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.Japon ar 
Ku lampu
ro ak aştı ---· •·-2 alay Alman yok s. Ede7I Japonların daha ce-

L ün vilivette yapılan toplantıda faaliyete 
~eçmek için li. zım eelen ş-eyler temin edildi -· edildi. Malzemt', köy B. Eden tiı yor lu: nuba ihraç t~şebbü-

Kmralarda da ~alıfınall lsflyen sanatlıdrlara lf verllecell-

Hayati 
Cephe 
Neresi? 

. ·--v qingtonda lla biiyülı 
strateji ddvası halle· 
dilmlfe llenz:yor .. 

Sehrlmlzde bulunmakta olan Ziraat 
vekilimiz dUn de tetkiklerine devam ey
lemiş ve viliyet makammda yapılan bir 
toplantıda İzmirin belli başlı demir Am!l
leri ve demirhane sahipleriyle g<Srüş
müştUr. Bu toplanbda vali, İzmir mebu
su B. Sadettin Epikmen. sanayi ve zi. 
reat müdürleri, devlet Ziraat işletmele
r! umum mUdürlUğil erkinmdan B. Fe
rit, Bornova haşerat istasyonu mildtlrü 
B. N. İyriboz, sanat okulu mUdtirU ıle 
demircilik muallimi de hnzır bulunmuş
lardır. 

Vekil a1Ukadarlan Ziraat vekfiletinın 
köylüye uç demlrl ve pull ık temini hu
susundnk: teşebbUsUnden haberdar ede
rek İzmirli sanatkarlarm bu hususta 
yardımlarını istemiştir. Vekil bazı tek-

"M • t<"l Bh.GIN nik izahat ta vererek bu işte toplu bir 
şekilde çalışılmasını temenni eylemiştir. 

Dünyanın büyük çokluğunu teskil İki sınt devam eden çalışmalar so-
eden 28 millet, Vaşingtonda imzaladık· nunda : 
lan yardımlaşma paktı ile mfh,·er de\'· 1) İzrnirdeki imalAthanelerin teş'ki
letleri mağlup edilinceye kadar harpte latı ne gibi imalfıtla mü~ait olduğu. • 
4evam ctmeği, ayn ne mütareke ne 2) Bu imalAthanelenn ayda vasatı 
11Ulh yapmanqıtJ, maddt, manevi kuv- olnı ak imal edebilecekleri uç demiri ve 
•et kaynaldarnu son aferin ka7.anıJma- pulluk adetleri .. 

ve kasaba alındı • sü tard~dild i 
-•-- "Sulhu kaybet- -•-

.,,. P* -lıaınyon, pagon, • k 1...: b ılapon gendlePlne ue ita· 
tpen, otomollU taJatlp tı • C18r 1 Ve 1H1 rneydanlal'llla 

olundu.. laümm edUdL. 
Moskova, 5 (A.A) - Bu sabahki Sov- yeni sulht kay• Singapur, 5 (A.A) - Japon tayyare. 

yet tebliği : Kıtalanmız diln gece bütün leri Bismark takım adalan ilzerinde k~ 
cephelerde dfişmanla çaı]>ışnuşlardır. b t • v • tt §ll uçuşlan yapmış bir Avusturalrı ha· 

Londra, 5 (A.A) - Sovyet tebliğine e mı yece2ız va meydanına bombalar atmıştır 
ektir: Sovyet hava kuvvetleri cumarte- • MALEZYADA VAZ!YET 
si gUııU düşmanın 13 tayyaresiyle iiç - - Singapur, 5 (A.A) - Royter muhabi· 
zırhh otomobilini, asker ve malzeme ta- HoslıOllGda Alnıanyanın ri bildiriyor: lpohun cenubundaki mev· 
şıyan 290 kamyon ve mUhimmat yüklU teeaıntzlel'lnl tellrarla• zilerimizi terke mecbur etmek için Ja-
100 vagonunu ve dört trenini tahrip et- pon kıskaç hareketi b&§lamıştır. Japon-
mişlerd:r. AJmanlann iki alayı yok edil- ınasına ....... olac:alı lar dün 24 saat içinde ilç hilcum yapmıt
~ veya dağıtılmıştır. 11asdaları 'tiJ'Ü.llÜlı .. n lar •. 300 - 500 ölü verm~~erdi:. lpoh böl-
Kınmda Sovyet kıtalan Karadeniz L d 5 (AA H icl n ge.smdekl kuvvetlerimwn rıcat hattım 

on ıa. - ar ye nazı ( Son Sahlf 4 SUtan S te ) 
Sovyet donanmasının yardımlyle sahil B. Eden Moıkova dönü§iinden 11<>nra u e ' 
boyunca Uerliyerek bir çok köyleri geri ilk nutkunu dün aktam radyoda ıöyle
almışlardır. Kerç kalesiyle Teodozyanın miştir. B. Eden nvela 1935 de Moıko
uıptından sonra Sivastopoldaki Sovyet .aya yaptığı seyahatten bahsederek do
kuvvetlerinin vnz!yetini kurtarmak için mi§tir kh 
baskınlar arttırılmıştır. Pazartesi akşa- - Bugün olduğu gibi o zaman da 
mı neşrolunan Sovyet tebliğine göre Te- şuna inanıyordum: Sovyetler birliğiyle 
odozyada 2000 den fazla Alman ve Ru- büyük Britanya aanında hiç bir hakiki 
men öldürülmUstür. menfaat an1aımazlığı yoktur. Bir çok 

ana tahsis etmeli taahhüt efoıMerdir.. 3) lmalAthanelerde ve hmir piyasa
.Ayni zamanda mütteriklcı in mü tcrel\: sında mevcut ve imalAta elver!şli malze
hrp gayelerini belirten Atl ıtik del la- me mikdan. 
ft!yonuna immlannı koyınu ]ardır. 4) İnıallıthanelerin muntazam ve ve· 
Böylece üçln paktı imza eden mihver rimli calı~aları için ne gibi yardımiarr. 
•evletlerinin sıkı birlik ttphesinc ben- ve. malz~ye Jhtiyaçlan old~ tesb:t 
siya 1llr m8ttefikltt aphesi lmmlmuş- ed1lmi$fü'.. 

\ (Sonu sayfa 3, Sütiln 1 de) (Sonu tayfa 3, Sütiln 1 ele) 

FiUpttılnde~h!Pln,,,"1l"ld~e11.MIA~meri1c~.1ı11011,.111 hayat pahalılığı ve geliri az olanlar 

tur. Bazı imal!tluuıe sahipleri ı>ers<>nel ve 
Her ae kadar Berlinin siynsi süzCÜsü her tilrlU no'ksmılannm kendtlerlnce te

Vasington demednden bahsederken, b~ min edileceğini ve hemen faaliyete R~ 
farihl vesikaya bir muanam blöf •Y- çilebileceğini söylemişlerdir. Bunlar 
aıakta ise de Anıtlo Sak Alemine fe- yalnız denize ihtiyaçları o1dutunu b 1-
tleral bir ..:a 'ıe son . k dirmişler. bu noksanın veklletçe teml-

ıııııev t man:ıar&S'I verdıren co . . "sti h tmlşlerdlr B87.ı noksan-
nametll tezahfl b u.Lk" mru ı r am e · 

• rattan sonra, u tcııaa ı- 1 d Erkek sanat okulu atelyelerinde 
ilin ltir kıymet Hade edemiyceeği sUp- ar . 8 ' . 
1-izdiT. Zira nlaylar, büyük tehlikeleri temm edılecektir. 
karşılamak h111USunda müttefiklerin (Sonu sahife 2. Sütun 6 da) 
tam hlr fikir mutabekati l(inde oldukla
nnı ıöstermlşti?. Bilhassa hayati ehem
-.lyeti hAiz ttJ>henln tayininde en kfi
llk bir tereddüt bellnn("mesi dikkate 
•eier. ~kten, be31u sarayda ıriln· 
lerden beri yapılan .-örUcımelerde, diln-

Harbın çok mühim g6 
1 ölen diifüm noktaıı 

---·---

ri l'Crileri 

Uzak doi?uaa vaziyet 
---,·---

Kalav, lraercuk 
ve petrol mena-

bit~i "Tokvova" 
kapıtırmamalı 

Karar ay başında 
tatbik edilecek 

Ya vergiler azalacak, ya maoflar çofalacalı 
.. 

-•- raııııııı dltşünlBen lld esas .... 
Tollsa haPp aza dPer.. Ankara. s (Yeni Amr> - Geliri mu
AmerffıalıJar .Ja~nlaı'll ayyen olan mnıfın bayat~ Ur-

du flSlndaki •aziyetlnl l81ih kin yapalan 
zırlllı 11erıne er tetkikler <'Ok ilerle~.Başlıea iki~ 

Japon hedel le r i 

• 
Genenıl Vaoel 

V aveı ın be vanotı 

• .,. ef'kAnm ._.. eden lıüytlk strateii ''s· 
fivasınm zorluksm halledilınesi mUtte- ıngapur 
tikler hesabma ehemmiyeti inkar edile- ', 
müyeee)r bir muvaffakıyef .ir. Bu saye- k 
4le evveli Rusyada ve ortn şarkta Al- ti a ve 
::ınya~ mağl(Jp etmek nıi yoksa Pasi- Dl u a ... 

. .e ıünden ~ne bUytl ·~n Japon teh· 

Vaşington, 5 (A.A) - Bahriye n~ üzerinde durulmaktadır. BUDlardan biri 
lılı Manilla ile Hevikte bulunan bütün eudur : 
Amerikan gemilerinin buralarmm işg&- Buhran wrPdnl .._.,... 1mWmnak. 
Uııden evvel kaçırılmış olduğunu bUdl· mllYUene .ercisinl H 1nMf derecelcri
riyor. Bahriye nezaretinin sözcUsü şun- ne röre lmmea bldıl"IDÜ.. 
lan söyleml.stir : ) Diter es.. ta lflldar : 

Sin2apurdan ".Japon -:apulcu. 
sonra Birmanva lhrını i?İrdikleri 

tlidi De meşl(UI olmak mı icap ettiği me- • ı ı • 
• eelesl tiıerinde müphem bir nokta kal· rı eme 1 

( Sonu Sahife 4, Sltan 2 ele Maaşlara yilzcle yirmi, yWe Jirml 

=anu tır. Ne Amerikalılar, ne de Hol- JaponJ ara göre 
ndahlar hi!l.'le knpılmamı~lardır. 
Jaoon tehlikesi kUçtikmenmemeldc -·- e---

~rnber, asıı büyük gavretin en hüyi\k Mütıefllılere göre Sin- •) • 
ev olan Almanyava tev~ih edilmesi iden 111cferse ~innap•ır 1 erı 

•ruri olduğunda fikirll'r heı· tahminin ,,apııf' e :1 - l'Olı ~ 
fevkinde bir kolaylıkla birleşmiştir. Umiı IJllf'flU ile Basra •• ...! f 
..:alihlyefli Amerikan a5keri milte- '9Afları Ue .Rusya tellll· muua aasının 

5SIS1an tarafından Pasifikte Amerl· .,._. d''• Jıtfr 
kan yanm kilrreslnl~ can damarını tc.r Jıeye ~ece .. b l k • ~ e 
"1 eden. mUdaraa no'ktalanna ka~-4cil Londra,LS (A.A) - aDeyli Mey\. e emı~ın 
·~ tehhke mevnıt olmadığmm beyan Amerikan donanmasının eski genel ~-
eclılınesl de davanm süratle hallini te- may başkanının bir mektubunu neşredi- yakJaşıJdı 
:in ~iştir. Vasht(tonda alınan karar- yor. Mektuba g<Sre bu sene Japon!ar p:i 

ra "öre Rusya bir Japon taammınn 5lfikfe 14 :ı.ırblı, 13 tayyare. g.emisi, . -•-
"*1-anıadıkca Pa!riflk harbine kanşnu- kruvazör, 150 torp!do muhribı, 65 deıu- A __.. •'""~• deulet• 
1'tnktır. Sovyetler BirH!i R&yretlerini zalb ve beş binden fazla tayym: bulun- nlcrN&G .,. .. _,UN .-İl 
Almanya aleyhinde tektdf edecektir. tn- duracak mevkide olabileceklerdir.. f lllden çdııl. Sıra fn9-• 
lfltere ve Aınerika başta olmalı: lben Amiral Anglo Saksonıann: müda aa tereye '1eldL 
:Uttefikler ellerindeld bittin vasıtalar- vasıtalarını isterlerse Atlantikt~,. lst~~= Tokyo 5 (A.A) - ·Malezyadan Domei 
..... Sovvetl"' hM;!ln11nkvlye ede('ekler- !erse Pasifikte toplıyabil~ekle~ u- ajansına' bildirildiğine göre dün yukan 

Sim . • !antikte topladıkları takdirde S gap 01 Perak eyaletinl Selangor eyaletinden 
Frans!ın 8~:.;ınn ~~Y geçı.>n harpte- run, hattA Alaslcanın elden çıkacağı ayıran nehri g~çen Japon kuvvetleri bu 
in b 1 1tt iu ye1'ı bu~n Rusya al- yazmaktadır. d Pr lan son eyaletin şımal kısmını alm1şlar ve 
lı:t;ş u 1un~ain ıtdll'. MUtteftk1er bugün- Ayni gazetede, B. Var ays şun ( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 

şart ar ıc; de Rusyanın harp harici azı or · -
edilmesi zafer iimitlerinin tamamen yı- Y Y · (Srnıo Sahife z, ~iitlin 5 te) 
'1.lrnasına muadil olacatma kanidirler .. 
~~ra Rnsya önümib:deki ilkbabarda ye
~ten kendini ~ddetle hissettirecek olan 

;ıan 1'ıa lnsrnn mukavemet edemiye
re yıkıl•rsa Almanya ve Jnponvanın el 
ele \'ermeleri ve Avrupa gibi biitün As· 
ya~n da kaybedilmesi mukadder ola· 
ca • r. ~u ~apta bir inhidamın sayısız 
::b~lttı karşısında mihverin Avrupa· 
h ve. Asyada kurmayı tasarladığı me.ş
I ur kn~~mın ~erc;ekleşmesini menedebi-
ece . ır 1nnıvet artık ta51\vvnr ediJemi-
7e~k1ır. 

il Gö.riilüyor ki Rusva, Anglo Sakson 
emı nazannda, Brftanya adalannın 

lnfldafaas1 kadar Hnem kıtnınm ~. Bu 
~beple ffnümü7.dekf aylar f(inde sarfe
ılecoelr en hiiyilk vı:tyretler llmyanın ı 

'~onn 18hife t. Slltan 1 da) 

bes nisbetinde um yapmak.. 
BUy(lk Millet MttllSinin ba aynı yh-

misinde kıı tatili yapmadan •vvel mez. 
kör profel•rden biri üzerind• kat'i U· 
ranru vertteli tahmin olunmaktadır, 

•••••••••••• 

urvtozaisk'' Rus
lann eline ı!'t:Ç

mek iizere 
---·---

Kalagadan IJerllyen 
Ruslar Alman l'lcat hat· 
tını teldllıeye diifürdü-

Nevyork. 5 (A.A) - Nevyork Taymis 
gazetesine Bemden verilen habere göre 
Mojaiski mUdafaa eden 9 uncu Alman 
ordusuna karşı taarruz hazırlığı olarak 
Sovyet topçulan şiddetli at~ açmışlar
dır. Mojaisk Moskova mUdafaa c;enbe
rine dahildir. Ruslar Mojaisk clvannda 
altısı makineli olmak üzere 30 tUmen 
toplamışlardır. Almanların burada on 
tümen askerleri vardır. 

