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Celikada 
.!9 

---·---
Mihver ümitlerinin 
Büyük kısmını 
Singapurun zaptına 
Bağlamıştır .. -·-Falıat İngilizler Japon., 
farın bıı adayı aslci 
zaptedemiyecelılerini 
&öyliyorlar .. 

ŞEVKET BİLGİN 

Pasifikte, askeri ,·aziyet, ınüttefildet 
aleyhinde gelişmekte devam ediyor. 

Japonlar, bir taraftan Filipin adalan
ııuı istilasım tamamlamakla meşgulken. 
diğer taraftan, Malaka yarımadasında. 
lohor hudutlarına yaklaşmışlardır. Do
ğu Hollanda Hindistanmda ise, zenı.~in 
pefrol kuyulanm ihtiva eden Tarakan 
adasını, kısa bir mukavemetten sonra, 
ellerine geçirmişlerdir. 

Haritaya göz gezdirince, cenup batı 
Pasüikte, Japonlann genişleme planla
rını gerçekten şaşılacak bir cüretkfırlık
la tatbik yolunda oldukları görülür. 

Şiındi, doğuracağı sayısız neticeler 
bakımından, Hong Kon~ ve Manillanın 
Zllph ile mukayese edileıniyecek bir za
fer peşindedirler. Gözlerini Singapura 
diknıişlerdir. Dünyanın bu en müstah
kem adasını her ne pahasına olursa ol
sun zaptctmeğe karar vermis bulunu
Yorlar. 

Bu kararın askeri, siyasi. iktisadi ve 
~hi bir çok sebepleri vardır.. Biitün 
bil' müdafaa sistemini temelinden yık
~ak, Malezya ile 70 milyonluk Honan
~ Hindistanının zengin kaynaklarından 
hıç rahatsız edilmeden istifade etmek. 
~n?lo Sakc;on prestijine en ağır darbeyi 

dırınek bahis mevzundur. Bu kadar 
IÜnıullü bir zafere kavuşmak için, Ja-

, P<>nyamn çok ağır bir bedel ödemekten 
fe~inmiyeceği şüphesiz ise de, Biiyük 
llntanya, Singapuru kaybetmenin düş· 
lrı 1 . k an anna neler kazandıracağını her . ;:t~n daha iyi takdir edecek mevkide 
~ v Uı,,'UJtdan, iki Okyonusu birbirine 
aglıyan geçitlerin kilidini müdafaad:ı 

t:aa! ~östereceği veya Hong Kongun fek:. akibetini hahrlatan bir teslimiyete 
.tıanaeağı zannedilmemelidir.. Hele 

~ilıvet stratejisinin en kuvvetli fünitle· 
~~iv burada kazanılacak bir zafere bart
S k':' ıncydanda olduktan sonra, Anglo 

a oniarm. her zorluğu yenerek Sin
f;~uru bırakmıyacaklan kat'i olarak 

dıa edilebilir. 

1 1;lurada, Japonlann yaratmak istedik-
erı tehlike, yalnız Asya kıtasma inhi
~r etnıiyerek Avusturalyayı da içine 
ııunıaktadır. 
})o l\tilıvercilere göre, Singapunm Ja

nlar tarafından zaph tahakkuk eder
~ ınüttcfik1eri kısknçlamayı istihdaf 
h ~n nıuazzaın stratejik hareketler, asıl 

e eOerine yaklaşmış olacaktır. 
Bu takdirde : 

ta 1 :- Japonlar Hint okyanusuna, Bas
korfezine ve Kızıldcnize denizaltıla· 

r1111 •• d 
2 

gon erebileceklerdir. 
\' d-:- Müttefiklerin hayati ehemmiyet 
liı~r ıkle~ Hint Okyanusunda l\fünaka
k tehlıkeye düşecektir. Miittefikler 
g·~h\•oylannı kuvvetli himaye altında 
p:n~~rtnek zorunda kalacaklarından 
te sıfıkte ve Atlantikteki kuvvet miiva-

~esi büyük ölçüde sarsılacaktır. 
\' İ- Almanya, Rusyamn Aınerikadan 
L? dngiltercden harp malzemesi tedari-
1111n c inik• isf( d ansızhldarla karştlas.masından 
d ha e ederek Doğuda kat'i darbesini 

11: a kolaylıkla indirecek, Hint Okya-

b. s
1
unda veya Hindistanda Japonlarla 

ıreşın v • A 

4 · e~e nnkan bulacaktır. 
Şark- Nıhayet Kafkasya üzerinde Orta 
bıilı a sarkacak olan Alman ordulan 

Verin diğer ortaklarına da Fransız 
~onu Sahile 2, Sütun 6 da) 

Lehistanın hükümranlığı hakkında 
Rusyadan teminat alan general 

StKORSKt 

f - -·-·-·-·-·-·-·-,-·-·-·-··1 
1 Sovyetlere göre 
•.. . --·-·-·-·-·-·-·-·- --. 

arkofa 20 
kilometre 
yaklaşıldı 

---·---
Kırıma yine asker çı-
karıldı, Leningrad
ıla da ilerleniyor -·-Yalnız Auııstııryalılar 
Rıısyada 300 hin Jıiıi 

lıaybettiler ... 
Moskova, 15 (AA) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: Kıtalarımız cephenin bir 
çok kesimlerinde ileri hareketine devam 
etmektedir. 

ÇETELERiN F AAUYETl 
Moskova, 15 (AA) - Sovyct teb

liğine ek: Altıncı Alman ordusu komu
tam mareşal Fon Reichenau çetelerin 
Almanlara ağır kayıplar verdirdiğini 
kabul etmek zorunda kalmıştır. Rus çe-

(Sonu Sahife 3, Sütün 3 tc) 

Vaşington kararları, 
Amerikan ha%ırlığı 

---·---
1,S milyon kişi-

lik 150 hava 
muharebe filo
su kurulaçak -·Müttefilıler arasında 
telı Jııımandaya ttibi 

harelıet sahneleri anla· 
şılmalı üzere •• 

Nevyork, 15 (A.A) - World Teleg
ram gazetesinin yazdığına göre Ameri
kan hava kuvvetleri teşkilinde bir bu
çuk milyon kişilik mürettebatlı 150 mu
harebe filosu kurulması düşünülüyor. 
Pilot yetiştirmek iç.in şimdiye kadar gö
rülmemiş ölçüde bir plan hazırlanmıştır. 

V AŞtNGTON KARARLARI 
Bern, 15 (A.A) - Basler Nahrihten 

gazetesi yazıyor : . 
(Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 

- -• 5 . § 

~ Kayseride Haua hurıımu § 
§ için toplanan iane.. § 
- -~ Kayseri, 15 (Hususi) - Hava Kurumu Kayse- § 
§ ri şubesinin topladığı para 30 bin lirayı geçmiş- 5 
§ tir. Teberrüat hararetle devam ediyor. S 
~ § - -= = :; 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 F. 

Cümhuriyetin ve Ciimhuriyet ese-rlerfoin bekçisi aabahla:l1 çıkar .riycıst gazetedir YENİ ASm MatbaftSlnda basılmıştır .• 

Tüti:n piyasası iyi gidiyor 
----------------------· 

Dün akşama kadar mahsu-
lün beşte biri satıldı 

~-----------------NııW*IWI#-----------------~ 

azı n_ üstahsiller fiatı az eörüp mal satmadı 
Fiatler tütütüne göre 

kararı 14s kuruşta lOS kuruş 
arasında .. Yeni Koordinasyon 

Müstahsilin eknıek ve 
yemeklik buğday ihtiya
cı yeniden tesbit edildi 

Efımefılifı ayda on Jıiloya indirildi. .. 
Ankara, 15 (Hususi) - Yann (bu- ----------------

gün) yeni koordinasyon kararı neşredi- Pıyango dan c. ekildi 
lecektir. Bu karar buğday, çavdar, ar-
pa, mahlut ve mısır müstahsillerini ilgi- ---·---
lendirmektedir. 

Hükümet, halk ve milli müdafaa ih- nu•• vu•• k )• k•amJ• ye 
tiyaçlarını karşılamak için hububata el JU:; • • 
koymuştu; 1941 haziranında verilen S7876" 
bir kararla, ticaret vekaletine lüzumun- "1 numa-
da bu maddelere el koyma salahiyeti 
verilmişti. Bu karar mucibince müstah- kt 
silin ekmeklik ihtiyacı için büyük ve kü- raya çı 1 
çük her nüfus başına ayda 20 kilo ve 
yemeklik için de 1 O kilo buğday hıra- --·-
kılmıştı. Otuz kilo tutan bu yekun bir Ankara, 15 (Hususi) - Miill Piyan-
nüfus için fazla olduğundan yarınki ka- gonun 8 inci tertip 3 üncü çekilişi bu
rarla 20 kilo ekmeklik ayda 1 O kiloya gün saat 16 da Sergi evinde yap:ı1mıştır. 
indirilmiştir. Bu miktar da ihtiyaca ka- BÜYÜK İKRAMİYE 
fidir. 30 Bin liralık büyük ikramiye 157876 

Yeni karar, aracılara da, 16 tondan sayılı bilete düşmüşfür. Bu bilet 
az olmıyan teslimatta yüzde beş bir Üc- İzrnitte satılmıştır 
ret vermektedir. Bu ücret e~kiden yüz-
de iki idi. (Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

bir öneıt li karh.r Cok 
' 

~---------------....-.---------------

Dış ticaretimiz ihracat 
ve ithalat birlikleri 

içinde teşkilatlanacak 
----~~,,,_,..~~----

Ticari işlerimizin 'bıı yeni Çerçiue dahilinde da· 
ha mühim inJıişaf lar fıaydedec:eği 

ümit ediliyor •• 

Dünkü sayımızda Egenin her yerinde 
açıklığını haber verdiğimiz tütün piya
sası dün dakika dakika yeni inkişaflar 
göstermiş ve akşama kadar müstahsili 
memnun edici bir cereyan alınıştır. 

Piyasa her tarafta açılmış, satışlar 
her yerde iyi bir şekilde devam etmiş.
tir. Şehrimizdeki alakadar makamlara 
gelen resmi malumata göre dün akşama 
kadar 6 milyon kilodan bir az fazla tü
tün satılmıştır. Bu suretle rekoltenin 
beşte biri daha ilk gÜn müstahsil elin
den çıkmış bulunuyor, demektir. 

Fiatlar dün şöyle idi: Akhiııarda 125-
145 kuruş, Sındırgıda 120 - 130 kuruş, 
Tirede 1 1 5 kuruş, ödemişte 105 - 1 1 O 
kuruş. Seydiköyünde 120 - l 30 kuruş. 

Akhisarda dün öğleyin saat on bire 
kadar 35000 balya, Sındırgıda dün alt

• (Sonu Sahife 2, Sütün 3 fe) 

~·~-a-ı:ı••~-11-n_ı:ı_a_:a_a_a_a•••• 

Maaşlar ay ba
şında artacak 
Ankara, 15 ( Yeni Asır ) - Memur 

ve müstahdemlerin maaşlarına yapı
lacak fevkalade zamlar hakkındaki 
layiha Millet Meclisinin alakalı en
cümenlerinde tetkik edilmeğe başla
nılmıştır. 
Layiha ay b3§1D.dan evvel kanuni

yet kesbedecektir. Bu suretle ay ba
şında maaşların yeni zamlarla bera
ber verileceği anlaşılıyor. 

~M_ı_ı_ı:ı_ı::ı_ıı_"'_a_ıı_a_11_0_11_~ 

Amerika harbiye nazın B. Stimson +-·-·-·--- - - -· . ·-·-.. 1 
ı..~~~~~~~~~ ~~:~-· 
ilp.nde 
on 
la 

•• uc 
ı a 

• 

-
-

Japonlara yarayacalc 
milyonlarca kıymet

ler yok edildi -·.Japonlar Mindanao ue 
.Joloh adalarında ileri 

üsler fıurmafıla meşgııJ .. 
Vaşington, 15 (A.A) - Harbiye na· 

zırhğının tebliği : Düşman Filipinlerde 
keşif mahiyetinde, fakat geniş ölçüde bir 
hücum yapllll§tır. Bu hücumlara topçu 
ve hava kuvvetleri esaslı surette yardım 
etmişlerdir. Her iki hücum da Japonla .. 
ra ağır kayıplar verdirerek püskürtül .. 
müştür. 

Amerikan ve Filipin kuvvetlerinin 
uğradığı kayıplar nisbeten azdır. Düş
manın hava faaliyeti harelmtta bulunan 
kıtalara yardımdan ibaret kalmış ve 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Ticaret Vekaleti verdiği mühim bir karıda yazılan hususların mevcudiyeti
kararla <lış ticaretimizin tamamını itha- ne itina göstereceklerdir. Bunun hilafın
Iatçı ve ihracatçı birlikleri çerçivesi da- cia vaki olacak satış ve akitler tasviple 
bilinde teşkilD.tlandırmağa, ithalat ve ih- karşılanmıyacaktır. Her işte hükümet 
racatta devlet kontrolünü daha esaslı tedbirlerini azami itina ile tatbik eden 
bir şekle ifrağa karar vermiştir. Bu ba- memleketimiz ihracatçılarının bu husu
histe evvelce atılmış olan adımlar tak- sa <la layık olduğu ehemmiyeti atfederek 
viye edilecektir. Bu maksatl~ birlikler hareketlerini tanzim edecekleri tabiidir. 
haric.indc- kalmış ithalat ve iliracat tica- Öğrendiğimize göre ticari işlerimizde 
retinden ehemmiyetli şubelerin birlikler bu çerçive dahilinde dahi yeni yeni in
kadrosuna alınmaları muvafık görül- kişaflar kaydedileceği kanaatı umumi-

Singapuru. müdafaa eden. kuvvetlerden Hintli askerler 

Japonlara göre lngilizlere göre ---· ·---
müştür. dir. Sin~apurl''D 120 Birmanya ve 

Türkiyeden alacakları mallan muay- -------------------

kilometre yakı· Sin~apuraayni 
nındaki Samfi- ande saldırılma

yen vasıtalar veya müesseselerle aldıran 
memleketlere satılacak olan malların sa
tış fiat ve şartları evvelemirde birlikler 
umumi katiplerince tesbit edilmiş ola
caktır. 

