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Ziraat Vekili gidiypr [~~~~~=] Q~-~~r~J 
Her çiftçinin tar- Japon yar~ Ruslar Mo
lası korunacak dımı i?ioldu jaiskc;_ girdi 

Jngiltere Lıb ya oeya Aleoler içinde yanan 
YeldQn dW tetlıllılm .. • lfap.....,. ona .,. tr Singapara bırakmak Jelairde aokalr. laarp. 
Anadolacla ınalualö maflvealtl dopa d~,~- soranda lıalacalı leri ilci gün •lrdll 

Almaı.yanın 

rözleri 
A tlantiktedir •• 

Şehrimizde bulunan Ziraat veAU.& B. 
JluhBa Erkmen dUn de tetkiklerine de- -•- -e-
vam eylemiş, atleden sonra Bornovada- ,,,,,_.. alıel'lel'I ~ BiP lsoef ...,,.,.,.. ,,.,.. 
~ ~=~ı:=nı:d:ı= IHt Ullyada .......... ... ,..... ..... yeni ... 
gezerek tetkiklerde buhmmuftor. ~ ..... p ecllyop.. lePlePe alcqacaldat .. 

Ziraat veklletinin aon 9ellelerde Bcw- Beiiin. 8 (A.A) - Yarbay Krause u- Stoldıolm. e (A.A) - Buradaki mm. 
novaya verdltı ehemmiyet pek büyült- kert durUm hakkında fU malikmatı ftZ'o fillen plen haberlere a6re Puar sUnil 
tür. Bornova şimdi aşalı yukarı bir zi- mi§tir: Rus lcıtalarmm Borcwsk ıeJıriu.i kuftal\o 
raat sitMi halini almıştır. Zeytincilik is- - Bir bafta1ık harp hareketlerinde d ğı da ba§ka kıtalar c1a .. Alman 

-· tasyoııu yeniden tevsi edilecektir. Bal- bWedWr lm delişiklik olmamşbr. Bu-
1~eriD1 Mojailkten (llozhaJsk&en) 

Aılandll flcutld için cılık istasyonuna ·yeni numune bağlan nunla beraber §U'kta ve Libyada çetin m ~ 
Allnanl,.,.,,. Nyljlı eklenecektir. F..sasen. takviye ~ bu- müdafaa muharebeleri olmu~tur. Bu • Mojaiak 'Almanlar lçhı haya1l hemi 

llazatldılCIP yaptdalcaeı :::~~a~!:d:ı.!°~~~~ = ::.-"belerin ~ lti1çilltUle- olan bir JVd1 MGakovaya kup Alman 
filofıe.,,.. tanUUIU§tır. Bu müessese de yeniden 'Oç haftadan beri Sovyetler btıyUk lhti- taanmunun baflıca hareket cı.t1 ldL 

• - takviye edilmek üzeredir. (Sonu D)'fa 3, Slitln ı M) Alevler içinde bul~ P~ .okaJdarm. 
":'l'~Vü"[ Bb.GIN Ziraat mücadele istasyonu, mal latih- ( S- Sahife 4, SilaD 1 tle ). 

salAta verilmekte olan ehemmiyetle mil
a. ı-... •• _ --L • Jıo.~hassısJan Ok de- tenasip bir çalışma senesine girmiştir. 
~ -en ma111: ~ ' Bu sene her çiftçinin tarla.sıuda hastalık 

la olarak, Rasyada ve .Afrıkadaki duru· mücadelesi yapılacaktır. Tetkiklerin ne
~. . aiır~ lrilcüınsr.m~ iea~ ticesine göre istihsa1Atım12ın bUyük bir 
••iini belirten ,.azııarmd•, ~ır teselli ku:mını hastalıklar çiftçinin etinden aı- Starı~ra J

0 
_,..ası ciW, '8l1IP 'hatı ~filde Ja- maktadır. Elde edilen anti • parazitlerle = =n~~ dünya ~v:· hastalık mücadelesi bu s0 ne bUyUk bir 

General diyor ki: 

Zafer bu yıl belli 
olacaktır 

Uzalı fGPlda INIPMn Bf•~aya,Bollanda .... 
dldcanna .,. anı &lndfdana ,,_,.,. .,,.._ 

yeti pelı lftÖlllldllldÖP .. 

riiziii~·iieii:i .. 6i.ie·R·il.iiösi···Eliii····EiiiliT) . .............................................................................. , ... . 

7iUl tesirclen ~r~ genişlikte olacalrtır. ~ot~alamsk 
söre, İnıiltere iki şıktan bi .U,· 'htiy ZlRAAT MEKTEBİNDE g R~ ukert 1ımelc4ca 
-...ıt burdur nnı ı v Ziraat vekill.mlz, ziraat mektebinde R'schev 

1 ~ .;ı:A~ y . Zelaa bütün atelyelerl yeniden geııni§, llbo- =fi~~- eirayet ede- _____ ......_ _ _... __ _ 

~ .. CeMit-- ~ :.:. Ja . ı-atuar mesaisiyle allkadar olmuş ve ta- \ Gschaslt • - sem.Jemeslne nafmen dc+ı cephe- Finlaodivada 
'-'mmı ~un.als .., mihver ::. ~~~:" j= ~::ne~ O. - - - - ... MQSUQ\IA tl eheinmb'etlnl muafua etmektedir. 
111mda müdafaada ~arak bümn ihtı- yetiştiren ziraa~ muanımıeri claha çok Mozhaisk' " ""' Çlnkl Alm&n1• timclliık aske...t hakun- endı• cr.e yr rl 
7l't kuvvetlerini Pasifikte tol'lıyacnld?r. (Son Slıhife !, satlll 4 de) d.n ancak bu cepheden 7Jkılabilir. Al- ~ • 

2 - y abat ta Trablasa hrurlnı olmak n ' man)'llftlD yw}ahnua Berila - Roma mih-
-.eılıde mar ederek lmparotorlok hi· • rodOtSk .-. tikmeal '" Avrupa hatbmlll •---
- l8l'lm alevlerin Wne ge(iJmez lnsl'.ltae .. Scwyet Rusya tarafmclan b- .... Ol'dUa Flftlf!l'I •..:,. .. .::::::'=:~ Jatanbalda eJımelr ~erpukhtv ~·Weı.sı•ı .. > •lfılf• ..................... 
.. •ibalAcah bir tanda tefsiri. Alınan- "1,, lturuf ucaziadı r? .......... ..............- ·-
~.-.en Mlyak tbnltlerhal ....._ ~ilov Raaoeitın natlıa 1 Stokholm,, <A.A> - au.i.r •• 
-n huelıetlne balWıldumı ·--- t.t.bul.. (Y-' Asar) - y_,. o = nehri ıam.md,aki Fin mevzilerine~ _...lr. Bwca1a ... .., A'ft'GlllMllı dan (Bullblde).-no.ı- ............ • : aem. ölçllde hareketlere ~ 
• AfriWa mihvere eheriısH ı•rtbmri· de ekmek bir kuru.t -...._ - ı Amerıkanın 1 KarJmıM: bir ... "9 kar fırtmalarma 
ı- Wr ftliıed ....._k mUsadiyle beş buçıik kuruşa atılaeaktsr. 1 nlmen Rus Jnta1an Finleri. bhinei !iM-
... ..,... .... Mda -L'- il = L h 1 v !! ta '"--- • .._ ........ -. Şimdi lüıleriD 
c:;" hlatar.~ T ya,..._.u a mu· !i iJ arp azır ıqı 1 iJdncl ha~ ~ı:;,;;lni dövmektedir-

a.ı_~- 1aıa huırhklanA Wefl ve ma· f 1.. ı A d 1 Jer 
-.y\!ti nedll'! Miitte iıclere ovre 'L.-r..L.t 1 ....... .... ............. harı·ımıa e Bu. "'----'~- ı:>ı.-1-...J; •• ada wı...uL ....._ e ..... .,..,..... ,.,. ..... ·-~ .. 1 lll"IM ........... - wm;-.nu.-a· .__,. ""'Yua. -

Sadece Rwıyayı kat~ smette yere ser- e be,iımn uyabdırmi4br. l'tiı gazeteleri 
~ ..... tutan bir .... ..., Wlin- 1 8 •am memıekethi istikbali halclanda duYubm 
..,_,... w.. qıphe .... -. ,.. Jaoonlar bab Tütün piyasası acı ıvor mu z.. bnulan belirten .. J'tnlandiyamn • 
SO..tlkte ~ 1rarşl ~:ıftŞlll •d- 5 l'1' tltıedıllnt ~ ya'lllar n~ 

~=~· Malezyada ye. Hükümet mübayaat için l~~-=~i-· (--z.-sı.ı 
ı::-Z-~~n;-nanı!: niden ilerledi • • i~J.·!:'mbtr:=!:a Japoniora gtJre 
• ADamıyacatnıa~ Ba...,_ -·- ''10 •ı on lıra verdı ;-... buııhkJarma alt olan ıa.ml • ...:-*!=•harbinin 1142 .ah ........ ~ ----.. ıanın ı1nta1 lıcdl· '' mı y sçok iSnemli tafsilltı ihtiva etmekte-§ M••tıı. b k l 

il:• mamanuım ıMı • - ......... =dlr s. Rune1t tunları~= = 1 u ıa as ı a -
Wtlı 0~ talnnbı ediyorlar. B&ttln ....... .Japoıdar Ulı ,,.... · ~ • :_ Geleeek maD 1e11e ı~ Bili- i .. 1 9 

~'1==-~; ~=·d•:uoe • ...,.,....,.,,..,....~:!-~5~..!~ .. ~ ~Tr...t~!i:i~~ bnda intıilizler 
-..dır . ik ımnn el"- Bnlnd~ tmmak ll- im .. nan8 lleldlyoıt • ..,.,.. •• llOPll'r... .,...._. : arı.mm mnaznm lilAhlwune plim S 

L ..... : . • ı..ondra, 6 (A.A) - Bab Maleqada ..,~.,.. tcdllnln edilnlelde- = cJahmn.te 1942 ııenesi sarfında kirs s .-ek•ıldı• le 
-.e;:m•eran d~n12al&i barbiHe teertl· Japonlann yeni bh llerleyifi haber .en- ... ~. ! bet bini harp tçyaresl olmak ~ = " r 
• -=aa ve hiınaye tertipleri Ml· liyor. ftttlD p1J11er Ege mmtaJrrmm tier ; eo bin tanare Ye 1943 senesinde 125 ~ -·-
• . rin fevldnile Jmnetıenmiş· tNGWZ TEBUct JVbıde annmüzdekl Paıartesi pil • .Soo yeti ere pre : 1ıı1n tQyare imal edilecektlr. Bu --1 "K I hm Alman hava kavvet1erinhı btiytlk Singapur, 6 (A.A) - Reunt = lacaktır. Tkuet nUletiıün taliınetı '§ne imal edlleceJr. olan tanlda:nn mik- _ UOnfung0 O UtcİI 

ler mı do_iu ~inde mıhlayan hWi· Sol kanachmm tehlikedea Jio mucibiaoe bit eden bazırhklar tamam- • 5 dan 45 bini bulacak ve bu mikdar a e 

• 

8e de hıgııtere lehine a,.ıedibDell Uzere Perak cephesinden Jutalanmız .Y .. 1anmıf ve allkadar mtıeaeselerce devlet il ı b d : &rihnUzdeld sene 75 bine çıkanla- 5 - -
::- gelen e~ '!'iihhn avantajlardan bl- niden bir miktar çekilıniftir. Pohanı'de namma mildabale satıştan yapıl!"85' bu- er eme er e• ~ caktır. Yine 1942 seneai zarfında 20 § fngUla 80PneUunlRI ta
-~~ Kanaat?nı~ Aqlo .Saksonlan kıtalanmız Kuvantunl çeVYesinden ço- IUIUDCla biltiln nobanlar gid~· i bin tayyareye karşı koyma topu ya- 5 111GJ11e11 lf§Clll yalrın.. 
letıertnerde zaifk dü$iitmek istiyen hale- kilmiftir. '-ri dü Johordeld (Soma Sehlfe Z. Stltln 4 de) vam bazı yer- ~ i pılacaktır. Gelecek sene karşı koyma§ ............... ,. fıendfne 

rette ten biiyiik inkişaflar er· Düıman tayyare.uı n ı- t : tıop)armm bnalAtı S5 blııe çıken)a- = --·---ı 
·~!btm-es""i aneak Japonlum Sinppunla, hedeflere bilcum etnıittir· Az Z:' bir i eaktlr. Bu eene 8 milyon tonluk nak- E gelmell! 
~ Babm~S:eı-;:.. ~-:!1 ı:: :;1-°'tur. !;:e!0:;:!~iier hld- ........ 11111111111111="" lerde Almanlar ~ llye ıemıaı yapılacak. ~-'-~ 1 TokJo, e <AA> - Domeı A.jaDaı *' 
illr. u'd° hasa uirabnlfbı'· Huara alnı- •Olf D•ıuaA ; bu mlkdar on milyon tonu ı:ıwaau.· = 1abda japcm kuvvetlerinln mltthiş mı. 