Kalugadan şimal batıya dofru Uerli
:ven Sovyetler Almanların ricat hattını 
kesmek üzeredirler. 

Doneçte de Rus taarruzu başlamıştır. 
Bu taarruz cenup batı tstikametinde 1 
inkişaf etmektedir. 

Ruslar Stalinonun kenar mahalleleri
ni topçu at.eti altına alacak mevki• ıel
mi§lerdir. 

yolunu almak yerden ko-
isteyecekler vacaiız •• '' 



1' A.R1ffl ROMAN Yazan : Şahin Ala.lar:tar; 

-- Ev,1ah, hiç şüpl em kalmadı! 

rayJJ«nt zade. ~eh"'llre ile lıonv~mehPıt uBabam 
da mutlafıa IJııradadır .. n Dlyordıı-

·-53 -~ 
- Vnllahi efendl'll ... Ne bileyim ben? his bir a1tibet hazır1ıyabilirdl' 

Ne desem bo !~ Ynlnız su kadar sövll- Bunu dU.şllnen Mehpare kendisini de
yebilirim ki işte ilç yıldanberi ko,aka- likanlımn elinden kurtarmağa çalışarak 
rının yanınd&\•ım. Daha buraya dü.;U- dedi ki : 
rillen adamlard"n hiç biris nin batakha- - Telas etmeyin, efendim ... Beni bıra
neden kurtulIT'tı~ muvaffak oldukfan- kınız da gideyim. Burada biraz daha ka
n. l?örmll de~!llm... lacak olursam, belki de bu yUzden bil-

Bu sözler üzerine, Tayyarzadenln tün kurtulmnk çarelerini ellmlzden ka
Mchpareyl göriınce bir parça yatısmıs çırmış olacağız ... 
olan korkusu yeniden canıandı. Biraz Size söz verdim. Bu s&U muhakkak 
durur gtbı yaptıktan sonra genç kıza de- yerine getirece~im. 
di ki : Ferhat ağanın odasmdan · zındanın 

- Ya parası tükenen adamlara ne ya- ı-nnhtnnnı alıncıya kadar akla karayı 
pıyorlar? Onlan batakhanede nlıkoymu- snçtim. O dakikada uyumakta olan herif 
yorlar mı? uyansa idi. atıldığım bu teşebbüs yü

- Ah efendim ... Bunu hiç sormnyın! zUnden belkt de hay2tımı kaybetmiş 
İsin en korkunç. en feci ciheti i.5te bura- olacaktım. fc;te çok şükilr yanınıza ge
sıdır! lcrek sizi görmeğe muvaffak olmuş bu-

Hani Gevherli hnnımın yanından hiı: lunuyorum. 
ayrılmıyan o iri yan, korkunç yUz1U iki Bana inanınız efendim. Ne yapıp ya
herif yok mu? Belki de farkında olmuş- pıp sizi buradan muhakkak kurtaraca-
sunuzdur! cım. Simdi sabah olma~a başlıyor ... 

Bunlardan birinin adı Anber, diğeri- GündUz sizi buradan çıkaracağım 
nln de Kanberdir. Bunu yaomak çok zor, ayni zamanda 

GevherlI hanım bu iki haydudu cet- tehlikelidir de! .. 
lathk işinde kullanmaktadır. Kocakan Bunun için, bir kaç saat daha sabır 
batakhanede haosetti~ adamları soyup l!'tmeniz lll.zım geliyor! Akşam olup da 
sovana çevirerek artık paralan kalma- karanl:k ortahjh bastırır bastırmaz tek
dı~ına kanaat getirdi mi. bu herifleri rar yanınıza gelecel!im ... 
mahpusların yanına gönderiyor! Onlar O zaman tehlikesizce buradan çı'kma-
dı yağlı kayışlar kullanarak biçareleri ğa muvaffak olacaksınız._ 
boıroyorlar! . - Ya siz., siz ne olacak sınız? Beni 

Ah blbenlz efendim, şimdiye kadar buradan çıkaracaksınız amma, bunun 
bu zındanlann !~inde ceryan eden ne kimin tarafından yıpıldığıru kocakan 
müthiş, ne fec! hadLc:ıelere sahlt oldum! tnhkike giıişecek olursa, bu işte sizin 

Geçen gün şalcı Emin aı;a adında bir parma ınız bulundu~u belki de anlaşı
sdamı boğdular. Dlln d"' c vablrci oldu- h:cak! o zaman benim yUzUmdcn ken
ğunu öğrendiğim zcnnin bir yahudinin dinizi büyUk bir muhataraya llka etmiş 
~ini bitirdiler. olaraksınız ... 

Tayyarzade K8prülil Mehmet paşanın Tayyarzadenin bu sözlerine kar<:ılık 
odasında bulundu~ sırada ihtiyar vezi- olarak cenç kız boynunu büken-k her 
rin ansmn ortadan kaybolan bu iki ~eye razı olduğunu gösteren durgun bir 
.:damdan bahsettiğini birdenbire hatırla- tavır takındı. Delikanlı sözüne devam 
b'lqtl. Yeniden korkuya tutulan genç edere'k = 
adam titr.ek bir sesle dedi ki: - Yok efendim ... Olamaz., dedi, ben 

- Eyvah! Artık zerre kadar şUp- buna hiç bir suretle muvafakat edemem. 
hem kalmadı. Pederim Hüseyin efendi Kendlml kurtarmak için sizin ateşler 
de muhakkak bu meşum batakhaneye içinde cayır cayır ynnmanıza nasıl ta-
dUşUrülmilştür. h?mmül edebilirim? Buna yllrek sahibi 

Mehpare hemen söze atılarnk: bır adam hiç razı olur mu? .. 
- Evet. dedi defterdar Hüseyin efen- Ya buradan birlikte kurtuluruz, ya-

di d!.'l'til mi? O 'h <' r d mc - z da bu-1 but ta bırakırsınız beni, yerimde kalı-
rad rım ... 

Dün hanımın } n duğum - B f 1' l\f E D f -
ıırnda duydum. Ferhat ağa defterdan 1 - -
~rlıyarak elinden bir tezkere almış ... Dükkô.nR.naakı şoson 
Bugün bu kağıdı Hüseyin efendinin 
Topkapı dışındaki bagına götürerek o- /arı satmamış/ 
nun aüesinden para sızdırmağa karar 
vermiş bulunuvordu. Ödemişin Yazı m:ı.ııaıı~~~ ~turan 

Simdi bu laflan bırakalım. Benlm bu- kunduracı Kemal Gilnenn dukkarundo 
nda uzun uzadıya kalmaklığım çok teh- mevcut çocuk şasonlarını müşterilere 
lilcelidir. satmadığı iddia edilmiş ve kendisi milli 

Tayyarzade bilyOk bir d~t içinde korunma kanununa göre adliyeye veril-
blara k hemen haylordı: miştir. 

- Vay! demek beni burada yalnız bı-
nltacabınız; öyle mi? Ben bu milthiş 
iaranlığm içinde yapyabız kalmağa 
ııasıl tahammill edebllirim? 

Allah ~kına, bana bir parça acıyınız. 
Yaşamaktan tamamile ilmidimi kesmiş 
bulunduğum bir sırada birdenbire sizi 
lrarşımda görerek yeniden dünyaya gel
miş gibi oldum. Size yalvanrım efen
dım ... Beni burada yalnız başıma terket
meylnlz. Bunu dilşünmek bile beni fena 
halde korkutuyor.- Emin olunuz, siz ya
nımdan ayrılacak olursanız ben burada 
bir saniye biJc kalmoğa tahammül ede
mem. Yesimden muhakkak çıldırırım •.• 

Böyle diyen Tayyarzade hl'men genç 
kızın ellerini yakaladı. Bu temas genç 
kızın ruhundn tatlı bir ürperti husule 
g innişti. BenliW'ne yayılan tatlı bir 
eı:ık ra si arac: nd Mehpare, az kal: n 
b y lıp 1"<'" tı. F k t kendis'ni cabık 
topnrladı. T yyarz denin yanında daha 
fr. kalması her ikısi i ·n de çok müt-

Vefat 
tzmlr valisi B. Fuad Tuksarın 

kayın valdesl eski rusumat müfet
tişlerinden merhum Yusuf Ziyanın 
refikası bayan Hürmüs Ok düçar 
olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 
dUn irtihal etmiştir. Merhume hayır 
ve hasanatı .sever bir Tilrk anası idi 
vefatı teessilril mucip olmuştur. Ceo
nazesi: bugün saat 11,30 da Gözt&
pede vali konağından kaldınlarak 
namazı ö"le vakti Kemeraltı cami
inde kılındıktnn sonra Asri kabris
tana cfofnt'dilel'ektir. 
Valimiz B. Fund Tuksala ve refi
kası sayın bayan Kevser Tuk.sala ve 
kederli aile i efradına Uıziycilerimi 
z.i sunanz. Merhumeye de tanrıdan 
mağf retler dıleriz. 

c 
~RUS INKILABINDAN HEYECANLI BiR MACERA r 

••• 3 ••• 

istif'aha mı? .. ram bıı ssrada istirahat ha! .. Me· 
rem etme, yaPııı zındanda istirahat edeceğiz .... 

Bu d Antonu son derece endişe ve kor- makinenin monoton uğultu ve gürül
ku a düşürüyordu 1 Çünkü, içeri, arka- tilsı.i ışidılmE"ğe başladı. 
aında b;r valiz bulunan bir ynbnncının Aradan iki dakika geçmemişti ki kn
geldiğini görür görmez yuknnya çıkmış pının zili şiddetle çalındı. Sofya, ken
vc pasaportunu istemişti. Bunun için de disinden pek te bt-klenmiyen bir sür
kendisi•e bugün verileceği vaat edil- atle masa üzerindeki yasak ve gizli ga
mişti. E~er oimdi Vasili bu kıymetli tı- zetelerl saklarken Masha da, daha az ol-
1 mı, s htc bir pasnport tedarik ede- mayan bir çabuklukla kapıya koştu. 
rneden gelirse, acaba ne felftketler ola- Antuvan, tekrar oda kapısında gö
cakb) Komi•erin ziyııretini nasıl men ründü. Masanın başınıı geçerek, d<.>rin 
cdcbi1ecck1erdi) Bir defa komiııer ve- bir meşguliyete daldı, güya bir mektup 
ya polis gcl°t'8e, her şey mahvolmıyacıık yazmağa koyuldu. Fakat hemen aynl 
mı dedi) işte bu düşünce ve endişeler, 2.amanda Mnsha, kapının eşiğinden : 
dün ak!lamdanberi Antonu rahat bırak- - Postncı imiş! diye seslendi. 
mıvordu. Ve, büyUk bir nefretle c resm1 cerl-

Hepsi için pek ıstıraplı olan uzunca de > yi yere attı, Sofyaya da bir zarf 
bir sükuttan sonra Antuvan birdenbire ı:uıtı. 
durarak: 

- Ben bir kaç nüsha daha basmağa 
ç Jışacağım! dedı ve yarı açık kapıdan 
makinenin olduğu yere geı;ti. Az. sonra 

BtR tHTtI..ALCt AtLE 
Sofya, zarfı açar açmaz bir sürpriz 

cayhasile Antuvana : 
- Al da bak! de.dl ve zarfı uz.atı ; 

YENi A.SIR f SON K~lfUN SJILI 1942 
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Kusa dası 
~ 

---·---
Soka Ya~ 
fabrikası 

-c
Kooperaflfler blrllğlnce 

satın alınmqtır--•-Kuşadasmda. İtalyan tabiiyetinde ba-

devan.. 

4 gündenberi lzrr1irde 
sebze namına birşey yok 
Sebzelerin çofu dondan mahvoldu. Bir fıadm ve 

bire ceylan donarafı öldü .... 
Vilayetimizin her yerinde şiddetli so

ğuklar devam etmektedir. Kazalara dü
şen kar henilz Uımamen erimemiştir. 
Gelen haberlere göre Uşaktan ilerideki 
istasyonlara hala kar yağmaktadır .• Bu 
!tibarla soğukların devam edeceği anla
şıhnaktadır. 

csslı zayiat yoktur. Ovalardaki mahsul 
da daha evvel kar yağdığı için dondan 
milteessir olmamıştJr. 
BİR KADIN DONDU 
Ödemişin Yenice köyU halkından 70 

yaşında Fer1de Kırgın adında bir kadın
ca3ız iki gün evvel Mürüvvetli köytinc 
yayan gittiği sırada yolda donmuş ve bu 

Ha1ati 
Cephe 
Neresi? 

lBaştarah l inci Sahifede) 

yıkılmamasını ve bilakis Almanyayı yı
kabilecek bir kun et kazanmasını temi· 
ne matuf olacaktır. Müttefikler ihtimal 
ki b:ılıarda ikinci bir cephe daha yarat
mak suretiyle Sovyctlcr birliğinin yiıkil
nü hnfiflctnıcği diişünmcktedirlcr. Trnb
lus seferi ikmal edilirse bu ccpheı•in 
ltalyan yımm ndnsma karsı arılması ih
timalinden hahscden'er vardır. 

MUttcfilderin oo~le bir projeyi ger
çekleştirecek kndar ellerinde kuvvet 
var mıdır? •• Bunu bilmiyoruz. Her hnl· 
de şurası muhakkaktır ki İngilizler i~
~al altındnki topraklara hücumfonnı ''e 
hatta gösteri!! mahiyette bile ol.sn asker 
çıkarma tcscbbüslerinl sıkla~tırarak Al
manları tali ehemmiyeti Miz noktnlnrda 
dııhi milhim mikdarda laıra ve hava 
kuvvetleri hıılundunn:ığa -ıorhyacak· 
lardır. 

ron Luici Rikaldiyc ait Soka vağ tasfi
yehanesi ve sabunha."lesi bütün müşte
m=Jatiyle beraber hmir incir ve üzüm 
tarım satış kooperııtifleri birliği tarafm
dan 250 bin lira bedelle satın alınmı~iır. 
Senelerden beri muattal bulunan bu 
fabrika bu suretle milli eTierde yeniden 
faaliyete g~erek memleketimizin zey. 
tinyağı !sühcıalinin kıymetlendirilmesin
de mUhim bir rol oynıyacaktır. Fabrika
nın mim bir tcşekktille intikali Kuşada
sında halkın umumt sevincine sebep ol
muştur. Fabrikadaki noksanlann kısa 
bir mUddet kinde tamamlanarak bu 
mcvs1m zarfında faaliyete geçirilmesi 
ic;in birlik taraEmdan Umm gelen ted
birlerin alınmakta olduğu memnuniyet
le öğrenllmlştir. 