Fiatları tesbit edilen ve edilmiyen 
mallar tek kanaldan mübayaa yaptıran 
ülkelere satılacağı zaman alakalılar yu-

. ~ .......... . 
Amerika Afri
kaya ordular 
~önderecek 

---·---

ne varıldı -·Singapıır cephesinde 30 
bin İngiliz aslıeri tama• 
men muhasara edildi-

Almanyayı yenmek ic .. in Tokyo, 15 (AA) - Japon deniz 
kuvvetleri Hollanda Hindistanı açıkla-

Afrika en iyi üs nnda ı 5 son kanunda 31 bin tonilato-
sayılıyor... luk dört düşman gemisi batırmış ve 4 

Nevyork 15 (AA) _ Kristi. M bin tonilatoluk üç düşman ticaret gemi-' . ans o- . . 1 . . . J h k 
nitor gazetesi yazıyor : sı~ e c geçı~mışt.ır.. a~o.n a:v~ ~vvet-

Amerikan kıtalarının ve malzemesi- len _9 son kanunda Pasıfıkte iki duşman 
nin Libyada görüneceklcri gün uxak denızalhsını batırmıştır. 
değildir. Biz şimal Afrikasmı Hitlcrin MALEZY ADA 
işgali altındaki toprakları kurtarmak Tokyo, 15 (AA) - l 4 son kanun-
için Büyük Britanyadan daha mantıki da Japon kıalan J ohor eyaletine girmiş 
bir ÜS sayıyoruz. Amerika böyle bir te- ve ileri hareketlerine süratle devam et
şebbüsü muvaffakiyetlc neticelendir- miştir. 
mek için elzem bir adam haznesi olacak- Sinpagur cephesinde 30 bin lngiliz 
tır. askeri Japonlar tarafından tamamiyle 

Bu teşebbüsün muvaffak:iyetini temin sarılmıştır. 
için 480,000 askerle 72,000 kamyon, 1200 Tokyo, 15 (A.A) - Japon kıtaları 
!::.30,000 mitralyözün nakli gerekmek- Malaka hududu yakınında Sinpagura 

J 20 kilorntre uzakta bulunan Samfine 
varmıştır. 

sı muhtemel -·-Yeni .Japon hücumları· 
na fıarıı tedbir alındı.. 
Uçafı ta gönderilecelı 

Londra, 15 (A.A) - Hava müste~ 
mbier Balfor genel harp durumu hak· 
kında ve bilhassa uzak doğu aurumu 
hakkındaki bir demeçiode bu bölgedeki 
İngiliz hava kuvvetlerinin takviye edil .. 
diğini söylemiştir. 

İNGİLİZ BOID.~OSUNDA 
Londra, 15 (AA) - Royter Ajansı 

bildiriyor : İngiliz Borneosunun merk~ 
zi Sandekanley ile batı arasında muha
bere kesilmiştir. 
BEKLENEN JAPON HAREKETLERİ 

Rangon, 15 (A.A) - Askeri sözeli 
dün gazetecilere demiştir ki : 

- Japonların Birmanyaya ve Singa
pura karşı ayni zamanda saldırmaları 
ihtimaline karşı tedbirler alınmıştır. 

1,5 milyon ki§ilik hava onlusunda mühim bir 11er alacak olan Amerikan Uııan Kaleleri ( ~nu ~ ~.~~~de). 

Japonların tehdidine maruz bulunan 
bütün doğu memleketlerinin iaşesini te
min edecek kararlar şimdi tatbik edi• 
liyor. (Sonu sahife 2, Sütun 6 ela) 



SAHIFE2 

TARiHi ROMAN Yazan: Şahin Alıdurnan 

Fırtına kopmak üzere idi 

Geulaerli hanım da, r ayyar zade He Meh· 
pare de, batalıhaneyi basacalı lıavuet te 

hazırlanıyorlardı ... 
--6.Z ••• 

lgte bu tehlikeyi haber vermek için 
yanınıza gelerek sizi uhatS'IZ etmeğe 
meCbur oldum. •• 

Cafil bulunmayİıÜz wltamm.. Kafes
ler.inlıı lcapwnı açık bulan kuşlar gı"bi, 
esirlerinizin her üçü de birdenbire 
'(Pırrr) diye elinizden uçacaklar. 

Aman yarabbi .. Eğer o dakikada 
odanın içi.ne ve koca kannın yanı ba
şına bir yıldmm diipeydi. onun üzerin
de bu ltadar büyük bir korku ve heye
can yaratmazdı ... 

Öyle ani bir hareketle yerinden hrla
mıştı ki bunu gören kıvırcık aslata koca 
kanrun ansJzın çıldırdığına hükmederek 
birdenbire büyük bir korkuya tutulmak
tan kencJisini alamamı§h... Cevherli ha
nım kıvırcık salatanın yanİna gidip onu 
elinden yakaladı: 
· - Kız doğru mudur bana bu anlat
tıklann? .. Sakın ötedenberi çekemedi
ğin Mehpareye iftira etmeğe kalkışmış 
olmayasın 1 ••• 

Fakat hayır ... Sen bana sadı'lcsın .. 
Beni aldatmıyacağına eminim ... 
Vay kafir kahpe vay! Demek hem 

Tayyar zadeyi, lıem de onun babası 
olan cJefterdan 'Z'lndandan kurtaracak, 
sonra da üçü birlikte buradan kaçacak
lar, öyle mi'? .. 

Dur, ben onlara bir iş edeyim de 
·~örsünlerL. Benim elimden öyle kolay 
kolay yakayı sıyırmak kabil olamıyaca
ğına iyice akılları yat~ın ... 

Böyle diyen Gevherli hanım bir aralık 
(fordu. Heyecanını gidermek için birbi
rinin peşi sıra, bir kaç defa, derin derin 
soluk al-Oı. 

Sonra kemancı kızın elini bırakarak 
yeniden yerine oturdu. 

Bu kısa durgunluk zamanından isti
fsde eden kocakan heyecanını biraz ya
tıştı.rmağa muvaffak. olduktan sonra da
ba hafif, daha telaşşız bir sesle Kıvırcık 
Salataya dedi 1d: 

- Senden memnunum, kızım ... Bana 
pek büyük bir hizmette bulundun. .. 
Eğer sen Mehparenin foyasını meyda

na çıkarmasaydın. hepimiz de muhak
kak bir muhataraya düşmüş olacaktık. 
Bunun mükMatını göreceğin<? emin ol. 
iYalnız kızım, sakın başkasına ağzından 
bir laf kaçırayım, demiyesin ... 

Bu iş aramızda bir sır olarak kalmalı .. 
Benim de ona göre tasarladığım bazı 

şeyler var. 
Hadi, Kıvırcık Salata, şimdi sen doğ

ruca gidip bizim kahyayı bul ... Ona söy
le. Anberle Kan.beri de yanma alarak 
hemen buraya gelsin. 

Hadi durma kızım. •• Vakit çok dar ... 
Onların bize karşı hazırladıkları darbe
ye mukabil gayet acele müdafaa tertiba
tı almaklığımız icap ediyor. 

Kıvırcık Salata hanımını etekliyerek 
aynldı. 
İ~e, ayni günde, hatta ayni saatta bir

b;rlerile çarpışmağa karar veren her üç 
taraf ta gizli bir takım hazırlıklara baş
lamış bulunuyorlardı~. 

Tayyarzade karanlık zındanmm. içini 
aydınlatacak olan ay ~ıimuı belirmesi
rii bekliyordu. 

Mehpare Binbirdirek batakhanesine 
inmek için en müsait .zaman olarak orta
lığın kararmasını bekliyordu. 

Hiç bir şeyden habersiz, Tayyarzade
nin ~gal ettiği zındanın bitişiğindeki dar 
böcrede mevkuf bulunan zavallı defter
Clar Hüseyin efendi bUtün funid.ini kay
betmiş bir vaziyette, ölümün yanma yak
laşıp kendisini kurtaracağı saatın hulul 
etmesini bekliyordu. 

Gevherli hanını ve onun sadık adam
~arı olan kahya Ferhat ağa ile Anber ve 
Kanber de hazırlarunı_ş bulunuyorlardı, 

Onlar da ortalığın kararmasını ve 

Mehparenin zındana ineceği sa.atın ge-
lip çatmasım bekliyorlardı. Ve hiç kimse 
farkında olmadığı halde Binbirdirek 
sarayının dışında, mürettepleri tarafın
dan gayet gizli bir surette alınan terti
bat neticesinde, bu esrarengiz bina da 
dört yanından sımsıkı kuşatılmış bulu
nuyordu. 
Kararmağa b3§lıyan boşluk, müthiş 

bir fırtınanın kopmasına takaddüm eden 
zamanlarda olduğu gibi derin bir sessiz
likle, durgun bir hava ile sarılı görün
mekte idi. 

Biraz sonra muhakkak bir bora kopa
cak ve yıldırımlar düşecekti. 

Fakat bu yıldınmlar acaba nereye 
düşecekler, hangi yüksek yere isabet 
edecekler di? 

Yoksa Binbirdirek sarayının çatısına 
nu? 

* Binbirdirek sarayı, yüz kişilik bir Ye-
niçeri kuvveti tarafından çepçevre ku
şatılmıştı. Bu hareketi idare eden Ases 
başı Zülfikar ağa, karanlıkta pusuya 
yatmış bekliyordu. 

Ases başı yalnız değildi. Yanında şe
killeri biçimsiz iki ufak gölge de vardı. 
Bunlar muttasıl kımıldanıp duruyorlar
dı. 

Zülfikar ağa bir aralık yere doğru 
eğilerek mütemadiyen kıpırdıyan bu 
mini mini gölgelerle konuşmağa başla
mıştı: 

- Siz ileride bir şey görebiliyor mu
sunuz? .. Benim gözlf:!rim karanlıkta iyi
ce seçemiyor. Sakın veziri ham hazret
leri gelmiş olmasınlar!.. 

Sarayı hümayundan çıkar çıkmaz bu
raya geleceklerini söylediler. Halbuki 
vakit oldukça ilerledi. Yoksa geldiler de 
biz mi farkında olamadık?. 

Gölgeler birbirinin sözünü tamamlıya-
rak Ases başıya cevap verdiler : 

- Benim gözüm karanlıkta da görür. 
- Benimki de ... · 
- Dem.indenberi sokağın ağzını gö-

zetleyip duruyoruz ... 
- Sahibi devlet hazretleri gelseydi, 

biz muhakkak görürdük. 
- Biraz daha bekllyelim ... Şimdi ne

rede ise1er gelirler ... 
Karanlıkta ufak birer gölge şeklinde 

görünen iki cüce böyle demelerini müte
akip blıdenbire durdular. Her üç adam 
koyıı bir karanlıkla örtülü bulunan so
kağın ilerisini, heyecan içinde, yeniden 
gözetlemeğe koyuldular. 

Aradan bir kaç dakika daha geçti. 
Birdenbire Tayfur, Ases başıya dedi 

ki : 
- BİTMEDİ-

Vafington kararları 
Amerikan hazırlığı -·-Ruzvelt ile Çörçil arasında V 3§ington-

da verilen kararlar yakında neşredilc
cektir. Böylece Pasifikte tek kumanda
ya tabi hareket sahnelerinin nereler ol
cuğu öğrenilecektir. Sanıldığına göre 
Akdeniz ve Yakın Şark ta tek kumanda
ya bağ1aıı.acaktır. 

HOLLANDA IDNDtSTANI 
V AL1St AMERtKADA 
Vaşington, 15 (A.A) - Hollanda Hin

distanı umumi valisi Van Bon cenup 
Pasifikte yerleşmiş milletlerin harp gay
retleri meselesini görüşmek için buraya 
gelmiştir. Hollanda Hindistanı, kuvvet
lerinin ehemmiyeti dolayısiyle bu kuv
vetlerin general Vavel komutasındaki 
yüksek heyette bir subay vasıtasile tem
silini istiyecektir. 

!J 
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Büyük Gece 
~RUS INKILABINDAN HEYECANLI BİR MACERA r 
Euet, ne lıadaP lıorlıunç oıw-sa olsun bu lıan çanı 

şiddetle çaJmalıd,,. .. 

••• JO -· 
Vasili - Fakat daha beter işkence

ye tahammül mümkündür! Dedi. Ve bu 
sözü o kadar meraretle söyledi, ki hazır 
olanlann hepsini titretti; bütün gözler 
kendisine dikildi. Yalnız Tantal, yeni
den gelen bir öksürük tuğyani ile bu 
sözleri duymamı~ gibi: 

- Bir az daha uyumak istiyorum, 
çünkü çok zayıfım: Dedi. 

Tantal bitişik odaya giderken Vasili 
arkasında, dişlerini gıcirdatarak: 

- Ah, nh... Dedi, bakınız bizi ne 
hallere sokuyorlar! 

