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Ekmekte karne usulü 

Hazırlığın bitme
- ı bekleniyor • 

Si 
---- - ------ -

Bütün 111Jtiyetlerdeld 1laz1Pldı IJltlnce efınaefı teu
zkdı lıtıl'ne usulüne llnjlandaealı.u. 

Bir münakasa-
~ 

dan çıkarılan 
Neticeler ••. 

---·---
Alnıan Basku-
maır.daııı bir ~: Ü· 

cuma uiradı 

•• 

Almanya 
silinip sü-

• 

pürülecek •• 

1 -
i vam edecek 
İ Ankara, '7 (A.A) - Başvekl\etten tebliğ ~ E 
iml§tir: • ~ = 
I= 9 eylGl l.94l. tarihinden itibaren benzin tew.i- e 

, _ atmda tatbik edilmela. olan tahdidat 9 birinci 5 
i tepin 1141 tarihinde ilAn edilm1ş olan esaslar ~ 
E clabilfnde 9 mart 1942 tıllrihine kadar devam. ede- = 
E oek&lr. . . . :s 
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DNİ ASIR Matbeumda bambrıqtır .• 

Buııµı.da kof'lor amaında de-vam ede1ı uı1ceri hareWttn bir göriiniif 
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---· -·-·-·.:.·-·-·-·-·-·-·-·- _J • 
harp ~hcak kati Sivaıdopolr 0 şi· Mihver ordusu. 
zaferı kazana- malinde bir nok- nun Trablusa 

v 
ca~mız ZPDiBD 

hitecektir 
taya daha as
ker çıkarıldı 

~-~ -~~ 
Ha~p aü,man topra.. 4 attade a1man1u : 572 
ğıncia kasanılacalttır kasaba ve köy, 58 taB, 

-•- 28 sırhh otoınobU, 
OONYADAN TAARRUZ KORKU· J81 top-

su KllOIRllACAKTIR Moskova, 7 (A:.A) - Scnyet teblill: 

k·ı .. çe ı mesı ım-

kinsız ~ibi! -·"Agetlab ya,, •a ma· 
lıavemete çalııacalt -·-MiHVERiN TRABLUSLA MO· 

MAKALE YOLU KESllDI Kıtalanmız dttn gece biitün cepheler-
- • - de · ditVMnla çarpışmqtır. Leningrad - · ,-

(B. R~1'eltm lumgrev~ ~ cephesinde harekette buluna tanue- Kahire. '1 ·(A.A) - Orta şark ordula
~ ~&Mı ve bu mea;dcı zıkr~ terimiz Uç Alman hangan ile bir tamır n karargthmm tebliği 
dilip Amerikan harp imalcttmın ha- atölyt'Siııi ateşe '9'el"llli§. 5 top, .O vagon Halfayada ~ teçhiz ~ c:lü...
tik1"4de muazzam bir hadde çıkmak tahrip etmiş ve 100 kadar da aulııar w gamtıonuna brşı tazyikimiz art:maku. 
ü.nn o&dUOa"" göatet'ea f'A~ asker 6Jdilrmttft(l:r. dır. Hava akmlarında Mihvercllere bli-
dan dfüıkiL nüahamızda bahaetmı,. (Sonu Ahlfe 2, Sllhm 8 da) yük ~ kayıplar vercliri1miftir. 
tik. R1'Zt'eltia nuısajı ~flüt& (Sonu Sayfa 3 Sfttiln 2 de) 
t1BftW.. miilaim tajail& ~. ' 
Bu taftril4tı da fll(lğtda karilerfmiu 
cnediyOTUZ.) 

V8§i.ııgton, 7 (A;A.) - Birleşik dev
letler reisi B. 1'.uzvelt dün kongreye 
gönderdiği mesajda harbin müttefik dev
letlerin zaferiyle biteceğini tem.in etmiş 
ve bu yılla gelecek yılların harp mal
zemesi istihsali hakkında mnanam ra
kamlar v~tir. ReisicUnıhur dem.it
tir ki: 

< - Japonlarla Naı.iler bu" kanlı yo
la glrdilclerinden beri ilk defa olarak 
fimdi kendilerinkinden daha bi17Uk kuv
vetlerle ka111 karşıya gelmek üzere oı. 
duklarını görüyorlar. 

MtHVEIUN HEDEFLERİ 
Tam bir yıl önce Diktatörleriıı hücum 

saatini, yerini ve metodunu 8eplif ol
duklarını kongreye bildlrmiştim. Şimdi 

(Sonu eaJfa 3, Siitln 1 de) 

• 

Yeni verilen ilıtıaadi kararlar 
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-R:I 
Bir m ... nakaşa· 
dan f;I.. arılan 

T • e ce er ••• 
Zeyten a~a.çla
rnnı • i stalara 

z·raa 'ekili dün ---.. a111----
M!lwercııer A.urupada Yazan: 

at 
are de a 

b aı Yaz ık zeriyat n pek çok 
ttll'af ız 1ıalm1' 
devlet bıraı:malı 
i temi, o la ••• 

(Baştnrnfı 1 inci Sahifede) 

2'a)1)1ar zade ve HehptJl'e, zmd ulan 
zetıendelılerini farlıetmem· lerdi bile!-· 

---·-----
EhJi~etnamesiz b a~ı· 
c 112 u •ar zeytin 

bııdataniar ceza 
göPiiyorıar .. 

o asına ça ışılacak l<~akat ınilt\'erln yeni Avrupa niza
mındn tnrnfsız lmlmış bir devlet bırak
mak istcmediğüıi. mnğlılp Frnnsnyı, ts
panynyı ve hatti\ İsvcçi kendi yanında 
yer almış görmek istediği diişilniilfi e 
bu propngruıdn.nın ne m ksatln Ja dı
ğı kolaycıı ı.uılasılır. 

···54 -· 
Sizin hayat ı.;c seın.metinizi tehlikeye 

dilşmüş g-rmekten ise, kocar.arının ba
na karşı tatbik edeceği en ağır 4ke.nce
lerc bile k.ntlanmağa hazırım... 

lntarnk Tayyar 7..adeye dedi ki: 
- Koca kannın Derviş Mahmut gibi 

daha bir çok vasıtalan vardır. Havuzlu 
salonda gördilğünUz saz çalan cariyeler 
vok mu? Gevherli hanım bunlann bazı
farını da batakhaneye adam dilşUrmek 
işinde kullanıyor-. 

~ındırda b r fabrilıa günde ıoa adet pııllulı 
imal ede i eceğinl b ldirdl .... 

Mehpare.nin dudaklarında hazin, acı 
bir tebesrum belirdi. Bir kaç dakika te
reddüt eder gibi durduktnn sonra.,keke
llyerek genç adama dedi kl: 

- Bilmem ki efendim? Ben buradan 
rıuı1 aynlabilirlm? 

- Nasıl ne demek? .. Demin söyleme
diniz mi?~. Burada gönül hoşltığiyle dur
ınadığuıw, hayatınızı aznp ve üzüntü 
içinde geçirdiğlnizi bir nz eV\ el bann an
latan siz değil mJl ii.niz? .. 

tkimiz birlikte buradan çıkar glderlz. 
Benimle beraber g lmektcn s:iıi kim men 
edebilir?_ 

Burilann içinde en yamanı Kıvırcık 
Sal!ta adında genç bir cariyedir. Pede
riniz HOseyin efendiyi bunıya o dilştlrdil. 

Belki de fark ettiniz, geceki toplantı
da keman çalmakta idi! 

- Ne miltlıiş te..'iibat bunlar! Dese
neze ki buradnkl bUtün işler düzgün gi
den bir saat makinesi gibi büyük bJr in
tizam içinde işleyip duruyor ... 

F lalt !!imdiye kadar yolunda giden bu 
saatin işlemesi daha ne zamana kadar 
devam edecek? .. 

Baz.ı yerlerde elinde zeytincilik mU
tdıassıslığ1 te§kilntl tarafından verilmiş 
usta ehliyetnamcleri mevcut ' olmıyıın 
,aluslann zeytin -&açlarını budadığı 
güriilmüı, gerek bu §ahı lar ve ge.rek 
ağaçlannı ehliyebıamcst olmıyanlara 
budatanlar cczalaııdmlınl§tır. 

Zeytin ağaçlannın budanması için bir 
bilgi lazımdır. Y:ıınh, bir budama ain· 
cın bir kaç senelik mRhsulüne tcSir etti
ği gibi ağncın tizyoloji.k durumu üze
rinde de mühim bir rol oynar. 

Me.mleketlmlz için eaaalı bir milli 
aeıvet olan zeytin üzerinde bükümetlmiz 
çok titiz davranmaktadır. 

Geçen sene 1zmir ve Manlsa mınta

Ziraat vekili B. Muhlis Erkmen, re
fakatinde devlet ziraat ifletmesi idare 
meclisi aznsından B. Ferit Kaltakkıran 
ve Kütahya mebusu B. Alaettln Tirit
oğlu olduğu halde dün anbııh Anknraya 
hareket etmiştir. Vekil vali. belediye 
reisi ve ziraatçılar tarnfından teşyi edil
miştir. 

Ziraat vekili hnrekeli esnasında. iz· 
rnirdcki ziraat vekületi mensuplanna 
bu aene zerlyatın artması hususunda çok 
çalı,arak ıf eragııt cöıstermclerini, çiftçi
lerin her türlü müpkiillerini hall~tmclc-
rini istemiştir. 

PUU.UKIMAU 
Vilayette t~«"klı:.ül eden faal .komite 

dün de çalışmalarına devam etmiştir. 
Bayındırda büyük bir dökümhane ve 
demirhanenin müdürü dün vilayete mü
racaat ederek pulluk, uç demiri ve saire 
imô.li için Bayındırda bir fabrikası bu
lundui:{unu, kendisine lüzumlu malzeme 
verildiği takdirde günde 100 adet pul
tuJt imaline hazır olduğunu bildirmiştir. 
Vilnyet makamı bu teklifi not etmiftlr. 
Bu miiesııese ile çrilı~ılacağ1 gibi vilaye
tin diğer yerlerinde bu ile talip bulu
nanlarla da temafllar devam olunacak
nr. 

Vilayetin her yerinde pulluk imali 
i de alAkalılar büyük bir hııeasiyet 
göatermi~lerdir. 

Bu kırndnn Fransız - Alınan j birll
tri komitesinin reisi Marsel Dea'nın Pa
ris radyosundaki beyanatı m:tnidardır., 
l'tıarsel Dea Vqiyi iki yüzlü bir politika 
takip etmekle itham erek yeni A vru
pawn kuruluşunda Fnınsnnuı kendi ine 
nit olan yeri işgal etmesini istemiştir. 
Bütün bwılar, henilz osko~a çevre
sinde düvü.şc.n Sovyet ru\'"\0ctlcrinin ya
rın Rene uzanmaln.n ihtimalinden niçin 
bu kndnr ciddiyetle bnbscdilıliğini izah 
eder. 

ŞEVKE'J' Bi~GİH 

:,ovve ıer göre 
- Eğer böyle yaparsam size sıkıntı 

Yenn!ş olmazmıyım? 
Tayyar Zade heyecandan kendisini 

kaybetmiş bir vaziyette hemen dedi ki: 
- Siz ml bana !iiikıntı vereceksiniz? 

Gcvherll harum onun bir gün bozulup 
işlemekten kalncaw~nı hiç hesaba katmı
yor mu? 

ltasının muhtelif zeytinci köylerinde 58 ------------------------------
kurs açılarak 736 usta Yetİ!Jtirilmi§tir. Vııayetimiz.de 7 aylık devlet tahsilti.tı 

(Un tnra{ı 1 inci Sahifede) 

Bu nasıl söı:? .. 
Bu sırada und::ının kapısı öntindc bel

li belirsiz hafif bir tılı:ırh peyda olmuş
tu ... Fakat bunu ne genç kız, ne de Tny
Y4lr Zade 5sla fark edemediler .. 

öğrenildiR-fne göre bu sene bu Takam-
lar daha yükselmektedir. Binaenaleyh ~ 
zeytin nğacı sahiplerinin ağaçlarını zey• G ı d k • d 3 • ı 

Sovyet kıtaları Moskova cephesinde 
bir ş!mendüer istasyonunu işgal ettikle
ri zaman 200 "\"ngon ve lokomotif, 1500 
bornb:ı ve büyJilc mikdarda cephane ele 
geçirmi~ ve 500 Alman ubay·vc askeri
ni yok etmiştir. 

