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Jccı,. ıa,. &1'Gft1ada dncım edn ukeri horek4ıtcu• 11mi bi1' ifttiba 1942 - 43 te en yük· 
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Yeni yıla 1 Jngilizl:e göre 

Almanlar Rus
yada ~eri hat
larında da tu
tunamıyorlaı., 

sek mütrhaaıs as· 
ker hazar olacak 

Girerken 
• 1 emennimiz muhariplere 

ldırap ve lelaketten başka 
bir şey kazandırmamış olan 
bu inıan lurıaplığrnın niha
~et bulmaııdır .... 

SEVKET BİLGİN 

Yeni yıla sulh içinde giren nadir mil
leflerden hiri)iz. Bu bahtiyarlıi:.,mızm 
Paha hicilmcz d<'~crini takdir ederek 
IC'W'lcalade ,;inlerin fo\•kalade şartlanM 
derhal intihak etmeliviz. Etrafımızda, 
k:tsırgalnr ölüm ve felaket sa<::lrken bi
:tun ne kadar (ok feragatli \'C feda kar 
olnuuınz icap ettiğinden kimse şüphe 
ederntt. l<1tihsal gayretlerimizi seferbl'r 
etnıeliyiz. İı1tihH'tk hah1iinde mUmkün ol· 
du~u kAdar kıskan( davranmalıyız. Bi
re~ birer gösterccl'ğimiz uyan1klıı!ın 
?j?!lli da''Rmıza kuvvet ''erece~ tabiidir. 

urk 111illdi, ımcrık bu sayede uçurum-
farın Üzerinılm athyarak dünya tarihin· 
•le kendic;inc muk:tddt>r o1an parlnk ro· 
lii e:örecektir. 

'eni yıla girerken t>n büyük tcmenni
rni1.. milli 8cfimizin bir nuhıklannd'l 
irade etlikleri J(ibi. 11Snlhun şen yuv:ısı• 
tılan \'afa"lımwla bu giizcl, hu neş~li 

Uzalı clotu harbı 
• 

.Japonlar ,,Ma
nilla" yı aldı, 
Amerikalılar 
2eri f;ekildi 

Yeni talililer 
---·---

"Yılbaşı'' piyan,. 
eosu dün ~ece 

çekildi -·-ıoo b!n lirayı 2419'$ No. 
aldı, Jıazanan dfler 

llfletlere" 

mıtıııınıııınımıunumm 

SON DAKiKA 
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8. Çörçil Vofingıona 
dönecek, miizakere
lere devam edecek -·-Vaşington, 31 (A.A) - CUmhurreisi 

Ruzveltin husus! kAtibi demiştir ki : 
• - İngiltere başvekili mister Çörçil, 

-·-.. Çöl'Çll •anada~ 
sinde Irat ett111 nutukta 
nihai zalel'ln kazanda· 

capu söyleclL 
Ottava, 31 (A.A) - Çörçilin ziyareti, 

İngiliz Kralı ve Kraliçesinin 1939 yıl~ 
dakl ziyaretlerinin olduğu kadar derin 
bir heyecan uyandırml§tır. Dün akşam 
Çörçilln ıerefine Lord Athlon ve Pren
ses Alis tarafından bir akşam yemeği 
Yerilmiştir. Hollanda Prensesi Julyana 
da yemekte haur bulunmuştur. ÇörçU 
Başvekil olalıdan beri ilk defa olarak 
Dominyonlardan birinde bulunmakta
dır. 

Kanada meclisinde vereceği nutuk bO.. 
yük bir memnuniyetle beklenmektedir. 

( Sonu Salıif e 4, Sütun S te ) 

1" ""kova miitakerelerine iftiTalc edn 
B. STALIN 

'Moa'ltooa,, da mii him 
görüfmeler oldu --·-- --·-- ·----Almanı ar l'ralJlma doğ- Almanlara göre 942 )tılı ln~iltere ile Rus-

ra çel!Umlyo,., lleıııı de Jıat'i neticeyi Almanya. 
imdat llelıllyorıar- ya lıazandıracalıtır.. ya harp ve Sl" )h 

Londra, Sl (A.A) - Analist gazetesi Eerlin, 31 (A.A) - D. N. B. Ajansı · 
yazıyor : bildiriyor : Yeni yıla g!.rerken Berlın • ) • d 

L!byada general Romcl. kuvvetlerini gazeteleri askeri, siyast ve iktısadi olay- iŞ erın e 80 • 
Agadebyada toplamıştır. Bunun sebebi lan gözden geçirmektedirler. Düşmıµu 
ya Trablusa gitmek istememesi, yahut ta mahvetmek için hazırlanan biitün proje- ) t J 
burada yardımcı kuvvetler beklemeğ' !erin tatbik edildiğini, 1941 yılının Al- aş 1 ar 
tercih etmesidir. Libyada diln daha 42 manya için büyilk muvaffakıyetler yılı -·--
Alman tankı tahrip edilmiştir. Bu mik- kalacağını kaydediyorlar. B Ed M sk d 
dar Romelin elinde kalan urhlı kuvvet- Svelf Uhr gazetesi diyor ki : Bu sene • en O O'Y8 an 
ler~ ~ö:e m~himclir. '.!1avaların müsaa· bizim için büyük zaferler yılı olmuş- Londraya döndü. MilZa• 
desızlı~y!'11zunden Bntanya1ılann hava tur. 1941 lngilterenin Umit senesi idi. kerelere dair m"~erek 
ilstUnluğil zail olmuştur. Yağmurların Alınan milleti Führerine karşı sarsılmaz ....,. 
bol!uğu da mihverciler için su mesele- ltimat besliyor ve düşmanı yenmek az. bir teblll neşreclildL 
sinı ha11etmi$tlr. mi, galebe bnanı hudutsuzdur. Öntimüz- Moskova, 31 (A.A) - Sovyet - İngl-
~ANLAR KUŞATILIYOR deki yeni yılda 1941 de kazandığımız Uz tebliği : Harbin sevk ve i<laresin~., 

(r~ (A.~) - Orta şar'k bnpa- başarılar bir kat daha artacaktır. harpten sonraki sulh teşkilitına ve Av-
u Sahife 4, Sütun 6 da ) Lokal Ançayker yazıyor : 1941 in Al- rupanın emniyetine ait meseleler \,ak· 

Mustafa Necatinin 
• 

ölüm yıldönümü - ._ .. 

manya için en büyük zaferler yılı ol- kında Moskovada ilk kAnun 941 in son 
duğu şüphesizdir. Her nerede oluna yarısında bir tarafta halk komiserleri 
olsun kazanılan zafer İngiltereye bir heyeti J"f'Jsi B. Stalln ve hariciye komi· 
darbe teşkil etmektedir. 1941 sonunda seri B. Molotof ve d:ğer taraftan da Bü
bUtün dünya ateş içindedir. Ve İngUte- yük Britanya Hariciye nazın B. Antonl 
re son kozunu oynamıştır. Önümüzdeki Eden arasında derin görüş teatileri ya. 
sene katı neticeyi bize k87.8Ddıracaktır. pılmıştır. harp mecl:sine iştirak ve Amerikan ri- Bugiln Maarif Vekili Mustafa Ne

caliylc konuşmalnrına devam etmek üze- cati merhumun nAgihant ölilmii üs-
Ankara, 31 (Hususi) - Yılbaşı pi- re tekrar Beyaz saraya gelecektir.ı tünden 13 yıl geçmiş bulunuyor. Bu 

yangosu sergi sarayında bu gece (Düıı münasebetle Ankarada Necatiyj se-

Führere itimatla ve geleceğe funitli göz- ( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 
lerle bakıyoruz 

gece) saat 22.45 ten 24 e kadar devam Jngi lizler "Brest~ İ venler tarafından merasim yapılacak 
etmek üzere çekilmiştir. değerli inkılap çocuğunun kabri zi-

havrnm hir 1wzulmnmasıdır. En büyük ikramiye olan 100.000 lin. güpeO'ÜOd üz bnm• yaret edilecektir. 
• tam 1942 senesine girilcc:eği anda 241995 "" ıv tzınirin kıymetli evl~tlarından olan 

1942 «m~"inin ilk giiniinde dilnyanm sayılı bilete isabet etmiştir. bardJlllall ettiler Mustafa Necati, mütarekeyi ve lıJ-
nıan7.arası ;udur : Bu bilet. fstanbulc!n satılmıştır. gali takip eden elim senelerde milli 

Eski ''" yeni diinya<la ihtiras 'c kin -9- milçadeleye iştirak ederek yararlık-
dnJ~aları dt1rın.,dan kabarmaktadır. 60.000 Lira 004.928 sayılı bilete düş- 1 lı t .. B b·ı t t A k d tıl ıa Londra, 31 (A.A) - Kvvetli av teş· ar göstermiş, zaferi ve sulhu müte-

Harp zımnrdildi~in•len uzun siirecc}(- m ~ ur. u 1 e e n ara 8 sa m~- k M f tir tır... killerinin refakatinde hareket eden bom- a ip aari vekili olmuş, burada 
Bir taraftu Ao«)o Snksonlar ,.c S<w· 50.000 liralık ikramiye, Ödem.işe satıl- b~rdıman tayy.arelerim~ dün gü~ gün: gösterdiği yüksek enerji ile memle-

yetıer, diğer tnraCta mihverciler uzu•ı. m•ş olan 294.045 sayılı bilete isabet et- d~ B.reste bücm vetmış1er ve şıddetlı ket irfanına unutulmaz hizmetler ifa 
~k uzun bir harhP ha7.ırJanrnakt:ıdır- mi~. hır müdafaaya ~gmen. hedeflere taın etmişti. Ateşli bir vatanperver ve 
Jar. isabetler kaydetmışlerdir. mllliyetperver olan Necatinin yap-

Çörçilin sii:ı:lerine gör<', Demokrasiler.; 
ant'nk J!}i!l te knt"i Mkimi:refi t>l!erine 
alarrıklnrdır. 

