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Cii.m1mri11etin ve Cümhuriyet ese-rlerinin bekçisi sabahlan çıka,. aiyast gazetedi:r 

Evinizde Size Müracaat Edecek 
Olan Memurlara intizar Ediniz 

Kart) 
• 

evzı 

r Bugün 
Ediliyor 

Kartlarla Ekm~k Dağıtılmasına Çarşamba 
Günü Başlanması MuhtemeJdir 

~~--~--,-~-~-

ŞEVKET BİLGİN Borneoda 
bir hava üs

sü alındı 

Ekmek kartlarının yazılmasına dün zuu ile alakadar olmuşlar, bu işte çalı
akşama kadar büyük bir faaliyetle de- şan memur ve talebe ekiplerinin takvi-

bv:urı. e~ilrnş~ vd~ yazıılişlerikaşakğıkyukarı }esini temin etmişlerdir. Gerek valimiz 
M1'. ÇörçiZ Amerika seyahatıncla bahriyeliler a1'asında 

---·---
Alınan Tarakan hava 

ıtmıştir. un ı yaz an e me artları . . . 
belediyece mühürlenmektedir. Yazı ve ve gerek beledıye reısı memurların ve 
mühürleme işleri bugün tamamlanmış talebenin bu işte gösterdikleri faaliyeti 
bulunacaktır. takdir ve kendilerini tebrik eylemişler-

Vali ve belediye reisi dün akşama ka- dir. 
dar müstemirren ekmek kartlan mev- (Sonu sahife 2, Sütun 6 da) 

Milli Şef Millet Meclisinde 

Mr. Çörçil 
---·---

Amerika dan av-
det evledi -·-

·.':,Çenup Amerika cümhuriyetlerinin 
harp karşısındaki durumlarını kat'i
yetle belirtecek olan Rio de Janeiro 
konferansı günün en çok alaka uyandı
ran ınevzuunu teşkil etmektedir. Bura
da, iki düşman karargaha aynlını!f bir 
dünya içinde, cenup Amerika milletle
rinin mihverle ticari ve siyasi münase
betlerini devam ettirmeğe ne derece 
1nüterna:vil oldukları anlaşılacaktır. Bi· 
lindiği gibi. Anglo Saksonlar. düşmanla· 
rının Brezilya - Ariantin - Şili - Peru 
gibi, Atlas ve Pasifik okvanuslarında 
stratejik bakımdan çok öne~li geniş sa-

üssünden istifade
ye haşlandı 

Maaş layihası Pazartesi Ingil~z. Başvekili A~-
Iantıkı uçakla geçtı 

hilleri olan memleketlerde, hala seı· --•--
bestçe faaliyette bulunmalarından. res- Rangun dolayında 'biP 
illi mümessilleri ve sayısız ajanları sa- d 
Yesinde korsan gemilerinin faaliyetleri- meydan a 14 tayyare 

günü müzakere edilecek -·-Londra, 17 (A.A) - Birleşik Ame
rikayı ziyaretten dönen başvekil Çörçi
lin Playmut limanına vardığı resmen 
bildirilmiştir. Yanında Lord Biverbruk., 
Sir Dobli Pavna ve Sir Çarls Vilson ol
duğu halde başvekil Bermud adaların
dan tayyare ile Atlantik denizini geç
miştir. 

bi cenup Arnerikaya kadar - genişletme- avlandı .. 
lerinden - :şikayetçidirler. Tokyo, 17 (A.A) - Hava kuvvetle-
) ~e!'1ka ve İngiıterenin ileri s?.rd~· rinden yardım gören seçkin bir bahriye 
en, dava her ~eyden evvel katı bır ve piyade müfrezesi 12 son kanunda 
enıniyet davasıdır. Bu sebeple iki Ose- Hollanda Borneosunda Tarakan tayyare 
:"da karşılaştıktan bütiin tehJikeleri meydanını işgal etmiştir. 

Emniyet sandığı izmird e şu'be açacafıtır •• 
on liPalıfılaP tedavüle çıfıapıJmııtır •• 

Yeni 

er vasıtaya baş vurarak bertaraf etme- T ak .. .. d k Ik J d 
ie karar vermişlerdir. Cenup Amerika . ar an us~un en a ~an apo~. e-
dev1etlerinden istedikleri şey mihver el- nız tikia~aret~~rı~· ld3 .. stonb kanbuntda du~a: 
çilerinin kon ı 1 • 1 f run mo or u or om a ayyaresını 

Ankara, 1 7 (Hususi) - Cümhurre
isi ismet inönü dün Büyük Millet mecli
sine gelmişler ve dairelerinde bir müd
det meşgul olmuşlardır. 

Ankara, 1 7 (Hususi ) - Maaşlara 
zam hakkındaki layihanın Meclis encü
menlerinde tetkiki işi ilerlemiştir. Layi

LiBYA HARBi * ---·--- Radyo Gazetesi - Çörçilin bir deni-

1 o gi liz "8,, nci ordn-. ! so os arının, a1an arının a- d.. .. .. C 
aliyetlerıne son vermeleridir. Daha doğ- uş~uş ur. 
l'Usu bu memleketlerle siyasi ve iktısa- Japon bahriyesi Tar akan hücumunda 
dt münasebQtlerinJ kesmeleridir. iki mayn tarayıcısı kaybetmiştir. 

hanın pazartesi günü Meclis umumi SU 
heyetinde müzakere edilmesi muhte- Trablusa kadar 

zaltı gemisi ile Atlantiği geçmekte oldu
ğu hakkında mihver kaynaklarının ha
berlerine rağmen, İngiliz başvekili ev
vela Bermud adasına geçmiş ve oradan 
tayyare ile İngiltereye gelmiştir. 

Rio de Janeiro konferansı şimdi bu Tokyo, 17 (A.A) - Japon hava kuv-
bıesele ile meşguldür. vetleri Rangun dolayındaki bir meydan-
konferansın ilk celsesinde söylenen ôa 14 uçak tahrip etmiş, Birmanyadaki 

butuklar, Amerikan tesanüdünü mey- bir meydanda da yedi tayyareyi maki
dana koymuş bulunması bakımından neli tüfenk ateşine tutmuştur. 
dikkate değer. 
Baş şehrinde bütün Amerikan millet- AMERİKALILAR 
~n mümessillerini toplıyan Brezilya KONFERANSINDA 
'-'Uınhurrcisi Getulyo Vargas ve harici-
Ye na;an Aranha yer yüziinde maddi ve • • • • • • • • • • • 

lbanevı nizamın muhafazas• lüzumuna y d. devlet Mı·h ~et eden nutuklannda şunlan söyle- e 1 .. 
bıiş1erdir : •• 
L_•J\ınerika saldırışa uğramıştır. Buse- verle munase• 
"'_'!Ple Amerika kıtasındaki memleketle-

meldir. Hükümet her şeye rağmen 
zamların şubat iptidasında ödenmesini 
arzu eylemektedir. 

Hususi müesseselerin de hükümet ka
rarına ayak uyduracakları anlaşılmak
tadır. 

Ankara, 1 7 (Hususi) - Türkiyenin 
en eski kredi müesseselerinden olan em
niyet sandığının Ankara ve lzmir de bi
rer şube açacağı bildiriliyor. Sandık ay
nca Kadıköy ve Beşiktaşa birer şube 
açmak üzeredir. 

Ankara, 1 7 (A.A) - Almanyada 
tabedilen yeni on liralılkar tedavüle çı
karılmıştır. 

~ de harekete geçmek baklan kendili- batı kesmı·ye 
~d.~n belirmiştir. Panamerikan tesa- ş d b•• 
:Udunü bir kerre daha teyit eden kon- 802°S8 8 U-
•erans, Amerika milletlerinin em!"ye! taraf tar ç f • 
ıht•seıaınetleri için gereken tedbulen yük in za erı 

•Yatla almak zorundadır.• -•--
• Cenup Amerikanın en blivük ciimhu- T k •• C e 
~~adına söylenen bu sö~ler, Birleşik 0 yoya gore enup J , 1 60 b • ÖIÜ 
lst' huriyetlere karşı yapılan saldırışın Am erı· kul ı I ar bu k a V· a pdo_n ar d d 1 n ldu •sı:ıasız bütün Amerika milletlerinin 
~nınıyctJerini tehlikeve kovduğtmu an- - J d ver l ve ur uru 
tnıaktadır · · (J'aya k:.rışmarna ı ır -•- · 

hl.~· Suınn~r Velsin nutkuna gelince, ~ 
ıı· Ver Propagandasının iddialarına ay- -·- GenePal Vavel, Çin ma· 
ı,..,~1k0~~ak bir harp daveti değildir. Bir- Rio De Janeiro, 17 (A.A) - Ameri- .~alını tebrilı edİ"OP 
-v c h hhası kan mum·· essı'li Sumner Velsin nutku Pey " • •~d um uriyctlerin baş mura · rl ·· 

- ece d.. konferans da iyi bir tesir husule getir- Çunking, 17 (A.A) - Çin aske soz-
tehlı'k . u!1yanın ka~ılaştığı muazzam .. ahh .. .. Şa ksa a aldıran 70 000 J. apon-

eyı f d ı v mı'ştı'r. Urguvay hükümeti mur ası cusu n Y s , 
b k 

1 a e etmiş ve zorba ıga yer al d ak 10 000 d d' · sıns·ang neh-ıra ın Mihvere karşı açıkça bir vaziyet mı~ an anc ' a e ının ı .... . . •Yan Yeni bir diinyanın kurulma· ildi ·· 1 
0

• ıc;ın 1 ve Urguvayın hava ve deniz üsle~ rinin şimal kıyısına varab· "ğini soy e-oJrn Y_:-pı acak fedakarlıkların fazla _ 
ıyacagını söylemistir. Birleşik Amerikanın emrine vermege miştir. 

(S ' bazır olduğunu söylemiştir. (Sonu Sahile 2, Sütün 5 te) 
--..:_onu Sahire 2, Sütun 6 da) (Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

Amerikanın Teksas eyaletinde deniz in§aat tezga:hl.a:rı faaliyet halinde 
• 

yiirüvecek -·-Bu yapılmazsa ilkba-
harda yeni bir Alman 

akını yapılabilir -·-Londra, 17 (A.A) - Gazeteler, İngi-
lizlerin Libyada ileri hareketlerini Trab
lusa kadar uzatmaları lhım olup olma
dığını araştırmaktadırlar. 

cNiyoz Kronikel in sekizinci ordu 
muhabiri bu hususta diyor ki: Almanlar 
şimdi Sirenaikadan tamamiyle atılmış
tır. Nazilerin son müstahkem mevkileri 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

Çörçil Amerikadan muzafferen dön
müş, Birleşik Amerikanın İngiltere ile 
tesanüdünü tamamiyle temin etmiştir .. 
Fakat Londradan verilen haberlere gö
re Çörçil parlamentoda şiddetli tenkit
lere uğrıyacaktır. Bunun da sebibi uzak 
doğu durumunun gün geçtikçe umuınJ 
efk§.rdaki tesirleridir. 

