışma]nmdm memnuniyet be- ı. 1ıılr teJanfta ~ brlarm ,,. ya- Menemen b ahmlılı Çamaltı tuz. meden harebte ıecmek, aeele ee..et 
ÇJbylm._ şılıtmı ft!'mekt.e de geçikmecD : ym ~. lan 711iınurlarm ~le Gediz .uı.- Y"' na. w•••lhrlu 

Kıvırcık Salatanın yardımile yatak- - Dışarıya hiç ~ıkmıyan Mehpar. bu •--- ruıda kabarma a1lmetl l&'Wdill«l bildi- 1uma ft dqer aWmh c1alre1ere bildir- f ftan Bıı..tnıf 
:1 ..C. ~~-= ı!:; =: ~ 1:re=t"ı~ Harice 95 tane elrmek r"·'•· m1t. tedbir a1mmuı WMnn''"'"· 
.clmı 7Gr0ytlp yatalm yanında duran Ya bunu hiç aklınıza getirmiyor mu- .ı ..ı L • • Af "lı -ı • . .-. 
diba 8rtlllll alçak bir aedlre oturduktan ··- . ·. ı.:ııltanım?.. gunaermeıc ı•temıı Beklem·ıen Gu··n Nı·bayet Geldı· rı oua llCISI l'•& 
90Dl'a KıVHCık S.W..V. yuideo c1edl Tutuldulu W., w korbdma koca- -·- (Bmttanfa J llld W•> 
ki : . . 1 .. karı sık ak duyarak : . ServillmwUlde fırua a..... cılla . A19C1abpnm beh•nd• dOt-

- lfte ılmdı seni dlnlıyorum. Söyle - Amana dostlar nedir bu başımıza Mehmet haklnnAla harice• kdo ....._ (lllıttlnfı 1 lllCI Sahlfe6ie) da hGldlmee ~ ıa.... ,.... arblı ~ tl8l'l bareD-
bakalımf.. Hadi durma!.. Bana anla taca- ge]en)er! diye haykırmaktan kendisini atmak suretile milli ko hnmmne d: 'Jl.fllttehsl~ _.. -1.. .. 1.- teclarlk ~'-''-" wft.Ja .. -..L 
im 117llr ~·dair! alamadı ve lllw etti: uhalif hareket 1 ..ıı~..o. but:rle noband•r. Geçen seneki rekolte · ~ .--.-r• ti -.--..- mu ~ ~ 

Oefteıtl llnımm sorgu una karşılık -Kıvırcık Salata! .. Ah ham im!.. Bu- na ey e'j. 1 1IMI- • inlJyon kilo idL Bu .ene ise, İnhisar- eyledikleri ti1ton ambalAj IDllddelerinln auttu'· Savq ve fluka tayyare1-lmls 
olarak Kıvırcık Salata gayet hafif bir gün sen buraya beni deli divane etmeğe hut •uç muamelea yap• mıp. m idaresinin tesbltfne g6re 25 5 milJon t.amam•nm malın t ..... mMiruJea mnn bu bö1ıede dillman olomobWerlni W 
.sesle dedi 1d : mi geldin? Bana çabuk cevap ver! Aman kdodur. TUCClll' ,,. bQyOk aııcd firmalar ~ tüccarca ve kumpanplana Sirenetkeda tayyare meydanlan ile S.. 

- llehpueye dairdir, .W&anını... şimdi düfUp baY1lenbml Söyleeeııe kız! DAAılP ~- nkolteyt 27 milyon kilo olarak tesbit ıadesinl istemektedirllr. Bu JtOkMnm man teslslerini bombalamışlardır. Baft 
MOthlt kocakan o dakikada birden.: Mehpare bu sarayın içinde acaba kiınl .-9 Rmwerede ey~. :tki sene aramndelri ugarf bir m~~ dilell olmMa itibarb-le ve- muharebelerinde Uç İngilfs tanaresi 

bire öfbJenD:ıjp1 : • seviyor? ,,...,.,.....,. J'OI- ebllme 9 milyon kilodur. kA1ete bildtrilerelc lmmGle edilme.ı il- dGşUrtildG.. 
- Ben de demin bayağı telaşa dU~- Kıvırcık Salata gayet vazih bir ifade ~ valimiz Delhli.meıe D'ONKU TOPLANTI zınıdır. Mal~a bqı bava hücumJan aıece ve 

mtl§tU.m. Uyku 881'lelDlilile yaııdarak ile, tane tane söyliyerek ceqp verdi: nabiyflllmJe tefti§lerde bultmclula ma- Dün sabah ve~ aonra mmtaka PİYASAYA GİRECEK gUndUz devam etmlştlr. 
senin eheınmlyetll bir meaeleden bahse- - Kimi olacak! Sizin genç. yakışıklı da Deiiımmdere aahı,. merkedue b- "ncaret mUdürlUIUnde biri ihzari mahi- F'tBKALAR Roma, 13 (A.A) - İtalyan teblili: 
deceğine zahip olmUftinn... misafirinizi! Hani ismi Tayyaroğlumu dar muatanm bir ~ ,.ım-11 husu· yette olmak üzere iki toplantı yapılımş- Tütün pyasaa U. alabh olarak &el- Sollum bölgesinde İngUiclerin ~ 

Kaz aen bu llehpue ile neden böyle dur, nedir! lfte o sU7.el delfbnl• ile 1ıııa mnda nahiye nılldtbilaılt direktif Vft\o lir Sabahleyin yapılan toplantıya bazı mesine intizar olunan •Tbe Amerlean• li hücwnlan kıtaJarımmn mukavemeö
mUtemadiyeıı tılrafır durur sun? !nclr dakikada mercimeği tamamile fırına ver- miştir. Naı.t,e mildörtl ha tp ~ bir ~ zevat iştirak eylemlt, öileden ~panyuı direlr:törU tebrimiD ..ıım.. le ıru.lqmıpar. Carpqma)ar dewm 
pkirdell doldurmaz qler için lkide. bir- miş bulunuyorlar. gayretle tmnam1amı~ Cumaovamıdan aonra saat 15 te yapılan toplantıda ise tir. . .. ediyor. 
de baa hep lMa bipre km çeklftinyor- Beni din1eylnlz sultanım... Dulgurea köyUne ~ olan ,oı yap!- bUttın tütün alıcılarını, kum alan, Amerikalıların piyasaya bilfiil iftlrak Agedabyanın ceııup batmanda dtıpa 
llUD! Diline dolayacak bqka bir mevzu Şüphesiz aiz farkında olmadınız_ Fa- mıtm inhisarlar tdaresbıl. li ~ edip etmi~ ve hangi kumpanya- )>iiskürtülmüştür. 1nıilideria bir bt 
bulamadın mı?.. kat ben, Mehpare ile Tayyarollunwı. Yab. Owe _.,..,. m8ııllldG- Amerikalı flrmaJan ıeaJıer eden ahcslar nm ne mlkyuta iştirak edıeceii fU daki- adılı arabası tahrip edilmiştir. Tana-

Jalnden fi'- ...ıhJ'ı bir kaşık .suda havuzlu salonda~ e11ent1 emasm.. IUlıe alt kun•n=-~ l• • W- ,.ı Mbr. bda bile tlcmt bir ardır. l'abt W.. ..ı.1m1z d6'man ~ boımbudloıo 
bopcabm ., . da gaderile b~irlerıne ifmarda bulun- da biJdirilmlttir. Bu 7ol ela hemen tDta Toplantıda Ticaret vekAleti tütün kıs- verilen malQmata göre, kendileri bl1flf1 rnan etmişlerdir. Uç dttşman f.ayyaresbııl 
Buııun..beblnedlr. Anlat ta barı ben duk1aru:u M'D11p:im edileN1ll fi B. p So 'zahat vererek dev- piyasaya )ftlrak eylemeseler bile, anlat- dil.ştlrdUk. 

ele meraktan kurtulayım... Gevherli hanım gönlüne dUf8D fÜpM = r. mı . .şe •• yer 1 
, tıklan baıa tt1cmr AmeribhJar •le İqiliz tQyareleri Trabluaa balU',... 

Kocabrmm hu aeri skleri bıpm- ateşinin tevlit ettiii ıstıraplar lçlDdıt Jetin tütthı pıy~ h:ı.tkmda alımt ol- mUbay tta buhmacaldar mallan ~ bir bombardunanda ı...ı.---
cla b1a Kıvırcık Salata hlç .iltifiD1 boz. kıvranarak boiuk bir_.. • dulu tedblrleri iWı eylemli, pfyuanın aa ve pmnıyan -ur 
~ metin -1* ...ıe mubbele ede- _ Fakat ne tıkar ~? CÜ7• hay- PA M• GO•O 89Ç8ll .-ıeterde cart usullere göre ..,_ lendikten sonra satm alarak ~ ecı.. ı.rdır. Maltadakl hedeflere hflcum edtl-
rek ded1 ki: kırd.t. bu~ bir clellll B11 bmr .a. r......,, • .._..... -- ~acalmı beym etmll, fakat ar- ce~=- itibuea Almanlar ve İnil- mlftlr. RH11.... . 