şu· hnlde benim üzerimde uyandırdı
ğmız tesirin farkına varmadığınız an
laşılıyor ... Mehpare bu hafif gUrUltüyU sczqıemiş 

clnıakla bernber, burada geçirdiği her 
~niyenin genç adamla kcndi.!i için bü
yük bir muhatara doğurmak kabiliye
tinde bulundnğunu dilşUnmckten bir 
1alıze bile hali hlmıyoTdu. 

tincllik tcŞkilıltı tarafından ehliyetname eçen yı a ın en 1 -
verilmiş ustalara budanmaları keneli 
menaatlerl icabıdır. Mcraklılıınnda bu * Sl.zl dab.a ilk görilşUmde d n cıızibc

nizln sihrine kapılmaktan kendimi ala
madım. Dlln gecekl top1nntının yapıldı
ğı o bny{lk salonda sW birclcn bire knr
§rmda gördUğUm vakit sanki bir gUne~e 
rnstlnmıpm gibi n.ns1zın gö:tlerlıu ka
maştı ..• 

kunılarn iştlrnk etme1erl lzmlr mıntaka· ı • k d f l 
S1 zeytincilik mütehassı.lığı tarafından y o il 1 r a a ar az a 
tavsiye olunmaktadır. 

Moskova, 7 (A.A) - 6 JiOD .knnwıda 
bUtUn cephe boyunca mllharebelerc de
vam edilerek düşmnnn ağır zayiat v~ 
dlıilmi§Ur. Dört günde 572 köy \•e ka-_______ ,,_,_~"l<NW--------

Arlık işi kısa kesmek lazımdı. Bunun 
için genç kız kafi bir &zıne delalet eden 
bilyük bir ntıJganlık gösterip parmakla
r.nı Tnyynr Zad n·n avcunun içinden 
kurtnrdı: 

ezaı·~t altında kö- Mali sene sonuna fıadar fazlalığın döıtt milyon ba kurtarılnuş, 58 tank, 28 .zırhlı oto
mobil ve 381 topla mUhim mıkdarda tii
fenk ve mlihimmnt nlınmıştır. O dakika d:ı ban::ı ö~ 1 ·'dıki ben !:im-

lirayı &alacağı t alımın ol ııyor .. 
llJÜr te Zİatı DevleUn mali senenin ba~ından iti- Sivnstopolun şimalindo Öpatoryaya 

asker çıkanlmıstır. Almanlnnn doğu Kı
nındaki Sovyet kuvvctlerlnln bntıd:ıki
lerle birleşmesine m6.ni olamıyncağı a
nılıyor. 

diye kadar ruhsuz bir c t h linde ya
şıyormuşum da mt'ğer e bunun 'hiç fnr
kında değilmişim! Benli ine ve ı uhuna 
k vuşan bir ad&ma bunu Uı ın nk hiç ı
kıntı verir mi? .. 

Siz yanımda olmadıktan s nrn bu z n
danm kapısından dışarıyn bir dun bile 
atmam ... 

Hem pederim Hüseyin efendiyi bura
da. koca karının göstereceği bütiin id
detlcrin karŞısında tek b şın Lı bırakıp 
gitmekte lşiıne elvermez ... 

Biz buradan aynldıktan nr::ı ba:vilk 
bir korl"llya tutul cak o1nn m IQ.n koca 
!ıran b takhancd kl zavallı nri m1 r hnk
kınd kim bilir ne feci muam ~ r t t-
tn etm - e kallo ktır. l a" bu 
'Zavallıların topunu birden 'n r r .. 

Acabn §ımdi batakbı:ıned pe e md n 
başkıı adamlar da bu1unuyo mu? .. 

- Bu zmdanın yirmid n fazla odası 
var ... Bunların hiç biri..<'l de bu saatte bo!: 
d dir. 
Şalcı ıle Yahudinin boşalan höcerele

rine buraya yeni düşilrlilen iki adamı 
koydular. 

- Vah biçare adamlar vah ... Affeder
sfni?. amma, bu noktayı da öğrenmek is
tiyorum: Acaba benim gibi batakhane
ye iiilşUrülcn adamların hepsini de Der
viş Mahmut mu kandırıp buraya getiri
yor? 

Mehpare delikanlının bu sualini de 
cevapsız bırakmadı. Tatlı ifadesiyle nn-

- Burada bir k::ıç saat daha sıkıntı 
çekmcge k""ntfanmanız icap ediyor, dedi, 
,.min olunuz. a~am olur olmaz, tekrar 
y nınıza gclcC<?gim ... 

O zaman gerek siz ve gerek pederiniz 
Hüseyin efendi bu mllthiş batakhaneden 
tamamiyle kurtulmuş olacaksınız ... 

V c mademki beni de birlikte götürmek 
istiyorsunuz-. $.iz.in bu isteğlııize ben na

l muhalefet edebilirim! 
tn...c;alliılı sayenizde ben de kendimi bu 

a: lu uun el" den kurtarmış olu-
r.um. .. 

B "yle di.}'en Mehp re "ynh gözlerinin 
s · un bakı )arllll, rla • n bir .ışık gibi 
Tayy r Z!>d nin yilzüne do :TU çevirm.i§
t.i • 

lkl bakıs k..ırşılaştı. Ve bu nrada ~zibe 
kanununun t slrine tutulmaktan ken
dilerini kurtaramıyan Tıayyar Zade ile 
Mehparenin vücutları arasında filli bir 
temas vukua geldi 

Genç kız bu temasın tevlit ettiği derin 
tatlı J>ir uyuşukluğun tesiriyle kendisini 
kaybedeceğini ve orada dUşUp kalacağı
nı sezerek bütün kuvvetini tt>pladı. .• Sil
kinerek kendisini Tan'ar Zadenin kuv
vetli kolları arasından kurtardı. .• 

Ve yere b1raktıt'l feneri alarak zın
dandan çıkmağa hazırlandığı sırada: 

,.,,.,..,., BİT 1EDt-

• baren ilk kanun :nihayetine kadar geçen 

Bel d . - l -- k 1 · l yedi ay içinde lzmir vilayetindeki vergi 
e ıye memur annın ontro u a - tah ill1tı -~-:.1 • kab cak b" ak 

tında dün de halka kömür tevzli.ne de- goöw.uen arta lJ' r am 
vam edilmiıtir. Ayrıca fakir hnlka da göstermektedir. Bu yedi ay içindeki ver 
parasız odun kömürü verilm1ştlr. gi tahsil&tı 1O,l26,648 liraya baliğ 

----- ----- olmU§tur. Geçen senenin ayni müddeti 
zarfında tahailat 7,333,063 lira idi. 

Y k l 1 1 J • Rakamlar muktıyesc edilince bu seneki u arı ma ıa e erın tahsilAt fazlasının 2,793.785 liraya bıı-

su ihtiyacı 

Suhunet dereces'nin düımesl üzerine 
şehrimizin muhtelif yerlerinde ve bil
h sa yukan m hallelerde au borulan 
buz tutmu§, bir çoklan p tla~ ve halk 
suauz kahnı,.tu. 

Halkın eu ihtiyacında müzayakaya 
dütmesi üzerine vilayete müracaatlar 
vnki olmuştur. Viluyct mahımı, nafıa 
mÜC!!Seselcri komiaerliğine talimat ve
re7ek su firl;:etinln bu borulan derhal 
yaptırmaaını, lıer türlü arizal nn önüne 
geçihnesini bildtrmi§tir. ---

eni :i.. 
SIHHAT MODOR MUAVlNUQl 
lzmlr merkez hükümet tabibi .B. Ha

l.iğ olduğu a~r iri bu netice son sc-

Yenı verilen rkt1. adi 
· ararlar 
( ı inci Snhlt' de) 

umumi talepleri knrsıl ğa kftfi gel
m.iyeccktir. Bu seb ple yeni karar, ma
kineli fJetlerin ihtı acı k silıy ... cak du
ruma gelme i iç"n hayırlı bir başlangıç 
sayılmalıdır. 

--------
Um ıi ı~lıha · 

eclisi to iandı... 
VilByet umumi hıfzı illın meclisi 

dün sıhhat müdürünün reisliğinde ayhk 
mutad toplantısını yapmıı ve viltıyeti
mlzin sağlık iılerini gqzdcn geçirmi§tlr. 

mit Erciye~ 5() lira maaşl lzmir ıaıhbat İngilizler 
ve içtimai muo\•e.net müdür mu "\inllği· bir ptılar 
ne ıtnyin edilmi§tir. Y -· 

xac:ıo=Q~.r....-......---~ ..... ~~.e.~.r~..o-..c-J."~J".Ae7°~·~-,.=ı::o.::o::>:;e:oc:ııı:>: URLA BELE.DiYE DOKTORWôU Londra, 1 (Radyo) - İngiliz nmiral-
Urln belediye tııbibi Tahir Aybay- lık dairesinin tebliği : 9 2CİK 

a 
rak müstafi sayıLnak yerine Uıla hükü- Deniz kuvvetler!nc mensup tan'are
mdc tabibi vekMeten tayin edilmiftir. lcr Norveç sahillerinde Bergen ve Tu

__ ...,,,._...,_w,.,-

ROBERT YUNG 11e HELEN GİL 
lfİllECEK SATIŞLA.RJ 
KON!'ROL EDİLDİ-

rnnbaym üzerine taarruz etmişlerdir •• 
Bir düşman iaşe gemisi ile bir balıkçı 
gcmtsi batmlmış, blı' Alnınn kutu fab
rikası hasara uğratılmıştır. 

İngiliz gemi ve tayyııreleri salimen 
dönmüşlerdir. 

TARAFINDP...N HARİKULADE BİR Smrtı.J>E TEMSİL EDİLEN ..... 

Fiat mümkabe te§kilı'itına bağlı kon· 
trol mcmurlan dün akpma kadar piya
sada yiyecek aatı~nru tetkik ve kon
trol etmi~lerdir. Etiket koynuyıın bıut 
8atıc:ılar hakkınd muamele yapılmı§-

acar ı meı os 
bu~ la ıyor •• İSTANBULDA GÖRÜLMEl\IlŞ BİR IUVAFFAKIYET KAZANAN EŞ

SiZ BİR ESER İl\JPAilATOR FRA. ·suvA JOZEF ZAl\fANINpA E(;. 
LENCELER, VALSLAR, L\)KS l 7E AŞK DİYARI VİYANAYI TASViR 
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tır. 

Yapılan tetkikler sonunda yağlı mad
deler sat lannda devam eden bir yük
selme sörülmü~tür. 

Budapeşte, 7 (A.A) - 'Macar Parl.A
mcntosu Perşembe gtinU (bugün) fcv
kalfıde bir toplantıya çağrılmıştır. Tatil
de bulunan mebuslar tlyan azisına rad-

SEANSLAR: 1 - 3 - 5 - 7 - 9 tln .. C. I~RTESf, l'AZ R 11 de BAŞLAR :ı vasıtasiyle haber verilmiştir. ~_.~~..r..r-:--~ ~....,........... .... -:.. .. ~~:.;;-7.J;~~.-:;ı:;:r:;; 

varlıklan en küçük bir hndisenin, bir ncelc: 
tesadµfün çıkaracağı vaziyete bağlı idi -- Paa portu getirdin mi) Diye sor-
Evct, Vasilinin samimiyet :ve .sadakatin- du. 
den filphe edilemezdi; yalnız hamiyet ve Vasili, metin ~ir tavaurla: 
sadak.atı değil, z.ektivet ve kabiliyetini - Evet getirelim. i~te gazete için de 
bu delikanlı kaç defalar göstermiş ve yeni harflar. Dedi ve iplerinin parmak
bUtün yoldnşlara tı:ı.sdik ettirmişti. Fa- lannı kestiği paketi bir kanapenin üs
kat.. Bu da muhakkaktı, ki bu delikanlı tüne fırlnt1T gibi bmıkh ve ıunlıın ilnve 
son uman1arda d~ gibi idi! etti: 

Hiç bir ıeyden yılmıyan, hiç bir şey - Ne de ağır ııey. Fakat ağırlığı ile 
••• 4 ••• k.nrşıaında tereddüt göatermiyen bu de- ıüpheyi davet etmemek için, paketi 

· ' likanlı, epeyce zamandır mütereddit, mütemadiyen - ku, tüyü paketi imi§ 
J t!~ar f e anı u andıracağı ' yeni adını, yeni belki de bir az korkak ve muvaffakıyet gibi • sallıyarak getirdim. 

memJe etin- e iJm.n•J ı~--dll' - ümitleri niaheten kırllnu§ bir hal alm1J- - Vazifeni yııpmı~n ... Kolnymı bu 
~ ~···~ So b ~ler... Değil mi, Masha). Hele sen fU 

- Antoska, sus .nlliıh aşkını:ı.. Bay u Jnll,ğı kar.ısmın bUyllk iınn.nı önünde tı. lyıı gi i münevver, ince görüı ve pnsaportu veri 
gıbi söylenme! Yedi seneye kadar biz uzcrinden attı, ve : ruh eBhibi bir kadın, birı__ delikanlıda Vasili pasaportu Antona uzattı: 
daha eyi olncağız, her hnlde şimdiki gi- - Pek ruıl, dedi Hele gel, ~ hurufatı huswe gelen bu "karl§ik nıılln nelerden - Ali OedL 
bı, caniler, kalpauuılar gıbi gizlenmcğe, kasalarına dağıt bakalım lnk.ılap kadı- lleriye gelebileceğini anlamakta tnbü Anton, alayla: 
gizliden calışmağa lüzum kalmıyacak- nı yohmda yUrilr! geç kalmazdı. Ve her geçen gün veya - AU h Çara yardım etsin1 Dedi ve 
tır. Yedi seneye kadar fikrimizi serbest- Antu ,..;~11 tb töl '-- hUdiae, Sofyanın kanaatini kuvvetlen- paspartu Lü-:.o:L bir dikkatle tetkike van, 5 w.u ına aanın ye ~ ..J•n·yordu. y ... lll L-Jp hastası idi! V:a- ~ .TUA çe beyan etmek fırsatını elde edeceow mını +,, .. kil -..ı- , ___ ,_,_ oda aı - - · b 1 d 
dedi. o- ~ c:ur.u. yan -.nuu.ı.& ya sili ıimdi hissinin ealıi idiJ Vasilinin a~ a ı: 

:Mashanın gözlerinde sanki hürriye
tin mcş'alcsi yoruyordu; ve bu sözler 
odnda olan1nnn hepsini de adalet ve sa
adet devrinin iştiynkile ttt kalp1erinden 
titretti! Genç, fnknt hürriyet aşkının 
ateşlerile lrunmıuş, kavrulınu§ olan bu 
kız, şu anda çektiği ıstırapları unutmuş, 
mefkOresınin kutsi rüyasını yaşıyonlu. 

