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Sovvetlf'rt- ~Ö~f' 1 } ~imanlara 7ö~ 

ir çok Vekil Dalaman Çiftliğinde 
mühim tetkikler yaptı y rler.daha 

zaptolnndu 

usya bar
ında yeni 
ebedülyok 

Beklenen 
kararlar ____ , __ _ 

HentUPICll'lft ve ,..~s
taltdemlmn oer· 
ZOPlııJıl...,.. Önfıı>melı 
......... tıelmffftp .. 

'EVKl"I' BİLGi 

lfüindili libi, lıUkibnet, dtınyamn ~· 
~lnnekte ohlata fevkalade şırtlaro1 
~ ınlont.ıanndan halkmıı7.t mlim· 
...:ılduta lıaı1ar konımak içiıı, biitiiıı 
, ;'! ı.tıhıak alanlannda, hnrp 

Mrl _,_·~ R'erektirdiği tedbirleri bir· 
··-almakt..ı.r 

..::ıı:~ ırBne ~tırlaşan bn şart· 

Yeni verdi 

Denizde fırtıııa var 

Dün lznııirde her taraf 
kar tabakasile örtüldü. 

anilla 
japoııların 
eline geçti 

---·----
Filipinin diğ~r yer· 
Jt>rinde müdafaa 
harbı yapılıyor ----- -- ..........,.. _____ _.___ --- . 

Kofı fıömılboa Bdlyael fHI.... ldP feflll aldı- Eti Lonılra, 2 (A.A) •p;:,iflkte 'Manill1o 
ban Jzmfre acele fıtima.. göndel'Mesl ıazım.. yı tehdit eden tehlike &ittikçe~

Flllpbı W Aıııer!Pa krtehnnm tWde&1I 
mukaveıutıerın. ftlmen fapmı adılı 
bmoetleri l'WplJıJerln bat ......... 
IL'll ıı ... ı..n... dnıım edlyorhır. 

Şlmdl V..n•Uenın akıbetinden Jrorb.. 
lur . 

Londra, 2 (A.A) - En ııon haberlere 
gllre japeın kuvvetleri Maııllla ıelı1r ,,. 
limannu lşııal etmlşlmllr. 

Vafinlton, Z (A.A) - Harbiye Na~ 
lıjmm tebllll: 

(Scmu Sablfe 2, SBtlba t •> 

• 
Kırıma " çıkarma ,, 
· planını bizzat Sta· 

lin hazırladı 

• 
Sovvetlerin 
veni hedefi 
Orel ve Harkof -·-Moakova, 2 (A.A) - DUn geceki Soy. 
yet tebllll : Blr!nci .m kbun günll la· 
talarımız cepheıln bir c:ok kesimlerinde 
dll,sman mukavemetini kırarak llerleme
le devam etmişler ve arasında Staritza 
bulunmak ~ bir çok metıldln ,...ıe. 
ri işgal eylemlşlerdlr. 

(Sonu Sahife 2, Slltlln 5 te) 

---ı•---
Alman kıtaları şid· 
detli müdafaa sa· 
vaıları yapıyor 

• 
Bir Sovvet ta
burunun taar
ruzu tardedildi -·-Berlin, 2 (A.A) - D. N. B. ~ 
bildiriyor: 

Cephenin merkez kesiminde mulıanı. 
be 31 lllı:klnmıda da aotula ,,. br faı, 
tınalaruıa nlmen eynı fiddetle ..... 
etmlftir. 

( Scmu Sahife a, S8tun ' te) -

-umden mamıı kalabilmiş bir 
:"'leket ~Blemiyeeetlne röre, ü
te:~'..~!!" olsa bile, e:vni mahiyet· 
• ....uranıa bls de karır•aşnuş imin· .:°b:.i, Eıı lıuta ılış tirar !imizin ma· 
41en ~eulhııes IÜ(1dder yllzUn-

ln~ilizlere -gore 
cöRclLfN IP!JA BTTtöt HABERLER •----------.1 
·T· ·.:.;;: • •

1
·;
1
• • • • • • • • • ı Japonlara ~öre 

D1Cuız ı osu At· 
lnm LL. ithal etmek >ornnda olda- 1.rmlritl karlı _....,...,.. •• 
_ "" .,.. c:ok ....ı.lelerin stokları ya R • 

h ... veya hllıılıiltiln tlih'nmİŞ oldu· 20 saat fasılasız surette .,hre düşen - an~oon 11 zerın 
ta IDalGnıdur. Eşya flatlerinln alalıDıli· kar dOn yollan ve evlerle blnalann ça- Bir 3 Amlrab 
ilne yliksebnesini mudp 01,.

11 
bu m~- tı1annı tamamen kaplamış ve İzmirde en apon d • • J 

kılı dunun. rlzJj stoklar .. zerinde b. ıhtıyarlann bile habrlıyamadıklan bir A .k b b • e vırmı apon 
""' hava oyunu Dymyan ·~te1ı1r1! kesafet göstermlstlr. m erı a a rı-

lanti~i yalnız 
basına kon
trol edecek l'ln faaHyetleriyle Ad,.ta mü7111in bir ııe· Beyazlara bilrUnen ı;ehlr lapa lapa tayyaresi• du•• • 

llJ •lnuştır. · dllşen karlarla cidden gilzel bir manz&·· • k b•) b• 
:'YDi :aımanc1a şu hakikatte iyiden ra ik&ıap eyıemı.ti. İzmirde oturdu~ı~- yesı il U A. 1 ır Ş;~ru••td:w • 

bıye anı...,ımıştır ki, artı• kendi t-- niçin kara hasret c:ekenler bu mı.~ıs:z .. .. Almanlar ltalyao 
•nla Dıtiya~larmuzm biiytlk kısya manzara karşısında sokaklara dokUI- t B 
cevap vennek mecburivef ı! . m:• müşlerolr. DOn saat 15 ten sonra gilneş 88rrt Z yap • • · ı • • "d 
lıııkikati lıer kesten evvel ~d~yız. ed u yüzünü göstermls. fakat dün gece suhu- • s· d J gemı erını 1 are-
·~·;met. m&staJısn ktıtlenln ~ves": net derecesi yeniden dilşel'ek don yap- caktır. dıyor ıngapur a apon ye ba11ladılar 
•ı ön 'Plinda ele ...... _.__. y ·ıe · mnb başlamıstır. &• I J • k ~ 
1nözin biiyıı"k k -UUŞUro ani mil Ö• •--··-~ --·M her yerinde bOyllk • 1 ~ erıne mu a• 

Filipindeki 
A erikan 
başkumandanı 
yaralandı 

• 
•- : çn lu~u teşkil eden ldly- ızmuue ve-~~ f·'-'- e 
""rı en evvel diis6 . soğuklar hakimdir. Bu yll2den ıuur J L.L.de - -
lı:öylerimiz dah nmü.•tUr. Bu savede, (SonuSahifel;Slltün4de) Tokyo; 2 (A.A) - "f"D...,., r bele edildi V..ınaıon, 2 (A.A) - Çörçll Ot-
oiil kten a f bir yolcsuDutso bliıoau reiai demiıtlr klı ıanclan Vat!natona dömnilttllr. 

Avusturalya kuv· 
vetleri de hezime

t~ nAratıldı 
•u~: tını kurtulmuş ve istikbal !(in -c Sovyeılerle miinıuebetlerinıi& ta- -•- Newyork. 2 (A.A) - Çörçil cenup 
ratıl 1 itle~ ".ııdeıJt.n bir yaziyet ya- rahızlık muahedesine dayanıyor Ytı cok Londra, 2 (A.A) - Aıınallst pı.eteel Amerika diplomaılanna ıunlan IÖJ'le-
lıft :ıR!ır. Koylü veti~tinllitl ve ektltl umlmldlr. Japonya ile Sovyeıler birli- yazıyor: mittlrı 
taeafmd!liriin~ ıriildliret't!Jı fiatlerle 18- ... DAwWA ii budutlan ..kindir. Paalfiktekl dunım pek iyi dellldir. Franm Rlchilleu ve Jean Bart zırhlı.. 
lıaoalıala ..... emlı indir, Slmdl şehirler ve Cenubi Amerika memleketlerine kar- Japonlarm asker, malzeme ve ha•a U.. (Sonu Sahife 3, Sltiha 3 te) 
alır 0ıch;f: .antm k8ylerden ziyııde • • • • • • • • • • • • 11 doot olduiumuzu oradaki elçilerimiz ( Soma Sablfa 4, Sllbm 1 te ) 

B"Dı ııöyleneblllr. blldlrmiftlr. Vaziyetlerini buna ııöre ta-
Jen' o: kaza...,lan mahdut ve muay- L ört Japon ge. yln etmek cenubi Amerika milletlerine 
ııı..uer ha ntemurlar. mllstalıdemler ,,. • aıııı .. 
al Y•t ııahalılııtuıın ezici yllldl '..;. I " '.:'vt,:a1nut.bu1'!"""'ktadırlar. m!si uftftrJ nJ AMERiKAN BAHRiYESi 
te bir <•re .!fi• lıtllrilmetın bu vazlye- Tokyo, 2 (A.A) - Deniz okulu pro-
h mu!ıablrinıı:.,ıısı lıelr~yordu. Anka· • fooörlerinden amiral Hamado qaiıdald 
it', hlildtmet verdi~ maUlmatn gö- Tam teçhizath c:e ile beyanatla bulunmutturı 
re.mı ve Jı~su:~ler resmi, yan lutaları sırmanyaya c Amerikan bahriy~erinin ~lalı 
Yeva gtlndelllrle (alı nla de • ayhkla ananeleri yardır. Amerikalı denlzcile~, 
h•H•rnu ha!l!l tmek'!& :k' ırecım zor- girdi- bir çok misallerle l<abramanhkta &f&IP 
lnübi ka e m sadlvle hım Ro ter Ajan.!lnın lmadıklannı !abat etmitlerdlr. Mağrur 
lara :' 11 rartlal r almak ilıeredir. Maa•· Sidneyb, lr2 h(A,:.~~- göre Y Siyam sahili Amerikan bahriyeal her halde mukabil 

e l're ere zam Yapılrn b .L ve:rdlli a= --L e· . d"-"' düiil-hn Ve mU ; • • ası, im• klarmd dört Japon nakliye gemisi taarruz yapa.,...br. wm ..,..n 
.. ..., lıahi vazene vergılennın alımnıı- açı a müze ııöre Amerikalılar ber weyden ev• 
birlerin :,k;~udur. Böyle esash ted- baç,;:'1fi:::~ z (A.A) _ Ro;vter Ajan- veL bahriye ıayyar:ecW~ne büyük 
edilemez. Z! 8 1 