- Ya~~uz, a.Jtanım hlm bir meselede hlG bir mana ifade* Bu mfta 7111'1...elr ilk wuçJan fWl• ~~ahafiatl~e ~ m~ lider adına da bua mUe111• ve firma- Sa ;, -A 
Be bu buraya Jılehpareyl çe- mez... Berkel birbirine bakabilir. Jardlr • • 1th·q .... en aşa&• ... ~- lar tcıtan atle)arma iftlrK edeoek1er- 4')'e.. ere IS"'re 
ldflbmek müadde p1mJt deldim Bayle zayıf, ehemm17etıdz bir emmare tJdnd takımlar .-ada • Saat 11 c1e mtld•hale atqlan yaparak mftstahpll dlr İnhilarlar ldared, yerli 1lribıler ele (lllıttanfa 1 a.i SahlleıM) 
~ !>~_tellke içlndek ı ~in bu1undutun ı ld.Jm u- ytee bulda~-~~~h"~et-? Oödepe - Altay .. Orta ~ l'aruk.. ~~,:" ~ WO:~~lemlt .. Mnl dahil oım.k üzere '18 firma '" ma-- {)'_. k(1..1•ı. Alman -·bu bir ---aı--
IU .._. uaucr verme ç e ... - .. - ~ ......_,_.... Ym ı.lııem1er. Ommn llülblfa. ~u le piy~ ittirak eylemektec11r Bu 1U Y ~-.... -- Y"n.l.LIUllO 

Bir kaç dakika evvel Kıvırcık Sala- ..,.. B 1 TM B D t _..,. Birind Lkı 1 • ~ • Saat l3 te blldlnn1'tfr. ......._,_ _-._,__ ..:1-L- • ._ --'·· • ...n..n-· tehdidi altmdac:br. Rjev, MoJa!sk, Ye VI-
,. m ar · Ticaret veklJettnl temal1 eclaı B. F. Ulll" .. ...,.._..., - UA ......... _..,.._. ama önJerlne Qekllen A1manlarm ..,... 

:;;iiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ'9=-=m;;,.;;;;;;-iiiii;c;;;iimi;;ı;iiiii--~ Altay - Demlnpor .• Hakem lluatafa Ba- Soyw tOeenm ~ aene mOstahaUe den itibaren harebt1t pçecell tahmin a yOz bindir. B(ly(lk Rus kunet1ed 
-. l&.. Yen hakemler : Muzaffer - Aıaet- adamlı olduklan flatlere aspıt yüzde edilmektedir. §imdi bu meıkazlere ~r Bu ha-

G
l\..w tin.. 41 -~ -ır.1..-..u.. '-'----'- MODAHALB SATIŞLARI rek t u---ı......:1- dn--m L-..: _._ BU un iSTiKLAL ıÇJN DôôOşEN Saat ıste = G&tepe-Altmordu.. 11a- rmı -:abu;-;-.~-·--- m: ...--Tlearet ftkdllll p(Jua- yo.;: ::.n:;w:= ·vı-==-~ 

kem Fehmi.. Yan laelren1- : 11....,._ Bu tebllpta bakılarak ve bunun bir Yl sıkı surette kontrol ederek satışlaruı bOyUk Alman orduları Moskovadan 19-
o-_..._ 1r a .cm ,. • ...._ Faruk.. devlet temennid ve tebligatı olclulu ı&z dHrMfne ve arzulanan seviyeden 8'8· len yol boyunıae 981dliyor. Sovyetler :eo; 
.....,az...auuıı ~ ~- 8af1nde tutularak. mlatahslle maJmı lısma •tlt yaplmmnMmlı itina edecek· rodlnofa vumıelmdır. Bura.si AhnanJa. 

ŞAN.... ·-• • l"8l 8eDekl flatlerden ,.eme 40 lazla.. tir. Tüccara ve alıcı mlle..-elere bUyQ)ıc rm geri çekibş yolunun 25 mil cenubun-
ıo• LDCB J:stu: IWllANDA t'UauSl'iK siyle satışa an.etmesini tavsiye eylemek bir 1' ::=-~· .q.. piyasa. bekle- dadır. Brlansk ta tehdit altındadır. X.. 

YoDPda faal~ mOm1dlndUr. Dilen --""' g8sterm~ plymyı tu· yaklar, Jn:ıak1ar ve atlar Ruslara b(lytli 
EDEN.... Turistik J'(lllarda qa laalf,.U 191· tuı:al SORtl'LBN l'IKtlU..BR tacak mahiyette mGdabale satıfları ya- bir hareket kuvveti veriyor. 

mur ve kar ytızGnden llekteye ulramıf, DOn yagılan ve blly(lk eh~ette pılmıyacaktlr. Fakat bu itte en ufak bir Ruslavofun fimal dolusunda Alman 
K O a K V 9 V Z R B 1 S' i N havalarm açılması ilzerine diln yeııldeD bulunan toplantıda tüccarlar bam t.e- bozguna tesadüf ~· derhal tesbit çelcil1f yolmıun bsilmesl mOmktlncfllr • 

• ....._ ........... vtcroB 'MB LANGLEN faaliyete batJanm1ştır, mennilerde bWunmutlıl!'dır. TUtQn tile- ol~ ve. fimdllik sizli tutulan fiat ba- Daha cenupta Orel, Kurslt ve Harbi 
__, ..aAK All&UB Bwbrmada hazırlmu tlıllar ,alan- Clll'I. aatm alraklan ttıtOnlerba hmıre remıne liire pty...aa mevcut tUtUnı.r bölgelerinde de dttşmana buna bemer 

D'ONYANIN OLDUCU KADA& TCK Dl1BIA.ILAlmiDI DA da şehrimize getirilecektir. nakilleri için kamyon ve vagon teminini satın almacaktır. darbeler lndlrllebllir. 
Ş TA ! 

8
E KS ~ BE t ~. , 8 , _. .. O _. .a ... ,._. _. Xarpyab iskele meydmnna kadar istemişlerdir. Bu dilekler not edi1mlt- * Kınında Öpatorya, Sivastopol ve lt9l'f 

u "' ...___..,. ...-.~ & .. olan :rol tamamlanmak tberedlr. tir. Ticaret velrillillnln bu hUIUlta ko- . .~ ~ :-edTUtUn mtlltahalllerlne bölgelerinde Almanlann 11 tümeni yok 
B()YOıt ili& AŞ1UN, B0YCK BiR MACEBANIN 8 O K A N 1 t.bıe me,rdanı bazırlanmı pllna gö- }aylık lösterecei Omidi izhar edilmiştlr. ıyı ış er temennı er. . edilmek tehlikesine maruzdur. 

SEANSLAB : ıı.ıs - t - UO - 8 de.. Cumartesi, Pazar 9.30 DA- re .turistik ;yollar procramı dahfltnde DUnldl toplanbda bahis mevzuu edil- Lenhıgrad bHlgesinde de durum ya-

&·---~--~----~----------~, ~~ ~~~~~~ki~l.J~•faharp~~~~~~~~. "1111 mssc .,... Ehemmiyetli Alman teşkilleri Lenhı-
lak varda.. bamr sÇmedi. eBattanfı 1 lnel s.hlfede) gradm yedi mil cenup doğusunda Şlu-

Büyük Gece 
ID-L..ı- ~ • olanJua matta 99 ns Ah, ded·.,: hanclaa .,edıl 9T en-el ._ Oranj mayn dökilcll gemlainln batını- seııb\11'1 ve $odova arasında çevrilme 
... _._ ........ - • dığı bildirili tehdidi altındadir. 

_Bonjur, Tantal, dedi, dOn a1qam zln Pı,-er Ye Pol blell zmd~lanna JAPOınl:m ALDIKLARI Kuibişef, 13 (A.A) _ İzvestiya gaze. 
ıeldlifm ftldt * uruıoıdunuz. BURUn atdchlınm ~UJ'~az zaman mi hiT YERLER teslnln muhabiri Almanlarm Harbi 
hepiniz de tamaDMllDIZ, tam ft lftGbm- daha ~ eanmqtık. C~ "'-1..• 13 (A.A) J tebU.IW' IJ:t-esty} i daJd k 00 1erd .. -L~ 

bir L-'-·' ıemı1I V. w_. -·ı. JOl'IUllWE ,.. •• Tantal :rlne annuzda bD- ... ._,,o, - apon .....,. • ""'IS e c varm oy e WWAr 
mel aauua .. e, 0 •"'" lan Ol' Biırllklerhniz Celes adasında Tatu mat yaptıklarını bildiriyor ve diyor ki : 

... RUS IN.llLABINOAN HEYECllll BJR IACEftl f!1:! =,!'!.:~umum! ruh hal- A':,.~JD bu son cllmlesi, bir çıahk tahripbıYY_U"e U:!!.~ lfcal ve '1 tayyareyi ,.~ Sod ~~,~~~~~~ 
gibi sliylenmiştl. Vulll · ey~....-. ...~ e IWilll uuuu ._.~-

Sofya, ~vermek mecburiyettnde _ ETet. Taatal ~ela ~ Btrlilderlmfz ileliyerek Kemarda b- Harkofta oturan yahudiler ..,.Jan aJI.. 

' 

ka1arak: yor. Fakat ,..mel• pollıdn pençmine raya çıkan diler birliklerle birl~. narak evlerinden çıbrılmıştır .• Alman 
- w - İtte! dedi, b1zlm hariçle t.n-=z• düteeektir. Dlf&rda daha emniyette ola- Tokyo, 13 (A.A) - Japonlar Medano brarg&hı civannda bir bina patla,q 

._ d &. --•• -~- .__ • .___. ve~ temin eden kOc;Ok cabmız, Tantali Dedi do1aylanndald hava meyclanım ffgal et- neticesinde yıkılımştır. Bu bldise Uzerl.. 
Tanlalm a.-ıa.;a pa8ft .,..... CunU&llUJ •~ siyah güvercin! .. Bize 1lzım olan her şe- Tantal çok zayd ~lmuma rainıen. mi§ ve 4 bombardıman tayyaresi ile S ne Almanlar 200 kişi asm•.ıır. Sık mk 

hepsini rublal'una derlnllllndea --...... yi. ..-.ı-ı, haberı.t '" mektupJan ...a tltr..,enılc Ye bir u ela hazar olanla- avcı tayyaresinl yakmqlardır. oıılardan asdmq ceaetler ıörillQ.yor. 
_,,.._ o getirir. n tih'eteTek. AMERİKAN FİLO KUMANDANI 