Anna, her zam.an olduğu gibl yoldaş
lara cesaret ve mukavemet kudreti ve
ren bir eda ile : 

Evet, dedi, fakat hiç bir zaman teslim 
olmıyacağız!. 

Fakat Vasili, cesareti kinlmış gibi, 
omuzlarını silkerek : 

- Kim bilir? dedi. 
- Ne? Vasili bu sözleri siz mi söylü-

yorsunuz? 
- Bu kadar yavaşlığa, bu kadar ihmal 

ve tereddüde ne lüzum var? Bizi uzun 
müddet daha şurada gazetecilik ve .mat
baacılık etmekte bırakacaklar mı? 
Bizi bulurlar ve tevkif ederlerse-. 

- Beklenmiyen bir akibet değil. Fa
kat başkalan bizim yerimizi ve vazife
mizi Üzerlerine alacaklar, mefkllre hesa
bına onlar da yakalarını ele verinceye 
k&dar devam edecekler ... 

- Evet ... Bizim gibi neticesiz faaliyeti 
üzerine alacak diğer bedbahtlar!.. Biz 
bir adım bile ileri atmadan batınlar gelip 
geçecek! Rüyadan uyanmadan ve bekle
diğimiz günün güneşinin doğduğunu gö
Temeden çalışacağız. Hayır. Hiç bir kim
seye bir faydası dokunmadan bu kadar 

YENi ASIR J6 SON KANUN CUMA 19~ 
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ŞEHİR HABERLER:i Çelik ada 
-----·---

Posta havalele
riniıJ evlerde 

ödenmesi -·-ll' eni şelıil ileride biitiin 
şeltirlePe ve l:riiyiilı 
mifıdaPlara da teşmil 

olunacaıı •• 
Sekiz liraya kadar olan posta ve tel

graf havalelerinin ikametgahlarda öden
mesi muamelesine !zmirde de başlanmış
tır. tkametgahta havalelerinin ödenmesi
ni anu edenler verecekleri havalelere 
c ikametgah > kelimesini yazacaklar ve 
5 kuruş munzam ücret ödeyeceklerdir. 
Bu iş şimdilik İstanbul, Ankara ve !z
nıirde tatbik edilecek ve bilfilıara diğer 
şehirlerimize ve miktar itibarile daha 
büyük kıymet ifade eden havalelere teş
mil edilecektir. _______ , ___ _ 
Fevkalade bir konser 

Mihter Çelebi günü •• 
Önümüzdeki pazar günü, Halkevi Gü

zel Sanatlar komitesi tarafından saat 
17 de bir « Mihter Çelebi> günü yapı
l:ıcağı memnuniyetle haber alınmışbr. 
Mihter Çelebi gibi tanınmış ve güzide 
bir sanatkarımızı bu konserde garp mu
sikisinin en güzel parçalarını çalarken 
görmek sanatsever halkımız için kaçı
ıılmaması lazım gelen bir fırsattır. 

---~-tt-----

Tütün pıyasası 
iyi giili yor 

( Baştarah 1 inci Sahifede) 

~ama kadar 750,000 lcilo tütün satılmış
tır. Gavurköy mıntakasında ve Akhisa
rın bazı yerlerinde bazı müstahsiller ve
rilen fiatı muvafık görmiyerek dün mal 
satmamışlardır. 

Piyasa her dakika havesle inkişaf 
halinde olduğundan bugün daha müs
bet neticeler ve fiat bahsinde daha ba
z1 yükselişler kaydedilmesi mümkün
dür. 

Tütün müstahislleri umumi bir sevinç 
içindedir. Ticaret veklaetinin piyasayı 
kontrol etmesi büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Aşağı yukan bütün alıcılar dün piya
ıııaya İştirak etmişlerdir. Yalnız Ameri
kalı firmalar mal almamışlarsa da ken
dileri bazı tacirlerle anlaşarak namları
na mübayzıa yaptıracaklardır. 

MOST AHSIL VE SATIŞLAR 
Dün bazı yerlerde iyi Hat bulamadık

lan için bazı köylülerin mal satmamak 
temayülü gösterdikleri öğrenilmiştir. 
Tütün satışlarında müstahsilin eline ge
çecek para ne kadar kabank olursa 
memleket iktisadiyatının ve Türk köylü
siinün o kadar iyileşeceği muhakkaktır. 
Fakat devletin aldığı tedbirler, göster
diği maddi ve manevi müzaheret niha
yet makul bir haddi aşamaz. Salahiyet
tarların kanaatine göre köylünün hakkı
na razı olması ve: cYarın daha yi.iksek 
fiat bulacağım) düşüncesiyle sun'i bir 
fiatın husulune intizar etmemesi lazım
dır. 

Tütünlerin kalitesine göre verilen fi
atlar dünkü satışlara bakılarak gayet iyi 
mütalea edilmiştir. Daha fazla fiat bek
lemekte bir kısım müstahsilin lııraT et
meıııi bazen kendilerine fayda temin et
se bile bazen de kendilerini m~kül va
ziyette bırakabilir. Bu jtibarla müstah
silin çok dikkatli olması ve malını değer 
fiatla satması lazımdır. 

~~---~·"""""""'~--~ 

Don:.,.1m 
Anafartalar caddesinde 140 numara

da kitap ve kırtasiye taciri Celal Bal
kanlının bir erkek evladı dünyaya gel
miş ve yavruya Akın adı verilmiştir. 
Ana ve babasını tebrik eder yavruya 
uzun ömürler dileriz. 

zavallının kanlarının damla damla akı
tılmasına meydan vermemek J.Az.ımdır, 
ar.tık! Faknt, astırap çeken kütleye, ta~ 
mış bir kan ve kızıllık nehri gösterme
liyiz ki köylü de bizi takibe mecbur kal
sın. Çünkü kan, her şeyden evvel bir 
intikam sayhası uyandırır, her an daha 
kuvvetli ve daha yüksek olur, nihai za
fere kadar ne durur, ne de diner! 
Görülmemiş derecede bir heyecan 

içinde idi: Annanın önünde ,olmak, hay
ret ve takdirini kazanmak suretiyle ona 
hoş görünmek arzusu şüphesiz bu he· 
yecana sebepti. Arkadaş1an, kendileri
ni güzel hülyalara kaptırmışlar, ona 
ı;anki meclup idiler. Anna da, hayret ve 
takdir içinde, yavaı;jça kalktı. Yavaş ve 
tatlı, fakat yavaş yavaş yükselen, şid
detlenen bir sesle, ümit ve hülyalarının 
bütün güzellik ye çılgınlıklarını anlat
mağa baş1adı : 

- Evet, ne kadar korkunç ta olsa, bu 
kan çanı çalmalıdır artık; hem öyle şid· 
detle ovuldamalı ki bütün Rusyadan iş;
tilmelidir! Antoska.. Senin .istediğin gi~ 
bi, teker, teker her evde uyandırtıcı ça
nı çalmak iç.in vaktimiz }_'.oktur. 

Fakat ben istiyorum ki asıl büyük çan 
çalınsın, hiç durmadan çalınsın, dursun] 
Hele bakınız : Şimdi bile her yeı·de köy
lü uyanıyor, aYaklanıyor, bizim durma
dan çaldığımız "Uyan!• çanının sesini 
duyııyorlar, onun ne demek istediğini 
anlıyorlar, buna itimadım var, «Işıkn ın 
her makalesi bunu canland.ırıyo-r, Çanı~ 

Mihver ümitlerinin 
EkmeK işinde vaziyet Büyük kısmını 

Singapurun zaptına 
Bağlamıştır •. 

------------------••x:-----------------
Ek m ek stoku yapanların -·-ev1eri aranılacak Falıaı ingilizleP Japon-

ların bu adayı asla 
zaptedemiyecelılerlnl 
söyliyorfar •• Kartların doldur.alması ifi • Fırınlarda uazlyet 

Francoıa teuzla tında yeni ıeıııı .. (Baştaraü 1 inci Sahifede) 

Hindiçinisi, Siyam, Malezya, Hollanda 
Hindistanın1n zengin ham madde kay• 
nakJarından faydalanmak imkanını ve
recektir. 

Ekmek kartlarının doldurulmasına 
dün de hummalı bir faaliyetle devam 
edilmiJtir. Karataş, Salhane, Karantina, 
Göztepe ve Güzelyalı istikametinde 
oturan ailelere ait kartların doldurulme.
ın dün neticelenmiştir. Karşıyakanın 
kartları bugün öğle vakti ikmal edile
cektir. 

Dün kart doldurma işinde mektep ta
lebesi de açlışmış, bu suretle kart dol
durma faaliyetine 450 kişi iştirak eyle
miştir. 

V AUNiN TETKiKLERi 
Vali B. Fuad Tuksal dün belediye, 

evlenme dairesine ve ticaret odasına gi
derek kart doldurma faaliyetini tetkik 
eylemir;ı, çalışma hasılasını verimli bul
muş ve çalışan memur]arla talebeye te
şekkürlerini bildirmiştir. 

Kartların doldurulması iki gün son-

ZABITADA 

Domuzu vura
yım derken ken

disi vuruldu 
---·---

TAŞ K I KOYONDE FECi BiR 
KAZA OLDU -·-ödemişin Kiraz nahiyesinin Taşk.ı kö-

yünde Süleyman oğlu Ali Karakaya 
hr.yvan otlattığı sırada önüne çıkan bir 
domuzu vurmak üzere çifte ile arkasın
dan koşmağa başlamış, ayağı kayarak 
düşmüş ve çifte ateş alarak başının sağ 
tarafından ağır surette yaralanmıştır. 
Karakaya ödemiş hastanesinde tedavi 
altına alınmıştır. 

Sinemada yaPalaına 
ödemişin Yenigün mahallesinde otu

ran terzi İbrahim Şenyurd, sinemada yer 
almak meselesinden aralarında çıkan 
kavgada Mehmet Mutafla Hüseyin Ba
ı-utçuoğlunu bıçakla yaralamış ve tutul-
muştur. · 

Meçhul bir ceset 
bulundu-
Evelki gece Bergama kaza.sının c Ka

diriye > köyile c: Yalnız Ev > köyü ara
sında Dedebayırı mevkiinde hüviyeti 
meçhul bir ceset görülmüş ve hemen 
tahkikata b3§lanmıştır. Bu cesedin Yal
nız Ev köyünden Durmuş Aşkın olduğu 
zannedilmektedir. ölüm sebebi de meç
huldür. Ehemmiyetle tahkik edilmekte
dir. 

Ege zeytincifilı 
istasyonu az daha 
yanıyoPda. .. 
Dün gece saat 17,35 de Bornova ile 

Mersinli arasında kfiln « Ege Zeytinci
lik istasyonunda > eşya anbarından çı
kan bir yangın bir anda büyümüş, bü
yük ve müşterek bir çatı altında bulu
nan, baştan başa ahşap olınası itibarile 
de yanmağa çok müsait olan diğer bina
ları da yakmak tehlikesini göstermiştir. 
tzmil'den vaktinde yetişen itfaiyemiz 
ateşi su çevresi içine alarak mevzii şe
kilde söndünneğe muvaffak olmuştur. 
Ateşin ne sebepten çıktığı zabıta ta

rafından araştırılmaktadır. 

mızın her darbfi!si bir insan hayatını da 
eziyor, mesela sizinkini, veya benim.ki
lli .. Daha doğrusu canının istediğini alıp 
götürüyor; fakat ne ehemmiyeti var? ... 
Bu cesaretimizi arttıracak, ve anlaşıla
caktır ki bizler birer cani değil, birer 
kudsal varlık, çanın sesini duyurtmak 
için kendi hayatını feda eden varlıklar, 
belki de görmek nasip ohruyacak bir sa
adet için hayatını feda edenleriz. Çün
kü beklenilen saadet gelecektir, işte gö
rüyorum, sakin ve parlak bir bahar gibi 
geliyor! .. Ah, istikbal, istikbal. Ne ka
dar güzel ve parlak olacak .. 

Ve, genç kızm, heyecanlı sözlerini 
söylerken düşündüğü parlak istikbali 
görür gibi olduğu anlaşılıyordu: llaht 
ve ricakar bir tavırla, iki elini yüksekle
re uzatmış, Anna, odanın loşluğundan, 
sanki insanların kardeşlik, vefak içinde 
yaşayacakları kutsal istikbali çekip sı
cak ve heyecanlı göğsüne toplamak is
tiyor gibi idi. Sert ve ciddi, gösterişsiz 
ve çok tabii ses, kan çanından claha kes
kin, daha şiddetli idi ve sanki sefil bir 
uykuya dalmış insanların bütün bed
bahtlıklarını, elem ve ıstıraplarını uyan. 
dırıyoı:du. Ve yarı cezbe, yarı seraba 
kapılmış gibi, Vasili, Sofya, Antuvan, 
Masha. genç kızm duyduklarını duyar, 
gördüklerini görüyor hissi içinde idiler. 
Ne derin vecid, ne derin bir sükUttu 
bunlardaki hal! Gizli zevkle titreyen bir 
sesle, Sofya ilk olarak bu sük<ıtu bozdu: 

- BİTMEDİ-.ıı. 

ra tamamlanmıg bulunacaktır. Kartlar
la ekmek tevziatına ne zaman bqlana
cağı ticaret vekaletinden sorulacaktır. 