•0 ne olacai!ından ,ünhe b!ldinilğlne göre tam teçhizatlı ehemmiyet vereceklerdır. Düpnenm ıa
car her ,'a cıftrl, fabrikatör ve tüe• ~mkıtalan Birmanyaya girmiştir. arruza ııeçmeal için ne l<a~ar zaman ııe
de 7tlks "'.::; ~atanda~. flatlerin fevkalil- Çın Kin 2 (A.A) _ Birmanyaya çeceğini tahmin etmek ııuçıür. Ancak 
halılı..,; o e:;:den müteveDit hayat Jl'I· e~~ olan tuy&k mikdarda Çin kıta- biz her ihtimale U... hıwr olmalıyız. 
Jıa,..ılanıaJıtadn.';:tte lıilyUk kazıuı~hırln fan General Veyvelin kumandası altına Amiral Mikayo da pnlan oöylemlt-

Yaln12 menı r. h ven1m!ştlr. tlrı d _,.10-
]'atlarında ~· ur ınnı ve ücretliler h~· Rangon, 2 (A.A) _ Japon tayyarele- c Almanya. lngiltereyi dd. 1 m .. 
lllayeye benJ!"uene temin edld bir h·- ri Blrmanya hududunu qmaila teşebbUa biyete · uiratmıttırı falıat lnııilla -yl 
lftetin yen· ..:vuşmamı•lanlır. BükU· tm*'e de her defasmda pllskürtillmliş- kudretinin ualdıinu .anmak ldn .,,.Jdt 
tıenıln e~k rlan işte bu himııyrvl :Ur BirmanY• ha•a kuvvetler! tarafın- pek erkandir. 
U,eeekfu. ınıretiyle bir habalıJı ön- d..,; Siyama kadar kowlanmıştır. c lftsiliz havac:ıbiı kQYVtltlldlr. Arc-

lltaata1ı· T 1-bonlann maneylyab bozuı-
81 ın, fabrilıatllriln, ttknınn bl' F ula iyimaerlli• kapılnı.,.Jm. 
!Sona ııalılfe 2, 88tmı 1 dal • 

' ... :.. ..................... ~ ............... -....... . 

• 

-·-Batavya, 2 (A.A) - Japon hava kuv-
ntlerl Somatranm dolu sahilini bmn
balamı§lıırdır. 

Tokyo, 2 (A.A) - General Denez ku· 
manda11ndakl A vusturalya kunetlerl 
bildirilmeyen bir liste bliyllk bir hezi
mete ulratılmı,ıardır. Malezyanın doğ!a
sunda motörlU kuvvetler biiyllk rol oy
nayacaiından bunların he&imetlne ehem
miyet veriliyor. 
. yqington, 2 (A.A) - Amerikan teb-

lilı: alind "dd tli uha Manillanın §İm e şı e m re-
beler devam ediyor. Amerikan ve Fili· 
pin kıtalan kuvvetli mevziler işgal ede
rek milatevlilere ağır kayıplar verdı.-

(Soau uyfa 3. Sütün 1 del -
im lar 

Llllyackl imdat lıau
Ded mi 1Htlıllyolt1 .. --· Londrıı, Z (A.A) - Libyada Trab

lus prp hududunda arkalannı cle
nu.e veren general Romel lotalan 
dOn de İngllidere karşı siddetll bir 
mukavemet ı&ıtermlşlerdlr. 
Acaba amenl Rome1 hl1l Trab

luetan imdat mı ııeleeellnl Umit edl-

'" 
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SAPffl'~ 2 YENi AJ:IR J Son ııamm Cıattarte.tl 1942 

~-------------.... t. Beklenen 
ŞEHİR DABERLERi kararlar 

Yazan: $ahin A TARtJJI ROMAN uman 
H ... 

susı takas mukabilinde ---·---
MemUPların ue müs-

-- Şimdi ~ördün mü, Gazanfer? ---
Hoc!ı mPrhum r.i!.bi "'fz de finr<ı cı hatıı•laf"ını Uff• 

hütmüs ol mıyaJım .• 

işleri ~--nifi 

bitti 
-•-

1

T. Vekaleti lsviçreye ih-
ızrnırde J76 bin nüfııs 

vilayet':.,~ü~~!!; İzmirde raca ta müsaade ediyor 

tahdemlerin ~eclm 
zorlulıla..ını önlemelt 
zamam gelmf~tır .. 

(Ba,tarafı 1 inci Sahifede) 

evlere tevzi edilmis olan fülerin tasnifi 

• ···51 ·- nihayetlenmL~. İzmirde 50 bin hanede 
176 bin nüfus tesbit edilmişt'r. Bittabi 
bu rakam İzmlrde iaseye müstahak nü
fus <ayısının tamamını ifade eyliyemez. 
Fakat kuvvetU bir fikir vermeğe yara

- Ey .• Sonra Gazanfer?. 
- Son!"aSt hocayı mezar:ıı 1ı:cıym !ar. 

Ho~a ~ağ:lıCınc1a mezarımın ti7erinde bir 
delik bırakın diye vasiyet ettl~i için bu
nu da yerine getırmlsln ... Ve mezarın 
i!stünd" f<!!ılş bir delik bırakmı<l•r-

- Vay kurnaz hoca vay! .• Mezarda 
bövle bir delik a<:tmnıısına sebep ne ola
blllr? 

Galıoa hoca hem ahret •vlnln penı:<'
resinden dfı!'lvayı gözetlemek, hem de 
boğu}mıyocak d•reced• hava almak için 
rıu vaziyeti vapmış olmalıdır. 

- Gevezelik etine .. Buna ufak bir cer 
cuğun bile akl: ere·. Beni bırakta hika
yl!m" d~vam ~Pyim_ 
Horayı gömdükten sonra cemaat da

ğılmış ... 
Hoca mezann d•lil'ıinden etrafı ~özet

leclii!i .ırada bir de görmil~ ki yüklü bir 
çok katırlar, başı boş olarak kendi bu
lunıfoi!u cukıının yanına de>~ru vakla
şıyorlar. Mei!erse bu katırlar fincan ve 
çanak çömlek gibi kırılacak eşya taşı
yorlarmıs .•• 

Kabristanda otlarTıni!a başlayan bu 
hayvanlardan birisi deli!ıe iyice yakla a-. 
rak Na"1"eddb hoca ile burun buruna 
denilecek bir hizaya kadar gC>lmi.ş! .. Her 
ca hiç tek dunır mu? .. 

B .. ını del!kten cıkarıp hemen bu hay
vana görUnüvermiş!_ 
Katır fena halde ürkerek oradan kac

ınai!a baslamıs!.. Onun bu ürkmesi di
ğer katırlara da siray•I ettiği için hay
vanlar biriblrine girml•lor ... Bu sur~l
le bUtlln fincanlar kırılmı' 

Katırların neden ürktilfünü tahkike 
girişen katırcılar her tarafı arıvarak ni
hayet Nasreddln hocayı gizl•ndiği meza
nn içinde bulurlar_ Ve uıvııilıyı ndama
Jnllı pataklarlar ..• 

Hoca her tarafı yara bere içinde köyü
ne döner.. Onu bu vaziyette görenler 
(Ahretten bize ne havadis getirdin?) 
Diye hocadan sorarlar ... Ve şu cevabı 
•lırlar: (Orası dUnyadan daha rah•t bir 
yer!.. Fakat fincancı katırlarını zinhar 
Drkiltmemeli!..) 

- Şimdi gördiln mü. Gazanfer• .. Na
sıl bana hak verdin mi? •• Sana çok ya
vaş bir sesle konuş diye, deminden berl 
iste bunun için ihtar edip ~uruyordum .. 
Hoca merhum gibi biz de fincancı katır
lannı ürklitmU, olmayalım .• 

Ases başı Zülfikar aj!anın b3t:ıkhane 
lııini tahkike memur ettiği iki C1ıce bu 
suretle biribirleriyle konuştuktan sıra
da artık sabah olmu,, ortalık tamamıyle 
ağarmış bulunuyordu. Gazanferle Tay
fur ayrı ayn iki büyilk mezar taşının 
arkasına sinmi~lerdl.. Buradan yolu gö
zetliyorlardı ... 

Bu sırada yolun Uzerinden bir takım 
yolcular geçm~e başlam~lardı.. Her iki 
cüce dikkatlerini arttırdılar .. 

Aradan bir kaç saat kaçtı ... Gazanfer 
yeniden sızlanmağa başlıyarak arkada
pna dedi ki: 

- Tayfur yoldan şilphell bir adamın 
geot '<.Biz böyle burada bütün gün 
bf 1 'lUracak mıyız? .. Bekled!ğimiz 
ada.n ı.>an:alım gelecek mi? .. Benim ar
hk karnım acıkmağa başladı .. Akşamdan 
beri ağzıma bir lokma ekmek koyma
dım ... 

