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Şeker I iatı bir milr. Çörçil Avam ltama-
tar arttırılıyor rasında izahat verecek 

(Baftarah 1 ind Sahifede) (Baştarah 1 i-1 s.ıW.fede) 

J11Wıiım 8Ö,fleaı.iş, kasa ve çuvalla fe- ~er biliaçoıu .:Ve~~~; ~..-., 
lı.er uf1ŞID• >'""kbındıin• w paaear 1in Londra,.a donutunde •• • vlen ... 
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ŞE .. i._.l ... 'R HABl*'l.LERI: Singapur 

Tehlikede •• 
---·---:::u.: :::1 =:: ~= r= 1e: !'et~ ~:.=:t!i: Tütüa batıştan 2~ ,5 milyon kiloyu buldu 

mntakasına ıöre yüz para, yiiz on para ~ur .Ruzvelt aras~da haıfıııia gü~imlıi liN#» (llaştarah 1 ind Sahifede) 
n fiç kuruşa iblii edildiğini ilive et- merinde ~e edı!en ~ • ·~ .._ tbha .....,... (ıkaramaJ& Ban- lçia 
_.. llmll •wbeti ytibek obarpa ı.,.. ile tarihte bır eıı olnuyan bır mU- B ~ d k 1 • t •• t • • başka yerlerde ne kadar büyük zorluk• 

delle şeker veribnesi temin edilecektir. Mrliği bir askeri ittifaktan daha samimi lan durdarınak için bütün kuclretlmlll 
~küçük (OCUklanna çok ucuz be- Jetler arua it birliği kurulmuttur. Bu İf ug ay e en erın u un tarla karşılaşmış olursak olalım, Japoa-

Başveld1ln 1leyanatı Grup 1llll1DDI he- ~ ~ Aalaıat Kordiyaldan ftha P- P*l'llM!ie mecburuz. Dii'9'anm ..U.-
yetince lvi kaı$Jlenm1'br Dlftir. nlanm muvaffakıyetle önllyebnm.-

=~~ ~ r~~:oAr::;ME~~Meyl. ekmek ı·stemesı· yanlıştır ~~ıı~=nı:==~:lüğün8ezid~ 
Ankara, 20 (A.A) - BaşvekAletten g~ı.inia aiyaıi yazarı eliyor ki : B. Birleşik ctimhureyetlerle, Büyük Bri• 

tebliğ edilmiştir : Çoıçılin Avam ... Kamara-d~ ne ~~ tanya ve Hollaıula Hbldistanunn milşt8" 
1-X~n heyetinin 263 sayı- demeç yapacacı heniiz belli deiildır. rek kuvvet kaynaklan Japonlardan U.-

h karan ile ve memleketteki şeker mev- T eaki~in laazarlaclıia bir çok maile- tün olduiu halde, hazırblwzlıktan ileri 
cudunu tesbit maksadiyle 'bu sabahtan re ba,vckıl ccva~ verecek durumd~dı~. Tarlalarını bozup .,,-.1- macldelen·nı·n az,•lma- seıea b~ kötü dununun daha .. 
(Dün .nahtan) itibaren __..ahm ve ~aka.t dhvlc~e aıt me~~erle tbÇör~ıl ....... - ____ __.._ bar zaman .Jevua edeceii hD......_ 
sabmı ~ ve mevcut "9'kerler 11yaslı sak nde ~·-:~:!81 . L':~ rla~-~ Harp umfmc1aJd ustabiı tecrilbe ..JD. 
beyana tAbi tutulmuştur. ?'~pı aca e~ı,_..- en K.U"a ~ SJ08 sebebiyet verenler takip olunac1•k miş hir kumandan olm pneraJ Vawılbl 

2 Ti ti ·~ 1 ed bütün h ıçın zamana ıhtiylıcı vardır. .- bil·..ın. L---"-'-"-- yap'-x..--1-- L-L-~-- care e ı~ ... ga en a- HARP V AZtYETI VE ~>&a wuanuuar ,........... INIJllKIU&" 

kild vıe hükm! ~ 1ıicaret maksa- ÇöRÇIL KA8lNESa Jiyor. Bununla beraber zihinlerde p;yle 
diyle nezdlerinde -şeker bulundımuılar Lo d 20 (AA) T . N f'el d ne ,, .. __ tlltün atd .. ·' ·- ı 11a1ııı~ ...... .. ....... _.. - bir şüphe vardır : 
ve şekeri imal ettikleri maddelerde kul- .._...: '-~- ra, d eli. • --;:. aymaa gaze- e ep e a.....- S ..._ _ &f~f' ..... a UGZI ,.....,...... .-- - Acaba Japılan laaıuflkls pç kal• 
1---- bilA- L-'l..!1-• LıoL-t ft-l. •• _ ...,_ -Y yazman a )'Ol' _.1 : 
MWllll wuuın ıUUUJU ve l1VJUll ~ Çö ·ı k b" · d d V• "klik Tütiln piyasası hakkında dün akşam yeniden kıymet ifade eden b(lyük ıir- mi§lerdir. Dihı akpmtı bdar bu rakam· ımyacak mı" 
Jar 20/1~ sa1ı ...m ti~, ia ~r .:=. B.;.!t1 hu Y:!:;; alman mah1mat §Udur: ketler ve müesseseler katılmıştır. Bun· laıda bazı detiflkllkler olclulu mubalt- Mihvercil;r bunu kat'iyetJe iddia .U-
maiaza. dtikkin, depo, anbar, fabrika ve kudretli bir gayrete hız vermek .iatlyor. ~e~olte tü~e~k üze~: .~n yir- Lardan. bazı.lan harp zamanına ait pr- kaktır. yorlar. Bir Japon uzm Aaglo 8mon• 
lmalASaane tube la:ımisyoncu w aeente- Uzak Şarka münakale yollarımız büyük mı dort saat ıçınde yapılan tutun satış- ketler olmakla beraber tiltUncülerimizin Alıcılar arasında Ostro Türk ve Yakın larm ş.kl AsJr• lflaleri saJl)ı eltfu. 
Jeri nezdinde ve sair :yerlerde mevcut bir tehlikeye girdi Hayati kıymeti olan lan bfi!'1k bir ra_kama ba?~ olmllf ise istikbali bakım1ndan içlerinde kıymetli prk firketleri dörder buçuk mD,oodan lunu, Singapunın mnt Okyanusuna 
tekerlertnln dnslerinl . ~. mlkdarlannı ham maddelercln bir çojunu ıt.ybet- de halrikt satış mıkdan, ~er !:>ölgeler- roller oynayanları bulunacağı da mu- fuJa Yerli Orenler tiltün IJmitıecl yine a(ılan yollan daha 1IZ1ID zaman Japoll 
ve bulund~arı yerlen göstererek l>E:- mek üzereyiL Yine bu bölgede büyük ~en telgraflll?~ geç gelmesı yuzUnden. hakkaktır. Bu itibarla kendilerini bir mühim mikdar1uda mUbayaatla en baş- de.nizcilerine tıkayaımyacağım söyJemit-
yannamelen 21/1/942 çaqamha ıUnil kayıplar vermiı bulunuyoruz. Bütün öğrenil~emiştir: Fakat satışların 23 kazanç telAk.lti eylemek mümkündür. ta ıelmeJcted.irle. tir. 
ak..-• .. bdar 'bo1unduldan yerin en bunlara rağmen memleketimizde bit- b~ milyon kiloyu bulduğu ve hatta Bu yıl piyasada faaliyet göstererek SATIŞ lllTlLAFLARI Sa18hiyetli İngiliz şahsiyetleri, ise 
._.kabilind~~ makbuz ma- ldalik. neri yoktur. Ak.sine olaT&lt yeni geçTü~~~u~akkaktır. ı.;:..1 .. k 1 tütün alan firmalar §Unlardır: Şehrim" d ki _u'-alı akam1ar tü'tiln Sinppanm Japon ihtir.tauna brp ıe-

e • taarruz harektleri faslının açılmasını . '~ pıy~ uuy e mu emme Akhisar tütilncUJer bankam 100,000 ız e. aw& m . . pimm 1ııir 9etl nzifeslnl ~ .... 
3 - 20/1.1'9ft sabahından evvel sa· .. it bii ,,,.......,. 8 lam k .. bir netice vennesı karşısında duyulan kilo, A. Mat:yo :firması 50,000 kilo, Abdi satış1annda bır çok şiklyetler ve ihti· - edec-ilnden 6mlhar -=rlntl-

cı.. mBşterilere a........:IL.... gorme ID'DJllU YU&~r. q a uze- . _ h . d' . • ah" ed. if Uıflarla lP .. -.1 .. -•alard Bunlardan ..,..... -• av ,,_ · .. ı-... hıenU& -. la b .. "k . . Ç" .1 t k mşıra sevın ıncı m ı~tt ır. Fuat şirketi 360,000 kilo, Ali Ra' fir- ACLl.:l~UU9 ır. en •--..._.. • . . . re o n uyu maç ıçın orçı a ımını 
1 

.. h. · tGre& YekiJ tin · mr. 
veya ga.tardikJeri ,erlere sevbdilm:ye: seçmekte serbesttir. BUôDAY YERİNE TOTON. ması 40~ kilo, A.h~ Ragıp~ mu ınu, e ce pıyasanın Atala ... Shıppur .....,_da Y. 
rek satıcı elinde kalmış oJan ,ekerlerı e Yalnız bir hldise ne§eyi kaçıracak ka- 80,000 ltilo. Balcı şırketi 56000 kilo, Es- açılması için tay~ t;dilen günden evvel ilak Mr~~ haBBt almtbr. 
llltıcı tarafından wrllecek beyanname- R - h- . dar ehemmiyetlidir. Çe§me kazasının at öz.bey firması 151,000 kilo, Erler lir- yapılan satışlara aittir. BUyft Britan,mıa ~ .._ wll1la 
ye dercotunacaktır. 01 ya ,,.. O or!belerı Alaçatı nahiyesinde bazı köylüler, tü- keti 750,000 ldlQ, F.enaf Ahali b.mkası MMela Kemalpaşa kazasmm Ulucak wziyetlerde tftenmes enerfisl Be ... 