FIRINLARDA V AZ1YE.T 
Vali dün hnnlar önündeki izdiham 

işile de meşgul olmU§ ve zabıtaya lazım 
gelen direktifler vermi~r. Bazı kimse
lerin beş, on günlük ihtiyaçlarına teka-
bül edecek nisbette ekmek tedarik et
tikleri görülmüştür. Halkın ihtiyacını iş
kal edecek surette hareket eyliyerek ev
lerinde ekmek stoku yapmağa teşebbüı 
edenlerin evleri bugünden itibaren ara
nacaktır. 

FRANCOLA TEVZiATI 
Kartlarla ekmek tvziine başlanacağı 

gÜne kadar eski şekilde francola verile
cektir. Bu iş bilahara yeni bir şekle bağ
lanacaktır. 

MAHKEMELERDE 

Müddeiumumi
ye iftira davası 

b •. 
ueun ••• 

----·-----
KU ŞADAL I FABRiKATÖR 

MAHKEMEDE -·-. Kuşadasında fabrikacı Kemal Kutucu 
tarafından ~uşadası Cilmhuriyet müd
deiumumisi B. Fevzi Balkın aleyhinde 
onbir madde isnadile yapılan ihbarın 
adliye vekaletince tamamen gayri varit 
görüldüğü ve Kemal Kutucu hakkında 
iftira davası açılması lüzumunun İzmir 
müddeiumumiliğine bildirildiğini yaz
mıştık. 

Bu dava ağır ceza mahkemesinde bu
gün saat 14 de görülecektir. 

Bir beraet Jıararı 
A.nafartalar caddesinde 140 numarada 

kırtasiyeci Celal Balkanlının defter sa
tışı ihtikarı iddiasından asliye cezada 
ceryan eden muhakemesi neticelenerek 
Leraetine karar verilmiştir. 

PİYAKGO 
Dün Cekildi 

t 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ONAR BİN LİRA KAZANANLAR 
346281 ve 185490 numaralı biletler 

onar bin fua kazanını.ştır. Bwılar İstan
bulda satılııııştır. 148752 sayılı bilet ke
za on bin lira kazarımış ve İskenderun
da satılmıştır. 282435 sayılı bilet te yine 
on bin lira kazanmış ve Ankarada satıl
mıştır. 
BEŞER BİN LİRA KAZANANLAR 
Beheri Beş bin lira kazanan 3199?5, 

136928, ve 194500 numaralı biletler Is
tanbulda, 093865 numaralı bilet Kulada, 
084328 sayı4 bilet Manisada Ve 149447 
sayılı bilet te Ankarada sa~tır. 
İKİŞER BİN LİRA KAZANANLAR 
Sonları 16295, 34216, 88342, 27684, 

99991, 45057, 84028, 54176, 46074, ve 
31287 sayılı biletler ikişer bin lira ka
zanmıştır. 

Sonları 18187, 88188, 42928, 24129, 
92382, 31746, 34736, 35341, 21359, 76690, 
90132, 89969, 74417, 50259, 54256, 89045, 
96360, 24733, 91333, 75169, 96,866, 43470, 
45754, 02470, 56979, 17175, 99657, 74276, 
49419, 11316 sayılı biletler biner lira 
kazanmıştır. 
DİGER İKRAMİYELER 
Sonları 7203, 5391, 7759 ve 0472 sayılı 

bütün biletler beşer yüz lira kazanmış
tır. 

Son rakamları 030, 285 ve 119 olan 
bütün biletler yüzer lira, Son rakamla
rı 303, 236 ve 900 olan bütün biletler el
lişer lira, son iki rakamı 19 ve 97 olan 
bütün biletler onar lira kazanmışlardır. 

AMORTİ KAZANANLAR 
İki lira amortiyi 8, 1, 3 ve 4 rakamile 

nihayetlenen bütün biletler kazanmış
tır. 

Görülüyor ki ınihvercilerin ihtiraslatl 
kadar hayalleri de hudutsuzdur. 

Gün1erden beridir, neşriyatlamııJI 
büyük parçasını Japon muvaliakıyetle
rine tahsis eden mihver radyolan, bd 
fırsattan istifade ea~ek, RuSlarm ilerf 
hareketinden. Sire.rıaikanm kaybedil.ınit 
olmasından, Amerikanın havsalaya sıit• 
nuyan hazırlıklanndan ciddi endişeJet 
duyan mih\'er umumi efkarını Böytt* 
Britanya ,imparatorluğunun çökm"' 
üzere olduğu hayaliyle oya1amağa çalı• 
şıyorlar. 

Singapur Britanya imparatorlıığunuJl 
temel direği olarak gösterilınişt.ir. 
Mısınn tehlikeye manu; olduiu gÜJt' 

lerde Süveyş için de ayni şeyler söyleo
mekte idi. Cebelüttank, Süveyş ve Sin• 
gapur ebemmiyetçe belki birbirine mi• 
savidirler. 
Muhakkaktır ki İngiliz imparatorlıı• 

ğunu ayakta tutan direkler pek ~ktut· 
Bunun için İngilterenin yenilmesi İIJl• 
k8ıısız sayılacak kadar güçtür. 

Japonlar Singapuru alabilir)er mi? 
Bu sualin cevabını bizzat Çörçil ver

miştir. 
İngiliz başvekili müttefiklerin tecavii• 

ze geçuekleri güne kadar SingnpuruJl 
mukavemette bulunacağından kat'iyetle 
em.in olduğunu söylemiştir. 

Çörçil taluuininde aldanıyor mu? 
YokSa Japonlar İngilterenin kudret 

ölçüsiinü hesap etmekte mi aJdawyor
lar? .• 

Bu muammayı da hadiseler aydınla• 
tacaktır. 

ŞEVKET BİLGİN 

Amerikaya göre 
(Baştarafı 1 inci Sahüede) 

tahkim edilmiş mevzilerimize hiç blt 
hava akını yapılmamıştır. 
YENİ JAPON ÜSLERİ 
Mindanno ile Jolohdan gelen haberler 

Japonların bu adalarda ileri üsler kur
makla meşgul olduğunu göstermektedir· 
Japonlar Felemenk Hindi.Stamna ve Ma• 
lezyaya yapacakları hücumlan bu nok" 
talardan desteklemek niyetindedirler. 

Hollanda teşkilleriyle işbirliği yapaıl 
üç '.Amerikan bomba tayyaresi BorneO 
ve Tarakan adalarına asker çıkaran Ja• 
pon deniz kuvvetlerine hücum etıniJ" 
lerdir. Fena hava şartlan bu hücumun 
neticelerini görmeğe engel olmuştur· 
Fakat iki düşman mavunasının batırıl" 
dığı tesbit edilmiştir. Tayyarelerlm.iS 
sağlam bir halde üslerine dönmüşlerdir· 
Başka bölgelerde bildirilmeğe değer 

bir şey olmamıştır. 
BİR ÇOK KIYMET YOK EDİLDİ 
Vaşington, 15 (A.A) -Amerikan ma• 

kamlan Filipinlerde milyonlarca dolar· 
lık kıymetleri yakmış1ar, yahut yanla· 
nnda kaçırmışlardır. 

---~--~~~~-ln gil izi ere göre 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

.Kiralama ve ödünç verme kanunu 
mucibince Çine harp malzemesi gönde
riliyor. Çinlilere bu malzemenin taşw
ması için yardım edilecektir. 

Londra, 15 (A.A) - Deyli Telgra.fııı 
Singapur muhabiri bildiriyor : 

Cenup batı Pasifik bölgesinde otuS 
senede Japonların tatbik ettikleri yayıl· 
ma politikasının manası şimdi daha iyl 
anl~ılnuştır. Az veya çok Japonun yer
leşmiş olduğu her yerde Japon beşinci 
.kolu harekete geçmeğe hazır haldedir. 

Saravak ve Bomeodaki Japon tacir
leri ve balıkçıları Japonyaya tam anla· 
mı ile ajanlık ediyorlardı. 
HİNDİÇİNİDE JAPON 
KALMADI GİBİ 
Çunking, 15 (A.A) - Alınan haber' 

!ere göre şimali Hindiçinide hemen he
men hiç bir Japon kuvveti kalmamıştu-. 
Japon k.ıtaları Malezyaya gönderilıniş· 
tir. Sanıldığına göre Tunkinde 3000, 
Hanoyda 1000, Haykongta 800 kadat 
Japon askeri vardır. Hanoy vilayetinde 
50 ve diğer mühim Japon tayyare meY'· 
danlarında 100 kadar tayyare vardır. 

MÜJDE. •• MÜJDE ... MÜIDE ... 
•• 

iJ.tJU~li _ 
MATİNELERDEN İTİBAREN 

SENENİN EN BÜYÜK VE EN MÜKEMMEL FİLMİ, BUGÜNE KA· 
DAR DİLİMİZE ÇEVRİLEN FİLİMLERİN EN MUVAFFAKI, lNSAN 
KUDRET VE KABİLİYETİNİN EN SON HADDt.. LEKESİZ Blıt 

AŞK, İLAHI BİR GÖNÜL MACERASL .. 

VATERLO KöPRü ü 
TORKÇE •• WATERLOO BRİDGE •• TORKÇE 
SOZLU vtvtAN LEİGH - xoBERT TAYLOR sozı.u 

SEANSLAR : 1-3 - 5 - '1 ve 9 DA.. C. ERTESİ, PAZAR 11 de ~ 
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Yunoni•tanda açlık 
---··---

ln!?iltere Yuna-
nistana er~ak 
~önderecek ve 

bırakacak -·YUNANISTANDA iÇLiK 
ÇOK MOTHIŞ 

Balkanlarda birlik -----·-----Yueoslavya ile 
Yunanistan bir 
anlaşma im
zaladılar -·-BALKAN BIRLIGI iÇiN GÜ· 
ZEL BiR ADIM 

~· ~·--

TElfl llSIR 

Sovyetlere gore 
(Bafta.nfı 1 inci Sahifede) 

teleriylc mücadeleden bahseden bir 
emrinde mareıal Reichenau kendi kur
mayından albay Bitz ile on istihkam su
bayının çeteler tarafından öldürüldüğü
nü bildiriyor. Diğer bir çete grubu da 
beş subay öldürmüştür. 

LEN1NGRADDA 
Moskova, 15 (A.A) - Tas ajansı 

muhabirinin bir telgrafında general F ed
yuninski kumandasındaki kıtaların Le
ningrad cephesinde Almanların tahkim 
edilmiı müdafaa hathna doğru ilerle
mekte olduğunu bildiriyor. Almanlar 
Leningradın doğusunda henüz tutmak
ta olduklan az meskün çevrenin her ka· 

Borsa 
t}ztl'M 

518 İnhisarlar 44 46 59 
51 Mahmut H. Cemal 47 47 75 
49 A. Papagno 44 50 45 50 
48 İncir T. A. Ş. 47 50 48 
5 Naci Elbirlik 47 47 

671 Yekön 
125832 Eski yekun 
126503 Umumi yekQıı 

No. '1 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

6 Siyah İnhisarlar 33 

44 50 
45 50 
47 
50 
55 
33 

Londra, 15 (A.A) - İngiliz hükil- Londra, 15 (A.A) - Royter diploma-
tnetl aç Yunan halkına yiyecek gönder- tik muharririnin öğrendiğine göre Yu
ınek m .. Jesiıd inceliyor. Bu maksatla nanistan ve Yugoslavya hükümetleri 
~·manistana karşı tatbik olwıan abloka arasında kararlaşan bir anlaşma bugün 
bldınhrsa bu bir emsal teşkil etmiye- Londrada imzalanacaktır. 

rış toprağını müdafa için ümitsizce dö
ğüşüyorlar. «V> ıehrinden Fin kuvvet· 
leri çılcanlmışbr. Bir Fin teşekkülü mü- iNctR 
dafaa ettiği kesimde üç hinden fazla ölü 92 Vasfi Semerci oğlu 18 18 
ve yaralı vennİ§tir. Burada 2 7 mitral- 68 Suphi Erkin 18 18 
yöz, bir çok tüfek ve mühimmat ele ge- 8 Fadıl Özyurt Seber 18 50 18 50 

~ktir. Almanlarm Ywıanistanı aç hı- Anlaşmanın hükümleri henüz bilinmi
ralonakla İngiltereyi yalnız Yunanista- yorsa da öğrenildiğine göre neticeleri 
na değil, sıkıntı ç_eken bütiln Avrupa yalnız iki taraf için değil, harpten sonra 
memleketlerine yiyecek maddeleri gön- bütün Balkanlar ve doğu Avrupa için 
Bermek zorunda bırakmak istediği sanı- ehemmiyetli olacakt.ır. 

~AY DÖRT BİN TON * 

çirdilt. Beı Sovyet uçağı bir düıman ha- 172 Yek<ln 
va meydanına akın yaparak yedi dü- 106142 Eski yekOn 
man uçağını kullanılmaz hale koymllf" 106314 Umum! yek<ln 
tur. ZEYTİNYAÖI 

A VUSTIJRY ALiL.ARIN ZA YlATI 30000 kilo 68 
Moıkova, 15 (A.A) - Moskova 

68 

PALAMUT 
113 kental '750 850 

Londra, 15 (AA) - İngiliz hUldime- Londra, 15 (A.A) - Yunanistanla 
ti Yunanistana her ay dört bin ton yiye· Yugoslavya arasında yapılan mukavele 
eek göndermektedir. Kral Piyerle Kral Corç arasında imza 

Londra, 15 (AA) - Yunan Kızılhaç edilerek neşrolunmuştur. 

radyosunun bildirdiğine göre Avustur4 
valılar bugüne kadar Rua cephesinde 
ölü, yaralı ve esir olarak 300 bin kiti 
kaybetmişlerdir. 

