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ŞElliR DABERLERi 
Cenup Ameriila 
Cümhuriyetleri 
harbe müdahale 

rlerİID ze ve- Tütiin piyasası açılıyor edecekl.:ıııı.r mı·? 
2'ARIHI ROMAN Yazan : Şahin ü•u11•tı •1 k h d• ıır- ·~ 

Den ek sıvnşacaklardn! rı ece e ıye- Rir tahmi~t;° göre fiatlar Rio ne .ı..!. 
_____ ,,__ ler ser~Sİ koaferanp ba saaHa 

• 

K1v~::;;.::':::·.~.:--*-"'7~ 70 - 150 kuruş olacak &ıeTll~~ ... ı 
55 .... ll:edlyeleat satdı70• a:..wtp, at., D-+lnM dbıllıu· 

·- - Kızılay cemı,.eti, Yardım sevenler ku- .-.ca...a~ ı-... k .u-- w • .&im• lle•etl de •eldi riJeti. av 11r_ a ,-ı.. lla7ti, laa-
Sizi m11-- Siz hıç merak etmeyin. .. 

hakkak buradan kurtaracalııP, 
IOD defa olarak delikanlıya yen 
kerre daha teminat vermekten 

eli~ 
...._ ~ etmeclen yavqcacık nımu JJe ifblıtiii yaparak ~rlerimize • ........ a .. wa .....:ile ..,.a- 11 ......, Pnn , Slılr '•_... .... da-
..._ ~ 9elmK bteJenJer için )Umml11 a ;r o w VVll .. ~ luırp iVıa !J'7dı' ~·· 

K--'*ta 1mrlı Mnnl•rla ilıeı-Je,erek Wiye1eri 
8 

ucuz bir ftatle hazırlatmış- Tütiln' plyasasuun "ılmasına Uç gün 1Dif Ye mevcadunua •vılıwf-~ do- llelrın'Jra : Mlrverle q,lomasa mlna· 
rmaı hı ~Wd Sb1i bpmm ~ tır. Bunlar~~: çı· kalJmıtU". 1nhiariar Jtltresi, Yerli Uriln-~ 1M1 - t11Ga ~ ..._ ııl lletilll ' Wk, . 
,_ ..._ ı•W.. ~duan ....... en =;!:'t9 bua1an aba .ı.c:k. ler lifı.ti, hUIUll pl'kft ve ..Ut1Sese· tikte tel1im ..ı11ek ~tul. .ip ft .......,, Ut~, V• :;''• •ı.r· dlslai alamadı. 

iden ltlr 
de ken-

* ~ U- .-cltml 1ıılr ..,lakta çsb- tar ederimbe hedlye)erinl cemiyet lerle Amerikalı alıcıar son hazırlıklarını sal.renin tatUnJer 't' ."ten ..ıa iade- ............ 6cr· 4 h:m tmıın . "yerele, M h r hızlı adımlarla yiıru ıak "lrıftdm mha w"1 sua,J1ll alt ~-'-'- --...__u_.ı,_ .L: + .. - .. ml:ımı111ardır si .iafenml:fuo, h if ticlftt wkl'eöM c4 'ıhnlir . zın~~i:.tan b&Ja bUrUren bıl.- ftZIDllla ııma..tr.k oldu. nll~=y• ..--.--···•-=nw. h ..,. F~;;.ıtiıjJ · A ı.e..ea l>iirik cluyuru]c •• Bir Dru. 1Mıllamuı· r.. ! Puifik h.n lı Amerilla~ a 
ranhklann aruındaıı kendisini O ..... tamembrle lıell1la ve JUi b- • = ".l:,~ ~et y:: l>Jr ~ipf ı<Mt-.reeeği wı lllB'lrPlteııia ç, • mtisa ................. pnlmı edeeeiini diıa ......... 
buk kurtardı.. r.-hlı Wr ı..w. 1'a1ama .a.111 .ı.ı.n ı.....-. fllpbe eclilmemektec1i on be§ gUn içinde tükeneceği talunin .ALlılANLAR GBLDt llüJi..q eda AmeıL ıaillellerl, b-

kesif ka-
pclt ça-

Mehpare hlç bir ıeyin farkın kodııladan ....... bap btetdildım. mn- PIAl • • olunmaktadır. Fiatler halrlcında henüz AJmanp adma tattla ~aata ya. yıtsl2 ve prtm Ameribya yapılan te-
oL O dakikada genç kızın ruhun ıa i6aJoet ocfwn• a.la ı 'plfllne bir §eY söylenemeue de bir tahmine gö- pan Rem.sına firmaıwıı temsil eda bir eavidi bmlilaime '1 1 ' ş llir teca\ üz bir. ürpertlsl bpbmq büm ......... bm-n m .... bire aJ.:yb Koca.ını bofnıalttan re satışlar 70 - 150 kuruş arasında ola- heyet İz.mire gelmiştir. Heyet evvelce ~? Cenup Amerika milletlııe-

da delil-
u derin 

Deminkt temasın vücudunda 1ııir hh\eJ.a .uurma1dan keodisW ala- l.T 1..-.&.! cakm. satın aldıkları tUtUnleri görecek ve yeni rine aıeliace, cihaaıtumul tehlikeler tıar-
t&th ... ~ tmirl aadatlen madı ft kendi bncBsine 91y1enerelt .. ~nan " ecancnn Tütün milstahsilleri alakadar makam. satqlar hükmü tenuııslarda 'buJuAacak.. psmda halana 4-ı111aa o ........ 

uyordu. 
bıraktığı 

hAla 
zail olmaıru§tıi' Halbu ki Me ti ki: L.a. L-/ı • lardaıı f&Yanl dikkat bir dilekte bulun- tır. Almanlar bu sene de takriben 12 zihtir ki Rio De Janeiro konferammda 
hbled Clndnl bı.. bir 8det - Vq çifte JCumralar Ya.FL Xe ~ ~fftKU manu eme•ı mu§lardır. Kanaviçe fiatlerinin yüksel· milyon kilo tfltUn satm alacaklardır. zso milyon insanı temsil ec1en !t dlnı· 
geren bu derin sevda UYU§ukl 1Mık merdmell fama ,.clder " bfel.. e lııuri,.U. hiltün wı--. Mit -~ 

hparenin 
perdesi 

uğu aynı 

zamanda genç kwn duyucu uz 1erial lmabp hpraala ~ ~C..--la OnC&k kayGnde Rlclvan ZABITADA rek müşterek bir ~pbe kuracaklarJDI 
faaliyetini de • Qle kadet ..... bu M !yve • bdar atetll Wr _.~~ - deJfk-1 laolaM öl- fÖ.min etmek •iiı.llca Sil'! Zi-
lm mefh'\c 1m ı..ı. cetirm.if im ..... llulWrlrak bir lllm •*·•- dllnnektıta --=--.. =..w a.lft!Wl ft bu mmctlerdcn hl~ birl Btr1eşlk ~ 

uvlannın -ek OD· 
b.lıanı-

yordu ... Zira Ottasmam çWp ta meyclwla dmwbn buma _.., •• aWı kana Vecalııat Alma u. 8"lilill olduju 2 Es d h t t ldu huriJetlerin mağlubiyeti halinde keJMli. 
.. zınrluım ... &1dbclaa ela andm mı. delibnha• pkıcı bir olıd•• Bam Sqmm muhalrru'en. rarcı a a u u )erini Wdeyen aldbetiea pili ..... 
na arın pefl9e siyah bir gl1ge 1-raret ..,.,. ıa... bealma 1'ft'ft- dUn hrimlz ğı mahkemesin· le 
bulunuyordu.. neler gibi kendisini teslim ediverdi. d! ~ ~~ ceza ......., r. ŞEYKBT BJl.Gfftl 

Bın blr --tablmış 

Ama Yarabbi ae .... pr Ben bu işin böyle bir' oeüce Y--=eli· Bnelki celselerde olduju gibi mah- A--•aca ••• ,.,......... ve sUl'lk9 Amentü •a ..... ak ---·-
... idi bu! Meı.•mm adaıs ıai Aten aqmndan heri .ezip <i~ keme salonu De koridorlar hınca hmg ...,..., • T... ·---
1* 4Wdb hile.,, ' ,..m. dum. Havuzlu salonda kızla oğlan gözle- dolmuştu. Celse acıJmca enell Vecaha- istedilerse de WWW allak OJamaddal' BoftlOYA Genellll 

napk bir 
mıiaıı 

a.. '1ıa 11119 klan a.ctl l(i1ges rini biriblriaia lliıerindm hi9 8.Jıtılll)'Ot'- tin veldDıtdDclea 8. Ballı T.vfik söz aı. ~ • 
..... OllwlkWea .,.n. ta ardı... llllf, maktul Rıdvanın boynunda g8ril· . k d ~ llalDllade 

i. 
mami,le 1 

e&teldl Mr-.. ldL.. Demek Mehpare g6zel delikanlı ~ len asarın bir llet katla ile husule ge]e. Jmıir &UetM&, 88Deleniea beri hmir· Tahkikata devam olunma ta ır. Beden terbiye.il mükellefiyeti kanunu 
....... - adim ltillüaden birlikte oğlanııı babasını da yanlarına bileceğiai .&ylemq ft bu hu.susta rapor .. ft avumda aiUl ... faaU:ret --- ruemr ..... lllAlyeye ~- geoıeglnce Borno.a Gençlik klübil adsa 

ırK gaf kızm pe,qnf Mc; 1Mn alarak O\l akpa ouradaıı sıvlflUia :b- ftft!ll Celme hakilmet taW Safa Ada- .,_ " her f8Ye ralmea. evlerinl mr ÖÇ p=r • yeni esaslar dahilinde çalışabilmek içın 
... 

ıam,w-

ct... rar wnnlf ~arlar. Bu ltl blsim bdaa ail izahat .ime 1•1 iltemlşdr. tekkeli olarak ku11anan ~la mfl· Soa 24 aut içinde §ebrim.izde birili dUn aat yirmide nahiye mUdllrll Na-te kllpl7l MehpareniA 'Zmelana ·dip hanıma haber verecek olursam kim bilir Bundan sonra reis sözü doktofa ver- cadeleye denm etmektıedlr. Bir .~uçuk nrilhlm olmak (bere aç yangın çıkmq- mık Sevginin riyasetinde toplanmq, 
kapay.-, o .. ..slln 6nli.ne 'k ne kadar sevinecek! .. Ben zaten bu kızın miş doktor da raporunu i7.alı ederek ., içerisinde .,akalanan mefhur dört bU- tır. dilekler konU§ulmU§ ve yeni senede ya-
1emlfi'ıl. Soma kulalını an htar yüzünden bqunıza bir belA geleceiWn ~ derecede milteba:riz vazlywtiıı yQk ararcıdan aonra dün de bilyük bir Birinci yancm Lanet papda Beştepe- pılacak i,lere dair faydalı kararlar verf1.. 
uydurarak içerici• konuşulan 501! çoktan beri farlarıc1a icllmt. bolma oldutunu, billh.aN bnuı devra- 8llV batakhanesi daha m~ ç\ka· ter meftitnde 804 aavıb aokakta Bayan mlştir. Yeni yapılan intihabatta idare 

adar iter-
aet~ 

· leri:dln. 