Dört gUnden beri İzmirde sebze yok
tur. Sebzelerin en büyük kısmını soğuk
lardan müteessir ve dondan mahvoldu
ğu anlaşılmaktadır. Narenciyede zarar 
yoktur. 

köyü 5CO metre mesafesinde ölmüş bir ,--------------

Miitehassısların ifadesine göre kann 
ve soğuk!nrın bazı mahsule mahdut fay
da"1yle zararları knrşılaştırıldığı znınan 
arada memleket mahsuli.i bakımındnn 

halde bulunınuşttır. Zavallı kadının son 
zamanlarda asabt bir hastalık geçirmek
te oldu~ anlaşılmıstır. 
BİR CEYLAN DOl\TDU 
Evvelki gece KilltUrpark hayvanat 

bnlıccsinde so[,ruktruı bir ceylfuı donarak 
ölınü~tUr. 

1·icaret Odası e • 
seçımı bitti 

Yeni bir koooeratif 
Tlrade bir tanın satış kooperatifinin 

tcsic;! ticaret vekaletince tensip edilmiş
tir. İzmir &ılış kooperatifleri birliğince 
bu kuruluş muamelesinin yakında ya
pılması beklenmektedir. 
-----~wlt~~~----

B. H. Balcıoğlu tekrar 
ittifakla reis seçildi 

1 tal yaya taze ve 
tt!zlu balık 

'?Öııder • ıecek 

lfılnd reisliğe Ş. Remzi Reyant, IJlrlncl reis 11e• 
lıUllğlne Narf ÇoJalıoğlu, Udnci reeis vefı!lllğlne 

de Mazhar İzmf'li o(A la intihap edlldlleıe .. 

---·---
2'ütün taııa.sına aıı tas· 

Ticaret odası meclis seçiminin son ikinci reis vekilliğine B. Mazhar İzmirli 
safhası da dün nihayet bulmuş, oda oğlu, hesap müfettişliğine B. Ş. Ceva
meclisi, riyaset divanını ve idare heye· hircioğlu, kongre murahhashğına B. Fu
tini seçmek Uzere dUn sa.at 15 te 'Ik at İlmen ve B. İsmail Hakkı Sur seçU
toplantısını yapmıştır. Toplantıda ınti- m:slerdir. 
hap heyeti reisi B. Ekrem de hazır bu- Ticaret odası idnre heyetine de BB. Fi-difıli Alman faturaları• 

nın ııuııanıf tarzı.. -·- lunmuştur. Yapılan seçim neticesinde. 
20 seneden beri İzmir ticaret ve sanayi llbcli Rnluni, kooperatifler birliği umum 
odası reisliğini muvaffakıyetle ifa eden müdürlüğü, Şükrü Cevahirci, $ernfot
B. Hakkı Balcıoğlu tekrar ittüakla oda tin Serbcs ve Hasan Serter scçilmişler-Husus! takas suretiyle tıbbt ecza, 

kimyevt maddeler, elektrik ampulleri ve 
sair mutabık kalınacak lüzumlu madde
ler mukab:linde ftalyaya taze ve tuzlu 
balık ihrncına hUkümctimiz milsande et
miştir. 

riyasetine seçilmiştir. dir. 
İklnci reisliğe B. Ş. Remz.i Reyant, bi- Yeni heyetlere bu intihap devresinde 

rinci reis vekilliğine B. Nuri Çolakoğlu ı de muvaffakıyet dileriz. 

ALMAN TL~ FATURALARI 

Evvelce Ticaret v~kfılctiyle Alman 
Remsrna firması artısında münakit tü
tün takasına nit ve Alman ihraç makam· 
!arından tasdikli faturaların ne şckild2 
kullanılacağı ticaret vekaletinden alaka
lı müesseselere bildirilmiştir. Bu şirket 
Almanya adına satm alınan tütünlerin 
umumi satışlarını idare etmektedir. 
Kullanılmıyan ve 'tasdik edilmiş bu

lunan faturalar, yapılan anlaşmaya gö
re bundan sonra kullanılabilecektir. 

------
Manifatura geli~or-

Yeni teşekkül eden manifatura Tilr~ 
Anonim şirketi Amerika ve Japon men
şeli 800 bin liralık memlekete lüzumlu 
manifatura siparişi vermiştir. 
İşbu mallar İskendcriye tarikiyle ya· 

kında şehrimize gelecektir. 
----·-~ ......... -~~~ 

ZABITADA 

Düştü, ayap kırıldı .. 
Bucada oturan Fatma adında bir ka

dın buz1ar üzerinde yürüdilğü sırada 
düşerek sol ayağı kınlmış ve hastaneye 
knldınlmıortır. 

Ha ishanede bir cürüm 
CeUı evinde kocasını ziyarete giden 

Bn. S niy noUs raporlannn gore koca
sma hazırladığı yiyecekleri ver!rken 4 
parça esrar da vermiş ve tutulmustur. 

E, lenenlerin azai· 
dığı g(irüt ·i \·or 

941 senesi içinde İzmir evlenme daı· 
resine evlenmek üz re 1525 çift milra· 
caatla bulunmuş, bunlardan on ç.iftın 
evli bulundukları anlaşılarak muamele
leri reddedilmiş, 84 çift tc milrncaatlart
nı müteakip vaz geçmiştir. Bu sw·etle 
muameleleri ikmal edilen 1377 çiftin 
akitleri yapılmıştır. 

940 senesinde İzmirde 1504 çiftin ev
lendikleri göz öntinde bulundurulursa 
geçen sene evlenenler n!sbetlnin yüzde 
dokuz bir azalma gösterdiği anlaşılır. 

Son İngiliz ve Alman 
Ha1Ja hücumları .. 
Londra, 5 (A.A) - İngiliz tayyarele

ri Almanyanın şimal batısındaki demir
yollannıı. fabrikalara ve askeri hedef
lere hUcum etmişlerdir. Depolara, bir 
kanala ve Okliz.lcre isabetler kaydcdil
mistir. 

Berlin, 5 (A.A) - Alman resmi teb
liği : Britanyaya karşı mücadelede tay
yarelerimiz ı;?Undüz.ün Faroe ve Şetland 
adalanndn liman ve telsiz tesislerine ve 
doğu sahilindeki sanayi mUesscsel ı' 
hUcum etmişlNdir. 

Atlanfkte, Buz denizinde ve Knrade
ni:zde 20 bin tonluk dört dlişm:ın gemisi 
batırılmı tır. 

Zarftan bir fotograf çıkmış idi. Anu- muhabbeti hem de koca hörmc1.i hnkim
van fotofrrnfı aldı, . yüzünde birdenbire di. F. kat, ilk tahassUs an nı geçirme ... e 
saf bir gi.llümseme peyda oldu, ve resme muvaffak olan Antuvan, azim ve irade
dalarak : c P<."ryoska > dedi. Sofya, ko- sini tekrnr elde etti ve gözlerinden şim
casının arkasından kızının resmine bak- şekler çakarak: 
tı ve: - İstirahat mı? diye haykırdı, tam 

c - Ne kadar güzel .. Hem de bUyU- bu sırada mı istirahat ed<.>ceğiz. çocuk 
milş! dedi. Ve birden gözlerinde bir görmek mi istiye ceğiz? Hiç merak etme, 
elem ve yeis perdesi görüldü : Kızını yann zındanda istirahat etmekten bı
bir senedenberi görmediğini dilşilndü; kacağız! 
fakat aynlmak ve kızını bUyük annesi- Antuvnn bunları, hele son cUmleyl 
ne bırakmak lazımdı. Bu hayatın güç- söylerken manalı manalı giilüyor ve ha
lüklerinl ve ıstıraplannı bu küçiik ço- 1inde çarlığın me~hur ve korkunç zın
cuk ile paylasmak mümkün olabilir mi danlarına büyük bir ehemmiyet verme
ıdi? Ve, çocuğu tf'krar görebilecekleri- mezlik görülüyordu. 
nı de kim temin edebilirdi? İkisi birden Genç kız, Mashn da omuz silkti: 
i.stcmiyercık ah ettiler- Sofva Antuvana - Bu zından bahsi de ne kadar souk! 
~öyle bir baktı : o da kendisi gibi ağla- dedi. 
mnmak için kendini UUJta çalı ıyordu. Sofya, ciddi bir eda ile : 
Gillilmsemeğe çall§tı ve fotografı Mas- - Ne olursa olsun, görc<'eksin; çocu-
haya uzatarak : ğumuz nasıl bir ihtilalci olacak! dedi. 

- Ne güzel dcğü mi? dedi. On yaşına girer girmez yanımıza gele-
- Evet, bu kadar zaman hiç olmazsa cek ve bize yardım edecektir. 

ıesmini neden getirtme diniz? Antuvan mihaniki bir halle; adeta sa-
- Annemin eski kafasına uyduk ta yıklar gibi : 

ondan. Ona göre bir çocuğun resmi çı- - On ynşına girer girmez. .. dedi. Ba
kartılırsa o çocuk ölilrmü~ ... Fakat res- kalım yedi seneye kadar biz ne olacağız, 
mi gönderdiğine göre o da kanaabndan nerede bulunaca ğız?. 
!cdakfırlığa mecbur kalmış olsa gerek! Ve, iradesini ihliHile bağlamış olan bu 
Antuvnn, hu resim, sana da çocuğumu- adam, ihtiyarsız olarak maı!tnum ve dil
ru görmek arzusunu veriyor değil mi? şünceli bir hal aldı. O şiddetli &:ani, o 
Haydi canım., Senin istirahata büyük yıkılmaz inat ve iradesi yıkılır gibi ol
ihtiyacın var. Bir kaç gUn çocuğun ya- du; bir anda iri, kemikli omuzlan sanki 
nında geçirelim, olmaz mı?. c!üştü. kolu kanadı kırılmış bir kartal 

Kad.inın sesi en rkakar tonu almıştı. gibi! Masha hemen müdahale 1i.lzumunu 
Munis olan Sofya da §imdi hem evlat hissetU : -Bll'Jr1ED1 -

G z ihtiy; .. cı • Knh
ve getiriliyor 

İzm!r kazalarının bir aylık gaz ihti
yaçları hazırlanmış ve sevke başlanmış
tır. 

Yakında İzmire bir parti kahve getiri
lerek satışa çıkarılacaktır. 

f-laıbın çok mü~im BÖ 
7üle11 !!ü§ünı noktas 

(B:ıştarafı 1 inci Sahifede) 

Her ne olursa olsun Singapuru muha
fuza etmek lfizımdır. Singapurun kaybe
dilmesi, ümit bumu yolu ile orta şarka 
yapılan İngiliz sevkiyatını tehlikeye ko
yacaktır. Bu sebeple diğer harp sahala
rındaki kuvvetlerin derhal Singapura 
gönderilmesi lftzımdır. 

Londra, 5 (A.A) - •Dcyll MeyJ. ga
zetesi başmakalesinde şöyle yazıyor : 

Milttefiklerin Pnsifikte uğnyacağı bir 
bozgun Ruı:ıvş için de ağır neticeler do
ğuracaktır.Singapurun elden çıkarılması 
general Vnvel kadar mareşal Timocenko 
için de ağır bir darbe olur. Çünkü Basr::ı 
körfezi yoluyle Rusvava gönder:len mal
zeme böyle bir felaketten sonra artık 
qönder'lemez olacaktır. Bundan ba ka 
bö):Jc bir muvaffokıyetten sonra Japon
lar kendilerini S"biryava da hi.ıcum ed -
cck v::ıziyctte görebilirler. Bu suretle 
Sovy tle in ikinci hayati yolu da kap::ı
nab'lir. Bu hal nyni zamanda Hollanöa 
Hindistnnının elden çıkması neticesini 
verebilir ve mUttcfiklerin harp vıWycti 
iyileşemiyecek bir hale girer. 

-----...-.•-----
Japon heael leri 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

kerlerinln İngi1iz topraklnnna gelmesini 
prestij bakımındnn iyi görmem!şlerdir. 

General Vavel bu manasız düşünceyi 
reddetmiştir. ÇünkU iyi teçhiz edilmiş 
olan Çin kıtalan Birman:vaya geldıkten 
sonra general Vavel ordulnnnın duru· 
mu kuvvetlenmiştir. 

B:rntanya yolu kapanmış olursr Çin
liJer düşmanla mücadeleye devam ede
mezler. Çinlilerin Seçme kıtalan şimdi 
bu yolu müdafaa ediyorlnr. 

Rangoon, 5 (A.A) - Birmanya umu
mi valisi halka hitaben neşrettıği bir be
yannamede diyor ki : 

•Birmanya balla için bu zor .şartlar 
altında insanlığın ve medeniyet.!n di.iş
manlannı mahvetmek arzusunda birle
şik olduklannı göstermek zamanı gel
mi.ştir. Savaş çetin olacaktır.• 

Umumi vali Japon h."Uvvetlerinin Bir
manyaya yapbklan akınlarda gösterdik.. 
leri vahşeti, düşmana karada ve havada 
ind!rilen darbeleri hatırlattıktan sonra 
sunlan ilave etmiştir : 

•Galip olmak irademiz Japon barbar
lığına karşı c:ok kuvvetli bir sillı.h mahi
yetini ~tır.• 

·ıııııı•ut•ııı'm:ımııııı:ıı ı ıwıırımı11111ll'11m : 
§ Afganistan fıl'al!llln ~ 
~ validelerinin vefatı ~ 
~ münaselJefly!e.. § 
::: Aııknra, 5 (A.A) - Afganistan S 
~kralı haı:ımetli Muhammed Zahir ha- a 
:: nın vnlidelerinin vefatı münasebetı- S 
§le rcisicümhur İsmet İnönU tarafın- ; 
§dan müşariln!lcyhe çekilen taziye~ 
: telwafına karşılık olarak kral tel- :: 
§grafla tesekkürlerlni blldirmistir. ğ 
E Milli SefErnfzle Por· ~ 
E tefıiz cU.mh•ırrelsl § 
~ arasında.. • ~ 
: Ankara, 5 (A.A) - Ciimhurrei.si; 
: İsmet İnönU. Portekiz cUmhurreisi S 
E devlctl<l J?eneral Antonvo Oskar De ~ 
:: Frahozo Karbonaya yılbaşı dolay:ıs!- :; 
Ele bir tebrik telgrafı göndermiş ve :! 
g Portekiz devlet reis} de karsıhk ola- :! 
S rak telgrafla tesekkUr etmi.'itir. :! 
:111mıııııııııımıı ı ı ı ıuıcıııııııııı 111 ıı ııı .ımm ı ıı~ 

JshhStılÔ.'"I arttırmak 

se'-erber/ilti 
(Bastarafı 1 inci Sahifede) 

Neticede vekalet her tUrlil maddi yar
dunı ve demir tem=nini üzerine alml.f" 
tır. Valinin riyasetinde te kil edilen bit 
komisyon imalAthane Mhiplerinin bUtUO 
ihtiyaclannı temine memur edilm!ırtır .. 
Tekmil işleri bu komlsvon idare ede
cektir. V ckôlet bu komisvon emrine lU
zumu kadar tahsisat ve demir vermiştlt· 
Bunlar hemen ehrim=ze getirilecek .,. 
sanntkurlnra verilecektir. 