JapOD)u ~pare, Alwenhr Dab- ~n :.~ın U..Une dönebilmlt olma- ••••••••••• - ~ ~ozn'IT•\a u~adı i~~ Js1 tırun bir erin E km eltmda bozulan tıagiliz kıtalanma 
• hUdm olahDhlene Bbd Olı:y Unmda u -. -aa ~ a = urre nu un Y • -.- cenupta johora dolru çekildiklerini ı.. 
•tıantik Yollan tberWeld _.._: •• im n ~eri d1hı pce 71k· J d • §de bilhassa ~k şayanı dikkat oJa ber verlyor. johora kadar uzanan W. 
'-okraaileri btly&k ~ dtlşllıe- k~çarak Slnppm Ozerine blr akın • 8DOD onan ... -·- ilfll sözleri s8ylemiştir: a da tngilizlerin son müstahkem Usaii olea • 
llek surette •rfaaiaMlan kimse ee ten Ahlan 'bombalar .mllne alt t aHI Abnan ~ yola ! - Birleşik Amerikanın ~. de- = KuantungWı 6 kilometre uzakta bW.. 
••• .. ştlphe ybaipmıfbtl d • hafif huat yapnutbt. Bir .. masına aar· edDdl, m.a-~· ---•--.- $ nlz ve hava kuvvetleri İngiliz ada- E nan Kuantan üsstl dUn gece japon lnteıc 

na ar a u.r -ıo- DRU6S•SKit = laranda yerleştirileceklerdir • = lannm lin pçmi§tir 
'Sonu sahife 2. S8tun S da) .U ölmUftür. Sahife ı, Slttbı t •e) d•ıd• lzöy ve fıasalıcl alındı.. !i1111111111111nn1111m1111111111nn11111İun11111111nF. e (S'!mu Sahi!e. ı, Sütün 5 tel 

(Sonu ruz e 1 1 Moakova, S (A.A) - Bu sabahki Sn-
-·- yet tebliği, ıece bilttbı cephelerde dUt-

1 .Japon torpido nndll'l
4
bl =Y~beleıe d&vam .aıJdilini 

batanlcll, l lu'DYazöl'e e rLERt BAREKEn 
~ isabet temin edlldL Moskova, 6 (A.A) - 5 s-Knunda: 

Vqüıston, S (AA) - Amerlb beh- ~rux:=~:a:erl u:::!=: 
ıVe Dauetl teblii ediyor: devam etıinft, b8zi k&yleri ve bSa"baJan 

Bombardunan tayyarele~den mtl• seri almıştır. Almanlar m.aııca " maı. 
-.ekJdJ bir hava teşekkillü Midao eda- r.emece ağır ka)Jıplar v~ 41 Al
ları a~da Japon harp gemilerine men tayyaresi 4i\1§Urdilk. 11 tanaıe 
hileum ederek bir Japon muharebe ~ kayb~ · 
nzCSrUne tıç tam isabet kaydetmll, bil' llOSltOYA BOMBALANllAI>l 
torpido mubriblnl ~. lıloakova, 9 (A.A) - Alman ~na 

Diler bir be; gemi hasara u~ lnıvvetlerlnln Moekovada uked hedef
•da ararlarm dencesinl tesbtt etm~ lerl bombaladıklaft lddlaleia ,.ı.ntlır. 
kabil oiamamı~. Ameribn tanare.- KIRDIDA ıı:..ı:R.LDO: 
rinln hel)ll _.., llledne dl nıu.ler· Moskava, 1 (A.A) - Kremep z._,. 
41r da aue-1 yasıyor: ~ kUmtıan 

Kırımda Uı1 gOn lçlDcJe 41 kdume ...... 
(8ema81ırfal. ... IM 

, 
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G·eneral diyor.ki: 
ŞElliR HABEi•C.LER:i 

Alma1ayanın 
tözleri · 
Atlantiktedir •• 

(Baştanıla l mel Süffe.ıt) 'Japonya - Amerika .. japo1191a - !...,_ 
• tere arasında müthiı bir tlddet ve g~ 

•nılmaaı demektir. Fakat lngılterenin likte devam etmektedir. HoDatıda Hı.. 
Miyük kara orduları olmaması ve mev- di.tarunda]d az faal olmıyen Felemeak 
lı:lzt kuvvetleri muhtelif yerlerde kullan- hava, dniz ve kara kuvvetleri de. J-. 
.illa~ zarureti d~layısiyle hiç olmazsa ponyaya karft, lngiliz kuVveJ:lerile ~ 

Vildyet mecli•i toplantuı hazır I ıltları 

dogu. cenup dogu ve ~rta Avnı'?a•. ga: liği yapmaktadır. 
bP Rua .?rduI-:rının btıli ve ~lumıyetı lngiliz ve Amerikan Pasifik deniz ve 
albna du~eği ve yakın doS{Unun da "ıava kuvvetlerini mağlup ve imha eden 
bu akihetten anc111ıı gO~Jükle lı:urtulabi- Japonlar buralarda bqlac:a oört d-.letı. 
Mceii itiltirchr. Bana rafmen fngfltere le. Ve Hindistan da lcatılırc.ıa beş dev
harbı kllıvbetmcmt-k için Al~anyanın letle uihaştığı halde mtWaffnk olmak
Rus ~epheainde vıllılmaaını dılemekte tada". Guam ve Mike ada üslerinden 
ve mıhver devletleri aJeyhlnde 26 alm- sonra Fillpln takım adalarının merlcezl 
1a ittifak. akdine çalıı1maktadır.A Manilla da Japonlann eline düşmü~tür. 

Kış ve kann te
sirleri devam Bu yıl Sıhhat ve Maarif 

bütçeleri kabarıyor 

--AllaıdUı ........ ""' 
Almankutın llllyölı 

, edivor -·-r ..... •7rüsefeıelerf 
intizamını IJıılamadı 

flaZIPfdtlCIP yaptdılaPI 
filplleslzdı..-

SEVKBT BlLGIM 

Filhalcıka Almanyayı aslcerı halmn• lapnnlar. bun"an sonra Sinırapura daha 
dan yıkabilecek kuvvet, ne kadar zavıf- bir 1colnylıkla taarruza imkan bulecak· 
lamı• olarsa olsunlar, yine ancak Rus larclll' Seçme Çin kıtalannm geldiği an• 
ordulan ~labil~r. On~n fc;in !~ltere. la.-Ja~ Burmada dalal ,.akında muha
~ldara aıt ıhtimUL:~ı fazla .d~nme~- rf'hell"r olması. ve savaşın Hollanda Hin 
ıızfn ve bunlardan urkmeh!zın fim~ı- diatanını sarması, oradan asıl Hindista
lik Almanyanın yenilmeslnı kendıne na atlaması ve mhayet Ha-,.·ai adalanmn 
esaslı bir hedef ve eaye edinmiftfr. _Fa- Japon1ann eline ıteçrrıeai pek mümkiin
kat Almanya, Şark cepl.eıtindo mağ)ap dür Japonlann Çin ordulanna taarruza 
olabilir mi.. . v • ba,laması onlan Burma ve Malezvnva 

22 hazirand~nberı d_ogu ce!?hesınae kuvvetle• göndermelerini men etmek 
eeryan eden müthiş hadıseJer go;!ermt.- ,dnd!r. Hong Kong'u kurtaramıyan Cin 
tir )d Alman ordulan sayıca dt-P.:ılııe de lOer de ılmdı Japonlara Fltioinlerle Ma
k~ ve strateji clhetile RuslaTa d11- lezyannı yükünü hafifletmek lıı;la taar

Gelen haberlere nazaran kar ve kıs 
vaziyeti orta Anadoluda bilhassa C.Sir 
icra eylemektedir. Yalnız tren milnaka· 
lAtı kıımen devam etmektedir. Kar yÜ
zündcn diğer vasıtalar .i§liyememek1e
dir. 
İanirde :hava kapehdır ve yaıı.a çe

vJnnesi muhtemeldir. Suhunet dereeut 
SlCınn üstündedir. Trenler İzmire geci
kerek gelmektedir. Evvelki gece Ban
dırma treni 50 dakika teehbUrJe gelmiş
tir. Afyon treni de ayni va:ı:iyettedir. 
Muhtelif hatlardan Afyona gelen katar
lardan bir kısmının orada kaldıiı anla
şılmıştır. Bllhas!!a ltonya hattından Af
yona karın fazlalıjı yüzünden hiç, bir 
kataı- gidememiştir. 

Vllc1yetimlzln altı aylıfı talasllc1tı geçen senede
Jıinden .o IJln,.... fazla.. 

(Baştarafı 1 ind s.hif ... ) 
Sil ....... Almanı.. ._da .._... 

a.klan •&enin İsJWQ'ayı llaıfte .U. 
nk lspanyol Fnsı iizcrindcn bab Afri. 

Yil~yet meclisinın Şubat devresi top
l:ıntı11 hazırlıklarına devam edilmekte
Öir. Nafıa ve Maarif müdilrltlklvi :ihzari 
bütçelerini hazırlıyarak vJlAyete vermiş
lerdir. Diier daireler de bu hafta niha
yetiııe kadar bUtçeleıint hazırlamış ve 
toUAyet makamına vermiş bulunacaklar~ 
dır. 

ltnrca~ı henUz tesbit edilmiş değildir. ita sahillerine yayılmak oldıığtmu tah-
Silıhat bütçesinin de kahank olacağı min cbnek pnlış sayılama7- Mihver bta 

nnlaşılmaktadır. Bilhassa hastahanelerin Hr.tle Trablusta ~ muvaffakı· 
vaziyeti pyam dikkattir. Mesela ınenıle- ,.uılzlltia intikamım •1-la Mşiincb&
ket hası.hanesine verilmif olan bir yıl- Jlr. Fakat Berlin Vişl ile işbirliği fikri. 
lık tahswt tükenmiştir. Çünkü yiyecek ni terc;eklcştirmcdikçe bu tasnvvunm 
fiatleri artmış. hastalann iaşesi gUçleş.- kuvveden fiile çıkması kabil cleğildq-. 
miştir. Bu itJbarla bu •ne nqat pahalı- Bu ltlltarla Mareşal Petenfn yılbeşa 
lığının vllAyet bütçesinde tesiri bUyllk nutkmHla Aimmnma ......... bl
olacaktır. dığını hiç zruınctıniyoruz. Zira bu nutuk 

bna ü.tindflrler: Bir ~k Rmı onlulan- ruz ediyor, 
ru imha Ye eaır etmeleri ve Rusyayı Japonyanın ~kardaki ı,lerl tamam 
1000 kilometre it-eriler~ ka.~ar ı~tnA ey- rSnned"1'1 Ruayaya harp açması. Rusya
ı~elerl bu sayed~ muı:ıkun olmu1Jtur. mn da Almenyamn ağır l>ukı&J &&erin• 
Fakat prk cephcsı"dekı Alman oTdu- den kalkmadan Japonvaya karşı harha 
lan Sovyetlere nazaran bqte bir dere- vlrtsmesi belt1enemez. Bu sebeple harp 
cede bile ölü. yaralı ve esir zayiab ver· 1942 de uzak doiuc:la ve bab •• o~ 
....mt olmalanna nimen Rmı tooralr- ta hilyGk Okyaaueta Japonya lehlııde 
m- clerinlltr.lerlne dald~ yonann deYal'D edecek demekdr. ÇOnld ne Çtn 
r... ,,. ~lu. bDyOk ve srenlı ~hlT- ve ne de lnırı1Iz Amerikan b..-vetleri-

Nafia bUtçesl mUsalt, Maarif bütçesi 
ise ltabanktır. Maarif.in murafları ha
yat pahalılığı nisbetinde artmakta, mu
s1lim maaşları büyUk yekfuılara baliğ ol
maktadır. Bunların bu sene nasıl kar~ı-

Villyetin alb aylık tahsilltı geçense- ti"l'izlerdc bnhmmaktan ziyade taviz ı.. 
redekinden 200.000 lira fazladır. Mecli- tiyen bir eda tac;nr.aktadır. Bir İalilla 
sin mütevazin bir bUtçe huırJamak is- gazetesine ıüre, Frusanm 1nutalut 
teyeceğt şüphesizdir. günlerini h:ısrctle bcklediğbıi ifade edea 

--------------- sözlerin manası şu olabilir : 
Z t V ı.. l . d . J I Ör •Bitler Fronsız üslerinden istifade 

ITQQ @Kf 1 gı f )IOT aoon Qt"Q /l e edenıiyecckth. luaJyan donanmasımn BI· 
CS..tarafl l iad Sahifede) CBaştanfı 1 lad Sahifede) zerteyi işpl etmesi artık bahis menu• 

yormalannı, onlardan mnmknn tnerte- tNGtuz BORNmSUNDA bile olamaz. Hulbuki Ffihrer stntelik 

~---------·.....,.--------Müessif bir ka-
za vukubuldu 

lerln Gzerlftdeld d~mlryolu köp,.Ul~ln nln Japonyavı fimdlllk emelJerlnden ge- -·-
de MDlk ve )'lkık olmalan yüz(lnc:len n d((.,dnl'f'bn"""ım umtt edilemez. Yanan fıonsoJosu ndies• 

be daha fazla malOmat edinmelerini tav- Tokyo, 6 (A.A) - Lomoar adamıın ~ plinlanru tatbik hususunda Framama 
siye eylem!~lr. Ziraat veklll atretmen- galiyle lngi.ıiz Borneosunun en ehemmi- işbirliğine nıubtaçtır. Bunun için Vltl 
lere de talebenin hazırlanmasında daha 3etli Usleri japonların eline geçmiş bu- tazyik ec!Omektdir. Fokat 'Pnma1I 
çok gayret sarf etmeleri icap ettiğini söy- iunuyor. Bomeo adasmm tngllizlere eit m>Jıvcr üvasına iltihak ettirmek malısa. 
lem~, bunun]a beraber elde edilen ran- olan kısmının yakında tamam olarak L"9 dJyJe yapılan bUtün bu gayretler aedce 
dımanın m~bet ve sevindlrlct olduğunu gal edilmesi bekleniyor. Bu ll!alin yal- \'ennedik e lspan~ anıu da vaziyetinde 

bir .,ok blrlikterlnt prlye ve eonn da SIMAU AFRtKADA lf IJI •--a netleedncfe 
Prıt n tlma1 Anapa .. hn cephelerine indi.iz imparatorluk kun-etle..0. mih S p H .... 

yollamak zannetlle sfttikce azalnıd,.~~ ver kuTYetlerl annnda Binırazlnla 1SO IHlfGt eıtl.. 
dır. Bundan l>aska Almanlann Vl(u kilometre eenulMmda Aseda'"7a da mu- Bir aydan beri :Anbrapalasta ikamet il&ve etm~tir. nıs ileride yapılacak askeri harek~tler bir dcği~iklik bekJemnemellcDr.• 
~e b .. bc:a O.tUnlQqUnO temin 1'arebeler devam etmektedir. Almanla- etmekte olan Yunan!staıun şehrlın1z 
eden ac:ak haklmfntl bn ine dola,,.Jy· na burada maüreltwl kabul etmeleri koneoıo.u B. Yani Petridls. mUesaff bir 
le fazla tesir ~ ı...tam... Bllte- La mnkfla Garp Tm1- )'Olana kapa- kaza ne&ednde vefat etsnqtir. 
1lk motarll ftlltalar iti-nez ..ı.!:~ makta olmwndaaclrr. Fakat onlana bu B. Yani Petrldis dün (;ileden sonra 
~-~ onl -'----•-: muha~ kuumalan ancak Trahlue- saat 4 raddelerinde, oteldeki odasında 

Ziraat Vekilimiz bu sabah An- bakımmdan delil. lktiAdt bakımdan da Birleşik CUmlıuriyetler harbe ,mn. 
k.aNya gitmek üzere tzmlrden aynl- hUyUk bir ehemmiyeti vardır. Bahusus- 18J'c11 bu Is, @indlkt kad:ır sarpa ıamm
maktadır. Vekil Ankaraya gidince ki buradaki petrol kuyulannın mühim ya~ktt. B-r.~n Visl ve l\tadrid her -. 
tzmirde teşekkül eden komite emrine lil- bir kmnı olduiu gibi japonlann eline mandan simde ihtiyatlı bir pelltıb ı.. 
zumu kadar demir ve tahsisat göndere- d~ilttllr. Bunlar hemen ftletilecektir. kip etmek lhtwacmı ~. 