H 
1UKCE • 

Sözlü 

Sen tarassutta devam et.. Bm ııidlp 
bir az yiyec•k ıılaymı.. Beş dakikaya 
varm117. gelirim .. 

mış farzedilebilir. - Dur.. A7acık sabret. Bak yolun 
il..-sind bir adam belirdi .• Bu a<1aın geç
sin de ondan 90nra ııider<ı" • 

Tuhaf şev!.. Herif nedPn durup durup 

Daha evvel de kayıt ve işaret eyledi
ğimiz gibi ekmekte kame usulünün tat
bikine dair henüz Ticaret vekAleti ha

bövle etra~ına bakuııvor• •
1 

Bunun m:ı- zırlıklannı ikmal eylememiştir. Bu ha
hakkak. bır •ebeb1 olm - ~man hıç nrlıklar bitince karne u.•ulilnün çek 
kıı;urd'ınıma Gazaıırer! t..ıe herif yanımı- ük b" tarzda t tb"k" h tı J---•-

d - kl ıcu 1 t pra ır a ıı aragee<.-.....-
?.8 ogru ya a~ı,.·or. CP er mezAr a- tir 
şının arka.<ında büzüldnler... Ufacık · 
cübbelerini tamamiyle gizlemri?e muvaf- -----.. e-----
fak olmu•lardı ..• Tayfurun dediiii tama- Polı•s Halı•} 
miyle doğru idi. Herif ikide birde dunı
yor_ Arkasına bakıyor, bu ıuretle biri
,;nı kollar gibi ypptıkt•n sonra te1<rer 
vüriimesine devam ediyoTdu ... K11ığ1, 
kıyafeti gayet temizdi... U1un boyu ve 
lri ııovdesivle adet! kalın bir cam yar
masını andıran bu adam Gevherli ha-

---·---
Ond(;rt sene hapse 

mahkum f'dildi 
nımın K~1>vası Fer1>nt ai\"?nn t1 kendi- Bundan on gün önce bir gece vakti 
si ;dl. karakolda aralannda çıkan bir ır.ünaka-

Ferhat af,a etrafını kollamakta devam ~a yüzünden polis memuru Enver Hıdın 
ederek aihr adımlarla ilerledl Hiç bir l<asten ve tehevvilren tabanca kurşunu 
<eyin farkınrla olmadan cilcelPrin yanın- ile yaralayıp öldüren Emniyet mUdUr
dan l!O<'ti ... Bir az daha yürlldi!ktPD son- !Uğünün 149 sayısında kayıtlı Halil ~
ra, Defterdarın bağının biricik methali kın cürmü meşhut kanunu hükümleri
olan bUyük kapının yanına vanr varmaz ı:.e göre ağır cezada muhakeme edilmek-
birden bire durmuştu.. 1 te idi. 

- Gazanfer!.. BUyUk bir dlnleylci kalabalığı tarafın-
- Ne var Tayfur?.. . dan alaka ile devam eden bu dava neti-
- Gördünmü lıeri! işte durdu. celenmiş ve dün karan tefhim edilmiş-
- S•kın bağın adamlanndaıı biri ol- tir. Kararda suçlunun akadaşını kasten 

JLasın •. ve tehevvtiren öld;irmüş olduğu kayıt 
- Geceden beri burasını tara>Sut edip edilmekte, fakat h~disede maktuliln suç

duruyoruı._ Bağdan ~ısarıya bir adam luyu tahrik eylediği kabul edilmekte idL 
cıı-.,,ydı, biz muhakkak görürdük!. Neticede Halil Aşkının 21 seneye muka
- Bunun için bu herif yabancı olacak. bil 14 sene müddetle ağır hıpsine ve am
Hem onun inceden inceye etrafını kol- me hizmetlerinden mahrumiyetine ka
layarak sanki ay1p bir iş y3pmal!a gider rar verilnıişt!r. 
gibi böyle hesaplı bir surette adım atı- -----.. e-----
~ma n• demeli?. eok parlak bir talllmi• Ma· i "et memurları 
varm1', burada ııUnlerce beklemek :ı:ah- "' 
metinden ırnliba kurtulduk!. ı · • 

Aman dikkat edelim!. t~te herif ba- ta ınıatnamf'Sl 
ğın kapısını çalıyor!.. . 

Bu sırada Ferhat ağa etrafını telcrar 
gözetledikten aonra birden bire kapının 
tokmaj!'ını yakaladı. Sert darbelerle ka
pıyı çalmağa koyulmuştu ... 

tçerd!!n kop1yı açtılar .. Ferhat a~a gı>
rlye dönerek yol üzerini son defa olarak 
bir daha gözden ge irdi.. Sonra birden 
b!re içeriye daldı .• Ve onun girmesini 
rr:"eaklp kapıyı tekrar örttüler. 

Bunu gören tayfur arkadaşı Gazanie
re dedi ki: 

- Fare gibi herif kapana girdi, gali
ba? •• 

- O kadar çok sevinme!_ Sonra ha
yal sukutuna uğrarsın da canın sıkılır! 
Bu adamın buraya f•na bir fikirle gel
diği ne maHlm? .. Belki de bir misafirdir 
cie bağa tanıdığı birisini görmek için gel
miştir ..• 

_ Maruısız !fifla~ söyleyip canımı sık
ma .. Ben liyle kolay kolay aldanmam •• 
Eğer bu herifin gizli batakhane ile mü
nasebeti yoksa Nasrcddin hocanın ürküt
tüğü hayvanların yMine geçmeğe hazı
rım ... 

İstersen Zillfikil.r ağanın vereceği al
tınları ortaya koyarak seninle bahsa tu
tuşalım ... 

- BİTMEDİ-

ŞARK SARAYLARl"''IN iJITiSA"!I! 
DESTANI ve BUGÜNE KADAR 
GöRÜLEN SARK FİLl\ll..ERİNiN 

E.-. GÜZELİ •••. 

iT JN 

1Üı ... KÇE 
~ar kılı 

---·---
ıııı senelik staj müddeti 
nerelerde geçirllccelı! ••• 

Maiyet memurlan için hR21rlanan ye
ni talimatname tatbik mevk.ilna konul
muıtur. Bu talimatnameye c:Qre. maiyet 
memuYlannın iki aene ıürec~k olan ataj 
müddetleri daireler arasında §U •uretle 
taksim edilmi9tir: 

Mektupculukta 30. dare heyetinde 
30, seferberlik işlerinde 1 5, hukuk işle
rinde 30. nüfusta 15, defterdarlıkta 30 
tapu ve kadastroda 15, vakıflarda 15, 
zirutte 1 O, gümrüklerde 15, belediye 
hususi muhaııebeıinde 40, köy büroıun
da 15, nafıada 15, emniyet müdürlüğün 
de 30. iktisat i,lerinde 15, fohisarlarda 
1 O, ticaret işlerinde 15, iaşe işlerinde 
1 O, liman reisliğinde 40. kaza kayma
lcamlıklarma refakatte 120, !cayma kam
lık vekaletinde 60, nahiye müdürlüğün
de 90, kızılay ve çocuk esirgeme kurum
lannda 1 O gün çalışılacakhr. 

Dahiliye vekaleti ikinci kilnun ayı 
içinde Ankarada maiyet memurları için 
bir kun açmll)tır. Bu kursa ıtajını biti
ren 60 maiyet memuru iştirak ed~cek ... 
tir. Vilayetler. kursa gidecek olanların 
isimlerini vekalete bildirmiılerdir. ____ ,_.... . ..--.-~--

Vilciyet Meclisi 
Villlyet umumi meclisi şubatın lk'nci 

pazartesi günü toplantılarına başlıya
caktır. Dairelerden bir kısmı ihl'.ari büt
çelerini hazırlamışlardır. Bu bütçeler 
tasnif edilmektedir. Yakın günlerde vi
layet daimi encümeninde tetkik ed;le
ccktir. 

rtcARE·r-
Mü iiı' muavinl!ğl ••• 

SEANSLAR: 1 - 3 • 5 - 7 - 9 da - Ctımnrte..ı. Pazar 11 de başlar. 

Antnlya ticaret müdürlü~üne vekale
ten tayin edilen mıntaka t'caret müdür 
muavini B. Cevdet bugün İmıirden ay
n1acaktır İzmir ticaret mUdür muavin~ 
lil:ine •ef kontrolör B. Ali Emre vekA.let 
edecektir. 

HER GÜN İLK MATİNE UCUZDUR. 

merı.kada ............................ .. •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

NA!!LE 

_ apo Casusları 
BILGEr EN: AD NA lll 

:: :ın 111 ı 111 ıı ı ı •ııı ıı ı ııı 111111 ııı •111111111111 1111111 111 ıı : · ı · ı 111111111ııı11111m1111 111 ıı 111ı111111111 ı 1111111111 ı::: 
••• 14 ••• 

- Bunu da zannedemeyiz. Ç.inkü 
arkada~ır.·z tacir Yuma sizin adınız ve 
hüviyetiniz hakkında bize başkaca ma
lumalta verdi. Bı.mlar biribirine tevafuk 
<'ylem yarlar. 

- Şu halde ne yapmamı istiyorsunuz? 
- Fakat arkadaşınız, siwıle aynı ka-

uda yaralanan tacir Yuma böyle söy
lemiyor. Onun bize itirafları oldu. 

- Yuma sağ m:ı, ehemmiyetli bir ya
rası var mı? 

- Evet, yarası ehemmiyetllcedir. 
Bizden dalgm':ğı sırasında bir çok de
falar bahsetti. Kendisine gelince uyku
su arasında söylcdıklerinin manasını 
.arduk. Evvela tevil et.m,ek istedi, soma 

bır çok dikkate şayan itiraflarda bulun
du. Bunlara ne de-rsiniz? 

- Mahiyetlerini bilmediğim ithamlara 
cevap verecek vaziyette olamam. 

- Şu halde sizi yalnız bırakıyorum. 
Ne zaman bizimle konuşmak isterseniz 
lıastabakıcılara ma)(\mat verin. 