Antuvan, h:ızin bir tcbesrumlc 'karı
mna ve Mashaya baloyor, tasvip veya 
merhamet ile b~ını salhyôrdu. Fnk&t 
hiç şüphesiz bu iki mevcudi •eti hayret 
ve 'takdirle görilyordu. Bitkinlık ve bık-

girdi, arknsından da Masha ytirildil. kalbine, benlimne bu derin tesiri kimin - Y:n.- Dedi. Demek oluyor ki. doa-
Sofya odada yalnız kaldı; göz.lerl dal- - tumuz Tantal bundan böyle ve bumda 

mış düşünüyordu; oğlunu dii§ilnilyOJ1- ynpabileccğinl araıbrım genç b~nm, Kiyefli Karl Sartov o1acaktır. 'Ah ıu 
ciu. Bütün ümit ve gayretlerine :rağmen ııklına :ihbarsız olarak ~na geldi ve melon kap1CL Eğer Ma hanın batın ol
istlkbali karanlık görmekten kendini 1am bu llll\da kapmm zıli em ve çabuk maaa bir dakika bile sabrr etmiyecek. 
ıılrunıyordu. Hele içinden .gelen milp- üç defa çnldı. Haberin yokmu Vasili ... Kart herif 
hem bir korl:uyu bUtUn azim ve gayre- Genç bdaı: bizlm Muhaya aba)'l yakmı~I.. 
tıne nığmen gideremiyordu. Bunun da - Nihayet gclcbildil Diye yerinden Anton öyle candan bir kahkaha ııtb, 
bugünlük sebebi, Vası1inin izahı gUç fırladı. ki Vuili de bu yerinde zevke katılmak
olan geç kalınası idi Bu geç kalnıanm So'Jya kapıyı açarken. Anton ile ıan kendini alamndı. Paııaport ve yeni 
bUyük bir f clllkt!tin başlangıcı olınası Ma ha da Vaai.liyi görmek için atölye hurufat Antonun çenesinin bağlann1 
çok milmkilndü! Böyle bir ıhtimali dü- kapısından küçük ve mfitevazi salona gev§ebnİJ idi. fakat birden daimt cid-
şilnmek bile genç annenin tUylerlnl ili'- koftular. diyetini. lrade!İni bularak: 
pcrtlyordu. Bu suretle bUtün bayat ve Anton, elam ve ke~dan evvel - B i T M'E D t,,,,.,,,,.,, 

neler içinde alınan neticelerin hepsin
de.o daha üstündür. 

Bize verilen malumata göre tahsilat
taki bu kabarıklık vergi zamlarından, 
vergi mükelleflerinin vergi borçlarını 
zamanında ödemelerinden ve iktisadi 
hn)-·atımızdaki inkişnftan ileriye gelmi§
tir. 

Bu sene sonuna kadar tahsilnt fıızln
ının dört milyon liraya baliğ olacağı 

tahmin olunmnktndır. 

Jngllızıere göre 
(Bn,.'\fnrnfı 1 inci Sahifede) 

dığıru ihtar etmektedir. Muazzam müt
t lli1cr orcl mıun Almıuıyııyı aüıp ail
pürmek üzere Avrup ya çıkacağuıa 
fiiphe edilemez. 

lngiltcredeki tayyare meydaulan gün
den ~ artayor ve gcnifliyor. Mütte
f.ilrlerin bu meydanlardan her iki $88l
te bir iki bin tayyare Mıvkeder Al
manyayı durmadan, dinlenmeden ge
ccl..i gfuıdüzlü daimi bir bomb y~u
ru altında tutmalannın mümkün oldu
ğunu sruıırun. 

AMERiKAN HAZIRLIKLAJU 
Amerikan ordusu aimdiki halde bir 

buçuk mflyondur. Aynca 1 O milyon as
ker de sfüıh altına alınmak üzcred"r. Jn
giltere Amerikan ordusunun bir kımıuu 
ve tayyarecilik bnkayesini alacaktır. Bu 
hususta hazırlıklar yapılmnktadır. Ame
rikalar aylardan beri şimall 1rland::ıda 
büyük bir üs kurmaktadır. ille znmımlar• 
da bu üsse. Jngiltereye gönderilccelc as
keri malzeme için başlanmışbr. B :riin 
orası Amerikan lrdusunun havıı ve de
niz ihtiyaçlarını ka111layabilecek ibir va
ziyettedir. 

ALMANYAYA GARPTAN 
HOCUM 
Ayandan Toft şimaU Irlıındnya çıka

cak Amerikan ordusunbn başka yerler· 
de harp etmek üzere beş bin li ilik !n
giliz kuv.vetini aerbcat bırakacağını söy
lemi ti. HıtleT Amerika ve müttefikleri
nin garpt:m celt'celt bir hücumunu bek
lemek .zaruretindedir. 

Bir çoklarmuı ancat 1943 yılı iç.in 
bekledikleri bu bücıun belki de bu sene 
daha büyük vir sürat ve daha mühim 
bir kuvvetle yapılabilecektir. 

Amerikalılar daha hu yıl 60 bin tny
yare hazırlıyorlar. Gelecek yıl bu uyıyı 
iki miaüne çıkaracaklzırdır Almanlar 
bomba darbeleriyle konuşmnk sevdası· 
n devam ettikleri tak.tirde bu istihn.sali 
daha ziyade uttmnalc ta mütiıkündür. 

DEYU MEYUN YAZDIKLARI 
cDeyli Meyh gazetesi de ,öyle di

yor: 
Ruzveltin .ileriye sürdüğü rakamın 

Amerikan }qlynaklannm ne kadnr hu
dutsuz olduğunu ve en ceniş tahminleri 
bile ne derece geçtiğini isbat ctmekte
.d.ir. Bu derece muazzam bir program 
ıinıdiyc kadar hiç bir memlekette tem
sil edilm~tir Ruzvdt mihver dev
letlerinin buna yaklıış:ıcak bir §ey yapıı
mıyacaklanna kani olduğu içindir ki bu 
progr.ınun nEŞ'.inden çekinmemiştir. 

Moskova, 7 (A.A) - Moja:.Sk şehrı
nin zaptı münnsebetiylc verilen mnhl
mata göre Sovyet1erin günlerden beri 
tatbik ettikleri g~ kuş::ıtmn hareketle
ri neticesinde Mojaiski müdruna eden 
Alınan kuvvetleri tehlikeye girmiş bu
lunuyordu. 

Londrn, 7 (A.A) ..._ Rus kıtalan Lc
ningradda şiddetli bir hilcumu pilskürt
müşlerdir. Karşı hücuma geçen Ruslar 
bin kilometre k re bır yer kauı.nmı lnr
clır. 

Kırıı da 8 kilomctr larl v Rwı 
kuvvetleri d~ ana k büyuk za at 
verdinnişlerdir. 

A.YIPÇ CUK 
Y ~1Z.4.N: Eczacı Kemal K Ak.ta, 

Bu günlerde lzmir gazetelerinde ka
yıp .çocuk serlevbalı, :reümli ~nlar ço
ğaldı: Şu mevkide, §U himde. ou ailenin 
ili yaıdaki oğlu fU kadar ,gündenberi 
kaybolmustur. Bu rwııl iı?... Çocuk 
ruı.sıl kaybolur~ 

Bu k.nyıplhn okuynnlar §ayet ana ve
ya b:ıb:l ise, e~ lat lıi.ssiyle ytlre ~i BlZlıyor 
acaba hu çocuk nerede diye adeta me
raka düşüyor. 

Çocuk bulunduğu vnkit bulundu diye 
bir ilana lüzum duyulmuyor, kaybolan 
kaybolana gibi bir görünüş var. 

Bu vaziyeti incelemek mevkünde 
olanların bir nokta etrafında durmnl.ııfl 
gerekli olduğunu znnnediyorurn. Bu ço
cuklar hangi sebeplerle ortadnn kaybol· 
muıılardır, sebepler biribirine benziyor 
mu? 

Bazı anormal çocuk ruhlarında ma• 
cera uyımabilir, sinema ve Tomnn vaka· 
lannın hirer tesannu hncsi olduğunu 
bilmiyen zavallı ynvrul r yet bir ol yın 
kahrnmcmlığını lllmak hevesini duyu• 
yorlnrsa çok yll%lk.... J.tayat bir m cera 
değildir, Bu çocuklara övretmek gerek. 
Hayat bence bir nzıttır, onun zahirisi• 
ne bakarak fili ve hayaline dalarak. ha
yattan edebiyat snhneleri 91karmak pek 
zavallılık olur. Yavrulara bunlan heT 
zaman ıınlatmak v.e öğretmek gerek .. 

• 
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ş 

er e e eğlene si ~ 
~ l\fasıilıırın c\ elden angaje edil-~ 
, nıcsi rica olunur.. B 
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1 uzıelt aedi ki: Afrika harpleri L:::O~:U ttc~~ ~~~~~kından IZlllJI ESNAP YE AHALI BANKASIHDAJr: 
millrez 2000 meta. murabbaı arsa ile . ~le labee senetlerinin No. Jan ~ ~uah olan hbiedarlanmız hla
ıçindeki kahvehanenin bir sene müddet- seden mütevellit borç baki~~ 8de?1ekten J!'1tina ettiklerinden ellerindeld 
le Jtiraya verilmesi ifi bir ay müddetle biaaeler esas mukavelenamemizin 18 ıncı maddesi hükmüne gar,. İstanbul kam
pazarlığa bırakılmıştır. Muhammen be- biyo Borsasında sattırılmış ve iptal oluDmu.wtur. 

. . (&ştanfa t iael M'k•t Tescil edilmiş olan (Mas Unz ve şe--
(Baş1arafı 1 mc:I Sahifecle) riki) şirketi esas mukavelenamesinin 

bu saati ve yeri biliyoruz onlarm usul- Agedab7a ~_. t.t.:,e:?t: 1, 4, 5, 6, 8 nci madde!~ deilştiren 
lednı de bOiyoruz, )d bizzat ~ kollan ve hava JU1YYWUC.n beyanname ticaret kanunu hükUmlerine 
usulleridir. japonya yanm asırdan ben lunmtzr· n UMLARI göre sicilin 4143 numarasına kayıt ve 
plin ha.zıriıyo~ Faşist ltalya da buna İNG HAVA H"C ·~· . tescil edildiği ilin olunur. 

deli icarı 600 lira muvakkat teminatı 45 Satuı alanlara yeni hisse senetleri verilecektir. 
lıradır Taliplerin teminatı 1f Bankasına D°ONKt) ~SllADAN MABAT 

benzer bir sly&set tutmuştur. Fakat ja- Kahire, 7 (A.A) - Hava teb~gı · .. . hmir sicil. ticaret memurlutu resmt 
ponların da, Faşi8tlerin de lmparatorluk İngiliz tayyareler~ ~esı g~ü nıilhril ve Mustafa Aktüzel imzası. 