Komisyon bu toplnntıY! müte, kip ~ 
kilin de huzurivle va i R Fuad Tu sa" 
hn r i lı6.nde ilk toplantısını npmıdıf• 
f c, p eden çalısma tedbirleri alınmı~ .,e 
bazı ldm eler vazifclend'rilmiştır. 
İzmirdeki demir imalr.'hzne sahioleri 

ve sanatkfü lan devletin açmış olduğıl 
bu milkemmel iş çı[,rırından dolayı t~ 
şekkilrlerini '\•ekile arzetmişlcr ve bll 
memleket işinde en bUvük randman te
min! icin seve seve ve geceli gUndU:ılil 
çalışacaklannı temin etmislerdir. 

İzmirde vasati olarak ayda on bin pul
luk ve elli ile yUz bin arasında uç deıni' 
ri imal edilebileceği tahmin edilmekte
d!.r. Bu faaliyet son kanun. şubat, mart. 
nisan ayl.arına ş!mil olacaktır. 

Ayda imal olunacağı tesbit edilen ut 
demiri ile pulluğun mutlnkn elde edile" 
ceği muhakkaktır. İzmir kazalarında dl 
bu işte çalışmak istiyen ronatkhlara il 
verilecektir. 

Meydana get!.rllen çalısma teşkilAtl 
yakında İstanbulda ve di er viHiyetlct"' 
de de fna1iyete gcclrilecektir. .. 

SANAT OKUI.UNDA-
Ziraat vekilimiz Sanat mektebind• 

uzun tetkiklerde bulunmuş, talebeniıt 
çalışmnl rıru tetkik eylemiştir. TalebeY' 
muhtcliE 'SUaller sormu ve daha ç~ 
çalışmnlarım kendilerinden istemiştir. 

--' 

Şehrimizin tanınmış ıhracat tac'r
]nı "nden T vfık B hri N zl nın ve 
MustııEa H vdar Nazlının baba ve 
amcalan merhum hacı M hmet Naz
lı kısa bir hastnlığı müteakip diln 
sabaha karşı bayata g .. leTini yum
mu tur. Cenazesi dı.in Karanfnada
ki ikf'ımetgühından kaldırılarak na
mazı öğleyin Kemeraltı camiinde kı· 
lınarak As:rl kabristandaki aile med
Ienine defnedilmiştir. 
Merhum temiz ahlakı He herkesin 

sevgi ve tevecl'lihünü kazanmış bir 
şahsiyet idi. Milli mücPdelede Av• 
dın ve Nazilli c ohe1erinde bilyiilc 
hiımetl rf gö-lilmü til. 
ölümü kendisinın ger k o zaman

ki ve gerekse mütenk p yı11ard ki 
hayatına vakıf olan butiln E lıl r 
arnsında derin bir tee ürU rlıu"iP 
olmustur. M rhuma tanndan ma fi· 
ret dılcr kedcrdide ailesine baş sağ
lığı dileriz. 

ese ... 
merhum hacı Mehmet Nazlının he
pimizi mükedder eden Ani vefatı do
layısiyle gerek cenazesıne gelmclc 
ve gerekse telgraf ve tel fonla acı
mıza iştirak etmek lütfunda bulunan 

1 vefalı dostlanmıza ve tanıdıkları
mıza ayrı, ayn teşekküre acımız ~

/ kfuı vermediğinden bu hissimıı.iJl 

1
1 
gnze~eniz vasıtasile iblağını ricB 
ederız. 

ı · AZLI AtLESt 
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b T. C. tZMtR TICARET SICtL ME-
L . f.o~n a' yor. ki; Vavetın e yonatı MURLUCUNDAN , 
(~ ı ind Sahifede) (~ 1 IDd s.lalfetfe) (S.L-n Boyun ve Ali Arcan) ticaret 

u .. - 1.:..._ L unvanlle lzmirde Bomova caddesinde. 
Borsa 

farklara raimen •a•• asoyemız· ayni idi. rette mGteh••1• o.-USUllla aoy-es; "'"-''"-• -- •- :.. Çelikel sokağında 21 numaralı mağaza- U6.UD& 
Her ikimiz aulhun idaınesini iatl?"orduk .... terim. da yaprak, tütün alım aatım ve imalib 901 S. SUleymanoviç 42 50 49 
Sulhu kaybettı•L Fakat eimdi harbi ve }aponyanm alçakca blicwniyle ilk 1.. _ 

~ ..-- J k ı · · lind ve ncr nevi mahsulib aıziye ticaretile 81 Hilmi Uyar 4Ş 48 bunu takip ed-ek sulhu kaybetmeme- avantajın apon uvvet ennıa. e e ...... b 1 d x.. bi i tt b •·· b- iştlgal etmek üzere teşekkül eden i•bu 982 YekQıı ;.e P!Zm-tmit bulunuyoruz. u un u5 .. r vaz ye e ana 1; uşen u- k v 
ft 1NGl~UZ _ RUS GöROŞMELERl yük me.uliyetl temamiyle mudrik bulu- ~ir etin ticarı-t unvanı ve tirket muka- 121974 Eski yeldUı 

Ce · "k tini" • d"" velenameai ticaret kanunu hükümlen·ne 122956 Umumi v-l..A... B. Eden bundan sonra bir harp gemi- nuyorum. reyan ıııtı ame n on- .,ıı:AUU 
_, d ı · 0· dah · d göre sicilin 41 39 numarasına kayt ve No. '1 siyle yap••::.ı -yahati anlatın- düşm"- m .... n en evve vazıye n a zıya e ... .... ... f ı h ldir: teııcil edildiği ilan olunur. N 8 

nın kaqılafbiı fena havalardan. ken~f: ena aıımaaı mu teme • 1 - MUKAVELE o. 
sinin her yerde gördilğü do"'tluk ve ıyı KATI SAAT GELiNCE ... Ki: Hal.de Antekin No. 9 
Labulden bah•etmiş ve B. Molotof ile Fakat kat't saat çalınca cereyan isti- No. 10 

44 
45 
46 50 
49 

"" ~ _11 b" ,_ d Ve: Mustafa Aktüzel N • gör::-e}eri hakkında tualan aöylemft- kameti önUne ıre,.umez ır -.uvvete ö- o. 11 
tir:...,... necektir. Vadyetl bir darbe ile değiştir- T. C. İzmir Sicili tie1tret memırnı 15 Siyah İııhlsarlar 34 

k - 1-·· d w·1d· B bakı d re.mt mührü ve Mustafa Ak•::zel İNCia 

54 
34 

c _ Bu srörüşmeler geçen harpten- me mumıtun egı ır. azı m an · ... 
beri iki memleket araınnda her hangi bir ~örünilf Fransız hezimetinden sonra SIRKET MUKl~ELENAMJ~13) 233 U. 'OzümcU 
zamanda yapılmq. her hangi si.yuf ve 19-40 da orta prkta lngilterenin l:.;} 95 H. Kori 
ukert rri.izakerelerden çok fleriye ((İt- karıılaştığı duruma benzemektedir. Düıt- Bir taraft:ın famirde Karşıy:> ka Rey- 66 Hilmi Uyar 
miııtir. MüukereleTlmiz iki kmna ayn- man t*bbüslerine cevap içln kuvvetle- han ao~ak 1 O numara.~a mukim tüccar- 394 YekOn 
hr. Oh•leyeci1erim birine: kwmdan. ya- rimizi taplamamıza kadar elimizde bu- dAn Saım Boysan, dıger taraftan yine 103552 Eski kQn 
al hamin idaresinden fazla boıhsetme- lunanlarla tutunmamız lmmdır. lzmlrde Mustafa bey caddesinde 1 3 i9 103946 U ~ ~ 
m1 belcleınezler zann~dl'!rim. Hiç şüohe Birl~ik devletler, büyiik Britanya, numa~alı sokakta 25 numarada mukim m z~E 
yok ki bu kısım kendi başıma seyahati- Çin, Hollanda HindisUını. AVW!hıralva- Ali Arcan aralarında. aşağıdaki tartlar 359 ] S 
me demiştir. Sonra Almanyanın teca- mn ıimdive kadar Japo.,larla karsılaıp- daire•inde bir Jirket akt olunmuıhır. 25 ~

8 
S usam 

VÜ7lf"rin! tekrarlamasına mani olacak tıklan ceohelerde gösterdikleri mukave- Şöyleki: 31 Balon u;m uk 
1 ıh ı k al k di b·ı Li t - Slrketln nevi, koTiektiftlr ya am va•ıta an ve su şart arını (lÖl'Üstü • metten kuvvet ara ·ye ı irim & • 

18 18 50 
18 25 18 25 
14 14 

53 50 
'15 

2 - ŞiTketin unvanı. (Saiın Boy• .. -Ukin bu hususta yalnrz Sovyet ve f n- müttrfik devletler Japon cabulculannı -· iLAN . 
Ji)iz hiikümf'tlerl t,.rıoFından kat•t bir muvakkat bir zaman iein ellerine gecir- ve Ali Arcan) dır. fzmir dokumacılar kooperatifiıne 1-a-
L d h k'-- '- k 3 - Slrketin ticaret merkt"zi, lzmır- . x 
sarar alınamaz. Çilnkü domlnvonlar, diklPri y.-rler en mu a &ıur; ınırette o- de Bornova caddesinde, Çelikel sokak yıtlı olan v.._e olmay~n bılumum ortakla-
blrleşik devletler ve diger müttefiklerle \'ac,.\.lardır.> 21 numaralı mağazadır. nn ortak1ıga kabulu hakkında 15/ I / 
latlıt11- lArımdrr.• CESARET VE.RlCl BASLANGIC .. _ Şirkf'tin mak.,.dı yapra1- ..n~ 942 tarihine adar Anafartalar caddesi 

ALMAN - RUS HARBi General Vavel sözlerini bitirirken ' "" anun M iJ h 9 d-L• dair • -
le alrm ve sabm ve ima1Ah ve her n-·l enz a .. n no ~ emıze mura-

8. Eden Rusvava Almanya hneumu- '='ilininlerde çok btlviik muııavat11•7.h mah-ulA.h aniye tlcaretile i~lgal eyl~ caatlan iJan olunur. 
nun verdiği neticelere ifaretlo demiştir •artlan !cinde Amerikan generali Malc ınPktb·. lzmlr dokumacılar kooperatifi 
ki: .\rtrun göstf""diği mükemmel ınukııve- 5 - Şürekadan iter birisi !Jlrketi, mün- reisliği 

c - Bu siyaset. -aiyeset baknnından meti Hong Kong müdafaasını, Hollan- feriden temsile ve vaz'ı imzaya ve •irket 46 (33) 
iılelilik olmuııtur. Hitll"r tnTf bu hareke- da deniz ve hava kuvvetlerinin müşte- "' 
ti 1 bntü R d bi l .,_ e,_ ta8 r............ ••ale-d"kı Britanya. namına hak ve vecibe lhdaa ve k.abula-

Y e n tMVa a r ıa. varatmıştır. r "" .. ·~-- ''" ·:_": 1 ___ , na. malıkemeler ve meclialer ve diğer ZAYi 
Sovyet kuvvetleri carpısara.1'. dü~aru Avuaturalya ve ıJ-{lnt ıuta annın sanu- kaza ve idare makamlan nezdinde, ,ır- ı 1/2S3 nolu ikame! teakeremi zayi 
lurpalıyarak geri Ç4"\cl1mistir. Sl....,di ce· 'llaZ mukavemetlerini, AvustuTalya ve keti keza münferiden temsile mezun- ettim. Yenisini alacaimıdan eek.lalnlıı 
revanın icıtikıımeti deği$111İe ve Rus kı.r- lnviliz hava kuvvetlerinin parlak çalııp- dur. hükmü kalmadı. 
11 hücumlan karp taarruzlan şeklini al- '1lalannı övmüs ve bunlar Jaoonvalcnın 6 _ Şirketin ee~veai. Kırk sekiz _ Rene lcard 
mımr. bo7qt1na uirahlmast için yapılacak o- bin yedi yilz elli liran Saim Bavsan ve lpllkll kuyu 
RU~VADA HARP ISTtHSALATI 'lrdinacıvonlu hareketin ce9aret verici on elh bin iki yüz elli llraaı Ali Arcan Bornova - lzmir 
B. Eden bundan sonra ceph~nin Kil" birer b .... lanvıc•dır.• Demlııtir. 33 (3-4) 

bölvPsini zivaretlerini. Sovyetledn kul- VA VFUN KARARGAHI ) tarafından konulmak üzere altmış bet 
1andıklan tahrip elatemlni, cephenin Yeni Oelhl. 5 ( A.A) - Ceneral bin. ltrP1dır. t.cabında, şerik~erln muvafa-1 ~~, 
muazzam ııenlslii'ttni, AJmanJa.,.,n eerl Vav .. l müstPkbel harf'ketler ve müstı:ık- katı le bu mıktRr arttırılabılecektir. 1 ! · BAKTERiYOLOG DOKTOR ı 
sürlilmesindeki sürati ve Rus askerinin bel karar..,ahmın mevkii hakkında hiç 7 - Safi lcir veya vukuunda zarar, ı _. IJ1 S~ A"~ 1

, 
L__ 1 vüzde yetmi• be4i Saim Boyaana ve yüz- -.em .r-ı 

JÜK.Rlt maneviyatını anlatmıt ve sözle- bir t•~.n~t VM~"'tv~ .. :;.; .. , •"-•• emltdr· de yirmi besi AJt Arcana alt olmak üze- ı 1NTANt HASTALIKLAR 
rin .Syle devam etmiştir: YENtZELA.."l\lDA MEMNUN al d k ı •"'"'"-.. a "'"'ISI 

c - ille Alman ileri lıareketlnden Velllndon. 5 (A.A) - General Va- re. ar ann a ta sim edilecektir. m.u.ı~ 11 

ınUteeuir olan Rus tank ve tayyaTe is- velin cenup batı Pasifik b~ kuman<fan- 8 - Sirketln müddeti. işba ımıkave- 1 Bad8lanm Batun1ye camii karşı- ı 
tihMli yeniden yükaf'lrnekte ve biz;m lığına tayini hakkında beyanatta bulu- lenamenln tanzimi tarihinden hatla- ı sında Namazgih caddesi No. 20 de ı 
yardımnnız devamlı bir sur,.tte yf'tit- nan başvekil Mister Freyzer, general mak üzere Üç senedir. f c;bu üe sene Ali 1 kabul eder. ı 
m kt -1l t il" A 1 1 V l b"" •· ! ·ı· ·ıı 1 . Ar~"" irin mecburidir. Saim Boysan di- 1 TELEFON: KJiaik ~ aza. Ev: 353G, e "'" r. n.. ız ve m•ri :an ma ze- ave in utun ngı ız mı E"t er camıa- ledi{{i takdirde, birinci veyt'l ikinci se-·~~· 
meal Rus ll"tıharebe meydanlannda mü- sının emniye ini haiz olduğunu, tayinin nenin hitamından iki ay evvel taahhüt-
kemmel knllan•lıvor.:t her tıırafta memnuniyetle karşı1anara- lü mektupla, şerikine haber vernıl'!Y _..ıı .. •••••••'I••••••~ 