olaa at ~ ·~.....,.. •e ~ tan kOTiiv•tll yarclnn k....ı.rt almala- tabanca.sım temizlemek isterken. mUes-
kmn........ nna bailtdD". AIW takdirde 1>undaa da sif bir kaza netlceslnde siWı ateş almış 

cektir. Valinin riyasetindeki faal komite HAVA ROCUMLARI Bundan dt>la)'ldlJ' ki mllftll81 Paten.-
bir ihtiyaç listesi hazırlamakla metgul- Tokyo, 6 (A.A) - Japon İmparatorlu- nl Leahyve ş;fahl teminabnda m8tare-

itte Alman onlulanna OD haftalarda ersee ~rba c;ekllerek [Jl,ya)'I tamamile \"e ~ıkan k\111\lllUD isabeti Ani ölüme se
Ro.tofa kaybettiren, Mo kovanın laqat- trıcWzlere bırakmak zonında kalacak- hep olmuştur. 
ıu mulıarel>elerlnl :randa bırakmarak lan .. ıklrdır. Konsolosun ~ tahnit edilmek Uze
~de daha k.. ve mGdafaaya el•erit- lntdliz imparator1ulunun eenubi Af- re ınemleket hastanesine kaldırılmıştır. 
li bir hatta cekilmek zorunu veren "H nl- rlka kuvvetleri 'barcltyayı zaptederek 

dür. Pulluk ve uç demiri imalini Uzerle- ğu ~bliğt: kenin askerlik 'c tonrak lıUldhnlerinde 
rıne alan sıınntllilar komite ile temas Japon ordusunun hava kuvvetleri her ~ 1Jir IU~t1e de~sildlk yapılm1)'8calt-
ha1indedirlcr. gün muhtelif cephelerde faaliyette bulu- m söylem" tir. O .Unclcn beri bu teml-

hayet Kmmda Sivutopc»lun zapb töYle yeni l>lr mu.affalı:lyet daha elde etrnit
dursun Kerç ile Teodosyay1 bflc kavbet- lerdir. Fak•t ıimall Afrika muharebe
tiren zaaf Amili bunlardır. Bununla ben- lerinin harbın üzerinde kat't hiç bir te
ber Almanlann S8rk cephesinde almak siri yoktur fngilizler bu muharebeleri 
ve durmak lstedikll"ri umumi ve lma mahaza M~ınn ve Süven kanalınm em
müdafaa hattına doi~ bi11tassa me~- niyeti ic;ln ihtiyar etmektedirler Ye ti· 
kezde yaptıklan pıerl gıtm; harrk ... tler!• malt Afrika mücadelelerinin ınaı.ı,.eti 
pin pek güç olmal11rına rav.men hu; e!ltr ıimdilik bu çerçiveyi eeÇem~ 

Bayan Hiirmüz'ün 

cenaze•# kaltiırıldı 

lmal edilen zi~r düzenler alakalı ko- nuyor. Malezyada gilzide japon bomba natın zaif a uğradığını ~ bir .... 
miteyc teslim edıl~ ve hemen Ucret- tayyareleri 3 Sonklnun gecesi Kongoh met yoktur 
leri ödencei'ktir. t.ıyyare meydanına bir bultın yapmış ve Hillasa doluda olduğu ıJbl bata.ta • 

ZtRAl DURUM alçaktan atılan bombalarla hangarlan mihverin' zorlul Jan hie nalmanuştll'. 
Son yağan karuı ve bwıdan sonra hu.: taıhrfp etmiştir. Bombalar Uç yangın çı- ~EVJ«'.ET BfLGİlf 

sule gelen donun orta Ye iç Anadoluda bu karmıttır Malaga bot-unda dilftnan ge- "s11 
)ilk zararlara sebep olduğu şayi olmuş- r.ıilerine hUcum eden başka tayyare te- -·-----
tur. DUn bu hususta alaknlılardan izahat şekkUllerl orta bUyUklUkte bir şilebi ba-

• •- ı·ica ettik. Zararın bilyilk bir kıymet ifa- tırmıstır. 
Vefatı haberini teessilrle yazdığı- de eylemedl~i. dondan bazı mahdut mad- Baka tayyaıe le ekkülleri asağı 

istlm'-~JdeP hafılıında 
yeni bir emir .. vennekshin yani volundR ve nizamında 

ya-pıldıklımna eüohe yoktur. 
Ruslann otma1de llmen völünden La

do"llya akan \Volkow nehrini S!arba 
do wru S?ecme1eri. Mnit1! k" e v ı-1 .. !lma

lan •ıre Kalusta"vı almıtla" t-Tc Alman
lar kln eyi eevl,.r deV, 1dır. Fakat huı; 
lar Alman ordulannın durumunu tchlı
'keye düşürecek bir mahiyette d,.ğildir. 
;Kerç"e ve Teodos1a"ya yapılan Rus ih
raelan da Almanlan Kmmdan çıkara
bilect-lt büyüle bir maMyet ve ceryan al
madıkca mühim tesirleri o1mıyaeakttr. 
Hatta l>unlann SlvaMo,:tola h'11 devam 
eden Alman tazyiklerine 1:>i1e ehemm\... 
yetli tesir yapmadıkları elmdiden hal>er 
ftrilmektedir. Elhasıl Almanlann Moe
kon çevrelednde durak1amtf ·'Ye geri
a..mı. olmalan onlann Rueya baro!n' 
bvöettUderine df'lil olm.ayıu:aiı gıbi 
kaybetmelerine 1ebep te telkil eciemez. 
Almanlar için tfmdilik bütün me-sele kı
fl anzasaz pelnnek. hazırlAnmak ve ilk 
bahaTda yeniden taarruza J?eçmekt!r· 
O halde onlann ümidl 1942 dedır. 
Çü"kl Almanva Ru!IYa1' maila~ ed.erae 
en büyUk. en kuvvetli ve en tehlıkelı bir 
dümıanı bertaraf etmiş olur, Avrupada 
haklmivet tesls eder ve lnKilteoreyl &n 
Awya ile Alrtkada n nihayet Atlantik
te mailup etmek ic:.ln u~aşmak imkan 
ve meydanlannı elde etm1' olur. 

Fakat Almanva 1942 de Rmyayı 'Ye
nemezse bu harhı yalnız kaybetmez. ay
nı zamanda mahvolur. Bu takdirde An
glosakson - Sovvet - Çin ittHakının kar
sısında mü~tert-k uiTıı~caklan ve . ye": 
ml"k için ümitlenecekleri ehemmıyet1ı 
bir Japon cephesi lcalnu• olur. O haldt-
1942 yıliyle ve ~ark eeph~ ! ?'alnız A!: 
manya kin d .. ~ 1 k rşı tarnf ıçın de kat ı 
mahiyeti haizdir. 

Ancak bundan ~rbın 1942 de ,ark 
cen1-t""ııindt- b"teceğl manaıııı cıkanlrna
m l•drr. ("'ünki aadıoce 1942 de. bar!"n 
a•a~ı yukan na.U btteceii anla•ılabile
cektir, demf'k f!!tlvorum. Yoksa bu hn~
btn atettleri bli hütün sönmese de. hıç 
nlmaua lcüllenehll"'f'k için hlr çok yıl
lar · •tfvrccVI asi kardır. 

UZAK DOCU VE PAStFtKTE 
Uzak doğu ve batı Pasifikte harp bir 

• :yandan Japony• • Çin ve di~er yandan 

~ .. lltf!JJll""~..--~,_..._.""'!11111 ..... A 

ACIBIROLVM 
Bundan bir buçuk ay evvel vefat 

elen İzmir tileeanndaa AbcluDah 
0mer Micb11i1inln makasa Bn. Şaai
Y• Midfllilinla de Wr ameliJ'atı mil
teaklp İstuıbalda vefat ettilhd te
..erle haber aldık. 
45 ctlnl8k Mr , .... De pek leli( 
~ eıP ark....,.,an •Un,.,. ıözle
rhli yuman Da. Şadiye MhlUliJillhı 
... dh lzmir vapura ile t.t.nı.al
... ~ ptiribnqtir. 
C-zlf .... mtt.ml2•fa.. 

mir npal'UIMtma bı.tınlatü, .... 
- Kemenlta amlinde Jalmılık. 
- Mira Aat mearltktül .. 
........ tevdi Jal-ttktlr. ............. ..,..... ... 
... ~.Y..ı..nı±ı dd,..... .... _., ....... ,,.. ... 
.,.. « ;:t:•:....... 1 <~ı. 

mız. İzmir Valisi Fuad Tuksalın ka- delerin cüz'i ni bette mUte:zarrır olduğu p ra ta Pri çekilen dil.mum k myon 

M ,. "ki Ö ym valde l ve Hki Rü3U0'1'lt müfet- anla ılmı tır. Bu s ne yurtda zirat du- ko'l rma hu um tmiştir. Ptı tarafından val!ltlrı-
Üffl" ' ere R re tilerinden merhum Yusuf Ziyanın ıum y t m··, "ttir. Dize veril n malfi- Johor -ey Jeti in m rkezi olan Kiu- r t; m"mdt> beled ye ... 

(Baştarah 1 iDCi Sahifede) refıkaları Bn. Hi.ınnUz Ak'ın cena- rör d ~ bir bere ı yılına gir- non i Uıyyar meyd nına bir diizüne n u ı mi m faat karar-

GENERAL VAVEUN ze i Un Gtsztep 1 Vali konar> n· bul nuyo k" r d ·i !l'I n bom a tayyaresinin 1- n ~ l t e-
dan kaldırılarak Kemcraltı camıine ~ __ ld 4 S kıı d h b .. ) v yıktırma işlerini daha .,ARARG '"Hl ~ nı o unu on ttn n a a er .. an dul 

.... "" cu-tırilmic: bir polia, jandarma ve be- 7 . j h k tl ri bu tayyare m y müsait uı na bırakın lan, yetım, Batavy .. 6 (A.A) - D---·n bildi- ·- ır f uı n I v s St pon va uvve e - 1 b b -·· ncwm.. ledıye zabıtası mtıfrezeleri tarn ın- .:ı b , 1 bu··ı·· tayya \"e asker a 1 ri i lmayeye ve ~ 
rildl·g·ı·ne oo~re oeneral Vavelin mütte- <;lllJına asKın yapm ş ve un - h h lanl 

• • dan seliiınlanmıc;tır. Cenaze camide / ı · tahri tm"..+ir getin m iz arefne mu taç o ana 
fl'kler te'- kumandanlı'" umumi karar-- ac r vor re n p c ı.,. . 1 l'l- edildl~· . d" d b _,_ .. ... d b d namazı kılındıktan sonra eller ils- • Aynı gece Japon tayyareleri Si.o.gapur- yer eri isf 11.A gı w r e uw.e 
gahı Hollanda Hindi.tanın a ir yer e ttinde F~i pqa bul1>arına kadar (Baıfiarob l inci Snl1ifcde) daki askeı-1 tesisleri tahrip eylemiş ve nn yatacak ve yiyecekleri sağlanmad~ 
bulunacaktır. Ba yer keein olarak tayin t.•ınmı• ve burada cenaze arabasiy- k b 1 d b" dU ça veya yaptıracakları yeni meskm içia 
edilmemiftir. ~ve ~u taldp eden ot.omobillerle TUtiln mUatahsılleri heyecan içinde <lt:::f~m:şt~r. c en ır sman avcısını malzeme tedarik edilmedikçe iaümllk 

Hou.ANDA. DONANMASININ Alii bbrlstana nakledilmiştir. Ce- piyasanın açılacağı gUnü ve saati bekle- Bizim tayyare kayıbımız olmamıştır. yapılmoması bildirilmiştir. 
TEBLI~t naze merasimine şehrimizde bulun- mektedirler. Daha şimdiden alıcı firma- F"l' · ı d iki Sonk4 -undadnn beri __ _,_, ___ _ 
Batavya, 6 (A.A) - Hollanda do- L.rın mübayaa memurları mıntakalarda 1 ıpın M" e wı 

nanmUlllJI\ teblili : makta olan Ziraat Vekili B. Muhlia faaliyete geçmlJlerdir. Ticaret vekA"k?- jtpon ordu.m hava kuvvetleri Bnlanga- ZABrI'ADA 
M.ı.teml-'·elerı·m:_s_ bir kaç yed Erkmeıı namına Devlet Ziraat işlet- tinin teblig·inde de bildiri1-1ıM gibi köy- daki düşman asker topluluklanm bom-

- ~ ı..un meal meclis idare azlsından Ferit _... b 1a ----~ '----•ft- ve Bzerinde düımaa tay,-areleri •örillmiif- lü tam bir itminan ifinde piyasanın iyi a mıt ft aynı &illlllUIUa &411U.J'U&W<& .. 

J _ _. aJ k Kalkanlann, tzmlrdt bulunan ~ f.atle arıtacax.mı bllmekte n beklemek- gemilere hUcum etmlştlr. 
tür. Tek Mr apoe ta)'J'aT9R ça taa uslar. komutanlar, belediye ve par- :s a 145 kamyon tahrip olunmuş ve 10 ıe-
uçarak Natuva takım adalanndan biı> t1 reisleri, ukert. ve mWkt erkln, t.edlr. 1 
ne müt--.:ıdı"t bombalar •-··br. Bir.,. Tanzim ve müdahale aatışlan jçm dn- mf batuı mqtır. 

ata AHHENİX 
Olftrnftndefıl eSPCll' 

c:au ~- milli müesseseler, teşekkUller mtı- ı J Tim 
vn yaralanmıf, en apiı 8 ev huaıa ut- dilr" reisleri, :matbuat erkim, ph- Jetin vuifedar Iuldıjı müessese erin Tokyo, 6 (A.A) - « apon es> Bergamanm Kozak nahlyeslnln .O. 
ramıftft". rimizill ileri gele bir çolc phsfyet- emrine 10 milyon lira verilmiftlr. Piya- gazetesi f(>yle yazı,or:" Slngapunıe ja- mlrddere k&yU halkından Hasan y 1Jma,. 

HoUanda donanmuına ballı bir de- ]eri l1ıe valimizin yakın dostlan ~ ~yı tutmak ve fiatleri tanzim eylemek yılmış olması askeı1 ve l.ktisadt balom- zın on glin}Ük ~Ru. kBy(1n ~ 
nizaltmna kaybolmut ılSztyle bakmak tlrak etmişlerdir. hususunda JUzumu kadar mUbqutta altında bulunmuı Avua~uralya.d~ tcllş da bir ağaç dibinde bulunmuştur. 
cuekttr. ! Valinatr.e •• pderdlde ailelerine 1 bul~nulacaktar. . uyan.dına gerektir. Harbın .Pasifike ya- Bu ~ğu anası GUllUnUn oraya ı.. 