~·ahrarak makbuzlarile 19/1/942 den Sıra Hisse Makbuz İsim n Adresi 

hillyaları Hitler Nazilerinin tasawurla- Trablusa taarruz etmişlerdir. Sirte kor
rı yanında kilçilk kal&r. Bu tasavvurlar fezinin garp aahillerlrıde diişman kol
daha 1933 de mtler iktidar nıevkiine larına müessir surette hilcumlar yapıl
gelmeden evv;l hazırdı. Bu plAn dUnya- rnıştır. Bu harekata iştirak eden tayya
nın yalnız bir kısmını değil bütün ciha: relerimizden iiçil dönmemiştir. 
ili ve Okyanuslan Nazilenn hUkUmlen Pazartesi gilnil düşman tayyareleri 
altına almalı hedef tutuyordu. Tobruk ve Blrianut iniş meydanına ta-

Hitler tarafından Almanya - 1ta!ya. arruzlar yapmışlardır. Hasar hafiftir. 
d~nya ittifakının yapılması ~erme * 
blituB bu muhtelif plAıılar tek b~ plAn Kahire, 7 (A.A) - Görünüşe göre 
oldu. Pearl Harborn taarruzunda ı•y:>D• general Romel geri çekilmek ümitlerini 
lann hedefi blzl §8fll'tmak~e kt tamamen kaybetmiıttir. Şimd) Agedab
ıçinde bırakmaktı. Buna m rd k 0 d - yada son bir mukavemet göstermeğe 
madılar. ÇdiinkUkaldbizk ne şaşı ı ' ne e hazırlanıyor. Düşmanın Trablusgarpla 
dehset için e 1 

• •• k 1 11 k '1 · t" MlllVERE KAR~l TAARRUZ muna. ~ a yo arı eaı ~ :r. . . 
. . ~ " İngiliz hava kuvntlennın tehdıdi al-

A~e::ıkan mıll:tı kattık dıı:ny~ ~cıla8n- tında olan bu yolu artık emin sayıla
nın onuM geçmege arar vermıŞH1'. u- B 1 beraber Sirteden deniz 
mın içinde kuvvetli taarnız hanı ketleri ıx;,ll· le Rno':eun iafe maddeleri alması 
y117>tlmtılıdır ue yapılacaktıf'. Y Y ld" · 

B . l ..Jk A "ka ··ıı,.,ı.:kl • • muhteme ır. ""e,. men ve mu o::ı• erının y AKALANLAR 
top 11ektln Aa"P gayreti 1ctt"tWetlmımek- B d" d ka~n iki Alman suba-
t~di,.. N~ilerin 1cu7'bonlann~ teker ~krr, yile 

8{o 1:0~: eri ve iki ltalyan üç gün 
birleşmeden evvel mahvettıkleri ııünleT d . d k ld-Ltan sonra Seydi Barani-

. · B" rtık b · l "lletle · enı:t e a ıA geçmkıştı1'. leı:ı::i..z n1~ eşe~ m~ı:--._nz de vakalanmqtır. 
t>e U1'1'et ~· m.,..te1"e~ .,_,,, .... na 1TALYAN TEBLtOt 
h~ ye~ da"be. ~direcek sur~e !"": Roma, 7 (A.A) _Resmi teblig: 
%rm ettik. Hedefimız açıktır: H&tlenzmı Ag daby cephesinde dün kaydedile-
• ezmek, 7'am olmuş milletleri kurtannak, cek ehemtclyetli hAdJse olmamıştır. Sol
~dan taaT'ntz korkuıunu kaldır- lum ve Haliayadaki mevzilerimizi düş-

. man şiddetli topçu ateşine tutmuştur. 
AMERİKAN 1ST1HSALATININ Maltadaki .asked hedeflere dün de 

BAZAMl ı "kETtA rlka de 1 t1 inin il mükerrer taarruzlar yapılmıştır. 
rıeşı me v e er m - ALMAN TEBLtCt 

hhnmat istihsali '!zicl. olmalıdır. O derece Berlin, 7 (A.A) _ Alman tebliği: 
ezlcl o~ıdır ki Mihver d~vlı;tlerl bu- Alman bomba tayyareleri :Marmarika 
na yetışmell hiç bir zaman Umit edem~ M 1t d lngiliz tayyare meydanlarına 
melidir. Hilktlmet teşkilit dairelerine 'le a a a d.1 ..... 1., • 

o .. A- _,_,_, tedb" ı · d hal alı muvaffakıyetle taarruz e ı .. U<jtir, 
a§IG&ıwuu ır enn e~ nmaaını • 
emretmiştir: ~ -

1 - Uçak yapmalı hızlandıtınak: Bu R•ya ve Lehistan 
yıl 60 bin ve 1943 yılında 125 bin tayya- Londra, 7 (AA) - Rusyadan dönen 
re yapacağız. Polonya başvekil ve başkomutanı ge-

z - Bu yıl 45 bin taıık ve aynı hızla neral Sikorski demlşttr ki : 
Mvaın ederek gelecek yıl 75 bin tank u _ Stallnle imzaladığım anlaşma 
yapacağız. açık karaı·lara vardığımızı ve bu karar-

3 - Bu yıl Uç bin tavyare karşı kay- tarın tatbik edileceğini ispat eder.ıı 
ma topu ve gelecek yıl 35 bin yapaca-
tız. ......................................... . 

4 - 1941 yılında 100 bin tonilatosuna : AN1r An,,,_ PA nvo~u E 
kaqı bu yıl 8 milyon tonilato gemi inşa • - " 
edecek ve gelecek yıl mikdarı 10 milyon : B l G t.l N K '() I' R O G K A M : tonJIAt _ .... A_ .............. __ _ 

cMı::Eu~ınELE 7.30 Program ve memleket saat !yarı, 
lNDIRECE01Z R 7.33 Müzik pl. 7.45 AjaDS haberlen 8.~.o 
BWe,ac Ammka h . . Müzik pl. 8.15 Evin saati 8.30 - 8.45 Mu-

fına 1ınla ~ bat~n bara. b 1t zik pl 12.30 Program ve memlek~t saat 
Gelecek hız"P vılının milli · 1114:.ı;fı 

1 !t; a~an, 12.33 Milzik : sıu:. ~rlen 12.45 
milyar dolar olacaktır lci tahm.;n eclileıı Aıans haberleri 13.00 Mu~~k. : Beraber 
malt geliTin yarısı demektir. 'Kendi ka

1 
• şarkılar 13.30 • 14.00 Muz.ık pl. 18.00 

Tıaklarımızı seferber tf -· . . b !J Program ve memleket saat ayarı 18.03 
düşmana hücu.m d e_. ıgı;;ız n·:t (:tte Müzik : Muhtelif şarkılar 18.20 MUz;k : 
cağımız h e ecegız. ?1a . 0 ja- Fasıl heyeti 19.00 Konuşma (Dertlerşe 
H b. 7 eTt yerde darbeler ınd reccgiz. saati..) 19.15 MUz"k 19.30 Memleket sa-

aT ı ~ıyı arımızdan uzak t1 tma1c lti- · h b ı · 19 45 M .. "k 
zamdır ç nkü. h b" d"' 1 d" ~t aynn ve aıans a er erı . uzı 

. : . . ar. ı U~lr n ·en ı Yurttan sesler 20.15 Radyo gazetesi 20. 
~ne gotu~e~ ~teriz. Düşmanımız- 45 Müzik : .Karışık şarltılar 2LOO Ziraat 
. n h~ hangısı ıntıhar bombardıman Takvimi 21.10 Müzik : Karışık şarkılar 

filo~rıyle topraklarımıza akınlar yap- 21.30 Konuşma (HikAye saati) 21.45 Mü
ma~a kalkışırsa bunu yalnız bizim ma- zik : Radyo senfoni orkestrası 22.30 
nevıy~tım~ı bozmak ümidiyle yapacak- Memleket saat -ayarı, ajans haberleri, 
en-. Mil~e~ml.ı bunda" km-kma.ı. LOtı.d;a borsalar, fiatleri 22.45 Milzik pl. 22.55 
hal lkı gıbı her §eye tahammül edebilır. 23 00 Yarınki proctram ve kapanış .. 
a.zla olarak düşmanrn he-r darbesini mii- · --

rekkep faiziyle iade edeceğiz. URLA MAL MtIDttRLüGüNDEN: 
HARP NE ZAMAN BtTECEK ? 3523 lira 24 kuruş keşif bedelli Urla 
Bu harbin ne zaman biteceğini bazı- hükümet tebabeti binasının tamiratı 
~ soruyorlar. Cevabı JUdur: Bu harp 2490 No. lu kanun mucibince 20 gliD 

izi ettirilen gayretlerimlz ve kuvvetleri- müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
m e Alnwi: japon ve İtalyan militariz- Muvakkat teminatı 264 lira 24 küruştur. 
D>lne karşı yapılıyor ve ancak müşterek !hale Kln:unusanlnln 26 ıneı Pazarlesl 
IZmlmJzle bitirileceği zaman sona ere- gftnU saat 16 da Urla mal mildilr1nğ{l 
~tir. Bu hedefe varmadan evvel her odasında mütesekkil komisyonda yapı-
he teşebbUıriinüıı reddedileceğine şüp- lacakhr. . 

yo~ur. Talipleriıl muvakkat temınatını havi 
. İn~Uız. ~vekiliyle görüşmelerim bu makbuzla ve Nafia mUdür1ilğünden hlın

zfü°ı~et ıçınde cereyan etmiştir. B. Çör- mıs ve~kayı komisyona ibraz etmeğe 
ç .; u hu.susta anlaşmış bulunuyonız.> mecburdurlar. . 

B Alil ZAFER LAZIM Şa2:'tname ve keşifname Urla rnalıye-
l b" R1ikuzvelt .Amerikanın milttefikleriy- sinde görülebilir. 
e ır te Hıtler tahakkümüne karp 8 10 14 19 
Y~n Yana yaptığı savaştan bahsetmiş ve ' ' ' 

(54) 82 

2/2/942 dahil tarihine kadar haftanm pa No. adet No. 
zartesi, çarşamba ve cuma g(lnleri en
cilmene müracaatları. 1 - BEYANNAME: 

(Max Unz ve şeriki) ünvaniyle ve İz
Il'lir sicili ı:carette kayıtlı şirketimize ts
tanbulda Beyoğlunda Ekselsiyor hanın
da mukim B. Hanns Langın 1/1/942 ta
uhinden itibaren şerik olarak girdiği ve 
şirket mukavelenamesinin 1, 4, 5, 6, 8 n
ci maddeleri aşağıda gösterilen şekilde 
tadil edildiğini ve şirket mukaveleııame
sinc 10, 11, 12 inci maddelerinin de ilave 
olunduğunu mUbeyyin beyannamedir. 

Muaddel birinci madde: Bay Max 
Unz, Bay Hanns Laııg ve Bay Eugen 
Unz (Max Unz ve şerikleri) ünvanı al
tında bir kollektif şirket tesis· etmişler-
dir. • 

Muaddel dördUncU madde: Her bir or
tak on bin liraya kadar olan hukuk ve 
vec,ib ve teahhtidat için mllnferiden şir
keti temsile ve firma namına vaz'ı imza
ya mezun olup on bin liradan fazlası için 
her ilç ortağın tahriri muvafakatı şart
tır. 

Beşinci maddeye ilave~ Bay Hanns 
Langın şirkette sermayesi yoktur. Bil. 
füt çalışacaktır. 

2 - 1372 nci sokakta 23 neli adanın 
11, 12, 13, l4 ve 15 sayılı ve 776 metre 
murabbamdan ibaret arsaıann satıp. 
yazı .i§leri mUdürlUtundeki şattııamesi 
veçhile kapalı zarflı arttırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli ll640 lira 
muvakkat teminatı 873 liradır. Taliple
r.in teminatı İş Bankasına yatırarak 
makbuzlarlyle teklif mektuplarını 2490 
sayılı kanunun tarlfatı dahilinde lıazır.. 
l ·yarak ihale tarihi olan 19/1,1942 pa
zartesi gUnU sqt 16,30 dan bir saat ev
vel encümen riyasetine vermeleri. 