Polis müfettişi ha:;tayı yalnız bıraka
rılk doğru tacir Yumanın nezdine gitti. 
Tacir yatağında oturuyordu. Poli.9 mü
!ettl.şini tanıyınca: 

- O, siz burada, dedL Hoş geldiniz. 
- Teşekkür ederim, fakat hayret et-

menize ciddl bir sebep mi var? 
- Vardır tabii.. Biz arkadaşımla bir 

gezintiye gitmiştik. garip bir mü.>adcme 

neticesinde yaralandık. Görüyorsunuz 
ki buradayım. 

- Görüyorum tabii .. Siz hakikatı söy
leyinceye kadar burada olacaksınız. Ya
hutta akibetinize hazırlanacaksınız. 

- Nasıl, anlayamadım. 
- Anlamak işinize gelmiyor da ondan. 

Şimdi s:z ve arkadaşınız elimizdeslniz. 
Arkadaşınızdan epiyce maJ(\mat elde 
•'debildik. Hele sizin çantanızda elimize 
geçen loymetli evrak pek işimize yara
dL . 

- Onlarda bir şey yoktur. 
- Fakat sizin bu itirafınız bile kıy-

met itibariyle o evraktan daha ehemmi
yetsiz sayılamaz. 

- Ben namuskAr bir dükkAn.cıyım. 
- Buna şüphe yok.. Elinizde Miss 

Coolin gibi enteresan bir kız var. Ona 
Aşıklar temin ediyor ve istediğiniz ma
lümatı vesıtasiyle elde ediyorsunuz. Te
essüf ederim ki bundaıı sonra artık ça
lışamıyacak.sınız. 

- Fakat &iz kimsiniz, yalnız bir poli.9 
müfettişi mi? 

- Buna neden bu kadar ehemmiyet 
veriyorsunuz? 

- Açık konuşursanız belki de işinize 
yarıyacak sözler söylerim. 

Be)'rut ue Telôvivden yeni iş talepleri uaP. Tica· 
ret odasında riyaset divanı se;imi pazartesi 

günü ya pdacafı ... 

meşru kazanç haklannı koruyan dev
let, unıumi faaliyet nıakuni2.1nasının dü .. 
sünen, idare eden dimağı, i~liyen ve iş
leten kollan m~besinde olan vatan
daşlan elbette ıınutama>dı. Bu ıebcple 
mcmurlann ve müstahdemlerin dört 
gözle bekledikleri bu kararların gerçek
leşmesini biz de temenni etmekteyiz. Ticaret vekliletlnden şehr:mızdeki ala

kadarlara gelen bir telgrafta İsviçreden 
hususi takas suretiyle gelıni.$ mallar 
mukabilinde ihracata müsaade edilrne
ğe başlandığı bildirilmiştir. Bu habMin 
piyasamızda gayet iyi karşılanacağı mu
hakkaktır. 

Dundan böyle gümrüklerimlze bu 
memleketten gelecek lT'.allar da aYni su
retle muamele görecektir. Bu kabil mal
ların geldiği usulU dairesinde takas li
mited şirketine bildirilecek, mezldl.r ş'r
ketce lisans talepnamec;;inin Mk:as1na 
şerh verileTek tevsik edilecektir. 

Haber aldığımıza göre İsviçre ile iş 
talepleri bir hayli artını~ır. Bu memle
ketten memleketimize mal geldiği nis
bette ihracat yapılacaktır. 

Denızde fırtına var -·-(Baştaraft 1 inci ahifede) 

halkın kllmür darlığına dU'!'llesinden 
korkulab!llr. 

Ege denizinde de fırtına vardır. 
İzmlrde gündelik ihtiyacı karşılıyacak 

nlsbett.. odun kömilrU mevcuttur .. Dün 
yeniden Uç motörle takriben 180 bin kj. 
!o kömür gelmiş ve Karataş iskelesinde 
satılmağa başlanmıştır. 

Fakat şiddetli soğuklar yüzUnden kok 
kömürü darlığı maalesef hAkimd!r. Elde 
mevcut kJmürlerin tevziine dün beledi
yece hava gazı fabrikasında devam edil
mistir. Müracaat edenlere yanın tona 
kadar kömür verUmektedir. Aynca be
lediye mıntakalannda halka beşer onar 
kilo kok kömUrü satılıru.•tır. Aynca be
lediye aczi tesb't edilen fakirlere de pa
ra<ız kömilr dağıtmıştır. 
İzmirde kok kömilril stoklannın tU

kenmek üzere oldui!u telgrafla Etiban
ka bildirilmiş ve acele kömür temini is
tenmiştir. 

Anıerıkalılara gore 
-e-

rna turaft 1 inci Snhikde) 
Düşmanı:ıı şiddetli hücumlanna rağ

men cenup batıda Amerikan ve Fillpin 
kuvvetlerinin yerleşmesi temin edilmiş
tır. Elde bulunan bütlln müdafaa kuv
vetleri bir araya toplanmış ve bir ku
manda altına verilm~tir. 

Adadaki mevziler, limanlar ve diğer 
müstahkem yerler şiddetle mUdafaa edi
liyor. 
Diğer bölgelerde bildirilmeğe değer 

bir şey olmamıştır. 

JAPON TAARRUZLARI 
Vaşington, 2 (A.A) - Harbiye Nazır

lığının dUn akşamki tebliği: 
Filipinlerde düşman bütün cepheler

de geniş ölçilde pike tayyareleri ve 
zırhlı birlikler kullanmak suretiyle ağır 
baskına devam ediyor. BUtün bu güç
lüklere rağmen kıtalanmızın yeniden 
dUzeltilmesi muntazam bir surette başa
rılmıştır. 
Amerikalı ve Filipinli kıtalar düşma

na ağır zayiat verdirerek şiddetle mu
kavemetlerinde devam ediyorlar. Diğer 
çevrelerde kay?edilecek bir ~ey yoktur. 

Vaşington, 2 (A.A) - Bahriye Neza
retinin dtinkü'lcbliği: 

Dün akşam saat 10,25 de Manilla ile 
muhaberede bulunulabiliyordu. -·inoiJtere üzerinde 

Londra, 2 (A.A) - Hava nazırlı~nın 
tebliği : Bu sabah iki d~rnnn tayyaresi 
İngilterenin cenup dofhı sahili yakmla
nnda bir kaç noktaya hücum ederek 
mitralyöz ate•i acmıstır. Az hasar ol
muştur. Bir ki<i ölıniiş ve bir kaç kişi 
de yaralanm~r. 

- Evet, hatınnızdan geçen şeylerin 
hepsi doğrudur. Ben sizi yakalıyabilmek 
için altı aydan beri faaliyet gösteren bir 
memurun1. Şimdi tamamen elimizdesi
niz. Miss Coolini üç saatten beri isticvap 
ettik. O ve arkadaşınız her şeyi olduğu 
gibi söylediler. Muhakkak ki siz arkada
~ınız olan (9) numaradan daha kıymetli 
ışler ııördünUz. 

- Bunlar yalandır, yala!ıdır. 
- Yalan olan bir şey yoktur. Bura-

daki aclamlannız birer birer yakalanı
yorlar. Mesela terzi Nikolayef de tarafı
mızdan tevkif edilmiştir. Çok esef ede
rim ki böyle Nikolayef ~ibi adamlnrla iş 
görecek kadar safiyane hareket ediyor
sunuz. Bu adam •izin gibi gizli bir Ajan 
değil, beynelmilel bir casustur. Evvel~ 
hizmetimizde çalıştı. Sonra sizin hizme
tinizde bulunduğu müddetçe bize her 
türlü ma!Cunatı vermekten farig olmadı. 
Siz adamlarınıza az para verdiğiniz için 
&ize verdiği mal(\matı biz günü günline 
satın alıyorduk. Bittabi ihbarlarını kıy
metlerine göre mükllfatlandınyorduk. 

- Ben bu sözlerden fazla bir §ey an
lıyamadım. 

- Anlayanuızsmız tabii. Anlayamaz
sınız.. Bana son sözletiıılz nedir itiraf 

İŞ TALEPLERİ 
Beyrutta bir firma ticaret ve sanayi 

odasına müraraat ederek İzmirden incir 
ve üzüm satın almak istediğini, ihracat 
tüccarlariyle tanıştırılmasını rica etmiş
tir. 

Telavlvde bir firma Filistin fabrikala
n mamullerinin gıda maddeleriyle tılkas 
ed:Jeceğini, bu hususta iş yapmak isti
yen ihracat ve itha!At tacirlerinin adres
lerini i•temiştir. 
REİS SEÇİMİ 
Ticaret odası meclis Azalıklanna seçi

len zevat pazartesi gilnll toplanhya ça
ğınlmıslardır. Bu toplantıda meclis ri
yaset divanı ile Ticaret ve Sanayi odası 
idare heyeti seçilecektir. 

!lovyetlere göre -·-(Baştarab 1 i.acl Sahifede) 

31 ilkkAnuncla 12 dilşrnan tayyaresi 
dUşürülmUştUr. 

Bizim kayıbnnız 4 tayyaredir. 
Moskova, 2 (A.A) - Dünkü Sovyet 

tebliğine ektir : Bir gUn!Uk muharebe
lerden sonra 20 köy kurtarıldı. Batı cep
hesi teşkilleriınlzden biri ehemmiyetli 
sayıda her çeşit malzeme ele geçirıni.ş ve 
600 Alman askerini öldürm~ür. 
Kıtalanmız cephane, elbise ve yiye

cek yü.ltlü beş tren ve bir çek kamyon 
e1e geçirmiştir. Cenup cephesinde hava 
kuvvetlerimiz 200 den fazla kamyon, 23 
tank, 30 top tahrip etmiş ve 800 d!!n faz
la Alman askerini yok etm!~. 