Çörçil, Avam kamarasında umumi va
ziyet hakkında bir nutuk söyliyecek va
ziyeti izah edecek ve bundan sonra mü
nakaşa ve tenkitler başlıyacaktır. 
TENKİTLER 
Uzak Doğunun orta şark ve Libya 

tahkimat ve harekatı hasebiyle ihmal 
edildiği kanaati gittikçe daha fazla tek
rarlanmaktadır. Bu cümleden olarak şu 
gösterilebilir : Eski A vusturalya başve-

(Sonu Sahile 2, Sütün 5 te) 

PİJ'asa hararetli ~idiyor 

Dün akşama kadar 16 
milyon kilo tütün satıldı 
Bulgarcada 160 kuruşa kadar yükselen tütünle

rin tamamı satılmıştır-
Dün akşama kadar Egenin muhtelif 

~lgelerinde yapılan satışlar ve ödenen 
fiatlerden çıkan mana şudur ki bu se-. , 
ne pıyasa bir tevakkuf geçirecek vazi-
yette değildir. İstisnasız olarak bütün SON DA İKA 
tütün alıcıları iyi fiatler ödiyerek piya-
sayı tüketmek vaziyetine geçm.işlerdir. • • • • • • • • • • • • 

Bunun barız manası şudur : Bu se-
ne tütün rekoltesi vasattır. Her zaman Bir f.a:.Ür Fransız 
?5 milyon kiloluk bir rekolteyi eriten 
I7.mir tüccarları ve firmalan 28 milyon
luk rekolteyi, gireceğimiz hafta sonuna 
kadar tamamen satın almış bulunacak
lardır. Bu sene tütüne rağbet daha faz
ladır. Tütünün dış memleketlerde alı
cısı çoktur. Bu sene teessüs eden yeni 
tütün şirketleri de piyasadan mühimce> 
mübayaalar yapmışlardır. 

Dün akşama kadar yapılan tütün sa
tı.ışları on altı m:Jyon kiloya yaklaşmış
tır. Bugün pazar olmasına rağmen mü
bayaa memurları her yerde faaliyet gös
tereceklercliı·. Henüz malı satın alınmak 
fö.ere gidilmemiş olan bazı köylerde 
burıiin mübayaaita bulunulacağı anlaşıl
n.aktadır. 

Gavurköy mıntakasında 160 kuruc;a 
kadar tütün satıldığı görülmüştür.. Bu 
itibarla fiat rekoru Bulgurca ve köyle
rindedir. 

Bazı yerlerde bu sene yapı1an satış
larda ti.itünlerin kalitesi ayrılmadan 80-
120 kuruş arasında mübayaat yapılmış 
ve ıskarta, iskonto gibi eski itiyatlar 
terkedilmiştir. 

11 .b. 
mu~""rı ı 
---·---

3 Mihver gemisini 
kaçırdı -·-Madrit, l 7 (AA) - O. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
F ernando Po İspanyol adasına gelen 

Oegolculara mensup bir muhrip mihve
re ait 3 gemiyi sahile bağlıyan halatları 
su bombalan atarak koparmıştır. Bun
dan sonra üç gemiye de Degolcular bin
miş ve torpito tarafından bunlar yede
ğe alınarak liman dışına çıkarılmıştır. 

Bu zapt hareketi gemi subaylarının ka
rada olduğu bir zamana rastlamıştır. 

il 1111 1111111111111 111 1111 tu ltltllU 1 

1
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logiliztere göre 1 
<-·-·-·- ···-·-·-·- -·-·-.... o ) 

Japon dolu 
bir köprü 
uçuruldu ____ , __ _ 

Nt'gri Senıbilanın do .. 
ğuusndn Japonlar 

biraz il~rledi -·Birmanyahududanda 
Japonlarla temas temin 

edilmiştir .. 
Singapur, 17 (A.A) - Malezyada 

muharebeler devam ediyor. Japon1aı-

Negri Sembilanın doğu kısmında biraz 
ilerlemişlerse de Avustura1yalı birlikler 
onları bütün gece tutmuştur. 

Nehrin iki kıyısında karşılıklı topçu 
ateşinden sonra bir düşman zırhlı kolu
nun ilerlemesine müsaade edilmiş ve 
kol geçerken köprü uçurulmuştur. 
Düşmanın 14 tank ve 10 zırhlı otomo

bili tahrip edilmiştir. 
(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

Rusya Harbı 
---·---

Kızı 1 ordu Ce-
nupta ı?eniş 2'e
dikler açmıştır -·-Hep lfd taPaf Jıuvvetle· 

rini topJarnaJıla 
meşguldüP •• 

Moskova, 17 (A.A) - Sovyet ha .. 
herler bürosunun bu gece neşrettiği teb-. 
liğ: 

1 6 son kanun günü ve gecesi kıtala
runız düşman kıtalarının mukavemetini 
kırarak ilerlemeğe devam etmişlerdir. 
Bir çok kesimlerde düşman karşı taar-
ruzlarda bulunmuştur. Bu karşı taarruz
lar düşmana ağır kayıplar verdirilerek 
püskürtülmüştür. 

Birliklerimiz bir çok meskun yerleri 
işgal eylemişlerdir. 

15 son kanunda 45 Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Biz 14 tayyare kay
bettik. 

(Sonu Sayfa 3. Sütün 2 de) 

§~J"'J"J"'.,,....,,...,,..J"'J"~_,.r~~~a 

1 ln!!İl"Z er 1 
1 Siyama girdiler, 30 H 1 kilometre ilerlediler i 
§ Birmanya hududundaki İngiliz § 
§ birlikleri hududu geçerek Siyama § 
§ girmişler, bildirildiğine göre 30 ki- ~ 
§ Jomctrc dC'rinliğincle Siyam toprak- g 
'1 lannda ilerlemişlerdir. § 
Ş Bu harck0tlerin bir işgalden ve S§ 
S ja,Ponlar karsısında yel' almak dü-S şüncesinden ziyade bir takım taciz 8 
§ harek<'tlerinin başlangıcı olduqu sa- § 
S nılmaktaclır. § 
§ Bugünkü dunım, Singapura ka~ı S 
§ harekatta bulunan japon kuvvetle- § 
§ rine karşı büyük bir hareketin ya- S § pılma zamanı gelmediği zannını ve-§ riyor. (Radyo Gazetesi.) 

~OCCIGC"' 
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bQ.,;{ ~~ me-- deliriıa.. hediye g6ndermek, bunlan satın s1msk HaJı ....... alı e~an o, ....... ofdll lıff•IP nm ...._:.: fMu,.Ged lıir ~ 
..ı .._ lçla _ ,, • .._,., Km· Dedi, tabii, tetekkilr etmekl! beraber ~~ geçi~dir. v--'-· cdalacalı fazla ac.eı.. flelh-- ...ıa,aeüm. Ba _..,.. 1ılr .__ 
1ay ba,nlmm ,.._a. le~ içimden meşhur CMUSun beni atlatmış .u~. nmn_atte. tutan ~ •ı--- Balln ........ ToQw 1ıılır'9 _. 
....,anlarda blcleden oldıJ~ tlzere • bir olduiuna hükmettim. Fakat nihayet ya- cemıyeti .. bu defa her mileaseseye mek- MUnakalAt vekili Devlet Demiryolları Yakm aüalerd• hnıire üç motörle dil saymp1an da mllmldlıMl&r. 
c1e K•lbsçr bçralı utmlıın. Fabl ça- nm .. ı --. Kmla7 dapmmun b· tuplar 80.adererek .kAfi derecede anlatıl· fdsrai tarafından bir yerden cJiiv bir odun kifmUril getiri)eeektlr. Bu motör· Japon sisdlJeri, A.p W-lmw 
il ılı .... ...,__.. M.Jıls•oleri tanı- pmna vmdılnn nkit onda lr.r İngiliz ~.bir vazifeyı hatırlatmak mecbu- yere taşınan eşyanın kaybolması halin- ler yoldadır. Bir kısmı Karpyakada bir ._...._ ..,._ et- aemlı' eıtl-I. Ja. 
wnH ı ~ =aMrl 'Mn de- ukeriıüa omuzunda tilfengi1le nöbet rıyt~ duE:!!!'11"· . 1r 1 --'~- de 711Plm•ı ıerekli muamele hakkın· kısmı da 1zmirde llnlb ..uınlscakhr -- i NN Oı ....... 
- a- bekledfllni 8ilrtlw bu ..... lllıkkmda ~· uu ._ 8trl -Lmapna, a- da ,_ı bir Jrmua projesi haarlam hl'. • -- ::... 1 • 6 
panun bpmN aü:ahıdeo lıU verdilim hUbıUn janbş lcfuiun k mesine hiç blrfmJzhı razı ohnıyacalumz Yilrilrlilkte bul büküml i~ • Karlar daiJarda .nmakta o\ılıı•ındsn ler ..,..._ ..._ "7-?• 
DIAılltl Wemtıll bre ftl"CBln. di kendime ~+la .;.her ~ ;:; meydandaclır. Bal. Whar1- her fert vaD- teslim ! =etli er kaybol• bazı kiSmQr tıorluklannuı muattal kal-
ır.tm ...... la lrceye ...... inıUıa lçillde, bea .;--tebJre telefon 'telleriyle fey! çairılm~ktad~~· Hazırlanan kıflık muı h~=..n_ nakli~tmiıı 0~ muma sebebtyet vennlf*. Bmamla be- ~ Arnfhdn, Ah ' • .... 
~ WLw llunu l(Sylemek ilk işim htkhn olmaktakf kudretine baynn ol- hediyele:\", yerme gonderilmek üzere sizi mi.ilinin verilmealni bıirdtr Pıeje ile raber kara yoByle de klhnQr gelmekte- 1'P, na • r..la ~ ......,_ 
oldu. YGabatl, b&yle bir nısbetçlyi _. &un. ve emrinizi bekliyor. bu hiiküm kaldınlma]da ve. yerine de- dir. •-WretJer Bndp • ArlmtiD •• • 
cak. ---.ıı ._.. memunı .... Law- ~ iJdncl bir mi.lnuebetimizde, Hepimi% faal birer azAsı ~~undulu- terli eşyalardan fazla bir ücret alınma- tlkkinun ayında tzmire 1,158,000 kilo, hnl••· Bnslba ile r.. ..... 
rence'ID ••lfıdseslht .&yı.B. Onun aramı:ıcla yaşıyan bir casusun ibban muz .kahraman ordmnuza •. bızım rahatı- sa UBUlü konulmaktadır. Bu ücret1e kay- bu ayın ilk on bet gününde de 500,000 Mv5eder Jelia# ki~ ... , .. 
balunclulu :vere beni ıöt8rmek üzere, üzerine • ben • oldu. Kızıla hasta- m1Z için ~~ut boyunda nöbe! ~en bo1an 111amn delerine 7akın bir para kilo kömür aelmit ve halka .um1eıaıt- le llle)'Ülla ~, 
yanmd.Jri nıl11ia lılrlikte gehnesine nesi Km::: iten oradaki tııJiz has· lrard~ bu.~ hediy.elen ha- ahibfne tszmtnat olaraJc verilecektir. tır. Din Arjantin dbnla•ıeleiala ır-r.-
mO..ade etm-fni rica etlim. Yüzlllııp tanesinin yerli MU9e'ri kıymetli zırlamak mecbunyetmde olduj'wnuzu • e ram. atiDdeNiii iT peti -il Ar)la-
Wılm pek :nalJc ~ halde. rlcamJ ~ z&manmda hatırlamak meehuriyetmde- IWW tiDba taldı9 eUili niJaMt ........W ..... 
reddetmedi. Vaktiyle lmürde bulun-~ ~~ bme ':.~ rlz.. Yurd vazifesinde gectlnnen.in yeri .. ...,,. .... toplam,.... BiP toeufl ~I.. heleri de Mt,.ak Qci1t1e •nld•' ;. a-
mut._ ha İDllliz nefwl '*- Tarkçe tfmlze alrm"8r. Bu =~ki hfz. oJmıyacağıııı bihnl~ltjü;c;r.r . Alaancakta 1213 Dcll 801rakta oturan ~ .ArjmtWe Wbtlk •~ 
anbyonla Ne lataMlbn1 ona 8i,vtedilim metini affetlbmek .. oı.mk, bu aefa DOn öllecfen sonra ~ ?kullar, lise· Şaban kızı 4 ındakl Melahat, odada lial,ma müadrl ,........,... , ......,_, 
wklt W 1'UI oll1D. s-n, nallı: y{lz· bbim deponnda tOfenk bulundu • m ft tebik o1mllu mikllirleri maarif nıangal kenarı:'. dıiı aırada etek LMia bn1etlil IMf pr. .,le ~ 
ı. bekim. bunu anJaymca pek mem- 1wıu ;:;, albaya haber verir. :eır..; Tı ca• et oda•ında ==bir ~ya= ıerı tutuprak v«cu°l:un muhtıelif 7e:_ t111t1e 11111ı~ rt"'':t,:. • 
i;. ~t".;... ~~::ı:. "1: Uç tane İngiliz subeyı geldi, depoyu tek- -·- hakkında fikir ~ ça etmişler, kararlar le~den yan~ıt ve memleket hastaha- ::.:;::• ı+.-wkn 1la ..: 
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•• lıi9 ..... 8lıımda bir ote- feci "bir kaza olmuttur. Bu köy balkın- dll.,,....Ja çaıppıup. 8CI ... ı•taaı •ruRJlf 
• ••m .. • lw llltlp a hP 11 _..,. b- tgbl 11ALDV1 ._......... claa ~t oila lmnail D~ Utla Bu hususta henOz talsil&t yoktur. la ....., 9Ua'*' ~ ~ 
2-.lh JWPNll& o.. ı.m.I koafetbı· BUCON' SAAT l'f D& bz a....ı.d1p mda dolma çifteai Uza- Kalkata, 17 (A.A) _ llindistana lllı: mllk WWM-1 ll1ıl ~ Mlllif *-- , . e • 
ile ufU te6ılr ... .a.&. y.m.z. sakalı enla •tet •Zalar~-~~~ _,~~~ -""".._ mHhiın mlkdarda J- "'- tehlikede olduiu .aylenemez. Ellınıatlc •ıse nu1ra-