4 _ 20/1/942 sabahından evvel •hl- NEF&C> ALl4A ZAMANI tllniin bu sene fazla para etü.tiJıi göz- 450,000 ~ Fe~acı Sabri . 30.000 kilo, ~~ bazı ~ 14 Soııklnun raahk1an uım-p ma....tl& o1hlU 
mq vem~ ieslim edilmek üzen BlRAKILMIYACAK önünde bulundurarak buğday tarlalan· ':elemenk şirketi 237,000. kilo,~~ gunu saat 14 de koyle~e gelen bazı alı- ftttbıGlitne, Japea teb'ı..w 1Mıııllınıt 
yola~ yani 'ba,iin elinden çak· Stalin Bitlerin bir ilkbahar taarruzu nı bozmıya 'başlamışlardır. Bir köylü ş~eti 810,00~ kil?, Sabn ve ~ten şır- cılann mallanm talip olduldamu w .ı-iyeeelW w ~elimi plmek 
DUi ve fakat .milPeri eUne varanı.aauş için ordulanaı yeniden ınu.bilmesi aı- tarlasını bozmuştur. keti 258,000 kilo, :inhisar idaresi 560,990 ucuz fiatle bu. m~ ellerinden aldık· •raaıia bJM1ı1mt ~ 11abıla Mı 
olan tebırler miiperiye vardıia gün te.- timalin d v • a h . Bu hldise Uzeıine Alaça.t.ı nahiye mil- kilo, tbnııhhn Ça1mol1u 154',toe kilo, larını, halbu ki pıyasanm 15 Sonklnun- -.unee elm 
lıılt edOm g8ıılbı lktamma bdar ikin- . e .. eger~ en az. e ~mmıyet ver- dürlülft icap eden tedbirleri alımı ve K.ab SaduDa1ı 150,ote kilo, ŞU1ml da ı..men ap)dJla nazma el'DU'lk bu fB. _. •• _._ ~ 
d maddede yazılı pilde ayrı bir be- :"yor. Böyle 1:.ntaam.tz ılk Anda mu- köylUyil tenvir yolunda bazı icraatta ~eml UG,to~ kilo, MabsW ihnıcat ~ sa.~~ bozuhnası icap ettilfnl bUclir-Y .. s.• a•w.an 

anmme O. bildJrikıcektir ~eder k . abUir. Alman~: bulunmuştur. Tarlalarını bozanlar ve &4 197,000 kilo, Muhtar Ataman fi*et1 mişlerdir. 
:y. s _ TUrldye şekeı- fahrikaı.n A»o- rm~ bir manevıyat y~mı, ~~~ti gıda maddelerinin azalmasına sebebiyet ~ kilo, ~t Zeki. 150~ kilo, Bu ~ ~tldk edilmektedir. . 
ııim ..ı-ketinin emrinde ve 

8 
..ı--.1an.a- Qt-iyıetle m~~~ ~me ~~· verenler kanun yoliyle takip edilecex- Nun Nalbamoğlu 50,400 kilo, Süle7man Gediz köyü halkı nanuna yapılan bır 

da bul.- -t.-t- ı..... y, ~ .. aL• 8"7etler Biriil!nin bir söa:Osü. bu lerdir Nalbantoğlu 14,000 kilo, OltıQ Türk .fiıı- şikiyette, bir muamelede yolsuzluk ol-
. dirunaıı ~- ..... ,.annameye ,,.01 yıl içinde şöyle dem~tir: ~FMINTAKALARDA keü 4,986,lGO kilo, O~ıoğlu şirketi dulu ve köylünila llfal o1mmak ~ 
~ 'verilen beyannameler 1 . 11 - Nuilere nefes alacak zaman b&- SATIŞ MlKDARI 400.000 kilo, öztürk şirketi 300,000 kilo, sat koçanlannııı ellerinden bazı firma. 
Ge k - Clel edilecek ~ ys enn- ra~ Taanıızumuz bütün cep- 1nh" l .. d .. ~ .. w .. tütün Rıza ihncat pbtl. 57.0,000 kilo, Baza laza elındıiı 'bildiriJndftir. Arada~ 
__ 1 on ,.__ --1.1::8 L-LI~-~ he boyunc.a devam edeoektir. Bitler rt~-~- ~udiink~ 1.':1ubillurt ~u .. Kayaclipli odala 11.too kilo, Snel tir- bUyUk :fiat farkı mevcut oldulundan fil. 
-eri - P"'"'MIP - """'7__..., •.:ııcıeıı· d bele ~.. kes'_, __ . rapo orıu.gunun ıı eıııne gore ._ .... ,,__.. ~ a-.a.1 ---~ -.aAAn .. k 51 . __ .:ı.:ı--• "b" wnnedllderl be .§w ı ar re U54vaıı Ulllel"l tütün satışları şö ledir· -=u. • ._...._ ...-, ~- &UMU -.-.. tun anununwı DıCl WiHlw:11& mucı m-

_.__,wtn .z-"'~ıe: kuvvetlendirmeğe ve bir kış hattı tut- Al~atıda 230Y000 'kilo Altınovada kilo, Bo;Jwı fb'bti 119,• ldlo. S. Da- ce bu işe mndahale edilmiJtir. Eğer ta-
aaevıcut ...,......ıeri DK-• mağa fırsat hulamıyacaktır.• ...,. . .' ' . Ala- DOD W kilo, Suplıl Bıkla 211 ... kilo, cider VMmdald farkı ödemezlene hUk-
..ı,.mw JliDl kot w bmılm'."~ YENt Mtn"l"EFlK KONFERANSLARI 1~ kilo, Ad~dede 9s&,600 kilo, . Tüık tiitibı IJmjted fiıketl ı.-..- ki· me mUracaat edilecek ve hutribn karan 
4151 aummalı bnunJa muadclıel 65 mcı Se ~ hftldhnetillitJeri bil I şehırde 4435 kilo, Aksarda 2.910,590 ki- 1o. TUrbtp fiıbti m.- kilo. t8t&ı '9lJer sayılaeBtır 
maddesi ....;w.,. vali w Jr.aymabmJa.. rm~k W:iıı1iul __.__ bn.u..-:.. ol~- lo, Ahıköyde 1200 kilo, Ber~da ihned .ı..a.-.. 7'1.000 kilo, .....__.1 

61Ôarece L:----ı- de ~-- -"-Uıı-
ra verilen salAhiyetdairesmde aTUnB ya- ,.e .. ., .... ,... ·~.-... 1023,825 kilo, Bayındırda 211100 kilo, n-_.._.._ .,....-::,.. ~- y.·-ıı ~L ... _ 

1
•"!.;;.;: ~3~-awa.a 

lank 1rer ikdıl?'la tesbit ~ fanian 11'"1tlere iinihniizdeki ay!arda w- Bodrumda 43(100 kilo Çinede 23912Q ki- Da&.U 508,_, IUIU, CDI 'Un!IUll!'r -uaı .evve a'S~ .-e tiltwıa:nn ucma 
~ P m n e- nllMak kesin ~erin iyi hazırlan- lo Çeşmede 114000 kflo Dikilide 2,540,• kilo, Yalan prk flıbti J.e atıldıtı allkalı makamlara duyunıl-

7 · Şek · ........ akit ilsaa masmı kararlaştırmak üzere yatanda 2l2'120 kilo Fo-da 180 365 'kilo Feti- f..478- kilo muvakkaten lllilı..t'u et- mll§tur. 
- erın sa-w--- ne v m • 11 ........ ..., a ıu- &-.. " • ' r-- ' ' ı.. Js lı .,.., • ~...__._..._ • ~- • ·• ... ....., - Ut W· vede 476 520 kilo Gördeste 415500 kilo -------------

._tZMtan 'Döiiio .,~· - 111' • ., 1 ••· k-m·~ı1a 4az'.35o kilo. Kara1t • SiMJilifı lıaltoe pelr a~, s .. ,a yola ile yapıla-
•n H'rt -+"ftt'!dee valiliie _... :ING!I.Jz SEFtRtNiN ~JI. 214.000 Kuşadasında 330,830 kilo, Kula- ·~ 

Çiltçiye dğüt 
9'• 

NUSltE'l' KÖYMEM 
Ekmeğe bak, çiftçi dayı, 
Şimdi senin aslan pçı, 
BUtün dOnya kaybederken, 
Kazanırsın, davran eriten. 

Tohumunu erken eken, 
Bitirmeyen ot w diken, 
Blrakmıymı bop toprak ..• 
~ ona ilnlil bir ha'k, 

Etrafına şöyle bir bek, 
Var mı ahu y6ksek 'Ye ak, 
Bizden daha gQçlQ millet? 
Sayendedır bunt.ar e~. 

ı.a 1: tici liilfa ,..-- dan .......... lıroskova, 20 (A.A) -Jngikerenin Kos da 39,000 kilo, Kırkağaçta 578,800 kilo, at/efa Jaiç }'O' mbi caJı tiitiin r/art1ealı 
ldı • .. w lw fl!br ehm w a- =~=-..::.... =-~ ~=~~ ı:;~~ 5~ ı!'ıo~~ • e• -•- g:= =. :!: =· 
~ ı;ıra ~. ı.:ı= mesajda düavw ~ilam Jlluabı- mişte 1,087,630 kilo, Seydiköyde ~ ia blmt ~ b......... Tiltilıı jhrJlcatiyle jpiaal edm milea- ICunıet olur o~ 

= • , 5 j.; ._.. .. bııl9r m lnaJtmek ıc::a ..._ ooıetWu tiddet- I.998,497 kilo, Seferihisania l~ kilo, dan talemHcr JııaJlaa W... Jlııtl)w we1erin Bura :v~le iüt6n anki halı;. Kollannda llebmetıçillJı.. 
+w 

11
.41tft{.:..._.t' ıdir. ~ J1zma .,Z!fjini 8iglanif •e Setc;u~ .11.800 koo,.Söftde 104,115 'ki- ft11C911a Z:tofirler. kında h~ümete vaki olan mUracaatlan ... _______ ...,. ___ ... 

.. - pall W -.r w , clemipir ki: lo, Salihlıde 53,000 kılo, Somada 474.714 fate ıaMihllil& eklmk wuaau 8e .DaUr1 itihan alınmı,ar. Vaaoo w-
" il ı... .:.. 1 1 1 .:: c - Kaileria w wm1mapır. Za- kilo, Smdu-gıda l,6i9,135 kilo, Torbalı- alüadar olarak bütün memuriarmı bu lesi de halJedilmlftir. Y~ •• ta.nnter 

1 
, T _ ,. : , .. fere kn•v b .._bir gak muJaue. da 380,~ kflo, Tirede 1,179,96'1 kilo, işte çal.ı§tırdığım, 8DıQk ltu .i§ln JIODU ...._.., J • i.. ; ';"{I 

1 
l:.. ~:;: beler vaeml!L Tıııhbüs Alnwdann Turgutlucia 268,000 kilo, Urlada alınınca piyasanın 'kahve ilıtiyacı temin Jlola.aa scdlflaPılldalıl 

m1111r-'v , .=• ..... He. e&ııle-ı ıc;ıı\m..,cr. Bana tıelaw ele ee- 358,470 kilo tWün satıhnqlır. edileceiini bilclinnl§tir. 'em-4A"-- _._..,.ı..-.._ .,.u.- .-.&eti ....._ 
ı. ..._ , , ;-el' laııleld b. çlıme1eı- ._,,™ w;dııaa veuaQe- Dün alcşama kadar yapılan satışlarla ---.-- ~ ,.....,..., __...._.... ~· , ,! .. ~ , llm. ._. ..- ._ ,...ıe ~ bu rakamlar bir az daha yükselmiştir. Yamanlar Jıö .. .__.e Borsada alınıp satılan maddelerin tan c.mıl Yeşil,, maliye ""H 1 ~ 
._,. lla a • - - « "' cr. a.ı.a Dl!l!ıa aMe <l ._ Ne Gl'du- FtA"ILER ı- atış verişinde carl teamtıller bora idare- u .maJl WKik ı.,..ti nlııi ~ T_. 
... ' lılla ' .._ ~ ......_ ı.... ~ 1wıı 1 .!. 118 de ı.er Bu sene yapılara tiltün .sat~ bir Kanlı ,,.,. lıauga.. since toplanarak tica~t ve sana,t odası- tay.in .dildi'-. Vtıdciat w _.... 