Lenlngrad çevresinde çetelerimlz bin· 
den fazla Alman askerini öldürm~ür. 

STALİNİN PLANLARI MUVAF
FAK OLMUŞTUR 
Londra, 2 {A.A) - Rus muvaffakı· 

yetleri devam ediyor. Kerç ile Teodoz
yaclan sonra Ka luga da alınmıştır. Al
manlnr burada bir çok harp malzemesi 
ve yaralı bırakarak çekilıni$tir. Alman
lar hu muvaffakıyets'zliklerini haklı 
göstermek icin ne soğuğu ve ne de Ros
tofu bırııktıklan zaman ilMi sürtlükleri 
sebepleri söyliyebilirler. Kınmın soğuk
lan Moskova ile kıyaslanamaz. Halbuki 
Almanlar Kırımın güneı;li seması altın
da da çekiliyorlar. Kerci ele geçir4iJcle
ri vakit ıBu hlldise Kafkasynrun duru
muna büyük bir tesir yapacaktır.• de
mişlerdi. Kuşatan Alman kuvvetlMinin 
vaziyeti gilç)eşmlşt!r. Sivestopol muha
sara<ının devam edip etmlyeceği de şüp
helidir. 
Kırımdaki son hareketler'.n plllnlanru 

Stalin hazırlamıştır. Bu hareketlerde or
du. donanma ve hava kuvvetleri arasın
da görül"° işbirliği bUtUn teferrüatiylo 
bizzat Stalin tarafından karulaştırıl
mıstır. 

Hitler Kaluga cephesine takviye kı
talan göndermiş, fakat bu kıtalar Rus 
ileri hareketini durduramamıştır. Şimdi 
Kalugada altı Alınan kolordusu çekilme 
halindedir. 
YENİ SOVYET HEDEFLERİ 
Londra, 2 (A.A) - Anlaşıldığına gö

re bundan soııraki Soyyet hedefleri Orel 
ve Harkof olacaktır. Rus parasütçülerı 
son dokuz gün kinde 29 köprüyü yıkmıs 
148 kamyonu yakmı~. silah ve tanklar 
tahrip etmiı; ve 400 Alman askerini sa
vas dışı bırakmıştır. 
Rııslann ileri hareketi muntazam su

rette devam etmektedir. 
TİFÜS BAŞLADI 
Polonyada, Ukraynada, Baltık memle. 

ketlerinde ve bilhassa Lit ~ ti[[is 
hastalığı salgın halindedir. Çünınl yor
gun olan ve fona yedirilen askerler uy
gunsuz sığınaklarda yığın halinde bu
lunduruluyorlar. 

edecekmisiniz? 
- Hiç bir şey bilmiyorum. 
- Şu halde Allahaısmarladık 

* Amerikan gizli teşkilatı bu suretle en 
tthlikeli iki Japon casusu ile onların iş
birliği yaptığı arkadaşlarını yakaladık
tan ve kuvvetli delilleri eline geçirdik· 
t•n sonra bu hfıdi.se üzerinde daha fazla 
duraklamayı zait buldu. Tacir Yuma ile 
&rkadaşlarınm akibetleri tamamen gizil 
kaldı. - S O N -

Akdenizde vaziyet 
Londra, 2 (A.A) - İngiltere bobriye 

ne7.aretinin dünkU tebliğine göre Akde
nizde İngiliz deni7.altılan beş düşman 
vapunınu batırmışlardır. Bu vapurlar
dan biri cephane yüklü idi. Bundan 
başka bir İtalyan destroyerine de torpıl 
isabet etm~iştlı~·~··;_.,..,__~--

MACARLARA GÖRE .. 
Budapeşte, 2 (A.A) - Avrupanın 

Bolşevikliğe tcrkedileceğine dair Ede
nin Moskovada yaptığı vait Macar umu
ml efk4rında derin bir nefret uyandır
m$r. 

Bunıda, ııra.<ı ııelml<ken, kt~ yardımı 
mennuna da dokunnınk isteriz. Bu se
ne kış tahminlerin fevkinde siddetli ol· 
mııstur. İzmir ııibl kı.<ı bahan andıran 
ve hele kar yiizü görmiyen şehirlerimiz 
hile kalın bir kar tabaknsiylc örtiilüdür. 
Biiyle zamanda sefalet ve fakirliğin in\1-
ycn sesine her :ıamandan ziyade kulak 
vermek zorund3yız. Erleri vatan müda
faosı kin hudutlan bckHyen bir rok as
ker ailc1eri buııün daha ııeni~ a•akamua 
muhtaçtırlar. Belediyemiz, gerd yoksul 
aiMere kömilr dai{ıbnaktadır. Fakat bu 
kafi dc~<ildir. Parti te•kilatı rehberlik 
vazifesini üzerine alarak bu lo$ yardı
mını çok daha kuV\"etU ve şümullü bfr 
hale koymalıdır. 

.~EV E.T BiLGiN 

-----·-----Kıınıar oynamrşfcıır-
Aisancnkıa Hacıbekir sokağında otu-

ran Cemil oğlu Salfilıetti. Ali kızı Şadi
ye ve Mustafa oğlu İbrahlmin evvelki 
gece c vlerinde kumar oynadıkları ve bu 
yüzden münakaşa çıktığı kendi itirafla
nndan anlaşılmış, her UçU hakkındı 
meşhut suç muamelesi yapılmıştır. 

Urla Ho lteulnde 
Calısmaıar ... 
Urla, (Husll8l) - Halkevi temsil ko· 

lu gencleri baı;lannda ö~retm!!n bayan 
Esma Göközel çlduğu halde Çocuk esir
geme kurumu menfaatine Halkevi sa
lonunda oYanlı.ş yol• piyesini temsil et
mislerdlr. 

Büyük alilka gören bu piyes iki gece 
sıra ile tekrarlanmış ve Urlalılar güzel 
dakikalar yaşamıştır. 

Yılbaşı gecesi de Urla Halkevinde gü· 
zel ve neseli bir gece yaşanmıştır. Kay
makam Ali Rlza Acarla bütün memur
lar gece;,·i Halkevi salonunda geçirmiş
lerdir. 

Alenen te elıl:i!r 
Sanayi fabrikaları muavenete muhtaç 

ve fakir işçilere sanayi l.$çileri cemiyeti 
veznesinden : 10 küsur lira nakden yar
dım hususunda yüksek delalet ve ta
vassutta bulunan ve ayni zamanda has
ta isçilerin teda,·isl uğrnnda cansipara
ne hizmetle cilınhuriyet Halk Part.ill 
dispanseri mildürü bay Remzi Zeytinli 
ile sıkı bir işbirliği ihdas ederek gayret 
gös\ı>ren ve bugiinkü soğuktan sıhhati
mizi vikaye maksadivle müdüriyetle te
mast:ı bulunarak işcilere b'.r günlük ta
til knbul ettiren Sark Sanayi iplik fabri
kası işei mümessili ve sannvi i.ş<-ileri ref .. 
si sayın bay Mehmet Ali Kuruya ve ta
tili kabul ed!!n fabrika müdürü saygı 
değer bay Leon ,.e dispanser mUdürü B. 
Remzi Zeytinliye kalpten tesckkür ve 
saygılarımızın alenen iblA.ğına tavassut 
buyurmanı7.ı saygılarımızla rica ederiz. 

İzmir Sanayi fabrikaları umum ·
~.ileri namına Mehmet Yılmaz 

~..r..O-A'C ~cc cceooııı-~..cocooccr...ccoc:ıc 

VEFAT 
Karşıyakadıı Ferah cczane•l s:ıhlbı 

Ömer Vehbi Saydam dücar oldu~u 
hnstıılıktan kurtula.-,,•yarak ebedive
tp intlkal etmiştir. ~s yıldan ben 
Karşıyakad:ı rz:ıeılık ve 25 yıldıın 
beri Kızılay c miyeti Knrı;ıy:ıka şu· 
be.s; idare heyet! faM !zasından ve 
Halkevi Sosyal yardım komitesinde 
bir çok kıymetli hizmetli geçen v~ 
fukaraya yardımı ile her kesin sev
gi.sini kazanan Ömer Saydamın zı
yaı bütün Kerşıyakalılan kederlen
dinniştir. 
Merhumun cenazesi bugün cumar

tesi saat 14 te Kar.ııyakada Süle~
maniye sokağında M sayılı evinden 
kaldırılarak So:rukkuyu asri me7.ar
lığ·na defnedilecektir. 
Merhuma Allahtan rahmet dileı 

kederli ailesine til.ziyetlerl!!'-'::i be
yan ederiz. 

Umumi Arzu üzuine 

TÜBKÇE SÖZLÜ 
• 

Mesut Günler 

Daha bir kaç gUn 
Gü.terileccktir .. 

• 
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Uku:-lnrırnmn Mektuplıtrı 

1. erkes ~ok kö· 
n ir ii aJawıvor 

---·----
Bir k&riimiz bize gönderd:ği m~un-

ta tzmirin her kış baş ka1dıran komUr 
y~ksulJuğunu, bu mevsimde edinilen 
tecrübelerle alınan neticelerin gelecek 
nıcvslm için tutulncak yolu bir tUrlU oy
dınhıtamıyacoğını bu defa vaktinde alı
nacak tedbirlerle' gelecek f:ene kömür 
buhrani diye bir mesele ile karşılaşmıya
cağımızı ümit etmek hoş bir şey oldu
ğunu koj dcttikten sonra son gUnlerde 
ortaya çıkan Kok kömürü meseles•nln 
de odun kömürU meselesinden d.ilia 
ehemmivetsiz olmadığmı söylüyor. K'>K 
kömUrünUn fideta ha-cı fıl..-m olduğunu, 
pek çok ailelerin Kok kömürü ile h m 
tenceresini kayn~ttığı, hem yuvasını 
ısıttığını illlve ediyor ve sözlerine şöy
le devam ediyor: 

«Bugün şehrimizde elli adedini bulan 
Kok kömliril bayilerine :fabrika on beş 
Y4'mi günden beri Kok vermiyor, yalnız 
her aileye 250 kiloyu geçmemek şartiy
re fabrikada satış yapıyor. Bundan mak
sat fazla sarfiyntı önlemek ıse, bu tedbir 
maksadı temin etmekten uzaktır. Ma
demki her isteyene kayıtsız şartsız kö
mür verillyor. o halde bir ailenin muh
telif efradı 250 şer kilodan diledikleri 
kadar kömUr alabilirler demektir. 