HARKOFA DOCRU 

55 Ton Susam 
29 Balya Pamuk 

Londra, 15 (A.A) - Rua cephesi- ZAYİ 

52 50 53 50 
75 75 

liomitesı reisi doktor Kavaris İngiliz Diğer Balkan memleketlerinin tam 
&azetelerinde neşrettiği bir mektupta hürriyet ve serbestliğe sahip olduktan 
l(>yle demektedir : sonra iştirak edebilecekleri bu mukave-

:A.ç Yunanlılar için acele yardım ya- le mucibince müşterek bir genel kur· 
Plhnalıdır. 1941 içinde Yunanistanda may tesis edilecek müşterek bir maliye, 
illUnı nisbeti bir misli artmıştır. Her ta- gümrük ve !ktısat siyaseti kurulacaktır. 
rafta salgınlar baş göstermiştir. Harp bir Mümkün ise bir Balkan para birliği te
llene daha devam ederse Yunan milleti- sis edilecektir. Bu hükümler aşağı yu· 
bin üçte ildsi ö1ecektir. Binlerce insan kan tam bir federalizm derpiş etmek
açlıktan mecalsiz bir halde sokaklarda tedir. Geçmişin son tecrübesi göstermiş
~atıyor. :Anasız, babasız çocuklar açlık· tir ki saldırganlar karşı tarafın koordi
tan ölilyorlar. Orada bunlara yardım nasyonsuzluğundan faydalanmışlardır. 

nin me.rkez. k.esimi~de Kir<,!f ve ~oroko- tzmir ithallt gilınrüğilnden 3/10/941 
va ıe.hırlerının gen alındıgını hıldirdik- tarih ve 172 sayılı ithalit beyannamesl
ten bı~ kaç saat sonra ~oeko~ radyosu le, memlekete ithal etmiş olduğumuz 
fevkalade oI~:a~ ya~tıgı neş~ıyatta Ruı H. W. Co. markalı 210 sandık çay itha
lutalannın muhım bı~ sanayı merkezi line mukabil almı~ olduğumuz 21768 
olan Harkofa 2~ . lr.fl:o~etreye kadar sayılı resmi makbuzu zayi ettik. Yemsi-

lnıkAnı yoktur. ÇQnktı Yunanistanda hiç Yugoslavya - Yunanistan arasında te-
bir şey bulmak kabil değildir. meli atılan yeni politikanın hedefi Bal-

Londra 15 (A.A) - B. Nikolson Yu· kanlar Balkanhlarındır, Cümlesinde 
llanlstana' yardım meseleri hakkında toplanmıştır. Yüksek akitler diğer Bal
IUnları yazmıştır : kan devletlerinin bu mukaveleye gir-

MilletJer kendilerine iyilik edenleri mesını memnuniyetle karşılıyacağını 
harp esnasında çabuk unuturlar ve düş· tasrih ctmekted!rler. Mukavele muci
lnanlariy]e uğr&llD8kta devam ederler.. bince biri siyasi, diğeri iktısadi ve üçün
fArnavutlukta İtalyanlan yenen Yunan- cüsü asken olmak üzere üç teşekkül fa. 
lılar istilAdan kurtulmak için Abnanya aliyet halinde bulunacaktır. 
-lle anla§abilirlerdi. Bunu yapmadılar. Gümrük birliği esası hazırlanacaktır. 
Fedakirhklannın mukabili olarak İngi1- Birliğe giren devletler parlamento ilye
~ -~ilklfat istemediler, pazarlığa leri arasında muntazam konuşmalar ko
~er. İstilAya uğrıyacaklannı laylaştırılacaktır. 

~ halde müttefiklerin zaferine -------------------------
\~-harbe atıldılar. Hiç bir İngiliz maması için fngilterenin abloka çenber-
~ büytıldüğn tmutamaz. ferini yalnız Yunan memleketi için gev-

Lond:ra, 15 (A.A) - (Mancester Gu- şeteceği anlaşılıyor. 
=~) guetesi Yunanistanın ıstırabı Abloka İngilterenin elinde çok kuv-

yazısmda diyor ki : vetli bir silahtır. Almanlar artık kendi 
Mihvere karşı kahramanca dövüşe- hallerinden şikayet etmiyorlar; işgal 

tek hilmyeü sevenlerin minnettarlığını altındaki yerlerden. halkı hiç hesaba 
~zanan Yunan milleti uğradığı zalim kntmıyarak ihtiyaçları olan iaşe madde
adaletsizlik yilzijnden başka milletler- ler"ni almaktadırlar. 
~e yoksulluk içindedir. Türkiye Bu sebeple Romanya gibi bir zahire 
\L._1:- P davranmış, Kızılay değerli bir memleketinde de iaşe darlığı büyüktür. 
~et göstermiştir. Bu gayretler sı- Bu ve Rusyadaki vaziyet Romanyada 
.&Ulbyı ancak hafifletmiştir. Yunanis- bilyük bir memnuniyetsizlik uyandır
fındaki durumu görenler açlık yüzün- mıştır. Belki de kral Karol bu durum
:u.en ölenler hakkında dehşet verici şey- dan istifade ederek tekrar faaliyete atıl-
ler anlatıyorlar. mak üzeredir. Fakat Karolun tekrar * politika sahasına geçmesine İngiltere ve 

Radyo gazetesine göre Yunanistanda Amerika razı olmamışlardır. 
her gün 1000 kişi aJdOiü, QOmklarm ,.... İqiliz ve Amerikan kaynaklan Ka
llYaınadıklan ölen çoeuk1arı gömmek rolun kendi memleketinde taraftarı ol
~tasına m.ıilik olmıyan ailelerin bu madığını bildirmektedirler. Gerçekten 
~ ~ pençerelerden dışarıya at- kral Karolun politikası Romanyada be
~söyleniliyor. men hemen biltün siyaset adamlarını 

Yunan milletinin bOsbütUn mahvol- !!ilcend!rmiştir. 
:..::..~------------------~ 

llANWAl'VRA rvıuı AlfOlfDr ŞiRK.Eri İDA· 
U JIBCUSi RiY ASE'l'İJIDElf : 

~ idare mecliai tirket sermayesinin üçüncü yijzde yirmi betinin 30 / 2 nci U-
llllJı/942 ve dördüncü yüzde yinni beıinin de 15/tuha.t 194~ a~şamına ka
~ tahsiline karar verilmit olduğundım hissedaranm hınelenne ısa~et eden 
nultdaruı mezkir tarihlere kadar tediıııe etmelerini hiuedaılara teblii maka-

--lllına kaim olmak üzere il1n olunur. 265 ( 124) 

Memt r aranıyor 
Sap Dilaiz Körler Müeaesesi M&ıılirffiiünden : 

.k Müeaacsemizin 1.5 lira asli maath ayniyat mutemetliii açıktır. Memurin 
• ~nununun 4 ncü maddesine uygun şarth isteklilerin imtihanla seçilmek 

enı 22/1/942 tarihine kadar m6eueaeye müracaatlarL 
1'4-17 199 (108) 

llaıatya Bez ue lplllı Fallrllıaları Adana men· 
-.eaı P,.,,,.,,,anndan : . 

. F abri~anıızda mevcut Dobson Barlov fabrikasında 189~ ve. 189~ st:nesı 
ltn~l- edılmiı iki adet pamuk tarak (Kard) makinesi atidekı ıeraıt daıreaınde 
aatautcaluır. 

1 - Beherinin muhammen fiab fabrika teslimi anhalajn:ı; biner liradır. 
1-j 2" - . Bu makinelerin gömrük remtl. ilin bedelei mukavele pullan anba-

3 eaaır masrafları alıcıya aittir. 
A~ Miizayede açık artbrma .. retile 30/ 1 /94'2 cuma ııünü saat 15 te 

~ da ~a Memucat fabrikaamda yapılacaktır. . 
" 15--: Mezıtar RÜn aaat on ikiye kadar depozit olarak muhammen bedelinin 

J' ali1 ol&aı 300 lira fabrika vezneaine yatmlmıe bulunacaktır. .. 
olUn\lr,I> 01-nların mezlWr KÜD ve .. atta fabôk•mızcla buhmmaln ilin 

Altınrüya 
kOLO~YASI 
İzllllri kolonyası De 
lllefhar eden Bczaa 
Remaı IUmll Alda• 
1111 18beserl, bil' sa• 

natharlkasa.. 

yakla tıklannı bıldınnıştır. ni alacağımızdan eskisinin hükmü kal-
KIRIMDA VAZIYET madığını ilan ederiz. 
Visi radyosu da Rusların Kınma ye- H. Whittall ve şürekbı 

niden asker çıkardıklarını söylemiştir. 267 (118) 
Vişi radyosuna göre Ruslar K1nmdaki 
Alman hatlan arkasına paraşütçü indir- KEMALPAŞA C. M'ODDElUMU-
mi!llerdir. 

Bedin radyosu i.e Sivastapolun batı- MtLtCtND:EN : 
sında giddetli muharebeler olduğunu 350 ~ değerinde bir pmrtc,lonu 
bildirmekle ilttifa etmiıtir. 500 kuruş fiatla satıp arzetmek suretl-

B. KALE.NINiN ZiYARE11..ERI le lbtiklr yapmaktan mamun Kemal-
Moskova 15 (A.A) - Sovyetler paşada hükümet caddesinde Sakarya 

birliği yüks~k meclisi reiei Kalenin bu sokak 55_ No.lu dii]'kAnda manifaturacı 
hafta batında kendi adını taşıyan tchri Ahmet oğlu 320 doğumlu Abdullah Ars
ve Almanların son zamanlarda kovul- lan hakk~da Kemalpap asliye ceza 
duğu b?~ede daha bir çolc yerleri ziya- ~emesınde yapılan durupna sonun-
ret etmıştır. Su. ç1 b"t örii" ldilğünd 

LEHIST ANIN HOKOMRANLIK unun suçu sa ı g en 
HAKLARI milli korunma kanununun 31, 59/2, G3 
L d ı 5 ( A A) T . ncil maddelerine tevfikan bir lıafta müd-
~n ra, 1 S'k · k' -. M aylı:mıa ga- detle hapsine ve 50 lira ağır para cezası 

zetesı. maerp ı ors ının. os 
0
0Ta se- alınma.sına ve lS gün müddetle dültki-

yahattnden bal-ısederelc dıyor kı: ka tılmas · b --'-'~-• 
S ı P I h '!I_ •• 1 k nmın pa ına ve 1§ u 11MUuuı11u-

ovyet er o onyanın ~umr4n ı yeün gazete ile ilAnma ve ilin bedelinin 
hakla:mı ~a~.ımışlar~ır. 1ngıltere ve kendisinden alınmasına 19/9/941 tari
Ame~.ka hukumetlen de buna benzer hinde karar verilerek hükmün katile§-
taahhutlerde bulunmuşlardır. tilfn ilan olunur 273 (122) 

ALMANLARA GöRE ı!P • 
Berlin, 15 (A.A) - Alman tebliği: _________ t_LA_N ____________ _ 

T eodosya yakınlarında Kerç yanın ada-
sında hava kuvvetlerimiz düşman top- İzmir Bahriye birliği cemiyetinin se
luluklarını, top mevzilerini ve tayyare nelik adi umumi heyeti içtimamın rüz
meydanlannı bombardıman etmişlerdir. namede yazıh )nurusatm milzakereal 
Karadeniz ve Azak denizinde düşman mabadile 28/1/942 tarihine mUsadif 
ticaret gemleri bombalarla ı....,.. ui- pazartesi gllnO saat 10,30 hmirde Blrin
nıtılnuttır. Taganros kesiminde diifman ci Kordonda kAhı Biz blnuıncWri ceml
topçu .kuvvetinin yan:hmiyle yeniden yet binasında akdedileceji ilin olunur. 
hücum etmi,tir. Bu teşebbüı neticesiz RUZNAME 
kalm1fhr. 
D~ cephesinin pmal ve meıkez ke

simlerinde müdafaa muharebeleri de
vam ediyor. Bir ka111 hücum mrumda 
8 top ve mühim miktarda harp malze
mesi aldak. Dütman 600 ölü vereli. 

Leningrad cephesinde bir hücum bir
liğimiz dütnıanın 20 blokhavzmı tahrip 

1 - İdare heyetinin raporunun okun
ması ve tasvibi 

2 - 1941 senesi bilinçosunun müza
kere ve tasvibi 

3 - 1942 senesi bütçesinin müukere 
ve tasvibi 

4 - Yeni idare heyetinin inühabL 
247 (125) 

etmiştir. 

Berlin, 15 (A.A) - Alman tebliği : B>eııDllCl--DOa--ll09---rı 
Doğu merkez kesiminde mühim Bolşe-
vik kuvvetleri hatlarımıza taanuz et
mi§tir. Zırhlı tanklara ve hücum topla
rına dayanan bir tümeııi.rniz Sovyetlere 
karşı yandan hücuma geçmiş ve düşman 
hatlarını yarmış, çetin dayanışı kırmı§ 
\'e bir çok köy ve kasabayı alm1fbı' · 

Berlin, 15 (A.A) - Tapnrol kesi
minde topçu yardımı ile hücuma ~n 
di.işmanm bu hareketi neticesiz bırakıl
mıştır. 