4 8 13 17 (17) 
~~~ 

MANtFATURA TORK ANONtk 
~tRKETt !DA.RE MECLtSt RtY~ 
TtNDEN: 

1dare meclisi şirket sermayestnın yo's
de yirmi :ı>e!lnln daha tahaUbıe karar 
vermif olduğundan h.ialedar1mm 
15/Klnunusani/942 tarihine kadar hı.
seleriııe isabet eden mikdaruı firket Ya
rı esine tediye etmeleri lüzumu rica w 
ilAn olunur. 7. 8, 62 (45) 

Muaddel altıncı madde: Kir ve zara
nn yilzde on beşi Bay Max Unza yll.zde bl 
yetmişi Bay Eugen Unza yüzde on beşi 
Ray Hanns Langa aittir. 

Beşinci maddenin son fıkrasının mu-
4ddel şekli: Ortaklardan bir veya ikisi
nin şirketten aynlmasiyle şirket inhilAl 
etmez ortaklardan ikisi şirketten ayrıla
cak olurlarsa kalan ortak müesseseyi 
şimdiye kadarki ünvaniyle idame ettir
mek hakkını halzdir. 

DOKTOR 
&alAhettla nKAllD 

COCUK HASTALIKLARI 
MCTEEAsslSI 

Onuncu madde: Ortaklardan biri şir· 
ketten aynldığı zaman şirketten matı~. 
bu .sadece koydulu sermaye ve carl iş 
yılının kazancından hlasesine dtqen mlk
dardan ibarettir. Tediye iş yılının kapan .. 
masından en geç altı ay sonra yapılır. 

On birinci madde: Yen'i ortak almak, 
~be açmak, ajan vekil veya mUmessil 
tayin ~tmek şirket mukavelenamesinde 
tadilAt yapmak, şirketi fesh etmek için 
hn "ic ortağın tahriri muvafakatı şart-
tır. 

On ikincı maddE!: 1/1/942 den evvelki 
borçlar yalnız Bay Mu Unz ve Bay Eu
gen Unza ait olduiu gibi l/1/939 dan 
evvelki zamana ait borçlar münhasıran 
Max Unza aittir. 

17 /Kinunuevvel/941 
Max Unz ve Eugen Unz, Hanns Lang 

imzalan. 
Bu mukavelename zirine mevzu im

zalar şahıs ve hüviyetleri ibraz ettiği 
tstanbul Emniyet dördüncü şube mü
dürlüğünden verilen 7/8/941 tarihli 
31/16675 sayılı fotograflı ikamet vesi
kasiyle teayyün eden Maxi Milian Unz 
ve İstanbul emniyet dördüncü mildi" · -
ğUnden verilen 2/9/941 tarihli 31.; 577 ı 

Hasta)armı her ıtin öiledm sonra 
Numan zade sokak 1 ll1lllUll'adald 
husasi muayenehanesinde kabul 
eder.· 

TELEFON : 3453 

l BV 1 :...-: (il) 
••• • -••••• ı wo-•• O ··- -· 

sayılı fotograflı ikamet vesilraaiyle teey
yUn eden Hanna Lang ve !stanbul emm
yet dCSrdOncll pbe mlldUrltlğflndeA w
rilen Z/8/9il tarlhli 31,1293 numaralı 
fotograflı fkaınet vesllrastyle teayyOn 
eden Mas Um oğlu Eugen Unzuıı olup 
mahalline binniyabe giden dairem me
muru Osman Koşkan yanında imzala
dıklarını tasdik ederim. Bin dokm yUz 
kırk bir senesi KAnunuewel ayının on 
yedinci Çarşamba günil.17/ K. evvel/941 

Resmi milhilr BeyoiJu beşinci noteri 
Senih Yqmut imza: Senih Y8flllut. 

işbu amel dairede dosyasında saldı 
17 fK.lnunuevvel/941 tarih ve 19018 na
maralı hm.ah nüshaya mutabık olduğu
nu tasdik ederim. Bin dokuz yilz kırk bir 
senesi KAnunuevvel ayının on yedinci 
Çarşamba günü. 

Biri 30 ve diğeri 15 kuruşluk damga 
pulu üzerinde İstanbul Beyoğlu beşinci 
ı oterliği resmi mührü ve 17/K. evel/941 
t rih ve Senih Yaşmut imzası. 
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63/255578 
74/255587 
68/255581 
1197/4675 
1894/4672 
9244 
9245 
9211 
9224 
9221 
9219 
9212 
9217 
9211 
9218 
9225 
9214 
9215 
9228 
9209 
9210 
9220 
9226 
9227 
9213 
9222 
2°'2/4810 
2043/4811 
2058/'826 
2082/4850 
2076/~ 
2030/4798 
2070/4838 
2277/2573U 
2027/4792 
2274/257331 
2084/4852 
2021/4788 
2232/4993 
2229/"90 
2088/4855 
2279/257391 
2281/257321 
2085/4853 
2059/482'1 . 
1072/4840 
2031/4799 
2051/4818 
2030/4788 
2075/4843 
2096/4863 
2265/257321 
2080/4848 
22224/4985 
2218/4979 
2276/257S33 
2068/4838 
2032/4850 
2099/4866 
22901257347 
2291/257348 
2285/2573'2 
2066/4834 

• Bakkal Mustafa • 
• Mustafa oğlu Ahmet ı 
• Yusuf oğlu Musa • 
• Askallı K. Mustafa ot. Ahmet • 
• Aska1lı Hacı Mehmet oilu Bekir • 
Kızıl tl'züm K. Musa oğlu Hüseyin • 
• Üzüm Ahmet oğlu Mustafa • 

Bala ıc:. İbr'1tlm M. Ali • 
• Kahveci celep Mehmet • 
• Faik oğlu Hüseyin • 

Halil oğlu Murat • 
Hasan oğlu İbrahim • 

• Pomak Mustafa oğlu Ahmet • 
• Frmcı Ali usta • 
• Şaban oğlu Hasan • 
• Kasap Mehmet Hoca • 
ı Mehmet oğlu Hasan 

Paşa K. Yunus oğlu Ömer 
• İsmail oğlu Mustafa • 
• H. Hafız Mustafa 
ı İmam Hafız Mehmet 

Kızılca bala K. Berber Ali 
• Karabekir Sıtkı 

• 
• 

Kemg~ ... 
• • Sabri • 

ı Selim oğlu Hüseyin 
• Pomak Arü 

• 
• 

Parsa it. Manav oğlu İbrahim 1 

• Kel Halil oğlu Hafız Mustafa 
• A'bdi Çavuş 

• 
• 

• Kurt Kerim 1 

• Şerif Ali 
• Molla Musa oğlu Mustafa • 
• İsak Ruso , 
• Dağdelen İbrahim • 
• Demirci oğlu Hasan ı 
• Pirevezeli H. Hasan l'ebmi • 

Arabacı Rahmi • 
il Nalbant Mehmet • 

Mestanın Hu.eyin ı 
Gördesli İbrahim • 
Şah İsmail • 

il 

)1 

" Hanefi oğlu • 
Hacı Sadık ollu İsmail • 

• Arabacı Yusuf • 
• Hahz Ahmet • 
• Hafız "İbrahim oğlu Osman • 
• Kırmızı Mustafa • 

Hacı Bekir ef. oğ. Hafız Hüseyin • 
İmam İsmail .. 

• 
• 
• Salih oğlu Hafızın Mustafa • 

Sa. Belediye reisi Molla Bilseyjıı • 
Semerci oğlu Hafız Ali • 

• 
• 
• Hacı Etemln hafız Hasan • 
ll Pata~ M. Ali - • 

Halil Ça.vuş oğlu İbrahim • 
Papuççu İbrahim ÇavtL-, ı 

• 
ll 

n Deveci Hafız Mustafa • 
Ömer oğlu Mehmet • 

• Ali oğlu Bek · • 
• Molla Ey"p • 

• Sivaslı Ali dayı oglu Halil • 
• Çavuş oğlu Abdi • 
• Çakırın Useyln • 

- SONU YARIN -
.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••-: T. C. tzM.IR TICARET SiCiL ME-
• • Madd : '7 Şirketi saft kln.,..... ! Devlet Demir y oliarından i MURLUôUNDAN : mış he. n vı masarifin tenzilinden ... 

DCNKO NOSRADAN MABAT- ra kala? .. ~ıkd rıdır. Safi Urdan ıı. :ııııısıııııııııı•••••••••••ıaııaaıııııııııııııaııaaaııııııııııııııııııııaııaıııııııa• • . • 

HURD a. "'-CiR SATILACAK Şerikler adedi ylnniJi geçsin geçme- sene evvla. vüulto onu ihtiyat ak~ .,.. 
· n. an sin miidü.rler veya idare mec1lsl ve mu- rı1ır ve kalan m.ikdar, bedeli ödenmfl 

Q. D. YOLLARI 8 NCl lŞLETME KO~Y~NUNDAN ı rakip raporlarile .enelik bJ.1n9o ve umu- sermaye üzerinden yüzde yetmfşl Nuat 
Alsancak emtia anbannda toplanbdan b~tiıilmlt tahminen 4000 kilo ml heyet zabıtlanıwı ve lN heyette ba- SevU'e ve yüzde otuzu Bakla Erol'a 

hurda incir açık arttırma ile 19 / 1 /942 alinü aaat 1 S te mezk6r anbarda ko- Zil' bulunan hilaedarlarm isimleriyle birinci temettü olarak dalıtılır. 
misyonumuzca ... tııacaktır. hisse mikdarlarını gösteren cedvellerin Fevkallde veya gayri mellıuz ma 

Muhammen bedel 480 lira olup ~~ (36.00) llraJık m.n:akkat temi- musaddeJr Udşer n'Ulhası 9Clll içtima gö- raflar karşılığı olarak tutulan Jhtiyll 
nat makbuzlariyle tayin o~unan ~~ı~• li komuyommuıza seııtn (~ar. nünden itibaren nihayet bir ay zarfında akçesinın midarı firket aermaye111n19 
Şartnameai ifletme kaleminde gorule 1 r. Ticaret Veklletiııe gönderilir. nısfına baliğ olunca artık ihtiyat ak~ 

Madde: 20 - Şerikler adedi yirmiyi ifraz olıınma2.. Ancak ihtiyat akçeli 
geçmedill takdirde, umumi heyetçe ale- şirket .sermayesinin ~ ap1ı claa 
nt müzakere veya muhabere ile verilen şer düşmez yeniden ifrazına bql•m•. 
k8rarlarm tescil eve kayda mahsus ol- Madde: 28 - Şirketin zarar ve ... 
mak üzere bir mukarrerat defteri tutu- şeriklerin vaz'ım taahhüt ettilderl _.. 
lur. Bu deftere kararlar verildikleri ta- mayeyi tecavüz etmemek Uzere hıs... 
rih sıruile kayt ve altlan şerifler tara- lere göre taksim edilir. 

Toprak Mahsulleri Ollsl tzmlr tabeslnden : 
TAllLİYB VE TAJDdL ışı BKSiLTNESt 

Hububat un ve kepeklerin vagondan talıllyelerile anbara yerle§tiıme ve 
nakliye vaaatalanna tahmil )fi 13/1/942 8ÜDii saat 1S te ofislmb: binasn da 
açık eksiltme ile ihale edileceiinden isteklilerin prtnameyi görmek ve ekdt
meye fttirak için SOO lira ilk teminab tevdi etmek üzere ofialmhe mürac at-
ları. 8 9 10 11 12 13 78 (56) hndan imza olunur. İçtbmıda hazır bu- F A S I L 

lunmıyan ve fakat tahriren rey veren şe.. VI 
'J'lcaret veııaıetınden telJll§ eclllndftlıa: riklerin tahrirt cevaplarınm ve yukanda Şirketin fesh ve tasfiyed 

ııöderini ~öyl~ bitlrmiştil': -URLA MAL MüDU,RL'tYO~EN: 
k « - Bız dunyayı eski kötülüğünden 487 lira 42 kuruş keşif bedellı Urla 
':ırtarınak için mücadele ediyoruz. Bu hilkümet konağı tamiratJ 2490 No. lu 
~ hdeleyl bir uzlaşma bitiremez. Cün- kanun mucibince (20) günlU milddetle 
hiç ~ır ve şer arasında uz.laşma imkanı açık eksiltme~ e konulmuştur. 

Ege bölgeıi 1941 • 1942 yılı pamuklanndan akala 1, Akala il ve Akala 111 Y~ ml\ddetler zarfında cevap verm~ Madde: 29 - Gerek müdd~ hitao 
ticari tiplerine ait örnekler tesbit edilmif ve bunlar ilgillerin görüp inceleyebil· d~e;-ınden d~~ nr:nrf b~:nış ~~da v: g;r'k. dah: evvelde~~k= 
meler! için, İzmir borsasında bir cemekln içine konularak mühürlenmiftir. Şam- da o mıö anderilşen erektum , ___ er tarihl : d~ d ve. kastinyes nsfi~ ~ar vilerdın .. ııs• 

ferdir ki h~ görülmemiştir. Tam za- Muvakkat teminat 36 lira 52 kuru~ 
Urrıyet ve iman kahramanla- t 

rını ınUkMatlın:idırabllir.> ulbale KAnunusanlnin 26 ıncı ~a.~~esl 
----~e--.. günU saat 16 da Urla m~ mudurluğü 

B odasında mUteşekkil komısyonda yapı-

0 rs a lacaktır. . h · 
Talipler muvakkat temınatdını alavı 

fizCM 
408 İnhisarlar idaresi 40 
St Nurı Sevil 45 15 M ... A.li Mazotlu 46 

504 YekQn 
123473 Eski yekdn 
1~977 Umumt yekt\n 

No. 
7 No. 
8 No 
9 

No. 10 
No. 11 

40 Rez.akı İnhisarlar 32 