Bu bakıflarm ifade ettlll cinin utarap da, tec..U. ft __ __, Aııoa getiımlş oldulu mektuplan ve Se ~ yeni buland ) HINDtsTANDA 
ve mana, bOtlln Awupayı bir..:::: -so:.. •1aftllnm beclbüt kimdi? dl- •Işıh * mabJelerl Antoaa nıd1 ve : M~t :e mfkOre uır7ında yoMqİa':ı- Vaşington, 13 (A.A) - Harbiye na-
~ kAfi gelir. Bu ye MeltcJrtl - BugllnCln ırilshuı hamdır IUlJYO- nın bat1anm ftl'cllklertnf blldiiln halde zırhlı bildiriyor : Pasifik filoeu başku-
artık eliiıdeki yatlı ipi IJm1k 78Pftllf w - nmı! dedL aen d..,.da menfacla miiateıih yqaya- mandam amiral llard'm dolu Mncft.-
kurbanmm. htlrriyet kurbanuua ltoynu- Ve, berke9. lllll'ddmlr llbi, fllb& • Sofra, eelm mektup w makaleleri, bilir miainl tanda bir yere vudılı biJdJrdmlttlr .. 
na geçirmektedir; Ye birden, ta Kremli- miltn P halkm Wr lrdt..le bir .mtn Mashanın biraz enel ayaklar altına aı. Hayır. Ç6nkf1 zmdanın dar ve kapa· UZAK DOOUDA BiR IŞIK 
nin kubbelerini titreten bir an duyulur: ismini tıekrar1adddan ldJl bir harmlt 99 bjı resmi ceride;yi alarak Jçhıe koydu b höcreeinde. imklıwzhk ve iktidanız· Londra, 13 (A.A) - Deyll Telgraf di-
c Yapsın ihtiW! ~ hUfU ile •Jılelfçld• 8dmı iılknrbıddar. ft : lık ile imanı çdrtm hale 90bn bu fikir ve yor ki : Uzak doludaki branlık harp 

Tantahn aizmdan, bu zayıf, kudret.- Fakat kapa zilinin hll'PD Wr ~dı.1fl - a&ttJonunuz ,., llu kqmatll w aıefktre, aıenfada. yabanca .,.n:le de tablom içinde bir lflk pulamıfbr.. Bu 
siz, alız adamdan ~ bu çok keskin hepini de 1-lka bir m,_ -.- 8IYll deler varakpare ifa 7arıyorf dedi. ..,m nrette çUdıbrl Çin ordusunun Japonlara pddetJl bir 
ve kuvvetli cllmle, bir anda salondaki- SofJ'a luıııa1ı ~ llderbn ..a.. : Anna ,ulmekteıı kendini alamadı, ve Bu itlnzı yapmak için sarfettiii PJ'- darbe lndlrdlll Ş.npMa olm'Uflm'. Ja-
lerln hepllni de ta ruhlannm smılmln- -Alma! dedi... Tantala: ret. Tantah bitkin bir bale eoktu: Kol- ponlarm Sım1'811 ele geçirmek için 
den sarstı. Her zaman temkinini muha- Am ~ bbu1 için, Tan- - Bize Sen Petenburg hakkında ma- tuia. pddetli bir ökailriik buhrana ile yaptıkları bO.ttın tetebbUsler pOIJdlrtOl-
fazaya muktedir olan lhttlalel Jradm, taldan .,.._ l...,.a c1e 8791a bllrtılar. J.Gmat verinlz, rtca ederim, dedt ..,.Jaıak . d6fdl. ökaGrük bubTaıu P9" mQftilr. Sebrln 30 m11 fbrua'Hnde Japon 
Sofya; herkuten evvel aoluk lranldıiJm Geaı; im, dlıha \4eom ...,.... : - Benim bUl'8)'B kadar, hem de pa- tiktm 90DNt )'OqruD arpı. tipka biT N- kuvvet1ertnfn geri telrilm daldlnttıleri 
elde etti; w : - Bepnlw buajurt declL l'abt w saportsuz oJank ge]ebiJdilfme göre ve yadan uyaıuyormUf gibi .aze bq1adı : Pmdi çevrilmek telıJQresfncle buluou-

- Bu kadar bagınnaymız! di,e 1htu- tannan ve lmprnıleMJere Wr eden bir ADabm. inayetiyle Jandarmalar bu 18118 - Fakat aize ıunu aöyliyebilirim: Po- yor. DC1n alman bir habere 1&e 2' mt 
da bulundu. hususiyette idi; .....,..._ niman bu oldukça ~ dewektlrf · li.m Çu c:elltlannm eline tekrar diltmi- sflren bir muhuebede bu tuvntlerln 
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KORA TEllBY • ŞEBVBt KADDfl lhtilalel ailenln en genel olu 1ıfatha gUzel seste geııçUk, kibarlık ve .. Kadm- Alma luhluk ft bHrüialarmdan tecelfm... Hit bir zaman.. bO.yUk bir 1amu hezimete utratılmıl ve """""'BIT•BDI___.. yok ecfUmlftir. , .. __________ _. 
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lnrlR B•JIAP YE ARAU BANKA•lllDMI: 
~le .._ 8'DetJerimn No. 1arı qaisda )'Ullı olan hmedarJarmm W. 

8lden muteveDit bo~ bakiyelerini Bd4mıekten hntiıla etdkleriılden ellerindtld 
hlueleı- elU mubveı.,,memtzln 18 IDci mlldc1e.l hükmüne IÖl'e t.e.nbul kam
biyo Borsasmda sattınlmış ve iptal olunmuştur. 

lzmir C. Müddeiumamiliiinden: 
! Sb-ab yünlü lwmaP lada fiyatla abnaktaq ınaznun tzmirde Odun paza-

rincla 22 numarah maiazada çahfan Mutafa oihı HGanü Ceçalp ballmda 
{Baftanfı ı iDel Sahifede). bi Malezyayı da aona kadar zaptederek bmir hirinr! ceza mahkemesince yapılan durutmW sonunda: 

Sinppura almak tstfyece1de?dir. BOi'- Suçu eabu slrülen suçlun1111 milli korunma K. aua !l.S9/J.63 ncü macl-
cak güçlükle mUmUkUn olab.dlr. neonun zaptı da 'belki Japonlarm Bur.. delerine tevfikan 60 Ura •itt pua cezuile mahkemlyetlne oa -n mlddetle 

Satm alanlara Yeni hbıse seııetleıi verilecektir. 
b'ONXO NOsitADAN MABAT 

Sıra Hlaae Makbuz isim ve Adresi 
No. adet No. -Almanlarm, zrq,iatte kaçmmak mak- __ ..:ı_ 1..- ı.ft-;ı.ı bir harekete ...ı.a-es.lıı- d"'-k"' ka "'" 

•adile, Lentngradı ı:ıaırJa za~k ine- .._. .u.r~ 606
.,.... u.a: anın pablınasına ve elde edilen 2 metre 2S aantim kumaflll müsadıt- 9'20 1 • tcö,.Mercanade damadl A.Hamdi • 

ıniyerek çevreemdeld Sovpt ordul8rfle deıı evvel olwktır. reelne 1S/10/941 tadlünde bıv ftrilerek hlkmna •adletdii ilin olunur. 9421 1 • • Hamza oğlu Mustafa • 
birlikte muhasara etmekle yetsinmeleri Birleşik Amerika cilmhur reisi deh- f 9 7 '( 1 OS) 9422 2 " • BeJ.ed4re katibi A:. Sabri • 
b-tt..• .:ı~-· olabilirdi. Fakat AJmanhr şetli h8zıftık1an1an bahsediyor. Bu, -------------,-------------- 9423 1 • • Baytar Sabri • 
cuu """P... mUmil.1dlnc1t1r. Fakat Amerika ne tngu- f • C tN25 

bu JDUIZTN!l phri gei§ çeneleııindeld tere 194.2 de Japonyayı cenubt Çin de- zmır Mu··dd • mumı·ı.· v ·nden• 2 • • TUeear Ahmet Hamdi • 
büyük Sovyet kuvvetlerile birlikte hl~ izini de kendine bir göl haline getir- . • eJ U ı?J • N2t 2 • • Necati Bey • 
bir zaman tamamile muhasara edeme- n kt edemi ecekl--..:ı• Fazla fiatla "vi -'- N2'l 1 • • Hacı Ali olJu M. Ali • wıi•ler ..,. bu suretle Lenfn8racl, hava yo- me en men Y ~r. çı satma&; suretile ihtikar yapmaktan maznua lzmird• 9428 1 • n..-1 • ..Jıtt.. şn~ • 
--, -.111 .. .._ _ _._..:ı ŞtMALt AF1UKA Namaqlh 825 ncl eokalc 13 aayıh evde oturan M7)"8r eabcıhk :vaP1IJl Mae • -...u ugau 'UAn& 
lile oJduita lfbl Llıdop .-.. ~- ....,_ ku tleri B d -!!:.t •• ~16 d-X--L ıu __ ._ 9'29 1 • • Aydınlı Ali -a1u Basan • de mO.temadi erzak, cephane ve hatta .ın.uıver vve i.nga%i en sonra ....- ;;, ... UDUM ı-.im Navuo hakkında lzmlr ikinci asliye ceza mah- N30 2 "&& 

tala alabildJli gtbl için.d ki Agedabyayı da bırakarak Garp Trablus ltemealnce yapılan dU1'Ufm&SI eonunda: Suca ..mt södilen maznun11D ı..,.. • • lsparta]ı 1brahim • 
!1d:,Y~~ fabrikalarda kahil oİa- viliyetine çekilmişlerdir. Bu suretle bil- keti millt korunma lı:anununun 32,59/3 ncil maddesine tevfikan 25 lira = ~ u--•~ 'il',:_ Alasonya1ı İsa dayı • 
bn.ıısa kadar Metllerek ordunun ~mu. tün Libya betekrar İngilizlerin eline aiır para cezaaile mahk6mlyetine 7 ııiln mUddetle d\lkklıun lı:apatdmaana n..aH .. -.-7v rw7. Muhtar Halil ollu Ali • 