lemeie koyah:auftu. Bin bir direk sarayının esrarı bu da- r.ı henüz durmadan bir taş da.~e.siy.le nlmış, es~ arabacl ac1ı ~. ma: Fatihaya ait 35 numaralı ahşap ~en heyeti başkanlığına eczacı Osman Acun. konuştuk-
Tanar Zade tle Mehpare kikada faş olmak tehlikesine marm: husule g~lf olduğunu .soyl~m~, ruf Sellhattin ve sil.rilcllsil Amentü ya çıkmış, itfaiye tarafından derhal söndt\- azAlıklar1 Abidin lber, Mahmut tnceot-

lan 'Ye~ kı& ltıv11uk Sa1i bulunuyor. maktulun ıple Pojulmak suretiyle oldü· kalanmlJlardır. .. .. . rübnti§tUr. . tu, doktor Turan Göküsn ve Artf GG-tadan tam 

blıhsettill bir smıda dtfUda b Gevberli hanım uyanrr uyanmaz gi- rUldUjUnU, fakat henüı ~~ Qme. Esrar müp~ı arasında cSuruc\b, Yangının sebepleri hakkında talıkikat ven, latlpre heyeti miltehassıslıldarı-* bir tıkırtı peıJ'lfa obnasmtn dip tehlikeyi hemm ona haber verme- dmı buhmdalu bal lwlesine !etirildiiial bunlara bU,.ük :ledakltlıklar pahasına yapılmaktadır. na da Reşit Akbey, Mahmut Kann~n 
elti be1ir-
sebebi bu 

'WI. U im, Haaımıa k.eıadiail:ae yi.iz wmıe-' ve üzerine atalaıa enkuıp ölilml1 t.cll tue ve kokuhs ~ temin. edenlere ve- tkinci yangın Gümrilk kaqwnda dal· ıeçUmişlerdir. İçeridekilerin fark edemediğ ~n fUIUU'8rU .ikicle birde ubirll di- ve itmam ettiji.ul kabul eylemek llzlm rilea addır, Bu .ıtibarla ~ttbı n~ ka- ga kının U.StUndeki antrepolann han- --
tıyı yapan o dakika da kulağ llyle biz yllaıı ıibl beni »kazı D\l 7ezit oldujunu siylemiftir, dar tanuınuf hır~ ue AmentU de c•ncla fada mlkdanla ft çun1sJz olarak Pazar günkü maclar 

i bu tıkır. 
ını kilidin 

cMilhıe yapıştnvak 'Zmdanda kahbeyi .suç UsUiııde yakalatayım da Muhakeme. vaka !"heDirvle b~ y~- ondan apiı kalmıyaıı bir adamdır . ...:r...~~ yığılmıı olan kükürtlerin lnt ~ ate§ Bu günü yapılacak olan futbol 
1m ~eri cllnleıne1tte olan m 0 da görsün' pılm.Hma karar verilerek başka hır IÜ· cAıabacuwı> 80ll gUnlerde Eşr.a,l,IGi.a almasından çıkmıştır. Bu tehlikeli yan- lik ~ lard • 
~)geden baPuı detitdi. Böyle diy~ ~ kendisiyle konu- ne bırakılmıştır. • semtin~~ evini bir nevıb. esrar telQmkkesd ı- gma 'kaqı derhal faaliyete geçen itfaiye- İkı:ci =ar :~da saat 11 de 

konuşu-
iiteeessia 

Mehparenin peşine düşerek _u bir --'·'- -·-· -·--- ne çevırmış oldu!u za ıtaca ma u. miz sistemli surette ve fazla mikdarda . rd H k Mustafa 
• yar Zaclenin bulanduju zmdanın §an Kıv.ın:ık Scuata ~ ·-· ... ...__ 1 -..S-iiJderl Bu ev ve mUdavimleri arqtırma daire- kum tarak tefin havasını kesmek au- Demırspor • Altıno u. 8 em 

ne kadar takip eden bu zö~ pencerenin yanına giderek perdeyi kal- uıracatçl_ar uu;: siııin emektar memurlan tarafından göz retiyı! buyW latidadı olan tehl1IMabı Bayra. Yan hakemler: .A.llettln Kaza· 

onu Tay-
eşiği-

, Kıvırcık' 

s.ı•tanm ıA kendisi idi. Ve içerid dırd~. . w .. idare lleyetlerl hapsinde bulunduruluyordu.. . .. önüne geç~ir. Yalnız altı metre kare nov~·.M~ffer Koral. 
I!' f hehwılUDClnlww duy ~doğması yakın Oldugunı:.tk .__. • ...,.. ' cArabacı> Selahattin kcndısınden bü- kükürt yanmıştır KUkürtlerin ne suret- Bırıncı takımlar arasında saat 13~ 
._ WN ••••rı a kima berinde teı:m beyazlikla~~ -~· 15 te ttıecar birlikleri b;- yük bir parti esrar satın almıya talip olan le ateş aldığı tahkik edilmektedir. Altınordu - Karşıyaka. Hakem 

1
::_ 

· e keıı-
ması bir-

ini bir 
5 ı' wLlr ......_ l8tiımjpi, Bunun au konu alnm11 .-...- . . idare h ~ Giritli Kasap Ahmetle temasa bqlamıJ 'O'çUncU yangın da .şudur: Simsaroğlu. Yan h~er: A 
r ' fı hJı.ims ~ yere KmrcJk Sallta ~ yen1dea lra- numda ihnacatça ~ ____ t. ve bir kilo esrarı 70 liraya satmak husu: lkiçeşmelikte 598 nci sokakta oturan Itazanova, Osman Erenğin.L---bir az 

h' 
2 ~-- ıcm. ~ padL Kapmuı yanma aWaek cmu c1ıa ,..&rl müttıerek -ı-u- 7~ sunda antant kalmıştır. Esasen bu evı Nazifenln nwıplda bıraktıiı ateıten Saat 15 ~e Gmtepe • Ateş.K. ~ .. .....__ 

..... ._., ~ tazyik ecJae örttü. Arkasmdan lllmı' •Mil .... llııdlr. Ba taplenbde ... " hesap YB• göt& hapsi albnda 'bulunduran zabıta sa- sıçrayan kıvılcım mangal yanındaki pi· Mustafa Balöz. Yan hakemler: Mustafa 

lalaı..till 
k tmJI. 

W Wr .,ı J'lllllllll Wıw.,aır mal etmedi __._ zl;rllll .......,, e1ıınri1matn=-' -.. tıştan da haberdar olabilmiş ve Sellh~t- rina çalıya aırayetiyle yangan ~ıkarnuf. Bayra, Faruk Kantarollu. 
r-.. lgeıı' • '.,la lam S.. b'1Ubı bir 91"' .._ - 1IJ'- Y-1 Pir tnı:l ta --~1181_'!::~ tinle Sürilcilsü Amentüyil bu bir kilo bir odadan ibaret olaıı bu ev yanmıştır. 

'Clu. 
mit ... 

un t Jtrnmk ...,. 8IDlt kuw:ır.IR:tua ve ıws•••Jrtw tlella 1ıılr iGlmr' ....aa mftstÜ1m llK .PllY....- esrarın parua mukablliııcle te.sllmi sıra-
,_ s'' ... mrswdik Jp.ie kd ' t•• ı ı ek J f h=Jrtır . .lbracalı •1Nrw1er .a... bu ımda cürmü meşhut halinde yakalaJnlf- Avda tiltbn . ·. . . 

blrM-
Uz,ak ooğu harbı 

Ve s....k a.lf&ta &' • pmrçüak.,..,Kn•' ·ı.--llEI ~it' im_. olmak tbıel'9 blılik tır Her ikb1 zabıta memuriarınııı Uze- ödem•fin Be,.daiımlıi~!!ıde. (88'*....., 1 mdt!la,..._l :• ek,JiC'~- zr'• Mlllla luıl bf tQr9 ,...,rrl • AMxr''' p- 1___, k141p111111&tea kuru _,..11ı. ~ • .aıchrarak kaçmak iatemişlerdlr. re köyUnae 17 yapıda Hakkı..--.~ ar- d d" B hareketı.. 
; ,.._ ....,._. taıllmm rena~- te..tl ...._ m ';lw.all(•.!!_ ft Ml.~- Birmemurbusıradaellerinden~su- kadaşı~~=k~:_~ ~~~k öİ~de b.~:;~cak olan umG-