m11m. v11&11 - aaw o--. ve a-.....ı: . . -w:- Wllf Jlalrflrpt tadur ]d ÇlırçiJln vazi,etl her 
t&fenli bacsklan ··da k•hmtm. eslrs!:.:.:-~ıa getirilen eıdrleı zamandan daha kunetlidir. ~ caat edecelı oltan .... 

i ~- J ' 1 ! LJ l t ). ' 1 '\ /ı -"' ' . -). ' 
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• • • • .6,. muhWif bmpbn yeri~. nln Jurum• ..... ~e "": aı iyi- mrırlar• intizar-'inis 
v~ ıt (A.A) _ Am.tb har- den iyiye iyileştiren Çörçlldir. Bu ıtı-

lfWP ,. • .,,,.,,.. biye nazırlıiumı teblill : barladır ki ,,_.,.u. nll• ,arnbnekte- ~ ı r..d tiJ' •l 
Merkez hilldlmet tabibi, ~ edildlll ~ eeııhe bo,rtmm ~ dir. 

sıhhat m8dUr muavinliil ,;aıdleslne dün mufJarebeJer clevam etmektedir Londra. 17 (A,A) - B. Çörçll W. Verilen talimat Uzerine, brt ı.-... 
bati • p. TM•M tabiıılilinde mu- DUşmamn hUIUll talim gören. kıtalan ırUn AAt t.f,28 de Londraya selmifdr. de fstfhdaıa edfJm memurlarla flı~ 
vaffak olan Dr. Hamit Erclyeşln yeni blltJarımıza xL .-.. 1 lır+ada Ja e ve belediye ubıtuı buıUn talll oh·p 
vazifesinde de muvaffak olacaiı tüpbe- _.._..,. ı;a...-r.. • na ~ çalıpcaklsıdJr. BuaBn Jma1. 
sizdir. ponlar cephe hatlarımıza ve topçu mev· C~ng.atla ba ylJ/ı larıiı tevzilDe phrhı Wr gak ,wı.w. 

___ ,.._.,ıe zderlne kup •'Vaf ve pike ~ yu • • ba lauecaktır 
........,. pt111,, kullanıyorlar. General Mak Artur b- Çın sal•ı 4 · 

~ tmiatik yolunda aiaç dikme rarglhına dün L-1 altındaki çevreler- (8111 1161 W Sısldfede) ~ ~ ~-= 
faaliyetine bsşla••ı•tar. LOzumlu ~ dm selen nıpar)ara 1&'e Jçonlar bO- Sö7.c\1 gUn .oren Çin 1.- 1ı0cu. Kurtu1Uf, Yıldız. Namık am.ı, Oıba 
Jar MenfnJl fidanJılmdan Te zeythıcllfk tUn Çı8'VT 'eli 1-Pa ı... oymakta Ve • OD ] .. wp -'· 
istasyonu fidanlan arasından temin edil- tahrip etmekted!rler Diler çevrelarde munda JS.PO'L&ra 80,000 ölil ve .T~-.. bpı,, TOrk Yılmaz, ~ Pnd-
miştir bildirilecek bir .oktur ft1'Cl1rildilln Ye Çin kuvvetlerinin Sin- pqa, Gu.ı,mt. OUnet, 1[ ........ 

• --------------Iİllllllmiıllıillllliı--9!!1!!!!!!!!!!!!! ___ ._!!!m!l9!!!!m!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!e-~~!!!!!!!!!!1!1!!!!!!!!!!!1!!_.!!!!!'Y!!!'1!!!!!!B!!1!1!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!IB!! alaDa mhrinln flmal k9wna ftttida- 1-r,, t.mnetp.p. '.ftm, Kama,,,.,. w 
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~· ltlıef .Dedi.. Ve bir~ mektup paketi..i atefe Çmtldng, 1'1 (A.A) - Genent1 Vavel tabaımn 1ml Jamnland!r. 
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il ol'~ ~- .... .., ......... B ~- .... - Ahoee ....... J.Wmini yok ~ - T ..... .,, ..... atb) ov. ..... JCırt tıwailltma ha ..... Mm-
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İlmi Bahisler 
············-
Mecburi kısırlaştırma
nın görülen neticeleri 

A.11rupada JO milyon anormal insan var • A.me
riJıa ve Alınanyada mecburi lıısırlaş

tırmanın ne ticeleri... 

Bugün, Avrupada psikopat. cani, sa
ralı, itiyati ayyaş olarak on mily~nl~k 
bir kütlenin bulunduğu hesap edılmış
tir. Her yerde yapılan istatistikleT isbat 
ediyor ki bu tipler vasatinin üstünde ço
ğalmaktadır. i~in daha fenası bu kütle
nin fertleri normal fertlerle değil, ken
ai gibileriyle evlenmektedirler. Onun 
için iş kendi haline bırakılırsa bu asos
yal sınıfın daha beş on misli artması 
mukadderdir. Halbuki yüksek kabiliyet 
aileleri gittikçe azalmaktadır. Onun için 
milli ıstıfaya aktif bir §ekilde müdahale 
~tmek zarureti açık.;a kendisini göster
nıektedir. 

Yapılacak müdahalelerin istinat ede
bileceği ilmi esas veraset biyolojisidir. 

* Şimdiye kadar ne§rettiğim bazı yazı-
larda veraset biyolojuinin en mühim 
esaslarını ve cemiyet hayabnda oynadı
iı rolü izaha çalışbm. Bu yazımda muh
\ellf memleketlerin istifa sistemlerini, 
f>illıassa mecburi kısırlqmma işini göz
~en geçireceğiz. 

Amerika birleşik devletleri bu saha
da ilk fiili icraata girmişlerdir. Burada 
fevvela irat hastalıkların miktarı ve men
§eleri sağlam istatistiklerle tesbit edil
hıiştir. Bu istatistiklerin verdiği netice 
i;ok dile.kate şayandır. Bunlardan bir mi
iıal alalım: Bugün Amerika da mevcut 
İrai Koreah 15 00 ü geçen ferdin aslen 
,16 ıncı asırda Avrupadan gelen 6 kişi
<len üreme olduğu anlaşılmıştır. 

Bu pasif seleksiyona üç çare düşünül
:rnüştür. 

1 - Bu gibilerin izdivaçlarına mü
saade etmemek. 

Nazariyat itibariyle müsait neticeler 
\ı'errnesi lazım gelen bu usulün tatbika
tındaki müşkilat pek büyüktür. Çünkü 
Cemiyet içinde gayri meşru surette te
nasül imkanları daima mevcuttur. 
, Buna rağmen bu usulün tatbik edil
Cliği yerlerde diğer bazı müsait netice
ler alınmııtır. Bilhassa bu fertlerin ev
[enrnesine müsaade edilmediği münasip 
Vasıtalarla ilan edilince bu netice daha 
iyi bir şekı1 almıştır. Fakat söylediğim 
gibi bu kat'i bir çare olmaktan uzak
tır. 

* 2 - Asosyal unsurlann bir müesse-
dc otplanmaaı. 

Cemiyet içinde bazı fertlerin bu su
Tetle hürriyetlerini tahdit etmek hukuk 
nazariyatınca belki doğru olmıyan bir 

Ekvatör --Konferanıtan aceba 
celtildi mi? • -a-

la1cavi, 17 (A.A) - Boguta radyo-
·~ E'.kvatör hariciye nazınnın pan Ame
~n konferansının toplantısında hazır 
.;)Ulunınadığını bildiriyor. Bu hususta 
beıneçte bulunnlmamışbr. 

Hatırlardadır lci Ekvatör hük.ümeti 
Pe~ ile hudut anlaşmazlığı münakaşa 
~dıhnediği takdirde toplantılara iştirak 
etrniyeceğini bildirmiştir. 

------~~~ııwıw·~~~-

Alntan yahudileri 
Stokhoım, 17 (A.A) - Sosyalist De-

h~01 kraten gazetesinin Berlin muhabiri 
ı diriyor : 

n. Alınan Yahudileri de, doğudaki ~: 
an askerleri için kürklerini, yünlerını 

ve ayakkabılarını vermeğe nıecbUl' kal-
1••ışlardır. 

Prof. Dr. Sadi IRMAK 

şeydir. Fakat cemiyetin büyük menfaat
leri bunu icap ettirirse tatbikinden çe
kinmemek lazım gelir. 

Asosyal unsurların bütün hayatları 
müddetince bir müessesede kalmaları 
ve orada gene cemiyet için kendilerine 
uygun işlerle me~gul olmaları hem ce
miyetin menfaatine, hem de insani dü
şüncelere uygun radikal bir çaredir. An
cak bu usulün icap ettirdiği masrafları 
da bir kere düşünmek gerektir. Ameri
ka gibi en zengin millet bile bu usulü 
tamim etmiye muvaffak olamamıştır. 
Avrupahlar içerlerinde bulunan 1 O mil
yon asosyal ferdi böyle bir yerde kapa
lı tutmak ve beslemek imkanından büs
bütün mahrumdurlar. Asyanın fakir 
milletleri için ise böyle bir ııey şimdilik 
habra bile getirilemez. 

* 3 - Bu zaruretler karşısında pasif 
ıstıfa için üçüncü bir çare bulunmuştur. 
O da asosyal unsurları mecburi bir kı
Rtrlaşhrma ameliyatına tabi tutmaktır. 
Bu usul Amerikada ve Almanyada vasi 
mikyasta tatbik edilmektedir. Ve şim
diye kadar yapılan 5 bini mütecaviz 
ameliyatın fert için sıhhi bir mahzur da 
dğourmadığını görmüşlerdir. Bu ameli
yatta bertaraf edilen şey cinsi kuvvet 
değildir. Yalnız tenasül hücrelerinin ha
rice çıkması menedilir. Bu hususta en 
c;ok tatbik edilen vazetomi ameliyatı, 
husyeleri tamamen salim bıraku. Yal
nız meni hücrelerini prostada getiren 
meni kanalını bir yerinden bağlar. Bu 
suretle fert cinsi kuvvetini h iç kaybet
mez. Bu kuvvet belki de fazlalaşır. Yal
nız meni borusu kapalı olduğu için cinsi 
temas esnasında meni dışarıya çıkamaz. 
Bu ameliyatın iyi neticelerinden birisi 
de istatisitklerle, isbat edildiği veçhiyle 
cinsi hastalıkların azalmasına yardım et
mektir. 