Y&15I. '9' OUCU'-t ,..._;_.._ 11111..:kat bu d L..Lt .. __ .,,_ LLA-!- • il ~ 2 • • İmam -•1u Ali -1.. ...... _._.._ • 
techizat, elbLse ve mühimmat ihtiyaçla- &"~·~·"· .1:a eıa:ıu ..uısu.w. as- ve ma .... -yetin sazeto e ilanına 25/9/941 tarlbinde bnr verilerek 943'1 1 "51 vgau .wnuıma 
ımm çoğu mahallinden temin edilebil- kert hareketi parlak bir muvaffaldyet hükmün katileftiil ilin olunur 205 ( ı 03) 9440 1 Aztzfye KöyUnden Ali otlu Mehmet • 
miştir. Bu şartlar altında eski Rus baş- olmamıştır. Çilnkl imparatorluk kuvvet- 9441 1 1t • Kunduracı ŞUlail ollu Cafmo • 
kendi ve oradaki Sovyet ordulan tama- leıri sayıca çok UstUn olduldan halde 'J'.,,.lr aanayl De 2'fCCU-et ra.fı Anonfın .._fıe. 9442 • • ŞtlkrU efendi km ~ • 
mile çevrilerek memleketin sair kısım- mihver kuvvetlerini imha edememişl~ tinden : ııp..- 9444 = Burıraz • Halil zade 1 Hasmı • 
larından ayrılmış sayılamazlardı. Bahu- dlr. Bununla beraber Libyayı yeniden 9445 2 • • Emin ollu Mustafa • 
sus Ladoga gölUnUn 90 kilometre kadar bzapdetmekle beraber Bardiyada mahsur Slrkedn 17 Mut 94 1 tarihinde akt olunan fevkalAde heyeti umumiye içti- N'8 

2 
• • Mehmet oflu Mustafa • 

cenup do~·-·-ft d"~"'- Tikvin. •ehrinin ulunan bir çok ttalyaıı ve bir miktar maında flıket1n 44,000 altın lirası olan~ bJr albn lira 92' karat , ...... ., 
2 

• • Ahmet oflu Ham Nuri • 15
...., .. u.. ~ 7 Alman askerini esir edebilmi§leıdir. heabiyla Tirle Uruma tahviline ve banan tutan olan 407,000 1:--a evvelki .,._ • • Baca ollu İbrahim • bilaha~ Almanlarca bırakıldıktan sonra Sollum.2-'L• mih- ku _ _.,_ri h-'• ----~ d .ı.u•J' 9448 2 -·- H Len'--dla M L.:.. Lad ..., J aa&& ....... YYCwe 11111 --.ıer en müdevver fe•lı:alide Jh..ı-.. -'---' ile klrlarclan 143,000 lira- • • ..:.ılllQ Useyin otlu Halil • 

:vom::ı~ıa:'b".::Ce ~ b!ı~ mukevemet ediyorlar. Fakat bunlaruı emm ill•e.ile .ennayenin SS0,000 ti; ... ~ teabitlne ve beheri on iki ha- 9'49 2 Sei9uktn Dblln H8l8ll • 
1DlJ ve kolaylaşnıışttr. da nfba7et teslim olmalan mtımkUııdiir. çuk liralık hisse aenedab çakanlarak eldeki bir altm lirahk üee eenetleri ile = 2 Şlrtneedm Mehmet ol)u Ragıp • 

Bu vaıtyette bulunan bir Lenlngrad _!lhver devletleri Libyayı tekrar alarak teldiline karar verilmittir. 2 • Dedebalh bhved Ôllman • 
muharebe çevresi yalnız Alma!ı. sol ce- 1uısın tehdit etmek isterlerse Fransayı Bu auretle ihtiyat akçeei ile klrlardan aynlacak paradan ht•e rine da.en 9461 2 • Kara Ahmet • 
nahı içfıı detll Finlandiya cephesi için Tunu.su terke febar etmekten başka ça- mikdan U. ve hİ89esile mütenasip mllcdarda tezyit edilen eennayqe Jttlrak 948' 2 • Hacı Salih oğlu Mahmut • 
Cle miltemad! bir tehlike ve rahatsızlık releri yoktur. Bu takdJrde ttalya ti.ze- etmek İatiyea ru.edarlann hakka lu,.arlamn illn tarihinde itibaren on bet M8'1 2 • Baa Alut H-. • 
kııı""'a~ olmaktan b .. ka bir şey olamaz- rinden tfmall Afrika,. orduJar ıeçlrf- KÜA içiDde tirket idare mecliai n'--tine bildinneleri ve muktezi taahhtit 9488 2 • Ali Dhya Bil8eyJn • 

J'• &• ...., lerek T "-- --' almabUlr. Fakat bunun. J- 9415 2 880T J'AIMMt • __ ,___ ..... "---..1.. ,. • ...L-........ • dı. Halbuki pmaI Alman ordulan gru- -U7• l!I"""• senedini imza etmeleri ilin olunur. ıvvva -.un-.~-~ 
bunan F"mlandlya klSrfezile ttçef g81U böyle olup olmıyacalı lrilfn.emez, Bu tekilde nıuracaat ebne)oealeıoe ellerindeki N.elerin 92S lrunqtan MT& 2 • Lk Hoea 8- • 
arasından X..,tngrad ve cenup doğusu- tutan mikdarmda on le! baeuk 1irahlc hı.eJerdea verilecell ve farla '2' M'1'1 2 • SGle.rma olka SUih • 
na doğru yaptılı yıldmm hareket ve Japon donanması lmrupm kendilerine ukden ödeneceği ve bu brna alt hl.eledn INatblanna 9'82 2 • fhr~him 0 "'Ju ŞtıkrU • 
hamleleri Sll'Umda eter Leningrad son atılacqı illa olunur. 9485 2 • Jrakkü ~ • 
ve katı bir hamle ile zaptolunabilse idi fİmdifik aerbest/ 222 {100) JDARE MECUSl = 2 

1t c.ntl ollu Ali • 
§lınalde l'ln ve Alman orduları birleşe-

9490 
2 Klnll k.6:vUnden CU.U olb& llUlllıfa • 

_. '" eephenln Pna1 iısnimda halle- e bndP yaı.a.._..........__ 2 2 • • llıloUa lılu.oıtafa o1fıa • 
411hnemlf ...ıs hiç bir muhırebe mese- (Bı.;hzı:m l lnel Wede) -.r,..•-AA:D : Abdanabman 
lesi kalmıyacak idi. • _ Meaafe. zaman ve zaruri olarak 1 - 2 I 171 .U eaydı lı:ararname bakmllne tevAhıı lzmfr eeLri ile Ba- 0491 2 • • c.t.ll oAI• Blsa • 

Kezalik Almanlar, ne yapıp yapıp dealz k~ tuıt bir tekilde J'lll<lır, Berwama. Cetmo. Dikili, Fo.;a. f(ıqad••, Menemen. ödemit Sefe- 9482 2 • • Ömer oğlu Şerif Ali • 
Rostofu gerl almak mecburiyetinde idi- dalrtı1mMa gibi umurlU' size hepinizin ribiaar, Tire ve Torbalı bzalannda me'f'Cut kuru baklaya el konularak 9'91 1 Barga kl7UDdea All ollu Kma • 
ler. Onlar bunu her neye mal olursa ol- arzu ettiğinfz Japonya ile önümüzdeki be,,ana tabi tutuJm~. tMN 1 Cimi' Ka,G. Haca Ymuf otlu AbdeJJala • 
ıun yapacaklıu- ve Kırımı- da dÜŞlllal!dan katı deniz muharebeeini bildirmek hn- 2 - El koyma fiatı ecnebi maddem :rtzde dörde kadar olan çuvalsiz 9495 1 • • Raci Y11Rf ol1u Ba1l1. • 
temizliyeceklerdl. Halbuki, nasıl olsa kAnını bulmadan önee riayet edilmesi dökme naturel kuru bakla için (zmir tefıri budadu dalılllnde on Gç buçuk 9486 1 • • Hact Yusuf olW V+=et • 
kendiliklerinden düşecek olan Lenin- ed a_,,1 rdir ve yukanda isimleri yazılı bzalarda 12 lctmlftur. 9491 1 • • DıeU Mehmet otJu Mu..,. • 
gr~clla Slvastopolu, beyhude kan dök- icap en amiı e • BummJa beraber 3 -Ellerinde lı:uru balı:la bulunanlann ü.ç ıt«n zarfında mahallin en bii- 9498 1 • • San H~ olhı llnhtm. • 
nııyelhn dlye 'zorlamadılar ve Rostofu Pasifik filosu atıl değildir. Solukbnlı- 7Ük mUlklye amirine bir beyanname ile miktannı blldlnneleri llzımdır. 9499 1 • • Arif ollu tbra'bım • 

dıerı01 almayi belkı ayni sebeple fazla gör- lığımızı muhafua edelim. Kendi p)Aııla- 4 - Baklalar toprak mahsüllerl ofiai teekillb bulunan mahallerde ofisi 9500 1 • ,. $eh Mehmet oilu Sadık • 
er. rımızı istediğimiz gibi yapacağız. Ve bulunmayan yerlerde T. C. Ziraat &nkaaınca bedeli mukabilinde mubayaa 9501 1 • • Kara Veli oAlu Torumı All • 

1 
Sivastopol ise Leningrad gibi tamamı- nerede De zaman hazır olursak orada edilecektir. 9502 1 Burgu • Ovalı Halil oğlu Mehmet • 

~-d!hasarad"·.. edilemediğinden kendill- vurf!ıC:H~ALDahaAR'evvelı"ı"°ILMAdellJ.LI.• 5 - Ba müddet zarfında ~e vermeyenler hakkında milli korun- 9503 1 • • Gaffar Mehmet ol- Tahliu 1 
suı ...... ~meıdl. Onun f .. ı- bura ı da .:> ı "" ....... ma ahkamının tatbik edileceii ilin olunur. 217 (99) 9504 1 • • Çakır HUse·.ı- ....Jfılu ...... ......_L.. 
"-'-_:_d ..n..ı ':r4" 