--...... 
~~~~ _.., •lrMSDI...., d.ad lıncat """:..-ki ..,,., rette yaralanmqtır.:_~~J.eve ~ =Hakkı Akbaş yaralanmı!J ve 91. mt dU§man taarruzuna hazırlık olma8 •• "'il"~.._._____... ....... .:. ••• U.111 ber ~ anmnıt. ~-- me n'"4h• 'muhtemeldir. 

.......... 
fak 

--------------------------- rar ..,..IMQ ele .-çmiftir. . m~·YA· Japon takviye lruvvederi plmektedir, 
71 n'al ı ... Wy• Alınan haberlere göre kıtalanımzııa 

-- - - - - . ~ - -

~ Ls ~UJ ~ ~ w :J-~ - ~ 

Bugün 
; ""SINEll.AASINQA 

- •' • r ·-••,• '",. • !~ ,,..,..elerden tıaaPen 
RO.BERI' YllNG 118 •ELEJi atr,aur 

TAJIAP'JND.Ul llARDUJLADE BIB ŞEKİLDE 'IEMSIL EDiLEN.-

ViYANA AŞIKLA.RI 
İSTANBULDA GÖB'OLllEMtŞ BİR lrlUVAFFAKli'ET KAZANAN ES
SİZ BiR ESEa DIP.ARATO& Fa.uTSUVA JOZEF UILllONDA EÖ
LENCELEB, VALSLAa, 1')KS VE A1K l>İYABI VİYAN&YI TASvlB 

EDEN EMSALSİZ BIB FILtM.... 
SEANSLAR : 1 - 3 - 5 ... T - t 4a,. C. EB'l'P.St PAZAR 11 de BAŞLAR 

... eli k.,. Jldlklıo • ......,.n Sa fl·rL•ti İfİnİ Elelıtrilt firltetind• maneviyatı yUksektir. Ve mukavemete 
malılrOm eclilen Salırzadeler hakkında- lf~ eesunme devam etme'ktedlner. 
ki karar temyiz mahkemesinee nabe- ı'yı' y•pmıyor feflfi/ıaf Bir kaÇ gUndt!n beri ilk defa olan1' 
dilmwr. BugU9 ..- 11 fie Mı davaya Manilla \:oyunun l.stihHmlarma bı'fl 
yeniden bakılacaktır. -9- -·- hiç bir hilcum yapılmamıştır. DUfm_. 

• • • Hal'hpıDV .au .,ır&etiııill ~ Şehrimize gelen Nafia ~esseselerl faaliyeti yalnız ke§if har.eketlerinden 
Ply88ade •tlflal'ln umumi hizmetleri tamamiyle yeriae ıe- umum mtldUril B. Emin lplikçlnln 'riya- ibaret kalmışta. w • 

telldlll ...... ...,.. tirDlecQ1 ve abonelerin .ihtiyaçlarm& $e- setinde Uç ~ bir heyet el~ve Diler bölgelerde kayda deger Wışe 
. akabe lan dlbı de p1. miJı eyfemedlll anlaP1maktaclır, Bir çok tramV8ıJ ılıitethıin hesap, depo, etk~ olmamı.ıır. Fıat mUr memur wzilm...&&aa .libt. basit ta pbeke ve bilbum mmmıelltmı t JAPONLARA GORE 

,..a. .... maclcleled peralmnde n top. evlen! JU -... ı!'!maıtta~ eylemektedir. MANtLAADA 'fi AZtYn' 
tan satıcılarım kontrol etmlflerdlr. Bazı mirat bile tir~ patta)'D • :Ma1i\m oldatu il.en e1ektriii bulUDD ş..p..,.1 s (A.A) - Haıri&dsn ,.,._ 
yoı..Iuklar llSrUlmlfUlr. Bunlar takip Sola ,u.alerde doA b andaıi ;. ıehJrlocl• petrol arft)oatım aa1tma'k haberlere Alire laalk bazı M!recldUtleııMa 
eclilmeldecHr. boru1an .mtweım .. u= bv baftan için bUtUn meskenlere elektrik eereyam 80Dl'I. tekrar evlerine dönmil§tiir. japaa 

'Manifatura efY8Sl satanların kAr had- kate tamirat illerini allkadarı:rea bil- verilmesi arzu olunmaktadır. Ele1ı:trik kıtalan şehre girdilaıeu. .anra bwMa 
leri te.bit eıliJmişt:tr. Xm:nisyoa bwılaıt ~ lümmu ve tram~ ıirketi bUtUn hüsnU. niyeti- tabii ha,.t tekrar bathDUf\ır, Ameriba 
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~BJffA8JR 

kralı Karol yeni vı.pılan lzmir merkezinden: 
Vercili h llmıuzm kalaraman erlerimize be hediyeleri aunmalarını ko

laylaştınn...,k için yudımsevenler cemiyeti lzmir merkezi ile teıırik.i meaai 
eden merkezimiz, hazırlattıiı Amerikan gömlek. Amerikan don ve yÜn 
çorapları aşaiıc:la yazılı fiatlerJe hükümct civarında Kızılay cemiyetinin 
izmir merkez heyetinin bulunduğu binada sa~ ın halkımızın Piıti hami
yetine arz eder 

yerlbneslftl istiyor - 1 imal ettirılen eıt}•adan: 
görüyorlar... · . , E 1 Amerikan gömleğin fiatı 82,5 kuru 

Londı.a. 8 (AA) - Müstakil Fransız Lo~dra, 8 (A.A) -.?~yli EK P::cs ga- ~ 1 Amerikan donun fiatı 82.5 kuru~ 
aJ'ansııwı diploma~''- m··'--....!..! vaz---r. zetesı baş ya?J.SJnda buyük strateJik tet- = 1 ç 

u.ı; UPmC.ıuıa ., ·ı- L-'- d k H -r.: 1 nda b fft yün ('.orabın fiııtı 40 kuruştur. 
Bir ka L-"ta __ 1 --Lı Rol'ft!\nva kralı birJerden ıMu ere ur ır a aş- § S h k b d 

1 
L d h 

K l ç ıw.Lt k ev~ ~i salın-eye" rıkmak vekili Dövalera~ ı Irlanda üslerinin Aıne- ;: ayın al ımız u e~y dan istedikleri ka ar aatın a ara& or umuza e- _ 
aro un e rar ıyas ,.. ikal l r d . 1. afak t - (Hyc edilmek üzere makbuz mukabilinde merkczimııe bırakabilirler. ~-

istediğini, fakat bu hususta pek az tcş· r 
1 

ar tara m an 
1 

ga ınc muv a S 2 - Cemıyctimiz muhterem halkımızın hediye edecekleri ap.iJda Y•· $=== 

vilı: gijrdilğU anlaşılıyor. Bunun i~in ~J da\•et ed~sor \;C bu?un ~Jandayı zaptc- § zıh nevı ve ölc;üd~ ayı da makbuz mukabilinde kabul etmektedir: 
Karolun kendini unutturmak fikiınd.l dılmez bır h 1c gel reccğinl yazıyor. E: Eşyanın nevi En-anın ölcüıü 
olmadığı ve Aritadaki hür ~.umcn ko- -·- § _ 
mitesfnin idareshıı kabul cttigl hakkın- Sov yeti ere göre E Cama11ır : b den gcni$1iği 0,45 uzunluk 0,65 kol boyu 4S : 
da alınan haberler Londra Rumen mah- = Yün çorap : taban uzunluğu 0,29 konc; uzunluitu 0,37 taban Ye -

fillerinde hayretle karşılanmıştır. (Bastarafı 1 inci Sahi!cdc) S konç geni~liii 0.1 O bir c;lftin aitrhiı 100 gram S 
Londra Rumen mah!illerıne göre krai l.ıy tsizlıAin hava kudretinin klfay tsiz- E Yün eldiven : 3 parmaklı ve a~ırlıit 20 Kram ( ı, tek) = 

Kar lun. Amcrıkadaki mevl<ii ne olursa lığiuden ileri geldiği söyleniyor. § Yün kuaak : uıunluiu 2,60 sonitllii 0,2S aiırniı 220 arram § 
olsun, Ingiltercdeki hür Rumenleri ONroA GöL'O' KES1MJNDE § Kaf bq]ıjı : uz:unluğu o 40 renı.liii 0.24 tepe düimealnde11 E 
kendi davaSJna kazanamıyacaktır. Çün- Londra, 8 (A.A) - Oncga gölti kesi- E burun açıkhiına kadar 0,20 aitrlıiı 11 S sram § 
ki Karol Romanyanın felAketinden mes- minde Rus taamızl8'n geni~emişt.ir. Ye- : Yün kazak : beden sı~ii 0,42 azunluğu O,SO aiırbiı 200 gra. ~ 
ul sayilmaktadır. Romanyada İngiliz ga- n! arazi kazanılmıştır. § Yiln fAAeli : 'beden aenltliii 0.42 u:ıunluiu 0,65 kol boyu 0,4S : 
ranfuini reddederek Abnan garantishU GER! ALINAN YERLERDE E ve aiırhiı 230 ssam i 
kabul eden kral Karoldur. Bu hareke- HAYAT :: Avcı yeleiı : beden a:enlıllii 0,4S \&ZUnluiu 0,60 dır. 1 
tin neticeleri şunlar olmuştur: Moskova, 8 (AA) - Sovyet. tebligine E Bu ölçü ve aitthklar bir fildr vennek için teebit edilmlttlr. !==-

1 - Romanya bir klsnn topraklannı gor' Rostofta ve diger kurtarılan yer- E Bunlardan biraz aşağı veya biraz yukan olanlan da k.ahw olunu. 
bırakmıştır. lerde tabii hQyat tekrar baş~tır. Su, :: 3 - Et.Ya veremeyen aayın halkın yapacak.lan nakit yudırnlan da mak-

2 - Romanla Alman ordularının ış- elektrik ve taş.ıt servisleri tekrar işliyor. 5 buzlan mukabilinde kabul ~itecektir. (S8) ~ 
gali altına girmiştir. Ticaret evleri, tiyatrolar, ·kütüphane~cr ~IHllllUUllllUllllllHllllllHllllllllHllllllllllllllllHlllllllllHHlllllllHlllllllUllllllllllllHlllllllllHlllllF. 

3 - Romanya Rusyaya karşı felaketli ve mektepler açılmıştır. DevJete ait çıft-
bir harba girişmiştir. likler de yeniden faaliyete gcçmistir. 

Memleketin yabancı boyunduruğu al- RESMi TEBLICLER 
tına girmesine önayak olan kral Karo- Mosk~!~· 8 (A A) - Bu akşamki Sov-
lun şimdi hUr Rumenlerin şefliğini ka- yet te~lıgı: .. .. 
bul etmesi pek gUç anlasılır bir mesele- Bugun muteaddit bölgelerde kıtalan-
dir mız dil mania çarpl§mnğa devam ederek 

· ~·- yeni müdafaa mev~i1erine çekilmek üze-
>~ lrı· '-a harplerı· re hareket yapan dilşmanın bütün teı:ıeb-

1-;. H büslcriııi akamete uğratmıştır. 
(Baştarafı ı iaei Sahilede) Sovyet kıtalan taraimdan işgal ~dilen 

bir mahalde subay ve er olarak 420 ade-
Londra, 8 (A.A) - Libyada akıno!ı dine yakın dilfman cesedi bulunmU§tur. 

kollannuzm faaliyetleri fena havalar Bunların ço1u Finlilerden rnilrekkeptir. 
yUzUnden yavaşlamıştır. Halfaya bölge- Mo ko\·a, 8 (A.A\ - &ı,·vet tebliğine 
sinde şiddetli hUcumlarınuz devam ed:- ektir: 
yor. Cephenin bir k simind harekatta bu-

Gene,ral Romel müdaf ı n Agedab- lunan bir Sovyct Birliği bir gün süren 
yayı seçmekle ustalıklı h tel.el C"lmiş- bir muharebeden sonıa düşmanı on ma
tir. İngilizler için Rommel kuv~etlcr"n.:! halden kovmu tur. Düşmana ağır kayıp
yandan hucum etmek imkan ııdır. !ur verdirilmiş ve yeniden ilerleyen kı-
Romoıel kıyıyı sağ tarafında tutarak ta.larımız bir çok yerleri geri almışlar-

~Uz bir hat teşkil etmiştir. Alman bir- dıı. ' 
likleJ'ile dört İtalyan tümeninin geri ka- Dün il Alm n tayyare.5i tahrip edil-
~ kısunlan böylece dih bir hatta yer- miştir 4 tayyare kaybettik. 
1!frDl2lerdlr. Bu bat 65 kllornetre uzun- ' __ ....., ___ _ 
luğuııdadır. Ve nıUkemmelen tanzim • • 
edilmi~. Alman zırhlı tüınenlerile ttaı- / n g t I ı z. le re göre 
Yb:ın Arita zırhlı tilnıeni hattın önünde (Boştarah ı inci Sahifede) 
ır perde teşkil etmektedir 
Alman hava kuvvetleri ;enıd 1 . m~, sonra ıkı yandan hiicuma geçınışUr. 

1iz. kıtalarına ve emil . en ng~- Şangsa Çinliler için çok milhim ve ha-

lzmir C. Müddeiumumilitinden: 
Fazla fıa'Üa çay satmak auretlyle ibtiklrdan sudu lmılıde Yapıcaoi}u 

Hacı Ali caddesinde 403 numarada tahma Emin oilu Ali Karavana h~ 
kında İzmir Aıllye birinci ceza mahkemeıince yapılan dunıımau aonunclaı 
Suçu aabit ııörülerek hareketi milli korunma kanunun 32, 59/3, ve T. C. K. 
nun 56 cı maddelerine uygun görülerek 20 lira 80 kurut aiır para cezaaiyle 
mahkUmiyetlne ve 7 aün müddetle dükklnm kapatılmuına ve malak6aUyo
linin Ra:&de ile Ulnına karar verilerek hük.mOn btileıtiii ilan olunur , 

104 (65) 

Manllatara tthalitçdan Blrlllfnden : 
Statünün 12 nci maddesi mucibince birliilmlU acil umumi lwryet tot>• 

tısı 2.3/1/942 cuma aünü ıaat 16.30 da birlik aalomaada yaPtlacalm. 
Birliğimize kayıtlı aznlann teırifleri rica olunur. 
RUZNAME 
1 - idare heyeti raporlannın okunmuı 
2 - 941 bllnçoaunun tasdiki ve idare heyetinin ibrası 
3 - 942 bütçesinin taadiki 
4 - idare heyeti ve müraklp tayini. (66) 

İzmir Çuval ~viçe .Jüt Mamulatı ithalAtça• 
ları Blrlletnden : . 

Statümüzün 12 nci maddesi mucibince blrliiimWn adt umumt heyet top
lantıaı 23/ t /942 cuma günün aaat 15 te birlik. salonunda yapılacaktır. Bf:r. 
liğimize kayıtlı a:ı:alann teşrifleri Tica olunur. 

RUZNAME: 
1 - idare heyeti raporlarının okunmaaı 
2 - 941 plançoıunun tasdiki ve idare heyetinin ibra11 
,3 - 942 bütçesinin tasdiki 
4 - idare heyeti ve mürakip tayinı. 111 (68) 

yet g~r. g~~: kı:~!~f~~ yati bir noktadır. Ş!m~iyc kadar hiç düş
Agedabya kes" · d ka man ~lıne dilşmcmıştır. japonlar buraya 
vam etmekted~n e mu v ete de· t. arruz cd rken Çinlilerin iyi hazırlan
bilyük ol br. ~skert Y~lnr ~en mamı.ş oldukl rını anıyorlardı. Bu ja: 
çıkarma an .. u ~vvetI:rı erlerınden pon bozgunu Çinlileri ve müttcfiklcn 

la dan once şıddetli muharebeler cesareUendirecek mahiyctt dir. Madeni Eı•a Ve malzemesi itludAtçdara Birli• 
o cağım zannediyorlar MALEZYADA ., . 