RANGONA TAYYARE 1-ı •tlıiı .. e merh'-meye tekrar BıldlrildJihıe ;tire tütün milbayaa fi. rılmış olınası askerl ve lktisadt bakım- raktığı ve kendisinin de tildUit{l lht.r 
HUCUMU Tanndan mağferet dilem. atleri bu sene tütUnlerin nevilerine gö- dan Avu.sturalyayı tehlikeli bil' vaziyete edilmişti Ölüm sebebi ehenımiyetle 
Rangon, 6 (A.A) _ Saat 2,.30 da re tanzim edilmi§tir. Muayyen bir fiat Eokmt14tur. Avuaturalyahlann İngiltere- tahkik ~İl ktedir 

tehlike işareti ven1mlıtir. Şehrin ılmal baremi mucibince mllbayaatta bulmıu- ye sadakatinden şllphe edUeme2i,se de Bn GUll~~l k~ Hasan Yılmu 
kısmma bombalar dütmilftÜr. Hasar a.> lacaktır. artık bu memleket İngiltere ile mun~e- · b . ~ir . izlik ~ 
dır. IMan za,.tatı yoktur. Tehlike aaa.t Bir ptrınr ıhtıhdrı Bir çok firmalar da tntUn mUbayaatı- betlerini keserek kendi yoluna gibnek arası~~a lh!1'i~~i :ı1re gı:aın;; dCSrtte sona ennlnfr. T na hazırlanınıtlardır. Tütün rekoltesi bu zamanının geldiğini anlamalıdır. Büytik eut 0 ul!!I"" 8 me · 

tLK JAPON maznunu adli yede sene az olduğu için satışların on be~. Asya refah sahaslyle daha sıkı müna"'" ffıl Jıts fıaç,,.,,.a.. 
MlNAFFAKIYETSIZU~ yirmi gün içinde ikmal olunacağı tahmin betlerin kendisine daha f•ydalı olaca~-
Vatfngton. 6 (A.A) - Teblli: Pa- Bergamanın Mektep catldesinde bakkal olunmaktadır. ' nı Avusturalyanın anlayacağı gillıUn ge-

zar glinü Manillanm ıimal batmndaki Ali oğlu Salih Divrik Pırincin kiloounuSS _._.. Jeceğini belki de göreceğiz. 
Japon hücumu düşmana ağır kayıplar kuruşa satmak suretiyle ihtikar yaptığı VflA.•etln altı G"'lılı ıwıw•-----

B L sik.ayet edildiğinden adliyeye verilmiş- -~ " 
verdirilerek püı1kürtülmüıtür. u nü- "'Gl••mal6111.. f ınlanaı yada en· 
cumda düşman 700 ölü vermiştir. Har- tir. ~ - .---
hın batmdan beri dütnıanın uğradığı hu T ati ·a • ı dl Viliyetin altı aylık faaliyet ra~ d 
ilk muvaffakiyetaiıliktir. UI'§ U e e ye hazırlanmaktadır. Yakında Dahiliye ve- 1 Şe Var 

Koregidor kalesini bombalıyan 52 PeUDlfnde değlflftlllı kiletine gönderilecektir. (Bqtarafı tinci Sahifede) 
düf1Dan tayyaresinden dördü dütiirül- 934 senesinden beri Turgutlu beledi- ZİRA.Ar 'I' ALEBUI FİNLER VE ALMANLAR 
mW,. dördü de tahrip edilmi~r. ye reisliğini muvaffak surette ifa eden. Fin gazetelerine göre Finlandiyada 21 

AMF..Rt.KA SAHtU.ER.tNDE Turgutluyu zamanında hakikaten bnar Ta§ fabJfffıa.sında Alınan askeri b1dUrUldilğU için Alınan-
KEŞtFLER ve ihya eyliyen ve halkın derin seygi ve Ziraat mektebi son sınıf talebesi dUn ı ı 1 b 1 d x... erlere 
Vaşington, 6 (A.A) - Balonlardan muhabbetini kazanan B. Cevdet Öktem Ziraat sınıOan 6ğretmen1 B. Refet .Ön- ar gam zon annın u un ua ... y 

mürekkep hava filolanıun Nhil boyla- ·· tant . . Gestapoya mensup husus1 Jnzı"bat mUf
nnda keşif hizmetinde kıılJam1muuıa bu d~fa bir buçuk sene suren va .. va- celin refakatınde Turan yağ fabrıkasın- rezeleri göndermiştir. Fin gazeteleri. 

zifesınd~n a":~et etmiş ve 15-20 gun ka- da yal ve sabun istihsali ilzeriııde tet· Fin kadınlarının yabancıla~la dUşUp 
ba~a~::::~. 6 (A.A) _ Gazetecilc dar vazife gordü~ sonra s~ d~- ki.klerde bulunmuşlardır. kalkmalanm şiddetle tenkit ediyorlar. 
toplantısında hariciye nazm B. Kordel mu hasebiyle beleölye :relslllinden isti- Kıymetli 6ğretmenleri B. Refet Ön~l MARESAL MANNERHAYMIN 
Hallden Japonlann ManOlada]d beyaz- fa e~. bizzat her kısım üzerinde izahat vermış- BİR sözU 

Toı-balınm Pancar köyünde 15 y~ 
da Hatice adında bir kız blliruniyen bir 
şahıs tarafından kaçırılmı~. Ytne TOl"
balmm Çaybast köyü de Hanife adında 
bir kızı Ali Boruan kaçırmış ve tutul-
muştur. 

Deniz 
Gazinosunda 

YARl.NAQAM 
Paıenalle eğlenc:eal 
Masa1ann en elden anıaJe edı1-

mesi rica olunur .. larl ı-'-en,.-e ta'bl tuttuklan bakkmda-
0 

2111942 de yeni reis seçinti yapıhmj tir. St kh 1m 6' (A A) - Tidingen gaze-.,. _, Ziraatçı B. Ethem Kaya Turgutlu bele- o o • 
ki haberler münasebetiyle malumat ı.- dl reisliğlnf; getirilmiştir. Memleketin Esnaf ve fll'ltl imdadı tesine g8re ~ ~e~haym 80ft ~HHHHHllHHL:Ull HHHHtc 
tenmiştir. Nazır ıunlan söylemiftir: ye lerind 1 umal 9~• teşrinde verilen ve Fınlandiyanın stra-

- Bu o kadar menfur hfr hareket- genç Ve mUnevwr en o an m - •ddai otontOllWne tejik hedeflerine vardıtmı bUdiren gün· lllllHUHllll JllllllHllCIHDDUHC 
tir ki her haD«f l>fr m&talaada bulunma- leyhln muvaffakıyetlerini de beklerlz. benzin- delik emrinde ; •Askeı1 hareketi dur- ı A r r A fi/:,, 
dan eYYel doiruluiu hallmda bt"I ma- :1ımmımm111111111111111m11au11111111H11111u1111!: Esnaf ve işçi birlikleri clJspanserine durmak çiD en uygun bale pldik• dl- S d 
lumat almak serelttir = _s=: aft imdadı sıhh! otomobilin@ ihtiyaç nis- yordu.. ınemoaın a 

AMERtKAN DENtZALn 5 Tesekkür betinde benzin tedariki hususunda ya- •• 
ANA CEMfSt TEHUKE A~!! 1 § pılan teşebbüse henUz cevap gelmemiş- AJIDvLYBBAJl'at 
Vqlngton. 6 (A.A) - AmtsrUU1n :; Valdemlzin irtihali dolayllfyle ~ TERLO ..i\ow.wr SÖZL'O 

denizaltlanna ana 8'emUI TUlf•inl sö- 5 eenaze merasiminde buJunmık, fi- S tir. Keyfiyet başvekilllje arzedilmiştır,. VA .a.uaaÇB 
ren Heron semhl on Japon deniz tay· 5 faben veya tahriren taziyetlerini 5 Hususi milsaade ile bu otomobile ben- MBSll'J' GCllfLBR 
yare.ile çifte motörln ı,., bombardıman = bildirmek suretleriyle teusürilmu.- = •tedarik edileeektir. •roPRU. · SU FlLMtNtN 
tanrareelnln hOcamuna 11frallUfhT. Ce- E ze l§tirak liltfünde bulunan muh- § nıı lı d-• --••A- ~ BVGIJlf .IO.NDllR-
ml yedi uat dnam edea bir miicadele- S terem zevata, kıymetli arkadqlara ~ _,..pt G lft OHPIHIHD l!.51 - J.Je Matlaelerinü 
de bulunmufhlr. Cemfye hlr bomba ve i Ye .u. dostlarımıza hissiyatııma s Kay.seriye gUnderUecelı - WATERLOO BRtDGE - Busaal: ......... s.ı. (zt) 
yakınına 6ç bomba dBtrnilft6r. Cemi 5 ·ıfıpvaıvınq Uf1lUIJ ftlW uA9 'il.<• : İzmir ceza vindeJd dört mahldUn b· SENF.N.tN EN BOYOK VE kanftur. 
kaptaaaa mahirane manrnaa ~e- 5 ınızdan derin teş.kkilrlerimizln ib- 5 ~---- Ka ..J bez f brikaamda _,...... IJN GOZEL J1Llll • • • SON FIUA'ft KArnlV&YJNIZ elnde U.tOn dOşmaa kuVYetlerine b"'8 5: liğma değerli gueteniz.in deWetml S umm Y ~ ,._..,... .,,_ 
koyuak haftf huara aframıt olduğu 5 rt ed riz. 5 n1mak üzere ~n ceza evine nakli Y A B 1 N 
halde Mr limana dhmltdlr. Heroa. lan- 9 ~· z.... VaUri Fud T.ıc.aı a Adliye veklletince muvafık gö~~ T 'O R g Ç. S O z L 11 iLK Göz AOIUsl VB 
cam eden dUtmaD ta~den biri· $ Km: x..,...,. 2'ü:eal $ ~ C. )lndde\umıgpml;ine biJdiıil. GECE O'Cl..LDL 
nl tahrip. dlierlnl hasara uiralmlfbr· iauaaullllWllllUWltltlllHUIUlllHIUUUHIH&lli miıl*· 



t-. eTIİn:_!"'~ 

1 

Sovyetl:::_ gdre 
(HA tarafı J lnd satıi!cde) (8a~ 1 l9cl s.hff..te) 

)'at ku • tl rinı Alman mevı.llerlııe kar- miflerdlr. DU§mana •iır zayiat vmli
fl harebte geçlrml§ bulunuyor. BlribJı.. rilmfştlr. 
ı-..ni kovalayan dal alar halindeki Sov- SlV ASTOPOL öNLERlNDE .•. 
yet taarruz.lan So y tJere vcrcliril~ bü- Londra, 6 (A.A). - So~ct ~b1ı1!!nc 
~ Uk ka~ ıpl ra r ğmen devam ediyor. cktır: Sivastopol mUdafılen .şchrın ~iis
Bu hUcumJar Almnn taarruz hareketle- t.ıhkC'm mildafaa mevzilerme hücum 
tinin durd u ,. e cephe hattının kısal- eden bir Alman piynde alayını boz~na 
d,ığı bir sırada yapılmaktadır. uğrabnıştlr. 600 Alınnn subay ve erı ol-

.Edenin Stalind n 'bu taarru.Itırm son dUrUlmüşttir. Almnnlardnn bir çok mal-
..... br.dd kndar il ri götilriilmesıni istediği ıı;cm alınmıştır. 

farz dil b 'r. Bu suretle güdülen hedef Pravda ı:tnz<'t<' ine g"re Sovyet bom
doğt,ı Asy d ki tng'liz - Amerikan mu- ba tayyareleri Kınmd bir Alman pıya
\ı'affakıye zl kl r ni karşılayacak bir ae alayını yok dcrek 15 tank ve yilzdcn 
muva ene bulmaktır. Alman ve mUtte- inzla kamyon tahrip etmiştir. 
fjk a kerl rinln çetin iklim şartlan ve lTALYAN KAYJPLARI 
inatçı bir milcadele içinde çektikleri sı- Moskovn. 6 (A.A) - Sovyet h b rler 
kmtılar bu bnrbin kahramanlıklarla do- bürosu 1talyan kuvı: tl .. nnin uğr dı·ı 
h• olan ynl k ol ylan nr ında kalacak- ağır kayıplara ve ha kuvvetlerin m nc-
tır. \"iyat düşüklüğüne ~-mret ediyor. Kend: 
şıMALt AFRtKADA isteğiyle teslim olan bir İtalyan yüz.ba-
MUtte!ıkler n Libyadn gôsterdikleri ~·sın.ın söy!e~ikl~rinc şöre il~ ~~lya~. tU

fedakllrlıklarla dolu mukavemet hak- merunden ıkısı üçer _hın ve üçunc~u de 
kında dn aynı ,.eyi söylemelidir. Çünkü 2600 nske~ kaybetmıstlr. tkl s.üvan ~la
bu mukavemet sayı ve malz mece iistUn yı ~a hez~metc uğramıştır._ ~ıyah. gom-
kuvvetlere karşı yapılmıştır. ı~klılcr leıyonu da 1500 k.işıden ıharet 

JAPON YARDIMI oınn mevcudunun yarısını kaybetmiştir. 

Avustura1ya ve Yeni Zel:ındanın teh-
0ıt ııltında bulunması Libyadakl hare
'ketler füerinde tc irini gfü.tcrmeğe baş
lıımıştır. Ş'mdi 1n ilizler ya Libya hare
ketine devam tmck veyahut buraya 
sevk ettikleri tümenlerle malzemeyi yol
can çevirerek uzak ınrkn yollamak ve 
böylece Singapurdnki durumu dUzelt
mek zorundadır. 

BUyUk Britanya müdafaa durumım-

lZMtR StCtLt TİCARET ıvır..ruR-
LUCUNDAN: SAYI 4134 

Tescil edilmiş olan (Takas Limited 
firketi) esas mukavclenamesinin dör
düncU maddesini değiştiren layiha tica
ret kanunu hUkümJerlne göre sicilin 

ESI{t ŞEK.iL: 

1talynnlar harbin bitmesini istiyor. Al
:mnnlarla aralarında için için bilyUyen 
bilyilk bir so • ukluk vardır. 

dadır. Amerikanın harbe girdiği dCSrt 
h.nftadanben tek bir taarruz hareketi 
ı·aydedilmc.>m' tir. Japon taarruz kudre
tinin en manalı tarafı başlangıçtn böyle 
bir taarruza karşı en bilyilk iyimserliği 
gösterenlerin İngiliz ve Amerikan baş. 
kum ndanlık heyetleri olmasıdır. 

·134 numarasına kıırıt ve tescı1 edildi
ği il~n olunur. 

İ7.mir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve Mustafa Aktüzel imzası 
1 - LAY1HA. 