5 V"--'Ls Birl--'"' Am--'1--- beledfye re- ;rua.,..... ID\19wua • · ......,bD_&UUgl'll a•u ancak za~Jumnat:.1- alı ı.ı..nu& ~- eruuuı 9505 1 • • Tireli Mustafa oll1u Ahmet • 
na ll'dl 'Roatof .,.., ıua - islerini bulunduklan b&1gelerde fstihsa.. j s• 
nm da ta _,,_Beri almmadıft ve Kı- danlnıl Beledlyeslnden : 9506 1 Kiraz • Ka,iınden lsmaö olfu Ali • 
•..ıı-..:ıe Al mcuu.ue zaptolunanıadıa.. L..,__ U hızlandırmak için ellerinden geleni or 9507 ı • • Me-'8 0 ll.1.. M:..~ • 
uu·u man L...-_ 6 ' 1'KA' Jı... davet _._,.. d """"l ı emizlik itleri hayvanatı için alınacak 100 ton saman ve2 l 6 ton kura •auq g•u wnıwı 
- abat cenup Aanadının emni.....+ yapmas... "'"uıq ve em~ şu k 9508 2 • • Mehmet o"''-· Stılevrn•.. • .. ,. r • .ıızn ..a .si :r""'~ _.._, 1 biti-''""'- ot apah zarf usulile ek.ailtmeye konulmuştur. Mecmuwıuıı tahmin bedeli ısn• ı-~ 
'LA- k :rb"' 6unne ne maddeten im- ııuıaer e • ~W4 : 2 o ı 00 9509 1 • • Alı efendi -Mu Mehmet Zeki ı 
~ yo gi fdir. ilkbahar sonunda tasar- 1 _ Birleşik Amerikan milletine şu lira ve ilk teminab 1509 liradw. Şartname zabıt Ye muamela~ mü- 9510 1 • • Mustafa _;,ı:; Ömer s 
-ıuuı Alman taarruzun blldirlnfz k1 k hedefimiz . dürlüiü kaleminde görülebilir. llıale 20/1/942 peqembe Kiinü saat 15 te ug• 
Jette huırlanm un rahat bir au- nokta11 iyice te daimi encGmende yapılacaktır. 9511 1 Havuççular K6y. Hacı Veli ol!u Osman • --.1- an için de Kırımın d;ı... harbi mamkU.n olduğu kadar çabuk ka- T'-u 1 9513 ı • • Hatip -Mu un..-- • ... _ tama-n- L-_._ __ ,_____ ""Y"" ,....__ ..up eri ilk teminat makbuzu veya mektuplan 941 yılına ait ticaret "&'" ...,,..3 ,... 

R ua. &unarıuuaıtuıa ve AnD\8Aw-.1t 9513 1 • • Yahya oğlu Mehmet Usta • ostofun geri alınm ihti odası ve.ikalan ve kanunen .ibrazı llzun aelen ..1:~er vesaik ile 2490 numa-
.& 1__ • uma yaç vardır. ------------- b ı___ "' ~ 9514 1 • • Yavq otlu B..a • 
re~ ıimal ve cenup cenahlan bu au- A ı .L İ • ra -unun tarifab eevreainde bazı~ tekUf mektaplamn ihale 9515 1 • • H.-ı oilu Ali • 

e tamamlle ~ almdıktaa.,.. -ımany.,,ın na f aünfl saat 14 de kadar daimi eneihnene vermeleri Jbundır. 9IH l • • Yaftl Ali cılhı M.ı....ı • 
merkezde Moskova1a kup bir mi1dafaa cır..t•nıfl 1 lacl w••e> l.f-17 .22 26 20J ( 10.f) _SONU YARIN_ 

~ha~~ ı!! ::. ~ ~ =..=t: ,.-~----.-__ ;ı_ ... NOKı;ı;ZUl!~.-.u-DE;YdlPP'(;l~lmGMİnii_,_N1-~~.·.· .. ·.-.-.;;.;; _____ .. ---B--E--L-.--A--M--1 T " L 
Gi. i'abt Alman ~::::-ı:: kı Nazilerin Ruqa,.a sa1dırdıkJan de9- 81'ela,--....., ..... ...-1'_, ınp nı ..... ' ,. 
~L!"P daha evvel dUtUnmlyenk rede oldulu gibi mtıhlm olan tfl!1 şehir- G O M E JV T A L 1drv yollan lltlllalıl, ,_,,,,. fllki BBLSOOUKL1100, tdnr mrkıla. ma-

..... U«UU&n tanı bir tanl t altma al lerhı zaptı delil, cltbmaıı ordularmm NllW• lllDlar ve nezleyi kökUıulen bler sane ve Prostat lltlhabı, Sistit ve Koll Slstltlere.. Böbrek rahatsızWdarma mayı '--'- ,,. ___ • ye - --ı. -..u1.........adlr. cn.-.#ı Alman ordulan a, •......,,, ....... • ....__ 
M k ~ ~wıuu &armiJ'erek sadece Tun. ~- "il'""'" ~ ... ----· Fnme'ırün m.m G O il B NT AL UIQ'llllS..,----~ .kaqa en mObmmel bfr ilAç BELSAm&·.&vL'dur. B~uvL lmllanaru. 
·~ ovanın şimalden. ve cenup dolu- b8yle bir tebBb karşrsmdadır. Abrum- ------------------------- yalaırMla ,..Ja l..eab1dan1an tmbak kurtulurlar. BatUn ecrane..., Waaut ihatası işine &irf.ttl. Bu eaa.ada Boa- yadaki hoşnutsuzluk~ bu tıehd1t :..................................................................................... ..... D11am 1 ._. Am ... C ... JI .. _.._ ukı 'ı Bnl.t ' 

!h~:;:::n Z:~~::n ıs:n~ ç;_~ ı.=: :U:W:"'"~ 1ev- 1 Devlet Demir Yollarından ! Sokak No. L ~ı. " .. -=~- -=---' 
~=ralaııkarşı elde tutulabilmesine ın. kallde hassas görOntlyorlar. :.. .................. - ............... H ................... ___ ............... .: 

ıtaına 0 ımv..tler1 cenup cenahta HİTLBR NJ:DBN BAŞBlJlılANDAN • .......,, .......... ........, 
y l dı. Bu sebeple Ruslar burumı OLDU?.. D D Yo•• .a.n•aNctta·--~-~ ı 
gaer aldılar "19 Alman saıı:.cenahını --' V .... ı .. ..+ .... n, 13 (A.A) ·-Amerikan ga- • • ı...a.ruu .,ı...r.a._.. -•vnvnu: 
ttılar n..~- 5 5 ...... ~·•"" 2400 Jha muhammen bedeDl (8000) kilo palamut hftlasuı acık eksiltme ile 

kar ~:'..._.. .... AlmımJar bubran Rtelerlne ,ar. mtıerba ~danlı- •'='IClllı:m. tludal 2'11/942 cuma sfln6 ... t "de AJ.ancalı:ta ie1atme bfna-
a ~ sebebile Moskovayı 'şimalden iı ele alması bir zaruretten ileri gelmiş- _. kom&,.onam.azıca J'llPl]aeaktır. lsteklllerba ( 180) llnddı mavakbt terni

le .c~up doğudan saran taarruz kuvvet- tir. Alman genel kurmayı içinde bu- nat ..Jcbaz1arile muayyen vakitte lı:om18Yoıtumaza Re1meleri J&mndw. Sartr.ıt-
~er .J.~~~ie başladılar. Nihayet gflnk8 durumun mesuByetlni deruhte mee:1 fttotmo kalemWe aBrUlebflfr. 7 ı o ı • ı 7 58 < 48) 

ve sı-.....:._~~ Kerç'e, Feodosyaya edecek bir adam 1ıulıllMtlDMDIŞtır. Al- --~---------i -~---t"U&WL flmalinde Gupatorta mm generalleri &ilerinde 1918 klbusa- tzMtR stClli TiCARET MEMUR-
hesinde bu=r~:_rb~: ıı:ifui nu tekrar görmeie batl•m,.Janhr. Bula- .Artistik fotolraflar lçtıı 1942 aıo- LUQUNDAN: 
alan Vaziyet b•• -·~l_.,.,h-··' o'-•....+.•w-, ran günden g0ne artıyor. Bitler gerek deli komlzalarımız r'_,_.1., İzmirde KJZ1aniasa hamnda 27 45 
Alın "' ·~ "61& ''"'""'"..... AlmaDyada ve gerek muharebe alanla- --......- numarah maiazada dahili komisyoncu-
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Adana da Malatya Menmcat fabdb.aıda yapılacakbr. 
.:4 -:- MezkGr ııGn ... t on iki;:ve bdar depozit olarak muhammen bedelinin 
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Afrikada Mihver ordu-
sunun yarısını kaybetti 

Radyo gazetesine göre Libyada askeri 
vaziyet şöyledir : 

Mihverin şimdiye kadar Afrikada beş
te bir kuvvetinin İngilizler tarafından 
esir edildiği haklnndaki tahminlerde bi
raz aldanılmış olduğu görülmektedir. 

Resmi kaynaklar, ML<;ır kampla
rına götürülen esir mikdarının yir
mi altı bin kişi olduğunu, bundan 
başka henüz kamplara sevked!lme
rniş esirlerin de on beş bin olduf,'Unu 
bildirmişlerdir. Şimdiki halde İngilizle
rin eline dü~en esir mikdarı 41 bini bu
luyor demektir. Buna Sollumda mahsur 
olan 15 bin kadar mihver kuvvetlerini 
de katmak lanmdır. Bunların da esir 
düşmeleri İngilizlere göre bir gün mese
lesidir. 
Diğer taraftan Romel kuvvetlerinin 

iki aylık muharebede ve bilhassa üç 
meydan muharebesinde 20 - 25 bin za. 
yiat vermiş olduğunu tahmin etmek te 
mümkündür. 
Şu halde general Romelin zayiatını 75 

80 bin kişi olarak hesaplamak mümkün
dür. Bu rakamlara göre Romel yarı 
kuvvetini kaybetmiştir. Fakat bu yan. 
kuvveti de kurtarmış olmak bir muvaf
fakıyettir. 