Asıl mesele fakir balkın kömilrsUz 
kalmamasıdır 15 kuruş vererek üç kilo 
Kok ile gUndelik ihtiyacını temin P.tmek 
zaruretinde olan bir aile, yedi sekiz lira 
vererek 250 kilo Kok kömUrU alabilir 
mi? Haftalık kazancı Uç beş lira olan bir 
işçinin kömUrsUz kalması, öte tarafta pa
rası bol olanların tonlarca kömUr alma
larını scrbt'st bırakmak nasıl doğru ola
bilir?. 

Aışçı, Kahveci, İşçi herkes üç, beş ki
lo Kok alabllmelldlr. Bu mevzu füerin
de alınmış tedbirlerin sakatlığı meydan
dadır. Halk lehine yeni bir tedbir alın
ması çok yerinde bir hareket olacaktır.• 

Francoıa tevziatında 
dHdıate ıa11ılı bir nofı a 
Bir karlmlı: blı:e ~önderdiıH mektup

ta hulasaten ıöyle diyor: 
cı:HükUmctce, her vatandaşın bütün 

ihtiyaçlan gibi ekmek hususunda dıı 
hastaların ihtlyaçlan düşünülmüş ve 
francola çıkanlma11na müsaade vcrll
n_ıl,tlr. FrRncolalar ancak doktorun tav
aıyesl ile verilmektedir. Ben de bu şe
kilde hancola almaktayım. Hatta, dok
torun gösterdiği miktann belediye me
,muru tarafından Yanya indlrllmeaine 
lıe ith-~z etmedim. Fakat francola çı
~rmaga mezun fınnın epeyce zaman
<1 Rnberl francola vermeme$.İ üzerine fı
nn sahihine müracaat ettlın ve naho<11 bir 
rnunmt>leye uğradım. 

ihtiyaca göre francolıı unu veriliyor
~ fnncı~ın bu muamelesine ne demek 

ım. gelır, tayin edemiyorum. E-;er 
ln rnıkt n frıın<'ola vesikn'" almış olıın-
ara cöre VC'.'rilmiyor ve d"hıı az v~rili
Y?rııa bunun ihtiyaç erbllbına tak,.imi 
nıhayet bir fırıncının keyfine ml t~bl
dir. Bunları alAkadarlann nazan dikka
tine arzederlm. • 

--~~~~.~·-··--~~----~ 
.la,,nnlara göre 

mnstarah 1 inci Sahifede) 
yorlar. Havai takım adalarından UçU bir 
fapon denizaltısı tarafından bombardı
tnan edilmiştir. Ne insanca kayıp, ne de 
nıadcll ha<;ar vardır. 

Vaşington, 2 (A.A) - Filipindeki 
Amerikan kuvvetleri Başkumandanı 
Mak .ArtUr kumandasındaki Amerikan 
ve Filipln kuvvetleri Manilla yakınında 
runl kuvvetlere mukavemet ediyorlar. 
apon ar Manillayı muhasaraya çalış
~ak~dı:Iar. Ayrı ayn dövüşen iki bir
l~k şımdı birleşmiştir. Altı idari bölgenin 
j{~be~d buradaki mukavemete bağlıdır. 

d rn ° kalesi mukavemete devam 
~eetcek kadar kuvvetlidir. Bu mukave
<:debkuzon. dağlarının arkasında devam 
höl deccktır. Mak Artilr kuvvetleri bu 

T~ckye çetin harp yapacaklardır. 
. o, 2 CA.A) - Domci Ajansına 

gorc uzak do.r..·d k' A ltri B k ısu a ı meriknn kuvvet-
yakın ad u~andnnı Mak Artür Manilla 
sın; ~~k~kı. ~Ustahkem Korakido ada
ı>arc . lı mıgtır. Mnk Artilr bir bomba 
tır j Y e sar, omuzundan yaralanmış
nilla pon ıl ri hareketınin sağ ucu Ma
M Yf on b·r kilometre yaklaşmıştır. 

an ., d tü li '1-ınberi bekleniyor. 

.,. " .. .. 
F d lı ~ .ttey iZ 

mer:{ııı8 bir şey olmadığı halde çay 
aileler s:b çoktur. fşin fenası bir çok 
olnrnk n ah1n~ı çocuklnnnn kahvealtı 
d k . he; Y vcrırler. Halbuki çayın için-

e ı « amı:ı:ı t d rutur h nnen• mi edeki suyu ku-
ve ıı:ı:mı .. l 'rl B' hiç Çlly 1 guç e11ti r. ınnenalevh 

il :ı:nm Çdemek daha doğrudur. içildi· 
dir. n a gayet hnfif bir çay içmeli-

H landıkta · d k.k 
tılıın çayın 7. n uç n ı a sonra boşal-
ko n çav ~=h:zdır. Fazla kalan ve 

Bu f .d 
1
. muzırdır. 

aı ı malum t 
medi";i ir.· kla 1 <;ocuklanmız bil-
- n mera · ıı. okuyacaklardır. 

1ZM1R S1C1Lt TtCARET MEMUR-
-UCUNDAN: SAYI 4117 

- f;VVELKİ NÜSHADAN MABAT -
Müdür ikramiyesi maati}e mütenasip 

olarak ödenecek, idare m'"Cli.s azalığı 
'.">u husu .. ta mevzuu bahis olmayacaktır. 

YEDEK AKÇELER : 
Mıı.dde 49 - Kooperatifin adi ve 

ıfcvkalade yedek akçeleri eennayenin 
asğari 5"o SO ai niabetinde olacaktır, 
bunlar muhtemel zararlara kar§ılık ola
rak tutulııcaktır. Ticaret .kanununun 
462 inci maddesine tevfikan ayrılmıı 
buluntın adi yedektir. 2999 sayılı kanu
nun 26 ıncı maddesi mucibince menkul 
kıymetlere yntınlır, fevknlade yedek 
akçeleri i•e kooperatifçe, faizsiz olarak 
ta k•.ıllanılacaktır. 

PROPAGANDA VE KOL TOR 
FONLARI: 
Madde 50 - Her senenin koopera

tif propaganda ve kültür fonlan birlik 
veya federasyon emrine '\erilir. Yedek
ler ise, kooperatifin tasfiyesi sonunda 
ticaret vekaletinin göstereceği şekilde 
kooperatif birliklerinin veya ayni mak
satla kurulmuı kooperatiflerin yedekle
rine katılır. 
KURULUŞ MASRAFLARININ 
KAPATILMASI : 
Madde 5 J - Kooperatifin kuruluı 

mnSTaflan nlhnyet ilk beş ıene içinde 
kapatılacaktır. 

ZARARLARIN KAPANMASI : 
Madde 52 - Kooperatifin zararlan 

evvela fevkalade yedekle kapatılır. Bu 
kfıfi gelmezse adi yedeğe müracaat edi
lir. Bu da yetmediği takdirde sermaye
ye ve nihayet ortaklann mcsuliyetlerine 
müracaat olunabilir. 

FASIL - Vl 
BlRLEŞME VE AYRILMA 

BiRLEŞME VE AYRILMA : 
Madde 5 3 - Kooperatif, lüzumu ha

linde. umumi heyet hararile kooperatif 
mevzuu ile alakadar mevcut bir birliğe 
gireceği gıbi ayni neviden kooperatif
lerle yeni bir birlik te kurulabilir. Koo
peratif kendi mıntaka.,ı dahilinde bulu
nan diğer bir kooperatife iltihak edile
bileceği bu nevi bir kooperatifin Utiha
kını dahi kabul edebilir. 

FESiH • 

FASIL - Vlf 
TASFlYE 

Mndde 54 - Uliistan gayri bir se
beple infisah etmiş olan kooperatifin. 
lnflsahını müteakip tasfiyesi icra olunur. 
Kooperatifin feshine karar vermiş olan 
umumt heyet ayni zamanda tesfiye 
memurlarını da intihap eder. Ve intihap 
edilmiş olan tasfiye memurlannm mün
feriden veya müçte.mian idareye mezun 
kılınmaları hususunda ayrıca karar ve
rir. 

FESHlN iLANI : 
Madde 5 S - F eshlne karar verilen 

kooperatif, keyfiy~ azamt birer hafta 
fasıla ile üç defa ilan ettirir. tlanname
ye şirket davinlerinin, tirkettelc.i hukuk-
1 rını nihayet bir sene zarfında müraca
tla ishat etmeleri Jiizumu dercolunur. 
Bu müddetin mebdei üçüncü ilan tarihi-
dir. . 
TASFıYE M™URLARININ iŞTEN 
EL CEKTIRfLME.51 : 
Madde 5 6 - T nııfiye memurlnnna 

umumi heyet her znman işten el çekti
tebilir. Ve bu tnkdirde yerlerine ba§
kalarını intihap ve tayin eder. 

MEVCUDUN TAKSiMi : 
Madde S 7 - Feshine karar verilen 

kooperatifin bütün hesaplar kapandık
tan sonra sermaye mevcudu, ortaklan 
arasında hisseleri nisbctinde iade olu
nur. Ancak 55 ncl maddede yazılı ol
duğu veçhi1e yedek akçeden ortaklann 
hisse istemeğe hakları yoktur. 