Mih\'ercilere gelince harbin nzarnast ~ 
hesaplarını a1tnst etmj, ~l idir. Onlaı 

1 
1941 sonunda harbin viikünden kurtul
muş •',caldannı tah~ba etmekte idiler. 

(Samı sablfe ı. Si 1 da) 

DİÔER et)YOK İKRA!WİYELER Hilcumlar hakkında henüz ma1Qma1 tıklarından daha bUyUk hizmetleri 
alınmış olmamakla beraber y~ -~- beklend:li bir sırada Ansızın ölümü 
nıan tayy'aresi dilşUrUldUğU anlaşılm11- kendisini sevenl~ mUteellim -ettiği 
br. kadar memlekj:!t pesabına da bir ki

İkisi kUçUk olmak Uzere üç av tayye\• YlP olm~W', Ö~Uniln bu yıldö-
remiz kayıpbr. •' nilmUnde NecatÜıbı hatırasım taziz 

etmek, bHWal ~ .. bir 
..uedlr. 



SA""'R 2 TBlllASIR 
Siz bu satırlan okuduğunuz saatte 

1141 yılı takviminiıı son yaprağını ko
parmağa lüzum görmeden 1942 takviml
IÜn ilk yaprağı önilnilzde bulunacaktır. 
Bu (1) sayılı yaprağın altında bir silslle 
takip eden 366 yaprağın bUtiln insanlıja 
neler getireceği riyazi bir katiyetle tah-

... ----------····--·-----.... ·~·--............... ·---·-------------·---·-.... ·---·---·---·---·--·----.-. ................................................................ .... 

Geçen Yılın Hidiseleri 
YAZAN : Adnan Bllget 

••••••••••• 

• min edilemezse de 942 yılının her halde 
günürıü doldurmuş hAmileler gibi bUtiln 
dilnya~;a bir çok vaitler uzatacalı tah
min edilebilir. 0 .. -... - ... -----·-·--·---·---·---.. · ---·-·--·-.... ·------·· .. ·---·--·--·--·--·---·--.. ··-·-t-• .. 1 ... ·-·-·-·- 13 -·-·-·- .. ,.,, o 
Unutmayı kendine ilk çağdan itiba

ren şıar edine-o insanlık alemi 941 yılı· 
nın dünya milletleri için 939 ve 940 yıl
larındakinden beter maı:iatnl ve bu ka
ranlık maziye yığılmıcı hatıra ve fecaat
lerind n baska bir şey saklıyrunamakln 
mUteellimdir. 

(941) Yılı bütün insanlık için türlü hadiselerle üzücü bir sene 
olarak gelip g~çmiftir. Bu senenin son ayında harp, misli 
görülmemiı bır cıhan harbi halinde sirayetini geniıletmiıtir 

Tilrkiyemiz 1942 yılma da Kemaliz
min belli başlı umdelerinden biri olan 
barış havası içinde girmektedir. Mem-

------------·-----------
leketimiz bu barı$ havasını sağlıyab:J. 
mek !çın zaruri olarak kendisine öte
den beri tccrUbe edilmiş bir vasfı olan 
milli uyanıklığını ve milletçe hazırlık
lılığını siper yapmıştır. Harbe girmedi
ğimiz ve lüzumsuz bir müdahaleyi aklı
mızdan geçirmedijimiz halde 941 yılın
da milletçe son ve nihai hazırlığımnı 
<la ikmal eylem~ bulunuyoruz. lktlsadi 
hayatımıza ve gündelik hayatımız."\ 
yaptığımız fedakarlık ve ferağat hamle
leri, yarını bugünden na1:1l cörmeye 
mecbur olduğumuzu herkese göstermiş
tir. 

vatistan doğmuştur. 
Alman orduları hiç beklenmeyen bir 

zamanda Balkanlarda Alman yayılma
sını tasvip etmeyen Sovyet1cr Birliği ül
kesine taarruz etmiş, bunu müteakip 
halya, Macaristan, Romanya ve Bulga
ristan da Sovyetler Birliği ile harp hali 
ilAn ederek bunlardan Rusya ile hududu 
bulunanlar başta Finlandiya. Romanya 
ve Macaristan ohnak üzere Rusya sefe
rine iştirak eylemişlerdir. 

Alman ordulaı müttefikleriyle birlik
te Moskova kapılarına geldikleri bir sı
rada Japonya İmparatorluğu Amerika
ra harp ilfuı ederek hemen hava kuv
vetleri ve den'iz. teş1dlleriniu ~birliğiyle 
Amerikan ve İngiliz filolarını P~ifikte

Türk milleti ayak.fa, Tlirk ordusu te- ki Uslerinde ani bir baskında bulunmuş 
tikte ve bUtiln Türkive bUtün kaynak- ve bu filoların en az yüzde on 'beFni im
larmı devl<>tin emrinde hazır bulundur- ha eylemiştir. 
mus bir haldedir. Yeni yıla girerken bir tarafta japon-

TüRKlYEMlZDE OLANLAR ya, Almanya ve İtalya, diğer tarafta 
Geçen bir senede di.lnyada olup biten Birleşik Amnrika ve İngiltere ile mütte

bldiseleri anlatırken Türkiyemizde ce- fikleri ve Utin Amerikası devletleri 
ıeyan eden belli bqlı h5.diselerin bir harp halinde bulunuyorlar. 
hUllsasmı vennek faydalıdır. Rusya - Almanya harbi ve japonya 
Dış siyasetimize gecen senelerde-ı Amerika harbi önUnde Tilrkiye bitaraf

kine nazaran en ufak bir değişme dahi lığını ilcln eylemiş bulunmaktadır. 
olmamıştır. Dış siyasetimiz her zamanki + 
libl barışçı kalmış. BUyük Britanya ile Şimdi 1941 senesinde dünyada geçen 
mevcut ittifak anlaJrnamız bir az daha hadi-ıclerin avlara göre bir hülAsa.sını 
tıecrilbe i'!Çirmlf ve bu tecrübelerden gözden geçirebiliriz: 
kuvvet bularak çıkınıştn-. Almanya ile 1KtNC1KANUN 
aramızda mevcut dostluk bağlan Alman Libya harbi bUtUn şiddetiyle devam 
l'Uhreriyle Mm! Şefimiz arasında teati ederek Bardia ve Tobnık İngilizler ta
edllen dostane mesajlardan sonra biri rı-f!ndan işgal edilmiş. Bu harbin muh
cdo..tluk muahedesi> imza edilmesini te- telıf safhalarında Avusturalyala kuv
min eylemiş ve Türk milleti bu dostluk vetler rol oynamıştır. İngiliz tayyarele
anlaşmasmı alkışlamıstlr. Do tluk mua- ri zaman z<>man Afrikadakl hava mey
hedesini aynı çerçeve dahilinde uzun ~anlnrını ve Trnblus"a~t;ıki ~skerl te
vtdel" bir ticaret anlaşması takip eyle. sısl .. , bombardıman etmış.erdır. 
ml$tir. Şimali Afrıka kuvvetleri ve İngiliz 