INGIUZ - RUS GAYELER! ğ b h t Y · l d d hk - -. •nı, u usus a en•ze an anın a 11 - ""rtı.·le. •irk~tt birinci veya ikinci sene Bimm suııf mütehassıs Ooktoı: 
Nihayet B. Eden ,__Ltini b 1"'- · ld ~ Y • l da bükü '" ... -,,-na uı.aııa rı soru u.,,unu ve enız~ an - hitamında, feııh ve tasfiye etmf"k hak-

etmiıtlr:cz __ h metinin Mister ÇörçiUe sıkı temas ha- kını haizdir. Saim Bovıra~. bu haklıırını DernlP AH Kam~ıoğla 
c - ..-ya •tim, B. Stalln ile B. Mo- U d b J d v b"ldi · ı· •'il T ül h 1 ki 1 t f il -rll 1 n e u un •ıc:nınu ı rmış ır. 1't11lal"'mac11:;. ve •erikleT arzu ettikleri " t ve enas asta ı an ve 0 0 e P'0 şme erin bana m emntveti M'OSTEREK PLAN ,.. -:1 KIXK TKİK TWA Vluıd 

vennlttir lci aramazda en ..ta siya.af 1, S dn tnktirdc, üç s~e m\ıdr!etin hltamı.,dan lan 
Zlrllğl kurulabillr ve kurulacal<"'T. Hü- K 1 . ey, 5 CA.A) - Başvekil Mister iki ay evvl"l bir birlerine taahloıütlü Birinci Beyler Sokait No. 5L h 
Ln tl rl 'd k J1 d urtın. g .tngiltere, Avusturalya, Holan- mektupla hab. er vermek ••rtne. tirkf"tin .. ;ıhamn Sin~mast art.unda aabab-.::ume e ı Rre şe i erl arası .. da b"ır H d ta p ifik r- ...... 

d B ~ ın . . ıs nı ve Amerikanın as . te mu-ddetinl, •L• aene daha temdit edebi- tan •kşema kadar bata1anm luauuo tezat var tr. u bizi önünıo~ 17.l"rilmez bir b l t 1 i b ed ~ 
tarzda ayırır diittfincf""lni hiç bir zaman cır eş .ırı ~ ş ir.~teji pl!nı takip e- lirler. eder. 
~abul e.tm'vı-rl"ğim. Dıtt sivRııf'tte ön,.m- ekleniıi söylemiştır. 9 - fşhu mukavelenamenln tatbik ; # 
li olan iç lıi.iküm,.t !ilPkilleri d,.w·l. ·millet- -·- ve icrasından ve tt"fsirin~"" doğabile- ~------ •••-.. •-----" 

(469) 

ler arası alanındaki dunımlardır. ALMAN KADlNLA ru c~k her nevi ihti1Mın halli irin. ta .. af-
Hitlen·n k 1 k H-p aJey ... in..ae mim,.• lar. tQıanbıılda Sirkecide. büvük Kınl!cı-• uııuru mf'm f" P i icinde na- -·· a• s.:: w :z • d w L vıın hamndR, avukat Ah Havdar Öz-ı n ması e i kt"ndi meml .. kı-ti.,de kA.] s- • 

Bin dokuz yüz kırk iki senesi kanunusa
ni ayının beşinci pazartesi günü. 

k · )1~ ''G,.1Jmanll$!!CIJ'e- kenti. şimdiden münfnit hakem na11p ma .ıııtememeııi, hür ve miistakil mil- J ı -1 M il b 'h S. N M 
l:tler_ın mevcudivetini kabul etmiyen Berlin, 5 (A.A) - Alman askerleri- Te tayin etmiş erair. uma· ey in. ı - • 

5/1/1942 

bı d ,_ kk nın d~uya hareketlerinde .Jı.ya Berlin tilM kendisine arz olunduğu .. tarihten T. C. 1zmir GçOncB noteri S0re:JY8 
r unya tana ümüna susamış bir mü- v& F'u. • "b G _ _ı da :-.:::.ı karan Olcay l'nml mtihUrll ve imzası 

tec11viz olmasıdır. kadınlannm nümayiş ya"tıklan ve erle- ıti •ren. ç ay lPlnın TereC,.;g• 
R inin sev~ine mfuıl olmak için kendile-- tanflar, blla itiraz kabul ve icra ede- Umumi No. 204 Hususi No. l /32 

us ve lngı"liz dtırumlan arasında bı"r r c '-1•rdir l•bu mukavelename -·retı'nı"n daire 
mukayese ..,..pınız. Her ,._, millet te Al- rini trenlerin altına attıklan hakkında e1tl O •1 b k 1 ı:. k!I. '" .... 

,,_ u;ı Lo d M J d l d ; - ş u mu ave ename, _, son a- do~yasında saklı 5/1/1942 tarih ve. 
lllanya .... tamam· 1 .. • n ra ve ostova ra yo ann an ver_• 1942 ·1..· d l . d b" .• _1.._ ( 204 ) 1 lı ld .. 
l:nılunu;. ; orlar veıydeevyamhenmbeglre =~lhmetmkaı-ş len haberleri Ahnan ~adyosu Alman nul n it . tarıl11ın e turzmır e ır OUKUl numara ı as na uygun o ugunu 

... o a"a ı-za o unmu' ta.dik ederim. Bin dokuz yu-z kırk iki 
an k is· halkına okumuş ve bu suretle düsmanm S . ·a·· 

1
• ._, • tlJA liyorlar. Eminim k.i her iki sa- k d f dıw aım oyııan mz..... aeneai lci.nunuaani aymm betinci pazarw 

Yeye de varabiliriz.• A~anyayı ne a ar ena tanı gını bu A. Arcan imza• tea günü. 5/I/1942 
----..cı:-..44ıoıo,e-. rnısalle ıeastermlştir. Umumt No. 204 H"'usi No 1/32 S. N. M. 

. 'ıovvet ere aöre _,__ lııhu 5/İ/1942 tarihli ,irket mulca· 30kurutlukdamppuluve IS kurut-
~ ALMAN'Y ADA v.-lenam.-~i albnda konulan tmnların luk damp pulu üzerinde s· kanunusani 

(Baştarah t lnc:i Sahifede) Asfıel' •:..ı- toplanan t1ah111 ve hUviyetlıori dairece maruf lzmir 1942 tarih ile T. C. lzmir fiçüncü not.:ri 
Mosk 5 ~-· de KartıyakDda Reyhan sokak 1 O nu- Süreyya Olcay reami mühürü ve imzası 

tebliii o~ (A.A) - Dünkil Sovyet lışlıJı el)'G marada muktm tüccardan Saim Boysan ayrıca S. 4 ve 1 kt.nışluk tayyare pulu 
: eni mevzilerini tahkime ealı- Berlin, 5 (A.A) - Cephedeki erler ve lzmirde Muııtafa bey caddesinde ile 5 kanunusani 1942 tarih ve T. C. 

tan Alman lar.vetıerıne· 1--- ve malze- k t S 01 ınece bUyUk uı:oau çin cumartesi gününe kadar 32.144.201 1379 ncü sokak 25 numarada mu im zmir üçüncU noteri üreyya cay rea-
kö k kayıplar verdird:k. Bazı pa- e$YA verilmiştir. Bunlardan hır Ali Arcanın olduğunu tasdik ederim. mı- mübürü ve imzuı. 53 (28) 

Y ve asabalan ele geçirdik. Bunlar ...... · ---------------ar:sında Borovsk vardır. milyon 511.079 zu kürk palto, kilrk ca-
1 .~ :ıon kAnun RUnn 19 Alınan tayyaresi ket ve diğer kürklil giyecektir. Siındiye 2'leaf'et Vefı,Ueffnden telJllğ edllmfştf.P: 
;:np ettik. Beş tayyare kaybettik.. 4 kadar bu elbiselerle dolu 1260 vagon Ege bölged 1941 • 1942 yılı pamuklanndan akala 1, Akala il ve Akala lll 

• kAnunda Moskova civarında 11 Al- yola çıkanlmıştır. ticari tiplerine ait örnekler tesbit edilmiı ve bunlar ilgillerin görüp inceleyebil-
bıan tayyaresi düşürdijk. - meleri için, fzmic borsasında bir cemekan içine konularak mühürlenmiştir. Şam-

Mo~kova, 5 (A.A) _ Dünkü Sov- TEŞEKKOR panya tipi ile yerli 1 ve yerli 11 tipleri lçin bir m6ddet sonra hazırlanacak nümu-
yket1te~li~ine ek : Sovyet cephesinin bir Eczacı Ömer Saydamın rahatsızlığın- neler de ayni yerde yine cemekan içine konulacakbr. Böylece tesbit edilmiş 

t 
esk. rn:nde Almanları dört mevziden at- da tedavisi ile u -:.raşanlarla ölümünden ve edilecek bütün tiolere ait resmi örnekler. lzmir mıntaka ticaret müdürlü-

1 Tonlar k l aonra telgraf, mektup ve şifahi teselli ğünce çoğaltılıı.cak. Ege .bö)gelesinde Pamuk yf'tiştiren merkezlerdeki ticar~t 
ler ve b · '. arnyon ar, makineli tüfek- 1 f · d b l b.. ve aanı"yı· od~larına. bulunmayan yerlerde beledı'ye daı"relerine gönderilecek-
dik 6 

ilyUk sayıda cephane ele geçir- ve beyanı tazivet üt i.ın a u unan u- .. 
Alman t tün meslekdaşlarına ve dostlanna ayn tir. 

T&~EBBü aVYaresi tahrio ettik. ayn teşekkürlerimi takdim etmeye mub- Egede pamuk alıt verişi. vasıflan belirtilen bu ömekleTe göre yapılacağından 
Mosk 

5
5 RU~LARIN ELİNDE . terem gaz tenizi tavsit eylerim. alıcı ve aatıcılann bunları görmek üzerr. l~mir bor acıına lzmir dışında bulunan-

Svesd ova, (A.A) - .J{rasnaya Ailesi namına Hüsnü Savdam ların da yerlerinde ticaret ve san vi odlllımna veva belediyelere müracaat et-
şebbü=~ gaze!esi Sovvet kıtalarının te- (34) melı-ri ve malın örneklere uygunluk derecesi üstünd anlasamıyanlann borsa-
yor ki . ~j;nne. ~l1dıklannı yazarak di· nın hakemliğ'ne baş vurmalan ilan olunur. 6 8 38 (29) 
Al ·k gecırı en Alman vesikaları KOR - - - -·----------------tne~~n umanda heyet!ndeki kansıklığı ALENi TESEK" 

nıl ana vurmaktadır. Almanlar doldu. lzmir ,eker imalathaneleri sahipleri-
ması 'tt"k ı · · h u la gı ı çe zorlaşan büyük kayıp- nin kömür ihtiyaç annm ternını us -

bi~' ~~yorlar. Önümüzde vait dolu sunda lzmr Etibank müdürü sayın bay 
in ıstıkbal acılıyor. Kuvvetlerimiz. Al- Hulusi Kocaerzemin göstenniı oldukla-

ğu~~atlir~n1.~~diye kadar ellerinde tuttu- n kolaylık ve lütüfUrlığa tqekkürü bir 
n Uo;u onların }" d 1mak jh borç biliriz. w 

111aı:vıe k k e ın en a tı. Şekerciler namına ihsan Vazı?anoglu 
ALM arsı arsıvadır. ...9 ( 31 ) 

ANLARA GÖRE "' 
lij:e.rlin, WS (A.A) - Alman resmi teb
d.. · Dogu cephesinin orta kesiminde 
u~manın bir cok 

muvaffakıy tl ö 
1 

taarruz hareketleri 
e e n enmişt" n·w k sinılerde rne~it faaı· ır. ıger e-

Cok kuvveti: bom~et olmuştur. 
! · d .. ve avcı tayyare-
erın en murekkep teskine . . . T . 
do~yada!ö düsman teskilleri:n,: ~e:
lerıne hücum etmi~lerdir. Beş hfivük 
mi bomba · be · ı · g~ d ısa tıv e yanmış, aynca ik: 

d:~ı:~~: ~~!ı~~yük ticaret gemis: 

lHRTS lfOCUMt ARI VE trALY ANLAR 
oma. 5 (AA) Le . sind · - nıngrad cephe-

0.ya: Azbulu~~ İtaJyan gazetecisi ve 
Yor : ası uıgi Barzini şunlan yazı· 

•Bolşevik hu l 
yapılmı cuman insan etinden 
d:r B ş ~ğlardan baska bir şev değil
tin: ~.tıglar tıpkı dal~alar gibi birbi-k ıp ederek geliyor ve şiddetli 
ınu avemetle karşı! . . .d. 
Yor. Harbin bu muC::as:~~:ndagı Ai~ 
ınan askerine düşen iş insan vücutların· 

' ZAYt 
Türkiye cümhuriyeti ziraat banka91 

tzM·r §uheıine tevdi ettiifm paraya mu-
k b .1 dime verilen 6807 numaralı a ı ye Y . . . l w •. d ı kaybettim. enısını a acagım-cuz an d w ,,,, 

dan eskisinin hükmü olma ıgını llön 

ederim. b l 
Alsancak Ali Çetinkaya u van 

15 Na.da Andilip Günen 
48 (32) 

tZMIR BELEDiYESiNDEN : . 
Tepecikte yeni tephirhaneye ~~e~tr~~ 

tesisatı yapılmam, yazı iııleri mudı.ır~u
ğündeki eartnamesi veçhile açJk eksilt
meye konulmuıtur. Muhammen bedeli 
274 lira 30 kuruı muvakkat teminatı 20 
lira 5 7 kuruştur. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yabrarak makbuzlariyle iha
le tarihi olan 7/1 /942 çarşamba günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

24 28 2 6 5528 (2651) 
Muamele vergisinin ltaldınlması üze

rine 6/ 1 /942 tarihinden itibaren bir 

istanJJul Belediyesinden ~ 
Taksim lnönü gezisinin .mütebaki toprak tesviyesi duvar, korkuluk vesaire 

inıaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 665 4 7 lira 46 kurut ve ilk teminatı 45 77 lira 38 kuruştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt oartnamelerl proje, 
keıif hülasasile buna müteferri diğer evrak 3 lira 33 k~ru2 mukabilinde beledi
ye fen itleri müdüdüğünden verilecektir. 

ihale 19/1 /942 pazartesi günü saat 15 te daimt encümende yaptlacalchr. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplım, ihale tarihinden 3 gün evvel 
belediye fen iıleri müdürlüğüne müracaatla alacakları' fennt ehliyet, 941 yı
lına ait ticaret odası vesikalan, imzalı ıartname saire ve kanunea ibrazı laZlm 
gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ihale günü saat 1 4 de kadar daimi encümene ver-
meleri lizımdır. 11S18 3 6 1 O 14 5 ( 1 O) 
-----------------------------.~---

Ali Galip Sevim Şe
kerleıne Evi 

Sayın Müşterilerim, 
Müessü yangından sonra SEVİM ŞEKERLEME EVİ'ml Kemeraltı kara

kolu ittisalinde (51) numaralı mağazaya naklettiğimi saygılarımla arzede.
rlın.. 
En neiıs LOKUM ve ŞEKERLEMELER ve EMSAIJ da!ma gerek burada 

ve gerek ŞEKERCİLER içinde 14/6 numaralı mağazamda yüksek zevkiv 
Dize ve emirleriııi7.e Amadedir. 1 - 10 (2646) 

.. 