llllllt ,._ mll lıcla ••1 ..... w ... 1* ı..p w; 1 M ...... Wr ~ k1içü1ı: ımıamıe1eyoe inhisar edm as- Yaı '!ar k~en ıı..tmfa AkmJa na göDıı1erilmiftlr. "11ca.t od.ada bu t.mai1 Uakkunn :maltiıltkik _,.nJa-
..... '' '11 ...... ._, q ._ • ...1-...L... • =- ---.. -11 • -..a fiat 5e L-- ..;.. cb'i lll1lamıe1e- aynı :kavclen llaltip 'Dıemirt8f arumda mevzu ı..ı.. 6 teknik Jııomtsıon ~1 edi- Jijiae tawmi kararlal""fbr, 
1-,.lıt MI ... ıd ı' ı w ~ ;:.:. •;,.,w11A; .-..:; • ..;.-: i:; ew azW'f:i" i6i :ıam.,tar. Orta- tarla sının meselesinden kavga çıkmlf, lerek te~ata bql•nmıftır. ~~ ·•-----
• tım w ıı- ..._ .... ~ ..._ mı ,,.. ltıl*lll1w .., lııir _._,;_ lama btr hesapla b11 sene tnmnıer to Jru- her ikisi blribirlenu bıçakla yaralamlf- Bunlardan i1zJ1m. acil' ve J>Blamut Tıopr al da" J '"ma 1-:.ı• mla8r- ,a .J... ı\a A _.,, w· nlı ~n başlıyaraC 127 kmı.ıp kadar a- tardır. •.tıüa ~ Pl'l91 "1r W •ahsillledne ait tedrilıatı ~pm lr.omJs. il - 'I'" -------------• ... =....;: \ +alılar• • lılmıştır. Vuatt t1lttln himeleri J61le- te~elidir. ltena.ıst Kemleltet hastalıa- yonlar iflerini bitirmi§lerdir. Diğerleri .Anhm, 20 (l'dıSıak)-Deriat ... 
Aır.eriiafla safer om BBLCIKAuİ.AlllN RUSYADA dir. nesmde tedavi altına almmı§tır. 9hpmhrma devam ~lemektedir. --....ıı te.bit •e d irts' 3,,....... 

, , • ZAYIA'n ~ • lroraı. A1tmoftda te _lm- K rm mrsıı. cmdded Cı'ınk waa igiDıle lsnm..,......mı • malire wWJıeü Gir..._ projeli-. 
CR E l 1 imi S 1 J Lcımlıra. 2 (AA) _Bir JWı:•• at.ı- ruş, AdagWecie lto kunş, Al:aşehirde Genlflel.llecefr vanh1darı .neticeler oda meclJalııde mil· --....... Pn>ienta llUldp •bıııwa. 

- 1' *dıı ,- ...,w ı. J 1 mna Jl61"e Alman orc1usuna yazılan Fle- 1051tuknl§. Akhisarch 110 ~:!,.,1ııköy Kemeralbnda e.naıı ;;,,....,P1•nıı ,,.._ zalı:ıeN olunacaktır. ~~len ı:•=• ---.... -.. ı.tec_. 
itine kendümid ~ ~cıRK. 8a- ilar Belçika F • tl . R d de 60 unış, Bergama.da 97 ....... .,... Ba- Y ....- ı~ ~i- ııth nrn• tatWbt ite+ 
nunla beraber bu if dn-let .-.wm ara- ; k ~l ğr ~n usya a Jlllllhrcla 9Z tam., Budaw + 111 im- nmda bulunan Uç binanın 81!mıetimılc • • GllD geçJıdij'.i eA.pl•r .,ıet,)= 1$ w 
-.JMA nbpırJ.da ~ mu. - Ba '.Mos:~.ar~ CA~~ - İtıtalanmız .,... =. ~ ~u J: =- =::=!:1:ı~ i~:: lngılıZler• g4re ~~.ısı~~- 27 lııila 
ancak milledmidn lala- lnsulaaı. .._ db ıece de clillmana ~ hareketleri ftll. • --. ...,,.... • dar aeni§letilm · beledty karar • _,e d.._ ha-
ve ben ferdi çahwmalanmızı bapnrsak f li tl d t · 1 dir - 'Uf. l'«i,.... • 1mr'llt. G& lı .. e 97 ~..:l-ı. . esme ece rRJMlfe-L ı Le...: C..Jilf=-1·' .zina ~m.m .S728i0 lira :bedeUa Jxaııe-

ne aa ye e evam e mış er . kıırat, Jr....fı J iz • ...... Jrs-ıMı- Vo=uu~tir. ,__,...._. _,. -----..ıı landınldıiı zikredi1ınekiec :mi ,:e~ Şatıst ~tt~ ": -·- nmda t• kmwt. rnp• ıAa 87bnt Belediye 1au kısımları UtimlAk ede- tir: Avusturalyalılar, lmparatorlu.k ve w.ı e · 
ita':~ vem ere PYft! AJıd•ni~ -e h~rlı k Kalaıla 1U bnıt. Lt 1 ;ta UI im~~·~ maim1ara ~yıet bil· Hint kuvvetlerinia .uazl terki zorunda 
-. ... ..._. • Wr • , • • n11. v + • bnıt. • · ı\a as dirilmiştir. kaldı1üan ~1gede durumu ujlamlaı- JP~e •aDa.de 

lmUm •• Silahlanmm ancak .!.t'· (Başlardı 1 mel Sahifede) bınıa, M 8 fa ....... <lıılez 't' 98 hnnak ilwe ~ri1n>l§tir. Bunlara~ mal 8'b'N o'•zlM 
..,_ h x"J.. ..a.. hnıbca- 8~ Şimalt Afrikada iki taraf kuvvetleri lmnııt, Se;ı•'s• us Jmnıt, s' Aıi- Vartl--n ..ı_fı ~-l. hal mevz1leıiııe ginn1§leıdir. DU§mm ... _.__ 
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- ... •- .., ı..-:1 1--1~ .. ..__1..1-.ıdk s· ·- --L • .....__ s L• • ~ - Aı _. • aa m tanrfından tank1arm --'--'-le -3-- ---..-., , ... e.aı ~, - ~ ..... "ww 1'91'1 1 +4 illı1ren .... ~ ~ .-~·~- • 11'elll1 .__ --.. Dilf _.. --... .,..- Y~..Y 1•~ L. lllkelf -1--1-~- L-AL 

ladllr • .-. • hı.Alllm u.. ..... kada limaa ~ ı.. .. Jııtıcumları ı-ıe • ......._ tw&r• • ıa-.. s.. maa biti•or paaetli h&emn p6ıııkil~. Avu- - ~ :ı;-- -
denlyeti .. ~ ... tMaDw cemi- yapılmıştır. Agedabyanm cenubundaki ..... ıa bnıt. Sra 1 ..... n ..... f T turalyalılar ka1ıramanea ~on.. leNe mal ~bl olanı. ~AMI la-
~ JOlda dfitınıaua mcdda taşıtları ..e as- ........... - ...... "Dl'lll1e • brılt, (Baştarafıl inc:i Sahifede) 11'.ATYAU AZU(;I ~ mıeciil ~w •• •.•t...4 

mi bn-etleri ~ ~ Taapd •ı 17 Jmrat, Udsııla • bn1f- bala Giiı.te flımuıdeki •\nekler tir- Hilldlmete .. telen t.tıeıtet. gll'8 • '-"'!" Uyiı. t.l&flnlmıde .. 
:hansa l.A!e::!: tir. Tobruk ciuaıwılıı bir daıpıw tıc. lıır. tılml§ ve.: b" .. yilze _. noksan durum vahimdir. Bunun başbca eebel:ıl heyeUıe «idlıftlleeektlr. 

___.. ret.....- imma ~. Orts' ..__ # ' ,_ p' sia- .. ırınm . r _am haw. k11v"41erinh:ı yaNmmım azalma- -------------
Panayaıaua 41b'1Jro• .MakMa lilllma teairıleriüı ve ~k lıl "'' ' w .. - Wr ı 1)4!1i olWaa ~ 93 kilo üaek ..o.de- sıciu. 
Vişi, 20 (A.A) - Fransız bUkUmeti eeydımlanma ltam'bsdmım edilnwıme ..-.. "ftMP '= ._. __.b, & bli- re ec!ibiş, f1:m Slhıôl. tu~ zal>rt va· !NG!LtZ 'BJIBVt TICBJ.!l':t 

LAlpzig panayırına qtlrak etmeğe ka- deYam edilai§tir. .._ ..,. &, pmti pmti _. IO rak,:lrle adli~ ..nlmi§tır. Bu fırın. ltudOS, 20 {BMJo) Sinppur tebJiti: 
rar vermiştir. lTALYAN TEBUOt ..- • ..... _,,, '«. • 1m ' D= 4 4a "lWdt ~ ~-°?"· ~ Japoıı]ar biltln .-ıp cepbml bo7unca 

Tayvare'de 
TELEFON: 3&·4& 
•va1111 

Marılta l(ôklt'an 
KORA TERRY 

Boma, 20 (A.A) _ ıtaı,.. rewı .tee- litfilnhje •••• • i..n.. w UI 'iC.. UncU maddeai hükümlen tatbik edile- şiddetli tazyjklerin1 devam ettiımitler-
liği Agedabya ile Marsaberda wmcia nqll* _._. da w:uca elııluiw• 'm celdir. dir. Eıı ajır jalQl taz)'ild lluar - Batu-
dilşman milfreı.eleri püsldlıtülmiqtür. llakiJd .... fjatj.,in t.Qj .. e' rıliili KADC!TV * ""' onin-.,.. 1-bar mıııtakMmda yapahmftır. jcıbo-
B'ır kaç dUjmaıı ur1ılı taııln at~ açmıı- pUI 'ttlr. rn•yu.AKA.D~ B.ı.a DVAU naı fimal hududu boyunca .Amı.o bQ.. 
tır. MOhbn ttalyan ve Alman hava bıv- Al.ICD,AR Beledi~e riy~inln .emri,Yl~ Kaı:şıya- gesinde dÜfDWl hava bnet1eri tera-
vetleri tngilizle.rin müna1tale 17o'Darına Ba ._ ...... tii&ia MnJan a• a h Belediye J.Ubesi muvaKkat ıaşe btlro· fından bUyUk faaliyet ~. tn-
ve Ma!taya hncum ettntş1erdir. su hu gece saat bire kadar 'karaelerlni giliz avcıları Kuar ııebri mamabındıa 

Dolu ~enizde torpil uçaldanmız b1r almıyan vatanilatJar için açıktır. Bu bU.. ldiç(lk bir pmiyi '" bir kaç mavmıayı 
döşman kafilesine btıcum ederelt asker ro yenl gehnlı, ea1rlclen Xarşlırakada mitralyöz at9fh>e tutanık bwra vjrd-
yilldfi beı bin tonluk bir gerıbri batır- ikamet etlip kames1ni alnaanui. ~vde bu- mıfleııwhr. Bir han çupp>umda dat-
mışbr. lunmaııı11 veya 'buaa öeazer vaziyetler- lllllDlD bir aVCI ta,naresi dilfi1riilmBltOr. 