MUADDEL ŞEK!L: 
Madde 4 - Şirketin 

milyon Ura olup bunun: 
sennayesi bir 

e sw uz :::w: 

Bor 
OZ'OM 

312 S. Silleyınnnoviç 
155 İnhisı?,.lar 

50 M. Ali M zoglu 
517 YektrJ 

122756 &iti yckQn 
123473 Umumi ycltfuı 

No. 
No. 
No 
No 
No 
234 İn!usurlaı 

7 
8 
9 

10 
11 

ÖLÜM 

a 
42 
45 
46 

33 375 

48 
45 50 
46 

44 
45 
46 50 
~9 
54 
34 50 

Tüccıırdan Ahmet l\hı1ıtnr Ataınn
nm lnlidesi Snlihatı n~nndnn bo
yan Gonca rahmeti rnhmann kavuş. 
mu tur. 

Cenaz i buglin sn::ıt 15 te Atntiirk 
cndde indeki 244 nnmarnh hanl'Sİn· 
den kald1nlncakhr. 

TEŞEKKÜR 
Müptela olduğum hastalığın kısa bir 

zaman zarfında tedavisinde büyUk ihti
mam ve ynrdımlan sebkeden Eşrcfpaşa 
hastahanesi bashekimi sayın Bay LUtfü 
Rahmi s~rcn ile cilt hnstalıklan Dokto
ru muhterem Bay Selim Özele denn sUk. 
ran ve hürmetlerimin iblağına gaZetc
na.in tava: sutunu ricn ederim. 

D. D. Y. 8 ncl işletme memurlann. 
dan Mustafa Sütçüler. 

7'> (d4) 

DOK!'OR 
KEMAL M. YALAZ 

DOÖUI\1 VE KADIN HASTALIK. 
LARI MÜTEHASSISI 

Birinci Beyler Sokak 36 .. Telefon 294.G 
EVt: Karantina - Köprü •• 
Berat ap. L. TEL. 3888 

T. C. ıZMtR TJCARET StCIL ME
MURLUeUNDAN : 

-D01'1KÖ N't)SBADAN l\IABAT-

ıM dde 13 - H saelcr tirlı:.et ~ 
da teceui kabul etmez. Şirket ber hia
ae içın bir sahıp tanır. Ancak veraset 
gibi bir aurctle bir hisae müteaddit ala
kadntlar aruında gayri kabıli takaiın 
kaldığı taktirde. bunlar haklannı mÜ§tc
reken iıtim81 ederler. Müttcrdt nliika• 
dnrlnnn mümessil veyl vekilleri buluo· 
madığı hallerde §irketin muamelntı bun
lardnn yalnız biri.tine kartı bile olsa 
ciımlesi hakkındn muteberdir. 

Madde 14 - Şirket namına ıttihaz 
edilen kararlarda terikler her hiase için 
bir reye ahiptir. Ancak bir hissedar 
umum h' eler adedinin üçte b'rlnden 
fazla reye mali.le olamaz. Vekaleten rey 
verebilmek için bu vekfıleti gösteren 
tahriri bir mezuniyet lazımdır. Reyler 
yazılı olarak verilir. 

Madde 15 - Esaa mukavelenamc
nin, şermayer. n tezyit veya tenkisinden 
maada her nevi tadilatı adedi beşi te
caviiz etmediği müddetcc şeriklerin lt
tifaldyle, beşi tccaviiz ettiği taktird~ 
şirket aermayeainin üçte ikisini temsil 
eden ıürekinın muvafakatiyle yapıla. 

FASIL 
I 1 I 

Şirkeüu idaresi 
Madde 16 - Şirketin umur ve mu

amclAtı, adedi be.şi tecavüz etmedıği 
tadirde şeriklerin ittifnklyle, beşi teca
vüz ettiğt taktirde şirket sermayesinin 
en az dörtte Uçilnü temsil eden şerikle
rlnmuvafakatiyle tayin edilecek bir ve
ya mnteaddlt mUdUr tarafından idare 
olunur. 

Bu mUdllrler hariçten veya hisse
darlar arıısmdnn tayin olunabılir. 

Madde: 17 - MUdürJerin mcs'ulJyeti: 
MüdUr1er bu mukavelename ve tica

ret kanunu hükUmlerlne mugal'ir fiille
rinden ve şirketin idaresinden göster
dikleri hatalardan dolayı şahsan müte
addit mUdllr olduğu taktirde miltesel
sllen mes'uldUrler. 

IZHIR ESNAF VE A.HAı.iii~ASIND4N : 
4 

İs!mleriyle hisse senetlerinin No. Ja:-1 nşagıda yaulı olan hissedarlarımız ı.,. 
s:aen mütevellit borç bakiyelerini öd!?mekten imtina ettiklerinden ellerindeld 
~er esa5 mukavelenamemizln 18 ınci maddesi hUkmUnc göre t tanbul kara
bıyo Borsasır,da sattırılmış ve iptal olunmuştur. 
Saım alanlara yeni hisse senetleri verılecektir. 

D'ONKO fCShADAN MABAT 
Sıra Hbse 
No. adet 

Makbuz İsim ve Adre 

1 2518 
1 940 
1 939 
l 938 
1 937 
l 932 
1 931 
1 949 
1 948 
1 979 
l 947 
1 977 
1 983 
l 984 
1 085 
1 986 
1 2509 
1 2514 
1 2508 
l 2513 
1 2511 
1 803 
l 824 
1 7790 
1 2547 
1 2527 
1 9201 
1 9202 

No. 

• M hn.ut oglu İsmaıl 
:ır S dık oğlu Mustafa 

Kısık K İbrahim 01ölu Snbrl .. m 1.an 
• Rec p o lu Ar:f 
ı. Şakır oglu Sait 
• Şakir oglu Rifat 

Akça K. H. İbrahim oğlu Süleyman 
GolcUkler K. AU 
Goreccden Sndık o w u Tevfık 

• Kurt İbrahhn 

)1 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• Pehlivan oğlu İbrahim • 
• Ahmet o lu Şerif Ali • 
• Hasan o lu HaJıl ,. 
• Zeybek o lu Yusuf • 
• Durmuş Ali ı 
Çay mahalJesi Elmas oğlu Bekir ıı 
• Mah. P~ oı,u İbrahim • 
• Osman oğlu Şakır çavuş • 
• Boşnak Selim oğlu Nail • 
» Kurt oğlu Feyzullah ı 

Bulgar dağdan aylak Mustafa o~. Hasan • 
Şakir oğlu Arıf 

Çakallardan Dede oğlu HO yın • 
Cumaovası Muhtar Hacı Bekir oğlu Mustafa · • 

Dere koyd n Mıdıllill Hasan • 
Armutludan Hakkı o lu Mustnfa KemalP319 

• ~ katlı o lu Ömer » 
1 16220/4422 Ziraat 
1 1628/4428 Ziraat 
ı 1765/4547 

• Berber Ferhat • 
• Koca Alımcdin topal oğlu İsmail • 
• Abdullah • 

1 1635/4435 
1 9205 
1 1630/4430 
ı 9207 
l 1796/4583 
l 1627/4427 
l 1636/'438 
1 1921/4698 
l 1882/'660 

• Şataflı Ahmet • 
ı Aksekili V 11 oğlu Mehmet • 
• Nebi dede Z. Mustafa • 
• Tenekeci Recep • 
ı Akçabunın AU • 
ı Karslı damadı LUtfll • 
• Gıritl! Bahçevan Salih • 
• hak Rusa • 

Madde 4 - $irketln sermayesi 500 000 
(beş yUı bin Tilrk Urası) olup bunun: 

240.000 • liralık hissesi T. C. Ziraat 
bankası; 

480.000 - liralık hisse3i 
bankası, 

ızMm BELED!YES!NDEN: 
T. C. Ziraat - Buğdayı koruma vergisinin kaldırıl

ması üzerine 7 /1/942 tarihinden itiba
ren bir kilo francolllıun 27 kuruştan sa-

Şirketin mUdürleri vazifelerinin de
vamı müddetince şirketin mevzuuna ge
rek doğrudan doğruya ve gerek dolayi· 
sile taalluk eden umur ve hususatla ay
nca~ iştigal edemezler. 

5547 
5550 
5585 
5586 
5587 
5590 
5592 
5601 
5608 
5616 
5617 
5618 
5621 
5625 
5627 
5630 
5645 
5646 
5647 
5648 
5649 
5681 
5699 
5729 
5735 
57.>6 
5774 
5778 
5781 
5782 
5785 
5806 
5810 
5815 
5816 
5819 
5822 
5825 
5839 
5901 
5902 
5903 
5904 
5905 
5907 
5960 
5961 
5962 
5964 
5965 
5966 
5967 
5967 
5970 
5981 
6045 
6053 
6054 
6055 
6056 
6057 
6058 
6059 

l 2298/257355 
l 25431/4909 

Örenden Hııtip Mmtafa • 
• Çoban Mustafa • 
• Çallı Hncı Osman • 160.000 • liralık hlsscsi TUrlciye İş bnn.. 

kası A. ş. 
100.000. liralık hiss~ Etıbank. 
Tarafından t ahhüt d lmistir. Ş rket

l<'ri.~. isimleri hizalannda -sterilen me
balıgın tediyesin1 tcahhüt ve ~·an his
selerlnl tediye etmlşl rdir. 

oi t/Mayıs/1941 klışe: Takas Limited 

5; 0 ~~O T İstanbul ~erkezi. s rmayesi: 
. L. imza. imza 

Takaa Limited tfirkeiı aermayPsinin 
500.000 lirad.an 1.000.000 liraya çıkanl-
~~sı .. dolayısıyle esas muknvclenam,.nı.n 
dordunctı maddesini dcğistiron bu ı~vi
ha muvafık görUlmilş olınnkla ticaret kn
nun~nun 514 Uncil madd ine t vfik n 
tasdık kılındı. 

T t v lı N. mz 
8/Tl"nl uz/1941 re ril! m 

Trrev t 
ı n ı z 

$ r t Y 'nin O 000 lirad 
i.O O O O liraya ç1kanlm sı dolııyısiyl~ 
artan nnay d n istifası 1 ızım g 1 n 
bin.de. ikı nisb tinde nisbt resim 27/5 940 
larihlı ve 3828 numaralı kanunun 11 in
cı maddesi mucibince vekalette saklı 
ll~ıkmukavelenameye (1 lOO) bin yUz 
e~mişri~~ yap~tırılnulk suretiyle tahsil 

Tescil edilmlştir. 

320.000 - liralık hissesi TUrkiye ı~ 
bank" ı 

200.000 - liralık hissesi Etibank. 
Tarafından tc:ıhhilt edilmiş ve her şe

rık teahhiıt mlkdarırun % 75 ini nakden 
"d mıc:ti .. 

Resmı mühür: T. C. İstanbul adliye 
sic'li ticoret memurluğu imza. 

8/Temmuz/19U resmi milhllr. T. C. 
Tic{lrct vekfıleti iç ticaret umum mUdür
tu • ii imza. 

Bu suretin, Takas Limited şirketi ta
rafındnn gönderilip bir sureti dairede 
alakonulduktan sonra getirene geri ve
rıl n aslına nut: bak tını ta.,dik ederim. 
Kırk b kuru!iluk pullar üzerindıo 

12 rincik nun/1941 tarih ve İstanbul 
d rdüncU no rı Ali M rtezn Astan res-

'lllihrU v z ok n m dı. 
Umumi No: 77 Husu i No: 1/2 
1 bu r tin, orUlen nshna dosyamız

da nlakonulan ve miıbrizi tarafından im
zalı bulunan nüshasına uygun olduğunu 
tasdik ederim. Bin dokuz yOz kırk iki 
senesi Kanunusani ayının ikinci Cuma 
günU 2/1/1942 

Biri 2a diğeri 20 kuruşluk damga pulu 
üzerinde 2/Ktınunusanl/1942 tarih ve 
hmir Uçllncü noterliği resmi mühril ve 
Sllreyya Olcay imzası. 63 (40) 

lzmı,. Detterd 
Satış No 

ından: 
Muhammen B. 

Ura K. 
3 7 B61avraklı 16 1 3 cü Ayva sokak 2 004 ada 3 parsel 90 M. M. 
38 1 tailı kuyulu arsn 

tA1t1ındağ kôyü Kemalpaea eoıcsi üzerinde 15623 M. M 
ara 

39 K 
3 
areıyaka Donanmacı 1 725 inci Selimive sokak 65 ada 

40 00 

624 92 

l la
Parsel 15 l ,25 M. M. 8 tajlı arsanın l 708 de l O 1 hazine 

' acıi 148 00 4o Karşıyaka Donanmacı 1698 inci Dündar aok.ak 48 ada 75 
41 ~aracl 3266.50 M. M. 5 tailı hane maa bahçe 

Mayrnklı 1606 ıncı Sahil sokak 1964 ada 12 parsel 462 
42 B M. 16 tailı cephesi dıvarlı nnın. 

~tMlclı 1614 Üncü Vişne sokak 2005 ada 2 parsel 230 
43 B · · 19 tnilı arsa 

M loMk~ l ~31 inci Seref sokak 1978 ada 11 parsel 4 l 1,50 
44 B · taılı arını · 

25S~5~\~ 6~1 inci .Seref sokak 1978 ada 9 parsel 
45 Jk' . K · 4 ta1lı arsa 

3500 00 

555 40 

57 00 

62 30 

51 70 
ncı a · M M • rantına ıaırlı cad. 1786 ada 5 parsel 100 

46 . n1. araa 10 00 
2'Yrtlı !640 ıncı Gül sokak 1975 ada 9 parsel 163 M. M. 

47 B ve taılı cephesi klsmen dıva .. ]ı arsa 100 00 
M yMrak]ı 1606 ıncı Sahil sokak 1964 ada 13 parsel 591 

4 a· . 16 tailı anuı 8 8Yrnlclı Halil' k k 20 2 3 t ·ı k ıye so a 00 ada 2 parsel 1 71 M. M 
49 B aJ 1 •smcn dıvarlı arsa 

ıwrüklı 1638 ı . K 244 M M 
1 

nc:ı nnarya eokak 1973 nda 6 parsel 
50 B · O/J tailı arsa 

1 ~/;a;ı..rkfız Ahmet 11okak 19 7 5 adn 12 parsel 7 3 M. M. 
S 1 B aJ ı ısmcn dıvarlı anıa 

729 00 

80 00 

38 80 

14 60 
M~Mk~11164~ ıncı Gül sokak 1969 ada 9 parsel 168 

52 B · "" taılı arsa 42 00 
MYMkL7 

1 ~132 inci Taksim sokak 1978 ada 2 parsel 367,SO 
S ~ · taı ı arsa 55 00 
~ Bıwr klı 1632. . 