OREL RUSLARDA DEOlL 
Berlin, 15 (A.A) - D. N. B bildiriy~: 

Bönrek, Mesane, Prostat, idrar yol
lan " ten.W llastabklan 

Mtffeh_. 
UBOLOG • OPEBA'l'ÖB 

DOKTOB 

BA'l'JU •A'l'ILUI 
BuC.lannı :her ıüa iiWm IOllra 

İkinci Beyler NUIU8 .ae sokak 
5 No.h 11111ayenehanesinde bbul ve 
tedavi eder. 
MUAYENEHANE : Telefon : 3453 
EVİ: KarpyaJra Bayegtn So. No. Z8 Askeri kaynaktan verilen malumata go

re Orelin doğusundaki bölgede ehemmi
yetsiz muharebeler olmaktadır. Sovyet- Dl10C••D01-•••ı:a.-...::ı•oıll 
lerin Ore!i zaptettikleri hakkında İngi- ...,. ____________ .._ 
}iz ve Ameribıı kaynaldarmdan verilen $ 
haberler uydurmadır. 

NOVGOROD VE STRA RUSSA 
ŞEJ-llRLERI TEHLiKEDE 
Stokholm. 15 (A.A) - Alman teb-

liğlerine göre llmen ve Valdei bölg~le
rinde ıiddetli muharebeler oluyor. Şım
di Novgorod ve Stra - Ruua oehirleri
nin daruma tehlikeye glımiıtir. Bu teh
likeyi Almanlar da biliyor. Leningrada 
giden iki demiryolu tehdit albndadır. 
Artık llmen gölü Rus ilerleyiıine engel 

olmaktan çıknuttır. a~-------------Son teblii:de Rusların Moakova ce-
DOKTOR 

SAl.JB SONAD 
nup kesiminde de taarruza geçt!kl~ri , 
bildiriliyor. M09kovanm cenup kesırnın- g 
de Ruslar Alman müdafaa hattını Kurak ~ 
istikametinde yarmak istiyorlar. En m~- ~ Askeri Bastme.i Cilt, ~ ve 
him olan Rm hava kuvvetlerinhı faali- § ZiilneTI ı...t.hkhn miM+ • 
yeti karpsmda Alman ikmal itlerinin ar- L bmu:i Beyler Sokak No. 79_ 
zettiği mü,külettır. Alman münakale TELEFON : Z1Z1 .. 
tıistemi KlfUl ıiddetinden dayanamamed ıt-ki ı:ı:aı::ıuaın ınn111ac11111unaaaaaı 
hr. Ba yüzden Almanyadan cepb e. 
ukerlere paket gönderilmesi yasak edil-
miotir. 

Uzbon. 15 (A.A) - Marailyaya 
Rus cephesinden iki bin Alman y,_aralısı 
gelmiştir. Ekserisinin bazı uzuvları don
m\lf ve bu uzuvların keailmeaine mecbll-! 
riyet haaıl olmuştur. 

1LAN 

iAŞE 

IZMIR ESNAF VE AHALI BANKASINDAN: 
225 

İsimle~yle ~ senetl~ No. la:-ı aşağıda yazılı olan hissedarlarımızı.. 
~den müteveDıt borç bakiyelerini öd~mekten imtina ettiklerinden ellerindeki 
h!55eler esas mukavelenamemizin 18 inci maddesi hükmüne göre İstanbul kam
bıyo Borsasında sattırılmış ve iptal olunmuştur. 

Satın alanlara yeni hisse senetleri verilecektir. 
DtlNKC NOSliADAN MABAT 

Sıra Hisse Makbuz İsim ve Adresi 
No. adet No. 

9582 1 
9583 1 
958' 1 
9585 1 
9586 1 
9587 1 
9588 1 
9589 1 
9590 1 
9591 1 
9592 1 
9593 1 
9594 ı 
9595 1 
9596 1 
9597 1 
9598 1 
9599 1 
9601 2 
9637 2 
9704 2 
9710 2 
9711 2 
9712 2 
9714 2 
9716 2 
9732 2 
9739 2 
9744 1 
9751 2 
9756 2 
9757 2 
9758 2 
9760 2 
9761 2 
9762 2 
9769 3 
9776 1 
9780 1 
9797 2 
9810 2 
9813 2 
9819 1 
9820 1 
9821 2 
9822 1 
9825 1 
9826 1 
9830 1 
9834 1 
9835 2 
9838 2 
9840 2 
9843 2 
9844 2 
9845 2 
9846 2 
9848 1 
9849 1 
9850 1 
9851 1 
9853 2 
985' 1 
9855 1 
9856 1 
9857 1 
9858 1 
9859 1 
9860 1 

5855 
5856 
5857 
5860 
5861 
5862 
5863 
5864 
5865 
5866 
5867 
5868 
5869 
5870 
5871 
5872 
1005 
11912/11922 
2101/2102 
10962/10963 
10937/10938 
10929/10933 
10945/10949 
10918/10922 
21186/21190 
2191/2192 
11525/11526 
11525/11526 
12726/12730 
12757/12761 
12762/12766 
1271l/l.2715 
12721/12725 
12745/12750 
11558/ll563 
11515/11516 
11523/ll.524. 
2803/2829 
2825/2810 
1511 
2818 
1519 
2820 
2823 
2824 

2828 
2830 
1540 
1544 
1546 
1552 
1553 
1554 
4901/4902 
4900/4899 
4912/4913 
4910/4911 
4914/4915 
4920/4927 
4924/4925 
4926/4921 
4928/4929 
4930/4931 
4932/4933 
4934/4935 
4938/4.931 

• İbrahim oğlu Hasan • 
• İbrahim o~lu Fettah • 
• Ali oğlu Hasan Fa.sulak.i • 
• Esk!ci Hasan oğlu Osman • 
• Bakkal İbrahim • 

Kirazdan Çolak İbrahim oğlu Osman • 
• Kel Osman oğlu Yusuf .. 
• Adalı oilu Mehmet • 
• Memiş oğlu Mustafa • 
• İmam oğlu Hasan :ıı 
• Baba oğlu Mehmet .. 
• Ahmet usta oğbı Salih • 
• Hacı Mustafa oğlu Ali Riza • 
• İsmail oğlu Ali • 
• Muhacir Mehmet oğ. Silleyman • 
• Ahmet oğlu Ali -. 
• Kel Ali oğlu Hüseyin :ıı 
• Ziya Çavuş oğlu Mehmet • 

Bakkal Salih oğlu Hamza Bornova 
İsmail oğlu Mehmet Sait • 

Pmarbaşı köyünden Yeşil Hasan oğ. Mustafa • 
• • Hacı öıiıer otlu Osman • 
• • Hacı Mehmet oğlu B. İsmail • 
• • Durmuş oğlu Halil • 
• • Halil oğlu Hafız İsmail • 
• • Mehmet oğlu Efe Basan • 
• • Molla Mehmet oğlu Ali • 
• • Geııç zade Mehmet • 

Işıklar Köy. Bakkal Hacı İbrahim • 
Mersiııliden KirifÇi Ahmet • 

• Deici Konyalı Ahmet • 
• Aşir oğlu Mehmet AlJ • 
• Hacı oğlu İbrahim .. 
• Eşref bey • 
• Mehmet İskender • 
• Ispartalı Ahçı Süleyman • 

Ipk1ar Köy. Hacı İbrahim oğlu Mehmet • 
Pmarbap J{.qrye. Hatip Mehmet • 

Ipk1ar Köy. Kahveci Bahriyeli Mustafa • 
Kahveci Hasan Eski foÇ9 
Eczacı Şükril bey • 

Manifaturacı Ali Osman • 
Nazif oğlu Mehmet • 
Molla Mehmet oğlu Hasan • 
Salih oğlu Sadık • 

Yusuf oğlu İbrahim • 
Y eniköyden Yetim oğlu Hüseyin • 

• Hacı İbrahim oğ. Salih • 
• Liınlili bakkal Ahmet • 
ı Karagöz Halil • 
• Sandık FıOlini Remzi • 
• Hacı Mustafa oğlu Mehmet • 
• Molla İbrahim V ehbl • 
• Varidat kAtibi Hazım • 

Berber zade Halil • 
Maliye tahsildan Ali Reşat • 

Hacı Nasuh oğlu Mustafa • 
Veli oğlu Abdurrahman Ç8VUf • 

Musa oğlu Osman ÇaVUf • 
Yeniköyden Veli oğlu İsmail -. 

• İsa oğlu Mustafa .. 
• Hacı Ali ojha Ahmet • 
• Danacı Veli oğlu Ali • 

Yeniköyc1en Hacı Nasuh oğlu Mehmet Lkifııça 
• Redif Hüseyin otlu Ali • 
• Hacı Mehmet oğlu Hamit • 
• Osman oilu Gazi Ali • 
• Veli köse oihı Gökçti Hti8eyin • 
• Hacı Ali oilu Redif~ • 

- SONU YAIUN -

Basmahaoeden Menemene hareket edf'n 
3 No. katarın hareket saatlerinin tadili H. 

DEVLET DF.MıRYOLLARI 8 iNCi tŞLETME MODORWCONDEN ı 
Her dn Baamahaneden mt S,.fO ta lıareket emıekte olan 3 No. hı Baama

bane Menemen banliyö btan 18/1 /942 tariLindea itibaren Bemıalııaneden 
saat .S,20 de hareket edecek Menemen 6.38 te varacaktır. Yine her aün Me
nemenden mt 7.02 de hareket etmekte olan 4 numarala Menemeıa - Buma.
halle banliyö katan ayni tarihten itibaren 6,5 7 de hareket edecek ve eakUi 
gibi .al 8, 19 da Bumahaneye muvuallt edecektir. 

Keyfiyet aaym halka ilin olunur. 229 (116) 

İzmir Yaftllll Plld JılÜPClllCllle il:~ Re
lal ....... en : 

1 - Toprak mah.ulleri ofilinden abrup bakkaller 'f'UltUile IWka abl.a 
tek tip un ile çavdar unuaan aabf fiab ba defa buiday konuna ~ kal-
dınlmua dolayıaile ( 2 3) kurut olarak tesbit edilmi.Ur. 

2 - Bu fiattan fazla satanlar hakkında Millt korunma kama ahkamınc:a 
takib.t yapuacağı ilan olunur. 266 ( 117) 

İzmlP C:oaılı Esirgeme lılll'llmll rnePflednden: 
Cocuk hastabklan dispanserimizin mütehaS11sr doktor Selahittin T ekant 

diq>amerirnizdeki vazife.ine tekrar baolamıohr. Kurumumuzun çocuk bakım 
evinde pazardan maada her gün sabahlan saat 9 dan 12 ye kadar lıuta ço-
cuklan muayene ve tedvi edecektir. 268 ( 119) 

lzmı,. Mıntaluısı Dıtısat ...... ,,..._,en : 
iktisat vekaletinin çimento fiatlaı ı hakJı:ında 2 2 /9 /941 tarilünden itibaren 

mer'i olan tamimine ve 1zmir beledi7e encümeninin 12/l /942 tarihli kara
rına göre memleket mamulatı olan çimentolann İzmirde maiazada ve nhtım
da tealim toptan aabf fiatı kar dahil olduiu halde: 

Rıhbmda 

Normal portland çlmento.a 
Çabuk ııertleten portland çimentoeu 
(Süpenbnan) 
Buna nazaran beher torbuı portland 
Süpenimanm torba.. 
Kunıttm. 

tonu 
K. 

3558 
3882 

t78 
194 

27S 

Mağazada 
tonu 

K. 

3678 
4002 

18.f 
200 

(123) 

DERMAN 
Ağrıları dindirir 

DEPO: Hilal Eczanesi 

Maden kömürü ocaklarında çalışm1' 
tecrübeli işten anlar bir maden çavuşu
na ihtiyaç vardır. Talip olanlar bmirde 
Palancılarda 21 numarada Hasan Hami 

[ Çona müracaat etsinler. 
I TELEFON : 405-i 

18 17 (120) 

ROMA 1lZMA. BAS. DIŞ. SiNiR ve BEL ağnlan ile eoğuk alainlıiıntlan 
ileri gelen v6cut KIRIKUOJ. NEZLE ve GRiP hutalıklan D E R M A N 
ka,elerile a.haJ pçer, k:abmda a&nde 1 • ' kqe alum, her eczanede ... ...... 
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Almanlar Briausk veMo-
jaiskte müşkül halde 

YEN A~IR 

Al rika harpleri 
---tt---

Mi h ver de In~i-
lizlerin muvaf

f akı)retini 
söyliyor 

Muharebe ve ceza 
---tt---

t~a rp ten sonra 
Mihver liderleri 

cezalandı

rılacak 

:za: -== 

Memurlar servetlerini 
beyanname ile bildirecek 

in11r•iz tanlı lıuvveııerı 'J'rablusa doğru çelıil· 
rrı~kte olc:n mihver ordusunu nehayet ~alıaladı 

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

-tt
Akdeniz ve Afrika 

harplerine dair iki 

tarafın son tebliğleri •• 
Kahire. 15 (A.A) - Ortak şark teb

liği: 

Amerika;-:ariciye Na· Meşru surette iktisap ettiklerini ispat ede· 
zırının gazetecilere meyenlerio menkul ve gayri menkul Radyo gazetesine göre doğuda merkez durumunu son derecede güçleştirmiştir. 

cephesinde yeniden bazı gelişmeler ol- Bu garnizon artık denizden yardım gö
mu~. Ruslar Brianskın şimal ve doğu- rememektedir, Sollumdan gelen su bo
sundan bazı ilerlemeler kaydetmişler- ruları dn İng:lizler tarafından kesilmiş
dir. Bununla beraber Mojaisk henüz Al- tir. 