Ankarada yapılan müzakereler neti- takviye birlikleri Habeşistanda taa?TUZ1 
cesinde komşumuz Bulgaristanla müşte.- harc.>ketlerine devam ederek müsbet ne
rek bir dekllruyon hazırlanarak neşre- licel1>r olmı~lardır. Haile SeUsie karar
dllmlJ ve bu memleketle mevcut iyi gahını Habeşistanda kurmuştur. 
ltOlllfuluk mUnasebetlerimiz bir kat da- İngiliz hava kuvvetleri bu ay içinde 
laa takviye edilmiştir. Almanya ve işgal altına g!ren mem-
Beş latayı At1ID harp ateşi ortasında leketlerde keşif ve bombardıman 

miIU mfidafaamızın icap ettirdiği bazı faaliyetlerinde bulundular. lngiltereye 
lanırlıldar ön plAna alınmış, bazı sınıf- ~kınlar yapan Alman tayyareleri askeri 
lar kısa mOddetler için talim ve ~rbiye bakımd:m ehPlnmiyctli merkezlerde eid
görmek üzere silah altına alınmı!ı. mil- di has::ı .. Jar ika etmişlerdir. Pasifikte ve 
letin iktisadi kaynaklarım hü nü idare Atlant kt Alman denizaltılan ve bazı 
eylemek üzere koord"nasy•m h ·e-ti f - harp ·1 r· faaliyet göstermekle bera· 
liyete gecirilmiştir. F at mür k be ve ber İnmliz konvaylnn Amerikadan İn· 
iaşe t~kilatlan takviyeli olarak faaliyc- P.ilterey(' sayısız harp 1evnnmı tasımış. 
tini artbrmışbr. Devletin liizumlu gör- !ardır. Amt'rika Bermude ve Antil ada
düRü stoklar temin edilmiş. devletçe larında üsler tesis eylemiş ve Havai, Fi
bazı maddelere el konmuş, satış pazar- lipinlerdc mevcut askeri tesislerini tak
Jannm azlığına ra~en dış ticaretimiz viye eylemistir. 
)'elli e58Slar dahilinde genişlemi~. Dış Hitler Sport palAsta mühim bir nutuk 
ticaretimiz günOn dlvuma ayak uydu- söylemiştir. Yunan - 1tal}•an harbi de
nrak bize ihtiyacımız olan malı veren vam etmiş. kilisura zaptolummış, Elba
memleketlerle ça}ıJınıstır. san hava taarruzlanna u~ramıştır. Yu-

hmirde on birinci İzmir Entenıasyo- r.an Başvekili General Metaksas vefat 
n.a1 Fuan açılmış, Başvekilimiz bes de- ederek milli cenaze merasimiyle kaldı
r. muhtelif vesilelerle nutuklar irad ey- nlmıstır. 
!emiştir. Kabinenin millt r.ıUdafaa. mil- SURAT 
nakalit ve ikticıat veki11iklerinde değ:s. B. Eden Ankarayı ziyaret eyledi. 
meler olmUJ, Trakyada il3n edilen örfl İngiliz bava kuvvetleri Libyada mUes-
ldare hlli uzatılmış, örfi idare komuta- sir hava tanrruzlan yapblar. Almanya
nı değişmiştir. 941 yılında Uç ticaret va- ya yapılan hava taarruzlan teşebbilsün
puru, muharip denizaltılar tarafından de Almanların 1ngiltereye taarruz hare
babrılmıştır. Bunlardan Refah vapuru- ketlerine Subat ayı devamınca fasılasız 
Dun torpillenerek batınlması milletimiz devam ettiler. General Vilson Sirenaik
için millt bir matem olmuş ve bir çok le umfuru vali ve kumandan oldu. 
kıymetli Tilrk askerleri hayata gözlerini Almanya ile İtalya arasında bir iktisa-
yummuştur. dl yardımlaşma anlaşması yapıldı. Hnbe-

Erzincan mıntakuında bir zelzele, şistanın müstakil statilsil haldanda Eden 
Egede su ba.skınlan, yine Ege mınta- beyanatta bulundu. Cörcil, Mussolini ve 
kasında büyük tren kazaları olmuş, AvusturaJva Bawekili Mcnzis birer nu
Gördeste de bir toprak kayması olmuş- tuk söylediler. Bitler de harp vaziyeti 
tur. hakkında uzun bir nutuk söyledi. 

Yıl sonunda ve yeni yıl ba~ında TUr- Yunanlılar İtalyan ordusu karşısında 
l:iye yine mesut, yine avaktndır. Ve ye- muvaffakıyetten muvaffakıyete koştu
ni giren yılın her ti.lrlU ihfmaUcrini kar- lar. lngiltcr<' Romanya .ile münasebetle-
ııfamağa amade bulunmaktadır. rini kP.sti. Yup,oslavya Başvc-ldli ve Ha-

DüNYA HADtSELERl riciye Nazın Almnnyaya gittiler. Hindi-
Dünya had· elerini tafsile girişmezden çini ile Siyam aracımda bariz bir anlaş

EV\"el bir hülasasını vermek te faydalı- ma7lılı:: baş gösterdi. 
dır: MART 

Kahraman Yunan milleti kendisiyle Kıbnsta Hariciye Vekilimiz B. Eden-
barp eden İtalyanJan Arnavutlukta le görüstü. Bir Sovyet - Türk dekUlras
esaslı bir çıkmaza sürükledikten sonra yonu neşredilerek Sovyetlerin Türkiye
.,Almanyanın harbe girmesi ilzerine Al- r.in bir harbe girmesi halinde bitaraf ka
man s.ilMıları önünde ma~IOp olmu~. Yu- laeağı teyid edildi. Eden Atinnda Yunan 
goslavya işgal edilmiş ve müstakil Hır- milletine bir hitabede bulundu. Roman-

ya Polonya mUltecilerini Almanyaya tes-
lım etti. 

Alman ve İngiliz tayyareleri karşılıklı 
olarak hava tnarruzlanna devam ett:ler. 
Martta 39 tngiliz ve müttefık ticaret ge
misi batırıldı. lngiJiz tayyareleri Kolon
ya şehrine taarruzda bulundular. Hitler 
Avusturya ilhakının üçUncU yıldönilmü 
münasebetivle Sin~de bir nutuk söyledi. 
Habeşiztanda harekat inkiş:ıf halindedir. 
!ngiliz parlamentosunda bütçe müzake
releri mUnuebetiyle muhtelif hatipler 
nutuk .söylediler. İngiltere ile Hnr Fran
sa arasında yeni bir anlaşma imzalandı. 

Yunan ordusu ltalya karşısında sarsıl
madan muvaffakıyetler kar.andı. Bulga
ristan üçlü pakta girdi. Alman ordusu 
BulgarisUına girdi. 

NtSAN 
DlplomaUk temaslar; Mart .sonunda 

gelen İngiliz Hariciye Nazın Mr. Eden 
ve tngiliz Erklinı Harbiye Reisi Sir Cohn 
Dill Nisanın ilk haftasında A:tiııaya, ora
dan Belgrada gittiler. 

RUS-JAPON 
Japon Hariciye Nazırı Matsuolca Ber

line ve Moskovaya gitti. Bir ademi teca
vüz paktı imzalandı. 

Yunan - ltalyan harbi: Yunan ordu
l&n Arnavutluk harekatında yeni mu
\~akıyetler kazandığı gilnlerde İngiliz 
kuvvetleri Yunanlst:ına çıkarıldı. Girit 
hava meydanlanna Almanlar hir hava 
hOcumu yaptılar. Yunan ordulan Al
man ordulannm taarruz.i7le geri çeki
lirken Alman ordulan Yugoslavyınra da 
taarruz ettiler ve bu iki memleketi .f§gal 
eylediler. 
Habeşistanda: İngiliz ordulan Habe

şi.standa bir seri muvaffakıyetler kaza
narak Adisababaya girdiler. 

Amerika Grueland adasını işgal eyle
rH. Macar Başvekili Kont Teleki intihar 
etti. İngiltere Bulgaristaııla siyasi müna
sebetlerini kesti. 

ŞEHiR llABERLERJ 
•••••••••••••••• 
Yılbofı gecesi ".:zmiı·,, 

de nasıl geçti? -·--İzmir halkı dün gece çıkan yılın son 
ve yeni giren yılın ilk santlcrini şehrı
mizin muhtelif yerlerinde verilen yılba
şı balolarında n~c içinde geçinniştir. 
Fuar gazinosunda verilen yılbaşı balosu 
bilhassa neşeli idi. Ankarapalas, Deni'Z 
~azinosu ve Salih palasta da balolar ve
rilmiş ve sabahlara kadar eğlenilmiştir. 

Şehrimiz muhtelif yerlerinde hususi 
aile toplantılan olmuş, yılbaşı piyango
sunun neticeleri neşe içinde abnmıştır. 
Piyango çekilirken halk büyük alAka 
göstermiştir. 

ZABITADA 

BİR SABIKALI 
ARKADAŞINI VURDU 
Konak ônUnde Fettah oğlu sabıkalı 

Sami, öteden bert aralan aı;:.ık bulunan 
sabıkalı Zihniyi belinden ve arkasından 
olmak üzere Uç yerinden bıçakla yara
lamıştır. 

Yaralı hastaneye kaldırılmış, samı tu-
tulmuştur. 