M M 5 ta'lı ıncı Taksim aoknk 1978 ada 3 parsel 441,50 
y ı · J •raa 66 00 

uıı:: rıda yazılı emvali . i · 
bnren 16 .,·u· '"dd l n Peıın Para ile mülkiyetleri 3/ 1 /942 tarihinden ti• 

"' n mu et e müza d 942 ihi rnüsadif pazart . .. .. Ye eve konulmuotur. ihaleleri 19/1 / tar ne 
Talipleri esı gunu eaat 14 dedir, 

rak yevmi~ mk;~mM-n _bedelleri üzerinden vüzcle 7.5 teminat akçesi yatıra
ınüracaatlnrı ~~A r la ıllı Emlak müdürlüi{ündc müteıekkil aatıe Jcomiayonuna 

_ ıtn o unur. 22 (39) 

2 Büyük Şaheser 
LOREL • HARBi 

TÖRKÇE 

JlCEMi AŞJKLAR VE SON.YARIŞ <DOTtiN RENKLİ> 
SEANsı ın ... 
~ • 2.30 - 5.30 - 8.30 da .. Cumartesi, Pazar 9.00 DA-

tılacağı ilan olunur. 74 (47) 
DÜZELTME 

DUnkü nüshamızda intişar eden ekmek 
fiati ilanında buğday koruma vergisinin 
kaldırılması üzerine deneceği yerde seh
ven muamele vergisJ.niQ. kaldınlması 
denmiştir. Dilzeltiriz. 

MAN1FATURA TORK ANONtM 
ŞtnKETt 1DARE MECLtSt RlYASE
TlNDEN: 

İdare mecllsi şirket sermayesinin yUz
de yirmi beşinin daha tahsiline karar 
vermiş oldu·undan hissedarların 
15/Kntlunu ani fl42 tarihine kadar his
selerine isabet d n mikdarın şırket v z
"<' ine t dıye etmeleri lüzumu rica ve 
nan olunur. 7, 8, 62 (45) 

:tZMtR StClLt TlCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

b.mirde Yeml çarşısında 34 numaralı 
mağazada Nesim Sabah Unvanı a]bnda 
ticaret ve komisyonculukla iştigal et
mekte iken 31/Kanunuevvel/941 tari
hinden itibaren komisyonculuktan vaz 
geçerek bundan böylel/Kfinunusanl/942 
tarihinden itibaren her nevi dahilt ticaret 
rnuamellltiyle iştigal edece~ine mütedair 
beyanname ticaret kanunu hükUmlerine 
göre sicilin 4141 numarasına kayıt ve 
tescil edlldlli ilin olunur. 

60 (46) 

Şirket müdürleri onaJtıncı maddede 
ynzılı ittifak ve ekseriyetle değiştirile
bilir. İstifa veya vefat gibi ahvalde şe
rikler derhal ictima ederek vazıyet" 
göre karar verirler. Şirket müdürhiğil· 
nil ifa etrniyen şerikler istedikleri za
man bizzat veya bllvektıle şirketin ev
rak ve defterlerini tetkik edebilirler. 
Fakat bu tetkik hiç bir zaman şirket it
lerine müdahaleyi istiluun etmez. Fih 
bir mUdahale memnudur. Şirketin hnk 
ve vazifeleri .şirket unvanlyle imza ko
yan mUdilrlerin ta hhildatiyle tebeyyün 
eder. Bu 1aahhlitlcrin .ş\rket nam ve he-
bına yapıld r,nın tnsrih edilip edilin 

mesi mili vldir. 
M.n do: 18 İlk ile: n lÇlll 

leden Nuri Sevil ve Htılt1 Erol şirket 
!;\rket müdUrU olarak tayin eclilm l r 
dır. Binaenaleyh kendileri şirketin umur 
ve muamelatını Jdnre etıneğe şirkel na· 
mına her nevi resmf ve gayri resmt ev· 
rakn, netlere, mukavele ve taahhOt
lere her birisi tek başına imza vazına 
ve ahzu kapz ve sulhu ibra ve mahke
melerde şirket namına blzzat veyahut 
bilvasıta tek başına temsil hususlnnnda 
tam sclahlyet ve mezuniyeti haizdirler. 

FASIL 
iV 

Unmmi heyet 

BEYANNAME Madde: 19 - Hissedarlar adedi yirmJ-
Aşağıda imzalarımız bulunan bizler yi geçmediği mnddetce w_n~ hey~ 

6/1/942 tarihinde tzmir UçüncU noter- kararları aşağıdaki usul daıresınde ve 
Lğince 333 numara iJe tasdiki yapılm~ rilir: 
olan mukavele mucibince mal birliği Umum! heyet halinde toplanma mUn 
usulünü kabul etmiş olduğumuzdan usu- kUn olmadığı takdirde karar ittiha t 

len ilt\nını rica ederiz. istenilen mesele hakkında şeriklerin rev-
lzmir Karşıyaka Reşadiye Şule sokak ]eri muhabere ile alınabilir. Bu bal ı ... 

12 No. da mukim Hatice İffet Helvacı- şirket mUdUrleri mevzuubahl hus u 
oğlu. veya miltesavver karan taahhUtlU m k· 

lzmir Karşıyaka Reşadiye Şule aokak tupla şeriklerden her birine tebliğ eder-
12 No. da mukim Hüseyin ZekM Helva- ler. Şeriklerden şirket merkezinin oldu-
cıo •lu. ğu yerde bulunanlar tebliğ tarihinden 

Umumi No. 338 Husu.st No. 1/53 itibaren sekiz gün, taşracla bulunnnla .. 
lşbu beyanname altına konulan imza· onbeş glln, ecnebi memleketlerde bu· 

lnnn ş hı.s ve hllviyetleri manıfum Kar- lunnlar yirmi giln zarfında cevap ve.r
§lyaka Re adiye Şule sokak 12 numara· m~ğe mecburdurlar. Vermedikleri tak
da mukim Hatice lffet Helvacıoğlu ve tirde teklif edilen karan kabul etml 
Hüseyin Zekai Helvacıoğlunun olduğu· addolunurlar. 
?~ tasdik ederim. B~ dokuz yüz kırk Hissedarlann adedi yirmiyi tecavüz 
ikı senesi Kanunusnnı ayının altıncı Sa- ettiği takdirde umum! heyet içtimaı ano-
lı gtinil. 6/1/942 · · k tl d --..: k unt · e ı i il il U •- l'ği --• Ubril nım ŞU' e er e \;4~ an merasım ~ r ç ne noı.cr ı .n-::ımı m tabidir. 
ve Sureyya Olcay imzası. 59 C4l) Bu takdirde umum! heyet içtimaı l~ti-
, ıc ' ma gUnUnden en az on beş gUn evvel 

Birincı smıf mlitt>ha."151! t>oktor yazılı olarak Ticaret Vekfıletinc haber 
Demlf' AH KamçıoğlU verirler ve ayni zamanda umumt heyete 

Cilt ve Tenaslil hastalıklan ve arzedilmek Uzere hazırlanmış olan mti-
~Ll~l<TldK TEDA viı~t.:KJ dürler veya idare meclisi ve murakip 

B7rincı Hevler Soka!ı No. 55 .. fzmlr raporlariylc senelik bilançonun birer 
Elhamra Sineması arbısnda sahalı· musaddak suretleri gönderilir. Ticret 
tıın akşııma kadar hastalanın kabul VekUleti tarafınclan tayin edilen bir me

mur umumt heyet içtimaında komiser 
eder.. sıfatiyle hazır dulunur. '.l'fo.:U:FON : 3419 (419) 

~-----••,.--,~--cial- SONU YARIN 

Ali Galip Sev·m Şe
kerleme Evi 

Sayın MUşterilcrlm, 
MileSSÜ yangından sonra SEVİM ŞEKERLEl\IE EVİ'mi Kemeraltı kara

kolu ittisalinde (51) numaralı mağazaya naklettıgimi aaygılanmla arı.ede-
rlın •• 
Eı;ı nefıs LOKUM ve ŞEKERLEMELER ve EMSAIJ da!ma gerek burada 

ve gerek ŞEKERCiLER içinde 14/6 numaralı magauımda yüksek zevki-
nize ve emirlerinize imadedir. 1 - 10 (2646) 

ŞEKERCi ALI QALIP IRMAK 

1 2313/257370 
l 2136/4902 
1 1890/'668 
1 9238 
ı 9236 
l 9237 
l 2335/257382 
1 9233 
1 9235 
1 9232 
l 9240 
1 9239 
ı 20638/20639 
1 2318/257375 
1 75/255588 
1 26/255544 
1 40 255557 
1 71/255584 
1 581255571 
l 62/255575 
1 41/255558 

ı Devecı Ahmet • 
• Savnın o wlu H Bekir • 
• H. Ömer oEUu H. Mustafa • 
ı Halil bevlıd n Tonok Yu.suf • 
ı KUrt o •Ju Abdullah • 
• Bakkal Mehmet • 
ı Znmetk. Eskici oğlu İbrahlm • 

Halil be lı Muhacir Nail • 
• Alı o~lu Adem • 
• İbrahim Çavuş • 
• Semiz oğlu Hrunit • 
• Foc;alı Murat • 
• Molla Hasan oğlu Ahmet • 
• Süleyman o wlu Hasan • 

Çambelden Hils y~ o u M hm t • 
ı Hal l o lu Ker • 
• H İs o lu Halil • 
• H Ah t o lu M hmct • 
• K nı Al • 

M hmut o u Yusuf • 
U H o lu SUlevman • 

-SO JU l'ARL~ -

Nafıa Velıaletlnden: 
EKSiLrMEYE KONULAN İŞ : 

1 - Maniaa au leleri iieiincil eube müdürlüRii mmtakası dahilinde MarmaTa 
gölü .ddesi ile Ced.12 nehri ve Besleme Jcanalile Botaltma kanalı ara11nda 
takriben 13500 on üc bin beı yüz hektar genitılii(indeld ar:ızinin Nirengi ıebelce. 
Bine mn.t~it temye münhanili h11rit11sı ile elmal veraanından sularını bu araziye 
akıtan Kemer. Çerka. Poyraz. ilı:l Kof alı, Çapaçlı ve Adala derelerinin te
ritvarf haritalannın ahnmaaı iti muhammen ke§lE bedeli vahidi fiat esua 
üzerinden ( '40500) liradD'. 

2 - Ekıiltme 16/ J /942 tarihine raıtlayan cuma ({Ünü uat 1 S te Ankara
da w itleri relıliii binası icinde toplanan su ekaı1tme komiıyonu odasında ka
pab D.rf usulile yapılacaktır. 

3 - !tteJtliler. eksiltme tartnamesl. mukavele proicsf bayındırlık isleri ıte
nel .. rtnameıL wnum1 su itleri fenni sartnameaiyle hususi ve fenni şartname
leri •• projeleri (2) Ura (03) kurut mukabilinde su iıleri reisliğinden alabi

lirler. 
.f - E.lt.Utmeye srirebllmek idn lateltlilerin (3037) Ura (50) kuruslul: 

muvakkat teminat vermClll •e ekaiJtmenin yapılacaRı Riinden en az üc ııün e.,.. 
~el ellerinde bulunan ve en az (5000) lıektarLk bir arazinin Takeometrilı: ha
ritaauu muvaffakıyetle yapmıe olduiuna dair vesika ile birlikte bir dilekce U. 
Nafıa vekaletine müracaat ederek bu ite mahsus olmak üzere vesika almalan 
ve bu •esikayı ibraz etmeleri earthr. 

Bu ınüddet içinde •eailı:a talebinde bulunmnyanlıır ekailtmeye iıtiralc cdoo
me.zler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplannı Jklncl mnddcde yazılı saatten bir eaat 
evveline kadar su isleri Telıliiline makbuz mukabılinde vermelMi lizımdır. 

Postada olan gecik.meler kabul edilmez. 
23 2 7 2 7 5484 (2638) (9494) 

10:0.POOCX)O!L~OS~ı. R;.,cc)O~;= .. ı ın ..ıen •ccriibe edil· 
mı~ bar müstahzardır .. 

~ 

ı~rnif' Vllôyeti idare Heyetinden: 
Belediye zabıtasınca kendisine haksız yere ceza yazıldıihndan dolayı eikiyeıt 

eden ve evvelce f.erelı:>asa 291 aayıL dükkanda ikamet etmekte iken taıravvüıt 
eden müsteki Bostancı Rifat Ertanın yerinin malum olmaması vüzünden idare 
heyetince müttehaz 29/12/194 1 tarih ve 709 sayılı karar teblii olunamadt
cından eza usulU muhakemeleri kanununun 35 ve 37 ve hukuku uııul muhake
meleri kanununun l .f I - l <42 - 14 3 ncü maddelerine tevfikan ilanen icrasına ve 
mıu.batanın bir suretinin daire divanhanesine talikine ve mazbata muhteviya
tına ve RllZeteye intişan tarihinin ferdasındnn it'barcn 15 ı:=ün zarfında itlraa 
olunmrıdı~ takdirde itiraz müddetinin geçirilmis olacağına karar verilmts ol-
duiu ilan olunur. 5 7 ( 42) 

lzmır Vilayeti Ulare Heyetinden : 
Midilli miıbadillerlnden ömer kansı Emine ve kızı Münireye i"kanı Adi U.. 

tihkakından lada bağ ve zeytinlıJc vermekten mll%nun Menemen iskan memura 
Baha Demir hakkında yapılan tahkikat evrakı üzerine vıliyet idare hevetince 
9/6/ 19.39 tarih ve 301 aayı ile lüzumu muhakemesine karar verilmis ve bu ka
rann kendisine tebliii lstenmis ise de bulunamamıs oldu2undan ceza usulü mu. 
ha kemeleri kanununun 35 ve 3 7 ve hukuku usu) muhakemeleri kanununun 141 
142 • l 4 3 ncü maddelerine tevfıkan tebligatın ilanen icrasına ve mazbatanın 
bir auretlnfn daire divanhanesine talikine ve mazbata muhteviyatına ve ızaze
tcye intJsan tarihinin ferdasından itibaren 15 sıun zarfında itiraz olmadıih tak
dirde itiraz müddetinin 1reçm.l.ş addolunacai{ına karar verilmf• o1du2u ilin olı> 
nur. 56 (43) 

Palamut JaUltisası aı~nac:alı 
D. D. YOLLARI 8 NCJ iSLETME KOMiSYONUNDAN : 
2400 lira muhammen bedelli (8000) kilo palnmut hulasuı acılı: eksıltme U. 

alınacaktır. 1hale11i 23/ 1 /942 cuma 1rünü snat 15 de Alııancalc.ta uletme bina
aında kom.iayonumuzca yapılacaktır. lst klilerin ( 180) liralık muvakkat terrU. 
nat makbuzlarile muayyen vakitte komisyonumuza ızclmeleri lazımdır. Sartn.,. 