Romelin elindeki kuvvetler şimdi Sir
te körfezi kıyılarından Trablusa doğru 
çekilmektedir. Fakat bu çekilme munta· 
zam olduğu kadar ağır devam ediyor. 
Romelin kuvvetlerini ağır zayiata uğrat
madan Trablusa çekmeğe muvaffak ola
cağı anlaşılıyor. 

gemisi, üç kruvazör, yedi muhrip ve as
ker taşıyan 17 taşıt gemisi batırılmış, 3 
muharebe gemisi, üç kruvazör ve 2 tay· 
yare gemisi hasara uğratılmıştır. 

Filipinlerde Luzona karşı yapılan as
ker çıkarma harbinde Amerikalılar Ha
rima isminde 26 bin tonluk bir Japon 
gemisini batırmışlar ve ayni sınıftan bir 
gemiyı de hasara uğratmışlardır. Bu bir 
iki gün içinde de Davao üssünden yapı
lan bir hava taarruzunda bir Japon ge
misinin hasara uğratıldığı bHdirilmiştir. 

Gösterilen bu rakamlar, ilk baskın 
hamlesinde Japonların kazandıkları mu
vaffakıyete karşı azdır. Bunun en bü
yük sebebi, Japonların baskın kolaylı
ğından pek ziyade istifade etmiş olma
larıdır. Japonların bugün cenuba, Avus
turalyaya doğru yaklaştıkça, baskına 
uğramamış ve hazırlanmış müdafaa 
merkez ve hava meydanlariyle karşıla
şacakları için daha fazla zarar görmele
ri muhtemeldir. Bunun önünü alınak 
için Japonların mezkUr bölgelerde hava 
üstünlüğüne önem vermeleri lazrmdır .. 
Japonlar, taarruz istikametine uygun 
her üs veya limandan faydalanmak isti
yorlar. Fakat, Felemenk Hindistanına 
doğru hareketlerinin çabuklaştınlmasın
dan dolayı Japonların fazla zayiata uğ
ramaları ve yahut bu harekatın kısmen 
yavaşlaması icap eder. 

MALT ADA 

YENJ- $1R -
Almanlara göre Rus. 

yada son vaziyet 
---·---

Afrikada yeni harp 
hazırlıkları 

---·---
R 11s ları püskürt- 8 ... 10 milyon ki-
tük, ağır kayıp- şilik pek mü

lara ui{rattık kemmel bir or-
diyorlar du kurulacak 
~-~ ~-~ 

Finler de hücumları tar· Japon baslıınından beri 
dettifderini, bir mevzi 
aldılılarını söyliyorlar 
Berlin, 13 (A.A) - Askeri mhfiller

de söylendiğine göre Bolşevikler Kurk· 
sun doğu çevresindeki taarruzlarında 
insanca ve malzemece hissedilir kayıp
lara uğramışlardır. 10 ve 11 son kanun
da bu kesimde üçü 52 tonluk olmak 
üzere yedi tank tahrip edilmiş ve ikisi 
hasara uğratılmıştır. 
Soğuk ve kar fırtınalarına rağmen, 

bir yeri ele geçirmek için yapılan çar
pışmalarda Bolşevikler 180 ölü ve esir 
vermislerdir. 11 son kanunda Rusların 
eline geçen bir köy karşı hücumla geri 
alınmıştır. 
Kırımın cenubuna bir çıkma teşebbü

sü yapan küçük bir Sovyet müfrezesi 
kısa bir çarpışmadan sonra esir edil
miştir. 

ALMAN TEBLİCi 
Berlin, 13 (A.A) - Alman tebliği : 
Kırımda ve Doneç kıvrımında hafif 

faaliyet olmuştur. Harkofun doğusunda
ki bölgede mevzilerde keşif hareketleri 
yapılmıştır. Düşman 219 ölü ve 93 esir 
vermiştir. Merkez kesiminde ve Valday 
bölgesinde çarpışmalar devam etmiştir. 

n55888n Jıişi Amerilıan 
bahriyesine yazıldı.. 

Nevyork, 13 (A.A) - Nevyork Sun 
gazetesi, ikinci dünya harbinde Ameri
kanın çıkaracağı asker mikdarı 8 - 10 
milyon olacağını yazarak diyor ki : 

Bu askerler muharebe meydanlann
da şimdiye kadar görülmüş bütün as
kerlerden daha iyi talimli ve dalın iyi 
teçhizatlı olacaklardır. Silfilılanma ve 
tabya usullerinde harpten alınan tecrü
belere göre esaslı değişiklikler yapılmış
tır. Bu sayede Amerikan ordusu görül
memiş derecede yeni silfilılarla müceh
hez bulunacaktır. 

Tank tahribine karşı bir çok taburlar 
'esis edilmiştir. E.ski tank karşılama ba
taryaları düşman kuvvetlerinin gelme
sini bekledikleri halde bu taburlar tah
rip edilecek düşman tanklarını anya
caktır. 
Vaşington, 13 (A.A) - Reis Ruzvelt 

harp üşleri milli meclisi kurmuştur. 
Bu meclisin reisliğine milli müdafaa 

hakem meclisi reisi Vilyan Devis tayin 
edilmiştir. 
Vaşington, 13 (A.A) - Amerika bah

riye nazırhğının bildirdiğine göre Ja
ponların Pearl Harboura taarruzundan 
sonra 55888 ~i Amerikan balıriyesine 
kaydolunmuştur. 

W'.21 

Parti meclisi grubu dün toplandı 

''Refah,, vapuru hadise· 
sine dair eski iki vekil 
de isticvap olunacak 

Ankara, 13 (A.A) - Cümhuriyet 
Halk Partisi meclis grubu umum.l heyeti 
bugün (dün) reis vekili Trabzon mebusu 
Hasan Sakanın reisliğinde toplandı. Cel
senin açılmasını müteakip başvekil Dr. 
Refik Saydam ilk deıfa söz alarak Refah 
vapuru hadisesinin şimdiye kadar geçen 
tahkikat safhalarını hülasa ettikten son
ra, takibat amiri sıfatile genel kurmay 
başkanlığının son tahkikat neticesinde 
bu işin o zaman vekil bulunan iki mebu-
sun da isticvabına lüzwn husule getir
m~ bulunduğunu ilave ederek Refah va. 
puru hadisesi üzerinde Büyük Millet 
Meclisi dahili nizamnamesi hükümleri
ne göre gereken muamelenin ifası için 
tahkikat evrakının Büyük Millet Mecli
sine tevdi edileceğini bildirmiştir. 

HARtCtYE VEK1L1NtN 
!ZAHATI 
Sonra geçen toplantı zabıtları okUJ 

du. Bunu müteakip ruznameye geçili 
rek Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlunu 
son üç haftalık dünya hadiseleri izaha 
dinlendi. Bu beyanat umumi tasvibe il 
tiran ederek ruznamenin diğer madde!« 
rin.e geçildi. 

D!CER MÜZAKERELER 
Bunun üzerine Ven mebusunun ot< 

büs :işleten belediyeler hakkındaki tal 
tirine Dahiliye vekili, İstanbul mebus 
Kazım Karabekirin trenlerde q içi 
alınması lazım gelen ft.cil tedbirler hal 
kmdaki taktirine de MünakalAt veki 
tarafından cevaplar verildi. Bu mevz 
üzerinde bir çok hatiplerin mütalaala: 
dinlenerek toplantıya son verildi. 

Ekmekte yeni tevzi şekli 

Istanbulda kart usulünf 
bugün başlanıyor Mihverin takviyesi için Trablusta 

şimdiden geçirilmiş kuvvetler vardır .. 
Bunların 40 _ 50 bin kişi olması mfun
kündür. Bir çok zayiata rağmen mihver
ciler her fırsattan faydalanarak Trablu
sa asker geçirmeğe devam ediyorlar. Bi
naenaleyh Trablustaki mihver kuvvet
lerinin artması ihtimal içindedir. 

Bir aya yakın bir zamandan beri Mal
ta adası en az 250 hava hücumuna uğra
mış ve bunun 100 kadan gece yapılmış
tır. Her seferde en az 20, çok defa 40-50 
bombardıman tayyaresi bu hücumlara 
iştirak etmiştir. Küçük bir adaya karşı 
yapılan bu taarruzlar gerçekten ağır 
sayılmalıdır. Maltanın kendisini müda
faa edecek kadar çok av tayyaresine 
malik olduğu tahmin edilemez. Müdafaa 
daha ziyade bol mikdarda tayyare kov
ma bataryalarına kalmış demektir. Bun
ların bilhassa baraj ateşleri müessir ola
bilir. 

Leningrad cephesinde hücum müfre
zelerimiz 22 düşman blokhavzım içinde
kilerle beraber yok etmişlerdir.. Savaş, 
ştuka ve av teşkillerimiz bu kara mu
harebelerine yardım etmişlerdir. Düş
mana ağır kayıplar verdirilmiştir.. Bir 
çok yerlerde ve mühim demiryolu nok
talarında yangınlar çıkarılmıştır. 

Vaşington, 13 (A.A) - Hükümet hu
susi tayyareleri askeri hizmette kullan-
mak üzere' satın alacaktır. İstanbul, 13 (Yeni Asır) - Şehri-
Vaşington, 13 (A.A) - Harbiye ve mizd~ ekmeğin kartla tevziine yarın 

bahriye nazırlıklarında casuslukla bal- (bugün) başlanacaktır. 

nünde kııllanılmıyan kart muteber a~ 
ğildir. 

Bu sebeple İngilizlerin hedefleri olan 
Tunus hududuna varmak için gayet se
ti hareketleri icap ediyor. 