TASFiYE SONU : 
Madde 56 - Tasfiyesine karar ve

rilen kooperatifin evrak ve defterleri 
tasfiye sonunda, tasfiye memurlannın 
veya alakadar bir şahsın müracaatı üze
rine. müessese merkezinin bulunduğu 
mahaldeki ticaret mahkemesi tarafından 
tayin olunac:ıık bir yedi adle tevdi olu
nur ve bunlar 15 eene muhafaza olunur. 

FASIL - vm 
UMUMt HOKOMLER 

fHT1LAFLARIN HALLI : 
Madde 59 - Ortaklarla kooperatif 

arasında bir ihtlliif zuhur ettiği takdir
de, alakadar ortak müraklplere müraca
at ile hakkını arayabilir. 

VEKALETi E.RlN 
MORAKABELE.RI : 
Madde 60 - Kooperatif alelumum 

muamele ve muhasebelerinde ticaret 
vek.le-tinin teknik işlerinde de ayrıca 
iktisat Hk.letinin kontrolları altında 
<;alışır kooperatifin inkişafını takip ve 
kontrolü teshil makıındile her türlü mıı
lCimnbn bu vekaletlere tevdii mecburi-

dir. kill 1 
Bu esas mukavelename icra ve er 

heyetinin 24/11/1941 tarih ve 
2/ 16901 l!lnyılı kamnamcsine ..istinaden 
tasdik olunur. 

Ticaret vekili N. 
imza okunam:ıdı 

20 kuruş damga pulu ve 4 kuruşluk 
damga pulu iİ7.eTinde resmi mühür 

okunamadı 
Jşbu mukavelename altınd ki mühür 

ve imzalnnn zat ve hüviyetleri bizz~t 
tanınmış lzmirdt'! Nııllı kııvu mahal1e!!l: 
nin h cı Ali caddeııindc 4 l No. da Alı 
0 vlu. Mustafo Şnhin, lzmirde kilimciler 

,. ..... Jj~~ 

Çörçıiın ılıa ettıği 
haberler 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

lan ağır hasara uğramı§tır. Ve bir kaç 
ay daha harp edemiyecelc.tir. 

Fransız denizcileri diğer Fransız harp 
gemilerini ingiltereye karşı kullanmak
tan çekiniyorlar. İtalyan denizcileri li
manlardan çıkamıyorlar. Böylece Al
manlar f talyan gemilerini kendileri kul
lanmak zcı,.unda kalmıştır. 

Atlnntikte durum çok iyidir. lngillz 
filosu bu harp bölgcsile tek başına uğra
şa bilecek bir haldedir. Bu suretle Ame
rika donanmasının tamıımı Pasifikte is 
görebilir. 

Almanlara göre 
(Baştanfl 1 inci Sahifede) 

Muhtelif yerlerde Almım kıtalan şid
detli mildafaa savaşlan yapm~lar ve sa
vaşlar esnasında taarruz eden Bolşevik 
birliklerini p~Urtmilşlerdir. 

Bir kesimde bir Alman zırhlı tilmenine 
mensup kıtalar bir taburluk düşman 
birliklerinin yaptıktan mUteacldit taar
ruzbn tardetmişlerdir. 

Muharebe sahasında 200 Bolşevik kal
mıştır. 

Başka bir kesimde Bolşevikler 172 
ölil bırakarak şimale çekilmişlerdir. 

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

Bir Alman karşı taarruzunda bir düş
man grubu yan yanya yok edilmiş di
ğeri kalanı şimale doğru kaçmıştır. 

= .... 
Bugün 

l:..aaıe Kantor ~ T ÜRKÇE. 
~~~~~~~~~ı~x:.<::><::><~~~~~~~ 

Ali Baha ~ BEY AZ 
KI ZLA R ~ 

PANSiYONUNDA ~ TABUR 
TÜRKCE ~ 

SEANSLAR : 9.30 - 12.30 - 5.30 8.30 DA Sair Günler : 12.30--5.30--8.30 da 

l
~~~~~J'"J:r.r.r...cooı::ıı::ı:or..oC!"'~~---~~~..c~I 

PULMos·ao ö~n-:nkı~ teskin eden tecrübe edil-
ı nuş bır mustnlunrdır •• 

~~.. :;;-"".,,;..;.~...c:ıc:ıooaı::ıı::ıcıı::ıı::ı cı ce 

inhisarlar Bcq Müdürlötünden : 
Görülen lüzum Gzerlne 2/ 1 /942 tarihinden itibaren yazılı mamulAt Bat· 

larına hizalannda gösterilen mikdarlarda nm yapılmıttır. 
Ellerinde bu nev,i mamulat bulunan bayiler mevcutlanm bir beyanname 

ile derhal bil§ müdürlüğe bildirmeleri ilan olunur. 
Nevi Eski fiat Zam edilen YenJ flat 

Kurut kuruş Kr. 

50 el. lik saf ispirto 
2 5 el. Jile. ispirto 
15 el lik ispirto 
50 el lik tuvalet ispirto 
Kolonya ispirtosu 
Yakılhcak ispirto 
Cila ispirtosu 
50 el. lik kolonya 
2 5 el lilc kolonya 
Fıçılı eaf ispirto lltrel!li 
Jyotlu il!lplrto 
Fıçılı saf ispirto 

150 
75 
45 
50 
90 
45 
55 

100 
60 
90 
90 

260 

s 
2.50 
1.50 
5 

10 
10 
10 
5 
2.50 

10 
10 
10 

3 4 2' 

155 
77.50 
46.50 
55 

100 
55 
65 

105 
62.SO 

100 
100 
270 
(9) 

tz .,. Suları r· ,.,, A.nn"· irfı ti Sayın 
- abonelerine ilan : 

Kış mevsiminde bulunduğumuz cihetle su aaıırhırının ve tesisatının dondan 
muhııfauuıına muhterem abonelerimizin nazarı dikkatnl celp eyleriz. Su a&llt-
1arı eyice kurumuı, saman veya tala, ve yahut odun kömürü külü ile ihata edi
lerelc aanlma]ıdır. Souğun sıfır dereceye düşecd!'i yerlerde bulunan su aaatlan
nın he-psi bu suretle muhafaza o1unmalıdır1ar. Hatta açıkta ve souğa maruz ma
hallerde bulunan diğer su tesisatının da donması muhtemel oldu~undan bun
lann da muhafazasına dikkat olunmlllıdır. Çünkü su saatlannın fiatı çok yük
eclmit olduğundan muhterem abonelerimizin zarara duçar olmamalan için 
müteyekkiz bulunmaları menfıtatlım icabındandır. 

Bundan mada aaatın ve borulann donması bir çok zamanlar audan mah
rumiyete ve büyük zararlara sebebiyet verebilir. Sokakta muhafaza içinde bu
lunan ruhsat musluğu veya diğer şu tcsi satına dokunmak, çevirmek yalnız ıir
ket memurlanna ait olduğundan aayın abonelerimize te-hattür ettinneği ve hu 
kısımlarda vaki olacak anzalann telefon, mektüp ve aair su,.etle ıirk,.te bildir-
melerini rica ederiz. 20 ( l 3) 

lstanbuJ Belediyesinden : 
Taksim lnönü gezisinin mütebaki toprak tesviyesi dUTar. korkuluk vesaire 

inşaah kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 
Kctif bedeli 66S47 lira 46 kuruş ve ilk teminatı 4577 lira 36 kuruştur, 

Mukavele. eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni prtnamelerf proje, 
keılf hülasasile buna müteferri diğer evrak 3 lira 33 kuruş mukabilinde beledi· 
ye fen itleri müdürlüğünden verilecektir. 1 

ihale 19/1 /942 pazartesi günü saat 1 S te daimt encümende yapılaca1r.tır ı 
Tııliplerin ilk teminat mftkbuz veya nıektuplıın. !hole tarihinden 3 gün evvel 
belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alncokları fenni ehliyet, 941 yı
lına ait ticaret odası vesikaları, imzalı sartname saire ve kanunen ibrazı lazım 
gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifntı çevresinde hazırlaya
cnklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimt encümene ver-
meleri liizımdır. 11516 3 6 1 O 14 S ( 1 O) 

çırşısında 16 No. da mukim çorapçı 
Ahmet oğlu P<-rtev Yorulmaz ve 1zmir
de birinci Abdullah efendi mahallesin
de J 2 78 sayılı sol· kta 1 / J No. lu C'.'Vde 
oturan dokum cı Hasan o~lu Lütfü 
Yar~ıç ve Abdullah efendi mııhalJe i
nin F cnerci so. 9 No. dn Evvüp oğlu 
Me-hmet Pirinç ve lzmlrde kllimdlerde 
21 No. da Mehmet oğlu Multafa Nuret
tin Solak ve lzmirde ÜçÜnC'Ü karatıı.<11ta 
nrns sokağında 24 No. da Mehmet oi?lu 
Raııit Cirıı:in ve lzmirde Azizler soka
snnda Ynğcı Muııtafa aile evinde oturan 
Mustafa oğlu Salih Yargıç ve 17.mlrde 
P'alancılardn 3 No. da çorap amili Ah
met oğlu Ali Riza Kıral ve lzmirde Bal
lı kuyu mahallesinde selvili tepe mezar 
içi sokak 26 No. da oturan lbrahm oit-
1 ı t"mnil özhotunlunun olduf;ı ke'.'"dile
rinin kanuni ehliyetleri haiz olup bizzat 
vanımızdn vıız' C'.'tmiş olduklannı beyan 
ve şehadet ederiz. 

ŞAl-UTI..ER 
1zmırde Ali reis mıı.İla11esinde Ali re

is sok ".'!nda 61 sayılı evde oturan Mu
sa o vlu dokumllCI Ahmet Özpirinç ve 
lnnirde Memdııhiye maha11Minin 5 7 4 
;;.,cii •okııkta '325 sayılı evde oturnn 
Hüseyin o~hı dokt macı Halil O~z. 