VE tNGll.tZ HOCUMLAR1 ele olan vatanda,ların işlerini ,görmek, TanareJerimiz J[oalalampor hava JDe7• 
.MAE 1fEST'bı t.siftz tayyarıekri ı:eee "8zı yedere, 'brne1erini -vermek içiıı riyasetten a1 dm.illa hOemn etmlJleııdir. Dilll jcııMrde 

'
mı ......... ·~n,••ı • .oa1ıta Katania Ye Dlzlnlye infill1t dıJı em1r Uzerine 1ıatıı .sabaha kadar & dlıfl ~ ~ jlipClll ıa,, ..... 
a.. 1' DA ••-u.. ve yangın bombalan iitauşlaıdır. ~ 'ft vazife göreoektiı:. ~. 

J1I.JMLmtNtN SONU VE yna!ı yok.tar. lı..r .m. y Ak • Stıı1GAPUJl ozammE 
ucuz HALK GünUdilr- Va~ 21 (A.A) - !fınJ"mk ıı.,... ann şam llBl'All YAPuaD sm, 1 ura ld .... !Winde eDiıılen 

HUSUS! :;o, HER YER (20) Kr. mJs paetwl, lWayillllll Z!Ptı 4-rine . fada japm tan...mm ~ bir 
'r A a 1 N ıtatyanlann suvene taamn ~deniz p~l'IMlılDbee~leneeffııi Bidlsesl tahkikatı hava Meamm ~· 11aar a11r 

NOT R D AM'm boyunca yaptıklım m1Dcemmet 111r ,.aaun .. ~'"" :fi' Ankara. 20 .(Y.eni ~ - lWah va- ,..,.,... •--mxa • .aa ._ Wr 

t:1' ~ ~-=~ ~ Lfıtlen masalarınLU :.:'1~~~ -.47~ !:~ =: .. ! :• ·!"=.·.=~ 
..._ __ K_A_N_B_U_R_U_~ ... Wirifw. ı ., ......... - ' __,<A9,..l.-- ın11an .We edın· .;.., eııc1bneniıı1n mea1S1ni 1ıafta 110nunaa ş• Rı' • Wr "il 7 2 7 tlı1afıp ~ u.o._ n_,IJI lcan .. arrı 
..- ldndm Z.-. ........... • d li•. •111~ lftnl --.-.1 M9 ikmal etmesi muhteq:le'l&r. leıdir. 1ki avcımız ğql>olmuf&ıı•. .1'9~ U UUDI 11 



TmdUIR 
( 

"Yeni Asır,,ın Askeri 
muharriri yazıyor . 

ikinci bir iş'ara kadar ıeker 
alım ve sabmının men edil
ditine ve mevcutlann be-

cBapuata ı1ac1~~!re :.dalarak~wyokedilmiş- yanname ile bildirilmesi 
Stokbolmdan gelen bir hıl~ g General Romelin Libya hiıdudundan 

Moak.cwaı:un 100 kllomMre bdar Pi'- itibaren •yıca çok tlstUD İngiliz kuv- lazA m ıd· ~.4tne ctaı·r ~ bulunan Jıojalsk v6Y8 Moseiuıi~ vetlerine karşı muhtelif yerlerde F1!h8 1 t!'e l 41il 
kasabası Ruslar tarafından henilz işga safha verdill ustaca muharebelerden SURE l" 
~. Bu mevki tanfmıdan mabadı tftllfllt' taarruz ordusunu yıp-
ahnacaiı vaktiyle tahmm olunan lathk ratmakJ,a 'beraber vakit kazanmaktı. Bu 1 _ 21/1/1942 salı gÜnü sabahtan itihareJ\ ,eker alım ve satımuun i .. an 
~ mildafaa hattmm en az 40 -

50 
vakit; İtalya üzerinden Trablusa yeni ahire kadar men. edildiği alakadarlara teblii olunacakbr. 

kilometre ilerisinde bulunUfordu. ~ Jiılhver kuvvetlerinin geçirilmesi için 2 _ Tkaretle iftipl eden bütün hakiki ve hükmi '9hatlara ticaret ııuıls.adile 
~ beraber AJmanlar bu Dıevkil ilamdı. Anlaşılan Trablusa hayli yeni nezdlerinde ,eker bulunduranl~ ve Mkeri imal ettikleri maddelerde kul)anan 
ımıhwfwa ec1e'bflmlller ~ ~ mihver kuvvetleri geçmişlerdi~. Fak~t bilumum hakiki ve hükmt .-lualar 20/ 1/19.f2 ula sabaha ticarethane, mai~ 
~ prlre, ~ ~ tıne- Fransa, Tunusu mihverin ernrıne hır dükkan, depo, ambar, fabrika ve imalathane, tube. kombyoncu ve acentelerı 
- fazla 11erı.neıerme m e türlü vermek istemediğinden cenubi nezdinde ve sair yerlerde mevcut tekerlerinin cinslerini ve miktaılanm ve bu
~I ..., • _.a ~-'-de de bU.tün nehir İtalya ve Sicilya limanlarından vap~- unduklan yerleri gÖsterecek beyannameleri 21/1/1942 çaqQıba riııü U..--.;;.:::n "'d;='UŞ olmalarına yani lara bindirilen mihver Jruvvetlerimn mma kadar bulunduktan yerin en biiyiik mUJ.kiye memuruna makbuz mubbilt. taraftan her istikamette ilerlemek Tunus kara sulannı ~ben Trablusa llnde vereceklerdir. 
bnkAnlann bulunmalanna rağmen Rus- ve yahut Zuvaraya gehp burada ~araya 3-20/1/1942 sabahından evvel 18~ olup ta henilz ma.terilere teallm 

• • çıkarılmakta olmaları muhtemeldir. Zu- veya gösterdikleri yerlere sevkedilmiyerek satıcı elinde kalmıı olan tekerler sa-
m eski başkentlerinin kurtarılması yo- Trablusunun garbinde ve hcı tarafından verilecek beyannameye dercolunacakbr. 
~~d~ddtoldtuğubgbi~ilFirdın cephelerine.~ ;:~ı!~dudunun hemen yakınında 4 - 20/1/1942 sabahından evvel .ablmlf ve mü,terisine t•lim edllınek 
~ .cı eşe us e en vaz geçmış gı- bir liman olup Trablusa bir demiryolu üzere yola çıkarılmış yani bayiin elinden Çıkuııı ve fakat müıteri eline varmamq 
~ıdirler. Almanlar, cenup cenahlarında ile baiJıdır. olan şekerler miitteriye vardıiı gilnij takip eden gGn.Un aktamma bdu ikinci 
& Taaanrorıun hemen earkmda toprala Ancak mihverin Trablusa gönderebil'- maddede yazıh tekilde ayn bir beyanname ile bildirilecektir. • 
mUkemınelen yapışıp kalmışlar ve Rus- dikleri kuvvetlerin ne mikdar ve teşek- S - Türkiye Şeker fabrikalan anonim firketinin fabriblannda veya emnn-
~ Rostofun geri ~dan sonra- idilde olduklannı bilemediğimiz için eki depolarda bulunan tekerler beyannaq:aeye tabi deiildir. ,__,...ı:-
ki haı:n1e ve 1avletlerini burada durd\11'"' btmların Libyayı betekrar İngilizlerden 6 - Bu tebliğatı almanızı müteakip vi]Ayetbıiz dahilindeki ubıta ve uaa""'""'e 
tlıuşlardır. istirdat için mi yoksa şimd!lik Garp ve maliye memurlan beyannameye tam bulunanlan tebliiattan haberdar ede-

Ve1hasıl Ruslar, wk cephesinde, Al- Trablus villyetini müdafaa maksadiyle rek beyannamelerin verilmesini temine memur edilecek ve 22/ 1I1942 ~ 
IDanlamı ihtiyari ricatlerinden Dtlfade mi hareket edecekleri bittabi henilz bel- be günü akfamına kadar da yine bu memurlar tarafından beyannameler mun
"1erek mOhlm bir muvaffakıyet elde li değildir. Fakat mevsim ilerlemekte ol- derecab mahallen kontrol edilecektir. 
etmemıelerdlr. Onlann şimdiye kadar dulu için mihver her ne yapacak ise ona 7 - Beyanname vermeleri lbungeldiii halde beyanname Temıedikleri veya 
)apabildikleri, A1manlann 1!fosko~ göre çabuk davranmak mecburiyetinde- yanname verip te mevcutlannı noban pterdikleri eal.fl)anların icabed~ 
llmal batı ve cenup balgelerıyle Lenin- dir • yerlerinde milli korunma kanununun 4156 numaralı kanunla muaddel 65 ncı 
Krad cenup dolu ur.ak a)anlarmda, lıı:ıt- BATI PASiFtKTE VE UZAK maddesi mucibince vali ve kaymakamlara verilen aalihiyet dairesinde arama 
hır 1ma bir mildafaa mevzii almak ic;in, DOOUDA.. yapılarak .Uer miktarlan tesbit edilecektir. 
leri giderken bırakmış olduklan yerleri Japow evvelce yazdığımız veçhile 8 -Altıncı madde mucibince yapılan kontrolun blttiii ve ta.bit olanan ee-
lflal etmekten ibarettir. Bu meyanda burmaya karşı Siyamda mildafaada ka- ker m!kdarı derhal Ba§Vekfilete tellenecekt.ir. 
""1Yoruz ki Moskovanın dojrudan larak Malezyada Singapura karşı hızla 9 - Alınan beyannamelerin uıllan yeni bir s.· ara kadar i1ail1 bGyGk mülki-
~ prbinde w ancak 100 ~= iJerlemi~er ve Slngapuru müdafaa eden ye memurlanncla uklanacakır. 
te laatısı.Dda bulunan Moschaisk ıuun takriben 70 kilometre kadar şimaldeki 1 O - Keyfiyetin aJaka)ılara derhal tebliii n l:mzat bu itle m..W oluna-
~ el!ndedır. esu müdafaa battmın 8ntıne gelmlşler- rak neticenin miadında temini lizımdır. 
Kınında da vaziyet pek garip surette ~ SircaPm'u müdafaa eden l.aşhca ıı - Şekerin tekrar utışma ne vakit millaade olunaealı bJlabara blJdhile.. 
~ ve mevzllefD"'Fh"· Almanlar bu- ~etler Avuaturalyalı olUı> bunlann km 
~ SlvastOpo1u alamımuWmna ve başmdaki general Gordon Bennet te ızMm V AUUCINDEN : 
JterÇ ile Teodosya cihetlerini ve Epator- Avusturalyalıdır. İngiliz imparatorluk 1 --Batvekalet yüksek m•hmnvfan alınan emrin auretl yabnd~ •• 
h limanını Ruslara kaptırmış olma1arı- kuvvetlerlnhı Singapuru fedakArblda 2 -Keyfiyet 20/1/1942 tarihinde büdln alakadarlara tebBi ettirilmitdr. 
•~•ilam ve tellşsız d~ du- müdafaaya çalışacakları ştiphesiz ise de 3-Tebar illn olunur. 362 "(1S2 
~. Bununla ~abe: ~y~ ılkba- bunun uzak doğu İngiliz deniz ve kara 
har ge1medc:zı ehemmıyetli hiç bir :;- kales!ni bekliyen Akibeti değiştirebile- ---,,_--._-,,,-,--M-,,-1-d-'"--•-~· ..wa...ıen • l'llz hareketi yapmıyacaklarma Y n celi pek filpbelldir. Cünkü Japonların ~HAr a ICI • ........ , ... - • . . 
~ llbl, ~ Kırım ~ bu mevkie yalnız karadan değil havadan C. Kız Enstitüsü binası C Bloku sıhhi tesisab ineaa~ı_n ikmali 7881 lira k~ 
•damiıda sade ~yeti ıdame ve ı~e belki de denizden hücum edecekleri bedeli üzerinden 1 7/1/1942 tarihinden ib"baren 1 S gun müddetle a~ık ekailt
eclieleriııı tehlikeli addetmemek bizim şi1 hestzdlr meye konulmuıur. isteklilerin keşü ve şartnameyi tetkik ederek 2490 sayılı ya
lçln. mUmldbi delfldir. ~ ~ adalarında muharebe u hiikünılerine söre hazırbyacakJarı 592 1lralık t~minat ve ehliyet ve. ticar~ 