""-----------------·--------"' mcalialctmekalembıdeKÖrülebilir 7 10 '4 17 58 (48) 
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Malezyada vaziyet git
tikçe nazikleşiyor 

Singapur iııgilizlerde kahrsa Japonlar kuvvetli 
bi!' müdai:aa zincir5 ile karşılaşacaklardır-

Ru•y• · maharebeıi /11plis •i yauti ---· ·---Ruslar Kırımda Arhk An.erika 
Teodosyaya ve Rusyaya 
nasıl aRker bailı bir siya. 
çıkardılar? set ~üdi.lecek -·- -·-

. 
s b 2 .z X _ SAL l?:f, 

C. H. P. Mecıi• grubu dan toplondı 

Münakale ve öğretmen 
maaşı işleri konuşuldu Sovyet ihraç hareketi İngiltere muvazeneye 

Radyo gazct !ine göre Mnlczyada Jn- rcbilırsc de bu knt't bir mUdafnn ~ Karadeııiz!n en dalgab dayanan karışmazlık Sİ• --------s*•:-------
pon 00::.klM arbnnğn VC Japonlar ]clıinc ed~;cz. nn~k. hor~katı Yt.IV&Ş~~tabillr. bir zantanııtda yapıl,a• ase-=-e dönm·v-k ilk öğretim öğretlllenlerlnlft teclahtUde k•l•n 
y ::rıi ~"it neler göst.crmcğc dew.m edi- Bu:s Uk bır filomm üslcnmcsmc elv~ °"r;,.... Y ıı.a.u ı., "-'IW .. 1 akla 
yor. İn~iliı.Jcrc güre fogUiz ku\•vetlerj rişli olan Singapurd:ın GOO mil lloj'.Iuda Loııdrıı,6(A ... A)- (Taymls) gazetesinin Loudra, 6 (A.A) _ Taymis gazetesi a ac rı için bir komisyon kurulacak 
ceııub:ı do;1!'u cckilnıcktcdir. Jaı:ıonlnrn olan bu Su.rcabl'O Ussü, bunun 1000 mll Rus cephesindeki hu.s~ muhawri Kı- İngiliz _ Rus füi!akma ayırdığı bir ya- Anknra, 6 (A.A) - C. B. P. Meclis meclisi tenvir eyleml§Ur. 
göre de listiln kuvı:ct!crin inm.'Tl17Jan doğusunda ve AvusturoJyada Port Dar- nmda ynpıbn asker çıkarma hnrcl<ctle- uda şijl•lc diyor : İngiltere Avı-upa mU- grubu umum! heyeti 6 Sonlliun 1942 Bunu müteakip Bursa mebusu Nevzat 
karşı~nda Britnnya kuvvetleri mukave- vin, bımwı da 600 mil dof,'Usundaki di- :rinden b:ıhi.sle diyor ki: Teodosyaya ns- vru:eneainc dayanan bir k::ın.şmazlık si- Salı gilnü saat 15 tc grup reisi vekili Ayas tarafından ilk 6trethn CSğretmaı
md cdemiyerck cenubu doğru dağınık ğer b.wo iisleri vnrdır. Bu li'llcrin bir kcr çıknrma hareketi me~hur Karade- ynscUne :l'enidco dönemez. 1914 ile bu- Seyhan mebusu Hilmi Oranm reisliğin- l~rinln tedahlilde kalan alacaklanıım 
surette kaçmnğa başlamışlardır. İki ta- müdafoa zinciri gibi iş görcbilm<:>si Sin- niz fırtınalarının en şiddetli hUkUm sUr- glinki.i harp nr~mcln olduğu gibi, ihti- de toplanmıştır. Celsenin açılışını mUte- ödenmesi hakkında ne dilşilnWdUğUn• 
rafın iddiası ne olursa olsun, Malezyada gnpurun elde tutulmruıına bağlıdır. Ak- düğü bir sırada olmll§tur. Bu fırtınalar yat&z bir idealizm siyaseti güderek iş- akip g<?çen toplantıya. ait zabıt hU1Asası sornn takrlr okunm\Şllr. Bu husus&a 
durumun nazik olduğu nnln.şılıyor. lngl- si tnkdirdc diğer iislerin l"Olil cok t!'ı11 küçük gemiler ve tanklar için çok bUyUk lel'l oluruna bırakan uygunsuz bir siya· okunduktan sonra milnakalAt vekili aon i.ıahat •eten maarif vekilinden SON'a 
lizlcrin mukavemeti Japon tıınrl'U7Jarını bir dereceye dilşecektir. bir tehlike teşkil eder. Biribirl arkasın- set tc takip edemez. İngiliz siyaseti haftalar zarfında hilkilm süren §iddetli takrir sahibi ile birlikte söz alım tahtp. 
durdumbilecek midir? Bilemiyoru7, bi- RUSY ADA.. dan gelen büyük ve ktiçUk dalgalann bundan böyle bu harpten doğan ve soğuklardan dolayı kara ve deniz nakil ler dbılenmiş ve bu meselenin teıkll edio-
Jcmcdiğimiz icin de bir ~ey söyliycmiyo- Dohru ccphefilne gelince : Sovyet k(U'Şl §iddcti truıınmıştır. Böyle bir hareket Arncrikn ve Rusy:ı i1e itilinlm bağlı bu- vasıtalarının maruz kaldıklan milşkUl- lecek bfr parti komisyonunda incelen. 
ruz. taarruzu, bilhassn cephenin merkez böl- için bilhassa yetiştirilmiş ohın Rus kı- lere ve bu meyanda hAd.ls olan ltauılar.. me&i hakkında hilkümetin de iftira~ et-

$jngapur takviye alabiliyor mu? Ve gcsindc toplnmm.ş gibi cörünUyor, Al- taları her baskın hareketinin temin etti- lunan bir siyru;ettir. la bunlara karşı alınan tedbirleri izah ti~ takrir kabul edilerek celııeye n1hayet 
buranın kanı cephesi müdafaası k-uvvct- miınlnr bu baskıya karşı hava kuvvetle- ği üstünlükten faydalannuığı bilmiştir. B. Edenin bcyanatıııdn Büyilk Bri- etmi§ ve umwnt nakil ~eri iizerlnde verilmlp.ir, 
li midir? İngiliz havn kuvvetleri ne ka· ri ve diğer kuwetler Jrullmuyorlar. Deniz erleri, bir ellerinde bomba,_ öte- tnnya ve Sovyetlcr birli~i hükümctleri- <;"')o~~~ı;;::::..c;:::,.<~~;::...<;::::.c:;:~>oır;;::~><::::::>'<:: . ..,~~ı<::><::>-~~ı:::::,...::::::,..c::::...c::::,.<~:><:~~ 
dardıı-? Usıun Japon kuvvetlerine kar- Önemli kuvvetlerin Uınrruz istikamet- kinde tüfenk taşıyarak kara ve tipiye nln Avrupayı ileride teşkilatlandırma E• ı • • • • ''80 b• 
fSl ne dereceye kadar mukavemet göste- leri bilhassa kış "1nrt1a.riyle mahdut sa- bakmadan ileri tıtılmışlar ve buz gıbi usulü üzerinde bir karar vermek niye- r erımız ıçı n . ın 
rebilecektir? Biitün bunlnr Ma1czynmn hal~ra ihhisar ed~ Yoiınrm klSprUle- suya girmekten çekinmC!ml~lerdir. B<Sy- tinde olmadıklarının bildirilmesi Mosko. · ' ' 
t~ikbaliyle ilgilidir. rln hasara uğro.mı.ş. olması 'harekatın lece CiUşmanın mUdafaıı hattına varan va ile meşum bir ittifak yapıldığından 

Japon hava kuvvetlerinin ordu ile iyi bUyük operntlf kabiliyetlerini gilçleşU- erler dcnlzdckl gemilerin ~hile y~naş- bnlıseden Nazi ajanlarına iyi bir cevap- parç· a eşya top) andı 
işbirliği yaptığı ve üstün hava kuvvet- rlr. Bu hareketler taarruz eden tnraf m?8111ı ?u c~~ harekctl~nyle temm et- tır. 
1eri kullanıldığım Tokyo bildiriyor. Bir- için gUç1ilklerle doldur. fakat bu zorluk- mdişlerdır1. Dduşmbanir bgbarnızon1 u cckreydan •Taymis• Bilyük Brltanya ve Sovyet 
manyaya da Japon baskısı havadan de- lnrm ycnilmeSi de gerektir. e en şey er. en ~ er a ıncaya a ar umumi erı<:Annm Eden tarafından orta-
vam ediyor. İngiliz aveılnrmın g&ter· gemiler sahilde demır atmış bul.unuyor- ya silrUlen ve 92 çok eski glzlj dlploma-
mekte olduklan faaliyet te g<'rçckten Afrika harpleri du. ~u sırada Rus harp gemilcrı Alman siYi hatırlatan ınrıtaH\alarln mutabık ol- Ankarada teberrülere devam olanayor-
dikknte değer. topçu~nu susuturmuştur. Rus an:ı kuv- madığını sanıyor. B. Eden bu hususta 

S bir h ,...__ .. M le nnın k vetlerl de karaya çıkarak şehri kuşat- ill 1 
Ankara, 6 (A.A) - Kw.lay ve Ynr- rada verilen hediyeler ve yapılan tebeıı. 

dım sevenler ce:mJyctleri Ankara milş- rülerle temin edilen eşya mik.dan 80 biD 
terek 'komitesinin kahraman erlerimize parçayı bulmuştur. Müşterek komite 
hediyelik ~a satış merkez.1eri bu haf- tarafından bu hcdiyeleT sevk ~mek 
ta sonunda kapanacak ve her semtte ev- üzere alakalı makamlara teslim edil-

on au=~ gorc a ey şnr nıış ve içerideki düşmnn kuvvetlerinin her memleketin iç rejiminin m et er 
kıyılarındaki Kuang Kunng taY?'ar*' şı• wrç: Ldıo 11• k yalnız kaçniomasına mani olmuştur. Şehfrde ve arası politikasiylc znruıi olarak ilgili 
~eydanı Japonlann eline geçnnştir. &Jl.- şehir dışında yedi sant stiren bir muhn- bulunmadığını ileriye siirmüştür. 
Smgapurdan 200 mil uzakta bul_unan ~u rebe olmuş ve 2000 ~den ibaret oJon -·-----
listen, Japonların av tnyyarelcnyle Sın me~ızı·ı· hare.. Almnn garnizonunun mukavemeti kırıl- ÖD'ONC VERME 
gapuro taarruz.1an imkf\n nltmo gire- li mıştır. .. 1 d h . 1 . la . mlştlr. 

er en ediye er top 1:111!1ğa başlana- Ankara kaza ve nahiyeleriyle kijyJ ... 

~İPİNLERDE VAZİYET ketler var ö~leden .sonra yeni 'küçük gruplarla Mısıra Ve Çekoslovak• 
. . . takvıye edilen Rus kıtalan Alman ha- yaya da teşmil edilclL 