Demek ki bu işte gayri insani bir şey 
yoktur. Ve hiç bir kimse bir şey kaybet
miyor. Yalnız cemiyet tehlikeli unsur
lardan kurtuluyor. Yegane dikkat edi
lecek nokta ameliyata tabi olanların iyi 
ve doğru seçilmiş olmasıdır. Maamafih 
cinayetlerin tekerrürü ve ayni fertte ci
nayet temayülii yanında daha b ir takım 
ruht gayri tabiiliklerin mevcudiyeti, 
ferdin ecdadında psikopatların bulunu
şu mühim İp uçlarıdır. Ve bu noktalar 
nazarı dikkate alınınca bir haksızlık yap 
mak imkanı giiçleşir. 

Rus va harbı 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Stokholm, 1 7 (AA) - Ofi ajansı 
bildiriyor: Şark cephesinde Mojaisk 
önünde bir aydanberi devam eden Al
man dayanışı doğu cephesinde en mü
him hadise sanılıyor. Burasını. Mosko
vayı koruyan seçkin Sovyet kuvvetle
rine karşı tutmağa Almanlar muvaffak 
olmuşlardır. Bununla beraber Ruslar 
her tarafta çok çalışıyor. Cenupta Ka
lugada düşmanın Rjeo demiryolu hat
tında geniş gedikler açılmıştır. 

Ruslar Leningradı henüz kurtarama
mışlardır. Hareketlerin duraklamaması 
her iki tarafın kuvvetlerini toplamak 
ihtiyaciyle izah edilebilir. 

Berlin, 17 (A.A) - Alman tebliği: 
Sipastopold.a Alman ve Rumen ~ıtaları 
düşmanın bir çok hücumlarını agır ka-
yıplar verdirerek p~skürtmü~le~dir. Cep 
henin merkez ve şımal kesımınde Al
manlar müdafaa muharebelerinde düş-

ana ağır kayıplar verdirmişlerdir. 

FElfl JlSIR 

Amerikalılar kon. 
feransında 
(Baştarafı 1 inc:i Sahifede) 

Arjantinin durumu henüz belli değil
dir. Teklifler Pazartesi günü yapılacak 
umumt toplantıda görüşülecektir. Kon
feransın alacağ: istikamet bugün anla
şılacaktır. 

YAPILAN TEKL!FLER 
Rio Dl? Janeiro, 17 (A.A) - Ameri

kalılar konferansın şimdiye kadar 14 tek
IH yapılmıştır. Bunların yedisi Totaliter 
devletlerle münasebetlerin kesilmesini 
istemektedir. 

Münasebetlerin kesilmesini isteyen 
devletler: 

M eksika, Venejoella, Kolombiya, Pa-
nama, Honduras, Urugvay ve Kostarika

Öteki teklifler iktisadi mahiyettediı". 

ARJANT1N1N DURUMU 
Vaşington, 17 (A.A) - Arjantin 

Cümhurreisinin Rio De Janeh-o kon
feran<>ı hakkındaki telgrafı çok iyi tesir 
yapmıştır. 

Konferansın ahenkli bir hal suretine 
varacağı tahmin edilmektedir. 

Önümüzdeki Pazartesi günü yapıla
cak umum'i toplantıdan evvel kat'i bir 
şey söylenemez. Çiinkü mürahhas he
yetlerinin konferansa verdikleri bir çok 
tl'k1ifler vardır. 

JAPONLARA GÖRE 
Tokyo, 17 (A.A) - Japon sözcüsü 

demiştir ki: 
Cenubi Amerika memleketleri Birle

~ık devletlerin iktisadl ve askeıi baskı
sından korkarak japonya ile münasebet
lerini kesmeyecektir, ümidindeyiz. 
Başvekil Tojonun Arjantin, Brezilya 

' 'e Pero hükümet reislerine mesajı ce
r.ubi Amerikaya karşı dostane olan si
yasetimizi anlatmıştır. Bu devletlerin 
memleketlerini lüzumsuz yere bir harp 
tehlikesine atmıyacakları :nemuldur. 

ALMANLARA GÖRE 
B erlin, 17 (A.A) - Gazeteler Birle· 

sik devlct1erin cenubi Amerika millet
lerini harbe sokmak için yaptığı manev-

lZM!R sıctLl TICARET. MEMUR-
LUOUNDAN: SAYI 4168 

Tescil edilmiş olan (A. ve J. Yafa bi
raderler) şirketi esas mukavelenamesi
nin yedinci maddesini değiştiren beyan
name ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 4168 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

Katip: Halide Antekin ve Vekil: Mus
tafa Aktüze1. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmt 
mühür ve Mustafa Aktüzel imzası. 

Umumt No: 417 Hususi No: 1/ 54 
Bu beyanname altındaki imzalann zat 

ve hüviyetleri dairece maruf !zmirde 
tüccardan Jozef Yafa ve İstanbul altıncı 
noterliğinden tasdikli 2/Eyl\il/1935 ta
rihli ve 10277 numaralı bir sureti bugün 
tasdik ve haricen mübrez dosyasına vaz 
edilen vekaletname mucibince tüccar
dan Alber Yafa namına şirket mukave
lenamesi akd ve tanzimine, sirküler 
:neşrine, vaz'ı imzaya; münferiden ifayi 
vekalete vekil sıfatiyle hareket eden !z
rrıir avukatlarından Feridunnun olduğu
nu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
iki yılı tkincikfuıun ayının on dördüncü 
Çarşamba günü 14/ 1/ 1942 

!zmir sicili ticaretinin 1516 numara
siyle müseccel olarak halen merkezi !z
;nirde Mimar Kemalettin caddesinde 48 
sayılı mağazada (A. ve J. Yafa birader
ter) Unvanı altında iştigal eden kollek
tif şirketimizi teşkil eden şeraiti havi 
olup ahkamını kemakan mer'i addeyle
diğimiz İzmir ikinci noteri tarafından 
resen tanzim kılınan 11/9/935 tarih ve 
8836 numaralı mukavelename ile aynen 
ipka eylediğimiz şirketin mevzuu işti
galini tayin eden mukavelenin yedinci 
maddesinde (perakende alım ve satım) 
mevzuunun ilave ve kabul edildiğini be
van eder ve tadilatı vakıadan dolayı ti
caret kanunu hükümleri dairesinde tes
cil ve ilan olunmasını rica eyleriz. 

Kollektif şerik: Jozef Yafa ve kollek
tif şerik: Alber Yafaya vekaleten Feri
dun. 

Biri 20 ve diğeri 3 kur~luk damga 
pulu üzerinde 14/ lkincikanun/ 1942 ta
rih ve İzmir ikinci noterliği resmi mührü 
ve iınza1ar okunamadı. 295 (130) 

ralardan bahsediyorlar. R>C"'~~~J~ 
Sivöf Ur Blat gazetesine göre: § D o K T O R 
Cenubi Amerikalılardan Aanglo - Sak- ı SALİH SONAD 

sonların komisyonculuğunu yapmalan 
ve vapurlariylc harp malzemesi taşıma- Askeri Hastanesi Cilt, Saç ve 
ları istenmiştir. Zührevi hastalıkları mütehassısı 

Bir gazete diyor ki: Ruzvelt R.iyode S§ İkinci Beyler Sokak No. 79 .. 
«Vilson modeli> yeni bir milletler arası 

k ~ l § TELEFON : 2727 .. cemiyet urmaga ça ışıyor. 

-----·- i'V/b'"~J/A~~~~~ 
Cenubi A.frifıada 

Kap, 17 (A.A) - Cenup Afrika par- 1 Birinci sınıf mütehassıs Doktor 
lamentosu Britanya imparatorluğu içina· Demir Ali Kaın,.ıo~IU 
de derhal müstakil bir cenup Afrik ~ !I 
cümhurivetinin kurulması hakkındaki Cilt ve Tenasül bastabklan ve 
tek!Lfi 4B reye kar"ı 90 reyle reddetmiş ELEKTRİK TEDA vtLERt 

~ - Birinci Beyler Sokağl No. 55 .. İmlil' 
tir. -·- Elhamra Sinemas• nrkasnda sabah-

tan akşnma kadar hastalannı kabul 
ing! terenin MosJıova eder.. , 
31eni e:çi~i.. .., TELEFON: 3479 (469) ; 

Londra 17 (AA) - Resmen bildiril- 'iilbıı&••••11-•• ••-.:--•••" 
diğine gö~c İngilterenin Moskova elçili
ğine sir Arşibald Klark tayin edilmiştir 

Borsa 
UZÜM 

248 İnhisarlar idaresi 44 
169 Muammer Uslu 44 

19 P. Klark 45 
436 Yekiln 

126601 Eski yekun 

46 25 
46 
48 25 

ÇEŞME ASL1YE CEZA MAHKE
MES!NDEN: 

Milli korunma kanununa muhalif ha
reket eden maznun manifaturacı Zehra 
Uma hakkında 3005 sayılı kanuna göre 
yapılan duruşma sonunda: 

127037 Umumi yek:Un 
No. 7 
No. 8 
No. 9 

Sümerbanktan alınmış olan kapot 
betlerinin metresini 33 kuruş 20 santime 
satması lazun gelirken metresini 35 ve 
40 kuruşa sattığı sabit olduğundan 3780 
saytlı kanunla değişen 31 ve 59/3 mad
deleri mucibince 25 lira ağır para ceza
siyle mahkiı.miyetine ve mağazasında 

44 50 malı mevcut olduğu halde saklıyarak 
45 50 satışa arzetmemekten dolayı da mezkfu 
46 50 kanunun 32 ve 59/ 3 ncü maddeleri hü-

No. 10 
No. 11 

11 Siyah İnhisarlar 
İNCİR 

1043 Suphi Erkin 
107372 Eski yekil.n 
108415 Umumi yekfuı 

ZAHİRE 

33 

18 

49 kümlerince ayrıca 25 lira ağır ceza ile 
54 mahkfuniyetine ve 7 gün müddetle ma-
33 50 ğazasının kapatılmasına ve içtima yapı

larak neticede 50 lira ağır para cezasiy
lele mahk(imiyetine ve 7 gün mağazası
nın kapatılmasına ve hükmün 63 ncü 
mad<le mucibince masrafı maznuna ait 
olmak üzere gazete ile neşir ve ilanına 

20 

22 ve 1200 kuruş harcın tahsiline dair ve-
22 Ton Fasulya 22 rilen kararın maznun aleyh Zehra ta-

20 Ton Nohut 15 50 15 50 rafından temyiz edilmekle temyiz mah-
10 'fon Susam 50 75 SO 75 kemesi 3 ncü ceza dairei aliyesince na-

1 
kız ve iade kılınmakla maznun Zehra ve 

A~~...-....--~..cr.r..rAO""~J.r.AOO""'..ocıc vekili Ahmet Dikmen hazır olduğu hal-

§ lan ve tenasül hastahklan tetkikat sonunda: Maznunualeyh Zehra-

., boğu bölgesine gönderilen yardıınlarhan Yahudiler hariç tutulmadıkları ci-
etle Yanlarında pek az yünlü elbise 

alıkoya bileceklerdir. 