~~~~~~~--~~~~~ 

INClLtz BASKISI ARTIYOR Kuala Sclangurun şimalınde Peraka ğindett • 
Kahire, 8 (A.A) _ İngiliz kıtaları kadar giden bölgede japonlarm aske; çı- Statun:A • - ncJ maddeaı mucıbınce birliğimizin adt umumi lteyoti top. 

Agcdabya çevresinde dUşman üzerinde- karma tc!;e~bUslP-rı n ti~e vermemıştir. lantl!l 23/ 1 /942 cuma günü aaat 15.30 da birlik salonunda yapılacaktır. 
ki baskısını devam ettiriyor. Halfaya Çilnkll nrazı bataktır. Dıger ~rafta? ~- Birliiimize kayıtlı azalann teşrifleri rica olunur. 
Çevresinde de İngiliz baskısı artmıştır. gilizlcriı,ı Kuantandan çekilmelen ıa- RUZNAME : 
AMİRAL KANİNGAMIN MESAJI ponlara yeni bir hava Ussü kazandırmış- J - idare heyeti. rapoılaruun okunmaaa 
Kahire, 8 (A.A) _ Britanya Akde- tır. japonlar bu üstt;n Sin!J8puru kolayca 2 - 941 plAnçoıunun tasdiki ve idare heyetinin ibraıı 
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IDRR ESNAF VE AHALI BANKASINDAll: 
isimleriyle hisse senetlerinhı No. lan a~~ yuıh olan hissedarlarımız ru. 

eden mütevellit borç bakiyelerini öd~ektl!n imtina ettildeıinden ellerindeki 
hisseler esas mukavelenamemizin 18 inci madde!! hükmüne göre İ'1tımlml kam
biyo Borsasında aattırılmış ve iptal olumm_..tur. 

Satın alanlara yeni hisse senetleri verilecektir. 
D'ONKC N"OSltADAN MABAT 

Sıra Hisse 
No. adet 

Makbuz f im ve Adre ı 
No 

6301 
6302 
6303 
63M 
6305 
6306 
6307 
6309 
6336 
6337 
6338 
6339 
6340 
6343 
6265 
629'1 
6344 
6345 
6347 
6348 
6349 
6350 
6351 
6398 

6401 
6404 
6408 
6409 
6412 
6414 
6415 

6418 
6419 
6"5 
644e 
6603 
6635 
663'7 
6669 
6685 
672Z 
6747 
67M 
6774 
6776 
6779 
6789 
6791 
6798 
6809 
6811 
6821 
6892 
6907 
6908 
6910 
6911 

6915 
6917 
8918 
6920 
6923 
6924 
6937 
6940 
6942 
6943 
6944 
6946 

1 2281/25'1338 
1 2289/257346 
1 2078/4846 
1 2231/'992 
1 2267/257324 
1 2226/257324 
1 2025/4793 
1 2093/4860 
1 178114568 
1 1770/4557 
1 1758/4545 
1 1640/4440 
1 1634/4434 
1 97/255610 
1 2275 
1 2099/'866 
1 114/255627 
1 80/255593 
1 98/255Cll 
1 98/255606 
1 90/255603 
1 115/255628 
1 100/25SC13 
1 1760 

1 1724 
1 1728 
l 770/'177, 2511 
1 1737 
1 1717 
1 1758 
1 171, 

• 
• 
• 
:a 

İnegollU. Halıl 
Abdi o~Ju Osman 
Kulaksız M lımet 
Mest n oğlu Hafız Huse)ın 
Çakır Hafwn H. Hilseyin 
Ama\"Ut Hüseyin 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Halız Ahmet oğlu Hafız Hasan • 
_ • Hüseyin oğlu Selim 

Armutlu K R~ıklu lc;mail 
• Kahveci Asım 

Somuncu uıde Ahmet 
• Hoca Z Hacı Alunet 
• F.czaa. Cevat 

Ansızcadan Hacı Hilsel'ın 
Parsa Kadı Musta&. O Ali 

,. Mercan oğlu Mehmet 
Ansızcadan Mehmet oğlu Veli 

" 
• 
" 

Ali Qğlu Ahmet 
Mirdir oğlu Mehmet 
Molla Mebm t oğlu i ail 
Çerkez Hasan 
CoJak oilu Ali 
Bilseyin Çavuş oglu Hasan 

Çıra pazarında Ekmekçi Mustafa oğlu 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

helvacı Ahmet Çavuş Ti.re 
Helvacı Ali oglu Mustafa • 

Yularcılar K. Aşçı Veli o lu Ahmet • 
Kurtuluı Mah. Y anyalı Hasan oğlu Hilm1 • 

Dere • Molla Mustafa ojlu Ahmet • 
• • Kahveci Şaş Ahmet • 

utık.W • Manifatul-. Tikvtıfli ibrahım • 
Kurtuluş Kundurat'ı Bayraktar • 

Mehı t 
l 3960 Dere Demirci Hafız Rüştu • 
1 1'747 l3ahrlye Mah. Bakkal Abbas Z. Ali • 
1 1743 <Arllcuyu K. İbrahlm Kfthya ollu Ahmet • 
2 3975, 3976 Cambazlı K. Bez.lrgAn o lu Mehmet • 
2 Teke köylü H. İbrah m • 
2 3419, 34ı20 Bozca yaka K. Muallim İshak Ödenall 
Z 5273, 52'14 Birgi nahiyesi muallim İbrahim • 
1 3209 Keleklrll oğlu teni M. Şakir • 
2 4581 Terzi Sarraç oltlu Behçet • 
2 400 Adagi.deden Çerkez oğlu İbrahln:ı • 
1 728 Kefendere K. İsmail otlu Hasan • 
Z 756 Gazipaşa caddesi PerukAr Fahrettiıı Nevzat • 
2 473'7 Adagide Karakol kumandanı BilAI Çavuş • 
2 4739 Kahveci Boşnak Hamdi cf • 
2 4'148 Adagldeden Zlyo~lu Ali • 
2 499, 494, öT • Helvacı Kalkan dereli Yusuf • 
2 451, 486, 48'1, 2042 • KahYeci Aksekili Mehmet 
2 460, 1023 • Muharrem Çavuş • 
2 11354, 11355 • Adagide mtldUril eşi SamJm 
2 473, 490, 491 • Nalbant M. Ali Çavuş • 
2 4616 • Bahçcvan ZUlfükar oğlu Mustafa • 
1 201, 2014 " Beledıye rclırl İbrahim • 
2 917 Arkacılar K. Ali bey • 
2 918 • Deli Hüseyin o lu Mehmet. • 
2 222 • Molla HUseyin kızı Molla Kadın • 
2 5S63, 5564 Haremli K. Kara Ad m n İbrahim otlu • 

2 231 
2 2~ 
2 234 
2 236 
2 244 
2 246 
2 5271, 5211 
2 6281 
1 104 
2 107, 112 
2 108, lM 
1 110 

Mehmet 
Ya lar K. Halil oğlu Ahmet ,. 

azan o lu Ramazan • 
'ara H yin oğlu Mehmet • 

Şemsiler K. Alı M lta o Ju San 'Mustafa • 
Umurcalı K. Hacı İ il oğlu Hacı H an Ödemll 

Yağlar K. S n o 1 n o h M lafa • 
Tireli Mustafa • 

Umurcalı K. Haydar oğlu Suleyınau • 
Ernculer K. SUleyınan otlu Bekir " 
Kırkköyden Ali Ustaf oğlu Mustafa • 

• Osman oğlu MC'mi<: • 
Arkacılar İbrahi n • 

- SONU 'YARIN -niz dona b-.. ı....-ft-d . al bombardıman edebılirler. 3 - 942 hütçeainln tuc:Uld 
Kan· nınası ap.uuaaı• anı amır JAPONLARIN 1T!RAFI 4 - tdare heyeti ve mürakip tayini. 112 (67) T. C. lZMIR TICARET SIClL ME- d rirve müşarünileyh Vekllettanfındlm 
ku ıngarn. donanma adına ordu ve hava Londra 8 (A.A) - Japon tebligı' ja- ------------- MURLU"'UNDAN aki l cak teklifi l hüsn.U. nl t1e ... 
yo~~enne gönderdiği bir mesajda di- pon kıtal~rının Çlnde Hu~ı:ı eyal?tinin izmil' Çay Ve Kabve ithalAtçdara Blrllllnden 1 -DONKÖ NOsmAN 'MABAT- !aıoo;e•am da bul~ur. ye 

C merkezi olan Şangsa sehrını tahrıp et- Statümüzün 12 nd maddesi mucibince birliiimizin adt umumi heJ"et top. Madde: 34 - '$erikler adedi yirm.lyi Madde: 41 - Şirket, her alb. ayı.il 
eçen sene Bitler 1941 de Britanya- tikten sonra stratejik bir çekiliş yaptık- • 6 d blru'L. .• 1 d .ı cakbr ~ ıM .. _ı....ı:~- __ _... kan bil• an··k u;ıw de·--'- 1...1L nın Yok edileceAini vaad etmişti. Biz 1 rını blldirmistir. lanhsı 23/1/942 cuma gijnü saat '' a UoA. .-ıonun a yap a · tecavüz ett-.a w-.u.Ln.Mt ... -..-..~ unu- · an~sunu te u e.._ v~ _ 

~~ hesabunıza kahinlikte bulunma- KUALAT A uoRDA GECE y ASACI liiimize kayıtlı azalann teşrifleri rica olunur. nun anonim §irketler hak1nndakl hU- tamından en geç oo beş gijn ~ 
'UK" Fakat d .L6l'Ull da RUZNAME ; kümlerine tevfikan bir veya mUteaddit Tıcaret Vekftleline g8nderir . 