Filıp~lerden ~aber Y_?ktur. \foşıng- . va kuvvetlerinin Sovyct gemilerine yap-

caktır. Geçen Pazar günü bu usul ilk rinde toplanan hediye ve paralann da 
defa olarak Keçiörende muvaHnkıyetle müşterek komiteye gönderilın~lne ha;. 
tatbik edilmiştir. Toplanan eşya ve ya- lanmıştır. Bugün Gölbaşı nahiye.sln.in 
pılan teberrUler diln mUşterek komiteye Ballık köyünden 104 çift çorap gönde
tcslim edilmiştiı'. Bugilne kadar Ankn- rilnıiştir. 
~~~·r:-..~~~~~~~~~~><:::~~~ 

ton, vczıyetln iyı olmadıızını kabul et- -·- tıkları taarruzları kırarak vaziyete ha- -•-
rncklc beraber, general Mnk Arturun ALMANLAR MALTAYI YENi kim olmuşlardır. Hiç bir Sovyet gemisi Vaşington, 6 (A.A) - B. RU%Vclt 
dn~n ha~larcn Japonları oynlamnlt ~su- • batmamış ve n{,tır aenecek hiç bir hasarn ödUnç verme ve klrolama kanununu 
rctıyle Sın~m:mra yardımda bulun:ıcağJ- DEN BOıWBALAOILAR da u{;trrunnmıştır. Almnnlann beş tayya- Mısırn ve Çekoslovnkyn hükümetine de 
m söv lem• ı 1C'dlr. . resi dilşliriilm~tlir. teşmil etmiştir. · 
MÜTTEFİKLERİN TEDBİRİ -e- o- ,,,_,,e---- Ekmek satışında karne usulü 
Hülasa Filipinler, Borneo odası ve Knhire, 6 (A.A) - Oıta Şark teb- • . 

Malezya yanın adası Uzerindeki J~pon liği: /$ merıkada 9 Edenin 'nutk-.: 
baskısı artmakta ve Japonlar Jehin4c Ageclabyn çevresinde akıncı ve hava ~.:. • 1·atbı'1ata dnümüzdeki günlerde ba,tanacalı 

·'",mele )'e günde 750 gram, diğer 
~alha 375 gram ekmek verilecelc 

ilcrlcnıeler kaydetmektedir. Müttefikler. kuvvetlerimiz yeniden faaliyete geçmlı · ) · 
bu hareketi k:ırada önliyebilmek i~in cı- ve düşman motörlü taoıt topluluklanna mil".1on asker ve Alo,.., an ar 
]erinde bulunan imkfinln .. Jn cnlı.<:makfa muvaffalc.iyetli tiücumlar yapmıştır. J 
l>ernber, bu hareketin cenuba, Fe!e- Bardiyadn de geçirilen harp esirleri- -9-
menk Hindistanı adalanna sirayet et- nln enyıBl tin1di 28 21 ıuhay olmak ~ Vaşingtop, ~ (AA) _Askeri hi.2mc-
memcsi için de yeni deniz ve hava üsle· re l 80 1 Almnn askerine ve 1 65 l subay tc çağırılabilccck 20 _ 45 yn.ş arasındaki 
ri tesisine ve mcvcutlnn da bu ihtiync'1 olmak tizere 5278 ltalyan askerine çık- erkckleriıl kaydına lG şubatta. başlana· 
göre ıslAhn çalısm:ıktadırlnr. mııhr. Bunlardan bll§ka eıhhi aervialer 

Jnponyanm adalardan mUrekkep ol- tarafmdnn bo~lhlnn her iki milletten caktır. Kayde<lllecekler4ı say1sı 9 mil-
ması ve harp snhnesinin de deniz nştrJ 900 yarab vardır. yon tahmin ediliyor. • 
yerlerde bulunmıısı hasebiyle dcnWer- BüyUk bir muvaffakiyctlc yapılan bu DE.'YI.J EKSPRESİN DİR YAZISI 
de ve havalarda dalmt bir üstUnlüğü haiekette Britanya ordusunun birine! 
elinde tutması lazımdır. Bu b:lkı."tldan tıuik tugayı çok ehemmiyetli bir rol oy- Londrıı, 6 (A.A) - İşgal altındaki 
.ıa uzak doğu muharebelerinde deniz ve namış ve müthit aurette tahkim edilmI, memleketlerden bahseden ıDeyli ~ 
havn Uslerinln Japonlnr tarafından ele olan. Bnrdiya mevzilerini müdafaa eden pTe ... şöyle diyor : 
ıeçirilmcsi lüzumu blrlnci plfuın girmiş- sayıca .üstün bir düşmana hi.icu!". eden z:ılüm n1tın<ln C2ilcn milletleri kur-

f ,...1 '-- _ _jh• piyade kuvvetlerine yard1m etnııftır. • . • • 
tir. Buna kal'Şl mUtte i"' er ~urşı t'-'1 ır- Kuvvetlerimiz dün Halfaya dolayla- t:ırmak ıçuı İngıltcre ve Amerika Av-
ler almal"tadırlar. nndaki· yerleri tutan mihver ku~etlcri- rup..ı kıtasını istill!yn h~rlanmalıdırlar. 
GENERAL VA VELİN K.ARARG.Am.. h 1 d i ti Loı)drayn göre Pnsifikin cenup bntı· ne kar§ı ücum arına evam etm ~ r. ~aı:ıcıacoc;cıacı:xY-

llildaki milttefik kuvvetlerin ba.şkomu- iHNACViUAZH~~~riiız stanbuldet dÜIJ 
tanı general Vnvel umumi karnrgAbmı 
Cavanm doğu simalinde bir deniz t\sstl Kahire, 6 (A.A) - H~va tebliii: • •• k •• 
elan Sureabyada kuracaktır. Ki bu Fe- H:ılfnyayıı yapılan n~~nlara lngi1iz tay-1 l Jr bina ~0 tu 
Jemenk Hindista.nmın tam bir harp yap· yarelerlnden başka Hur Franaız bombar ~ 
mak durumunu icap ettirecektir. Esa- dıman tayyareleri de iıtirnk etmişlerdir. 
aen Felemenk ht\kUmeti l.ondrnya çc- Topçu mcV2.ilcrlne ve müstnhkoem nok
Jdldilii zamandan beri bu lim3D tahlilin talflra is:ıbetlcr kaydedilmiştir. Agadeb
Te ~si edilmiş, tersaneleri gcni$leül· yada bir düşmon hava test:kkül~yle ~a~-

şıln~m:ıda bir Yunken 88 denıze du~
miş ve burclardn c1enizalt1lan, mayn ta· rülmüştür. Elageylada dü~n topçu 
rayan ve mavn döken j(cmi1er yapı1mH$ mevzileri hombnlnnmıştır. 
ve denize indirilmiştir. ;\yrıen Amerika- Yunnnistonda mihver dcni:r.altılnnn:ı 
h ili,'l'etmenl<'r burada Felrmenk gende- Ü! vazifesini gören Snlnminc hücum cdil-
rlni yetiştirmektedirler. mlı.tir. 

MAYN HARBİ VE ÜSLER HAVALAR FENA 
Arnlnn sığ olan Felemenk adalarının Londra. 6 (A.A) - Ubyadn hava 

mayn dökillmek surctivle mUdafaa edl· şartlan c:ok fenadır. Siddetn fırtınalar 
1eccbi söylenmektndir. Mnvn harbi isti· hüktim eiirmc~tedlr. SoğUklar devam 
lacı bir donanmnvn ve beraberindeki et e hile hava ny aonunn doğru düzele
nsker yliklü gemilere büyük uırnrlar ve- blllr. 

Rr.ıs va har in 

--e•----
2 fıql öldü, lld çoclllı 
ağır surette 
yaralandı.. 
lslanbul, 6 ( Yeni Aaır ) - Düıı

denberl baıbyan lodos karlan erit-

m~tedir. 1 
Ortaköyde beilier Hüseyinin otur-
duğu tek katlı bina. çatısındıı biri
ken karların tesirile çölcmÜ§tÜr. 
Hüseyin ve 3 yaşındaki oğlu Ah
met cıiknz: altında kalnmk. ölmilf-

' lerdir. 
Hüseyinin kız.ı 7 yn§lnda Gülni

hal ile evde misafir bulu·nan 7 yaıı
lannda Arif nğır surette yaralnn
mı.,lar ve enkaz aracından çıkarılıp § 
ha!tonede tedııvl altına alınmışlar- ft 
d~ ~ 
~~~~~;.: 

Mısır 3 de,1letle 
mÜnasebatıı11 

kesti 

--.!...·-B~lln. 6 (A.A) - Doyçe Diplomatl.şe -------
U~d Poli~ Kores°pondans gnzctesi ŞÖY- Ankara, () (Telefonla) - Ekmek bugün 950 gram olan beher ekmek 750 
le ynzıyor •: Edenin Rusyndaki seyahat aatı~n kame usulüne bağlanmaeına gram~ indirilecek ve ameleye günde bh 
intibrunrı hakkında radyoda ynpbğı kô- dair önümüzdekl günlerde bir koordl- ekmek, ameleden eayri m..IekteJd ...,_ 
nuşma tlirndiki Sovyet dost!arınn karşı nasyon ,karan . ncşredilecektir. Haıırlan- tandqlara 375 gram, çocuklara 187,~ 
bir it.imat hnvası ynratmak gayesini gli- mıı bulunan bu karar prpjeaine söre gram verilecektir. 
den bir teşebblisten ibarettir. Eden Bol- ~'">"-..~~.._, ~ .. ~< .. :.:..~~~~~~~~~~><:::~~~ 
sevlmıhı her haf ta, hatti muvakknt ola- y f • R · · h '- I d ;ak yerleştiği yerlerde bile yaptığı ncf- as ı ızanın evını •o yan ıraız yaıca an • 
ret uyandıncı tnhrihatı batll'latmoktan 
çcltinm~ir. İstanbul, 6 (Telefonla) - Bir mUdd~t yakalaımştır. Bu adam eski Dahlliye ve-

Edeıı biltiln dUnyayı tehdit eden el· evvel Şehir Tiyatrosu sanntkArlanndan kili Şükrii Kayaya tantaj yapan Meb
hnn ihtilali hareketini Nnsyonal Sosyn- Vasfi Rizanın evi meçhul bir şahıs tara- met Alidir. Hırswn çaldıiı tabaka ve 
lizme karşı elverişli bir hareket gibi f.ından ancak Vasfi Rizanm sahnede oy- dUrbin satmış olduğu phıslardan geri 
göstermeğe ~lşyor. İ!11par.ıtorluğun nıyabileceği bir şekilde soyuhnuştu. Za- alınmış, ancak artist sandığına alt bv
sıkmtılar iç.inde kıvrancuğı ?~ inda bıta meçhul hırsın tarif edilen eşk5.I lunan paralardan hırsızın üzerinde ya). 
Eden milstnkbel barıŞ'l tanzim 1~ Bol· O.zerinde her tarafta aramış ve nihayet ruz iki buçuk lira bulunmuştur. Mehmet 
şevik yardımJy}e temine hazırdır. Buna bu sabah Galatadaki otellerden birinde Ali yarın adliyeye verilecektir. 
mükafat olarak İngiliz me<leniyetinin ... ~~'<..:~·..;::::.<::~>-<::::~,..;::,~~~">'">'~~:::><::::..C:~ 
beşiği olan Avrupayı Bolşeviklere feda 
etmeğe hazırdır. Eden yalnız bir şeyi 
unutmuştur : Almanya, İtalyn ve mUtte
fiklcri kanlarını dökerek yahudi zen
ginleri zümresinin bolşeviklerc Ntmak 
istediği Avrupayı Bolşevik tehdit ve 
eS<ıretinden kurtnnıcaklardır. 

* Berlin, 6 (A.A) _ lnglli.z Hariciye 
Nazın Edenin Mos'kova seyahotl hak
kında Alman hilkilmeti elinde resmi ma
IOmat vnrdır. Ve bunlar al!lkadar hilkü
metlere bildirilmiştir. Du ziyaret mUna
sebetiyle Taymislo bir yazısl lngilterenin 
keneli hAkim vaziyetinden vaz geçtiğini 
ye Avrupanın yeniden teşki1atlandınl
mnsı işin! Sovyet1er1e paylaşacağını gös
teriyor. Alman hilkilmeti ln~ilterenin 
içinde bulunduğu büyilk müşküllerden 
istifade eden Kremlinin Edenden neler 
istediğini öğrcnmlstir. Stalln Avrupaya 
karşı bir tenkil harbi y:ıpılmasını ve bu 
hnrbin Rende durmasını istemiştir. 

~-----;wıwtt~---~--

,,P a ris'' ten Al-
man taraftarı 

bir ses! -·-Parls, 6 (A.A) - D. N. B. bildiriyor: 
Almanya ile i~birliği tarrutnrlarının 

en harnrctlisl o1on Marsel Den dün ak
şam Paris r:ıdyosundn uzun bir nutuk 
söyliyerck mi.itnrekeden beri takip etti
i'.,ri hareketten clo1nyı Vlşi bükü.metini 
tehdit etmiş ve demiştir ki : 

.., • t•• 
n.ır mo or vandı ve battı 

İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Haliçte :Ya ğkapanı iı'l'kelesbıde bir denlz kazam ol
muştur. •Çekmetap iaimli motörün ha vn depo.CJu biroen bire patJa:ıma. mot&
yanarak babnl§tır. :tnaanca zayiat yok tur. 

L iyanet işleri rivaseti 
Ankara, 6 (Yeni .A!ır) - VeWetle idare edilmekte olan Dinayet i§lel'i Te

isliğine lstnnbul Onivenıitet;l profesörlerinden B. ŞerafetUnin tayini kararJ.oıb
rıldığı öğrenilıni§tir, 

A~ünakalat Vekaleti müstf!farıığı 
Ankara. 6 (Telefonla) - Posta ve Telgraf ve telefon umum mUdilrl1 Kadri 

Yürilkoğlu Milnakalfıt Vekfileti milst eşarhğma ve Milnakalat vekAletl müa
teşarı Posta Telgraf ve Telefon umum mUdilrlüğUnc naklen tayin edilmişlerdir. 

IViakineye 
'"erilirken 
• •• • ' 
B. R zveltin 

• mesa_11 
---·---

Vaşington, 6 (A.A) - Birleşik Dev-

"IJe veli,, de erleri
mize teberrüler -·-Develi, 6 (A.A) - Kahraman erleri-

mize kışlık tedariki için kasabamız hal
kı tarafından ilk olarak teberrU edilen 
1221 lira 50 kuruş Kızılay merkttine 
gönderilmj§tir. Teberril devam ediyor. 

------·--~-~-Arrikada vaziyet, 
Amerika ve Fransa •• letler reisi Mister Ruzvelt bugün kon

gre önilnde okuduğu mesajında harbın 
milttcfiklerin zaferi ile biteceği hakkın- V&Şington, 6 (A.A) - Vlşi hUkUme
da kongreye ve millete teminat vermiş tinin buradaki bUy'uk elçisi B. Hnnrl 
ve bu yılın ve gelecek yılın istihsali hak Hey dUn hariciye nazırı B. Kordel Hulle 
kında muazzam rakamlar bildirmiştir. güriişmüştür. Yarım snnt sUrcn konu~ 

Japon faşistleri ile Naz.ile.r demişW.' mada Sen Piyer ve Mir)on adaları mo
bu knnlı yola girmclerindenberi ilk de!n ~elcsi görüşülmüştür. 
olarak şimdi daha yüksek kuvvetlerin MU'W.kottnn sonra gazetecilere beya
kcndilerine karşı koymak üzere t~plan- nnttn bulunan B. Hey Afrika meselesi
dığını göniyor1ar. Bu hnrbı Berlın ve nin de tetkJk edildiğini söylcmiq .,;e bil· 
Tokyodnltl militarlstl<'r çıkardıl~. F~- direcek ba~ka bir şeyi olmadıi;ını ilAve 
kat bu hnrbı insanlığın kızmış kitl len- tir 
nin kuvvetleri sona erdirecektir. etınş · 

. . . ------~--------..;...--------~~------ ------
Ameı ıkan teblrği. 

kile dört sant sürmU§tiir. Maddi hasar 
çok mühim değildir. Ve insan kayıbı az· 
dır. Uçaksavar bataryaları en aşağı yedi --·-Ankara, 6 (A.A) - Adann ve Me!"sl-

nin kurtuluşlarının 20 nci yıldönümU 
di.in kutkuunış, her iki büyük ve mutlu 
glinU y:l§atan Ebedi Şt.f AtatürkUn aziz 

• - Görünüşe bakılırsa işbirliği Vlşl
nin parolRSidır; {aknt işin iç yüzü hiç te 
böyle değildir. Vişj vakit kazanmak 
Umidiy}e oyun oynıyor, 1940 - 41 deki 
krıt'i olayl~ hcnUz nnlamam'ıştır ve 
eninde sonunda intikam ııJmağı dilşUnU· 
yor. Halbuki böyle bir siynsct Frnnsn
nm mnhvolinrun <fomcktir. Bımun mc· 
sullerl gizli kinciler, suik~.ılnr, c-.nır
lı Degolcu1ar,' İ1ı""ılt.crey.e hizmet eden· 
lcr ve Amerikn ile i' ynpanlardır. Fa
kat bütün bu oyunlnrn rağmen yeni bir 
A vrupn ln!nılncak ve l .. ransada' da ihti· 
ltıl muvaffak olacaktır. 

--~~fi . 
Vaşington, 6 (A.A) - Rnrbly~ nnar

lığının tebliği : 
<iüsnıan wyyarcsine S~bl?'tler knydet• 
mi~Jerdir. Kara faaliyeti diıne kıyaslll 
daha az şiddette olmuştur. Bununla be
r.ıbcr düşmanın Filipinlcrclcki Ameri
kan U1:ri knr~kol1annn karsı boSkısı de .. 
v&m t'.'diyor. Diğe1· hareket sahnı•lem
ac kayda dl'~cr bir şey olmamıştıP. 

h:ıtıraları saygı ılc nn'llmış ve Milli Şef 
1nönUye sarsılm z bnğlılık ifade eden he
yecanlı 11utuklar svyknnıiJür. 

Sabrımızın bir haddi varılır. Gözlerl• 
mlzln önünde memleketimi:r'n mahvına 
~alışılmasını kabul edemeyiz..• 

Pauırtesi günU Jıtpon tayyareleri M -
nilla koyundaki istihkamlara ve bu nra
da Corregidoria hüclimlar yapnrak bun
ları §iddetlc bornbalam1şlardır. Bu bom
bardımruı 50 Japon ıay;vruuuun iştira-