Kurskun doğu cephesinde dü§mandan 
3 top ve br çok bitralyöz alınmış veya 
tahrip edilmiştir. 

fngilterenin doğu kıyılannd~ bir İngi
liz mayn gemisi bombalarla agır hasara 
uğratılmıştır. 

8 Böbrek, Mesane, Prostat, idrar yol· ı de nakza tebean yapılan mahkeme ve 

' 

Mütehassısı ınn iddia olunduğu gibi Sümerbanktan 
UROLOG • OPERATÖR aldığı kapot betlerinin metresini kazanç 

D O K T O R ve masrafı ile birlikte bilhesap 33 kuruş 
8 20 santime satması lazım gelirken 35 ve § HAYRİ SAYKAM 40 kuruşa satarak bu suretle milll ko-
§ Hastalarmı her gün öğleden sonra runma kanununa muhalif harekette bu-
o§il İkinci Beyler Numan zade sokak lunduğu maznunaleyh Zebranın sureti 
il üadesi ve yeminle dinlenen amme şahit-

s 5 No.h muayenehanesinde kabul ve !erinin vaki olan ihbar ve şahadetleriyle 

MUAYENEHANE : Telefon : 3453 ' ' a it o uğundan hare etine muv VAHŞi AŞk Kamilen renkli ya 
ratan san' atkarlar olan 3954 sayılı kanunun 31 nci madde-1 

tedavi eder. ı b ld k afık 

.AKIM EVİ: Karşıyaka Rayegan So. No. 26 si delaletiyle 59 ncu maddesinin yapıldı-
R.AY PATRİCİA TA ..... l.ROF S::ıcc-;-..r..cr~~.AOCCO"".r~~ .. ğı anlaşılan ihtikarın mahkemece hafü 