Tefe.rroattllll l8rfı nazar, AlrnanlBI', devam etmekte w Jai:Jonlar bu adalann odası vea.ikaları ile birlikte 2 ,ubat 1942 paZUtai saat 11 de Nafıa müdflrlü-
~1~babara~.ı~ ~lerl~ zapt"" işpline devam etmektedirler. ğünde toplanacak komiayona bq vunnalan. • •••• ~~.-~!..ısı. (~~Sl ·• 
·~ .am. ~ ece.__ ~ · da Hollanda Hindistanına •-J- -···- -·-·- • ·-·- - 1

- -ı•ı- • • 
'.bdJ.d•fu mevzii tutmak hususundaki Aynı ~eo ve Celeb adalarında da- ,.,.,,. Plfdyed Dalntf BndtJnenlnden • 
~larmın tatbikinde ~uvaffak o~uş- :i::n istiJA ve i~al hareketleri iler- Turistik yollar idaresinin Selçuk'ta ve lzmir anbannda bı.ılUJIU bot benzin 

· Rus1ar da bu hiç beklenmı,en lemektedir Fakat Singapurun Japonlar tenekeleri satılacaktır. 
~kendileri için belki bir daha dönmesi tarafından °zaptı husus! bir ehemmiyeti isteklilerin fiatlannı bildirmek üzere 28/1/942 tarihine kadar Turistik. yol-
!!'.~.~~~~~~ haiz olacaktır. Çünkü bu müstahkem lar idaresine müracaatları. 21 ~! ...... 3~~-.~~14l .•• 
~~uuua llÇ am- mevki büyük okyanusla Hint okyanusu-•····~·~~;;;-.;;• 

S1MALt .AFİtiKADA ~ .QU lıağ,lıy;an .fO ~ ve tl:ıemn:ıiY~ ~e- .,.. • Muh•mmea B. 
1nlWs ~- diik 8 teiıl ~ çf~:ı ~&.m 1>mmadan S.tıt No. lJıra Kr. 

iki aydan fazla bir ammı zaıfmda Ub- cenubi Siyamda Bangl'ok thn8ntba dol-
~ yapbjı muharebeJer va ıaarruz- ru sert ve JarnetU bir taarruzc1a bulun- 72 Nanelere 'k~ Orta ~mahalleli 6S MJ.255 
llir neti....mde l8JlCll ~en çok malan JAzundı. ÇilnkU. böyle bir hare- taelı arsa 
~ mikdarlarda olan mihver~~ ket Japonların cenubt Maleıyada Sin- 73 Oçbyu}ar Urla caddeli 1881 ada, 7 panel 2178 M2. 
1lU sarıp imha edemem1§Se de 1"'.'6...,,.. ura karşı devam eden taarruzlarını numarasız area fr '99 Aa-.vla &derine ~ ,_~ :!durabilirdi. Fabt İngilizlerin bur- 7 4 Oçkuyular Urla caddeei 1881 ad•, 8 parael 285 M2. 
-u:tlGi --- kuvvetlermden. .aınu- mada Siyam - 1ııtliz kuvvetlerine kar- aamaraaız ana 
bne, nal yen1&m ıııaptetmfştlr. ~za- 11 böyle l:»ir taarruza girişecek derecede 7S Oçkuyular Urla caddesi 1881 ada, 9 panel 28S M2. 

::t.w.'l'olıdta..=--=. ea';: kuvvetli va hambldı ~~ 76 !'t~~anaUr'-caddeel 1881ada,101*M1616M2. i1ı1a.._ ~ pna.u edil pbyor Bu takdirde Japonlarm ~ ......-~ --naaa mihver kuvvetleri de esir : yetil bar maniaya ujramadan Sinpp.lrU _.._ ..-. 
=~mmn hAIA milıftr kuvvetleri alfıc&lrlan w m.Uı.Jdben bütün l'ilipin- 77 OÇkuyular Urla caddesi 1881 ada. 11 pmel 63S M2. 
..ı. mildafaa olunma çev:t&dutn ı.ı. ....... BoD=d- Jlindıstamm da n~ ua 
~ kısmı bir iki gül evvel İ:aallla· ele ~ anı.ılJO!'. ÇQnkü 78 ~ UrJa eaddeei 1881 ada. 12 panel %34 M2. 

-....,_,en aplolmmÜ SoDumun Amerika ve İngiliz donanmalariyle ha- • .........-ana 
~ lrtllın. tMMmty)e kmihnlfftr.. kuvYetleri 1M2 de Japon)arı işlerin- 79 ~Uda eaddeel 1881 ada. 13 panel 472 M2. 
·~-clelm :ıolunda Solluma ~ ~ menedecek 'bir hal ve vui)tete giıe- IUllllUMIZ ana 

--.....:le "9 teadtlfleN 'ballı o-~ .... 1 ... .:11.. 80 ~-un. caddesi 1881 ada. 14 panel '860 M2. 
1-i e&ıdeıiaek tmlrtm ftrC1ı. Mlh- JllQ' ___ ..... _. -------- 1t1llftlll'a8IZ ana 

- bnum+-hlı Sollumun ~ -- 81 lklncl Kuantma maalltill Tflftollu Mbk '735 ada, 

~le ancak hava yoluyle ikmal Borsa 82 :ıc::ı·~.:i ™-==-Emel ... 1735 .. 
~ nJnnmda w Bardlya yolu 2 panel 130 M2. namarıam arsa 
~ a .. u__.m_ mabaur bu1umm tlzOM 83 ikinci Karantina 'Emel so"bk 1735 ada. 3 panel 
lleo 1daDfk ~"';.. kuvvetbiln eu- '24 İnhisarlar 44 50 45 75 130 M2. numaram ana 
~ IUntl oradaki bir serbest Fran· 25 Sabri QOJbey 50 50 50 8.f lkind Karantina ınahalleal NizNnlye aokak 1735 ada, 
:'.. JllÖfr •-tııe, anlaşılan aç1ıktiln ve "9 ye)dba ' panel 162 M2. numarasız ana 
~ tesBm olması, fncl- 12.,..00 Umumi yeldbı 8S lklnc:i Karantina Köprü meh-Dai Dmnlapmar eobk 

L.1- ,-• 'L..l-. __ ._,__..... _..._ 
11 'l 44 50 1735 ada. 6 panel 139,SO M2. puma.ram ua 

~ '1~ m~.J;h,.d!~: ::: 8 45 50 86 ikinci Karantina maha1Jal Tnrkoilıt eokak 1735 ada. 
•-n 32 bine varan esir ahmşlardJr. No. 9 46 50 8 panel 98.25 M2. numarasız ana 
lh~ Oe Garp Tıablws hucludunda No. 10 '9 8 7 lltincl Karantina Mmrb caddesi 175 5 ada. 2 panel 
-ura 'Veya bfb1ık SJrta 'kBıfezlnln en No. 11 5' 302,SO M2. l 84 tldh .-. 
~ ~ El -~ geld1tp 50 Siyah tnhisarlar 3S S3 88 ikinci Karantina M.la eaddeei 1754 ada. 2 puMl 
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iz mir Vili yetindem: 
1 - 22/ 1/1942 tarihinden itibaren lzmir tehri Belediyesi suurlan iGinde 

dmekler ahiren daiıtıl.an kartlar mukabilinde abnacakbr. 
2 - Bu tarihten eonra francola yapılmıyacak n -~acaktu. 
3 - Heikee kart ile clilediii fauıc:lan ekmeğini alabilecektir. Tatbikata ait 

izahat Belediye riTuetince ilan olunacaktır. 
4 - Günlük olarak yedi yapna kadar eoculdN. ( 187) bug.qk Fedl :vM1Ddan 

:vukan ( 7 Y&f dahil ) çocuklarla bQyGklere ( 575 ) ve aiır itcilere ( 750 ) 
gram ekmek verilecektir. 

S - Ekmek kartlannın sahipleri tarafından iyi muhafaza edilmesi llzundır. 
Bu brtJann ~kmek alınan yerlere aöaterilme.t v. .Unlük kuPonlarmuı eabcllu 
taralmdan keailerek alınmasa mecburidir. 

6 - Herhaqi bir sel,eple kartlanm alamanu, olanlann nlifaa hhiyet cüz
dımladle birlikte Belediye dairesine ve Belecli:vece llln edi1ec:ek :verlerdekl 1Mi
rolara veya iqe müdürliiiiine müracaat etmeleri icabecler. 

7 - Diier mahallerden gelenlerle lokanta ve emsali yerlerde yemek yiye. 
olaalann n yatılı mOeaeuelercle btalunanlarm ekmeklerini ne mretle ala

_...-...ın Belediyece ilan olanacakbr. 
8 - Ellerinde kart t:.ulunan herkee fmnlarclan s.tıı.kaklan makaMlinde ko

laylıkla ekmek alal:>ilecelderinden hiçbir izdihama ıneydan wrllmemal Jban-. 
9 - K~ tebliğ ve llln olunur. 

361 (1SO) 

lzmir Viliiyetinden: 
1 - Alır itlerde iKi çah,tıran miieeaeeeler 'bıi ilCi1eria isim. •• ve •Ck
d~ itin nev'ini aösterlr ild nuaba cetvel tanzim edeaeldmdir. 

8u cetveller mnzuubalu itdlerin ikamet ettikleri Mllltler itibarile qr ayn 
olacak, yani müeaııese her mıntahda ikamet eden aiır itçileri için ayn bir cet
vel tanzim edip altmı meauli,yeti altında taadik edecektir. 

2 --.. !ı kanununa tabi tutulmut olan müeue.eler ~ .ettikleri cet'Yelleri 
mıntaka iktisat müdürlüiüne ve it kanununa tabi tutuım~ olan mü--1er 
ise Birinci Kordonda Pasaport k&J11811lda iate müdürlüiiiııe tevdi edecekler
dir. Bir it yerine baih o),mayıp kendi baema aiır i'1erde çabıuı münferit ealm-

da, çalqtıklan iti söetrir vesikelan beraberlerine alarak aeae yukarda eösii 
geçen iqe müdürlüiüne bqvuracaklardır. 

' - Bu cetveller yukarda sözü seçen müdürlükler taıafmclan IUclfk olanduk 
tan sonra allkadar müesseseye iade olunacak ve bunlar ela cetvellen ait olduk
lan belediye mmtaka aınirliiioe ibraz ederek muamelealni yiiriiteC:elderdir. 