Yeni şehir köyünde 
Bir ev yandı 
Ödemişin Beydağı nahiyesinin Yeni 

şehir köyünde Mustafa Yılmazın iki 
katlı evinden ocaktan ateş sıçramak su
retiyle yanmn çıkmış ve bu ev tamamen 
yanmıştır. Evde mevcut 60 balya tütün 
ve 10-0 ayar dan, Ud koyun da yanmış. 
tır. 

SUREK AVINDA 
BİR KAZA.. 
Beyd::ığı nahiyesinin Eğriderc köyün

de 17 yaşında Hakkı Akbaş ve arkadaşı 
Hasan Aydın dağdn slirek avı yaptıkları 
sırada Hasan Aydının tüfengi kaza ne-

MAYIS 
Uzak şarkta İngiliz kuvvetleri takviye 

ve tensik edildl. ltalyanlar Korf oyu 
kontröllerf altına aldılar. Alman - İngi
liz hava muharebeleri Mayuta çok şid
detli geçti. Alman ordusu Yunanistanda 
Mora yarım adasını ve Yunanistanın en 
bilyük kmnını işgal eyledi. Yunanlstaıı 
harbi kaybetti. Almanya Yunanistanı. ve 
Yugoslavyayı işgal eyledL 

Alman1ann Şam Horst ve Geneiseno 
zırhlılanna havadan isabetler olduğu 
ıddia edildi. Irakla İngiltere arasında 
açılan harbi İngiltere kazandı. Irak is
yani ve Alman temayülleri .susturuldu. 

Amerikada fevilalade ahval rejimi baş.. 
ladı. Ruzvelt bir nutuk söyledi ve nu
tuk Amt'rikada gayet müsait karşılandı. 
Bulgar Kralı Hitleri ziyaret etti. Roma
ya da uğradı. 

HAZiRAN 
İngiliz kuvvetleri Glıldi terk etti. 

Almanla?' Giride yaptıklan çıkarma ha
reketinde muvaffak olarak Giridin işga
lini tamamladılar. Yunan hUkümeti Mı
sıra, daha sonra Londraya nakledildi. 

Robin Moore Amerikan vapuru cenu
b1 Atlantikte bir Alman denizaltısı tara
fından batırıldı. Nevyorkta asabiyet son 
dereceyi buldu. Libyada hava harekatı 
devam etti. Bardiadaki İtalyan kampına, 
Kaputzo ve Galeyaya hava baskınların
da askeri tesisler harap edildi. Alman ve 
lngi1iz gemi kafilelerine karşılıklı hü
cumlar yapıldı. !skenderiye bombardı
man edı1dl Bir İmparatorluk konferansı 
Londrada toplandı. 

Mussolinl İtalyanın harbe girişinin yıl
dönUmü münasebetiyle bir nutuk söyle
yerek Yunanistanın yere serildiğini söy
ledi ve Yunanistan ltaıyanlarca işgal 
edildi. 

Almanya 22 Haziranda Sovyetler Bir
Üğine harp ilan ederek bütün cephe bo
yunca harekete geçti. HarekAt ilk gün-

Jzmiı in çoktandır 
görn:ediği soğu' lar -·-Pnuırtesi günü İzmirdc hnvn yağı<:lı 

geçmiş, ayni günün gece i suhunrot d~ 
reccsi sıfırın altında yediyi göstcrmiştı:. 
Salı sabahı muhtelif yerlere kar düşmü<: 
ve sular donmuştur. Suhunet derecesi 
üç günden beri sıfırın altındadır. 
Soğuklar gayet şiddeilidir. Denilebi

lir ki İzmir senelerden beri bu kadru: 
şiddetli soğuklar görmemiştir. 
Soğuk ve yağmur yüzünden bayram 

gUnlerl sokağa çıkanlar az olmuş, çı
kanlar da daha ziyade sinemalara akın 
etmiştir. 

tstlhsalAtı arttırmak 
için yeni kuram 
ve tabsisatL. 

Ziraat vekiletı yurdda bu sene zi
ra! istihsalAtı arttırmak ve istihsalAtı tek 
elden idare etmek düşüncesiyle bir is
tihsal kurumu meydana getirmiştir. Bu 
kurum zirai kombinalar ve devlet işlet. 
meleri Jrunımiyle elele vererek çalış:.
cak ve istihsalatı yurdun her yerinde 
arttıracak tedbirler alacaktır. 

Kurum ~lışmalan için bir pl!in hazır
lamıştır. Kurumun emrine veriien beş 
milyon lira tahsicz:ıtla büyük işler başa
rılacağı ümit ediliyor. 

-----
Bir ihtikar iddiası 

Kilimciler çarşısında hurdavatçı Ro-
ben oğlu İsak, 14.4 adet balonu 936 ku
ruşa satmak suretiyle ihtikar yaptığı id· 
dia olunarak adliyeye verilmiştir. 

ticesinde ateş almış, çıkan kurşun Hak
kı Akbaşı bacağından yaralamıştır. Ha
diseye Ödemiş rnüddciwnumiliği ~l 
koymuştur. 

ı SonkAnan Perseınbe 1942 
1ıerde Almanlar ve mUtte!iklerl lehine 
inkipflar göRerdi. 

TEMMUZ 
Metbur Poloya milliyetperverl Pade

revislti ildü. İngiliz hava kuvvetleri Al
manya Ye Alınan işgali altındaki ülke
lerde baV1l taarruzlannı sıklaştırdı. Al
manlar da lngiltere üzerine ıiddetli 

Yeni yıla 
Girerken 

.,.. 

akınlar 7aptılar. Libyada İngiliz tayya- •---
releri a,..ıetli neticeler aldılar. Temennimiz nuılaaripluc 

Çörçil kendisine verilen zafer meşa- utırap ve leUiketten baıka 
lesi mUnasebetiyle beyanatta bulundu. bir fey lta:umclırmamlf "olan 
İngiliz başvekili avam kamarasında bir bu İn•an kasaplıaının niha-
nutuk söyledi. o 

Rus - Alman harbi: Sovyetler cephe yet bulmtuıdır •••• 
gerisinde bozgunluk çıkaran çetelerini (Baştarah 1 inci Sahlfede) 
arttırdılar. Japonya Sovyetlere taarruz •-ıer berakis olmu..+.-. Akdeniz .........._ 
emelinde olmadığını gayd resmi olarak aş 'l•uı .,-··

beyan eyledi. Karpatlarla Pribet batak- sinde durum İnıiltere lehinde inkişaf 
lıklan arasında Alman ordularına karşı ederken Şarkta Ruslar harekita hikim 
Ruslar en ağır tanklann yardımiyle 12 olmuşlardır. Şimalde, merkezde ve ce
dalga halinde huruç hareketi yapmışlar. nupta Alman kuvvetlem.ln ricati devam 
fakat muvaffak olamamıılardır. Galiç- ediyor. Anlaşıldığına göre, Moskova)'1 
yada cereyan eden harpte Ruslar ağır za yakın tehlikelerde~ ~~ğa muvaf
yiata uğradL Harp Almanlar lehine in- fak olan Ruslar Jöderiaİ şımalde Le
ldıaf etti nincrada, cenupta KJnma dikmiflerclit. 
Suriyenhı İngilizler tarafından işgali AJnı:mlann teca~ ... landaldan. ve 

tamamlandL Bulgar batyekil i Romayı eJlennde tuttuklan biridk nokta ~ 
ve BerHni ziyaret etti. Prens Konoye bir topoldu. Sovyetler Kırunın muhtelif 
nutuk söyledi. yerlerine deniz ku"'•etlerinin himayesi 

AôUSTOS aJtuıcla asker çıkararak Kerç ve Teodoz-
Uzak prkta: Gerginlik devam edi- Y• şehirlerini ıeri almı~•rdıı:. ~la

yor. Japon donanması Hindiçlni sula- nn ~~ hava Ostünlüldennı. bybet
bu hareketine teessUf ediyor. Amerika ~enni ~~eren .. ~ hareket. Sıvast~l 
Rusya arasında bir anlaşmaya varıldı .. mbdafilennm yukü~.il hafıfl~t~cektir. 
Japonlar Hindiçiniden Siyam hududuna Almanlar, hatlannı duzeltmek ıçın stra· 
k~dar geldiler tcjik bir ricat yapbldarını söyliyorlar-

Sovyetler Alman taarruzuna karşı dı. Londra, şimdi Alman. batlarnun ~-~' 
mukavemet etmekle beraber Smolensk- 7.amandan daha dalgalı bır hale geldigı
te Alman çenberi daralmıı, Ruslar çete ni iddia ediyor. 
harbine karar vcnniıtir. Finler Ruslan H8diseler gösteriyor ki Ruslar kış 
tazyik ederken Ruslar Finlere kaf)ı bü- harbindeki üstünJüklerinden i.tifade et
yük bir taarruza giriştiler. Almanlar Ka- mektedirler. Eğer bu istifadelerini geniş 
radeniz aahiline vardılar. Ruslar Berlini ölçüde inkişaf ettirebilirlerse. Doğuda 
bombardıman ettiler. Nikolayef düştü. vaziyetin bamba~ka bir şekil alması 

F ransada yeni bir kanunu esası hazır- muhtemeldir. Hülisa 194Z senesi, mih
landı. Amerika ayanı askerlik layiha- vere müsait olmıyan bir durumla başla
sın• kabul etti. mıştır. Afrikada Romcl ordusu, son mü-

Ruzvelt ve Çörçil bir lıarp gemisin- dafaa kozunu oynamaktadır. Britanyalı
de buluıarak 8 maddelik bir deklaras- 1ar Agadebyada toplaaan ana kuvveti 
yon neşrettiler. Bu deklaruyon Japon- yok edebilirlerse, Trablus seferini iste
ya ve Almanya üzerinde teair icra eyle- dikleri ~ bitireceklerinden şüphe 
dl edilemez. 