' AfjLL4.ND MORRİSON ~,. kabul edilmiş olmasına binaen 3 ncü fık-
~~~~~-------~---•••••·~~~~~~~~~~' n~~rm~~= ~m~i~25~~~~~ - 4rM 1 - Yola kalbedilmek üzere istlınlak le mahkumiyetine ve 7 gün müddetle 

edilen Erler mahallesi 904 üncü sokak- mağazasının kapatılmasına ve mevkuf 
ta 368 ada 5 parseldeki dükk~ yık· kaldığı müddetin icrayı mahsubuna ve 
tırılması alana ait olmak üzere enkazı- adliye harç tarifesi kanunun 50/ 4 üncü 
nın satışı, fen işleri müdürlüğündeki ke- maddesine tevfikan 500 kuruş tam har
şif ve şartnamesi veçhile açık artt_ır- cın suçludan tahsiline ve büküm kati
maya konulmuştur. Keşif bedeli 70 lıra leştiği zaman 63 üncü madde mucibince 
muvakkat teminatı 5 lira 25 kuruştur masrafı maznuna ait olmak ve 25 lirayı 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra- geçmemek üzere gazete ile neşir ve illi
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan nına ve mağazasında kapot bezi y<>k-
2/2/ 942 Pazartesi günü saat 16 da en- tur demek suretiyle malını saklıyarak 
r.ümene müracaatlan. kanuna muhalif harekette bulunduğu 

-
BUGÜN ısriKLAL ıÇJN nöGüşEN 1 

DEREBEYLERİNE KARŞI ÇARPI
ŞAN ••.• 

10.000 LERCE ESİRE KUMANDA 
EDEN' .... 

2 - 1362 nci sokakta 19 uncu adanın sabit olmadığından maznunualeyh Zeh-
195 metre murabbaındaki 19 sayılı ar- canın bu cihetten beraatine ve mağazada 

K O R K U S U Z R E İ S' İ 'N sasının satışı, yazı işleri müdürlüğün- çalışan Veisin mağaza<la kapot bezi ol-
Müthic Ma .. eraları VİÇTOR 1\-IE LANGLEN deki şartnamesi veçhile açık arttırmaya duğu halde yoktur demek suretiyle ka-

~ ., BKIAN AHERNE konulmuştur. Muhammen bedeli 2925 nuna aykırı harekette bulunduğundan 
DÜNYANIN OLDUÖU KADAR T'ÖRK DUBLAJLARININ DA lira muvakkat teminatı 220 liradır. Ta- bahisle hakkında kanuni takibat yapıl-

ı !iplerin teminatı iş bankasına yatırarak mak üzere C. Müddeiumumiliğine rnü-
Ş A B E S E R LADAM O KAMELYA makbutlariyle ihale tarihi <>lan 2/2/ 942 zekkere yazılmasına kabili temyiz olmak 
B~~ BTB, fş~ EBÜYÜK BİR MACERANIN B O M A N I Pazartesi günü saat 16 da encümene üzere 10/12/941 tarihinde karar verile-

SE ' d c 4-~: p 9 <>o DA. ' müracaatları. rek alenen ve usulen tefhim kılındığı 
~~--A·N•S•~-•:•1•L•1•5-•1•--~--8-u~.·-~-u.~--~--·------·' ~~~W ~6 ~Q ~n~~~ ~7 ~~ 

- SABIFEJ 

İZMJR ESNA.F VE AHALİ BANKASllfDAH: 
İsimleriyle hisse senetlerinin No. lan aşağıda yazılı olan hissedarlarımız hls

seden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerindeki 
hisseler esas mukavelenamemizin 18 inci maddesi hükmüne göre İstanbul kam
biyo Borsasında sattırılmış ve iptal olunmuştur. 

Satın alanlara yeni hisse senetleri verilecektir. 

DÜNKÜ .NÜSiiADAN MABAT 
Sıra Hisse 
No. adet 

Makbuz İsim ve Adresi 
No. 

10000 
10010 
10013 
10014 
10016 
10018 
10020 
10021 
10022 
10024 
10027 
10036 
10041 
10048 
10049 
10057 
10059 
10060 
10061 
10065 
10185 
10219 

10243 
9861 
9862 
9863 
9864 
9865 
9866 
9867 
9868 
9869 
9870 
9871 
9872 
9873 
9874 
9875 
9877 
9879 
9881 
9887 
9888 
9898 
9902 
9904 
9S09 
9910 
9911 
9912 
9913 
9914 
9916 

10631 
10645 
10649 
10656 
10657 
10658 
10665 
10666 
10668 
10673 
10678 
10680 
10691 
10698 
10701 
10703 
10704 
10705 
10708 
10710 
10711 

1 1212 
2 1202 
2 4716, 4718 
2 4736, 4738 
2 13592, 13597 
2 4723,4725 
2 4705, 4709 
2 4742, 4744 
2 13563, 13566 
2 4739, 4741 
1 1205, 2738 
1 2788 
1 2774 
1 2777 
2 13045, 13055 
2 12138, 12136 
2 13029, 13035 
2 13086, 13095 
2 12137, 12145 
2 2762, 2763 

10 141 
2 9329 

2 185 
1 4938/4939 
1 4940/ 4941 
1 4942/ 4943 
1 4944/ 4945 
1 4946/ 4947 
1 4948/4949 
1 4950/4951 
2 4952/ 4955 
1 4956/ 4957 
1 4958/ 4959 
2 4960/ 4963 
1 4964/4965 
1 4966/4967 
1 4968/4969 
1 4970/4971 
2 5195/51~ 
1 2836 
2 1561 
1 2840 
1 2841 
2 1584 
2 1599 
2 1595 
2 2850/ 2851 
2 2852/ 2853 
1 2854 
2 2855/ 2856 
2 2857/2858 
2 2859/ 2860 
2 2864/ 2865 
2 5255/ 5256 
2 6947/ 4301 
2 6805 
2 5249/ 5250 
2 5251/ 5252 
2 5253/ 5254 
1 52ll 
1 5212 
1 5215 
2 5232/ 5233 
2 5291/5292 
2 5278/5279 
2 5282/52&3 
1 6948 
2 6813 
2 8377/8378 
2 6737 
1 6944 
1 6943 
2 6730 
2 6729 

ıı Bakkal Refik • • Veli O. Abidin 
Koz beyli Yörük O. İbrahim : 

" Sadri O. Malik • 
,, Arnavut O. Ha.san • 
,. H. İbrahim O. Mustafa • 
ıı Bekir O. Nuri • 
11 Ömer O. Zekeriya • 
• Halil O. Muhlis • 

Rıdvan Z. Ahmet • 
Zekeriya O. Mehmet • 
Zürradan Kara İbrahim • 
Kebapçı Yusuf Usta • 

Taş ocakları Müdürü Kenan • 
Kozbeyli Köy Ayet O. Adem • 

Adem oğlu Ferhat 11 

Kasım O. Adem • 
Koz Beyli köy Süleyman oğlu Ayet 1t 

» Ahmet O. Halit • 
Kunduracı Mehmet Usta • 
Kara köy Ahmet O. Mehmet Turgutlu 

Hacı Muharı-emden Demirci Mehmet • 
oğlu Ahmet 

Belediye Veznedarı Mustafa • 
• Hamza oğlu Mehmet • 
• Hacı Yusuf oğlu Ali • 
" Ahmet oğlu Hacı Mustafa • 
• Kelefli oğlu Osman Mustafa • 
• Halil oğlu Kara Ali • 
• Kara Mehmet oğlu Kolcu Hüseyin 1t 

• Hacı Ali Çavuş oğlu Veli • 
• Salih oğlu Ekber Halil • 
• Hasan oğlu Mustafa ıo 
• Hacı İbrahim oğlu Süleyman • 
• Süleyman oğlu Ahmet 11 

• Hacı Mehmet oğlu Mustafa 11 

• Koca Mehmet oğlu Ali • 
• İsmail oğlu Ali • 
• Hacı İbrahim oğlu Mustafa • 
• Necmi bey • 
• Kolcu Süleyman • 
• Ali Şerif oğlu A. Basri • 
• Mehmet oğlu Süleyman • 
• Karakulak oğlu Mehmet • 
,, Hacı Hasan oğlu Ali • 
• Hasan oğlu Hüseyin • 
• Hacı Ahmet oğlu İbrahim • 

Gerenköyden Amiş İsmail • 
• Ahmet oğlu Ali • 
• Ahmet oğlu Seydi • 
• Cafer oğlu Mustafa Kahya ıı 
» Şevket ağa ı 
n Osman oğlu Arslan • 
• İbrahim oğlu Salih • 

Kilizmanda Kerbela oğlu Mansur Urla 
• Trabzon mebusu Esbak Naci • 

Yeniceden Dimetokalı Ahmet oğ. Hüseyin • 
Kilizmanda Tokadi Zade Ziver ı 

11 Ali Molla zade Mehmet • 
• İnce Mustafa hafi. Nur Ali ı 

Özbey karyesinden Musa oğlu Şakir • 
• • Dilsiz oğlu Lütfü • 
11 ,. Ali oğlu İsmail 11 

• ıı Halim.. • 
Yelki ıı Hacı Milinin oğ. Ahmet dayı • 

• • Hacı Mustafa • 
• 'il Ali bey • 

Çamlı • Mustafa Ali oğlu Topal Musa• 
11 11 Paşa Ali oğ. Bekir oğ. Etem • 
,, ,, San oğullarından Abdullah • 
• • Hüseyin ağa oğlu Tevfik • 
• ı Ali oğullarından Ömer Ali • 
• » Hamza oğlu Hasan Ali • 
• • Eskici oğlu Ahmet • 
• 11 Eskici oğlu Mehmet • 

- SONU YARIN -

KADIN VE ERKEK 

Yusuf Ça~layan Terzihanesi 
1 O sendenberi Osnıaniye mevkiinde bulunan terzihanem.i bu kene tevaian 

Eml~k Bankası ittisalinde 1 5 numaralı mağazaya naklettiğimi sayın müşteri
lerime arzederim. Mağazamda normal zamanlarda kullandığım en 'iyi cinsler-
den malzeme mvcuttur. TELEFON: 4244 

18 20 22 (127) 

Malatya Bez ve iplifı Fabrilıaları Adana men
sucat Fabrilıa.sından : 

Fabrikamızda mevcut Dobson Barlov fabrikasında 1896 ve 1898 senesi 
imal edilmiş iki adet pamuk tarak (Kard) makinesi atideki şerait dairesinde 
satılacaktır. 

1 - Beherinin muhammen fiab fabrika teslimi anbalajsu. biner liradır. 
2 - Bu makinelerin gömrük resmi. ilan bedelci mukavele pulları anba

laj VC$aİr masrafları alıcıya aittir. 
3 - Müzayede açık artbrma suretile 30/ 1 / 942 cuma günü saat 15 te 

Adana da Malatya Mensucat fabrikasında yapılacaktır. 
.4 - Mezkur gün saat on ikiye kadar depozit olarak muhammen bedelinin 

% 15 i olan 300 lira fabrika veznesine yatırılmış bulunacaktır. 
Xalip olanların ~ezkG.r gün ve saat.ta fabrikamızda bulunmalrı ilan 

olunur. 

ıcı::ıoc:ıoc:oı:ıoc:ıoc:)Ol:ıoc:x:iı:ıoıı:ıoıı::oı::oı:x:11=oooı::ıo!:O"'-'...OOOOCCCcc====cco:ıccccDCC 

PULMOSiRO Öksiirükleri teskin eden tecrübe edil
miş bir müstahzardır •• 

P. r. r. Müdürlüğünden: 
1 - Açılacak kursta aynca muhabere de belletilmek üzere müsabaka ile or

ta mektep mezunu ücretli muvakkat memur alınacaktır. 
2 - Müsabakada kazananlara 50 lira ücret verilecelı:tir. 
3 - Muhabereyi öğrendikleri zaman ücretleri 60 liraya çıkarılacak veyahut 

1 5 lira asli maaşla memur namzetliğine tayin olunacaktır. 
4 - Müsabakada muvaffak olanlar idarenin teklif edeceği yerlerde vazife 

ka.l>ul etmeleri şarttır. .. . . 
5 -Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 ncu maddesındeki şartlan 

haiz olmakla beraber devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını geç• 
memiş olmalan, ayni zamanda bayanlar müstesna olmak üzere erkeklerin fili 
askerlik hizmetini bitirmiş bulunmaları yahutta 339 tevellütlü olmalan lazım· 
dır. 

6 - Müsabakaya girmek istiyenler 24/ 1 /942 cumartesi günü saat t3 e ka
dar dilekçe ve evrakı müsbitelerile beraber vilayet P. T. T. müdürlüğüne mü
racaat etmelidirler. 

7 - Müsabaka 26/ 1 /942 pazartesi günü saat onda P. T. T. müaürlüğünCle 
yapılacaktır. 18 22 246 ( 128) 



~; p. .... . ... -... /:1 

........................................................... , .....................•. • • • 

~ ~ A skeri V azi }1et ~ • . . . •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikalılar 
konferansında 

s ™ 
JS ANJiN P 

Lil:>ya harbında kayde-

Kont CiFr.10 Peş
teden ayrıldı ---· ·---Bazı devletler yeni Macar . Mihver dost- Koordinasyoıı heyetinin 

yeni dört kararı çıkıyc,r dilen yeni inkişaflar tek lifler yapmışlardır luğundan bahsediliyor -·- -·-
Xuslar Volkhof nehrini astılar Al-

Pan Amerikan yol Peşte, 17 (A.A) - Kont Ciyanonun 
• tın mil ziyareti sona ermiştir. Muhtelif Macar ri-

, 
m'1nların aurumu tehlıkef;,_,ir 

ınşaa a 20 yon calinin ziyaretlerini iade eden Kont Ciya-
dolar verildi.. r.onun Fon Ribbentrobun ziyaretinden 

sonraki bu ziyareti tam bir cemile ziya
reti olmuştur. 

Kuş yemleri 
devletçe 

ve kuru baklalar 
Radyo gazetesine göre Mısır ve Lib

ya hududunda iki aya ~kın bir zaman
d;:n beri mukavemet eden Halfayadaki 
kuvvetler !ngilizlere tes1im olmustur. 
llk alınan esir mikdan 5.500 dür ve da
ha artacağı da tahmin olunuyor. 

Bu Mihver kuvvetinin bertaraf edil
mesi, İngilizlere iki mühim kazanç te
min etmiştir: 

1 - Buraya harbin başlangıcından 
beri bağlanmış kuvvetler tamamen ser
best kalmıştır. 

2 - Mısırdan Trablusa kadar uzanan 
asfalt yolun Halfaya bölgesinde vaki in-
kıta ortadan kalkmıştır. 
Şimdi burada serbest kalan kuvvetle

rin asıl harekat sahasına,. Agadebyaya 
gönderilmesi çok muhtemeldir. Bu kuv
vetin iki tümene yakın olduğu sanılmak
tadır. Artık İngilizler, Kahireden Trab
lusa kadar uzanan asfalt yolda hiç bir 
müşkülle kan;ılaşmadan ikmal işlerini 
görebileceklerdir. 

Agedabya ve ElaceyHida harekat da
ha ziyade keşif faaliyetine inhisar etmiş 
glbi görünmektedir. 
Lcındradan gelen habere göre bu böl

gede yine şiddetli kum fırtınaları hü
küm sürmektedir. 

Gerçe İngiliz gazetelerinde, harekiltın 
Trablusa kadar devam edip etmeyeceği 
hakkında bazı mütalaalar görünmekte 
;se de, kanaatımızca harekatın Trablu