360 (149) 

lzmir Viliyetindenı 
2/ 17141 aaydı kararname ile med.yete koD11lu 24 7 nuınarNı kanma :redfn. 

i maddesi mucihJnce baiclay •• eliler ekmeklik unlanlaa elmaeb.a 1111.Yd bil
umum maddeleria. yapılmuı ve aahl_, ı men edildili w •-•'l&IP111""""""""''4111•...-. 
pltkm fabrika n imal&dııaoelerbıde mnaat an1u1a ı... alud• .. hl•liii•= 

amulelere bu karana nrinci maddeaine letinadea el konulııt JW 
ee~..lerin ithu brann netri tarihinden itil:aarea Uı; a6a aarfmda ·P ılı •• ..._ 
unan unların ve mamullern miktar, cim ve nftilerini mMaJB• • ~-ı&. 
kiye amirine bir beyanname ile 'bildirmeleri ve toprak ınahealleri o6slnCe tetel
lüm olunacak unların değer fiatı ofisin aatae fiab üzerine lllhipleri tarafından 
ihtiyar olunan nakil maaraflan ilivesile ve mamullerin fiata ela sahiplerine m'1 
olduiu fiata yüzde 1 O kir .iliveü 9111'etile ofilce aatm ahnaeair ,abek tiıes8I 
veklletlnden tebliğ olunduğundan keyfiyet alakadarların mUuınu olmak üzere 
ilb olunur. 349 ( lS 1) 
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Rlısyada 4 şehrin ka-
pılarında dövüşülüyor 

Almanların illıbahar taar,.ıızlarında Kaflıasya. 
yt .hedPf tııfacaldarı anı aşılmaltta •• • Jf o IQzyada 

lngiHz durumu vahim ıe~iyor •• • Bir .?apcn 
lıruuazörii batırıldı... 

Radyo e;azctesine göre doğu cephesi
n:n muhteJif noktalarında Sovyet taar
ruzu devam etmekle beraber durumda 
kayde değer b:r gelişme yoktur. Alman
ların şimalde Volkhof nehri boyunca 
yeniden duruma haklın oldukları sanı
lıyor. 

Mojaisk başta olmak üzere Orel, 
Kursk. Harkof ve Taganrog Almanların 
elindedir. Bunun1a beraber muharebe
ler bu şehirlerin kapılarında oluyor. 
Almanların isimleri ge~en şehirleri 

elde tubnalanndan ilkbahar taarruzla
rında yine Moskova ile Rostofu, dolayı
siyle Kafkasyayı hedef tutacakları an
lasılıyor. 

Bu defa Almanlarm cenup cephesin
de büyük kuvvetlerle harekata girişe
rek Kafkasya üzerine yönenmek iste
meleri ve Moskovanın düşürülmesi isini 
ikinci plana bırakmaları daha muhte
meldir. Her halde Almanlar cenup cep· 
hec::nde bir netice anyacaldardır. 

Bu defaki taarruzlarında muvaffak 
olacaklar mı?.. Bunu tahmin etmek 
mümkün değildir. Biz yalnız yapılması 
muhtemel hareketlerden bahsedivoruz .. 
Son haberlere göre Almanlar Teo.dosya
Yl geri aldıktan sonra Kere yarım ada
sındaki Sovyet kuvvetlerine karşı ha
rekete geçmişlerdir. Almanlar şayet üs
tün kuvvetler toplamışlarsa muvaffak 
olmaları ihtimali vardır. 

Geçenlerde söylediifmiz gibi Alman
lar Kınını muhafaza huc1 <"tında Sovyet
lerden daha büyük imkanlara maliktir-

Siyaai vazıvet 
---·---

Mihver mlı.ev:. 
yat kırıklıO-ını 
~idermeU-~ 
çalısıvor -·-Radyo gazetesine göre Almanya, İtal-

ya, Japonya arasında imzalanan askeri 
anlaşma mihver gazetelerini en çok iş
gal etmektedir. 

Bu neşriyat daha ziyade m:hver mem
leketlerindeki maneviyat kırıklığını ber
taraf ebnek için yapılmaktadır. Bu ma
neviyat kırıklığına sebep olan en mühim 
hAdise doğudaki harekatın neticelenme
miş olmasıdır. Buna daha ziyade mihver 
propagandası sebebiyet verntlştir. 

Zira Rusyadaki harekat hakkında bu 
propaganda çok iyimser davranmıştır. 
Doğuda harekat başladıktan beş gün 
sonra Almanyarun her şehrinde çanlar 
çalınmış, bayraklar ~kilmiş ve Rusya
nın yok edildiği ilfuı edilmişti. Basın şef
leri de harekatın son safhalarına doğru 
Rusyada bir devletin artık mevcut ol
madığını söylemişlerdir. 
Kış gelince mihver propagandası Rus

yanın ezilmediğini ve harekatın ilkbaha
ra intikal ettiğini bildirmek zorunda kal
dı. Maneviyat sukutu bu yüzden baş 
göstermiştir. 

İkinci sebep Amerikanın harbe gir
mesidir. Mihver halkı Amerikanın son
suz kaynaklan olduğunu ve geçen har
bi Almanyanın kaybetmesinde Ameri
kanın en mühim amil teşkil ett:ğini bi
lirler. Gerçi mihver propagandası Ame
rikanın harbe girmesinden do_ğan vazi
yetin J aponyanın harbe girmesiyle ör
tüldüğünü söylemi.;tir. 

Fakat bu mantık kandırıcı değild:r .. 
Zira Japonyanın kuvvetleri Amerika
nınki ile kıyas edilemez. Bundan baska 
Alman halkı Janonlardan hoslanmaz. Sa
rı tehlikeden bahseden as1l Almanlardır 
ve ansızın bu tehlikeyi unutmaları ken
dilerinden istenmesine bir türlü akıl er
direm:yorlar. 

Manevivat sukutunda ürüncü amil 
kışın ıstı;aplarıdır. Cerci Almanya di
ğer Avrupa memleketlerine nisbetle bes
lenme bakımından daha rahattır. Çün· 
kü iscıal ahınrfaki memleketlerden bir 
çok gıffa maddeleri almı.;tır. Ayni za
manda Almımlar di.c;inlinli b=r millettir
ler. Fa1<:at bir kac defa hPrhin rabuk bi
teceai lmndilerine vait eclilınistir. 
Artık mihver nronaaanda'3ı kıca bir 

l'ıarpten hah<=E'flem:vo,.lı:ır. AmPrikanın 
harbe girtı"t>Sİ ha<:E'hivle hartı adeta sonu 
gelmh•cn bir mi.icar!Plp nı:ın:ı:arasını al
mıstır. 

İac;e durumunrla İtalva rok muztarip· 
tir. P.unun ir>ind'r ki İtP h·an p;:ı7et<>leri 
mihver de,.ı .. tı .. ,.i ara<:ındı>1-i ac:J en an
lasrnadan hUyük "e"lPr rı l·acw~·ını ve 
belki bu savcde harh=n sonn ereceğıni 
yaz.ıvorlar. 

NELER OLACAK'! 
Öniimfüdeki günlerde neler ohır>ağı 

bilinmemekle beraber Almanva ve İtal
yanın ikinci derecede ort<ıklrırdan ve 
himaye altındnki me'l'l'lleketlerden asker 
almamak fikrini terkettikleri anlaşılı
yor. İlkbaharda giriş:lecek tesebbüs her 
ne ise bu teşebbüsün muvaffakıyeti icin 
ikinci derecede ortaklardan ve tabi 

ler. Sovyetler denizden kuvvetlerini ik
mal zorunda oldukları halde Al ıanlar 
kara yoluyle kuvvetlerini takviye ede
bilirler. Zaman geçtikçe Alman!ann 
Sovyetlere nazaran daha kuvvetli du
ruma girmeler: ihtimali vardır. Bilhas
sa Taganrog cephesi şimdiki durumu 
muhafaza ettikçe Almanların Kırımı 
takviye etmeleri ve buraya hakim olma
ları ihtimali artacaktır. 

Sivastopol ilerisinde Sovyetler:n as
ker çıkartma hareketi fazla gelismedcn 
durmuc:tur. Bu çıkartmanın Almanlar 
icin tehlike arzetmediği Tcodosya ve 
Kerçe karşı yapılan hareketlerden anla
şılıyor. 
LİBYADA 
Cephe durumunda her hangi bir de-

ğişiklik yoktur. İki taraf mevzii hare
ketlerle iktifa ediyor. 

MALEZYADA 
Malezvada durum vahimlesmektedir .. 
Japonlara göre bu cephede muhıve-

mete calışan Avusturalya kuvvetlerin
den bi~ coğunun arkaları kesilmiştir. İn
gilizler Malezyadaki vaz:yetin sebebi 
olarak hava kuvvetlerinin azlı<';ını ileri
ye sürüyorlar. Hava kuvvetforinin de
vamlı yardımı olmaksızın orduların baş
lı basma iş görmeleri gerçekten çok güç
lesmistir. 
BİR HABF:R 
Londra radyosuna göre İngiliz v~ 

Amerikan hava kuvvetleri Filipin açık
larında büyük bir Jaoon kruvazörünü 
batırmağa muvaffak olmuşlardır. 

}randa bir had s~ 
---·---

Fransız' arın 

Tahrantlak~ el
çi velt:li iste

ııilmi ~-''Or -·-Tahran, 20 (A.A) - Hariciye Veziri, 
Fransa elçisine vekillik eden maslahat
güzar Kuvaffaro kendisinin !randa arzu 
e<iilir bir şahı.'> olarak telakki edilemiye
ceğini bildinniştir. l\faslfıhatgüzarın ha
riciye Vezirine gönderdiği bir mektup 
diplomasiye yaraşır görülmemiş ve mek
tubu metnindeki münasebetsizliği nazara 
almadan neşreden bir gazete de kapatıl
mıştır. 

memleketlerden de asker alınacaktır. 
Çekoslovakyadaki kabinede değişikli
ğin!n sebebi budur. Şimdiye kadar Çek
lerden asker alınmamıştır. Haber veril
diğine göre bundan sonra Çeklerden de 
a5ker alınacaktır. Haha yeni hükümetin 
teşkili münasebetiyle bir ~eyanname 
neşretmiştir. Beyannamesinin bazı kı
sımları himaye altındaki devlet!n Al
manya ile münasebetleri göstermek ba
kımından dikkate değer. Çek devlet re
isi diyor ki : 

• - Yeni Avrupa nizamının kurulu
şunda bir cok Avrupa milletleri Führe
rin yanında yer aldıkları bir sırada hi
maye altındaki memleketimizde zaf~ 
kazanılması için elinden gelen her şeyi 
yanmak zorundadır. 

Maamafih Çeklerin Ruslarla dövüse
cekleri çok süphelidir. 7.ira geçen Av
rupa harb:rıde Çekler Rusyaya karşı 
dövüşmemişlerdi. Avusturya orduları
nın bozulmasında en önemli amil Çek
lerin dövüşmek istememeleri olmustur .. 
Bu defa da dövüşmek istemiyecekleri 
şüphesizdir. 