Yugoslavyayı Ye ifgal albndakl mem- Mihverciler için parlak muvailakıyet-
leketlerde baltalama hareketleri ve kay- ler kaydeden yegine cephe Uzak Doiu
naşmalar devam ediyOT. Çeltyada ve dadır. Burada teşebbüs Japonlar elind~ 
diğer yerlerde bir çok kimseler kurşuı a dir. Mfütefiklerin Japon tehdidini ne za• 
dizildi. man önliyebilecckleri de belli değildir. 

İngiliz orıfola~ı ~e arka.sından Rus 1942 adil ve hakkaniyetli bir barış se-
ordulan lrnna gırdıler. Rıza Pehlevi nesi olabilir mi? 
Irandan aynldı. Oğlu fran phı oldu. En nikhinler bile bunu bekliyemezler 

Hitler ve Musaolini Hitlerin ltararga- 1942, harbin azıttığı bir yıl olacaktır: 
hında buluştular. Daha kanlı. daha merhametsiz bir mft· 

EYLOL ndele şekline şahit olaca("a. Kolay za-
Ruslar Leningradda bir çıkış harek7 fer sahalan kalmamış ~bidir. Mfitear

ti yaphlar. Bu cephede muazzam hır rrzlaT artık her yerde çok çetin imtihan· 
boğuşma ve meydan muharebesi oldu. lar beklemektedir. 
Ruslar çenberden kurtulamadı. l<iyef Bununla beraber temennimiz bu tah
önünde muharebel.e~ devam ediyor. Al- minlerin yanlış ~kmast ve 28 aydan"tı. 
manlar Azak denı~ne vardılar. ri muhariplere foluket ve ıstıraptan ba'9 

Almnn başl amıralı Reader Sofyaya k hi b' k t • tmem·ı· olan ba · · M k b '- Ü . a ç ır nzanç t>mın e .., 
gıttı. acar urmay ao~ıını vaz esın- . ,__ 1 - nil t b lmasıdır 
den affedildi. ınsnn auısap J!!lnın ıayc u • 

f nn'iltere Finlandiya, Rusya ve Maca- SJEVKE'l' ~İLGİN 
ri tanla iyasi münast"betlcrini kesti. İn-
giltere Rusyaya tank ve esliha teslimine 
ba~ladı. 

Klzıl denizde Almanlar bir Amerikan 
vapurunu batırdılar. Almanya Rusyada 
kış harbine hazırlanıyor. ilk kanunda 
Moskovava gireceğiz diyorlar. Surlyede. 
muhtar bir idare kuruldu. Bir Bulgar 
vapuru lıstanbula gelirken batırıldı. 

Moskovada Sovyet. lngiliz. Ameri
kan konferansı toplanarak Rusyaya en 
sert surette yardım karan alındı. Rusya 
hür F ramnzlan tanıdı. 

iLK TEŞRiN 
Fin kuvvetleri Petroskoyu işgal etti· 

ler. İngiliz.ler Almanlarla esir mübadele
sine karar verdiler. Almanlar Heui de 
istedikleri için mübadel imkanı hasıl ol
madL 

Hitler bir nutuk söyledi. V eyvel Hin
distan• avdet etti. Ameriltada bitaraflık 
kanunu ilga edildi 

Rualar cenup cephesinde taarruza 
geçtiler. Rusyada yeni kıtalar hazırlan
dı. Alman ordusu Ooneç havzuında 
ilerliyor. 

lrnkta Nuri Sait paşa yeni kabineyi 
lnırdu. Ruzvelt aöylediği bir nutukta 
cHitler kazanırsa tahripkir bir harbe 
mecbur kalacağın dedi. Bir Amerikan 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

, Deniz ~ 

~ Yeni y}:~~!!!~~c ~i 
kutlar 194! yıhnın mesut geçmesini 
samimiyetle diler. 
~y;;;;:::-,..C~~;.;::..c:::><:::-.<:::><:::><::::.<:::.<::::.-< 

§ ~cccocs 

Mare,al f eVZf Çak
mak'ın t~şekkürleri 

Ankara, 31 (A.A) - Genel Kur
may başkanı mareşal Fevzi Çakmak 
Kurban bayramı ve yeni yıl müna
sebetiyle aldıtı tebrik telgrafiariyte 
ordu ve şahsı baklandaki temenni
lere teşekkürlerinin iblağına Anaclo-

8_ıu Ajansını memur etmişlerdir. 

}'eni talıiıler 

----41••----
" Yılbaşı" pivan-
2osu dün ~ece 

çekildi 
(Baştarah l inci Sahifede) 

Sonları 04732 ile nihayetlenen beş bl· 
let 20.000 er bin lira, Sonları 15196, 41816 
75218 ve 75772 ile nihayet bulnn 20 bılet 
onar bin lira, Sanlan 0°527, 21844, 11271 
77109, 02903, 31167, 99614, 22747, 1!)978, 
11183 ohm 50 bilet beşer bin lira kazan· 
mı.şiardır. 