sa kadar devam edeceği hakkında belir
tiler vardır. İngilizler Libyada daha 
kuvvetli ve üstün durumda oldukları 
halde, yeniden Suriye ve Iraktan yeni 
kuvvetler celbetmişlerdir. Bu da hare-

kB.tın devam edeceğine dair kuvvetli bir 
belirtidir. Sanıyoruz. 

RUSYA HARBI 
Alman - Sovyet harbine gelince: Stok

holmdan gelen bir habere göre Sovyet
ler lehinde cephede bazı değişiklikler 
olmuştur. İlmen gölünün hemen şima
linde Novogoradda Volkhof nehri aşıl
mıştır. Ruslar burada gerçekten nehri 
a.şmışlarsa, Almanların durumunu düne 
nisbetle daha tehlikede görmek lazımdır. 
Çünkü Novograd bölgesinde Sovyetler 
batıya doğru 60 - 70 kilometre bir iler
leme kaydettikleri takdirde Leningradda 
dövüşmekte olan Almanların tamamen 
gerilerini kesebilirler; hatta bu kuvvet
lerin yalnız geri çekilmeleri değil belki 
de imha edilmeleri tehlikesi doğabilir, 
tehlikenin büyüklüğünü takdir etmesi 
muhtemel olan Alman Baskumandanlı
ğının şimdiden bazı acil t~dbirlere baş 
vurmuş olınası muhtemeldir. 

Yine Stokholmden gelen diğer bir ha
ber, Kalenin batısında olan Serzarovoyu 
Sovyetler zaptetmişlerdir. Fakat bu is
tikametteki Sovyet ilerleyişi, ufak 
göller bölgesiyle karşılaşacağı için de
vam1ı olamaz. 

Yine Stokholme göre Ruslar Harko
fun 10 kilometre yakınlarına sokulmuş
lardır. Bu habere göre. Harkofun çok 
yakın bir tehlike karşısında olduğu ka
bul edilmelidir; fakat bir kaç gün için
de düşeceğini sanmamak lazunclır. 
Kırımda Sovyetler mevkilerini muha

faza ediyorlar; Sivastopoldaki Rus kuv
vetleri bir kaç defa Almanlara hücum 
etmişlerdir. Almanlara göre bunlar ağır 
kayıplarla püskürtülmüştür. 

Riyo de Janeiro, 17 (AA) - Pan 
Amerikan konferansın1n dünkü müzake
relerinden sonra, Brezilya hariciye na· 
zırı konferansın reisi olarak Ekvator ve 
Peru hariciye nazırlariyle bu İki mem· 
leke! arasındaki hudut anlaşmazlığına 
~ıt yeni bir görü.~me yapmış ve sonra 
gazetecilere bu görüsmenin neticelerin
den memnun olduğunu söylemiştir. 

Konferansa istirak eden 23 Amerika 
devlet'nden yal~ Brezilya, Arjantin ve 
Ekvator hiç bir teklif vermemişlerdir .. 
Birleşik Amerika 5, Kolombiya iki tek
lif vermiştir. Bunlardan biri Venezüel
la ve Meks'ka ile birleşiktir. Tekliflerin 
biri mihverle diplomatik münasebetle
rin kesilmesine, öteki de harp sonrası 
ekonomik meselelerine aittir. 

Bolivya tarafından teklif edilen 6 ka
rar suret!nden birisi saldırganlık harbi
nin takbihi, diğerleri iktısadi işler hak
kındadır. Venezüella 4, Urugvay 5 ve 
Güba iki teklif vermişlerdir. 
Vaşington, 17 (A.A) - Basın konfe

ransında hariciye nazırı B. Kordel Hule 
bir çok sualler sorulmuştur. Nazır bun
Jara aşaP'tdaki cevapları vermiştir : 

1 - Riyo de J aneiro konferansında 
Venezüella. Meksika ve Urugvay hari
ciye nazırlarının nutuklarının konfe
ransın varaca~ neticeyi gösterdiği filc
rinde misiniz? 

- Konferans çok mükemmel bir hava 
h;~nde ba~lam1ştır. 

2 - Amerikanın Atlantik kıyıları 
açıklarında denizaltıların bulunması 
harbin kıtamıza çok yakın olduğuna biı 
işaret midir? 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Bu. deniz işlerinden anlamıyanlar 
için dahi acık bir keyfiyet olmakla bera· 
ber. bu suali bahriye nazırına sormanız\ 
tercih ederim. Siyasi vaziyet 

---·---
A n ... erika konf e-

r ansı nası \ bir 
netice verir? -·Bulgar istan ın aldığı 

topraklar ve A k de
harbı n ız -·-Radyo gazetesine J!:Öre Riyo de Janei

roda toplanmış olan Amerikalılar birli
ği konferansındaki görüşmeler devam 
etmektedir ve görüşmelerin Bir !eşik 
Amerikaya elverişli bir safha aldığı da 
bildirilmektedir. Arılaşılan harp duru
mu üzerinde iki fikir ileri sürülmekte
dir: 

1 - Bütün Amerikalıların mihverle 
siyasi münasebetlerini kesmeleri; 

2 - Siyasi münasebetleri kesmemek
le beraber, bütün cenup ve orta Ameri
ka devletleri tarafından Birleşik Arne· 
rikaya dost bir siyaset takip edilmesi 
ve mihver ajanlarının tahriklerinin önü· 
ne geçilmesi; Birleşik Amerika ile sıkı 
iktısadi bir işbirliği y&pılması. 

Görülüyor ki harbe girişmiş bulunan 
Birleşik Amerika ile dost bir siyaset ta· 
kip edilmesini istemiyen bir cenup ve 
orta Amerika devleti yoktur. Fakat 
harbe kadar gitmeden siyasi münasebet
leri kesmek ve hatta yardım etmek şart
tır. Bununla beraber dokuz Amerika 
devleti harp ilan etmiş bulunuyor, gö
rüşmeler devam ettikçe mihverle siyasi 
münasebetlerin kesilmesine kadar gidi
lebileceği ihtimali de gittikçe kuvvetle
neceği sanılıyor. Şimdiden yedi devlet 
bunu teklif etmiştir. 

Görülüyor ki bütün Amerika cümhu · 
riyetleri Birlesik Amerika devleti gö
rüşlerine uygun bir yol üzerinde vürii· 
yorlaT. Konferansın devam edeceği 26 
son kanuna kadar, harp meselesin:n na-
511 bir neticeye varacağı mah1m olma
makla beraber. mihverle siyasi müna · 
sehetlerin kesilmesi galip bir ihtimal 
gibi gl)rünmektedir. 

Bu durum ve ihVmal mihver gazete
lerini öfkrlendirmiştir. 

Al...,anlar, Ruzveltin yeni dünyayı 
kana l)()Vlyncar.ıı.nı sövliyorlar. Fakat asıl 
ağ·• ...,;ı,o]:ia ve tehditler İtalyadan gel
mek! dir. 

Cnrnale Dit~l\·a gazetesinde Sinyor 
Gavd·• : Latin İtalya Mmına yine Lat'ıı 
cenup \'C orta Amerıkaya karşı şöyl~ 
ynzıv,., ... · 

•Uıtin Amerika devletlerinden iy= 
clost~~ ·1-c ve tura"_:;ı.,.lık beklenir. Batı ya .. 
rım k{lr• e jn0 ve hP.le T,fitin Amf"rikava 
karsı doYtrucl~n do~uyn veva bilvasıta 
bir tehdit asla bahis mevzuu olamaz .. 
İtalyanın m'hverle birlik olması. L5ti.ı 
Ame~·il· anın f:'mniveti irin bir delildir.• 
~f3rü1üyor ki Sinvoı Gayda İtalyanın 

d;ıha '"'Cr~n sr·ne I~t.n Fransava kar-;ı 
harp iltn cfti~ini unutarak Latin Amc
r:karı!~ hf'r:ıisi rolünü oynamak iste
mektedir 

Ame-:-i!:::a. doğrudan do~uya Alman.fa 
ve İtalyn ile karşı karşı kalsaydı, netı· 
ce Jx.lki doha başka olurdu. Cenup ve 
orta Amerika devletleri öteden beri Ja
pon Pmelleri hakkında süphe ve endişe 

.Japonların bir 
l ava taarruzu ---·---
Batavya, 17 (A.A) - Felemenk Hin

distanının tebliğinde Japon bomba tay
yarelerinin Medau hava meydanına hü
cum ettikleri bildiril!yor. 8 bomba atıl
mış, ölen ve yaralanan yoktur. 

Munluan limanına da bir hücum ya
pı~, hasar ehemmiyetsizdir. Mütead
dit yerler mitralyöz ateşine tutulmuş bir 
sivil ölmüştür. 

S!ngapur, 17 (A.A) - Tebliğ : 
Dün bütün gün ancak cephenin doğu 

kısmında düşmanla hnfif bir temas hasıl 
olmuş ve her iki tarafın faaliyeti başlı
ca devriye harekatından ibaret kalmış
tır. 

Gündüz topçumuzun faaliyeti fazla 
olmuş ve düsmanın Gemahtaki ileri un
surları hırpalanmıştır. 

Cephenin batı kısmında düşman Mu
rah nehrinin aşağı sahiline ayak basma
ğa muvaffak olmuştur. Şimdi alınan ra
porlar düşmanın dün Singapur üzerine 
yaptığı bava akınları yüzünden insanca 
kayıp ve maddi bir hasar olmaclığını 
gösteriyor. Dün bomba ve av tayyarele
ri Tampen Gemah yolunda bir düşman 
taşıt koluna hücum ederek bir çoklarını 
tahrip etınisler ve diğerlerini de hasara 
uğratmışlardır. 

beslemişlerdir. 
Mihverin en kat'! bir teminat verir

lerken ansızın baskın yapması orta ve 
cenup Amerikayı çok korkutmuştur. 
Rio de Janeiroda duyulan kaygu daha 
ziyade Japonyaya karşıdır. Bu, Ruzvel
tin Birleşik Amerikada olduğu gibi 
Amerikanın, Amerikalılar b!rliği konfe
ransındaki vazifesini kolaylaştırmış gibi 
görünmektedir. 

YUNAN - YUGOSLAV PAKTI 

Lcındrada imzalanan Yunanistan-Yu
goslavya anlaşması hakkında Lcındra 
radyosu bu anlaşmaya istiyen Balkan 
devletinin girmes'.nin mümkün olduğu· 
nu bildirmekte ve Bulgarca neşriyatın
da bu anlasmaya Rusya ve Amerikanın 
taraftar olduğunu tebarüz ettirerek şu
nu ililve etmektedir : 

3 - 26 millPt demecini başka hükü
metler imzaladılar mı? 

- Hayır. fakat bir çok katışma talep
leri almıs bulunuyoruz. 

4 - Hür Fransızlar da bu demeçe ı;ıi
recek1er mid:r? 

- Bu suale cevap veremem .. 
5 - Bahriye nazırı albay Knoks bi! 

nutkunda •En büyük düşmanımız Hit
lerdir• demiştir. Bundan Avrupadaki 
müttefiklere yapılacak harp malzemesi 
sevkiyatır.ın uzak şarktakilere yapıla
cak olanlara tercih ~dileceği manası nu 
çıkar? Bazı uzak sark memleketlerinde 
bu ihtimal korku ile karşılanmıştır?. 

- Bu sualleri albay Knoksa sormanı
zı tercih ederim. 
Vaşington, 17 (A.A) - İlk milli ordu 

ve teçhizatı için Kostarika cüınhuriye
tine kiralama ve ödünç verme suretiyle 
500 bin dolarlık malzeme verilmesi ka· 
rarlaştırılmıştır. 

Orta Amer'ka devletlerinin müdafaa· 
sının kuvvetlenmesi için, Pan Amerikan 
yol insaatı maksadiyle de 20 milyon do
larlık bir ödünç verilecektir. -----·-----y ahudıler birliği 

F ransada istikraz
lar yapabilecek -·-Vi§i, 1 7 (AA) - Fransa yaduhile-

rinin umumi birliğine 25 O milyon farnğı 
geçmemek üzere .istikrazlar akdi için izin 
verilmiştir. 2 8 son teşrin tarihli kanunla 
teşkil edilmiş olan birlik yahudi milleti
nin devlet dairel•ri nezdinde menfaat
lerini temıil ile mükelleftir. Bu istikraza 
izin verilmesinin ıebebi bir yardım mü
essesesi ııfatiyle birliğe faaliyete geç
mek için gereken parayı temindir. Veri
len avanslar bütün yahuidlere yükletile
cek hisseler, ve işgal alhndaki toprak
larda bulunan yahudi mal ve mülkleri
nin tasfiyesinden hasıl olacak paralarla 
ödenecektir. Bu tasfiyeler hakkında he
nüz hiç bir ıey düşünülmemiştir. _______ , ___ _ 
An1erikonın muazzam 

h arp gayretleri ____ , __ _ 
Tayyare imalatı mühim 

nisbette artıyor .. 
•Eğer Bulgaristan bugün düşmanla- Nevyork, 17 (A.A) - Alman hava 

rından gasbettiği toprakların elinde ka- kuvvetler'ni imha etmek hususunda B. 
lacağını sanıyorsa. aldanıyor' Bunlar Ruzvclt tarafından hazırlanan plan ta
Yunanistanın ve Yugoslavyanındır, yin~ ı mamen ger.çekleşmek yolun~adır .. B.ın
sah'plerine verilecektir. Bulgaristanın !erce Amerıkan pılotu. Amerıkan endus-
hunu bilmesi 15.zımdır.• ı trisinin yapmağı üzerine aldığı tayyare-

•. lerde çalısmak üzere kayıt bürolarının 
Bulgar r~dyosu hcnuz bu anlaşmadan önünde toplanınışhr. 

bahsetmemıstlr.. 1942 de tayyare yapımının aYda 5000, 
PEŞTE ZİYARETLERİ ln43 te ayda 10 bin tayyareye çıkacağı 

. Ruzvclte temin edilmistir. Bu iki sene 
. Bulgar radyosu Alman ve Italyan h~- 1 iç'nde yapılacok tayyareler 100 metre 
ncıye nazırlarının P~stc zı.~arct .v~ mu-,. ara iJe beşer be"er uctukları takdit de 
li\katları hakkında şo' le soylemıştır : gök yüzünde 1250 kilometre mesafeyi 

•Bundan scınra, Akdcniıdc mühim 1 knp1ıyacak1arı düsünülürse bu rakr-ım
hareketler bcklenmelıdir. U•ok do~uda- , !arın azameti daha iyi anlaşılır. Talim 
ki durumun kabı olarak /\kdenizdc şu görmiiş hiiyük bir pilot kütlesinden de 
5.n<la muvaffakıyet •htimalleri çoktur.• istifade edilecektir. 

İngiliz ve Amf'riknu knynnkları ise. 