MACARİSTANDA FAALİYET 
Alman devlet adamlarının Macarista

na gidip gelmeleri yukarıda bah:s mev
zuu ettiğimiz mesele ile ilgilidir.. Simdi 
Alman genel kurmav reisi general Kay
telin Macar:stana gittiği haber veriliyor. 
Macarların ilkbaharda hangi cenheye 
gönderilecekleri bilinmivor~a da Macar 
hükümetinden biitün askeri kudretinin 
kullanılması talep edildiği öğrenilmiştir. 

BULGARLAR 
Sırp kavnaklarma ~öre Sırbistand::ın 

<'ekilen Alman ve İtah·anların yerını 
Bulgar askerleri almak•:::dırl::ır. Anlaşı
lan mihver h:ıo::kıc;ı altınchı onlar da bm;ı 
hizmetler f'rirnıpği kalıul etmislerdir .. 
'Rıın11nla bcrah0r mihver t::ır<ıf,ndan 
=Jkbaharcla l!irİ";ı,,.ce1<: askeri te..,ebhii<~le
rin mahiveti 1'ak1·ınn;:ı f't>nis mahlrnat 
voktur. Bunun Pe oı,ı •. ;;u ancak ilkha· 
har "elince anlasılaca1 tır. 

P.IBM t.. J\TV A BASVEKİLİNİN 
'Tl;;VKİFİ 
Honohıluda JnPmlc1 etine a··nf'"kcn 

p· .. manva b~~vel·iJinin tcvM' eclilcHnini 
h=Jdirmi.;ii1.<. nerlin bu tevl: in selıelıi 
olarak divor ki : 

- Birmanva bac:ve1:ili Lrındraya Do
minvonluk h?l·kı 1·anın'll:ı1 • irin gitmio::
ti. Fakat kendisi' l _ al, v e'lilmistir. İh
t =lfif Birl'T'anva basvekili ile İngiltere 
:ırasımfa değil. bu~;in Pirm nua halkı ile 
İngiltere arasındadır. 

==== . 
Almanlara göre Rus. 

yada hara ı·azi yeti 

sı :a:m 

Budapeıte ye ziyaret
ler devam edi vor 

~~-· •~~-
Kırım dan başka Aln anya bütün 
yerde n üdafaa 

muharebeleri 
devam ediyor -·Kırımda Sovyet luıvvet• 

le~i Teodosyanm biraz 
daha doğusuna 
doğru atıldı •• 

Berlin, 20 (A.A) - Alman tebliği: 
Kırımda Teodosyanın şimal <loğusunda 
muharebe eden Sovyet kuvvetleri bir az 
daha doğuya atılmıştır. Doneç cephesiy
le ceph· nin şimal ve merkez kesimlerin
cie miidaf::ıa muharebeleri devam ediyor. 
Slovak hücum kıtaları muvaffakıyetli 
hareketln neticesinde dü~manı ağır ka
yıplara uğratmışlardır. Dün de hava1a
rın çok fena olmasına rağmen hava kuv
vet10rimiz kıtalarımıza yardım etmiştir. 
Morm::ınsk demiryolu bir çok yerler

den kesilmiştir. Sarnıç vagonlarından 
müre1cken bir tren yakılmı~tır. 

ALMAN 
GA7.ETELER!N1N NESRtYATI 
Berlin, 20 (A.A) - Teodosyanın geri 

alınmasından bahseden gazeteler Sovyet 
Planlarının bozulduğu ve büviik feda kar~ 
l•klar pahasına da olsa Bolsnviklerin 
hiç bir yerde hedeflerine istedikleri gibi 
varamadıklan kanaatini belirtiyorlar. 
«Folkisc Bcobohter> divor ki: tn~an ve 
ma17en:ıece biiyük kayıplar pahasına Kı
rımna büyük hedefler güden Sovyet 
ta!ı::tiği muvaffakıyetsizliğe uğramıstır. 
Çarpı'i11lalar Sovyetlerin aleyhine dön
müstür. Bolşevik kuvvetlerinin Teodos
yadan geri ~tılması Sovyetlerin Alman 
cenup kanadı üzerine hLc;sedilir bir bas
kı yapabileceklerini sanmış olmalarından 
dolayı, bunun aksini ısbat etmekle, biJ
hacc:a ehemmiyetlidir. (Doyçe Algemay
ne Zavtung) şöyle diyor: Bu muvaffakı
yet Alman ordu1arının, düşmanın var
mak istcdi~i hedeflere varmasına mani 
c11T'ak kudretinin yeni bir delilidir. 

«Zvelfur Blab diyor ki: Bu muvaffa
kıyet Alman askerlerinin savaş sahne
"inde her han~i bir yerde nüc;manı mu
vaffakıyetsizliğe u~·atmak hususundaki 
ıtimadını tcyid e<l.er. Her ne pahasına 
olursa olsun muvaffakıvetler elde etmek
ten ibaret olan Sovyet stratejisi muvaf
'ak olamamıştır. 

FtN Tı:"...BLtCt 
H~J.,irki, 20 (A.A) - Fin tebliği : 
Riitün cephelerde devriye ve opçu 

Faaliyeti olmustur. T opçumıız muhtelif 
nokt<' lardnn münakale merke-..1erini ve 
<:ı;,n<1klan tahrip etmi .. tir. Finlandiya 
~örfe:ıo:inin doğusunda beş düşman uçağı 
clüşürülmü~tür. 

Macar ordusr .. 
nun harbe~ir
mesini istiyor -·-Alman genel kurmay 

haşkanı ilkbahar taar· 
ruzunu Macarlarla 

görüşecek •• 
Bu<lapeşte, 20 (A.A) - Mareşal Kay

tel bir miiddet kalmak üzere hususi 
trenle 11,50 de buraya gelmiştir. 

* Londra,20(AA) - Alman Genel kur-
may başkanı Mareşal Kaytelin Budapeş
te seyahatine dair resmen ileriye sürülen 
sebep, Macar hariciye nazın Baltanın 
Berlin ziyaretini iade etmektir ve Al
man - Macar münasebetlerindeki dost
luğun bir tezahürüdür. 

cDeyli Telgraf» gazetesinin Orta Av
ropada bir yerde: bulunan hususi muha
birine göre, hakiki he.def bütün Macar 
kuvvetlerinin iştirakiyle yaptlacak İlk
bahar taarruzunu Macar Generalleriyle 
birlikte hazırlamaktadır. Mihver devlet
leri Macaristanın bütün kuvvetlerini 
harbe sokmaktan çekinmek siyasetini 
takbih etmişlerdir. Macar siyaseti, Macar 
ordusunun büyük bir kısmını kendi top
raklarında elinde bulundurmaktır. Mih
ver devletleri, Macaristanın güttüğü bu 
bekleme siyaseti dolayısiyle büyük bir 
kaygı göstermiştir. 

MACAR GAZETELER!N!N 
NEŞR!YATI 
Budapeşte, 20 (AA) - Gazeteler 

Mareşal Kaytelin Budapeşteki ziyareti 
heberine büyük başlıklarla yer vermiş
l€rdir. Hariciye n~zaretinin gazetesi olan 
«Budapeşter Nahrihten> diyor ki: 