:: i=:.~ gelmt, duvarlan yıkmak· adet tek tip ekmeğin on bq buçuk ku- _. 

l'UftaD eatalacaiı ilin olwıur. SS (30) ·"------------------------~ 
ŞEKERCİ AıJ GAl.JP IRJIAK 

-.. 
.,. ...... , 

IZHIR EalfAF VE AHALI BAlf.KA.lllfD.ut : 
fsımıedyle hisae senetlerinin No. .la:-1 ~da yaZJh olan bı.edarl8rmm ıu. 

.den mütevellit borç bakiyelerini öd~mekten imtina ettiklerinden ellerindeld 
hisseler esas mukavelenamemizin 18 ınci maddesi hilkmUne göre İstanbul bm-
biyo Borsasında sattırı.lınış ve iptal olunmuttur. 

Satın alanlara yeni hisse senetler; verilecektir. 
DON&tl NCSbADAN MABAT 

Sıra HJsse Makbuz İsim n Adresi 
No. adet No. --5102 1 2926 • Ahmet Hamiyet • 5179 1 1801 Çiftçi Gediği K. Bakkal Mehmet oğlu • 

Süleyman 
5180 1 1802 Uladı K. Kurumlu ojlu İbrahim • 5181 1 • İbrahim onbaşı 1803 • 5182 1 1804 • Öksüz Ali oğlu Mustafa · • 5183 2 1805, 1806 • Mustafa oğlu Ali • 5184 1 1801 • Hüseyin oğlu yürllk Ali • 5185 1 1808 • Hasan oğlu Ali • 5186 1 1809 • Hi\seyin oğlu yağcı Ahmet • 5187 ı 1810 • Emin oğlu Ali • 5188 1 1811 • Yunus bey oğlu Muharrem • 5189 1 1812 il Karadağlı H. Hüseyin 
5190 1 1813 

il 

• Yağcı Ahmet oğlu Hase,ln • 5191 1 1814 • Telll oğlu Mehmet • 5193 1 1817 • Mehmet oğlu İbrahinl 
5194 l 1818 

s 
• Demirci Hasan Cavuı 

5195 1 1819 • • Arabacı İsmail 
5196 • 1 1820 • Cemal • 5197 1 1821 • Kumrulu otlu Nebi 
5198 1 1823 • • Görmüş oğlu Mehmet • 5199 ı 1823 • Seyfi oğlu Yt1rilk All 
5200 ı 1824 • 

il Hasan oğlu Y&Am Ali 
5201 ı 1825 

s 
• Telll oğlu Bali 

5202 1 1826 
s 

• Arap maşi • 5203 1 1827 • Satılmış oğlu Asu • 5204 1 1829 Uladı Etem oğlu hacı Hasan Baymdır 5205 1 1830 • Hayatçı Mustafa oğlu fsman 
5207 2 1833/18M • • Kelleci Murat B. Z. Mehmet 
5206 2 1831 - 1832 • 

• Koca oğlan zadeler 
5208 1 1835 • • Yılamık otlu Mehmet 
5209 1 1836 • 

• Arap Hasan oilu Ahmet 
5210 2 • 1837, 1838 • Hardal Ahmet • 5211 1 1839 • Ali oğlu Ahmet CaVUf 
5212 1 1840 " il Karaca ol!u İsmail 
5213 1 1841 • • Kad~lı Hasan onbap • 5214 ı 1842 • Aydınlı oğlu Veli 
5215 1 1843 • • Etemin kara Cemal 
5216 ı • 1844 • Kahveci Seyfi • 5218 ı 1847 • Deli Hasan olha Cemal • 5381 1 0301 lfanffatmaea Avni • 5.193 1 332 Fınneı Mustafa 1 
5320 1 374 Leblebici İbrahim • 5431 1 391 F.czaeı Vasfi • 5441 1 Haca Yeli • 5460 1 903 Yeşil mahalle Ali Molla ot. llelmıet Sey~ 
5467 4 1303, 1327 Atıf bey mah. Hamza oğlu Mehmet • 
5478 1 2526 Kemalpaşa Mahli Ali o~u Süleyman Cumaov.. 
5477 1 906 • Hacı Silleyman oğlu Bekir • 5478 ı 901 " Aşçı İbrahim s 
5481 1 909 ı Kasap Ömer 1 

Demirel Hacı :lsınail 5482 1 910 • 5483 1 911 Kahveci Hasan oğlu Oanaa • 5484 1 
5488 

912 Yas:n oğlu Recep • 1 913 Cumaovası M~tafa oğlu Halil SeydJkllw 
5488 1 991 GölcUkler K. Arap oğlu Ali • 5489 1 932 • Ali oğlu Hakkı s 
5490 1 933 • Ömer oğlu Mehmet • 5491 1 934 • Molla İbrahim oğlu Mehmet • 5492 1 935 • Hacı Mehmet ~lu H. Hüseyin • 5497 1 988 • Hacı Ali oğlu Hüseyin • 
54!38 1 931 • Seyit oğlu Mehmet • 

Atıfbey mah. İbrahim oğlu Hasan 5537 1 2510 • 
5546 ı 965 • Kara Mustafa oğlu Mehmet • 

- SONU YARIN -

T. C. IZMIR TiCARET sıcu.. ME- Adedi beşi tecavüz etmediği müddetçe 
MURLUCUNDAN : ~eriklerin ittifaklyle, beti tecavüz eyi .. 
(Nuri Sevil ve Haki Erol limited tir- diği taktirde aermayenin dörtte üçiinl 

keti) ticaret unvanile lzmirde Mimar temsil eden teriklerln m}ep ve m..a
Kemalettin caddesinde 5 3 numarada katiyle mümkündür. 
ithalat, ihracat ve komisyon ticaretile Sermayenin tezyidi taktirinde teri• 
if tigal etmek ilzere tetekkül eden itşbu ler hiuelerl nlshetinde yeni hisse]e19 
eirketin ticaret unvanı ve firlcet muka- sahip olur ve bunlann tediyeshıl taab
velenameai tidaret kanunu hükümlerine hüt ederler • 
göre akilin 41 36 numaruma ~ ve Madde 9 - Serma~ tenldıd: ... 
tescil edildiği ilin elwaar. ket aermayeal eekizincl madde yazdl 

ı _ MUKAVELE usul dairesinde tenkia edilebilir. Ancak 

Ki: Hallde Antekln 
Ve: Mustafa Aktüzel 
T. C. lzmir eicili ticaret memanı ft9-

mt mühürü ve Mustafa Aktüzel (52) 
NURi SEViL VE HAKt EROL 

Limited tirketi multavelenam.eaidir. 
FASIL 

I 
Tefekkül unvan. merkez, mabat. 

müddet 
Madde 1 - Aşağıda iahnlerl yazılı: 
1 - Nuri Sevil (İzmir lnönü cad

desi 808 N. da) 
2 - Hak.i Erol. (lzmiT Voroııilof 

bulvan doktor Ramih apartmanı 6 N. 
da) 

Arasında iıtbl1 mukavelf'name ve ti
c ret kanunu ahkamına tevfikan bir li
mited (mahdut mes'uliyetli) şirket teş
kil ed•lmiştir. 

Madde 2 - Şirketin uvanı Nuri Se
vil ve Haki Erol limited oirketidir. 

Madde 3 - Şirketin merkezi clz
mir> dir. 

Şirket Tica-ret vekAletine habFr ver
mek şartiyle Türkive dahllinde ve hari
cinde ı,ubeler açabilir. 

Madde 4 - Şirketin mabadı cHer 
nevi emtea, ihracat Ye itbalit ve komis
yon isleri> dir. 

Madde 5 - Sirketin müddeti, teşek
küli.i Ticart't vekaletince kat'i surette 
tasdik edildiiH tarihten itibaren «Üç> 
~enedir. Seriklerden birisi tarafından 
hitamı vadeden üç ay evvel ihbar vaki 
olmadıV-- taktirde müddet ltendili~in
den müteakip üç sene daha uzayacak
tır. 

FASIL 
il 

Sermaye. Sermayenin te2yid ve 
tenki"'i ve hisseler 

Mııı~d: 6 - Sirketin se-mavesi dki 
yüz bin:t Türk lirası olup bunun; 

Yüz doksıtn bin Urası Nuri Sevil. 
0.1 bin liraııı Haki Erol. 

tarafın,.I.,_, tuhhüt edilmi4tir. 
Şerik1.,.. tnh'ıüt ettikleri mebllfln 

nısfıN ,,,,:re-o ~ediye etmişlerdir. Diier 
nıshnm cfa amumf heyetinin ilk talebin
de tedıve edeceklerdir. 

Madde 7 - Şeriklerinin üçüncü aa
hulara ka"1 mea'uliyeti ancak tirltette
ki hiaelerin' tekabül ec:len mebliğa in
luaar eder. 

Madde 8 - Sermqeniıı teQidi: 

bu muemelede ticaret kanununun 5 06 
nca maddesindeki hükme esas olarak 
alınır. T enkla hakkındaki kararlar ti
caret kanununun 396 ncı maddeaine sö
re tekemmül ettirilir. 

Madde · 1 O - Sermayenin gerek tQ
yidi ve gerek tenkisi dolayısile alınacak 
kararlan gösteren umumi heyet evrab 
ve diğer vesaik ticaret vekaletine gön
derilecek ve veklletin muvafakab istih
sal olunacakhr. 

Madde 11 - Şeriklerin hiıııelerlnl 
gösteren vesaik hama muhanerdir. Ba 
hisseler şirket sermayesinin dörtte Ü~ 
nü temıH eden şeriklerin muvafakat1 oJ. 
madıkça d"wer şeriklere veya ahara d~ 
red"lemı:-z. Ve satılamltz. • 

Hi elerin devır ve ııatııt muamf'letıl 
bu h s e]l!'ri mubeyyin ves k1'l1ann alhna 
veya ark sına yazılmıı. ttatmn veya deY
rin sermavenin üçte dördünü temsil 
eden §el'0 klerin muvafakatiyle icra eclil
d'ğini sröateren ve şirket müdürünün im
zasını havi bulunan bir şerh ile tek~ 
mül eder. 

Hisselere gerek devir ve saı.. doıa,,.. 
siyle ve gerek •eruet yoluyla sahip 
olanlar bu mukavelename ıJıki.mmı ka
bul etmiş addolunurlar. 

Madde '2 - Hiuelerln şirkete te
diye edilmemit kıemı her zaman talep 
olunabilir. Ancak hissesini devretmif 
olan hissedar tarihi devirden itibaren 
iki sene sonra bu mes' uliyetlen kurtulu1'. 
Hissesini şirketce tayin olunan müddet 
zarfında tediye etmiyen şerike en az bir 
ayhk yeni bir mühlet verilir ve yine te
diye ~tmedıği taktirde alftkasının kesi
leceği tebliğ edilebilir... Buna rağmen 
tediyede bulunmayan terikin hinest ve 
bundan evvel ödemiş olduğu m~lif 
ııirJcet menfaahna kar kaydolunabiliT ve 
bu husus ~nlce tahriren tebliğ edilir. 

Ancak bu suretle his,,.esini tamamivle 
ödememiş bulunan terikin kısmen öde
miş bulundu~ miktar şirkete kar ka,.. 
dedildiğl taktirde bu şerike ait hine 
m.Jktannın tamamı diğer ,erikler arasın
da hieselerl nisbetinde taksim edilerek 
şirket sermayesi itmam olunur. Hisse
nin ödenmiş bulunan kısmının firk~ 
kar kaydedilmPdiği ahvalde he bu hi9-
senin henüz ödenmeyen kısmı sair ,a.. 
rekAnm hinelerl ni.sbetinde taksim edl 
lerek tirltet eennayeahain itmamı cilaed 
temin oluna!'. 

SONU YARIN 



wzs ' SON B A1fl1N SAU 
: ......... , .......................................................... , ... .., ........• 

~ i Askeri Vazı ret ! • ~ l . . . .................................................................................. 

Japonlar Malczyada çok 
acele ediyorlar •.• 
~--------------··~--~~-------

Üç cephedeki vazi >'•· 
le umumi bir bplııı 

---·---
lntrilizler Uzak 
Şarkta takvi-, 

Almanlara lrarıı Raı 
ba•kıaı tleoam etliyor ----·---
Sovyetler hir 
cok malzeme 

ye ediliyor ele trecirdiler 
Bbtntanyadan yapdacalı ,,,,. ,,.,,,.,.,,. .laponlGl'ın -e- · -e-
l'OZ!yetlnf çoıı feıaalaftll'CllJIDr.Rıuyada ~ MiHVER ~USYADA VE LiBYA· KERÇ MUHIREBESINDE«IO» 

_zız 

Sofufan ıiddetinden raylar lıırıldı 

Istanbuldan Ankaraya 
giden tren yoldan çıktı 

Raclyo gauteaıne pre Manilla dü~ıı.r Birmanyaya :valmz havadan taarruz DA MOŞKOL VAZtYETTE BiN ALMAN OLDOROLOU 
tülrten sonra. Japonlar Luzonda m~a- etmektedirler. Eier Siyamda bulunan -·- -·- l'araaa Ye 8d "880B d8Y...., ...... __ ......__ da 
•emet eden lı:uvvetlere brp taanazla- Japon kuvvetleri Bım.n,,aya taarruza •-.--..-
nna devam ediyorlar. Hiç bir yerden gececek derecede ot..ydı, ileride ken- Londra, 5 (A.A) - Royterin aakert Moekava, 6 (A.A) - Sov,et teblili : 70id8B ÇI ..... 2J 701• ..... ~ 
yardım gnnn:ryen Amerikan mubve- di'krine blr tehlike olacak durumu Döy- y.ızan Analist yazıyor : HenUa tamamlannıı1yaıı ralrırmlara l&:e Anbra. S (A.A) - Dun uat 1 S .. mn raylar ~ ha utta da 
~tinin dah• ne kaclaı cin-. Heceli le hafif haraketlerle.; karplamulardır. Borovskun zaptı Rijel ve Mojaisk ı.. batı eenup bö~ &vyet latalan HQdarpafadaa bueket eden btu Me- yolca tNnleri ı,Jemmelı:t .... Yum .ı.,.: 
belli dei1Jdlr1 FU.t Ja.,..Jimn iiat&ı Japonlann ilk fnutta b...,.. brp tikametinde Abnanlarm sıkıştmldıjım 25 - 31 llkkanun arumda 22 tank, 122 hkiy ile Y..tdoian aıumda 507 nd .... Mı lk1 ,.olan da -..J.e.lı taluınW• 
kuv.t!erle hunu • .._ erdırec:ekJerl bek- bh:. takım hareketled laeklenebilh. 8..- sastermektedir. BilyGk Jmbç hareketi top. 88 mayn atici makine, 28 alır ma- kilometrede ~ PPIDlf, furaanJa ~. 
~nbilir: hareklbn da gellti banu söe- rq yalmz hava taarnalariyle baab al- )(ojaiski tehdit ediyor. Almanlar için ldneli tafenk, G otomatik aiWı, 1000 W yolca Yapma denllmlt. cllier ..._ O.. aladeahed ~umum Mı lan4 
teriyor. bnda tutulacak bir yer delildir. Malez- müb,im bir 18'8 Galtl o1m llojalakten Adi tilfıank. atO araba, U motoıdltJet. &q sonlu yoldan ~. K•...,. .W- ._. ....._ .,_ 1rar ı.tm.Jan" 
~ da Japonlu lehine yenl yada hızlanan Japon hareketlerinin uıl ~kilmek ~ sor olacaktlr Gerllerde telsiz lltuyonu, mal"-ellle 7UJdil 180 detll IOiuk1ar netlcealnele l»lr laJ'ID ~ ftmh NJar .,_, ~-~ riıl~• 