ne Akdenizdcn ve ne de Atlantikten 'gelişmeler ve Avrupada yeni nizamda 
kuvvet ~ckihnedi~ni ve mütterökleriıı Macarlara yeni vazifeler düştüğünü be
Akdenizde ve Atlantikte yine ha.kim'.- lirtmektedir. 
yeti ellerinde tuttuklarını bildiriyorlar. Macaristan Roma ve Bizans yolu bek-

Ofi ajansı da : •Bu iki ziyaret yaban- çisi olmakla beraber şark için b'r köprü 
cı müşahitlerin kanaatine göre yep yeni l başı olmakta berdevamdır• diyor. 

Macar hükümet mahfillerini çok mü
tehassis etmiş olan bu iki ziyaret ya
bancı müşahitlere göre Avrupada yeni 
nizamın tesisinde Macaristana düşecek 
ön plandaki durumu bildirmektedir. 
Kaı-patlarda nöbetçi olan Macaristan 
Roma ile boğazlar arasında yolun yan 
yerindeki hakim coğrafya vaziyeti sa
yesinde yalnız İtalya için doğuya doğ
ru bir köprü değil aynı zamanda Alman
ya için de bütün cenubi doğuya bakan 
bir köprüdür. -----·-·----
Pasifik har:,ın

da batan 
• 
ı e r -·-

satın alınacak 

Ankara, 17 (Hususi) - Yeni hafta 
başında yeni koordinasyon kararları 
neşredilecektir. Bunlar şunlardır : 

1 - Kuru bakla ve kuş yemi toprak 
mahsulleri ofisince satın alınacaktır. 

2 - Tütün mübayaası ve piyasada 
nazımlık yapılmasını temin için teşkil 
edilmiş olan beş milyon Türk liralık 

mütedavil sermaye 10 milyon liraya çı
karılacaktır. 

3 - Lüzum görüldüğü yerlerde yeni
den vilayet iaşe müdürlük ve Wnirlikle
ri kurulabilecektir. 

4 - Türk bayrağını hamil vapurların 
seyrüseferi hakkında da bir karar neş
redilecektir. 

EKMEK MESELESİ 
Ankara, 17 (Hususi) - Karne usu

lünün tatbikatı hakkında alınan malu
mata göre, istihsalatı istihlakatına yet
miyen köylere verilecek buğday mikda
rı, büyük ve küçük nüfus başına üç yüz 
gram olacak, hamur işleri tamamen ya
salı: edilecek, evlerde lilzını olacak un 
da ticaret vekaletince tayin ve ilan edi
lecek zamanlarda ekmek vesikalarındaki 
hususi kısun mukabilinde halka un ve
rilecektir. 

750 gram ekmek alması lilzım geleıı 
ağır işçiler : Maden ve sanayi ocakların
da, yol ve köprü inşaatında, tahmil ve 
tahliye işlerinde, orman kat'iyatında ve 
fazla ateş karşısında havası ifsat edilmiş 
vaziyette çalışanlardır. 

Her ı k i tarafın kayıp- • • • 
/arı büyüktür lzmırde ıki dok111macı en yüksek -·- verimle çalışan isçiler seçildi Tokyo, 17 (A.A) - Japon donanma

sı harbin başından 11 Sonkanuna kadar 
Pasifikte 182 bin tonluk 30 gemi batır-
mış ve 171,000 tonluk 78 gemiyi de mü- Ankara, 17 (Hususi) - Ulusal eko- muk mensucatı fabrikasında dokumacı 
sadere etmiştir. nomi ve arttırma kurumunun dokuma Muharrem İbrahim Türkiye dokumaCI 

Ordu ve donanmaya mensup 11 gemi işçileri arasında açtığı müsabaka neti-
ile 46,000 tonluk ticaret gemisi kaybel- celenrniştir. işçileri arasında en yüksek verimle çalı-
tik. İzmir Şark Sanayi kombônasında do- şan birinciler olarak seçilmişlerdir. 

Lcındra, 17 (A.A) - Harbin başından kumacı Hasan Sarı ve Halkapınar pa- Bunlara mükilfatlan gönderilmiştir. 
beri Mihver hava kuvvetleri 8574 İngi- •ı,• --------------------------------0 
!izler 3962 tayyare kaybetmiştir. 

İngiliz donanmasının tahrip ettiği 
uçaklar yukardaki sayıda yoktur. Hava 
muharebelerinde 439 pilot kurtulmuş
tur. 

Bütün kayıpların bölüntüsü şudur: 
Britanya üzerinde Mihver 3865 İngi

lizler 882, Avrupada Mihver 490, İngiliz
ler 1875, Orta şarkta Mihver 2875, İngi
lizler 711, İskandinavya Mihver 957, 
1n~ilizler 379, denizlerde Mihver 39, İn
gilizler 54, Rusyada Mihver 15 ve İngi
lizler 1 tayyare kaybetmişlerdir. 

Londra, 17 (A.A) - Amirallik daire
si tebliğ ediyor: 

Leydi Şirley balıkçı gemisi kaybedil
miştir. Son günlerde bu gemi bir Alman 
denizaltısını batırmıştır. 

---~-·-~---Sovyetlere z iyafet 
Lcındra, 17 (A.A) - Major Atli İn

gilterede bulunan Sovyet sendikalar he
yeti ııerefine verilen ziyafete başkanlık 
etmiştir. 

Davetliler arasında Sovyet büyük el
çisi Maiski, nazırlardan bahriye lordu 
Aleksandr, iş nazırı Bevin, hariciye na· 
zm Eden ve Sinkler Anderson, Kingley 
Vud hazır bulunmuşlardır. 

-----·-~---/n gil iz ler kendi ken-
di(erini ten kit 

ediyorlar -·-Londra, 17 (AA) - cDeyli Tel-
graf> gazetesi hükümetin Malezya s iya
seti hakkındaki tenkitleri ele alan b ir ya 
zısında diyor ki: Vaziyet yüksek harp 
stratejis ve teçhizatın bütün cephelere 
dağıltılması meselesine bağlıdır. Avus
turalyarun eski başvekili B. Menzis ha
tayı, Malezyanın ihtiyaçlarını kestiremi
yen Londradaki askeri şeflerde buluyor. 
Japon kudretine yeter değer verilmedi
ğine veya Malezyadaki müdafaa imk.8.n
larının iyi takdir edilmediğine hükme
dilmemelidir. Her halde bundan çıkarı
lacak ibret dersi: Fazla tank, fazla uçak 
ve fazla top ihtiyacıdır. _ ______ , ___ _ 
/ngi liz kralının am

ö ldü cası -·-Londra, 1 7 (AA) - Kraliçe Vik-
toryanın üçüncü oğlu ve kral altıncı Cor
cun büyük amcası dük Of Kunavt 91 
ya~ında olarak vefat etmiştir. 

Dük, İ ngilterenin en eski mareşalla
rından idi. Son zamanda Kanada umumi 
vc-.li1iğine tayin edilmiş ve beş !'4ene müd 
delte bu vazifeyi görmüş ve Kanadada 
uınuıni bir hoşnudi kazanmıştı. _______ , ___ _ 

Kah·re tebHai 
Kahire, 17 (A.A) - Orta şark İngiliz 

karargôhının tehliği : 
Ageyla dolaylarında bir ileri bölgede 

sirldetli kum fırtınaları ve yağmur bü
tün harekata engel oluyor. Halfaya ke
sim inde hür Frnnsızlar dün devriye ha· 
rckctlcrinde bulunmuşlardır. Fakat da
i1c;ı. sonra kum fu·tınaları ba~ka hareket
lere meydan vermemişt.:r. Bu sabah 
Halfaya garnizonu şartsız teslim olmuş 
5500 kadar mihver askeri esir edilmiş
tir. 

Burada evvelce esir dü$mÜŞ 76 aske
rimiz kurtarılmıştır. Sağlam bir halde 
bulunan toplar ve harp malzemesi ele 
geçirilmiştir. 

Milli Şef 
Ankara, 17 (A.A) - Cümhurrei

si Milli Şef İsmet İnönü bugün saat 
15,30 da Devlet Konservatuannı 
şerellendirerek Cümhurreisliği Ki
larmonik Orkestrası tarafından ve
rilen konseri takip buyurmuşlar
dır. 

Yunan· standa 
---·---

yar ım mıi yon lt i1i ye 
yemek dağıdılıyor -·-Atina, 17 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 
Yunan Kızıl haçının başkanı Atina ve 

Pirede kurulan umumi aşevlerinde her 
gün beş yüz bin kişiye yiyecek dağıldı
ğını söylem.iştir. 

Kızıl haça işgal otoriteleri tarafından 
büyük mikyasta yardun yapılmakta ve 
nakil vasıtalan temin edilmektedir. 

Atina elektrik santralı gündüz faali
yetten kalmış bulunduğu cihetle Atina
ya elektrik tramvay lan işlememektedir. 
· Atinaika Nea Vradini gazeteleri aynı 
şeyden neşriyatlarını tatile mecbur ol
duklarını bildirmişlerdir. 

Giritten 800 harp esiri Pireye gelmiş
tir. Serbest bırakılan daha 5000 esirin 
gelmesi bekleniyor. 

~---,-·-~---Lı b ya harbı 
(Başt&rah 1 inci Sahifede) 

olan Halfaya Mısırdaclır. Bugün, 8 inci 
ordunun ileri hareketi Trablusa kadar 
uzatılmalı mıdır? Diye bir sual hatıra 
gelebilir. Buna verilecek cevap gecikti
rilemez: Romel kuvvetlerinin yenildiği 
son meydan muharebesinden sonra, tut
tuğumuz hatta durmamız ve ileri hare
ketine devam ederek bütün Trablusu iş
gal etmemiz icap ediyor. Uzun münaka
le yolları üzerindeki bir batta durmak 
önümüzdeki Baharda yeni bir Alman 
tehdidiyle karşılaşmak demektir .. Trab
iusun işgali bundan başka buradaki or
dunun başka cephelerde kullanılması 
imkanını verecektir. Bu mesele, bütün 
orta şark stratejisi bakımından mütalaa 
edilmelidir. 

1TALYAN TEBL!Cİ 
Roma, 17 (A.A) - İtalyan tebliği: 

Düşman Sollum ve Halfayadaki mevzile
rimizi karadan ve denizden büyük çap
la toplarla şiddetle dövmüştür. Dün bir 
çok hava akınları yapılmıştır. Alman ve 
ltalyan garnizonları, artan iaşe zorluk
h:irına rağmen mevzilerinde dayanıyor. 
Agadebyanın batmnda devriye faali

yetleri artmıştır. Hava kuvvetlerimiz 
düşmanın nakliye ve iaşe üslerine hücum 
E:tmişlerdir. Dü~man kıtaları ve taşıt 
toplulukları bombardıman olmuştur. !yi 
neticeler alınmıstır . 

ALMAN TEBL!Ct 
Berlin, 17 (A.A) - Alman tebliği: 
Şimali Afrikada Sollum çevresinde Al

rr:un ve İtalyan devriyelerine karşı şid
detli hücumlarda bulunan diismandan 2 
top alınmıştır. Sirenaikada ve" Mmr hu
dudunda İngiliz tank ve otomobil kafi
leleri bombalanmıştır. Tayyare meydan
ları ve toplantı yerleri muvaffakıyetle 
bombardıman edilmiştir. Alınan hava 
kuvvetleri Maltadaki İngiliz hava mey
danlarına ve liman tesislerine gece ve 
gündüz hücum ederek iyi neticeler al
mışlardır. 

Makine ve 
' .,,erilirken 

Berlin kanaati-
ne ~öre Ameri

kal1lar -·-Bedin, 17 (A.A) - Yarı resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor : R uzvelti kendi
ni İngilterenin varisi hissettiği hakkında 
Alman siyasi mahfillerinde beslenilen 
kanaat gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
mahfillerde şöyle denilmektedir : İstik
balin tarih yazarları şunu m~ahede 
edeceklerdir ki Ruzvelt b u harbi esas 
olarak İngiltereye karşı yapmıştır. Ruz
velt bu memleketle öyle işler yapmıştır 
ki bunlar kendisi için baştan başa bir 
muvaffakıyettir. Fakat bu arada başka 
taraflarda darbeler yemekten ve Arneri
kya oralardaki mevkiini kaybettirmek
ten geri kalmamıştır. İngiltereden bütün 
elindekileri almak işte Beyaz Sarayın 
hakimi olan zatın güttüğü soğukkanlılı
ğı örtmek politikası budur. 

Avusturalya Ruzveltin bu niyetini 
sezmekte, fakat bundan kendisi için çı
kacak neticeleri düşünmemektedir. 

Bununla beraber bu neticeler mihver 
müttefiklerinden olan Japonyanın zafe
r i üzerinde en küçük bir tesir yapmıya
cağı gibi bu zafere de engel olamıyacak
tır. Alman salilhiyetli mahfillerinde bu
gün öne sürülen kanaat işte budur. 

~--~-·-~---Hür Fransız 
deniz kuvvet

lerinin faali yeti ---·---Madrid, 17 (A.A) - Hür Fransızların 
bir torpido muhribi tarafından Fornan
de adasının Sait İsabelle açıklarında üç 
Alman ticaret gemisine karşı yapılan 
hücumdan bahseden Smortlnin resmi 
gazetesi ile Journal Arriba şöyle diyor: 

Kanımızı son damlaya kadar akıtmak 
suretiyle bu gibi tecavüzlerin yapılabil
mesine engel olmak ve bunları cezasız 
bırakmamak için önümüzde resmen bir 
meydan açılıyor. İspanyol tarafsızlığına 
karşı yapılan bu yeni tecavüzü karşı sa
dece şunu diyeceğiz ki bu taraf'1zlığın 
bize yüklediği mecburiyetleri müdafaa 
bahsinde söz silahlarımı7.a düşecektir. -----·-----

Avusturaıyada 
Melburn, 17 (A.A) - Avusturalya 

hava kuvvetleri Japon manda•ı altındu 
bulunan Karolin adalarına hücum et~ 
mi..;lerdir. 

Japonl~r. Yeni Ginede Raboru bom• 
balam:slardır. -- ___ _. ____ _ 
ll!acar!~tan~cki 
A rtıPri&on memurları 
L~ ... bon!la .•• 
Budapeşte, 17 (A.A) - Birleşik 

cümhuriyetler!n elcilik memurları hu
susi bir trenle Lizbona hareket ehniş
lerdir. 

Buraya gel~cek Macar elçilik memur
lariyle mübadele edileceklerdir. 