Macarlar birinci dünya harbinde Sır
bistanda ve Galiçyada Macar kıtalariyle 
birlikte çarpışan bu kahraman askerin 
ziyaretini çok büyük bir sevinçle karşı
lamışlardır. 

~~~~·--·---------B ıi vük bir Japon kru-
ı;azörü batırıldı, bir 

gemisi d~ yakıldı 
Kudüs, 20 (Radyo) - Amerikan teb

Uği: Uzak doğudaki Amerikan bombar
dıman tayyareleri jolanın 160 kilometre 
açıklarında büyük bir japon kruvazörü
nü bombalıyarak batırmışlardır. 

Bir japon sarnıç gemisine de tam isa
betler kaydedilmiştir. Sarnıç gemisi son 
göründüğü zaman ~levler içinde idi. 

------~et----------

. '·çfu.çlı" diin Amer·kaya u;ö-
kısa bevanatta re Uzak doiu

da durum 
b JFlundu -•-

- -~-- Japonlar Filiplnde yeni· 
Harbm neticesı hakkın· den şiddetli hücuma 

da besı_enen !timat · başladı.. 
yerındedır.. . Kudüs, 20 (Radyo) - Amerikan teb-

Londra, 20 (Radyo) - Başvekil B. liği: Japonlar Manillanın şimali garbi
Çörçil Öugün Avam Kamarasında beya- sinde General Mak Artürk kuvvetlerine 
natta ,bul~ar~ !?ek ~ak~~a Kamar~da karşı yeniden hücuma geçmişlerdir. 
askerı vazıyetm uç gun muzakere edile- Tayyarelerin himayesi altmdıa. en şid
ce-ğini, bu müzakereler sonunda icap detli japon hücumları Amerikan hatla
ederse beyanatta bulunacağını söylemiş ruun merkezine yünetilıniştir. 
ve şunlan ilave etmiştir: AMER.tKAN TAYYARELER! 

< - Uzak doğu muharebeleri hakkın- MALEZYADA 
da izhar edilen endi~elere iştirak etti- Amerikan bombardıman tayyareleri 
ğim gibi bu mücadelenin neticesi hak- Malezyada japon tayyare meydanlarına 
kında beslenen büyük itinrn.da dahi iş- hücum ederek üç büyük yangına sebep 
tirak ediyorum.> olınuşlard1r. Beş tayyare.den müteşekkil 

Frans.adaki Alman işgal 
kumandanı geri 

cağırJldı .. 
Vaşington, 20 (A.A) - Ameorikan 

Wayan radyosu işgal altındaki Fransada 
Alman kuvvetleri kumandam Fon 
Ştulpnagelin geri çağrıldığını bildirmiş
tir. Kumandan rehinelerin toplu olarak 
kurşuna dizilmelerini emretmişti. 

---A ----
İTALYANLAR 

bir filomuz büyük bir japon teşekküliy
le hava muharebesine tutll§ffiuştur. 9 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. tki 
Amerikan tayyaresi kaybolmuş, bir 
üçüncüsü hasara uğramıştır. 

--~~-t1--------
isveçte müthiş 
Soğuklar var-
stokholm, 20 (A.A) - Dün İsveçi 

yeni bir soğuk dalgası kaplamıştır. Şi
mal bölgesinde soğuk sıfırın altında 50 
ye düşmüştür. Bu İsveç için bir rekor-

.'l anottlall9a havran.. dur. Norvecte tevkilat-
Roma, 20 (AA) - Stefani Ajansı Ma- Stokholm, 20 ... (A.A) - Oslodan bildi-

lezya durumundan bahsederken diyor 
ki: japon istihbarat servisinin yaptığı rildiğine göre Almanlar cumartesi ve 
işler muhayyeleye sığmıyacak kadardır. pazar günleri 125 Norveçliyi tevkif et
japon miicadele kıtaları çok mükemmel mişlerdir. Bunlar İnW.ltereye kaçan 
yetiştirilmiştir. Norveçli subayların akrabasıdır. ------·- --·-------M hveıın bır sahrenç Tokvova gö e 20 bin 
pemı:si ve 1 ir aestro

yer i ateşe (JerılGi 
. -·----

Londra, 20 (Radyo) - Tebliğ: !ngi
lız tayyarelori orta Akdeniz:le iki dest
royer hinı<ıyesinde giden düşmanın bü
yük bir sarnıç gemisine hücum etmiş
lerdir. Sekiz bin ton hacminde olan sar
nıç gemisinde hava torpillerinin isabe
tiyle büyük infilaklar olmuştur. Bir kaç 
saniye sonra destroyerlerden bir.inde de 
bir infi1ak olmuştur. 

Trablusta İspanyol rıhtımı • civarına 

bombalar atılmış, şimendüfer garında 

yangınlar çıkarılmıştır. Bu hareketten 
bir İngiliz tayyaresi dönmem.iştir. 

Aliustural ya vı sıkan 
cemher 
t 

sıkıstı , 

Tokyo, 20 (A.A) - c Domei > 
ajansına Malezyadan gelen haberlere 
göre J ohor eyaletinin merkez bölgesin
de 20 bin Avusturalyalıyı içinde bulun
duran çember biraz daha sıklaştırılmış
tır. Bir Jaor:ın kolu batı kıyılarında Milat 
ıtehrinden 70 kilometre uzakta mühim 
bir mevki olan Congye dolaylarına var
mıştır. Bu suretle bu yol boyunca 'çeki
len Avusturalyalılann arkası çevrilmiş
tir. Yarım adanın merkezindeki ilerle
yişte de Japonlar Devasa on kilometre 
mesafeye varmışlardır. Cenuptan gele
rek doğu kesim.inde ilerliyen Japonların 
da İngilizlere yaklaştıkları bildiriliyor. 

==ı:::::: -Eii!&E !SL 

4. vılayetimizi alakadar eden bir karar 

Nakil vasıtaları için 
çalışma mecburiyeti 

~------~--~~~•K*z:~~~~--~~~~ 

Siirt, Bitlis, Van ve Diyarbakırda nakil vasıtala· 
rı iaşe maddeleri naklinde çalıştırılacak-

Ankara, 20 (Yeni Asır) - Van, Bit-,nakil vasıtaları için Milli korunma ka
lis,. Siirt, Diyarbakır vilayetleri dahilin- nununa dayanarak ücretli çahşma mec
de ıaşe maddeleri nakline salih bilCimum buriyeti konulmuştur. 

Yaz mahsulünün iki mis
li olmasına çalışılacak 
Çiftçiye yeniden zira at Aletleri veriliyor-

Ankara, 20 (A.A) - Ziraat vekaleti 
patates, mısır ve darı gibi yaz mahsulle
rinin iki misline iblağı için tedbirler 
alacaktır. 

Köylümüzün şiddetle muhtaç olduğu 

• 

pulluk ve uç demirleri fazla mikdarda 
yapılacaktır. Sipariş edilen ziraat alet· 
leri geldikçe çiftçiye dağıblacak ve el
de mevcut makineler de çiftçiye verile
cektir. 

Antalyada 111Lar çalışmaları 
Antalya, 20 (AA) - Valinin baş

kanlığında yapılan toplantıda yeni imar 
işleri görüşülmüş ve kararlar alınmıştır. 
Oç yı]hk imar proğramı bir buçuk yılda 
başanlmıştır. Antalya üç yılda bir çok 
yeniliklere kavuşmuş ve şehir görünür 
şekilde değişmiştir. Vilayetin bazı kaza 

ve nahiyelerinde eğitmenli ve öğretmen• 
li 6 okul binası yapılıyor. Kı:z enstitüsü 
binasının yapımı ilerlemiştir. Bu binala.. 
nn yapımı önümüzdeki ders yılına ye
tiştirilecektir. 

Finike kaza merkezinin içme suyu te
sisleri bitmiştir. Yakında akıtılacaktır. 

Mem. ur maaşlarına zam 
Layihanın bugün müzakeresi ·muhtemeldir 

Ankara, 20 (Telefonla) - Bütçe en- kadar olanlara net ita mikdarına yüz.. 
cümeni gece geç vakte kadar çalışarak de yirmi beş, 170 liraya kadar olanlara 
memur ve müstahdemlere verilecek fev- yüzde yirmi., 170 liradan fazla olanlara 
ka1ade zam hakkındaki layiha üzerinde 
tetkiklerini tamamlamış, Iayihaya son yüzde 15 zam yapılacaktır. 
şeklini vererek umumi heyete sevket- Layihanın yarın (Bugün) müstaceli· 
mistir. Encümenin layihada yaptığı ta- yet karariyle umumi heyette müzake
dillere göre aylık istihkakları 100 liraya resi kuvvetle muhtemeldir. 
c;:::,..<:;::,.<:;::,.o<.:::>o<.:::>.oe;;:::,~~.<:::::::r<:::::r<:::::.<:::::.<:::::...C:::::...C:::::Y::::~~ 

Makine ve 
., erilirken 

111 um•ı 

RUSYADA VAZİYET 

Londra, 20 (AA) - Kuibişeften 
öğrenidiğine göre Almanların müdafaa 
mevzi1erine iki ehemmiyetli darbe daha 
indirilmiştir. Ruslar Moskovanın 115 ki
lometre şimal batısında bulunan Lamo 
ırmağını geçmişlerdir. Hatta Moskova
dan 200 kilometre cenup batıda büyük 
Briansk yolunu da kesmeğe vakit bul
muşlardır. Bu büyük yol her halde üreli 
Brianska bağlıyan yol olacaktır. Eğer 
bu böyle ise Orel çevresini tutan Alman
lar için büyük bir tehlikedir. Sözün kı
sası Orel çevresinde ve son haberlere 
göre de Orel şehrinin sokaklarında çar~ 
pışan Alman kuvvetlerinin bütün çeki
~ yolları büyük bir tehlike içinde bu
lunuyor demektir. Her ne olursa olsun 
Almanların çekiliş hareketlerinde bir ya 
vaşlama hasıl olacak ve Alman muvasa
la yolları tikanacaktır ki Ruslar bundan 
faydalanarak en iyi şartlar altında ha
reket etmek iç'.in vakit kazanacaklardır. 

JAPON SÖZCÜSÜNÜN DEMEÇİ 

Şanghay, 20 (A.A) - Japon ordusu 
sözcüsü gazetecilere şu demeçte bulun
muştur. Pasifik harbinden önce Çunking 
hükümeti İngiltere ve Amerikayı japon
yaya karşı harbe sürüklemeğe çalışıyor
du. Şimdi Çunkingin iş arkadaşları ve 
müşavirleri İngilizlerin ve Amerikalıla
rın kuvvetsizliğinden dolayı pek çok 
korkmağa başlamışlardır. Birınanya yo
lunun başlıca ia§e merkezi olan Rangoo
na yapılan şiddetli hava akınları Çine 
gönderilmek üzere oraya yığılan malze
mede pek büyük hasarlar yapmıştır. İn
giliz, Amerikan yardımını kaybetmek 
neticesinde Çunking hükümeti hemen 
hemen teslim olacak duruma gelmiştir. 

AVAM KAMARASINDA 
SORULAN SUAL 

Londra, 20 (A.A) - Avam Kamara
sında Penangin boşaltılması hakkında 
bir suale cevap veren harbiye nazırlığı 
Parlamento müsteşan demiştir ki Pe
nangta tahrip siyaseti olayların imkanı 
nisbetinde azami olarak tatbik edilmiştir. 
Buttervaçteki dökünmhane kullanılmaz 
bi rhale getirilmiş ve telsiz istasyonunun 
tahribi için de emirler verilmiştir. Ham 
madde stoklarının da kabil olduğu kadar 
yok edilmesi için bütün gayretler sarfe
dilmiştir. Bütün ticaret gemileri de gö
türülmiiştür. Ya~nız tayfası bulunamıyan 
bir ınikdar küçük gemi kalmıştır. 

UZAK DOCUDA VAZİYET 

Melbu.rn, 20 (AA) - Hava Nezareti
nin bildirdiğine göre bir tayyare gemisin
den uçtukları zannedilen japon bomba 
ve av tayyareleri yeni Guinesde Rabau
la karşı büyük ölçüde bir taarruz yap
mışlardır. Taarruz öğleye doğru başla
llllijtır. japon tayyareleri dalgalar halin
de tesisleri ve tayyare meydanını bom-

l\.ihverin askeri 
anlaşmadan 
beklediii 
---·---

Sinyor Gayda Alrika 
harbinin de şiddetlendi· 

rileceği kanaatini 
ileriye sürüyor-

Roma, 20 (A.A) - Sinyor Viricinyo 
Gayda cJurnale Ditalya da şunları ya
zıyor: 

İyi haber alan kaynaklara göre Alman 
İtalyan, japon askeri anlaşmasının bü
yük a$keri ehemmiyeti haiz tafsilatı 
vardır. Anlaşmada müşterek harp plan
larına, üç ordunun mevcuduna müşte
rek hareketlere dair hükümler mevcut
tur. Bu anlaşma Atlas Okyanusuna, 
Hint denizine, Akdeniz ve Pasifik Okya
nusuna şamildir. Bundan başka Alman, 
İtalyan ve japon kuvvetleri tarafından 
Anglo - Saksonlara karşı yapılacak as
keri hareketleri bu anlaşma halletmek
tedir. Akdeniz kat'i bir harp sahnesidir. 
Şimdiye kadar bu harp sahalarında Al
man ve İtalyanlar Anglo - Saksonlann 
hareketine mani oluyor ve onların aske
rl kuvvetini yenmeğe çalışıyor. 

cJumale Dita1ya> bu görüşün sala
hiyetli askeri şahsiyetleorce teyid edildi
ğini ve bunların söyledikleri sözlerle te
yid ettiklerine göre büyük Sirte bölge
sinde harbin şiddetlenmesinin beklendi
ğini yazıyor ve diyor ki: 

Hava kuvvetle-rinin keşif faaliyetleri 
buradaki kuvvetlerin yeni bir muhare
beye hazırlandığını gösteriyor. Bununla 
beraber düşmanın üstün şartlar içinde 
bulunduğu kabul e<iilmiyor değiltir. An· 
cak mazide olduğu gibi aynı zorlukların 
yenilmesine çalışılacaktır. 

~--~---·--~----~ 
Mısırdaki Fransız 
menlaatleri •• 
Vişi, 20 (AA) - Fransız hükümeti 

İsviçre hükümetinden Mısırdaki men
faatlerin:n korunmasını rica etmiştir. 

balamışlardır. Askeri tesisler hasara uğ
ramıştır. Fakat henüz tafsilat yoktur. 
Yeni malömat beklenilmektedir. 

Batavia, 20 (A.A) - Hollanda Hin
distanı umumi karargahının bugünkü 
tebliği dün sabah saat 10 da 6 düşman 
bomba tayyaresi Babanga 40 dakika ka
dar şiddetle taarruz etmiştir. Başlıca he
defler şehir ve liman olmuştur iki kişi 
ölmüş ve 30 kişi yaralanmıştır. Hasar da 
hafiftir. Şimal Sumatra sahilinde Siebol
gaya da bir japon tayyaresi az mikdarda 
bombalar atmıştır. Hasar pek az<lır. Bir 
kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştır. Hol· 
landa bahriyesinin tayyareleri dün Ave
niadaki düşman tayyare meydanına ta
arruz etmişlerdir. 