1fti selfpneler 'ftfthr. Japonlar, bir manuı itte hudur. Rualarm barekAtı ~or • kamyon, yediden fazla kara maynl. 13 nlmupıdan Deri seldiit ilk e.hklka~ s&hma b bDlf 'H A...,....- mı_. ... 
,.andan cenaha dofru taamazlarma de- Uzak dobda Japon han kuvvetle- .. bin top mermı.ı, 200 bin fioenlı: ele aeçi- 1aa anl.pJmalı:tadır Devrilen YqOD)a"" k tlmlae :... ~ taayikla aedcM 
vaın edlyorJmr, beri tanftan da batı lu- rinln umamt cephelerdeld U.t\lnlülil he- ıJBy ADA riJın1'tlr. dan 23 yolcu hafif Yaralammt ı.e ele ~ .a..1..1-tll _ııı...x- ... _._ ,,..,,, __ 
,.lanna ft 1ns01z1er1n serWne ktnVet nüz de~ deiildlr. Uzan menzllll Ayni mUddet ielnde kıtalanmıs dtlt- hepsi de ayaktadır. Banlann llhht n- .,.._ -....- _,,.o 
cııbnn1f]ard,r. 8'a cabnna nreketlerl Japon tayyareleri Avmtmalndald he- ~~-lDtalarmmB • .nı. ~!':_"nbe1 hırpala-hen mamıı iki karardbı ile asker w ma1ze- ziyetlerl 171cllr. Ba tNnla "Laman ar- =tellfLeh~&a.1..~Yc11-..:lllel ... 
JePOnlaTa epqce aylata mal olmut. deflere de taarruzlara l»ulam,.Jard1r. Mil". O,,.u. m~ Gz me yOJdil 745 motörlil araba. Go tank. lraanmn selen ebpnmu JO)eulan Af> • Y- ·--.-. ~,,. ... 
IUat lntriBzJer de lpohtan pd çekilmlt \iüttefik hava kuvvetleri de timdilik başlamamıp. ~ llerlemfislnfn hm 21 top. ıs alır ma1rfneJl tUfenlı:, maız.. karadan sanderllen hır trene a1amut'" lllblk ..... ı.n "" .....W.W 
leldlr. J~ ınrhJa kaVTetlerle ce- 3nemll yerlerde ça!Mmaktacl1rlar. muvuale Yollarmm taJcvlyeslnl gerekti- me y6ldll §2 kamyon ta1ır1J> etmlftlr Anbncla &hdeflles abhl ~ ilk karla • ..,.... hat1.na .açl...._ ,.. 
aaha doina taarrmJanu clnam ettik- SINCAPURUN EHEMMIYETI riyor. lllhver hAla Aıedabyayı t111Jtn- Yine 25 _ aı dkkbua M1 de ~ leclaYilerl ;rapaufbr. lan 1a7ı.... el~ Jcla 
Jerl de l»lldlrilmlttlr. Manlllanm Japonlann eline seçme- de tutmaktadır. l'aa bava İnglllz tQ- muharebemnde 10 binden fuJa subay ft Yol bpeh oldula .. ı.&n Anb- trllndBzlll çahpnaktadır. lh...,_.. ..., 

Bu eıbrmalar. ldlçlk IJc&de oLa bl- m.den eonra Sinppanm da ayni aklbe- yarelerinln fulı,.tlnl ~. er a~ tadan Hqclarpafa ı.tibmeilncle katar ler olarak bir ban katarlar a ... 
1e. Japonlara fayda •erel»lllr: cephede ta uiramua ihtlmaJl ınsmz amumf e UZAK ŞARKTA 28 llkkan~ 2 80D Unı:na u.ı. t.ı.rlk edlJmemlttlr. Anbra -~ t.ı.rlk ecliJclliind• tıebkJl aJuU 
taarruz eden Japonlann yoJnu -.:ar, ma- \lnnda ~k kayp)ar ayand~IT. Kafkal krtalammz "1 tıedmatı eJe ... anmncla da ........ lddetinclen l,ir kt- maktad.rJm. 
•affak olmachll taktlTde P.e kendi üze- Cii,,kG Slnıraı>urun elden -ma<ft. m&~ Uzak earkta PeraJan şlmaJlnderı ~ldL çjrm1'tlr • ~~· · <........c~~~~tıı-cı~~~~O"'::ııııı 
rlne n...t ~ olm1U11 ltll>ariyle ı~ tefikler aleyhine olarak bGtGn Asya b- dikten eonra Jaı>ODlarm lllker çıkarma 3000 tOİenıt. 15e makhte1l fllienk, 100 B •• "6 k M • ı l t M l • • 
tllfz eepheahd ayıflataltllh. !.88'nı bUrı1ve'bllecek fena eonunçlaT do- ~bb6sll ün,ı kalmıştır. Brltanya la- den fala motoa1kJet. 250 iam1yon. 150 uy U ) e ec ısın• 

Japonlann MalHJ'8da mgyaffalr. ol- gunııbllerektir. talanna gittikçe artan mlkdarda top ft .,..ha. 33 otoblls. 256 ~ve mOhim 
mak lçla bavaduı, bncJan w denizden Slnppur elden çıkana Felemenk tayyare -g&ıderlllyor. Umumiyet ltlba- mlkdarda ,t,eeelc ft teehbat.. d d • k 
~ dUzenlenmlt bir it l»lrllil ile «;abuk Hlndiatanmdakl tlll lhler he9aba bbl- riyle dtımnan vavq ve alır kayıplar pa. Yalmz Teodcı&yada 2000 den fın1a Al- e u• 11\ u•• mu•• za ~erel er 
11etlce aJmak ı.tedikled hem oluyOT. m•d·~ t•l>tfrde en &nde srel•n AYU9tu- basma llerlJyor. man ve Rumen ald0...ı.ilm8'ttır. "-~ ~ 
Harekltm ~buk n]pnesl Japonlan ralylda Sldney Gsstı vardır Bu O. baJ"e'o e e-.ı.----
lriıyGk ~lar .. IJayacakbr. klt aahaama uzakhr. Port Darvin gibi v • •• f • d -- - -- ---- - - -

Maı ..... da .. Japon eet>herlni en :ıd- n.ıer birinci nn•' u.ıerden c1~1dır. 0a a•ınnıton a 0 • A rıka a son • 0 ...... 1__._ ~-~-~ .... 111, _.__ .... _ ...... , 
~ tehdit eden laareket Blrmany.. balcnndan -Slnpoar elden ealı:ana. Ja- Y l5 Jliı MIJ&"', S&"'ua ..-ua1ı&a-.. _..- -- ~--- ~-., 
.tan pn.eeek bir lntrl)lz hareketidir. ..,onlar ela Hint d-ıbtne Çlkabtllrl .. "· Bu ) • • 7apnlllB8SI telrll8 lualRd ola• .... I. 
·Ba•le l»lr hareket. Malemda eenuha da 111e-k general Va•f'l\n Ye Reftlr R-. rlşme er! ve mihver mevzı• Anbra, 5 (A.A\ -BG:yllk 11. llecll-~ bfalet atwı ... nl w:ta 
tfoiru hareklta shttml• olan Japon lı:UY vıova Bun To11yle yap1lan lkıMl itlerine 8lnln bugOnkU ıoplantısmda BOJilk Mil- dflerlne alt UcretJerden .... ....... 
•etlerinin yan •e ıeri1"1nl ke9e1'. Ayni ~~]ilk Yerf'blllr. Slnppunn elde tutul- Mı·L verc~ler lerıone do~ru Jet u-11..1 ltiyuetk.&ahur .. Divanı -1.l1..1- temlllt .....,,Mm! ~L. 
...... nda J•190D ha•a kUVYetlennin Sl- macı 1'Z1mdlt'. il a Jli. --. ..,_.._ ı-r- ;r- --
,..mcldl llllerfnl ele tehdit eder; m&~ RUS CF.PHE.~INDE muhuebat 19CO malt yılı hesabı kat'ile- maddenin mtlzaker..a __..... Reı:ıtlll• 
teflklerln (in b-netlemle it blTlitl Rua ef'ohealnde kaydc.ı d~ bit' teY • e rl baklmıdak! mazbata. ait oldulu 8eDe- Peker (ltGtab.:ra) .a. alarak ou :nar....,.• 
ppmamu kolaylattmr. Fakat ba kadar yoktur. VelnlZ Sovyetl .. rin Fin cf'n1'Hi- AllllN G~ZETELER~NE GQ· llGILIZ VE ALIAI RES• ::..h~~'-~~"!~leolumnbir~.- ~ ~~ ~~ 
favdalan Yereee~ harelcltm hemen ya- nl 'bir verde yarm11 oldulı:lan Berllnden RE IETICE BLQf r UAUIUCW 1CYU1 ,_..... ·-ı- UCY11111 - ~ ~-
p11mu t»astm1ct1 .. rt1ar1a mumknn de- bn~'ril'•or. • MI TEBLIGLERI =~~ madcle1erlnl rar-.. alyui ü6$iiyat Yll)llD8m 

lildtT, ama Btnnanftda1d kuvve•l~\"frt Teodosva limanı hand"n aiwr taa'I'- • Kahire, 5 (A.A) _Orta Şark ordu- d~ kanun Jaylbamnm iki madde- nm taayymı teklif 9'm11*. Bu 
blr gUn .Japonlar lçhl bGyGk bir tehlllı:e ruz1ara uiram•,.hT. Burada bflhaua dik- 0 _ ,l:- 5 ( .a. &) Alnı _ __._1__. lan ,_A _ _.. ... _ •-'-Ilı.& kabul ...aaı-.--. 
ı.alhıe ıelmm de ihtimal lçlndedlr. kati çeken nokta tudurı Alman hava .QC;MMf ~1 - 811 W:-"' ... vn .. .=;Ab~~,:""~.!..._ dev _.1

1 
li bbul ve iki maddesi encUmene iade onuu~...-. 

Japonlann hu lhdmall dü.Unmeie Te kuvvf'tleri Teodosva ta~re mevdannı- Çörçil v~ Rıa&ve tin Vqbıgton görüşme- .,.._ ,_ ~&U&Ko am _.. olunmuetuı". Bu kanun 1'ylhumda no- BİR HESABI KA'11 
Malezya itlerini ~buk bttfrmeğe çaht- daki Sovvet hava kuvvetlerine de taar- lt.-rinden çı~ neticeyi blöf ayıyorlar. 7or. Budlyaq dUtma'41an daha SOG terleriq ~ partilere tirmesinl veya. I Bundan mma orman UDl1llll m 
..Jiın 'ltlr mecburl)"et halini almıdı:ta- ruz ettnf•lerdlr. Demek oluvor ki So.- Guetedalereb1 ... ıö.re1ttifa!_ngil~ ve Am~-· ~leal~ı~ ıu;e~ :b~~ driam etme ~l. 88Çlm leleriyle uJt'&- lilnUn 938 inalt Ylh hesaba bt'lllm 
dlr. vetler Kmma haYa kUTYetled de tr8n- aruuı ar & Y•P1111ınamıı OıaM1al esır ruı "· m~·-· !'9 masmı, slyasl neşriyat yapmamn, hona kanun JaylhMa bbul ~. 

Jaonlar -..ne bclar Blnnanyada dennefe •• 791dden b\r tayvare mey- kllı~ üzeri-~ Çörçil • .Ruzvelt de- dlya ~=.~d,ijl: için flmdl dikbtimız OJUDU oynammn11 ticaret yapmunn, llealla ~ba &Gnil toıpler_,.. 
Mlytlk ltlr hareket ,,apmachlı:lanna hain- danı kurmaia muvaffak olm01Plarda. meçiDden daha çok ehemmıyetl haizdir. dtlfm---- dolu Slrenalkteld 80D meni-~~~ ~~--~~ı:;:o,.c;;~.a;C'I 
ima, baradakl kunetJer1nin b1İ ise ye- ~u h11le s3re bu auel' 4=1katma haTeke- Vqı.ıon görilşmel~rbıhı .Dt=tlcelerl A&- len '1zerine mtlteveccibtir.. ~ lstanbulda kar d du 
-.k ..,,,,. PE•".ıt anlatılır. Japon- ti oldukça bllyGk bir hareket ayılablllr. Lantik beyannamesini genifletmeltten ıtcldetll hOcumlar ppbk. ur 
----------~-------------- ba§laı bir teY olmam..ur. ALMAN TEBLtCl • JAPONLIJlA GORE .. . 
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Tokyo. 5 (A.A) - Japon~ v.. Berlba, 1 (A.A) - Alma ~ teb- b 1J d • d• 
eo=:t;:a!-:m:da~fslrn: "~ Afribda ebeımnı,.tB bir fl7 ava ıo osa çevır 1 
rin mevsimsiz oldujuııu aöylemlf .,. olmamıt ve hava kuvvetlerimiz Binpzi 
tunları lllve etmlftlr : yakuımda dUpnan bava meydanlarına ~ 

- Bununla beiaber Vq~ anlat- .,. ıemtlerlae hlcum ederek ..ıın 70lu- !stanbuJ, 1 (Yal Aarr) -Kar dlmnlftlr. Hava Joc1ola ~· &r _.... 
mail neti~ Japon - Rua mClnue- nu bombalamlflardU'. Bava muharebe- karla dolu oldutundarı 70llarm açılmasına ~lfıl17ot. 'l'rün'IQ' ldueliwfa _.._.., .. 
betlermde, bir c1ellfllı:llk olaealmı un- Jeriııde bet fnliliz tanarea el~ :..o.~~~~~~~~......:::.-~~·~~~~~~~~~~ıı::>ıc:~''• netmlyorum. Fakat Sovyetler birlill Ja- mUştUr. ...-: 
pcmy• ne barba karar •erine bu durum llaltada lnll1ts bava merdanlarma Jnailı·zıere aıre 
o Yaklt bqlta bir ,ekd alaeakbr. lrarp algm)ar dnam ~. e • e u 

e -·- ... eı--..---- {Blıftarllfa 1 iMI SMHı•> 
....................... .,. .U.........ccBNmı.,.. Amerıteaovoo"~S.00,, .5ar.aaa.ıa 20bln Jo.- kmr•..ır.dneJ.,...,..dahaonm-

Makine ve 
"erilirken ___ Nldnl T ~ e ba ubr pbrmak letem'f..._ ...... 