1000 - 2500 LİRA KAZANANLAR 
Sonlnrı 5603 ve 0934 olan 100 bile\ 

2500 şer lira, Sonları 5815, 0172, 2459, 
4823, 0221, 7221, 2552 ve 5277 olnn bilet
ler biner lira almışlardır. 

~~~~--~~~---~~ ..... ~-------~---~--------~~----~~~__,-""'!""~""!"'~~~~~~~~~~----------~!"'-~~-~~"!""""--~!!"!'"'....., ___ ~~~- Sonları 256, 024 olnn bi.itün biletleT 
~===:JHUllllUrlllllllllHllllllllll?lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:: 

fl merı.kada ............................. . •••••••••••••••••••••••••••••• = •••••.••••••••••••••••••.••••• = - -= = - -
= •••••••••••••·•••••••••• 1 c 1 = = •••••••••••••••••••••••• apon asus arı = i .............. ;;~EÔEN : A D HA H B J L G E r ! 
::.11111111111ı1111111111111111111111111111111 NJ ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11ı1111111111111111111111111111il1111111111111111111111111 il il u: 

••• J2-
- Arkamızdan g liyorlar, galiba bi

zım şüpheli bir vaziyetimızi anlıyama
dılar. 

- Evet, üçiıncü şahıs kim ola? 
- Ona ben de merak ettim. 'Üçüncü 

şahıs ev t bu pek mlihimdır. Yüziı ba
na p k y ancı gclm di. Hay aksi şey
tan, buldum. Tacir Yuma. 

- Aldanıyorsun, tacır Yuma ıimdi 
bence adresi maliim bir yerdedir. 

- Yüzde yüz otomobildeki üçüncü 
fllhıs için iddiaya giriıirim. Şoför dik
kat bizi geçiyorlar. 

Cilhert ve Abr ham hemen otomobil
den atlamışlardL Şoför bu tehlikeli ma· 
kin ye yo} Yermektenae yan1ız hir .... 

nevra yapmlf gibi yolunu kesmiş ve 
şiddetli bir müsademe olmuştu. Cilhert 
ve Abraham hemen tabancalanm çeke
Tc.k devrilen otomobildeki yolculann 
üzerine atılmışlardL Oçü de yaralanmış
tı. Üçünün de sesi çıkmıyordu, bayıl
mı!llardL 

Cil~rt dikkatle evvela meçhul phsı 
muayene etti. 

- Yaşıyor, dedL Fakat yaraS1 aCır. 
Sonra diğerlerini de muayene etti: 
- Yumanın yarım hafif, bir az son-

ra kendine gelir. Mıss Cooline gelince 
çapkm kız yaralanmaın11 bile... Fakat 
kalbi ıiddetlo abyor. 

- Bunun bir zaran ~. Şimdi 

hemen hastaneye gidelim. 
Yarahlan otomobillerine almışlar

dL Onlar bu işle meşgulken nrkadnn 
adamlarını ta ıyan ilc.i otomobil yardı
ma gelmişti. Ci1bert gülerek: 

- Size iş kalmadı, dedi. Bizim şo
för I<rauss işi ustaca halletti. Fakat ken
disi de yaralıdır. Siz şimdi bunlnrı gizlı 
haııtaneye getirin. Her üçü de ıhtiman 
ister, anlıyorsunuz tabii... Bu kız bizim 
adamımızdır. 

Bu sırada polis müfet~i Abraham ise 
otomobilde mevcut çantalan, yaralıların 
ccpler:ndekl muhabere evrnkını alıyor
du. l {emen ayn bir otomobile atlayarak 
oradan ayrıldılar. 

* Polis müfett~i Abrnham doğru evi-
ne giderek isti~hata çekildi. Fakat kal
binde bir §Üphe vardL Bu şüphe Miss 
Cooline aitti. Çok samimi bir hisle ken
di.sine açılan ve kalbinin en derin yer
lerini göstenniye çalışan bu kız hô.la 
tacir Yumanın adamı mıydı) Bunu bir 
türlü kestiremiyordu.- Bu esrarengiz 
yolculuğu neden kendisine haber ver
memişti. Filhakika kendisinden ayrılrr
ken tacir Yuma ile buluşacağını söyle
mlfti. Fakat bu kafi deiildi. Bu SUl'etle 

düşünen polis müfettişi Abraham ma
sası üzerinde Miss Coolinin bir mektu
bunu bulunca bila ihtiyar titredi. Aca
ba bu kendisini korkutacak bir mek
tup muydu) 

Mektubu okuyunca her şeyi, bütün 
hakikatleri birer bırcr çözer gibi oldu. 
Me~er genç kız, tacir Yuma ile bulu
şunca bu st'yahntten hnbcrdnr olmuş ve 
derhal bu m .. ktubu ynzmıya fırsat bul
muştu. Mektup aynen şu sabrlan ihtiva 
ediyordu: 

bütün görünmesine rağmen beni aldat
tı diye hayıflanıyordum. 

Polis müfettişi daha faila yorgunlu
ğunu gidermiye lüzum görmeden t"lhise 
değiştirdi ve hemen gizli hnstanade Miss 
Coolini ziyarete gitti. Genç kız henüz 
kendine eelmişti. Aynğı bir hayli zede
lendiği ve vücudu berclendiği için yor
v,undu. Doktorlar görüşmesine müsaade 
etmiyorlardı. Fnknt polis müfettişi dok
torların tnvsiyderine uyacak adamlar
~ian dei:Tildi. 

Abrnhnm doğru genç kızın odasına 
rdrdi. Miss Coolin kendisini görünce so
luk çehresinden hafif bir teJ:>essüm bu
lutu geçti. Abraham ihtiyari haricinde 
bir heyecana kapılnrak genç kw uzun 

- DEVAMI VAR -

cAzi.z dostum, bir iş çıktı. Eski sır or
tağım Yuma bana bir gezintiden bahse
diyor. Tahmin ederim ki yanımda bir 
başkası da, ve belki başkaları da bulu
nacak. Bu ınhıslnrdan birinin bizzat 
dokuz numaralı Japon casusu olması 
mümkündür. Seni aradımsa da bulama
dım. Jyi haberlerle dönmiye çalışaca
ğım. Bulu amazsak. beni takip ettir- <".:ı"""~~y;::y;::::;<:;:::;<:;:><:::~~,...;:::..<::;:..<::;:~..<: 

mezseniz yine neticeden emin olun. V. Kal om eni 
Sevgi ve selamlar.> 

Polis müfettişi Abraham geni, bir ne- KÜÇÜK KARDİÇALI HAN No. 7 
fa aldı: YAZI VE HESAP MAKİNELERi 

- Beyhude yere zavallı kızın güna- TAMIRllA.."'IESİ 
hına girdim. Dedi. Esasen Miss Coolin
den ıüphe edecek bir vaziyeti görülme
di amma. ne de olsa bir bz. .. Belki de 

Sayın müşterilerinin yeni 
kutlar .. 

yılını 

beşer yüz lira kazanmışlardır. 
5 - 100 LİRA KAZANANLAR 

Sonları 350, 856, 415, 852, 912, 428, 
519 ve 779 olan 4 bin bilet yüzer lira 
kazanmışlardır. 

Sonları 71 ile biten 5000 bilet ellişer 
lira ve sonları 8 rakamı ile n h yctlcnen 
50 b:n bilet te beşer lira amorti kazan
mışlardır. 

Umumi Arzu üzerine 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Mesut Günler 

Daha bir kaç gün 
~österilecektirH 



cs:ca 

BJR KAÇ AYDA __....... 

INGILIZCE 
OGRErEN DERSLER 

• • • ••-c-~.,.) 

OTUZDÖRDDNCÖDERS 
Let us take a rowing boat, and row across the river. 
Bir yarış kayığı alalım ve ırmağı geçeHmM 
These oars are very Jong. 
Bu kilrekJer çok uzundurJar. 
The stem is the front part. and the stem is the bnck p:ırt of a ship. 
Baş geminin ön kısmı ve kıç geminin arka kısmıdır. 
'As we walked along the deck, we lookcd at the srnoke coming out of the iunnel. 
Güvertede yilrürken bacadan çıkan dumana baktık. 

tanfmclaa teebit olunur. nilerl intiha., olunur. 
Umumi heyet içtimalanna idan :hey. HUZUR CElV.Ell.ERI ı 

eti reisi, veya umumi heyet tarafından Madde 33 - Umumi heyete prek 
elr.ııeriyctle aeçilecek bir ortak riyuet ualeten, gerek vekaleten iftirak eden 
eder. ortakların bir cetveli tanzim olunur. Bu 

FEVKALADE UMUMi HEYET cetvelde bütün ortakların muvazzah 
TOPLANTISI iaimleri, taahhüt ettıkleri hisse adetleri 
Madde 28 - Umumi heyet: fevlca- ve bunlardan toplantıda asaleten veya 

iade olarak. idare meclisinin, veya mü- vekaleten hazır bulunanlann aimleri hi
rakiplerin daveti üzerine toplanabilir. zasında uil. veya vekillerinin imzalan 
Bundan baıka, müracaat tarihinde mu- bulunur. Jıbu cetvel Toplantı mahalli
kayyet ortakların en az onda birinin nin. ortaklar tarafından kolaylıkla gö
müıterek ynzılı talebi üzerine. idare rülmesi mümlr..ün olacak. bir yerine ta
nıeclisi umumi heyeti fevkalade toplan- lik olunur. 
tıya çıığırınak mecburiyetindedir. Bu UMUMi HEYET ZABIT VE 
talep idare meclisi tarafından nazarı iti- VE..51KALARI : 
hare alınmadıSı takdirde murakabe Umumi heyete ait vesikalardan, Bi-