JAPON ZAYİATI 
Uzak Doğu harbinin baş~dan beri 

Japon filosunun İngiliz, Amerika ve 
Hollanda deniz, hava kuvvetleri tara
fından uğratıldığı zayiat hakkında Lon
dra şu rakamları veriyor : 1 muharebe 

Si ya si vaziyet 

Mihverin bir aydan beri devam eden 
hava taarruzları önünde Malta bilhassa 
gözcü vazifesini yapamamaktadır. Mih
verin burasını elde etmek için son bir 
taarruza girişmesi de ihtimalden uzak 
değildir. 

iri anda bitaraf 

Helsinki, 13 (A.A) - Fin resmi teb
liği : Rumoz berzahında bir düşman 
mevziini zaptettik.. Bu muharebelerde 
düşman 2640 esir vermiştir. 6 top, beş 
otomatik silah, 580 tüfenk ve bir çok 
harp mühimmatı ele geçirdik. 3 tank ile 
dört otomobil tahrip edildi. Cephenin 
doğu cenup kesiminde kıtalarımız düş· 
man hücu,mlarını~püskürtmüşlerdir. Bu 
muharebelerde düşman kuvvetlerinin 
büyük bir kısmı yok edilmi~tir. 
~---~.~41~~---~ 

Harpten sonrası 

---· ·--- ve Sovyetlerin 
Mihverde mane- Hücuma siyaseti 
viyat kırıklı~ı 
~örülüyor -·ispanya artılı harpten 

bahsetmiyor ... Yugos· 
lavyada harp •• 

Radyo gazetesine göre günün en 
önemli siy~ olayı Alman işgalinde bu
lunan dokuz Avrupa devletinin Londra
da toplanarak bazı kararlar vermeleri
dir. Memleketlerinin işgali üzerine Lon
draya sığınmış bulunan bu hükümetler, 
memleketlerinde Almanlar tarafından 
yapılan zarar ve tahribatın, harp sonun
da Alman milletine ödettirileceğt hak
kında karar vermişlerdir. Bunu gerekli 
kılan şey, işgal altındaki memleketlerde 
Almanların yaptıkları bazı muameleler
dir. 

Esas itibariyle işgal edilen memleket
lerde vaziyet barışa kadar olduğu gibi 
bırakılır. Halbuki Almanlar bir takım 
hükümetler tayin etmekte ve bir takım 
icraata girişmektedirler. Yugoslavya gi
bi bazı memleketleri de parçalamışlar
dır. 

Mihvere göre Avrupa işgal altında 
değil, yeni bir nizam altındadır. Londra
da toplanan 9 devlet, yeni knrarlariyle 
Almanyanın başına kim geçerse geçsin 
zararları tazmin etmeğe mecbur olaca
ğını ilfln etmişlerdir. Yani, harp ~onun
da Nazi partisi iktidardan çekilirse ve 
başka politika adamları iktidar mevkii
ne gecerlPrse, bunlar yine zararları taz
m!n edeceklerdir. 

26 lar konferansından sonra gelen do
kuzlar konferansı da müttefikler ara
sındaki tesanüde bir delildir. Toplantı
da tn~i1tere, Amerika ve Rusya murah
ha ları da müsahit sıfatiyle bulunmuş
lardır. 

YUGOSLA VY ADA MÜCADELE 
Bu vco::Hc ile Sırbistan kabinesinde 

~·aml n biı- de~· o:: ildik dikkati çekiyor : 

sa kendisini mü- R A • 1,, ı usya, mer a ve n· 
daf aa edecek gHtere iJe _işbirliğinden 

ayrılmıyacalı--·Dövalera «Allah isterse 
harbin önüne geçece· 

ğizn diyor-
Dublin, 13 (A.A) - Serbest Irlanda 

başvekili Dövalera gizli bir ~ ya
pıldığı ve kendisinin yabancı bir memle
keti ziyaret ettiği hakkındaki haberleri 
yalanlamıştır. Dövalera şunlan söyle
miştir: 

< Topraklarımızdan bir kanş yer sa
tılık değildir. Her nereden gelirse gel
sin taarruza karşı topraklarımızı müda
faa edeceğiz. Harba girmek niyetinde 
değiliz. Allah isterse harbın önüne geçe
ceğiz. Bize hücum edilirse kendimizi 
::nüdafaa edeceğiz.> 

vam ediyor. 
AYAKLAN1\'IALAR VE HAYAL 
SUKUTLARI 
Norveçte de ayaklanmalar devam edi

yor; Mihverin Rusyadaki zorlukları iş
gal altındaki memleketlerde ümitler 
uyandırmıştır. 

Diğer taraftan mihver arasında da 
bazı maneviyat kırıklığı görülüyor. Mih
ver de Rusya işinin yanlış hesap edildi
ğini itiraf ediyor ve ilkbaharda bunun 
telafi edileceğini bildiriyor. Bu hesap 
yanlışlığından doğan güçlüklere Alınan
ya gib) bir devletin dayanması mfunkün
dür; fakat vaziyet küçük mihvercileri 
müşkülata uğratıyor. Mesela Finlandiya 
harbe dayanamıyacak bir durumda, Ma
caristan da ancak topraklarından geçit 
vermekle borcunu ödiyeceğini ümit et
miş idi; en ağır kayıplara uğrıyan ise 
Romanyadır. Romanya Besarabyayı ko
layca alacağını sanmıştı. Bu ha1ler mez
kur memleketlerde büyük bir hayal su
kutuna sebep olmaktadır. 

Durum İspanya üzerinde de derin bir 
tesir yapmıştır. Artık İspanyanın har

Londra, 13 (A.A) - Wester Mail ga
zetesinin muhabiri B. Edenin Moskova
da harp sonrası işleri hakkında yaptığı 
görüşmelerden bahsederek şöyle diyor: 

<Öyle anlaşılıyor ki B. Stalin son tes
viyede Amerika ve Büyük Britanya ile 
tam iş birliğini memnuniyetle karşıla
yacağım bild~tir. Stalin hudutlann 
ve nüfuz bölgelerinin düzeltilmesinde 
Sovyetler için yayılma veya kontrol hak
kı aramaksızın ilgili memleketlerde de-
mokrasi prensiplerinin en küçük bir kıs
maya dahi tabi tutulmadan tatbikini ka-
bul edecektir. Bu mantıki görüşün isbatı 
kendisile Polonya başvekili general Si
korski arasında Polonyanın genişlik ve 
istiklali ve gelecek hudutlan hakkında 
tam bir anlll§ma hasıl olmuş bulunması
dır. 

Sta1inin bu güzel hareketi sebebiledir 
ki Polonya ordularının Rusyada talim 
ve terbiyesine imkan hasıl olmuştur. Ke
za Sovyetler Lıetonya, Litvanya ve Es
tonya hakkında yapılacak muamelede 
İngiltereyi tatmin eden vaidde bulun
muşlardır. Bu üç Baltık memleketi ken
di hüküm~ şekillerini kendileri seçe
cektir.> 

~--~,~tt__....,~~~-

Rumen petrol ta•f i. 
yehaneleri kapanmı§ 
Londra, 13 (A:A) - Deyli Telgrafın 

verdiği bir habere göre Balkanlardan 
gelen bir petrol mütehassısı, Romanya
da petrol mıntakalarındaki tasfiyehane
lerin hemen hemen yarısının kapandığı
m söy !emiştir. Petrol arayıcıların yap
tıkları sondajlar hiç bir netice verme-
miştir. • 
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be gireceğinden bahsedilmez olmuştur .. 
Arjantinden İspanyaya mühim mikdar _ 
buğdnyın sevkine Ingiltere ve Amerika- : 
nın müsaade etmesi de, İspanyadan ar- -
tık korkulınadığına bir delildir. 

STh'EMASI 

TÜRKÇE SÖZLÜ, SENENİN 

EN BÜYÜK FİLMİ 

VATE LO 
---

tl · ılarl VAL.tNtN BEYANATI 
talama h~eke ~n Y.~pan fesatç asa- Vali Dr Lütfi Kırdar bu hususta be-

3 - Her nahiyede bir büro kurulmu 
tur. Bu bürolar, her ailenin ve her sen 
tin vermiş oldukları beyannameleri ' 
beyannamelerde değişiklikleri kütükl• 
re dercedecektir. Beyanname veremem 
olanların ekmeksiz kalmaması için nı 
biye heyeti kart verecektir. 

vaşmak uzere hır buro kurulmuştur. tta bul. k d · · ,_, yana unara emıştir '1S...l : 

Hırvat ordusunun esfıi 
genel lıurmay ba,Jıanı 

tevfıif edildi-
Zagrep, 13 (A.A) - Geçen yaz mev

simine kadar Hırvat ordusu genel kur
may başkanlığını yapan general Ogüst 
Marje tevkif edilmiştir. 
~~~--~tt~~~-~ 

Alman asker-
leri Balkanlar
dan .;ekiliyor -·Ballıanlarda bir hısım 

yerleri Macar ordusu 
işgal edecelı.-

Bern, 13 (A.A) - Die Tat gazetesinin 
Berlin muhabiri bildiriyor : 

Balkanlardan çekilen Alman işgal kı
talannın bıraktığı boşluğu doldurmak 
için Macar ordusuna vazife verilecektir. 
Çekilen Alman kıtalan ise Şark cephe
sine ve başka harp sahnelerine gönderi
lecektir. 

Neue Zurcher Zeitung gazetesinin Bu
dapeştedeki muhabiri şunları yazıyor : 

< Sırbistanın yeni hudutları hakkında 
\•erilen son malumatta eski Yugoslav 
Ban.atından bahsedilmektedir. Şimdilik 
Banat ne Rumenlere, ne de Macarlara 
aittir. Banat orada yaşayan Almanların 
idaresine verilmiştir. Bu vaziyetin ay
dınlatılması için hiç bir mahfilde bir te
şebbüs yapılmadığı gibi ne Macaristan 
ne de Romanya bu meseleyi ortaya koy
maktadırlar. > 

Londra, 13 (A.A) - Taymis gazetesi 
Yunan milletinin çektiği sıkıntılardan 
ve bilhassa Nazilc-rle Bulgarların şimal 
vilayetleri halkına yaptığı zulümlerin
den bahsederek Bulgarlar tarafından 
5,000 Yunanlının öldürüldüğünü, 98000 
köylünün muhaceret ettiğini ve binlerle 
muhacirin Atina ve Pire sokaklannda 
aç süründüklerini yazıyor. 
~-~~~tt~~~-~ 

Kanada adacıkları 
hür Fransada kalı yor 

Vaşington, 13 (A.A) - Gazeteciler 
konferansında B. Ruzveltin hususi kati
bi B. Örliye bir çok sualler sorulmuş-
tur. . 

Hür Fransız donanması baş amiralı 
amiral Müzelyenin kuvvetlerini Sen Pi
yer ve Dominiken adalarından çekmek 
niyetinde olmadığı hakkındaki beyanatı 
münasebetiyle Örli demiştir ki : 

- Dünya üzerinde Hitlere, Mussoli
niye Ve Japonlara karşı duran herkesin 
dostuyuz. Bu sebeple Amerika bu ada
lara karşı önleyici bir harekette bulun
mıyacaktır. 
~~~~~fi~~~~~ 