......,. Ndyuanun .,. Beledbe ta )'yare ~apıyor pon malao•tıra edileli çumua diı,maıı deniz ıaptlanndan 'bir . • " 
.. __......_ asJeaJlep. ~~. batmq ve mOtebekiıfnl Juıçıı- Q Wm8ft l .a...Br!C~ 

R..ı,o _....._ ... V..... Parla. 1 (A.A) - Yenl bir IUlbst -·- -·- --.-. .t-'...I 
._ ._ illa edilen 21 ı.r ııüta dGnJa- yapa1maa Ozerine 1'Pl maJwnları umu- Londra. S (A.A) - Plt1ı'bars Poet tansldns. S (A.A) - Çita tehJlih UfQtr.tzI.J!:R çaauYOBLAB 

88
, .. .,. 

- ._. tarafmcJa pnlı:ılv uyandınmt- mi me-1erin saat 1'1 den MJDra g. rruetes1 Ameribnm ayda 2900 tana-- Ş.npa için lklncl meydan mahareb. .,_ .. • 
tir. NetJcıırk Tayam pzet8d aııı....,._ patalmumı emretmı.ıerdlr. n ,,apbinu. hu ..... içinde aybk m.- elncle 6 binden fada Japoa &1mltt8r. Laaüa, 1 (A.A) - IJlmaJI llaJespda • 
mn Mbd tesirlerinin ~k yakında w.. * l&tm of blne PEanlecaiuaa ~·· Şehrin kenar mahan.Jerlne shen 20 l»ln Penh 8'11tanbtı toprak1annda lmpara-
lldilecellnl lllyli7cır 98 diyor ki: Radyo pzeteshıin Londra radyosuna --• Japon aa1ı:er1 tlmdl tnrllmlt w...- torluk kuvvetleri dopnanm devamlı Macar hlJklmetinin 

Jna Aınerlkalım, Uzak~ '"' atfen verdiii habere göre Pariste Al- Japonıa.-a pre yor. ~!!nni!!;:1i,:.~:nmecbU:.1;: GdOefi tJzerine reamf 
tlUııyanın eliler yerlerinde o1U1> bitenle- numlarm devam ettili blr lokantaya bir (aa.tuafı ı lnel Sahifede) • de kalmıflarc:lır Kunetlerlmiz daha oe-
:01b: =-'=~ ~·~:belediye reisinin ftZife.. bu •bah strateji bakUIUlldan çok mil- ıraı.ada lflJalep fefNaUI nupta yeni ~ere çHlliyorlar. &i )'GFef malıaadile 
mndır. $lmdl 28 devletin bOyük bir ıt- llne Almanlarea son verilmiştir. hlm olan Ye Malezyanın ikinci bilyUk Bap.1oland11- Slnppur umumi brargAhuım bir •6acariatan da ,,.,,_ 
tlfak vtıeuda aetlrdill ı8rilbnn.ttır. Bu Londradan plen telgraflara nar.aran phrl bulunua bir tehrin göztlktülü bir Ktlba, ı (A.A) _ Devlet dtıemam tehlliine 16re bu pldlme cumartes11!8- ır.ıı 
lllr ~. Bunun filiz verici bir Mareşal Petenln yılbaşı mesajından .,n- menle g~lmltlercllr. Bu teJUı: Kuabım- ilAn edilen .tart bin AJman. 1300 ltaıyan ce::.::~inın.tten Jnwftt1erlml. denmektedir 
bNr oldutunu kabul etmek Jlzımd&r .. ra Parla gaZeteleri lııla.,.ı aleyhine ya- pur ıehndir. Kualampuri k Sıngapunın ve 300 Japon ı& hapsine alınmışludır. z1 yamdan takip etnüf 18elerde •V"r Budapefte 5 (A.A) Bu~ 
ltun.t blrliktedlr.• zılar yazmaktadırlar. ileri mUdafa~attmın be emiğini tef- DOsmmı tebaaa olanlar kendilerine ait lanmız muvaffaldyetli hilcumlarla dut- manyadan ~ket - .>aa 

21 lar ıaaktmın Almanyadald yankıla- T~ gazetesi, Rusya w LibJ'a be- kll eyleme . eınlAk ve~ muameleler bek- mam alır kayıplara utratnıqlardıı Ye- barlci7• Dairi VOD Bib1»mtrop 
nna gellneıe Berlln radyosunun uriltall- reketlerl ile .Ameribmn harbe girmesi L-Dometlnei •J~ ~ ı!!d: m.:i kmda blıw blanço vermıele mecburdur- nı tqWs mllclafaa hattmm ...... Jm. bal naiblnln ve Macar h(lktlmetiıala 
... '8Yledlr • •Ameıilca. İngiltere ve mareeal Petenlil biraz daha cesur ko- -veme ra.,..en u fe pn lar ruld·.a.· ..__ .d!Jm-ı..ı... ~ .. ...n- L '-•-
D.---c ~ tlbl '9hslyetler " dev- hnltan • .......ı:M-: tahmin edl- artık bir zaman meselesidir. demektedir. • ..... ...- ~NA· vetl üzerim Wr _,, ..... a8NC111ı.c.anuu-.. ıdll ._,,.. nu'°'asma ~W& BiR ZlltHLl AQIR ZEDELENDt Tok70 kaynaldar~ Japon kunetleri- mi ll7_ard mak~Je 
let1er arumcWd 80D anlasma. da1j- ev- yor. Tokyo 5 (A.A) - .Japon denb: lnw- M 'W..I d 1 1 J cin Peruah mnalmı pçtlkleriDI iddia beldennMktecllr. 
'tlllld Alman. Japon ve İtalyan an_.... e ıetleri Havai ac1alarmda bir limana bil- Ug 8 8 ze.ze e er etmlflerdlr. Japon kunetlerl flmdl S. Von Rlbbentrop 1arm aa-...-11 
~. zavallı ~asıdır~ lJ zait 00 iJ uda Vasi yef eum ederek bir Amerikan harp ıemlli- R lwıpurwı merkezi o1aıı Kuabınpura ,ak- ..,ek Nnobeo- devı.t pftllilne 
llUITI~'~ -L-.L.:.... ... ._ _ __. ~ Dl •lır buara utratmışlardır. o .. o yor bıpnıflanbr. Burası ehemmiyeti 1tiba- clecektir. Von Rlbbmtl'Op ...... .., ... 
plltıO .... ~ t ıT'lUllJUllll _,,.çoa • ...- (a.ştanfl ı 1De1 W•> FtLtPıNLERDE 1LBRI..EMB · rlle Malezyanm lk1ncl tehrldlr. ba ıuııu bu Pft1lkte kalMak ,,. ..,.,... 
llnettlr. Bu anlaşma her eeydeıi ziyade _ ~ bynaJdarmdm p... w Tokyo, 5 (A.A) - Japon ltıtalan 1'1- -•- Blrmaııyadakl Amerikan n fDclllz verilen av pu&lne lftu'ak 
eenubl AmerlkaJı harbe .uruJdemek dcmanmamna mensup 25 denlultı ile 1'1 liplnlerde Batlan yanın adasumı btltUn llulla. 5 (A.A) - DUn &eee abaJ,a tanuelerl Slyamdald Japon ta:nare Alınan .barlclye nuın ı»eqembe 
için yapılrmıtır.• Sov- torpido muhribi ve bir tayyare gemial- §imallnl işıaJ ederek cenuba doğru Der- U.. lldsl de elddetıl olmak Ozere lld meydanına hücum etmlflerdlr· Dört Ja- Budapefteye aelecek n llacmimnı 28 1ar ı-ktmm lrn'IUJDdan sonra Revik Ussilnd le eçirildilbıl bil- liyorlar. Korogldodan kaçmak lstlyen yer 181'S11lbsı ohn\lftUl'. Sarsıntı fmla- pon tayyanal yerde tahrip edilm1t. ha- men ziyareti prop'UDDUD Wl iki 
yetlerln Japonyaya harp Uln edip etmi- d::en haberler asıf..!mr~ · Filiplnliler. 80n bir ltarp Garnıza teşe~ larla devam ediyor. Basar yoktur. va muharebesinde de bir tayyare dllşU- aO hUJdlmet merkedııde ptlrecektlt• 
Yeceli en~ sorulan bir sualdir. HO bili etmişlerdir. Topçulanmız Plllango- rUlmllftllr. Cuman-' akşamı lngillz Von Rlbbentrop pek muhtemel 

Bu 90f'UY8 brea Alman1ann ceva'bmı KOROGİDOYA JAPON CUllU yu ve Ko1onlop9 kıılalannı bombardı- • • • • • ... bombardıman tayyareleri ManilJanm ba rak cuma lllall Budapefteda Abıuaı,. 
Berlln radYQSU blldlnnlstfr; bu radyo Vq!~ 5 (~) - Bahriye nazır- man ederek alır hasın·• uiratmJ§lardır. E ) b sahili açıklaflllda Japon semllerfne ya dönecektir Alman ~· 
41iyor k1 : Japonya ve Rusva milnase'bet- hiuıın teblljine gore 21 tayyareden mG- JAPONY ADA SEVtNÇ V e J' m e taarruz etnüflerdir. MacarlstaDda lkaznetl ...-nc1a lkl 
Jerinde yakında bir deiisiklik olacalı •kldl bir Japon bava filosu KOl'Oli- VE m.frl'LFa leketi UaıJeyen blltiba meaeleler 
hakkmdakl ..-y)alana Berlln slyaıf mah- do tahkimatına hücum etmiştir. Askeri Tokyo, 5 (.A.A) - Japon gazeteleri Şehrbntzln maruf operatarlerlndeiı llANtLLADA MUHAREBELER de ~ct.A" devlet adamllln ile aıKP0...1111 
filleri kahlmamalrtadır. tesislere ehemmiyetsiz ~ ohnuştur.. Manillanın sukutunu bllyUk maftfetler- doktor B. Bahtiyar Tlra'nın kerime- Fillpln Japon kuvvetleri llanlllanm ve Taziyet tıZerlade ıörllt taati 

Uzak sark htdiseleri Japonlara elve-: insan kayıbı da azdır. Dört Japon tan·a- ltı neşretmi§leröır. Tokyo Asabi diyor ki: teri Bayan Selma Tlra ile -tilccal'- batı sahillerinde yeni mevzilere yerleş- fırsatını bulacaktır. Bu &6>rllmnel4!~ 
rtıll durumu mUhafaza ediyor. resi dt1ŞUrUlmu.;tllr. Birleşik cUmhuriyetlerln cihana hlkim dan tbrahim Zeki lrtemin otullan 1 mlş olan general Mak Artur kuvvetleri- ıwnulll hakkında, bu Ana kadar 

General Vavelin baskumandaıılı~ ~ral Mak Arturun bir ~poruna olmak politikası suya dlifl"Uştilr. Ame- tktısat ·VekAletl sanayi tetkik heye- ne yeniden hUcum etmJşlerdir. Amerika- biç bir PY a8ylenememekte yalms 
mUtterıkter ara.<nnda ve Dominyonlarda göre Japonlar Manilladakl Amer:kan te- rika dünya ölçUsUnde büyük bir devlet tl müşavirlerinden B. Fettah Zeki t hlar Manllla koyunun ıtmal kısmındaki mi mahfiller bu gi:irllpnelerin lkl m 
alkışlanmaktad r. Ho11anda Hindistaıun- baasma fena muamele ediyorlar. clmaktan çıkmıştır. Bundan sonra yal- trte in nikllı törenleri cumartesi Balaud yanın adasına çekilmişlerdir. ket mUnuebetlerinin 'bariz vufuıı 
daki gazeteler Vavelln umumi karard- Batavya, 5 (A.A) - •Batavya Peper nız Amerikalılara hUkmedebilir. gUn~ lzmlr beledlyui evlenme da- i Koyun methalinde bulunan Koragldo kil eden ananevi dostluk çerçevesi 
hının Cavada kurulmasını istemektedir- Niyuz• gazetesi müttefiklerin Filipin Nişi Nifi diyor ki: Anglosaksonlann ireslnde ıehrlmizin tanınmış güzide kale.si Amt!rlkahlann elindedir. Burada de yapılacajını IÖylemektedlr. 
Jer; bir İn~liz gazetesi de karargMun adalarını ve Malezyayı muvakkat bir za.. Pasifikte mailup olma.lan mukadder- aileleri ve tarafeynin yakın akraba- bir taarruz hareketi yapan 21 Japon tay- ___________ ..., 
Cavada Surabava Ussline nakli muhte- man için kaybettiklerini yazıyor ve di- d&r. lan ve doetlan huzurile yapılmıf" yarulnden 4 il dUJUrUhnllştu.r. . 
mt-1 n1durunu vazm1$ır. yor 1d : Asabi Şimbon Japonymım cenupta en tır. Ruıgoona pazar gUnU Japonlar tara- manA-.... ~areleri ~eniaı:d: bul 

Lizbondalri lngiliz elçisinin Londraya •Zaman müttefikler için ~yor• sö- kıymetli maddelere kaVUJAcalmı ve Bu mesut t6ren mUnasebetile ak- fından iki akm yapılm1fbr. Bunlann bl- ·~•W"lllYh man ··•-..1-
~ Almanlara göre İngiliz .. Porto- zilntln doğrululu ancak Bomeo, Cava Amerikanm Holanda Hindiatanuıdan te- am 1aat 21 den itibaren Ankarapalu 1 ri ubah erkenden, ikincisi Qleden 10D- araı.ıye iki Ucum ppm~ ...... 
lda münasebt-tlerinln kesilmesi suretin- ve Sumatra adalanndakl kalay, kauçuk mbı ettlll kalay ve ltauçulu artık ala- salonlannda bir ziyafet verilmlf ve 1 ra yapılmlftır. Bu lkincl.stnde en 8f8lı ~ ~~ ~ 
de tellkki edilmelidir. lııııliz gazeteleri ve petrol kaynaklarını muhafaza ettiii- mıyacağuu yazıyor. seç vakte kadar çok amiml b1r ha- bir Japon tayyara! dll§ilrUlmllftilr. hlrleri atam! ıenld ak '"e.ıulJ'llll 
bunu yahmlaırnelar ve sefrin yalanda mlz takdirde gerçeklaecekt.ir. Ayııl guete,e göre ~erlltap indi- va lçetllnde yqamlmqtır. YBNt GtNEYE HOCUM :, r.ılıtanJaia uk en tazi: ..ı.&•BR 
Wlifesi ı..ma lidecejtbai ~r. Japonya ba:v•d ~ olan bu rllen dar'bed-......,. 1ncUiz imparator- Yem kurulan bu yuvayı ~ b~ ır. Y er llllhmma 
Parte1dz bUkUmetS ID«iltereniı Av u 'uaynaklan e1 ..:rirse ~U%Wt sllre- lutuna ~mek muı plftek- ..._, .... aadetler dlJeriL .ı~lin ~ T~'---~ d:=.:•~ı!__IDgillZ ce 
..-W ... elld mltteft1dcllr. c:ektir. tir. •- uzwı ....,_. •aJIOG _. J -r-• 