. : urmadan çalıştık. Büyük Sin apur, 8 (AA) - Kualal<>mor ı _ tdare heyeti raporlannın okunmaıı muraldp tayin edilir. Madde: 42 - Şirket, Ticaret VekllMI 
ınusavatsıtlıklarla mücadele ederek ka- gece yas:ı"' ı kuıulmuştur. Akşam 2 - 94 J plançosunun tasdlkl ve idare heyetinin ibratı Madde: 35 - İşbu §lrket Ticaret Ve- tarafından her talep vaki oldukça m• ~ak yolunda kaldık. Beni en cok sc- saat 18 den hah sut 6 ya kadar halk .3 - 9.ıf2 bUtc;ealnin taıdlki kiletinin tasdikinden ve tacil ve illnın- amelatı hakkında maltımat vermeli 
vtndiren şey l941 sonunda Libya kıyı- evlerinde ka1 cakbr. 4 - idare heyeti ve müraklp tayini. f 13 (69) dan soma katı surette teşekkül etmi§ mecburdur. 
arının elimize geçmesi ve burada düş- - ·· addolunur. Bu mukavelenamede icra Madde: 43 - Şirket, 1ermayesine ... :cı:n döküntülerinin temizlenmiş Yeni Nesriyat İzmir Deri Kösele Ve Deri SanayH Y81'Cbnta edilecek her nevi tadilat Tlcaret Vekl- sisten sonra iştirak edecek olan ecnel* 

tTALYAN TEBLtô! • • • • • • • • • • • Maddeleri ithalAtçdarı Blrllllnden: letinin tasdikine ballıdır. lerin, bu iştiraklerini kabul etmezdem 
Roma, 8 (A.A) - İtalyan tebliği: HAVACILIK VE SPOR - 302 inci Statümüzün 12 ncl maddeai mucibince hirliiimizin adi umum! hqet top- Madde: 36 - Şiiketin devamı veya evvel Ticaret VekAletinden müsaade ı.-