ZAlltag 

30 ton Susam 

46 
47 
46 

makbuzla ve Nafia müdürlilğiln en j; 
mış vemkayı komisyona ibraz etme 
mecburdurlar. mali 
Şartname ve keşi!name Urla ye-

linde r,54-1;~~. 19 81 (55) 

Ö sAKftRltOOOG DOKTOR 
44 60 o Kemal Sallll Aystq 
45 50 tNTANİ HASTALIKLAR 
47 M()TEHASSISI 
50 Hastalarım Hatunlye camil karp· 
55 smda Namazgah caddesi No. 20 da 
32 kabul eder. ·~• 

TELEFON: Klinik: 42%3. Ev: ..,.... 

LALE'de ı - l T AN'da 
•. ~EL: 2_1~~- _ B U G U N =· !EL:.~~~-

mı Fb.DI DE b.K DEi'.& 

·t NAPOLİ ŞARKISI 
MAJIY Gl.ORT 

2 KORK.Ul\Ç ŞEf.iR 
Kovboylar .JOIU OBıdBll 

panya tipi ile yerli ı ve yerli il tipleri için bir müddet abnra hazırlanacak nüm~- an g n en me PMUUI en ır e şır e ta yesın~ .~ u.ı- er me-
neler de ayni yerde yine cemekan içine konulacakbr. BöylCC:C teeblt ~d~~!O kaydolunur. . . . . zu~dur .. Bunlar tasfi~e ışını tam salaM-
ve edilecek bütün tiplere. alt resnı: örnekler. lzmlr mıntalta ticaret .mu~urlu- Madde: ~1 - $erikler. adedi ~ırmıyı yeti h;lız oI~rak müştereke~ ~kel 
ğünce çoğaltılacak, Ege bölgelesindc pmnuk. yetiftiren merkezlerdm tica· et tecavuz etsin veya etmesın karar ıttihazı ehnek suretıle yaparlar ve şırketin em
ve saniyl odalanna. bulunmayan yerlerde . belediye dairelerine gönderilecel.- için şirketin en az nısıf sermayesini tem- \al ve eşyasını ticaret kanununun tas&. 
tir. sil eden şeriklerın müzakere edilen hu- yeye dair hük"it leri halinde nakde w 

Egede pamuk al!f verişi. vasıflan belirtilen bu örneklere göre yapılacağmdı n su. lehine rey vermiş olması lizımdır. alacaklannı tahsil ve borc ve taahhiltle
alıcı ve aabcılann bunlan görmek azer.e, lzmir boraa81na lzmir dıpnda bulunan· Aksi takdirde verilen karar keenlem- rini yerine getirirler. Tasfiyeye memm 
lann da yerlerinde ticaret ve aanayi odalanna veya belediyelere müracaat et-- yck•ndilr. olan müdürler diğer ~.riklerbı muv.. 
melerl ve malın örneklere uygunluk dereceal Gadlııdt: anlaşauuyanlann honar Madde: 22 - İttihaz edilen kararlar fakatiyle şirket mevcudunu heyeti umu. 
mn hakemllilne bat vurmalan ilAn olunur. 6 8 38 (29) suretlerini veya astllarını şiTket mildür- miyesile başka hakaikt veya hnkm! .m-

lldn 
leri liizumu halinde şerlklere veya Uçiln- sa devredebilirler. 

Aydan Br"8yU iaclı' ıs'lh 
ltllünden: 

cil phıalara verebilirler. Verilen bu va- Şirketin umur ve muamelAtmın ı... 
sikalar şirket hakkında her nevi mua- fiyesinde bakiye kalan mikdar hlsselal 

a.-.-- .a1d.aa- melAtta muteberdir. nisbetinde şeriltJ.ere tesviye olunur. 
.. .._yona Dlu '"'• Madde: 23 - Şirket mUdilrleri veya Madde: 30 - Şirketin fesh ve tasft-

• Müeaaeaemizde yetletirilmle olan iki "'1ı inclr fidanım; 1S/1 /94 2 den iti
baren adedi onar kanıt bedeDe daiıtdacakbr. Aızu edenlerin timdiden vazih 
adreali pullu bir btida ile btediklerl fidan miktannı müeaaeaeye tahriren bil
direrek ura kaydına sirmeleıi Ye bedellerinin fidanlan aldıktan zaman ödene-
ceii il&n olunur. 9 19 29 8 S228 (2S39) 

Ali Galip Sevim Şe
kerleme Evi 

,. Sayın Mtlşterilerlm, 

Müessif yangından llODl'8 SEVİM ŞEKEllI.JCMB EVl'mı Kemenltı kara
kolu ittisalinde (51) numaralı maiazaya naklettltimi saygılanm1a an.ede
rim.. 
En nefla LOKUM ve ŞEK EKLEMELER w DfSAIJ dalma gerek burada 

ve gerek ŞEKERCİLER içinde 1'/S numaralı malanmda yüksek zevki 
nize ve emirlerinize t,ınadedir. 1 - 10 (2641) 

ŞEKBRC:f Aı.I GALiP IRMAK 

birisi lilzum gördükleri takdirde hisse- yesi Ticaret kanununun 451, 452, 458, 
darlan şirket menfaatına uygun bulduk- 457 ve458 nci maddesi hüktımlerine 16-
lan bir hususun müzakeresi için fev- re yapılır ve 457 ncl maddeye göre tan
kalAde fçtimaa çalu'abillrler. zim olunacak nihai ve kat't bilAnc:on• 

Madde:24 - Şirket mildürleri veya musaddak bir sureti Ticaret Vekllettne 
mildilrl1, şirket Rrm8yeslnin msfmm gönderilir 
ziyaı ba1lnde blssedarlan toplanmap F A S I 
davete mecburdurlar. Hissedarlar bu se- VII 
bep dolayisl:yle vaki toplanmada pke- Müetefeırlk hükümler 
tin devamını veya fesih w tasfiyesine Madde: 31 - Şeriklerden birinin •• 
karar verebijirler. fatı veya iflası halinde şirket mu.nfeslh 

F A S 1 L olmaz. Diler hissedarlar arasında ba 
V mukavelenamede yazılı müddet için ve 

Senelik hesabat ve kiım tevsii sureti ayni şerait daJresinde devam deder. 
Madde: 25 - Şirketin hesap .senesl Madde: 32 - Hissedarlardan hiç biri 

İkinci,kAnunun 1 ncl giinil başlar ve Bi- veya halefleri her ne sebep ve suretle 
rinciklnunun IOD giinil hitam bulur. olursa olsun hisselerinden veya men-

Madde: 28 - Şirketin hesap muam.,. faatlerfnden dolayı şirket aleyhine dava 
leleri için mevcudat ve muvazene def.. ı1 ame ve ş!rket mallannı baczedeı.n.e. 
teri, ye~ye defteri ve kopya defteı.i 1er. Hissedarlar şerikler heyetinin karv
namlle tıç defter tutulur. Bu defterler lanm kabule mecburdurlar. 
usulen notere tudik ettirilir. Şirketin Madde:33 - Şirket umuruna ait ı. 
ticari muamelAtına alt yazdılı ve aldıRı meselede bu mukavelename bu.kOmW 
mektuPJar, telgraflar ve tediyatı muta- ve bulumnadılı takdirde Ticaret kail• 
zantmm evrak nıımtuam. cloeya]ar ha- nu hilkUın1m tatbik edilir. 
linde mub•fau edilir IOllU Y A.RDI 
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Rusyada Almanların va-
ziyeti güçleşiyor 

Ja · 0'1Jar Marulla deniz üssünden istifade ede· 
miyo~~ar. izak eo~nda deniz harb! mi?... ~ 

R:ıı.h-o gaz tcsinc göre Doğu cephe- AFRİKA VE AKDENİZDE 
sinde ~"vyct tMn'\121. n hahkında .fazia LibJ a harekatmn Clair resmi tcbliglcr4 

m:ıllımat ,el l eınist.ir. Günlük Sov:y et ele ö·ıı>ınli hir şev yol:.tuı·. 
ft hJı:'•fc · .Je dn.hu 7.:j'nclc tahrip cdılcn J'vJal!ayn karşı· ~!J"ır hava :, aıTUzları 
Vtl'a <'1 cçen harp nınJ:tenıeB h, kk n- dev.ım etmi'ktecer. Be~ hafüı ı'1tıde bu 
d;ı ınc lümat \'eriliyor. 1 küçük ada yalnız bfr geceyi sükunetle 

Dün ilk olarak Stokholmdru1 gekn "e geçirC'bilmiştir. İngilizler Sicilyada b~r 
-;onradan Londrn radyosu tarofından hava meydanını ağır bomba tay:ı;arele· 
tekrarlanan haberlere göre Moja=sk ı·:ylt' t m ,;:ekiz .~aat bombardıman f'fmiş· 
Rur.ların eline dü.,rnfü~tür. Almanlnr bu- tir. · 
rasının alınmasını, kenoileri için bir oa- B:ı. tayyare meydanma sekiz ı;aatlik 
şarı saymışlardı. Göl'ünlişe göre So'I.·· bir hava taarruzu gerçekten ağır bir 
vetJerin en kuvvetli kesimfod l\fosko\'<l· hava tilarruzudur. Ak<lenizde büyük bir 
dır. Alınanlar için de ?o.Ioskovamn Ye fırhnanın kopacağı dab::ı kuvvetle iah
şimal bcilgcsin!n çok önc."Ttl v~dır. SoY· min edilmektedir. 
yetlcrin :OOtıya ilcrlemderi devam edc1·· UZAK DOÜUDA 
"e, Lenıngradda Almanların durumu 
tehlikeye düşebilir. Moskovadan M'.oja
isk istikametinde geliş1..'<'ek hareketl~ 
merkezdeki Almanları da tehlikeye cli.1-
şürebilir. Bımun için Almanların Moja
iskteki cephede km•\·etli bulurıınaları 
bir zarurnttir .. 

Almanlar batıya dÔğru <lnha zıy2cfo 
çekil em iyccekJ erdir. 

Eğeı· bir m!kdar daha batıya ~ekıl
mekte mahzur gör.Uyorlarsa, çckilebılir
lcr, amma Lenhıgrnddruci duruın1orı da 
başka bir şekle girer. 

Cenupta da Rus baskısı m·tmıı-; gHJj 
görünüyor, bu hareketlel'in Almanları 
çok uğraştıracağı açıktır. Sovyctlerin 
Kırıma bUtün bütün htı.kim olaca.klan 
hakkında tahminde bulunulamaz. Yal
nız eğer Sovyetler gerçekten buraya 
htı.kJm olurlarsa, Azak denizine dayaiı
mış olan Almanların 5'>1 kanadının ~ ine 
böyle büyük veya kücük çıkarnıalarla 
tehclit edileceği aşikardır. Bur::ıya yer
leşen Ruslar, tekrar Iloma.nyaya karşı 
hava faaliyeti basamağı tesis edecekler· 
dir. 

Siya•i vazi vet 

Japonların Manilloyı almalarına rağ
men henüz koridor mevkiini ele geçire
medikleri ve bu yüzden Manilla deniz 
UssUndcn fa,,dalo.namadıkfarı anlaŞılı-
yOl'. 

JaponlaT "iındi Amerikan me\."'Zilerini 
şiddetle ve havadan tazyik ediyorlar, iki 
gün evvel 50 Japon tayyaı·csi burasını 4 
saat süren bir akına uğratmısfo.rdır. 
DENİZ HARBİ Mi? 

' 
F!lipinlcrin en cenubunda ve Ln20n-

dan sonra en büyUk adası olan '.Minde
neau adasının ccnubuna doğru ve Adau 
ı:ıdnsı civnrında büyükçe bir Japon filo· 
sunun dolaşmakta olduğu bildiriliyor. 
s~ Fı·ansiskodan vaı-i1en bir habere 

göre Mindeneau adasının 600 mil doğu· 
sund:.. iki Amcı·ikan muharebe gemisi 
ile Japon kuvvetleri arasında· bir harp 
o]m~, Japon gemilerinden birisi batı
rılmış <li~eri ,de hasara uğraını~tır. Fa
kat bu habC'rler Tokyo tarafından tey!.t 
edilmem.is ve Amerik::ıhlarca da bildiril
memiş olduğundan ihtiyat kaydiyle te
lakki eclilmelid.ir. 

Rr.ıs prot~stosu 

r • 

Almanla.r: vahşi. 
---·---

Mareşal Peten 
Almanvavı ar· 
tık pekte ~alip 

saymıyo 

. -·-RUZVEL TİN KONGREYE ME · 
SAJI VE ALMANLAR -·-Radyo gazetesine göre İngiliz • An1e-

rikan müzakereleri hakkında Mi.ster 
Ruzveltin kongreye yolladığı mesaj hiç 
ıüphesiz günün en önemli meselesidir. 
Ruzvelt kıamı mahsusamızda görülecek 
olan •özlerinden ba~ka müttefiklerin 
açık gayelerini ıöyle' izah etnıiştiT: 

c- Harpcı efendilerin kölelili altın
daki milletlerine ram olmak milletleri 
kurtarmak. dünyanın her tarafında sö
ze, dü§Ünce ve din hürriyetini kurmak 
açık gayemizdir. Bunun için silhlanma
daki ezici tistünlUğilmUz, gerekli za
manlardn muharip müttefiklere harp 