verdiği cevaplar- il h ·· k ·· t d · ı k Vaşington, 15 (A.A) - B. Kordel ma arı ll Uffie Çe zapte ) ece 

manların elindedir. Sovyetler de bura- İngiliz tank kuvvetleri, Trablusa doğ
sını almak için şimalden ve cenuptan ru çekilmekte oJnn Romel kuvvetlerini 
<;ok şiddetli taarruzlarda bulunuyorlar. yaknlnmnğa muvaffak olmuştur. Rome
Ruslar, bu taarruz.lardan bazı muvaffa- li durduran şey, yiyecek, mühimmat ve 
kıyetler elde ederek Mojaisk bölgesini silah sıkıntısı olsa gerektir. 
bir çıkıntı haline getirmişlerdir ve bu Mihverciler de Hnlfoyaya yapılan bas
çıkıntı parçasını elde etmek için bi.iyük lanın a[,rırlığının ve durumun iyi olma
gayretler sarfediyorlar. Buradaki du- dığını yan kapalı bir şekilde itiraf et
rum Almanlar için tehlikeli gibi görün- mektedirler. 
mektedir. Fakat Almanların şimdiye ka- Üç, dört gün evvel Elageylanın öne
dar yaptıkları gibi buradan da fazla za- mini bildirmiştik. İngilizlerin bu müh!m 
yiat vermeden çekilmeleri mümkündür. mevkii henüz elde edememiş olmalan-

Cenup cephesinde önemli bir değişik- nın, zaif veya kuvvetli bir mukavemet
lik olmamakla beraber mareşal Tiıno- le karşılaşmış olmaktan ileri geldiği an
çenko Harkof istikametindeki baskısını !aşılıyor. Agedabyada da mihver muka
şiddetlendirmiştir. Bir habere göre Rus vemetinin kırılamadığı görülüyor. İngi· 
kuvvetleri bazı yerlerde Harkofa 25 ki- lizlcrin Trablusa doğru çöl yoluna gir
lometre kadar yakınlaşmışlardır.. Ta- meleri için evvela Agedabyadaki mih
ganrogda değişiklik olup olmadığı hak- ver kuvvetlerini imha etmeleri liizım-
kında yeni bir haber de yoktur. dır. 
Kırım yarımadasından da önemli bir Agedabya, Sollumun vaziyetinde de-

haber yoktur, Almanların duruma ha· ğildir. Sollumdaki yoldan başka yollar 
kim olmağa başladıkları anlaşılmakta- vardır. Fakat Agednbya Trablusa uza. 
dır. nap yolları kapatmış demektir. 

Kıyı kesimindeki kollarımızın ilerle
mesi şiddetli mukavemetle gecikmiş ol
makla beraber cenupta ilerlemeler kay
dedilmiştir. Düşmanın hava faaliyeti 
mühim olmuş ve tayyarelerimiz düşman 
kollarını, motörlü nakliyeleri bombala
mıştır. 

Halfayada düşman müdafaalarının 
bombalanmasına devam ve mühim bir 
silah deposiyle, top mevzileri tahrip 
olunmuştur. 

Plyndemiz, bu bombardıman altında 
yeni mevzilere ilerlemiş. buralarını tah
kime başlamıştır. 

* Kahire, 15 (A.A) - Orta şark ln-
gili hava tebliği: 

Tayyarelerimiz Trablus ve Elageyla
daki hedefleri bombalamış ve yangınlar 
çıkarmıştır. 

Sicilyada Katania hava meydanı te
sirli surette bombalanmıştır. 

Halfoyadaki di.işman mevzileri de 
şiddetle bombalanmıştır. 

Malta üzerinde bir tayyare düşürdük. 

Hall basın konferansında sorulan bir çok 
suallere cevaplar vermiştir : 

1 -Riyo De Janeiro konferansına da
ir bir şey söyliyebi1ir misiniz? 

- Bu hususta bundan evvel söyledik
lerime ilave edilecek bir şey yoktur. Bu 
hususta bir şey söylersem B. Sumner 
Vel'iin saltıhiyetine dokunmuş olurum. 

2 - Mihver liderlerinin harpten son
ra cezalandırılacağına dair Londrada 
müttefikler arası konferansında verilen 
kararlan nasıl tefsir eder siniz? 

- Bu toplantıya sebep olan hadisele
ri ve iştirak eden hükümetlcrin hislerini 
pek iyi biliyorum. Fakat alınan kararlar 
hakkında tafsilat olmadığından bir şey 
söyliyemem. 

3 - Londraya sığınan müttefik hükü
metlerin Vaşingtona gelecekleri doğru 
mudur: 