.k Şiddetle esen sam rUzgAn batı Sircna- sayısı zengin r im ve ,azılarla çıkmış- lanhaı 23111942 cuma giinil saat l 7 de birlik salonunda yapılacakm. U\Sfiyesl esnasında şeriklerin yekdiğerUe tihsal etmeğe mecburdur 
~~~ ehemmiyetli harekata mani olmuş- tır. Birliğimize kayıtlı azalann te~ifierl dca olunur. ve gerek mUdürlerle şirket muamelA- Madde: 44 - Tee5süsUnden aonra firo 
Duş UK HA RUZNAME : tından mütevellit ihtiWlann halli ket sermeyesine i§tirak etmesi talep e6 

lll""·- Soll H U d ki UŞADASI ASLİYE HUK ~ airket merkezının" . bulund"""'' Ticaret len ecnebi sermayenın yekOnu, TUr~ nıUstahıc--. um ve a aya 3 K 1 - idare heyeti raporlarının okunmaaı v- "'6Y 

.dd tl eın ınevlrllerimize karşı baskısı KtML!CfNDEN: 2 - 94 r plançoıunun tasdiki ve idare heyetinin ibraaı mahkemesine aittir. CumhuriycU tab'asuıa aıt yekWıun• 
§1 e .e devam ediyor. Yalnız dilşmanm Kuşadası kazasının Selçuk nahiyesi- 2 bü Şerikler vaki olacak ihtiWların taraf- Uçte birini hiç bu· aman tecavüz etnd-bazbı ıaşe merkezlerine hücum edilmiq nı·n Acarlar köyünden lbrahim oğlu 3 - 94 .. tçesinin tıudiki lanndan tayın· edilecek ticarl hakemler yecekt.ir. 
ve l k ..,, k · d k .ıf - idare heyeti ve mürakip tayinı. 115 ( 70) __ 1. 

D r aç Yangın çıkanEnıştır. Mehm t Kubunm aynı oy en ·arısı ---·------------------------·---- marifetile hallini ve bu suretle halli Madde: 45 Şırket, Statüde y-.... 
bo iişrnbalaan hava kuvvetleri Trablusu M.ehmet kızı Raziye aleyhine açtığı bo- İ ...._ . .a. • w. "'Ct mürnkUıı omayacalı anlaşılmadıkça ınuht Uf m v.ı.ulardan her hangi birisil9 

rn mı tır. Ehemmiyet.siz hasar ol- şanına dlvasında: MUddeiıleyhanın ~eri Z19&Aft V aa.&a..I mahkemeye m'1racaat etmemeğl. kabul ~cıtigale ba lamadan evvel keyfiyeti 'I\. 
OlUŞtur, ve meskeni meçhul kaldığından teblıgat Fiat Nilrakabe Kollllsyona Relsllllnden: etmşlerdir. caret Veldletine bildirmeğe ve v.uı.. 
k Mihver hava kuvvetlerinin Maltaya yapılamamlf ve. illnen tebligat Y2a1P2~ ı _ Koordinuyon heyeti kararile h:mir tehrt. beledıye hudutlan dahftla., Hakemler arasında rey mu.savatı ha- Un milsaadesini almaia mecburdur. 
aqı hilcumlan devam ediyor. karar verilen muhakeme '~ .u h-L• '2 s k d .:1 L linde Ticaret Odası re1sinbı iltihak ettiği Madde: 46 - StatUntın her hangi I* suıapaza~-~·ı gilnil •••t 10.40 a talik edil· de&i ~aıua ( 1 ~. ) Un&f Uzerin en ~ .:onulınut olup hu ftat ecnebi ~ k . 1.-.. 

neo> - deal % 4 ü ~yen, çuvalaaz. dakme natUrel 'baklanın bir ldloeunua bec:I.. tarafın reyi tercih olunur. maddesine muhalif hareke\ ıPr etin 1-

ınlştir. d aaliye hu- lidir. Hakemler farafından halledilmiş olan hini mucip olacaktır. 
Tarihi mm6rda KUfll ası 2 - Ellerinde bakla balunanlana toprak mabıullerl oflai Jzmir eubeaılne karara itiraz etmemeli ve bu karan 16/12/941 tarihinde 14626 numara .ilıa 

kuk mahkemesinde hazır bulunmanız d l ı. -'L-• '-d' d Miilt '- L on l.- ··"- --..L-..ıa ı·cra etm..x.ı kabul İzmir ü...ı'-""' noterlilince tanzim Jı:dm. 
l
·••-en teb"ıı. olunur. 96 (64) evretme er 11&U ta.: ır e .. onuuna .:anunu abklmmc" haldarmda ..,.. 6 ._. ~uıu cea 1<._.... bmda -1~..& 
aau:==-:.-ua..:...~::---::::=::--;;;;;~~'ii ~takibat yapaI.caiı allkadarlara illn olunu~. 98 (61 )' etmislerdir. mıı olan vekiletname ile, ica .,.._ 
· URLU Madde 37 _ Ticaret kanununun mukavelenamesinde lAz.ım gelen tadiltt 

tZMlR 2 NCt 1CRA ?tılEM • T ak M hsallerl Ollsl i 1 ' Ş tatbik IUl'eti hakkındaki kanunun on ve ilJ.veleri yapmağa ve bu h~susta taa-
CUNDAN: . kil- Adt uretiu opr •zm r abesinden : 1&..ı•-- madd--1-- .._at___ Ticaret dm olunacak ~ ve müzeyyellta 

B . borçtan dolayı ıs wıl 11 
•
5 

.,• T .& t.w ~ .,., TABMiL İIİ EKS" ~st u..,~.. 1C1S1UC KVU1U111 k ğ rild Nml ır .1.-1.-:n dilen Bu- ana.&&.:. TCI aa.aa.c. Ve'-•1~ ..ı..L.-t ttzerlnde murakabe. namlanna imza oyma a §e er 
le dört nufusluk ~~ ;t;p~ kaydına Hububat un n .kepeklerin yqoodaa. tahliye)erlle anbara ~lrm• ,.. 1~oıır~ük99 hiuedarlar umum! Sevil ve Haki Erol taraflarından izini 
canın lstaSyon ca esmcil 4 20 sa- nakliye vaatalarma tahmil ifl 13/1/942 süal eaat IS te ofWmiz binumcla beyetlnl da.- kanunlar ve mukavele- vekilleri avukat Bahaddin Nasuh Y&elı:. 
nazaran 10/5/933 tarih, . t SU'& _ açık eksiltme ile ihale edileceiinden lateklileria tarmameyt aörmek ve ... ......, İmza ~ 

20 ve taj 34 numarada mukayyedilet ta meye ittlrak için 500 lira ilk teminab tncli etnıek bere ofiaimlze mn ____ ... name abkAmına mugayir hareket vu- Erol L' · ..&..... :! .. "'ına 2000 lira kıymet tak~ en 8 9 10 ..._.. kuunda şirketin feshi hususunda da- Nuri Sevil ve HAki imitet .--ı ı.u6o umum yekun bkbap hanenin dlSrtteblr hissesinlD lan. l I 12 l 3 78 (56) va lkarnesei hakkını haizdir. ketinlıı 48 maddeden ıbaret olan bu -
No. 1 ..... SO mülkiyeti peşin para ile satılığa çıkan!- Madck 38 - Şirketçe çabft:mlan mukavelenamesl muvafık ıörlllmUt ol-

H~- ~~j~il~ ~ ~~~ 
-'":':-:-=---------~ mn..+--'-'- .a.--'-Ll1dll 'baki kalmak ~ da mi1fterialne ifruen tasar1'uf sene i as er ailelerine 1lll'dam Jl9l'UI ........... L-•- -ı...... • ..... L~-- -1_ ancak be'! mtıhllril ve bması 1 ~·ernaua wuıa ____ .._, __ ~ arttn'- verileceltir. lpotek .sahibi alacaklılarla ye aittir. ııa.g; ....- J.n111U111R _.. kan 

26 
ildelıl ~ZMtR StCtt.t TlCARET MEMUR- tiyle •tlf daha 10 gUa ~ diier a}Akadarlarm bu aıayrl menkul Şu1mme •tıf tl&nımıaa ...... ile lüzum laal1ııde Tlcaret VekAietinia lznl Damga ununun ncı ma 

J,'lJCUNDAN: muı 16/2/942 Pazartesi gUnil aynı me- ilzerindekl haklannı huauslyle faiz ve ilAn.ı tarihinden. itibarea hen.. -.&· alındlktm llODl'a ec:nebl istihdamı calzdlr. deWetiyle 12 nci maddesine tevflba 
Ragıp Burat r le 1zmir- hal tte yapı)acaktır d..ı'-'--· akı 1..-......ı uhamm -..a.. f Madılr. 40 _ Şirket, &atı tesblt edil- alınması lhımgelen binde iki :nlsbetlnde 

de ŞUkrU. Kay ıcaret ünvaniy . ve 118 da dahi ,Özde 75 fi bul- "maaraflara dahil olm i ~ evr tlJ' -,, ..... u m enenbı ,_ -'-~-tat :8atlannı ve bu fiat- nisbt resim 2715/1940 tarihli ve 389 
iı ğ da a bulvannda 11 numara- Bu ~-1- kı etine bfkılmıya- müabiteleriyle birlikte 15 ~içinde bil- buçuk Dllbet.indı9 pey akpa ~ mlDt ~ - -•-- __ 

11 
__ 1-A- fiat1armı 88.~ ... kanunun 

11 
nci maddesi mu~ 

. :nıa aza inşaat milteahhltliif ile it- madılı tak~ ym ırakıla- dirmeleri lAz.ımdır. Akil halde baklan banblarcla blriııden itibar mektalıumı ~ - ~· .... w zw 
tigal eden Ragıp Buratm l§bu ticaret ün- ra1c en tok uttıranm Uzerinde b tapu licilince malibn olmadıkça paylaş- hAmllen 139/12978 doeya mmwwnnle bu tladlıa> tlıhtlpda utap bapamazdan ce yi1zde on faizlle Vekllette saklı -
~ı ticaret kanunu hGkUmlerine göre caktır. madaJı hariç kalırlar. Yüzde iki buçuk nıemuriyetlmlze milracaatlan ilin eıı~ evvel w:phut ~ IODl'a en geç mukavelenameye (4'0) 1ınhk pul ,. 
:f~4t: ~h!~O:-yıt (;)tescil ın::t:.:ı:.~~~~== delWiye ve bunun. tutarmdan yiizde 50 nur. 107 (G) bir hefta uırfmda 'ncuet Vekiletine bil· paştınlmak suretlle taNU eddmtştlr. 

Borsa 
OZOM 

l 35 inhiaarlar 45 46 
1 t 6 Muaıa.nıer Ualu 4 3 46 7 5 2

: Reşat lcb. 46 2S 46 25 
Y. F.. Bencuya _.O 50 40 50 ---

283 yekun 
123977 dünkü yekun 
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Afrikada Mihver Trab-
Jusa doğru çekiliyor 

Ku:ın Eırtınası mihver ordusunun ricatini kolay· 
ıa~~.1rdı • Rusyada ve Uzak Doğuda duruıt\ 

AR 

Vaf ington görüfme 
lerindeki kararlar 

---·---
S in~a pu r. ve 
fv~ollaı,da I-:in
distanı için ted

birler alındı 
H. <l.>~ • ızeıe ıne <>öre Alr:1.ın - So\-ı UZAK DOCUDA -·--

~et harbı h .• kkında_ k.nyde ?eger hır de- U7nk do:;uda, Japonların ~ıngapuru Atiantik ile Yakın 
r kl ... bıldırnı~m.ştır. 'r alnız Kırım hede! ıutan iler~ hareketlt'ri l:n:-ş· ı~dn C:ırk~ A -
~· ıı l no.ı ın.l .>. pılan Hus asker çıkar- lngılız ku"·etlerı > anm adanın batısın- "I Ve ~rıkada 
u l..ı ma o .ır her iki tarcıfın verdlt;ı lın- d ı cem:b .. doğru çekilmektedirler. , kumanda isleri 
htJlcr bu b r;nı tutmnmaktadır. Alm.ın- Miihim bir kııvu.,ak , e ::ıinuapura tanzı·m ed·I~ · 
l • ı· d .. ... • ıı: ı ıı:vor · r eo OS} nyn yapılan çıkarma hareke- 330 kilometre mesafede olan Fualapa- N , k 6 (A .. ) 
t ıı n mu\ nffak olmadığını ve çıkanların nıpu Jnpon ıchdidi altındadır. Londra- \1 .ev} or ., .. . .A . :- Peıtın. ks, 
d h dild ·~- b 'ld. d.kl · h ld ·· 1 a,ınıton goru mclerının neticeleri n ıın a e ıgı ı ır ı en a e ya v,ore >urasının düsmemcsi için karşı h ki d d' k. 
So\'} etler bu hareketin muvnffok oldu- tedbirler irtihnz edilmektedir Mıılez- ... :ın n ıyor ·ı: 
~unu söylı;.mckt~~!rler. Yalnız yeni Al- yanın dağlık ve ormanlık ol~nsı Japon 1 Son 15 gün içind<~<rn;ıl ve Huzvelt 
nrnıı rcsmı tebligındc Teodosyanın ve ileri hareketinin ister istemez dcmiryolu l~rnfı.ndan . başarılan ışın ana hatları 
ııskcri te:ıis~crinin Alman tayyareleri ta- ve yol kesimlerinden yapılmasını gerel:- !ımdı , Va~~n~ton~a .. beJirti!mi~tir. Ruz
ıcıfından bır çok defalar bombalandığı Ji kılmıştır. Japonlara nazaran bu hal clt 'e Çorçıl goru~meleu, §umul ve 
bildirilmi1;tir. Bunun manası agikar dnhn nz kuvvette olan İngilizlere yol- ehemmiyeti bnkımından geçmişte bcn
olmakla beraber Kırım harekatının ha- ların geçitlerini müdafaa etmek imka- zeri olmıyan bir mülakııtbr. Eden _ Sta
kikatını bize önümfüdeki günler göste- nını "ermektedir. Bundan sonra başlıca lin konu malan bu mülakatı tamamla-
ır.cektir. me§sı:ale bu bölgenin cenubundaki ha- mıştır. Muharebe meydanlarına ait ha-

Ll BY ADA taklık arazi <le tesadüf t>dilec.ektir. reketler mesdesı görüşülen işlerin ba-
Lbyada her iki tarafın hava faaliyet- Ba1tnklıklnr geçilince başlıyan ara- §ında tululmu§tur, Singnpur ve Hollan-

lcrı, hava durumuna ve hava meydanla- zi, lnsiliz müdnfoasından ziyade Japon dn Hindistnnının müdafaacı için karar
ımın haline bağlı kalml§lır. İngiliz ha- tanrruz. ve yürüyüşüne müsaittir. la§tmlnn ve alınan tedbirler bu hususa 
bn;erine göre Mihver hava meydanları f ngilizlcr eskisine nazaran dnha mü- verilen ehemmiyetin bir faarettir. • 