A.MERİKADA 
KauçuJı azlığı var •• 
Vaşington, 13 (AA) - Sun'i kauçuk 

• - Hükümetin ekmeğin kart usU· 
lüne tabi tutulması hakkında verdiği 
karar bütün memleketçe malumdur. Ya
rından itibaren ekmekleri kart ile da
gıtıyoruz. Bir kısım vatandaşların daha 
fazla ekmek alarak bir kısım vatandaş
lıırı ekmeksiz bırakmalarının önüne ge-
çilecektir. İstihlak disiplin altına alına
caktır. Başkalarının haklarına tecavüz 
mahiyetinde herhanği bir hareketin sa
dır olmıyacağına milli terbiyemiz bir ga
rantidir. Fazla nüfus göstermek ve ayn 
ayrı semtlerden ekmek almak gibi te
şebbüslere karşı şiddetli takibat ve kon
trol yapılacak ve bu hareketleri yapan
lar memlekete hiyanet e~ addoluna
rak örfi idareye tevdi edilecektir. 

TEDBlRLER 
Ekmeğin tevziinin intizamla yapılması 

için şu tedbirler alınmıştır : 
1 - Ekmekler 750 gram olarak çıka

rılacak, ağır iş yapanlara tam bir ekmek, 
büyüklere bunun yansı yani 375 gram 
ve yedi YS§ından küçüklere de dörtte 
biri, yani 187,5 gram ekmek verilecektir. 

2 - Her ailenin nüfusuna göre ve her 
ş&hsm ismine bir kart verilecektir. Gü-

Kartlar, usulün tatbik edildiği hı 
yerde geçecektir. Seyahat edenlere ' 
misafir gelenlere 48 saatlık muvakk: 
birer kart verilecektir. Bunlar bulun: 
caklan zamana göre haftalık veya dal: 
ziyade günlük kartlar alabileceklerdiı 

4 - Leyli mektep, hastane gibi müe: 
seseler mevcutlarını birer liste ile nah 
ye müdürüne bildirecekler ve ona göı 
ekmek alacaklardır. 

5 - Kolayhk için fırın ve ekmek sı 
tış yerleri artırılmıştır. 
Herhanği bir yanlışlığa meydan ve 

memek ve bazı kimselerin ekmeksiz ka 
mamaları için tedbirler alınmıştır. Buı: 
rağmen ilk günlerde bazı aksaklıklı 
olabilir. Kart alamıyanlar vaziyetleriı 
tesbit ettirinciye kadar 48 saatlık m1 
vakkat kart alabileceklerdir. Hiç b 
kimse ekmeksiz kalmıyacaktır. > 

EKMOOtN F!ATI 
Vali. 750 gramlık beher ekmeğin 12 

kuruştan satılacağını da söylemiştir. 

Moskovadan dönen Ineiliz 
firi beyanatta bulundu 

se· 

Ankara, 13 (Hususi) - Bir kaç gün 
evvel Moskovadan şehrimize gelen İn
giliz sefiri Türk ve ecnebi gazetecileri
ne bu seyahati etrafında beyanatta bu
lunmuş ve ezcümle demiştir ki : 

Moskovada müttefik devletler arasın-: 
daki harp sonrası işlerine de temas edil
miştir. Gelecek sulhun bazı esaslan da 
bu meyanda gözden geçirilmiştir. 

Moskovada Türkiyeden ancak en dos
tane bir şekilde konuşabilirdik. Ve öyle 
konuştuk, esasen konuşma mevzuları
mızın anahtarını başka meseleler teşkil 
ediyordu. İngilterenin olduğu gibi Rus
yanın da arzusu kuvvetli bir Türkiye 
görmektir. 

Moskova görüşmelerinin bazılarına 
ben de iştirak ettim. Bu içtimalardan 
birinde B. Molotofla aramızda şu mu-

havere geçti : 
İstiklali tehlikede olduğu zaman Til 

kiyenin vaktiyle silaha sarıldığını ' 
mücadeleyi kazandığını biliyorsunu 
Böyle bir tehlike bugün de tekerrür e 
tiği takdirde Türkiyenin yeniden silal
sarılacağına tamamen eminim. 

B. Molotof kendisinin de ayni fikir( 
olduğu cevabını verdi. 

Size temin edebilirim ki Türkiyeni 
bugünkü bitaraflık vaziyeti İngiltere< 
olduğu kadar Rusyada da tamamen ta 
vip edilmekte, manası çok iyi takcl 
olunmaktadır. Muhterem hariciye vek 
liniz Şükrü Saracoğluna B. Stalin ve J 
Molotofun çok samimi, şahsi ve şifnl 
bir mesajını getirmiştim. Rus şeflerin 
sözlerini sayın hariciye vekilinize ibli 
edebihnek benim için mesut bir hll~ 
teşkil etmiştir. 

Istanbulda dün iki feci 
cinayet 

İstanbul, 13 { Yeni Asır) - Biri Ka
sımpaşada, diğeri Bugaziçinde Kanlıca
da iki cinayet işlenmiştir. Tafsilat şudur: 
Kanlıcada şoför muavini Sait, üç se

nelik karısı Sulhiyeyi sokakta evvela 

işlen ildi 
bıçakla öldürmüştür. 
Kasımpaşada i§çi Ahmed, metre.si: 

Gani isminde birile beraber görmüş, G. 
niyi hemen öldürmüş, metresini de ağ 
sur~te yaralamıştır. 

Her iki katil yakalanmıştır. arkasından tabanca ileı yaralamış, sonra 
~~~~~<::>-<::>-<::>'C::::.-C::::.-~'>":::>-:::>-:::>-;;::,.-<~..;7 

Milli korunma kanununda yapılacak yetı 
değişiklik ve ev kilerlerindekt erzak 

--------

H rbin ·ı:ını sırasında Yugoslav kabine
sinin rci · olan general Simoviç ve ar
kad .-1-··ı Londraya çekilmişlerdi. Şimdi 
gcnc,.al S"moviç kabine riyasetinden çe
kilin· ve · erine adliye nazırı geçmiştir. 
Bu d d v:ımlı mi.icndele karan demek
tir. Bu ll"··cadelenin manasını anlamak 
kin ~ rbi t nda ccte harbinin devam et· 
Wi · h rlam~k l;.zundır. Bu hareketin 
b ~d hulun-n albav Mihailoviç son 

Büyük mihver devletlerinin küçük 
mihver devletlerinden ilkbahar hare· _ 
ketleri için yeniden kuvvetler istemesi 
mnneviyatı daha ziyade sarsmaktadır .. 
Mihver bu istek için. Edenin bütün Av
rupayı Rusyaya tcrkettiğini ileriye sür

.OP 
..,., --
U~ U' 

• • _ imali için 400 milyon dolar harcanması= nı gercklcştirecek bir program hazırlan .. 
Ankara, 13 (Yeni Asır) - Milli ko- Ailelerin evlerindeki kilerlerde mevcı 

runma kanununda yapılacak değişiklik- erzakın da beyannameye tabi tutuhnll 
ler etrafında tetkiklerde bulunan komis- ha~kında milli korunma kanununa ~ 
yon yakında çalışmalarını bitirecektir. madde ilavesi muhtemel görülmektedı 

gü 1 de ,. nrı-alliP.e yiikscltilmiş ve ye· 
binC''f ı> de harbiye nazırı olarak 
· t•r. Hu z. tın ~c hur harp milli 

n• T(ara Yor •i gibi hareket et
t'['i b" d"riliyor. 

$ ı hnl göre meşru Yugoslav hükii
metinin bir i.iyesi Yugoslav toprakların· 
da. toou. tavvaresi ile mücadeleve de· 

m kte ve ancak •Kendi varlığınız için 
daha fazla kuvvetle döviişmen:.Zi istiyo
ruz• demektedir. Esasen. mihver, harp· 
ten geri döncmiyecek kadar ileriye git
miş olduğundan kendisinden her iste
nenleri temine mecburdur. 

- GÖRMEK tçrn ACELE EDEN ~ 
SAYIN MÜŞTERİLERİNDEN İKİ~ 

- GÜN DAHA BEKLEMELERİNİ~ 
RİCA EDER.. ~ 
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mı~tır. 

ARJANTİNDEN KAUÇUK 
ÇIKARILMIY AGAK 
Buenos Ayres, 13 (A.A) - Malezya 

hareketleri dolayısiyle oradan kauçuk 
getirtilmesi zorlaştığından hükümet Ar
jantinde bulunan kauçukların b~ka 
memleketlere ihracını yasak etmiştir. 

Bir altın 
İstanbul, 13 (Yeni Asır) 

selmiştir. 

~O liraya yükseldi 
- Şehrimiz de bir altın liranın fiatı otuz liraya yUlı 