- Bu hususta hemen kendini göstere
cek gelişmeler yoktur. 
~~~~--tt--~~~~ 

lngiliz tayyareleri Al-
man kıyıl arına ha-

AFRİKADA Ingilizlerin Agedabyadaki kuvvetleri 
Kahireden gelen haberlere göre Sollu- bertaraf etmedikçe, ilerideki hareketle

mun işgali, Sirenaikadaki mihverin son rinde büyi.ik milskfillerle karşılaşacak
noktası olan Haliayadaki garnizonun lan tahmin olunabilir. 

Bütün bu hareketlerde dört tayyare 
kaybettik. cu m etti 

NiL DELTASININ ŞIMALiNDE 
Kahire, l 5 (A.A) - Çarşamba gü- --tt-- • 

nü Nil deltasının şimal kısmına bir hava Londra, 15 (A.A) - İngiliz hava ne-

Makin eve 
\"erilirken 

lran sikti vetci 
> • 

akını yapılmıştır. Bir kaç bomba atıl- znretinin tebliği : Kuvvetli bombardı
mışsa da hasar ve insanca kayıp yoktur. man teşkillerimiz dün gece Almanyanın 

---8--- ALMAN TEBL!Ct şimal batı kıyılarına hücum etmişlerdir. 
Berlin. 15 (A.A) - Alman tebliği: Hamburg, Emden ve diğer limanlar Tokvo ve Ber- Simali Afrikada düşman topçusu bombardıman edilmiştir. Başlıca hedef 

Sollum bölgesinde Alman ve ltalyan olan Hamburgda depolar ve gemi tez-

0 k 1 ı• d J mevzilerini şiddetle dövmeğe devam gfıhlarına hi.icum edilmiş, büyük yan• rta şar at O- )0 ra yo 8rl etmi:ııtir. Düşman bazı mevzii muvaffa- gınlar çıkarılmıştır. Rotterdam ve Hol-
kıyetler kazanmıştır. landadaki hava meydanlarına da hücum 

rl)•ıı•z harekaA tJ lranlılara ra• Alman muhart'be ve pike tayyareleri edilmiştir. Beş tayyaremiz üslerine dön-
~ düşman otomobil kollarına ve T obruk memiştir .. 

ile Agedabyanın cenubundaki tayyare Berlln, 15 (A.A) - Alman tebligyi : 
Kahire, 15 (A.A) - Britanya orta l • 

Et meydanlanna ve limanlara hiicum et- Bu gece İngiliz hava kuvvetleri Al-
şark kuvvetleri umumi karargahının Vermıyor · 1 d M ı h tebliği : • mış er ir. a taya gece ve gündüz Ü- manyanın şimal kıyılarına bir hücum 

--·-- cum edilmiştir. yapmışlardır. Halktan bir kaç kişi öl-Kiyi kesiminde Marsa Brega dolayla- , ITALYAN Tı:-BLlôl 

MOSKOVA 1 
r. müş ve yarnlanmıştır. Bir çok ev yıkıl-

rmdaki kollanmızın ilerlemesi çetin (ı( )'" DA R AN PAY R 15 (A A) t 1 hl" '/ • oma, . - ta yan te ı- mış veya hasara uğramıştır. Üç İngiliz 
topraklarda müdafaa edilen yerlerin w. S 11 k · · d d.. k ı 

LAŞILOI DEYi P Ou• gı: o um C$ımın e uşman ıta an bombardıman --tayy:es __ i düşürülm. üştür. 
şiddetli mukavemeti yüzünden gecilaniş deniz kennrırrhki bölsteyi işgale mu- .., 
olmakla beraber daha cenupta ilerleme- ff k l r 1 •• 1 . . 

RUYORLAR•ı!!ılŞI. va a o muştur. r'I us erımız mu- CANGHAYDA 
ler kaydedilmiştir. Bir gün evvel oldu- ti kavemete devam ediyorlar. Alınan ve ~ 
ğu gibi düşmanın kollarımıza karşı yap- -tt-- ltnlyan hava kuvvetleri düşman müna- Kanlı bir hAdise-
tığı hava faaliyeti çok önemli bir ölçü- Tahran. 15 (A.A) _ Başvekil Fu- kale merkezlerini ve limanlarını bom- --tt--
de olmUştur. rugi han Tokyo ve Berlin radyolarının balamışlardır. Trablusa atılan bomba- Şanghay, 15 (A.A) _ Şanghaym en 

Bütün gün hava kuvvetlerimizin ha- tran dilile yaptıkları tahrik edici neşri- lar hiç bir hasara ve insanca kayıplara büyük mağazalarından birinin önünde 
rekat çevresi üzerinde taarruzu ve ko- yatı takbih ebniştir. Bu raporlar Mos- sebep olmamıştır. Maltadaki tesislere dün bir çok silah sesleri duyulmuş ve 
ruma devriye harekatında bulunmuş ve kova görüşmelerinde 1ranın taksimine yeniden hücum edilmiştir. bir kaç kişi ağır yaralandığı gibi 3 kişi
düşman toplantılan ile gerideki motör- karar verildiğini iddia etmişlerdir. Bu Düşman tayyarelerinin hücumuna nin de öldüğü anlaşılınıştır. Bu hadise
lü nakliyata muvaffakıyetle neticelenen iddialar müzakere edilen ve İranın bü- uğrayan bir ltalyan vapur kafilesi hiç nin sebebi öğrenilememiştir. Mağaza ci
hücumlar yapmıştır. Halfaya çevresin- tünlüği.i inancasını veren muahede hü- bir kayıba uğramadan yoluna devam et- van d~rha1 kordon altına alınmıştır. Ha-
de Britanya cenup Afrika ve Polonya kümlerine aykırıdır. mi!ltir. Dü,man tayyarelerinden ikisi dü- disenin siyası sebeplerden ileri gelidiği 
topçuları hava kuvvetlerimizle işbirliği --tt- şürülmüştür. sanılıyor. 
yaparak düşman mildafaalarını bomba- J --tt-- a 
lama aponlara go .. re --.. -ğa devam etmişlerdir. Düşmanın A • k d 
önemli bir silMı deposu tahrip ve top (BaştaraCı 1 inci Sahifede) mer a a Almar.ıyada 
mevzileri üzerinde tam isabetler kayde- RESMi TEBLIC • b• k 
dilmiştir. k ) J Piyademiz bu bombardıman hiınayesi Tokyo, lS (A.A) - Tebliğ: Bir V. eni Jr ara aynaşma ar 0 

bahriye piyade teşekkülümüz şimal Ce- • 
altında yeni mevzi.lere ilerlemiştir. Bu lebesde Minahassadakı bütün tayyare ı• t h J d d 
mevüler şimdi dH ....... anın artan ve top- IS e azır an 1 v 1 ' ~... meydanlarını i§gal etmiştir. Bu hareket- • U ng ya 8DmJ~. 
çu faaliyeti karşısında tahkim edilmek- lerde çok büyük sayıda zırhlı tank, top, ~ ~ 
tcdir. makineli tüfek, cephane ve başka mal- tt---

-tt- zeme de ele geçirdik. . ,!i_hve!e taraftar muh • «Almanya düımanlarını 
BerlinA, ::"c:~) ha:.~.~~~i!ifg!en- STİNkGAPUR YOLUNDA BIR İŞGAL te!ı~ şırketler arasında gev~etmek i,.ln böyle 

o yo, 15 (A.A) - Düşmanı takip Türkiyede bulunanla· ~ Y 
diğine göre Alman keşif tayyareleri ha- eden kıtalnrımız Mafokayı geçerek haberler yayıyor» 
vaların fona olmasına rağmen 14 son önemli .bir askeri demiryolu birlc.şn:e rı da varmış.. deniliyor •• 
knnunda da İngiliz sularında uzun akın- merkezı olan Geması almıştır. Bu şehır --9--
lar yapmışlardır. İngiliz tayyarelerine Malaka - Singapur yolu üzer:ndedir. Vaşington, 15 (A.A) - Royter ajan- V . t --tt-- . 
tesadüf edilmemiştir. Alman keşif tay- JOHORA GİRİŞ HAKKINDA sı bildiriyor : Hariciye nazırlıf'ı yeni bir aşıng on, 15 (A.A:) .- ~ahrıye na-
yarcleri üslerine pek çok müşahedelerle TAFSİLAT kara liste çıkarmıştır. Bu listede muhte- zırı albay Knoks demıştir kı : 
dönmilşlerdir. Tokyo, 15 (A.A) _ Malezya cephesin- lif memleketlerde mihvere meyilli şlr- :- ~lmanyada kaynaşmalar olduğun.a 

------·-- den 15 son kanunda gelen telgraflardan ketlerden 1800 ünüı;ı adı vardır.. Sözü daır hikayeler yalandır. Bunlar Amen-
Amerikan Tebliği anlaşılıyor ki Japon öncüleri 13 son geçen memleketler Ispanya ve müstem- kanın harp gayretini azaltmak maksa-

Vac;:ngton, 15 (A.A) - Amerikan kanunda Malaka yarımadasında i~~al lekelCJ"!. Portekiz ve müstemlekeleri, İs- dile yayılıyor. Haberlerin hep Alman iş-
harbiye nazırlığının tebliği : Filipinlerde edilmemiş son devlet olan Johor hudut viçre, lsveç ve Türkiyedir. ' galinde bulunan yerlerden gelmesi bun-
9 tane ağır Japon bomba tayyaresi Ma- bölgesine varmıslardır. Ana kuvvet 14 Garp yanın kürresindeki memlaket- lann şüphe ile karşılanmasına yeter. 
nilla koyunda Corregidor adasındaki is- son kanunda S;vaşa girmiştir. Burada !ere böyle bir listede ilk defa olarak yer tt------
tihkiimlara taarruz etmiştir. Karşı koy- başka birlikler Malaka limanına dof,rru verilmiştir. Hariciye nazırı B. Kordel A / d d . . 
ma bataryalarımız. bunlardan ikisini dü- ilerlemektedirler. Askeri tefs!rcilere gö- Hul bu listeyi maliye ve ticaret nazır- manya a OT U ICln 
şürmtiş ve diğerlerini de hasara uğrat- re Japon ilerleyişi devam ediyor. İngi- lariyle harp konseyi, koordinasyon he- ' 
mıştır. İstihkAmlara olan hasarlar ve lizler mevcutlarının büyiik kısmını K .ı- yeti ve baş mü~deiumu.n:ıi il~. g.~rü.ş~rek toplanan kıflı/ı 
kıtalanmız arasında1.i kayıplar hafiftir. ala Lampur muharebesinde kaybetmiş- hazırlamıştır. Lıste İngılız hukumetınce 
Karada di.işmanın taarruz faaliyeti bü- lerdir. hazırlanan benzerinin aynidir. Evvelki hediyeler 
tün hat boyunca umum! sızma teşebbüs- SİNGAPURA DOCiRU listelerde isimleri bulunan Amerikan 
lerivle birlikte devam etmektedir. Ame- Zuhant nehri bölgesinde nehri geçen kıtası~d~ki ~~ ~ir~et ~ihverl: münase-
rikalı ve FHipinli kıtalar düşmanın sa- Japonlar İngilizleri takip ediyorlar. Cep- bctlerını degıştırdıklerınden listeden çı
yıca çok i.istün olmasına rağmen iyi ha- henin doğu ve batı kısımlarında Japon kanlmışlardır. 
zırlanmış mevzilerini cesaretle ve azim- tabyası fevkalnde hızlı hareket ederek • --·~---
le tutuvorıar. Diğer çevrelerde bildiri- düşman cephesini delmek ve gerilerin Finler Rusya ı!e sulh 
lccek bir şey yoktur. temizlemesini ana kuvvete bırakmaktır. görüşmüyorlarmış .. 

---- -·-- Muhtelif ~~ktalard~n H;r1.i~·.en Japon Tokyo, 15 (A.A) - Tokyodaki Fin-
FL:-ı tebliği kuvv7tlerının .. tn_l:mın ~d:ldigınd~ .~v- landiya elçiliği Sovyetler birliği ile Fin-

Helsink=, 15 (A.A) - 15 sonkanun ta- V?,l Sıngapur onunde bırleşmelen mum- landiya arasında barış görüşmeleri ya-
rihli Finlandiya tebliği : Karelj ve An- kün olacaktır. pıldığına dair şayiaları yalanlamışur. 
nus bcrzahlarında ehemmiyetli bir şey BİR KALE ALINDI 
olmamıstır. Doğu cephesinde cenup kc- Tokyo, 15 (A.A) - Japon donanma
siminde bazı yerlerde topçu yıpratma sına mensup birlikler mfü;tahkem Gran
atcşi olmuştur. Kücük ölçüde iki düş- de kalesine çıkmışlardır. Korogıdo 
man taarruz te"".cbbüsii püskürtülmüş ehemmiyetinde olnn bu kalede ağır is
vc bir 1 aç hafif düşman müfrezesi yok tihknm toplarından bir batarya ile ttirHl 
edilmistir. Do":u cephesinin diğer bütün çapta toplar ve harp malzemesi ele ge-
kcsimlerinde yeni hiç bir şey yoktur. çirilmiştir. -----0-- TAYYARE HÜCUMLARI 
17.001> tonilatoluk bir Ja• Japon tayyareleri Mollps adalarına 

geniş hücumlar yapmışlardır. Askeri te
pon gemisi batırıldL. sisler tahrip edilmiştir. Seleb adasında 
Vaşington, 15 (A.A) - Bahriye na- bir deniz hava iissüne hücum edilerek 

crlıwnın bir tebliğine göre bir Ame- üç hangar ve iki bina yakılmıştır. 
rikan denizaltısı 17 bin tonilatoluk bir Tokyo, 15 (A.A) - Umum} kararga-
Japon ticaret gemisini batırmıştır. hın bildirdiğine göre tayyareler bugün 

Molük, Amlunon ve Yeni Gine adaları
na geniş hücumlar yapmış ve askeri he
defleri tahrip etmiştir. 

Zırhlı birliklerimiz düşman hatlarına 
hücum ctm!ş, çetin bir mukavemete 
rağ.l!len bir kaç köyi.i zaptetmiştir. 

T ARAKAN PETROLLARI 
Tokyo, 15 (A.A) - Hollandalılar 

Tarakan petrol tesislerinin tamiri ıçın 
altı ay icap edeceğini iddia etmekte ise
ler de snllthiyetli Japon makamları bu 
tamirin çok uz.un sürmiyeceğini bildir
mektedirler. Yıllık verimi 7 milyon ton 
olan T arakan petrol kuyuları pek yakın
da çall§maia baılıyacak.br. 

-·-Bcrlin, 15 (A.A) - Cephedeki erler 
için toplanan eşya mikdan 67 milyon 
parçaya varmıştır. Gazeteler bu müna
sebetle cephe ile cephe gerisi arasında
ki dayanışmadan bahsediyorlar. 

(Fölkişe Bcobttbter) diyor ki : Bura
kam yenmek t mimizin söz götürmez 
delilidir. 

(Lokal Ançayker) şöyle diyor : Böy
le bir hareket şimdiye kadar görülme
miştir. Milyonlarca Alman Führer ve 
Alman askerleriyle tesnniit halinde ol
duklarını ispat etmişlerdir. 

(Doyçe Algcmayne Zaytung) diyor 
ki : Bu, düşman propagandasının yay
dığı yalan masallara bir cevaptır ve ha
kikaten misli görülmemiş bir şeydir. 

Bcrlin, 15 (A.A) - Doktor Cöbels 
askerlere kışlık hediye olarak şimdiye 
kadar 4 milyon parça kürk temin edil-
diğini söylemiştir. Ordu için yünlü elbi
se toplamak :U?~bbüsünün suya düştü
ğü hakkındaki Ingiliz iddiasını yalanla
mağa bu teberrüat klfidir. 

Milli müdafaa işlerinde tavzif edilmiş memur• 
farla aıaııaıı lıimseler ır tilıtip, irtişa ve emniyeti 
suiistimal gibi suçlardan birini lşliyecelı olursa 

ölüm cezasına Jıadar gidilecelı 
Ankara, 15 (Telefonla) - Fevkala- mezlerse bütün alacaklan, üzerlerinde 

de hallerde gayri meşru mal iktisap mukayyet ve bankalardaki menkul ve 
edenler hakkında bir kanun projesi ha- gayri menkul mallan hükümetçe za~ 
zırlanmıştır. Proje yakında Meclise ve- ve müsadere edilecektir. Bu mallarm 
rilecektir. Layiha esaslarına göre de- mUsaderesinden iki sene içinde alfıkalı. 
vamlı ve muvakkat bir surette amme lar meşru surette bu malları iktisap et
hizmetleriyle tavzif edilmiı olanların tiklerini ispat ederlerse zabıt karan 

kaldınlacaktır. gelirleri ve kendileriyle kariplerinin ya
§ayış tarz.lan veya gelirleri bunların üze-
rinde mukayyet gayri menkullerile mü
tenasip olmıyanlar istenildiği takdirde 
bir beyanname vermeğe ve bu beyanna
mede gelir kaynaklarını göstermeğe 
mecbur olacaklardır. Beyannameyi ver
miyenler ceza kanununa göre tecziye 
edilecekler ve 230 uncu madde mucibin
ce haklarında takibat yapılacaktır,, Bu 
gibi kimseler gelir kaynaklarını göster-

FevkalAde hallerde Milli Müdafaa ~ 
!erinde tavzif edilmiş olan memurlarla 
bunlarla alakalı kimseler kim olursa ol
sun bu hizmetler dolayısile irtikap, irti
şa, emniyeti suiistimal ve bu kabil su~ 
lardan birini ~liyccek veya işletecelt 
olurlarsa ölüm, müebbet kürek ve bef 
seneden aşağı olmamak üzere hapis ce
zaları verilebilecktir. Projede beyanııa. 
menin tanzim suretine dair geniş hü .. 
kü.mler vardır. 

Refah vapuru hadisesi 

Divanıili teşkili ne za
man düşünülebilir? 

Hiilıiimetin tezfıeresi bugiin Mecliste olıunacalı •• 
Ankara, l 5 (Telefonla) - Refah zırlanacak mazbata te§kilatı esasiye V4' 

vapuru tahkikatına dair dosyayı hükü- adliye encümenlerinden mürekkep muh-. 
met bugün (dün) bir tezkere ile Büyük telit encümene verilecektir. Muhtelit; 
Millet meclisine tevdi etmiştir. Hükü- encümenin yapacağı teklif meclis hey .. 
metin bu tezkeresi Meclisin yarınki (bu- eti umumiyesinde görüoülecek ve encU.. 
günkü) toplantısında okunacaktır. Da- mence lüzum gösterildiği takdirde ala.. 
hili nizamname mucibince beş azadan kadar eski iki vekil olan B. Cevdet Ke-. 
mürekkep bir encümen teşkil edilecek rim lncedayı ile Saffet Ankanı muha
ve bu encümen dosyayı tetkik edecektir. keme etmek üzere bir divanı au tqk.ilt 
Encümenin varacağı neticeye göre ha- mevzuu bahis olabilecektir. 
~ :'7< ::;.o.:'.....:;~::><:::><:::><:::><:><::><::><::::.<:::.<:::.<:><::><:J' 

Bayan lnönü, Selçuk Kız 
enstitüsünü gezdiler 

Bayan İnönü lstanbul S el~ulı Kız Enstitüsünün 
defilesine ıer ef verdiler .. 

tstan:bul, 15 (Telefonla) - Selçuk ben kız.lanmız kendi diktikleri elbise
kız enstitüsü talebesinin vücude getir- lerle aalona girmişler sıra ile kıyafetle. 
dikleri kıymetli eserleri göstermek. mü- rini göstermişlerdir. Bayan İnönü bU. 
nasebtile bugün enstitüde bir defile ter- hassa yerli kumaşlardan yapılan elbise
tip edilmiştir. Bu defileyi Bayan Mevhi- lerle ince ~lemeleri dikkatle gözden ge
be İnönü şereflendirmiştir. Bayan İnönü çirmiş, enstitü müdüründen izahat al.. 
refakatinde vali Lütfi Kırdar ve parti mı~tır. Bayan İnönü enstitüden büyü]C 
reisi Reşat Mimaroğlu olduğu halde bir memnuniyetle ayrılmış müdür ve 
mektebi ziyaret eylem.işlerdir. Müteaki- öğretmeıilere teşekkürlerini bil~. 

icra Vekilleri Heyeti dün toplandı 
'.Ankara, 15 (A.A) - İcra vekilleri Heyeti bugün (Dün) ba~vekil Dr. ~ 

Sa damın reisli v inde mutat to lantısını yamıştır. 

Alman yadan getirilecek 

"41,, milyon liralık gemi 
inşaiye malzemesi de 

satın alınıyor 
Ankara, 15 ( Yeni Asır ) - Türk -

Alman ticaret anlaşması hükümlerine 
göre Almanyadan memleketimize geti
rilecek olan sanayie müteallik madde
lerle makine aksamı !ktısat Vekfıleti 
sanayi tetkik heyeti tarafından tama-

men tcsbit edilmiştir. 
Almanyadan ithal olunacak sanayi 

maddeleri içinde 41 milyon 1iralık ta ge
mi inşaiye malzemesi bulunduğu anla
şılmaktadır. Bunlar peyderpey bize tes
liın olunacaktır. 

An karada kart usulü .Yarın 
Ankara, 15 ( Yeni Asır ) - Şehrimiz de kart ile ekmek tevziatına cumartesi 

günü başlanacaktır. 

Yurdda yardım hareketleri 
Ankara, 15 (Hususi) - Balıkesir yar

dımseverler komitesi kızılay şubesine 

toplnnan 1500 lira teberruatı tevdi et· 
miştir. 

Afyonda askerlerimize kışlık hediye 
tedariki için dört bin lira toplanmış ve 
Ankara yardımseverler cemiyetine gön
derilmiştir. 

Bayburtta fakir ve kimsesiz talebeye 
yardım komitesi işe başlamış, bir günde 
800 lira toplamıştır. 

Nallıhan, 15 (A.A) - · Erlerimize kış
lık hediye bağışları kazanın nahiye ve 
köylerinde devam ediyor. Çayırhan na
hiyesi 206, Yardıköy 46, Çeki ve Akora 
köyleri de onar lira bağışlamışlardır. 

Ziraat İf letmeleri kurumunun hesabı 
Ankara, 15 (A.A) - İktısadi devlet teşkilleri umumi heyeti bugün başvekil 

adına Maliye vekilinin reİsliğinde toplanarak Ziraat işletmeleri kurumunun 
geçen yıl hesap blAnçolarını, raporlarını tetkik ve kabul eylemiştir. 