acrt topraklı olduğundan fena havalar- kemme1 tatbik etmekte oldukları tahrip Mihverle çarpı~n milletler başlıca 
da da ~~lla'!ılmaktadır. Dün §İmdiye aiııtemi sayesinde c.;cktik1eri Kovnns menfaati milli menfaatlerin üstünde tut
kadar bılınmıyen bir ıey anlaıılmışlır. Tang tayyare meydanını da tahrip et- muşlardır. Bütün milli kaynaklar müa
Ceneral R?mel idareai':!deki mihver rni§lerdir. Japonlar, kısa bir :zamanda terek makcatlar için tcşkfüıtlandırılmış 
lrnvvetlerlnı Trablusa baglıyan kıyı yo- bu meydandan istifade edebilirlerse bulunmaktadır. 
lu ingllizler tarafından keailmemigtir. Singapura karşı hava hiicumlo.nnda av Atlantlk Okyanoau §imai "e cenup 
Bu hale ıöre Romel ku"''etleri Trablu- tayynrelerinden de faydalanacaklardır. bölgelerine ayrılmıştır. Bunlar için Bri
ea kadar uzanan bqka bir yoldan fayda- Diğer taraftan f ngilizler, Malezyada- l:myalı ve Amerikalı amirallardan mü
ianıyor demektir. Yol keailmiı! olsaydı. ki muho.rebelcrin kendi lehlerine ecre- rckkep bir kumnnda heyeti kurulaeak
Romcl kuvvetlerinin Aıedabyadaki yanını temin i~in, Cnva '"C Somatradaki tır. Yakında, yakın şark ve Afrika kc
clurumunu normal aaymak mümkün ola- Felemenk tayynre meydanlannı daha ıimlerinde de tek kumandanın ayni ııe
mazdı. Demek oluyor ki Rom~l kuvvet- iyi bir ııekle sokmak icin çalı~maktadır. 1cHde ikiye bölünmesi ihtimali vardır. 
leri burada kendi iatekleriyle durmak- lar. la~e ve levazım si!teminin merkezi 
tadırlar. Yoku, yolun açık olmasına JAPON DONANMASl:-.:JN tabii olarak Amerikada olacaktır. Fakat 
söre Romel kuvvetleri çoktan Trablusn ZARARLAR! stratejik bakımdan ehemmiyetli olan 
varmı1' olurlardı. Batnvyadan lngiltereye gelmiş olan yerlerde mahalli merkezler kurnlacak-

Yeni alınan bir habere göre de Age- Hollnn,Jo. hiikümeti ticaret nazırı beya- tır. Böylece günlük a•keri ihtiyaçlar ya
dabyadald mihver kuvvetleri, o bölge- natında 1;öylc demiştir: kından gcrülerck gereken tedbirler alı
Cle hüküm süren bir kum fırtınasından < - Harbin lptidnsındanberi, küçük nacaktır. Ruzveltin Amerikan silah ve 
faydalanarak çekilmeğe ba~lamı~lardır. olmnsına rnğmen Felemenk donanması, mühimmat istihsali hakkındaki ıaknm-

ingiliz takip kuvvetlerinin mihver Jnponların 2 kruvazörünü, 2 muhribini ları bu yoldaki ha:ıırlıkların ehemmiye
kuvvctlerinin peşinde olduğunu, fokat ve 9 nakliye gemisi ile 2 gu gcmieini tini ~öııterir. 
1'ava §artları ve mayn tarlaları yüz.ünden batırnuığa, 1 tayyare gemisile 2 torpi
tal:ip hareketinin yavq cereyan ettiği- toyu ve 4 nakliye gemisini hasara uğrat-
ni lngiliı. kaynakları bildirmektedir. mağa mu\'affak olmu~1tur.> 

26 MıLLEl PAKTINA lLTJHAK 

Nevyork, 6 (A.A) - Hür Avustur
ya komitesi 26 bileş.ik milletler paktına 
katı1mı~tır. 

• 
Alman y ada gizli bir 
kaynofma mı Cla>·t 

---·--
Rejime karşı ee-

linmesin diye 
tedbir ittihaz 
olunmuş -·Rerline ve büyük 

şehirlere nıitralyözler 
, )~erreştirHdiği 
söyleniyor 

Londra, 8 (.A) - Bu sabahki Lon· 
clrn gazeteleri hoşlıca umum askeri du
rumln Almanyadaki vaziyeti tetkik edi
yor. Gazeteler hcrhanği bir istilft teşcb
büsiine knrşı korunma tedbirlerini kuv
vetlendirmek üzere Jıarp gayretlerinin 
artırılması lüzumundan bahsecliyor. 

Dey1i Ekspresin tnnınmış askeri yaza
rı Morelcy Ruchards Almanyada ordu 
ile Nazi partisi arasında yavaş yavaş bü
yiiycn anla,.c;mailık hakkında tafsilat ve
riyor. Morcley Ruchards, mareşal 
Dravçiçfo diğer genernllerin uzaklaştırıl
ma!lı üzerine herhnnği bir rejim devir
me teşcbbiiEünü <inlemek için Berline 
ve başka şehirlere poli.s tarafından mit
ralyözler konulduğunu yazıyor ve di
yor ki: 

Rusyadnki ınuvaifakiyetsizliğin geniş
liğini Alman halkı öğrenmeğe başlamış
tır. Bcrllnde hayvanat bahçesinin ve is
tasyonun yanında şehrin batı merkezin
de ve şimal ve doğu i§çi mahallelerinde 
bir nevi kuleli siperler kazılmış olduğu 
söyleniyor. Bununla beraber hemen bir 
yüksek subayları uzaklaştırmakla aske
isyan beklenilmemelidir. Hitler başlıca 
ri hükftl'DC!t darbesi tehlikesini önlemiş
tir. Ancak Alman polis teşkilleri reisi 
Himler tarafından partinin miliSi iç!n 
istenilen 3 bin tayyarelik ayn bir hava 
kuvvetini generaller rcddetmi,,~tir. ·-Bir ayda İngilizlerin 
batırdığı gemiler 

Londra, 8 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetleı·i ilk ktınunda 24 ü Şimal denizin
de ve Atlantiktc, 11 i Ak.denizde olm::ık 
üzere 35 dilşman gemisini batırmış veya 
hnsnra Uh'I'atmıştır. Akdenizdc donan
manın giriştiği hareketlerd.e iki krova
zörde yangın çıkarılmı~, cliğer harp ge
mileri hasara uğr'a'tılmıştır. 

-----·,,.,.,.,,,. ,,,,.,.,,..NlıNıi----~--
Amt!rihnda hazırlık Son • iyaai vaziyet ----·--- ---· ---

Mihver de Ame-
rikan IJ azırlık
larından k orku 

seziliyor 

Tersanele r İf;İn . 
yeniden 845mil-

yon dolar 
veriliyor 

~-~ ~•~ 
Müttefikler Slngapurun Arjantin şimdilik 
düşmemesini t emine Amerika ile askeri 
çalışıyorlar ittifak yapmayacak · 

Radyo guetesinc göre General Vave- Vaşington, 8 (A.A) - Ayan meclisi-
lın uzak doğu ~kumandanlığına tayi- nin bahriye encümeni yeni tersaneler in
nini ve İngiliz gazetelerinin neşriyatJ, şası \'e mcvcutlarm genişletilmesi iç!n 
Demokrat devletlerin japon tehlikesini 845 milyon dolarlık tnhsisat verilmesini 
önlemek için çok bUyUk faaliyetlerde tasvip etmi,ştir. 
b~lunduk1arın~ g&tez:iyor. Her halde Roma, 8 (A.A) - Stefani ajansı Boy-
Sıngapurun düşmemesı için çqk çalışıl- nes Ayresten bilcliriyor : 
nıaktadır. Arjantin hnricye nazırı n~ğıdaki be-

Amcrikada lOmilyonluk ~rd.u.~azırhk- ynnntta bulunmuştur: 
larmın tamamlandığı da bıldirilıyor. _ Konferansta Arjantinin takip edc-

M1HVER1N HO'CUMI.A1U ccği vaziyet Pannınerikan siyaset usu-
Bu hazırlıklal'a karşı ltalyan ve japon lüne bizi bnğlıyan bir siyaset olacnktır. 

gazeteleriyle radyolarının neşriyatı şu Arjantin, parlfiınentosunun mu\'n!akati 
nokta Uzerinde durmaktadır: cAmerika olmadan hiç bir askeri ittifaka giremez. 
geç kalacak!> Bizim mUda!aa edeceğimiz tez ittifalL<:JZ 

Bazı Mihver mahfillerinde ise, Ame- bir dnyanı~a olacaktır. 
riknnın bu kadar hazırlık için ham mad- Roma, 8 (A.A) - Larcpuplike gaze
de bulamıyacağı kanaati vardır. ÇünkU tesi Bolivyanın Mihver devletlerine harp 
§apon1ar uzak doğudaki h~m maddeler ilan ettiği hakkındaki ha~rleri yalan
kaynaklarını elde edeceklerdir. Fakat laınaktadır. 
Amerikanın işe girişmesinden doğan ---• 
korku da bu iddiaların arkasında belir- İngiltere • İran 
mektedir. Gcrcektcn Amerikan hazırlık- muahedesi hakkında 
farının hızlan;ası, neticesinin Mihver 
it hine olmıyacağını bedihi kılmaktadır. bir talep 
Bu sebnp]c Mihver kaynakları Ruzvel~ Tahran, 8 (A.A) - Bugün parlaıncn
tin !;ah ına ağır hücumlarda bulunuyor- toda ikinci defo mÜ7.akere ed:Jecek olan 
1ar: bunların hedefi Ruzveltin Amerika f ngillz - İran muahedesinde mebuslar 
bnlkı arnsındaki durumunu sarsmak, bazı değişiklik yapılmasını istemişler
Ameı ikndn ikilik yaratmak ve infiratçı- dir. 
I:ırı yc·n elen ön plnmı atmakur. B"' bir t me 

Sere Am rika ana yMasına göre Ruz. ır şe ama ft 
w !tin ikti<l r mevkiinden ntılması mürh- yakılmış 
kün cl •iJc1ir. Bununla beraber, Amcri- Londra 8 (A.A) - Balkanlardan 
lı:a b l'n ·ıc Cümhurreisinin arasını aç- ~elen haberlere göre Alman topçusu ve 
makta üplıe. · L Mihver kendi hesnbınn bava kuvvetleri Banyabaçkasa ~hrini 
b:ızı ! y·l I r örmektedir. yakarak kül haline getirmiştir. Buna se-

Ac. bu milmkiin müdür? Eğer ja- hep albay Mihailoviçin umumi karar-
po \; t ... rruzu ve baskını olmamış ol- guhının bu şehirde olduğ~ı sanılmnsıdır. 
~a-. 1ı lı ı 1 ı mümkün olurdu. Bu ha- 250 ölü ı.•e yüzlerce yaralı vardır. 
C! .. ·1,. Am 'ka hnlkı sıkı bir şek:lde -------------
Run l 't r· fınd toplanmıştır. Bu se
bep} l\! \ rın bu r lnndnki faaliyeti bir 
r.rti<'c 'rrm y cektir. 

Mih" r h'r tr.raftan Ruzveltin mcmlC"
.kcti iç'n 1 ' • durumunu 7.orlaştırın~ğn ça 
lı~ırk n. c ı· cır u.rnftan da Birlesik Ame
rik:ı i1c c nu~i Amerika d, vlC'tlC'rinin 
ar. "lnl • ·"ill. • cnlıc;maktndır. 

EDF.NJ •• SEYAHATİ 
Jı:.rRAF!l';DA 

B F. l n n M skov& zi\'arcti hc:ık1em
tiıık l 1 ım. l o ktıd3r ~çık deAildir. 
•.d n ı R \•a ıle iki De .okrat devlet 
:ırcıcır el, ~. İ b · 1 lıgini daha ziyade sag
fanıl n:-k ıç n Mo 1 O\cıyn gat•ği muhak
irnklır. Br1 d d Ruslal•ı japonya~a kar
şı ?ıaı·be tec:\·ik etmek hedefi dE:, vnrdı.r. 
Faknt Ru~yanın buna yan çizdiği ı,-örül-

mektedir. 
lNGlL TERE.DE KARARLAR 
lngilterede sımnyi. hnrp bakımına 

söre hafülcndirilnıiştir. Bunun neticesi 
olarak bir tnkım snnayi hayatı sayılmış 
ve evvelce bu sannyidcn ayrılmı~ olnn
ların yeniden buralnra a\'deti mecburi 
tutulmu,tur. 

Bu <lcfa da pmmılt s nayıi bu sınıfa 
<okulmu'ltur, Millı hizmete ayrılmış olan 
e.cnç luzlnr pamuk sanr.lriindc çalı.,aealt-
1.ır(iır. 

Bizde de ınılli korwuna knnun:le, bu
nun gibi sal:ıhiyetlcr hül::ümete veril· 
mi.tir. Bütün bunlar bugünkü hnrbm 
esas icapl.:.rmdan sayılmaktadır. Amcri
kada dn bu durumun 1atbik edileceği 
hnber verilmektedir. 

Sırbistanda mu- Ruzveltin mesa-
kavemete de- Jı tasviple 

~ &.! ;.ı 

vam edilivor karsılandı 
. ·---Almanlarla harp 

edenlerin tayyareleri 
tahte!bahirleri de var 

Londrn, 8 (A./\- - Londradaki Yu
goslnv mahfillerine göre Yugoıılavyanın 
ele geçirilmesi güç bazı bölgelerinde 
Sırplar. tarafından tayyare meydanları 
vücude getirilmi~tir. Alınan haberlere 
göre bu meydanlar general Mihailoviçin 
kumandasında bulunan çetelerin i§gal 
ordusuna karşı ynptıkları hücumlarda 
kullnnılıyor. 

Çctele.rin iaşe hususunu ne şekil& te
min ettikleri hakkında tafııilat vermenin 
mümkün olamıyacaı &§ikardır. Fakat 
Yugoslav denizaltılarının yalnız kendi 
mürettebatları tarafından ve sahilde ge 
ce v gündüz nobet bekliyen bazı Sırp 
vatanpCTVerleri tarafından bilinen üs
lere gidip geldikleri bilindiğine göre bu 
ia~e meselesinin ne suretle hal edildiği 
anlaşılabilir. 

Lizbon rndyosunun bildirdiğine gö
re denizalhlar İtalyan limanlarının ya
kınlarına kadar gelebiliyorlar. Bundan 
dolıı.yıdır ki ehemmiyetli birer liman 