aletleri verecek derecede olmalıdır, Bü
tün fabrikaları, elimlzdeki bütün aletle
ri harp va91taları yapacak bir hale .sok
malıyız. Bu karar en büyüğünden en kü
çüğüne, en büyük bir otomobil imalat
lıaneainden hir köy atölye9İne kadar bel' 
yerde tatbik edilecektir. 

Kaybedilen toprak geri alınabilir, 
fakat kaybedilen zaman kazarulamaz:> 

ALM/\NY ADAKl TELAKKİ 
Bu mesaj Berlinde de yankılar husu

le getirmiştir. Bcrlin: c Pasifik hadisele
r:i. Ruz.veltin harpten hiç bir şey anlama• 
dığını gösteriyor. Ruzvelt askerlik ve iç 
aiyaeet sahalarındn ~imdiye kadar takip 
ettiğ! volda devam edecek oluna hadi
!'eler sükunet},. beklen,.bilir. Bunlar 
Amerikayı felnkctc sürüklemektedir.> 
Df'mekt,.dir. 1 

AMF.KiKA VE FRANSA 
Vaşingtondan Nevyork San gazete

&İne hi dirildiğine göre Mareşal Peten 

hareketler ce 
yapmışlardır 

divorlar -·-MOLOTOF DEVLETLERE BiR 
NOTA GONOERDI -·-Kuibigef, İ (A.A) - Hariciye halk 

komiseri Molotof Rusyamn diplomatik 
münasebetlerde bulunduğu devletlere 
birer rtota göndererek Sovyet lutalan 
tarafından kurtanlan yerlerde Alman
ların yapbğı vah..5ice hareketleri protesto 
etmiştir Notada sayılan bu vahşet hare
ketlerinin sistemli bir planla tatbik edil
diği bi?diriliyor ve deniliyor ki:. 

cRus mllletinin haklı intikam arzusu 
bir gün hiç şüphesiz gerçekle~eccktir.> -----·-----Alman hariciye nazırı 
bugün Budapeşted.e -·-Berlin, 7 (A.A) - Naip Amiral Horti-

nin ve Mac.'.lr hükümetinin dbeti üzeri
ne Macnristana giden Hariciye Nazın 
Fon Ribbentrop Perşembe günü (bugün) 
Budapcşteye varacaktır. 

~~-~NIW'tıtllııwoww~----

Si cil ya ıa bL vük 
bir hava hücu .. 

mu yapıldı 
---· ---

Mihverin 44 harp ve 30 
nakliye tayyaresi 

tngillzler tarafından 

• 

:wua * 
Alman iddiaları 

---·---
" l n~iltere'' Av-
rupayı S ovvet

lere verdi" 

Alman - Rus harbı 
---·---

Sivastopolda 
,,100" bin Al
maı• telilikede 

"Hamlet,, davalarından biri bitti 
--~--.-..----.._ ........... ___ #lı/Wll1' __________________ ..,_ ..... _. 

-·- -·- Muharrirler de, san'at
kirlar da mahklln1 oldu lngilterenin Almanyaya.. Merkez cephesinde Al· 

yıkmak kararma adeta 
hayret ediyoıelar .... 

Berlin, 7 (AA) - D. N. B. lıildiriyor: 
ftDoyçc Diplom:ıtişe Uund Pv1itişc Ko
respondanı;~ gazetesi *Taymi!'• tarafın
dan neşı·cdil n Edenin Moskova scyalrn
fnc dair makaleyi inccliyerek di,)•or ki: 

Bu yazıda İngiliz hükümetinin Avru
payı Sovyctlere verdi~irıi okumak müm
ki.incliir. Bu hareket lngiltercııin Avru
pay.ı karşı yeni bir ihanetidir. 

İngiltere bu suretle Bolşevik tehlike
sine kar~ı koyabilecek tek l-uvveti yık· 
mak istiyor ve Avrupa kıtası.nı bile bHe 
gof:?evlkforin kucağına abyor. İngiltere
de her kes bunun ne demek olduğunu 
ve Bolşc\ iklcdn fırsat buldukları her 
ycl'de ne gibi valı~ctler yaptıklarım bi
lir. Şimdiye kadar diğer milletlerden 
kendi hesabına fedakarlıklar istemic; 
olan İngiltere bugtin ayni dava için b~ 
millctleı-in kendilerini kurban etmeleri
ırr faiiyor. 

:~ıımuı:ııımmıııııtıummıııııırmmmmnmı= 

~ Petroı /arı yok et· ~ 
~ mek ısteyen febeke ~ 
~ n1e ydana çıkarıldı § 

~Kostarilıada 50 Alm~j 
~ ıevlılf edildi.. ~ - -S Nevyork, 7 (A.A) - Koatarika- § a da petrol stoklarını yok etmek isti- § 
§ yen bir şebeke meydana çıkanlm11- § 
§ tır. Casus1uk ve bozgunculuk au- :; 
E çundan 50 Alman tevkif edilmiş-~ 
:: tir. Bunların arasında bir çok iş : 
E adamları vardır. E 
OllJllllllllllttlllllllhlll•lllfUHHlllllUIUIUllllltllr: 

lJ z.ak aoğu harpJerı 
(Baştnrafı 1 inci Sahlredc) 

taki tayyare meydan1arına baskın hücu.
mu yaparak Y.erdeki tayyareler~ ve ban
garlan tahrip etmiştir. 

Japon tayyareleri Singapurdaki askeri 
tesisleri de bombalamıştır. 

Tokyo, 7 (A.A) - Tebliğ: 
Filipinlerde son kat'i muharebe Vato 

yarım ada<;mda olmuştur. Dağlara çık
mış olan Amerikalı ve Filipinli kıtalar 
kuvvetlerimiz tarafından amansız bir 
§ekilde kovalanıyor, japon kuvvetlerhıin 
arasız taarruzları altında dü.~man mu
kavemeti gevşemi~ir. 

Japon tayyareleri rahatstz edilmeden 
büiün ynnm adr.ya hakimdir. 

HONG KONGDA KAYIPLAR 
Tokyo, 7 (A.A) _ Tebliğ: 
Hong Kongun alınması esnasında düş

mandan 13864 esir alınmıştır. Britanya
hJara ağır koyıplar verdirilm.IŞtir. Hong 
Kong muharcbcleıinde düsman 2023 ölü 
vermiştir. japon kayıplnn • 732 ö]ü, 1800 
yaralıdır. 81 tıyyare, 5 harp gemi.si ve 
16 ticaret gemisi kaybedilmiştir. 16 tica
ret gemisi harekat esnasında hasara uğ
ramıştır. 

Düşmanın 559 tayyaı·esi havada veya 
yerde tahrip edil~iştir. Bunların 416 sı 
av tayyarcsid)r. D\işmanın· 2 muhrip 9 
top çeher ve 2 nakliye gemisi batınlmış
tır 2 top çeker zaptedilmiştir 81 tank. 
206 top, 2000 kamyon. 5000 ateşli silAh 
elde edilmiştir. 

A VUSTUıµLYAYA B1R AKIN 
Kmıbera, '1 (A.A) - Avusturalya ha

va umumi karargahı bildiriyor: 
Avusturalya toprak1an üzerinde UçUn

cü japon taaıTUzu dün Rabot . tayyare 
meydanına ypı1mıştır. Şehir çevresine 
biç bomba düşmemiştlr. Taarruzu yapan 
japon tayyaı•clerl bilyUk mesafeli tayya .. 
relerdlr, 

~-~~ıwoıMr~<WW~~~~ 

Bir An ~ erikan 
ırazetesinin mü

him yazısı ___ , ___ _ 
Almanya geçen harpte• 
ki Marn mallftbiyetine 

1 
şimdi Rusyada uğradı 

deniliyor •• 

man hatlarmda gedik 
a~ıldı • Rus gizli silahı! •• 

Stokholm, 7 (A.A) - Sovyet ordu
su dün yeniden Kırımda Sivastopolun 
100 kilometre ~imalinde bulunan ve 
Opa:toryaya nsker çıkarmı~tır. Bu ha
reket neticesinde limanda ve plajlarda 
bütün gün gi;ğüs gö~iide ~iddetli çarpış
malar olmu§tur. Karaya çıkış hareketi 
Rusların deniz filosu ile pike bomba 
tayyare filolari \'C av tayyareleri tara
fından korunmuştur. Eğer hu hücum 
muvaffak olursa Sivastopolu muhasara 
eden l 00 bin Alman askeri için ölüm 
muhBkkaktır. 

Bu Alman kuvvetleri esasen yarım 
adanın doğusundan ilerlemekte olan 
Rus kuvvetleri tarafından tehdit edili
yor. 

Temin edildiğine göre doğudan bir 
Sovyet kolu T eodosyanın ~imalinden 
Aze.k denizine vannııt ve Ker~ yanm 

lstıınbul, 7 (Yelli Asır) - İstanbul ay hapse ve yüzer lira para ceuı.sına m8li 
§ehir tiyatrosunda cHamlebin temsili kum olmuşlardı. Fakat Celalettin Ezi.. 
hakkında yapılan tenkitler üzerine acı- nenin yazısı tahrik mnhiyetinde görilldU.
lan davalardan biri neticelenmiştir. J ğündeıı Muhsin Ertugrul, Neyyire Ez.. 

Muharrir Celalettin Ezine beraet et~ 
mi~, muhanir Peyami Safa, Cihat Ba- tugrul ve Zeki Coşkunun ce.zaları kabili 
baıı, Zeyyat Ebtizziya altışar ay hapse temyiz olmak iiure dmder ay hapsi! 
ve yüzer lira para cezasına, §ehir tiyat~ indirilmi~tir. 
rosu rejisörü Muhsin Ertugrul ve eşi Yine cHamletb ten doğan diğer d ... 
Neyyire Ertugrul ile Zeki Coşkun altışar valar ayın on dördüne talik eclilnüotiı'-ı 
~~<:".~<:'><:':>-~<:::>-<::>'C:>-<::>'~C:::::::--~~~~ı;;:::ıi 

Maaşlara zam yaf>ılaca-
tahakkuk ediyor 

~ 

gı 
adasındaki Almanlann ricat yollannı Ankar ..,. 
kemn.iştir. Diğer taraftan Sivıuıtopol a, 7 ( 'elefonla) - Barem Söylendiğine ıöre bu mınların -ve .. 

kanunlanna tabi müeaııeselerdc -~1·--- • ıAb· tutulma bahis ..'J....-garnizonu da hücumlar yaparak ehem- ~ gıye w ı sı mevzuuuwo• 
miyetli bir çok stratejik noktalan geri veya ücretli memur ve müstahdemlere Zamların fllbat ayı aylıldan verilirken 
lm Alın 1 h fevkalade ahvale muıihııur olmak üzere a ışhr. an ar er taraha deh§etli tatbikine geçilmesi ihtimali kuvvetlidir.ı 

bir mukavemet gösteriyorlar. Şimdi yapılması mukarrer ma~ş ve ücet zam-
Ştuka ve av tayyare filoları da meydan larma daJr kanun lAyihasmı hükflmet on Bu takdbde. maqlı memurlu bu 2aJDI 

muharebesine lıstlıak ediyor. güne kadar BUyUk Millet meclisine sev- lan §ubat çı hqında, ücretliler ise §U"' 

Sovyet cephesinin merkez keıılmlnde kedecektir. İ.Jat ayı sonunda alacaklardır. 
MoZaık çevresinde şiddetli muharebe- , ~ ~~~~-..::-~....c:-~,,,c::-.,,,c::-.~,,.c-....~, '=> -Y">"">";;::ı..-~;;:::..<;:::;.ıc:::>-<::::...c::::.<:::::.<:::::r::::-...<~~ 

ler devam edJyor. Söylendiğine göre M • ı 1 M 1 e • d d •• ıehlr defalarca bir tarafın elinden öbür ı.. } et ec ısın e un 
tarafa aeçmiıtir. Almanlar Ruslann .a 
merkez cephetinde bir gedik e~tıklanm 

k·~~~~~;~1;!8;.,, tanklarla..,_ noter kanunu konuşuldu 
ğuğa dayanan hususi bir benzin kullan
dıklarını söylüyorlar. Nazi mahfilleri 
bunlara karşı koyacak ellerinde bir va
sıta olmadığı için onu gizli flilih diye 
vasıflandınyor. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 7 (A.A) - Alman tebliği: 
Kırımda harp gemilelinin himayesi 

altında ve Patoryada karaya çıkan düş
man kuvvetleri seri bir maneVYa ile ve 
ev ev yapı]an şid,Jetll muharebelerden 
sonra yok edilmiştir. T odosyanın cenup 
batısına çıkan küçük bir kuvvet te Ro
men birlikleri tarafından dağıtılmıştır. 
Alman bomba ve av tayyareleri teşek
külleri Kınına· çıkaiı Sovyet kmetlCYl
n'e ve Karadeİıizdeki münakale yo11an
na taarruzlar.da bulunmu§tuY. 

Doğu cepheaiıün ort;_ ve olınal ke
simlerinde d~manm ~iddetli bir soğuk 
altında yaptığı bir çok taarnızlar dün 
de ak.im kalmıştır. Harkofun ıimal do
ğusu çevresinde döşmanm hatlanmız
daki mevzii bir yarması karşı taarruzla 
izale edilebilmi~tir. iki Sovyet taburu 
darniadağm edilmiştir. 
~~~~~ .. _...._.~~~---
Makine ye 