~~ iGiDde tieuet veklletine gön-

b) '-idare meclw - idare kornitau 
iDARE MECLiSi VE SEÇtMl 
Madde 34 - Kooperatifin işleri. or-

taklar umumi heyeti tarafından en faz
la iki yıl için H:çilen en az beı ve en 
çok yedi azadan mürekkep bir meclis 
tarafından idare olunur. ilk eeçim 
sonunda bunların iktsı~ veya üçU. kur'a 
ile değlştirlir, ikinci seneden itibaren 
müddetlerini dolduranlann yerlerine 
yenileri intlhııp olunur. · 

ilk idare heyetine, ilci yıl müddetle. 
1 - Jzmlr birinci AbdulJah efendi 

mahallesi 12 78 sayılı sokak 1 / l No.lu 
evde Dokumacı Huan oğlu Lütfü Yar
gıç. 

T. C. UŞAK ASUYE HUKUK 
MAHKEMF.SfNDEN : 

The captain controls the ship. He gives orders to the crew. 
Kaptan ~emiyi kontroJ eder. O tayfa!ru·:ı emirler verir. 
'l'be needle of the compass points to the North. 

heyeti, azami 15 gün içinde umumi hey- I.!nço ve netice hesaplariyle, idare mec
cti resen fevkalade toplantıya d.ıvet lısi ve murakabe heyeti raporlanndan 
eder, umumi heyet ticaret vekaletinin ve toplantıda bulunan ortaklann isim
davetile de fevkalade olarak içtima }erini havi cetveller ile zabıtnameler-

2 - lzmir Abdullah efendi mahalle
si Fenerci sokak 9 No. da Eyyup oğlu 
Mehmet Pirinç. 

- SONU YARIN -i eder. den üçer nüsha, toplantıyı takip eden 

UN:UMl HEYETi DAVET ~------------------------------------------------------------------------------------~--

Upkın Kurtulug mahallesinden Kör 
Kadir oilu Kadir Ayıı\indüz tarafından 
kansı Aybey mahallesinden Halaçoğlu 
Ali kızı Fadime Aygündüz aleyhine uşak 
Asliye hukuk mahkemeaine açılan bo-
ıanrna davuının. müdeaaleyhanın ika
meti meçhul olduiundan kendiaine da
vetiye ve ırıY•P kararının ilanen tebliif 
suretile icra kılınan muhakemesi sonun
da: kan koca arasında mevcut olduğu 
anl1t91kn ıiddetli ııeçimsizlik sebebiyle 
bo~nmalanııa ve taraflann bir seneden 
ziyade filen ayn bul11nduklan anlatıl
ğından kadın için medeni kanunun 9S 
nci maddesinin tatbikine mahal olına
dığma ve 142 nci madde mucibince ka
bahatlı karının hır sene müddetle evle ... 
mekten memnunıyetine ve 400 lcufUf 
ilim harcı He davacı tarafından aarf .. 
dilen 864 kurug mahkeme masrafınm 
müddeaaleyhaya aidıyetine kabılı tem
yiz olmak üzere 9/12/941 tarihinde va
riJen hükmün ilim sureti. müddeaaleY"' 
hanın ikametgahı meçhul olmasındaa 
mahkeme divanhanesine yapıştırılmak 
suretiyle tebliği icra edilmiştir. Tarih 
ilandan itibaren müddeaaaleyhanın oa 
beş gün zarfında temyiz yolWla müraca
at etmed!ği takdirde hilkmün kesbi kaı-

Pusulanın iğnesi şimnlı gösterir. 
They w!JJ load the boat with a cargo of coal when it comes to the poı t 
Gemi limana geldiği zaman kömiir yü~lerler. 
The pilot takes the ship into the harbour. 
Kılavuz vapuru limana getirir. 
'A captain n:ıvigates his ship. 
Bir kaptan gcmis:ni seyrettırir. 
Thc blggcst shlrıs in the world cross the Atlnntic and Pacific Oceans. 
Dünyanın en büyük gemileri Pasifik ve Atlantik denizlerini geçenlerdir. 
1zm:.i- has one of the most important harbours in Turkey. 
İzmir Türkiyenin en ehemmiyetli bir limanına rnaJiktir. 
England has many ports. London, Liverpool, Southampton, and Hull are the best 
İngilterenin bir çok lirnanlan vardır. Londra, Liverpul, Savsampton ve Hail en 
iyileridir M 

Yarmouth is a fühing port. 
Yarmus bir balıkcı ]imanıdır. 
Shpis are often londed with coal at Cardiff. 
Gemiler ekseriyetle kömürü KRrdüte Yüklerler. . 
Most largc British ships are made on the banks of thc river Clyde or of the Rıver 
Tyne. 
Ekseri büyük gemiler Klayt ve yahut Tyne ırmağı sahillerinde yapılır. • . 
At one time therc were no steamboats, and long voy:ıges had to be made ın sa~
ling boats. 
Vaktiyle buharlı gemiler yoktu ve uzun yolculuklar yelkenli gemilerle yapıl· 
mak mecburiyetinde idi. 

Geren Yılın haaiseler t ızMın sıc1L1 TtCARET MEMUR-
,. LUCUNDAN: SAYI 4117 

- BAŞTARAFI 2 İNCİ SAHİFEDE - - EVVEI.Jd NÜSHADAN MABAT -

muhribi daha torpillendi. Amerika cf- a) - Umumi heyet. 
lcın asabiyet içindedir. b) - ldare meclisi - idare komitesi. 

Japonyada kabine istifa etti. Amiral c) - Mildür. 
Tojo yeni kabineyi kurdu. Bu kabine bir ç) - Mürakabe heyeti. 
harp kabint!Si olarak Japonyayı harbe a) - Umumi heyet. 
ıürükliyecektir, deniliyor. UMUM! HEYET REY VE TEMSiL: 
(I• ~areıal Peten suikastlere karşı ken- Madde 25 - Kooper:ıtüm hak:m or-
(l;sıni reh.ine olarak verrneğe karar ver- gıı.nı umumi heyettir. Her ortak •. kOOJ?C: 

· Arnenkada 43 bin amele grev yap- ratifin bUtUn işleri hakkındaki reyın! 
tı. bizzat veya vekili vasıta!;iyle, umumı 

SON TEşRIN heyette kullnnır, her ortağın. sermaye 
Alman - Ru. harbi. Kırı Al i hissesi ne oluTSa olsun, umumı heyette 

!ll!LJ k • m man ıı - k t'f" • ı a.n arının ontrolüne girdi. Mo k 1 bir reyi vardır, oopera ı ın aZ?s~ o ~ 
kapılannda §iddetli harpler ol 

8 °,;ı" hükmi şahıslar, imza salahiyetını hUız 
man ordulan Moskovaya b . u":or.d f- kanuni mümessillerinden biri veya bir 

. eşıncı e a . i h ·ı taarruz ettıler. Kızıl ordu M k d kaçı marifetiyle, umum eyette temsı 
bir geçit resmi yaptı Al 1 os bova a olunabillrlerse de bunlar da, bütün or
sonlannda müdafaay~ gemt~In arMuk ay taklar gibi, ynlnız bir reyi hfıiz bulunur-
! ] . ç ı er. a sat- l 
an yer enni muhafaza etmektir Rostof ar. 

Almanlarca tahliy dild' · Umumi heyette hazır bulunan her or-
Arnerikadn. Aueane.... ıli.. • d'I k tak, fazJn olarnk m zeretinden do]avı · ~ ... ec sı ta ı ara- d·- } b" hnı kabul etti toplantıda bulunm yan, ıger ya nız ır 
Viyanada bir A k f ortaı;.ın, yazılı iznile. re~·ini kullanabilir. 

la vrupa on eransı top- k k d' · · h ı~ı. d d ndı. İngilizler A k R al Anca ·en ısını ga sen a a"a aT e en 
misini kayb tt'l r oy tayyare gc- bir meslc müzakere edilirken, alukadar 

f' ı er. 1 d kAl Libyad İn 'lizl . . • ortak, ne a!a eten ne e ve a eten, re· 
1 a gı er yeru harekata gırış- i"tirnk edemez. 
~~Jlaka ve ka:a kuvvetleri işbirliğile ye UMUMi HE.YETiN 
Çenber ~;'ctlerıni çenbere aldılar. V AZIFF..SI . . 
z l d l~ ıkçe daralmaktadır. Yeni M dde 26 _ Umumi heyetin vazıfe· 
h:rb~ı8 ı ar. Kaputsoya girclil.er. Libya lerl :unlardır: 
zandı. n binnci safhasını Jngıllzler ka- a) _ Bilançoya, netice ~esaplannı 

V d ve iş raporunu tetkik ve ta0dık etmek, 
red eykgadn tekaüde ııevkedildi. lngilte- b) _ Kooperatifin faaliyet progra-
.. c il ınların asker olması kararlaş- t b't tmek ..... mını es ı e • . s· . c) - idare meclisi ile mUrakıplerln 
K ıyam ııeferberlık illn etti Japonlar 1 ve teklifleri hakkında karar 

urusouyu A 'k _ d dil CM Tapor arı rü merı aya gon er er. o- le 
d~mclerUçok ümitsiz bir tarzda inkişaf ve)e_._ idare mecliıtinin sclahiyet ve 

~a.J'k\ir :'flı doğu~a vaziyet arhk çok va~if elerini tesbit et"?ek. 
iLK aya gırmiftir. d) - idare mcclıai ve muraka~e 
So KANUN heyeti azalarını seçmek, işten el çektır· 

1 vyet - Alman harbi; kış fena hal- mek veya ibra etmek. 