olan Brindizi ve Bnri limanlarının kulla
nılmasından vaı. geçilmi§tir. 

Öğrcnildiğin göre oimdi tanklar, top
çu, ve tayyare kar~ı koyma toplarına 
malik olan Mihailoviçin elinde kış için 
yetecek kadnr her türlü mühimmat var
dır. General hu mühimmatı emri altın
daki kıtaların son glinlerde Troyuiııvaç 
mühimmat deposuna yaptıkları kahra
manca akınlarda elde etmiştir. -----·-----8. Molotof un son na .. 

ve Almanlar tası 

-~-
Bcrlin, 8 (A.A) - Alman basını Al-

nıruılnr tarafından bazı vahşetler yapıl
d ığmı iddia eden Molotof notasını haki
katlc-ri tahrif eden şeytanca bir manev
ra saymaktadır. Bu gazeteler Sovyetler 
tnraf ındnn geri alınan yerlerde ve bu 
meyanda Teodosyada ahaliye karşı ya-
pılan valı§ice hareketleri hatırlatmakta
dırlar. Aynı zamanda 1940 da Baltık 

memleketlerinde ve eski Polonya toprak
hırında Sovyetlerin tatbik ettikleri taz-
yik usullerini kaydeiliyorlar. Folkişe Be
<>bnhter «bu nota üzerinde Alman asker
lerine dil§e'n vnzife bütün bu yalancılık 
sistemini köklinden yıkmağa çal!.!;mnk
tın diyor. 

Bcr1in Lokal An<'ay'ker, Sovyet nota
~ında bu memleketin iç politikasiyle il
gili bir manevra sezmektedir. Maksat 
Sovyetlcr rejiminden bıkmış olan halk 
kütlelerinde Almanyaya kn~ı kin uyan
dırmakhr. 

Beyaz Saralla çekilen 
blr çok telgralta mesa j 
hararetle övülüyor 

Va§İngton, 8 (A.A, - Cümhurreisi
nin hususi katibi Ör]y memleketin her 
tarafından beya2 aaraya gelen telgraf
larda cümhuneiıinln kongreye mesajı
nın öviilmckte olduğunu bildirmiştir. 

Vilki Ruzveltin nutkunu §imdik! me
seleleri realist bir göriltle ifade ettiğini 
söylemi§ tir. • 
Ayandan Mon Antonyo nutkun zafer 
yılında önemli bir hitap olduğunu, Ayan
dan Öeton cümhurre.iailc tamamen ayni 
fikirde bulunduğunu aylemiflerdir. De
mokrat Valu: cÇok manalı bir nutuk> 
~özleriyle Ruzveltin mesajını övmil§tür. 
Hatip Beykona göre Ruzveltin son nut
ku bütün nutuklannın en parlağı ve en 
ehemmtyetl!sidir, · 

- -· İtalyanların bildirdiği 
bir deniz muvallakiye ti 

Roma, 8 (AA) - Tebliğ: 
17 ilk kfuıun gecesi İtalyan deniz kuv

vetlerine bağlı hücum vasıtalan İsken
deriye limanına ginniş ve limanda ya
tan iki İngiliz harp gemisine hücum et
miş1erdjr. Bu hUcumda Voluyant sını
fından bir hnrp gemisinin ağır hasara 
uğradığı ve geminin halA Radop havu
zunda bulunduğu şimdi teyit ediliyor. 

Harp gemilerimiz tarafından bulunan 
bazı enkazdan Tobruk ı>nünde torpil 
tayyarclerfmizin attığı torpillerle 3 isa
bet alan Filips kruvazörUnün batmış ol-
duğu anlaşılmıştır. · 
~--~~MM1•~~-~-

A l n1an l arı ıı techizatı 
Ve maneoiyefl -·-Berlin, 8(A.A) - SalMıiyetli makam-

lar, Ncvyork radyosunun bir ltalyan ga
zetesine atfen yaptığı ve şark cephesin-
aeki Alman askerle.rlııin fena techizatın
dan ve düşmekte olan maneviyatından 
bahseden bir haberi hakkıncla diyorlar 
ki: 

c - Nevyork radyosunun bu haberi 
uydurmadır. ltalyan gazetesi böyle bir 
makale neşretmemiştir. 

Amerikan propagandası bu gibi haber
lerJc Mihver devletleri arasındaki anlaş
mayı bouı bilmek ümidini bes}iyorfarsa 
nldnnıyor.> 

isveçte Fin r.ocuklarına 
yard!m ediliyor 

Stoklıolm, 8 (A.A) - Fin çocuklarına 
yardım için fsveçtc hazırlık yapılıyor. 
Qocukl::ır için yetimhaneler ve yardım 
~vleri kurulmaktadır. 7000 İsveç ailesi 
bir<'r Fin çocuğu alınağı knbul etmi!jler
dir. 

!ILLJ& cu... .._ ti 
9 SOHKANUH CllJIA 

L 

• Tütün pıyasası açılınca •• 
\.~,,. 

ilk günlerde piyasa ya 
çok mal getirmemeli 

------
Anlmra, 8 (Yeni ASlr) - Hükilmet viyede tutmak için piyasanın ilk gUıı]• 

·bu sene de bütün pi.Yasasına, mUstahsili 
korumak ve fiatleri dii§ınekten kurtar- rinde piyasaya fazla mal sevk ediJmeı. 
mak için miidahale edecek ve tutün sa- mesi lüzumunu gözönlinde bulundurmak 
tın alacaktır. Yalnız fiatleri makul sc- Jazundır. 

icra Vekilleri He yeti dün toplendı 

Ankara, 8 (A.A) - İcra Vekilleri heyeti bugün başvekAlette başvekil Dr. 
~ik Saydamın reisliğinde mutad toplantısını yapmı§'br. 

l stanbulda çök iJntüler tlcuam edi yor - · 
İstanbul, 8 ( Yeni Asır ) - Karlann erimqe başlaması ii2.erlııe jehr.imizM 

bazı. çö~tüle.r olmaktadır. Bugün de K&çilkpaı.arda bir dilkkan ile Tqvildy• 
de bır evm arka kısmı yık:ıhmşbr. İnsanca zayiat yoktur. 

Ru•ya harpları Siyasi temaalar 
---· ---

A 1 m an lar Rusyada 
kışlık hatlarına da .. 

---· ---
A ima o hariciye na-
zırı dün sabah " Bu-

ha gelmemişl~r dapeşte,, ye vardı 
~·-- 1 ~·--B IR ALMAN GENERALi RUS· B. RIBBENTROP'UN SEY AHA· 

YADA MAKTUL 00ŞT0 TINDIN MAKSAT NE? 
--·~ --·~ Stokholm, 8 (A.A) - Soısyal Demok- Budapeşte, 8 (A.A) - .Macar devleti 

rat gazetesinin Ber1in muhabiri biJdir.l. Kntl Naıöinin mJsafiri olarak dAvet edll
yor: miş olan Almanya Hariciye Naı.ırı Fon 

Alman ordu.su Rusyada qı geçirmek Ribbentrop bu sabah Budapefteye gel
içlıı yerleşeceği hatta henüz Varmantlf- mifilr. tstasyonda Macar Başvekili ve 
tlr. Ardı arası kesilmeyen taarnu. dola- Hariciye Nazırı B. Bardof.ski tarafından 
yısiyle orada da tutımup tu~ıyaca- karfılanmıştır. Fon Ribbentrop istasyOll-
ğı belli değildir. de halk tara!mdan alkı§laıuruştır 

BtR Af '\ ' ~ GJ<1NgRAU MAKTUL Budapeşte, 8 (A.A) - B. F~ Rib-
. B~rlin, 8 (A.A) - D. ~· B .. Ajansı bentrop saat 11,45 de Hariciye Num 

bıldıriyor: Brandenburg tiimenme ku- Bardo.fskiyi ziyaret etmiş v~ görüşme
m:ında ~den General Braonun Sovyet le.r çok samimt olmuştur. 
cephesinde öldi.iğü haber veriliyor. Bu B. Fon Ribbentrop saat 12,45 de Kral 
Ge~era~ 1.940 da ~~da Möz muhare- ~aiblnl ziyaret etmiş ve Naip tandındam 
besıne ıştirak etmişti. öğle yemeğine alakonulmuştur. 

F1N CEPHESlNDE * 
Helsinki, 8 (A.A) - DünkU Fin teb- Radyo gazetesine gönı Alman Harlci-

liğine göre Sovyet kıtalan doğu Kareli ye Nazırı Fon Ribbentrobun Macaristan 
cephesinde hUcumlanna devam etmek seyahati hakkında iki dUşUnce vardır: 
tedlr. llerl Fin hatlarına girmeje m u- Alman Hariciye Naz.ırı ya avlanmak ve
vaff ak olan Sovyet müfrezeleri F.in kuv- yahut ki Macar Hariciye Nazınna iadei 
vetleri tarafından yok e_d~. Kagu- ziyaret ıçin P~eye gitmiştir. Her W 
taki doğusunda karşılıklı topçu faaliyeti ihtimal de akla yakın olmakla beraber, 
olmuştur. Fon Ribbentrobu Macaristana götüren 
---~"-·MMo sebeplerin daha şumullil olduğu da bil

dirilmektedir. B. Atli'nin beyanatı 
---·---

" 1 s t ik bale emni· 
vet le bakabi· 

liriz, zafer 
bizimdir'' -·-Londra, 8 (Radyo) - Başvekil Cör· 

çilin muavlnl ve vekili ve devlet nazırı 
B. Atli Avam Kamarasında harbm umu
m! vaziyeti hakkında uzun beyanatta 
bu1unmuş ve demiştir ki: 

• - General Vavelin Uzak Doğuda 
Japon saldırışlarına karşı koyacak kuv
vetlerinin kurmay heyetinde Amerikalı, 
Avusturalyalı ve Felemenkli subaylaz 
bulunacaktır. Cenup Pasifikteki kuvvet
ler general Vavelin kumandası altına 
verilmiştir. ıı , 

ZAFER l\tUHAKKAK 
B. Atli, Rus cephesindeki inkişaflar

dan bahsetmiş ve bun1arın büyük mu
vaffakiyetler olduğunu, Hitlerin geri Çe
kilmek zorunda olduğunu söylemiş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

• - Amerikanın bizimle beraber bar
ba ginnesi, harckAt neticesinin lehimiz
de olacağına dair hiç bir şüpheye yer bı
rakmamıştır. Japonya, hususi durumun
dan istifade ederek Hong Kongu ve bazı 
tayyare meydanlarını işgal etmiştir. 
Bundan oralardaki kuvvetleri mesuJ 
tutmnk doğru olamaz; her yerde ayni 
derecede kuvvetli olmak mümki.in de
ğildir. 11 

Japonların yaptıklan baskım. kolaylaş
tırmak için daha evvelden mühimmat 
depolan hazırlnmıs olduklarını da ifşa 
etmi~iı·. 

B. Atli Afrikada general Rommclin 
İngiliz kuv\'ctleri önünde ricat ederken 
bir çok hava üslerini kaybt-ttiğini de ilft
vc eylemiştir. 

1942 YE GİRERKEN 
B. Atli, Brltanya hava müdafansı için 

yeni kuvvetler \'Ücude getirildiğini ve 
bun! rın gönüllü olmakla beraber 01·du
nun kumandasına tabi olduklarını izah 
etmis \'C sözüne' şu :mr<·tle son venni"
tir: 

• - 1942 senesi, 190 ~encsine göre 
çok farklı olarak g.irmi.ştir. Uğradığı he
zimetlere rağmen hnla kuvvetli olan 
dilşmana, kuvvetli yeni bir düşman daha 
Uzak Doğuda iltU1ak etmiştir. Buna mu
knbil bizim de Amerika gibi. yeni ve 
kuvvetli müttefiklerimiz vardır, bunun 
için istikbale emniyetle bakabiliriz. • 

Makineye 
\

1 erilirken -·-PAN-AMERtKAN KONFERANSINDA 
.AMERlK.AYI SUNNER WELS 

TEMStL EDECEK 

V8§ington, 8 (A.A) - Birleşik Ame
rika devletleri hariciye nazır muavini 
Mıster Sunner Wellea yanında mUteha&
sısbr<cfan milrekkep bir heyet buJunau. 
ğu halde perşembe gilnü açılacak oları 
Panamerikan konferansına :iştirak et
mek üze.re yakında Rio De Janelroya gi
decektir. Bu konferansta bUtün garp ya-
rım kürresinıin müdafaası ile ilgili ~ 
seleler ve Amerika kıtasındaki memle
ketlerin iktısadi münasebetleri tetkik 
edilecek ve gerekli tedbirler alınacak
tır. Sen Dominik hükümeti bütün .Ame
rika devletlerinin birlı1t Amerika ve !n-
giltere ile birleşerek mihvere harp açma
larını teklif edecektir. 

LtBYADA ALINAN ES!RLEI\ 

Kahire, 8 (A.A) - Buraya gelen dU§
man esirlerinin sayısı topyekun 5500 AJ. 
man ve 14700 İtalyandır. Bunla?dan 200 
U Almmı .subnyı 700 ü de ttalya suba
yıdır. 

ÇtN RESMi TEBLlG! 

Çwıking, 8 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Çin tayyareleri bugUn öğleden soma 
Hunan eyaletinin şimalinde bulunan Ja
pon mevzilerine muvafiakiyetle hilcum 
ederek askeri hedefleri büyük hasara 
uğratmışlardır. Bu Çin hava kuvvetle
ıinin aylardanberi gösterdikleri ilk önem 
li faaliyettir. 

BtR ALMAN DEN!ZALTISI BA'ITI 

Londa, 8 (A.A) - Holanda bahriye 
nazırlığının tebliği : Bir Alman deniz
altısı Akdcnizde bir Hollanda denizaltı
sı tarafından batırılmıştır. M'tlrettebttnn 
12 subny ve tayfo bir tngiliz limanına 
çık::ırı Tmışhr. 

KffiIMDAI<t ALMANLAR 
TEHLtKEDE 

CcnC'\'rc, 8 (A.A) - Tribuna de Ge
nevre gazetı>.sinin Bcrlin muhabirine gö
re I<ınmdaki Alm.m kuvvetlerinin du
rumu nazik bir 5'lfiuıya ginnek üzere
dir. Çi.inki Sivsstopolu muhasaza eden 
kuvvetler Pcrekop berzahı ile olan mu
vasalala.rının kesilmesi tehlikesine ma
manız bulıınuyorl:ır. 