., erilirken 
l 

B. Ruzvelt -----·---1-1 arp zamanına ait ilh 
bütçe me•aiını ltong

reye gönderdi -·-Vaşington, 7 (A.A) - Ruzvelt harp 
zamanına ait ilk bütçe mesajını kong
reye göndermiştir. Bu mesajda denili~ 
yor ki : Hayat tarzımızı korumak için 
ödemimiz icap eden bedel her ne olur
sa olsun oıı.u ödem.eğe karar venniş bu
lunuyor~. Tahminime göre 1943 mall 
yılı için harp masraflarımız hemen he
men 56 milyaı· dolar tutacaktır. İçinde 
bulunduğumuz malt yıl için harp mas
rafları tutan 26 milyar dolardır. Şim
di bu masraflar ayda iki milyar tut
maktadır. 

B. Ruzvelt şimdiye kadar misli gö
rülmemiş olan bu masrafları karştlamak 
ve bir eri.fi!syona mAni olmak i1zere tes
bit edilen munzam vergiler programının 
bir tablosunu çizmiş ve şunu ilive et
ml~: 

Harp ve znfer gayretlerimiz için mali 
hlç mAni olmamalıdır. 

--------
Ankara, 'l (A.A) - Büyük Millet desi kabul ve ,blr maddesi encümene ia• 

Meclisi bugün toplanmış orman umum de olunmuştur ..• Maddelerin mUzake:re
mUdürlilğü 19~ mali yifı he..sabı kat'isi si esnasında bazı Azalım ileriye silrdük• 
kanun Ulyihası ikinci defa reye konula- leri mUtalAalara karşı Adliye encümeni 
rak kabul edilmiş ve Noter kanununun mazbata muharriri ve adliye vekili ta
bazı maddelerini değiştiren kanun lı\yı- rafından cevaplar ve.rilmi;ir. Mecli.t 
hasının müzakeresine devamla "I nınll- cuma gUnii toplanaCaktır. 

...ı....',:..c...~~~ 

Bir hayırperver öldü 
Ankara, 7 (A.A) - BUJ"aya gelen Uıtiyaçlaıına aarfedilmek. üzere m1lli 

bir habere göre Londa sefaret.imiz mile- müdafaa veklietimize ve Kahirede b'll" 
teprı iken 1926 senesinde baricjye mee- lunan 10 bin Mısır lirası kıymetindeki 
leğinden aynlan aüvari binbatısı Mekin 
Mukbil Parlste Amerikan hastanesinde evini de cliploması meslekine hizmet 
vefat etmi~tir. Merhum aervetinden 15 etmek üzere hariciye nezaretimize te:mll
bin lngiliz lirasının süvari tegkilabnın kini vaaiyet etmiftir, 
~~~~ ~~..<:'::~.<:::ı....:::..<:::ı..<::::ı~~~ıe;:>.o;;:>~ 

Karın bozduğu seferler 
intizama giriyor 

Aııhra, 'I (Telefonla) - Kardan ka- tadır İstanbul postası bugün 14,.25 de, 
panan Diyarbakır • Yolçatı, Konya ekspres aaat 21 de .Ankaraya gelmişti7• 
Bozdaj - Edirne - Babaeski demiryolu Bugün buradan kalkan bazı trenler :ıa
hatlan bugün işletmeye açılmıştır. Ma- manında hareket edebilmişlerdir. 1staJ>'I 
latya - Çetinkaya hattının açılmasına buldan Ankaraya ve Ankaradan lstanbu
çalı§ılmaktadır. Çamlıbelde bazı yarma- la hareket ettirilmekte olan konvansiy<>
lar kar fırtınasından dolmuştur, Yol nel trenlerinin yarından ilgası muhtc .. 
amelesi bu yarmalan açmağa çalışmak- meldir. 

T of os sür' at katarları 
haftada 2 güne indirildi 
Ankara, 7 (A.A) - Bazı zaruretlel' 

dolayısiyle Toros eürat katalannın haf
tada iki güne inhisanna karar verilmi!t" 

tir. Bu sebeple Haydarpqa ve Ankara
dan çarşamba günü Suriye istikametine 
ve meydan Ekbez hudut iatasyonundan 

cuma günii, Ankaradan da cumaıtesi 
gÜnil Haydarpap istikametirie hareket 
eden Toros katarlan ve bunlnrla bul~-
mak üzere lekenderundan perşembe "l/t. 
Toprak kaleden cuma günü hareket 
eden katarlar 14 eon klnun tarihinden 
itibaren lcaldınlmı§br. 

Olgunluk imtihanları kalı vor 
Ankara, 7 (A.A) - Maarif vekilliğinden tebliğ edil.mittir: 
Olgunluk. imtihanlannın değiştirileceği hakkında bazı guetelerde yazılan 

haberlerin hiç biri doğru değildir. 

Deniz yolları umum müdürü de/!işti 
Ankara, 7 (Telefonla) - Deniz yollan idaresi umum müdürU thrahlm Ke· 

mal Bayboranm münakalat vekilliğinde bir vazifeye nakli ve yerine maliye mU-
tekaitlerlnden Halimin bayini karar1aillmıştır. 
~~~ ...... ~"'>'<'~~-.,,...:-;,..~ 

Amcrikn sefiri amiral Lihi şerefine ve
rilen ak~am :ziyafetinin Amerika ve 
Fransa miinasl!betlerinde çok önemli 
bir olav tc•kil ettiği anla'}ılmaktadır. 
M:m~~al Pcten artık Almanyayı eskisi 
{;ibi "':>l•p g(jziile görmemektedir. 

Kahire, 7 
tebliği: 

yakıldı.. 
(A.A) - Orta şark hava Nevyork, 7 (A.A) - Nevyork Taymis 

gazetesi yazıyor: 

Mesajda 1943 yıh için ilk krediyi teş
kil etmek Uzerc 13 milyar 600 milyon 
dolar istenmekte ve Amerika birleşik 
devletleri malzeme yapımının son had
dine yakl~tıkça tedricen ve yeniden 
büyük mikdarlarda krediler istene~ği 
bildirilmektedir. 

niden i.~et etmiş ve yedi milyar dobr- kartlarının şimdiden tatbikine başlanıl .. 
hk munzam vergilerin 1943 yılında tah- mıyacağını zira başlıca yiyecek madde
si! edilmesi !Azım geldiğini söylemiştir.. leri için şimdilik bir sıkıntı duyulmadı• 
B. Ruzvelt yüksek karlara maliyece el ğını bildirmiştir. Mister Ruzvelt 30 Ba
konulması tavsiyesinde bulunmuş ve zır:ında nihayet bulacak 1943 mail yılı .. 
vergi bakımından fevkalMe tedbirlerin nm umumi gelirinin 17 milyar 852 inil
alınması vaktinin g~ldiğini bilha<ısa kay- yon ve umumi masraiları 52 milyar 7~ 
detmiştir. milyonu milli mildafaa masrafları olma1' 

Vis;n-n vaziyeti ve 
A m~nyada endişe .. 

Lomlrn. 7 (A.A) -- İngiltere hasını 
Vı i ili' BPr1iıı arasındaki münasebetle.
r i 1 tk: ·C de\ run ediyor. 

Trj:ın·s *Vaş'nin vakit krt2aumak si
ya.ı;cti başlığı ::ıltında ncşrcitiği malrnle· 
de dnor ki : 

"Ilitlerin ıncshur snbn ti:kcnmiştir .. 
Par!s n:ıd:vosu Sen Piyer ve Mikelon 
hırsı?lıklarnu kufi derecede takıp etme
diğinden V~iyP .:ıicldetlc hücum ediyor. 
Pctcııin si:ı;,ıseti Hisliklidir. Mnre:;;al, ye
ni yıl nutkunda general Degolden z'.ya
de i-:birlikc;ilı.rini kasdctmistir. Bc!'lini 
kı:.1.dırnn bu il1timnl s alnız marc:şalın de
ğil, mü O.\ 'derinin de Alman zaferine 
innnınndıklorım ve gittikçe daha az ina
nacal lan kanaatini kuvvetlendi..'"Illiştir,. 
VİŞİYE VERİLECEK MÜKAFAT 
Almanya ile isbirliği yapılmcZSD, Al-

Geçen Pazar gecesi bombardıman 
tayyarelerimiz Sicilyada Kestel Metra-
no tayyare meydanına hücum ederek 44 
düşman tayyaresini tahrip etmişlerdir. 
Büyük meydanda bulunan düşman nak-
liye tayyarelerine hücum edilerek en az 
30 adedi tutuşturnlmuştur. 

Geçen Pazar gecesi, akına devam edil
miş, yangınlar çıkarılmış ve petrol de
posu berhava olmuştur. 

İngiliz fayyareleri aynlırken pilotlar 
hava mcydanındr.ı 14 tayyarenin daha 
yanmakta olduğunu görmüşlerdir. 

manyamn ~imal Afrikayı ~gal edec'-ği 
hnkkmdn Lusur tnrafından yapılan be· 
~·anat mi.ina-:ebetiyle Deyli Telgraf di
yor ki : 

•Bir gün gelecek Visi bugUnJüi Al
man hakaret fıı1ın:lsın~ göğUs germenin 
müldifotını alacaktır.• 

Kurtarıcımız kimdir?» 
Acaba altı hafta evvel, Almanlara kar

~ı taarruza geçen Rus orduları mı? 
Acaba Rusyayı kurtaran, 1940 da Bri

tanya adalarına karşı yapılan bütün ta
arruzları akim bırakarak hava zaferini 
kazanan İngiltere midir? Eğer İngiltere, 
o zaman yıkılmış olsaydı, Sovyetler Bir
liğinin şimdi yerinde- yeller esmez miy
di? 

Libya zaferi Mo.skovayı kurtamıak 
hususunda ne derece hizmet etmiştir? 
Bunlnrı ileride öğreneceğiz. 
Şimdiden srjyleyelim ki 1914 Marn za

ferinin donmuş Rusya sahralarında ta
zelenmiş olm:ısı bizler için kayda değer 
bir hadise teşkil eder. 

Japon gençleri Man
çukoya r,önderiliyor .. 
Tokyo, 7 (A.A) - Japon gençlik 

azasından 130,000 ldııi Mançukovs 
gönderilecektir. 

BütUn bu tahminler milli gelirin yaı·ı
sını harp gayretleri uğrunda vakfetıne
ğe olan azmimiz.in aynasıdır. Pratik bir 
ifade ile bu bi.itçe mihver devlet1erinin 
meydan okumasına bir karışılık te~kil 
eder. Asker ve malzeme göndermemiz 
Uiz.ım .. Denıokras?nin anbarı rolümüzü 
oynamakta devam etmemiz lazrmdır. 
Düşmana galebe edebilmemiz için mal
zeme yapımımızın onlarınkini geçme.si 
lhlındır. Düşmanın malzeme yapınunı 
ezici bir surette geçmeliyiz. Bu dünya 
harbinin her hangi b:r a13Dlllda dü~
mandan daha çok mikdarlarda harp 
nınlzcmcsine malik olmalıyız. 

B. Rtız\'elt harp masraflarına imkan 
nisbctindc vergilerle karşılık bulunma · 
sı hakkında geçen yıl yap'bğı isteje ye-

Bundan maada B. Ruzvelt bu ytl ya- üzere 58 milyar 928 milyon olarak tah• 
pılacak istikraz.ın 19 milyru.· dolar kadnr min etmiştir. Maliye kanunu esası ilse .. 
tutacağım bildirmiş ve demiştir ki : rinden ahnacak vergilerin tutarı olan 1 

Mildafaa programının tııtbikine başla- milyar doların da hesabından sonra bUt• 
nı1dığı 1940 yılında 43 mHyaı· dolaı·dan çe açığı 35 milyar 541 milyon dolar tut
ibaret olnn uınmni borçlar'o tarihten i.iç maktadır. Umumi borçlaı- ise 3(\ H~· 
yJ1 sonra 110 milyara çıkmış olacaktJr. ran 1943 Ü!Tihlııdc 110 milyar 422 milyo• 
Bu 1940 yılında b5r milyardan ibaret yıl- na çıkarılacaktır. 
tık faiz tıllkdannı 1943 haziranın sonu- Vaşington, 7 (A.A) - Ruzvelt gaze
nu iki buçuk milyara çıkaracaktır. Öde- tecilerin hususi biı· toplantısında koDg· 
nccek faiz mikdaı:ının böylece ~oğalma- reye gönderilen bütçenin dünya tarihiJJ• 
sı vergilerin harpten sonra mümkün de en kuwcili bi.ltçeyi teşkil ettiğini ,re 
olabilecek nisbeltc indirilmesine bir salAh!yetli Amerikan memurlarının tall-" 
mücTdct engel ola ·aktır. nıiniııe göre Ahnanya t:ırafından yapı~ 

Mist<-r Ruzvelt mesajında İll§~ kartla- lan harp masraflarının hemen hemen i1'1 
rından da bahsetmiştir. Fakat bu ia~e misli kadar tuttu.~nu söylemiştir. 