b~ bast~rm11 o~ması Sovyetler ülkesinde e) _ ldue meclisi ve muraka?c hey· 
likl isti~~ h~rbı yapan Alman ordu bir- ti azalanna verilecek ücret ve ıkraml-

eri uzcnnde menfi tesir yaparak Al- e elerle, memur ve müstahdem kadrola
ınan baş kumandanlığı açılan ve genişli- ~mı ve ma!lraf bütçesini tesbit etmek. . 
Yen cephede bir tashih icrMına kalkış- f) _ Kooperatif statüıtünde teklıf likr· bundan istifade eden Sovyet bir- olunacak deği"iklikler hakkında karar 
d eri ricat halinde bulunan Alman or- ittihaz etmek.~ . 
Busuna ağır sayılan darbeler indirmiştir. ) _ Gayri menkul kıralamak. satın 

ul da~~~· Sovyetler Rostofu .istirdat almg ak yaptırmak veya satmak hakkın· 
ey e ıgı gib. L . d • d d • • cidd•. ı enıngra cephesın e e da karar vermek, 
b k tcrakkilcr kaydeylemistir. Alman h)- Kooperatifin di.~er bir. koope-
I aş um~ndanı Bravçiç istirehata çeki- ratifle veya birlikle bırleş~csı _ veya 
~rek Hıtler başkumandanlığı uhde- bövle bir birleşme me-vcut ıse: Iu:-u~u 
aıne almıştır. kd' . d avnlarak başka bır bırJıge 

Lib h ta ırtn e. . • k (Bu 
kA ya arbi; Libyada lngilizler ha- iltihakı hakkında karar verme · 'k . 

re ata dah~ çabuk bir gelişme vermek takdirlerde keyfiyetten ticaret . ı:e ı tı· 
Tr~~ylc Bıngaziyi işgal eylemişler ve at vekaletleri de haberdar ~dilır.) 

ra USf?arp ıehri üzerinde devamlı ha- s 
1
·) Ortaklann onda bin tarafın· 

va h k" - k 'kA t !l are ıtı yapmuılardır. Romel ordu- dan tahriren yapılmış dilı- ve fi aye • 
ac~anıri bir çekilme yapmıştır. ler hakkında karar vermek, 

ınhan harbi: 7 ilk kanun tarihine ) _ idare mecfüincc verilen çıkarıl· 
tekaddiim eden bir hafta icinde Japon· maı knrarlarını tetkik ve icabında karar 
~nın ./eykalade mUmcssili kurusu vermrk. · · 
v::ı:rı a ıle Japonya arasını bulmak irin j) _ Kooperatifin müddetının tem· 
k şılr:tonda müzakt"relere devam eder- didi veva feıı;hi hakkmda karar ':erml~· 
y:ndan~nya hnrp lin etmiştir. Jnpon- k) ~ Kooperatifin me":z~~ ıle .. ~ ı· 
d·r;: ttmanya r.ibi harp karannı ver- 1 kadnr ve inkişaf ve terakk~~ınkı mu,s ed· 

• saa c orduıtunu do h h h hakkmcl"- muza f'rı- er e k l . . h • nanma ve ava zrm er usus k 
1-·~avvbet "•dını arı-~ete gr•'rmiş. Pearl buhınmnk ve kıırarbr ittihaz etm~ h' 

1 r o •t 'l Am 'k S el d'd' Umumı ey· r' rt I . rrı ava, İnrrapur füıle- Bu va7ifeler ta a ır. k b 
~n ,. n ıltereye a w ır daTbeler indir- et gerek ticaret kal'ununda ve g~re .:1 
J l!!tlr.l 7, a,. 9 ve- 1 o ilk kanun günleri t. tüda yazılı sair vazifeleri ifa ile mu· 

apon ar Sı k" f · " n l vam or ezıne ask"r çıkaT- ke1leftiT. 
rnı ar, M l,.:zvada lngiliz ordularivle ADI UMUMi HEYET 
çarm!':Tna w a ba l 1 R N...-lSI ve F'T . amı!': nr. ..vaı adalarına TOPLA • ı . .. d' 

1. ı ıpınlcre taarruz ederek ehemmi- Mııdcle 27 - Umumi heyetin B .~ye~ 
Yet ı muvaff k 1 k t yı üçunc\ 
S . a ıyet er a:ı:nnmı!!lardıT. toplanması her gene mar a 

nenın b'tt'W• .. 1 ırn r:un Filipin adalan Ja- hafta,ı içinde yapılır. .. 
Ponydın kontrolü nltına girmiş bulu- Adi umumi hevet, muayyen muddet 
nuyor u. içinde, idıuc mecfoıi tarafından t~p1an

tıya çağınlmadığı takdirde, davctı mu· 
raknbe hevrti re•i en yapar, toplantıya 
davet tarihinde, kooprratifte mukayyet 
ortaklann onda biri taTııfından, topla~· 
mn tarihinden on beş gün evvel, tahrı
ren yapılaca\: tekliflerin ruznameye n.a: 
vesi mecburidir. Bu talep idare meclıs• 
tarafından nazan itibare alınmadığı tak· 
dirde, mürakabe hı-yeti. istenilen huıu
su ruznameye ithal ettirilir. Müzakere 
ruznameai umwnt heyeti davet edenler 

BA TE İYOLOC 
Dı.e. Kemal S~lili A vsay 

İ.ITA t HASTALlI{LAR 
l'ı1ÜTE!IASSISI 

k..,TEJ...E~ON : Klinik: 4223 .. Ev : 3536 
ka~~~ı:d:r~anınzgfilı caddesi No. 20 de 

TELEFON : Kılinik: 4223 .. Ev : 35:\6 
R3 1-13 

Madde 29 - Umumi heyeti iidi ve 
fevkaliide toplantılara davet ve ruzna
menin ilam. Kooperatif merkezinin bu
lunduğu mahalde münteıir gazete veya 
vazeteler ile. gazete olmayan yerlerde 
de resmi ilinlar için meri mahalli örf 
ve adet vcçhilc yapılır. bu davetin top
lantıdan en az 15 RÜn evvel yapılması 
ve bunda içtima yeri ve saatinin bildi
rilmesi ve kevfiyetten ticaret ve iktisat 
vekaletinin haberdar ediJrn.,lcri şartnr. 
ncaret vekaleti mümessilinin her top- 1 

lanbda huzuru, tiplantıya, müzakerata, '. 
ruznameye ve zapta nezareti mecburi
dir. T oplantıcla bulunmuş olan ticaret 
vekaleti mümessili tllTafından imza edil
memtı zabıtlar müteber olmadı~ gibi, 
tescil ede olunamaz. 

KARAR NiSABl 
Madde 30 - Oraklar umumi heyeti

nin adiyen. veya fevkalade olarak top
lnnıp, müzakerf.>lere başlayabilmeleri 
kin, toplantıya davet tarihindeki ortak
ların yansından bir fazlasının şahsen ve
ya temsilen hzır bulunmalan şarttır. ilk 
toplantıda bu nisap temin olunmazsa. 
ortaklar ayni şekilde ve en çok on beş 
<:!'Ün zarfında. ikinci defa toplanbya çağ
rılırlar, bu ikinci toplantıda hazır bulu
nan ortakların adedi ne olursa olsun, bi
rinci toplantıya ait ruzname mGzakere 
edilir ve kıırara bağlanır. 

Kooperatifin feshi hakkında müzake
re için yapılacak umumi heyet içtimaın
da, o t:ırihte müesseseye kayıtlı ortakla
rın en az üçte ikisinin hazır bulunmalan 
lnzımclır. Kararlar mevcut reylerin ek
seriyetile verilir. ilk toplantıda bt nisap 
temin olunmazsa ortaklar ikinci toplan
hya usulen çağrılır. Bu toplantıda ortak
ların yarısının, üçüncü toplantıda ise, 
gelenlerin huzuru kafidir. 

RUZNAME: 
Macide 32 - Umumi heyet ancak 

ruznameye dahil maddeleri müzakere 
edebilir. Şu kadar ki ruznamede mev
cul olmasa da idnTe medisi azalarının 
azline karar vcre'bilir. Azline karar ve
rilen idare meclisi azalarının yerine ye-

lstanlJal Emniyet Müdürlüğünden : 
Müclüriyetimiz sivil memurlan ic;in 550 takım elbise ile 550 adet palto 

yaptırılması kapalı zarf usuliyle münakaşaya konmuştur. Nümuneleri dai
rede mühürlü olarak bulundurulan bir takım elbise ve bir adet paltonun mu
hammen bedeli 64 liradır Muvakkat teminatı 2640 liradır. Eksiltme 
71..I /942 çarşamba gilnü aaat 1 S te müdüriyetmiz binasında müteşekkil ko
misyon tarafından yapılacaktır. l•teklilerln .. rtnameyi ve nümuneleri 1ıör
mek üzere emniyet müdürlüiü mubaaebeaine milracaatlan. 

23 1 5431 (2631) iyet edeceği mn olunur. 2 (1) 
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--------------------------------------------------------------yeni giren yılın -
K.utlu olmasını diler 

• 

Turyağ-Turan yağ fabrikası 
--------------------------------------------------------------... ------------------------------------------------

Zeytinyağı ve sabunları Türkiyede rekor kırdı 

TURYAG 
Fabrika llüdürltlgft. 

Çok Sayın 

Bugün hulul eden yeni 
derin aaygı ve 

o-·-·-·-·-·-a ·-,-· 
1 ·-·-·-··- -····-· 

Müşterilerinin 

yılını aamimiyetle tebrik 
fülrranlarını bildirir 

·-· 1 - -·-

eder 
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Siz de ( TURY AG ) mamulatını 
Emniyetle Kullanabilirsiniz 