MOHOR VE tMZALARI. 
Genel snvı: 
işbu J 0/9 941 tarihli mukavelenl\Jne 

!tındaki mühür ve imzahmn zat ve 
t..üviy«'.'tleri ndreııleri vukarıda yazılı şa
hitlerin ifnde ve tariflerinden anlaşılan 
ve kanuni chlivetlcri haiz olan adresle· 
,.i yukarda vftz•lı Hu!ltafa S:ıhln, Pert,.v 
Yorulmaz, Lütfii Yargıe, Mehmet Pi
Tİnç. Mustafa Nurl"ttir1 Sol,.k, Raşit Cir
.,.·n. S:ıllh Onuz. Ali Rl:za Kıra] ve f •ma

bizzat yanımda vez' etmiş olduklannı be
van ve ta!ldik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk bir tıene i eylül ayının onuncu çar
~amba. günü. 

lzmir birinci noteri resmi mührü ve 
R. Köymen imzası. 
Cene1 sayı: 9S l 6 
lşb~ mukavelename suretinin dairede 

saklı 10/9/941 tarih ve (9498) genel 
sayılı aslına uygun olduğu tasdik kılın
dı. Bin doku7. yüz kırk bir sene.si eylül 
ayının on birinci perşembe günü. 

30 ve 15 kuruşluk damga pulu üze
rinde l l eylül l 94 1 tarih ve lzmir bi
rinci noteri resllli mührü ve R. Köyınen 
imzası. 

PROTOKOL 
İzmir birinci noteri Reşat KöymMı 

tarafından 10/9 /941 tarihinde tasdık 
edilmi!I olan clzmir Dokum:ıcılnr alım 
satım küçük sannt> kooperatifinin ana 
mukavelenameııinin 7, 6, 9. 1 O, 1 1, 
12, 25, 34, 37, 44 cü maddeleri mev
zuat ve knbul olunan prensiplere uygun 
"Örulmediğinden vekaletçe tashih edil
miııtir. 

-lzmlr birinci noteri resmi mührü ve 
R. Köymcn imzası. 

F~...o-.r.r...cc~~~~~ 

~ Pi. 'ano ~ 
§ Akort, Tamirat, Alım Satını, Kira 
R i§leri 

i 
~ Adil lmer 

.Anafartalar C. No. 557 
Telefon: 3695 

il özhotunlunun olduğu ve kendileri .ı ·-»eooc:ıocıocıocıacııac;ac;cıcııacıacıoc:ıac.X 

:ı:as 

fZMIR ESNAF VE AHALI BANKASINDAN : 
İ.anleriyle hisse senetlerlnln No. lan aşağıda yazılı olan hissedarlanmız his

seden mütevellit borç bakiyelerini ö<i~mekten imtina e tiklerinden ellerindeki 
hisseler esas mukavelenamemiz.in 18 mel maddesi hillanüne göre İstanbul kam
biyo Borsasında sattırıhnış ve iptal olunmuştur. 

Satın alanlara yeni hisse aenetleri verilecektir. 
Sıra Hisse Makbuz İsim ve Adresi 
No. adet No. 

2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2847 
2848 
284.9 
2850 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2858 
2859 
2860 
2861 
2862 
2863 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2881 
2882 
2883 
2884 
2885 
3196 
3197 
3198 
3199 
3200 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3208 
3209 
3210 
3211 
3212 
3213 
3214 
3215 
3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 
3224 
3225 
3226 
~227 
3228 
8229 
3230 
3231 
3232 
3233 
3234 
3235 
3236 
3237 
3238 
3239 
3240 
3241 
3242 
3243 
3244 
3245 
3246 
3247 
3249 
3250 
3251 
3252 
3253 
3254 
3255 
3256 
3257 
3258 
3259 
3260 
3261. 
3264 
3265 
3266 
3267 
3268 
3269 
3270 
3271 
3272 
3273 
3274 
3275 
3276 
3:?77 
3278 
3282 
3285 
3287 
3290 
3291 
3298 
3299 
3304 
3305 
3307 
3308 

DfiNK.() NÜSliADAM MABAT 
2 7981. 7990 Yeni Mecidiyeden İbrahim oğ. Mehmet • 
1 7991, 7995 Tok oğlundan kınalı Adem • 
1 7996, 8000 Tok oğlundan ınanifuturacı Bohor • 
1 8001, 8397, 8400 Hacı Memiş alradan Mehmet • 
1 4201, 4202, 7901 Zeytinler K Al! oğlu Süleyman • 
1 4203, 4204, 7902 • Hnsan oğlu Harun • 
1 4205, 4206, 7903 • Osman oğlu Şerif • 
1 4207, 4208, 7904 • Mustafa oğlu Hasan • 
1 4209, 4210, 7905 • Ali oğlu Osman • 
1 4215, 4216, 7908 " İsmail oğlu Mehmet • 
1 4217, 4218, 7909 • Veli oğlu Mustafa • 
1 4219, 4220, 7910 • Süleyman oğlu M. Ali • 
1 4221. 4222, 7911 • Koca Ali • 
1 4223, 4224. 7912 • Hnsan oğlu Bekir • 
1 4225, 4226, 7913 • Koca Mehmet oğlu tbralıtm • 
1 4227, 4228, 7914 • Kavas oğlu Şerif • 
1 4229, 4230, 7915 " Halil Çavuş • 
1 4232, 4233, 7916 • Karamanlı Mustafa " 
1 4234, 4235, 7917 • Hacı Osmıın • 
1 4236, 4237, 7918 • Ahmet oğlu Kadir • 
1 4238, 4239, 7919 • Abdurrahman o. Seyit Ahmet • 
1 4231, 4240, 7920 ıo Şeri! Ali 

11 

1 4241. 4242. 7921 ıı Knr:ı Hasan oğlu VeU • 
1 4243, 4244, 7922 • Hacı Hasan oğlu İbrahim • 
1 ~45, 4246, 7923 • Kerim oğlu İbrah!m • 
l 4247, 4248, 792~ • Hüseyin oğlu İbrahim • 
1 4249, 4250, 7925 Kara köyden Seyit Ali oğlu Bekir • 
1 4251, 4252, 7926 • Ali o~Ju İsa • 
1 4253, 4254., 7927 • Hacı İbrahim • 
1 4255, 4256, 7928 • Ali oğlu Hasan • 
1 4257, 4258, 7929 " Lokmacı Ali • 
1 4259, 4260, 7930 • H:ımya oğlu Seyit B. Ali • 
1 4261, 4262, 7931 • Kilelik Osman • 
l 4263, 4264, 7933 • Kalyoncu Halil • 
1 4265, 4266, 7932 • Mustafa oğlu Ali .. 
1 4267, 4268, 7934 • Mehmet oğlu Ömer • 
1 4269, 4270, 7935 Reis dereden Bekir oğlu Musa • 
1 4271, 4272, 7936 Reis dereden Yusuf oğlu Fehim • 
1 4273, 4274, 7937 • dereden İlyas oğlu Remz.i • 
1 4275, 4276, 7938 Reis dereden Yaşar oğlu Cemal • 
l 4277. 4278, 7939 Reis dereden Ahmet oğlu Hasan • 
1 4279, 4280, 7940 Reis dereden Kasnn oğlu Mehmet • 
l 4211, 4212, 7906 Zeytin fli Hoca oğlu önler • 
1 4606 Deveci Z. Ahmet c-m-ta 
l 4607 Tüccar Mehmet Cavuş • 
1 4635 Kayıkçı Hasan Dayı • . 
1 4653 İsmail Hnkk: kızı Fatma • 
1 4654 Midillili İsmail Hakkı • 
1 4657 Aşık Z. İrfan ef. oğlu Cel§lettbı • 
1 4658 Belediye reisi Adil oğlu Kemal ı 
1 4659 Belediye reisi Adil oğlu Osmlln • 
1 4660 Koyuncu Mid=nm HulOsl 
1 4662 Bakkal Hulusi • 
l 4663 Belediye ôzasından Ahmet " 1 4664 Veli bey Z. Osman 111 

1 4665 Dem:rci Osman 111 

1 4666 Hacı İsmail Z. Nll%mi • 
1 461)8 Serdar Z. Mustafa 
1 (669 Bekir ef. Z. Muhtar • 
1 4670 Rilsumnt muh ., M. M. Emin • 
1 4271 Muhaeır İ7..zct o~lu Tah"r .. 
1 4672 Cambo lu İrnuıil .. 
1 4673 Hafız Ahm 
1 4674 Asık Z. Silleym n 
1 4675 Şerif Halil o vlu İbt"nhim 
I 4676 Hacı İbrahim Z İ mnil 

• 
• 
• 

l 4677 Damiçli Kasnp Ferhat 
1 4678 Fırıncı Nail oğlu Osman 
l 4679 Darmılı Osman oğlu Hilseyln 
1 4680 Nalbant Sabri oğlu M. Zeki 
1 4681 Darnuçlı Pomak Osmnn 

• 
• 
• 
• 
• 

1 4682 Arif oğlu Hüseyin 
l 4683 Darmıçlı Ahmet onbaşı 
1 4684 Mehmet oğlu Osman 
2 4685, 4681 Bakkal Scyh Z. Bahaettiu 
1 4687 Dannıçlı Veli oğlu Nunıllllh. 
1 4609 Dört yol K. Deveci İbrahim ol. Mustafa .. 
2 4626. 462"1 • Hacı Mehm('t oğlu Ali Osman 
l 4628 • Osman Cavuş 
1 4643 • Hüseyin oltlu Ahmet 
1 4644 • Muhtar Halil 

• 
• 
• 
• 
• 
• .. 

l 4695 • Salih aj!n 
l 4696 • Deveci Mahmut oğlu Feyzullah • 
l 4601 Deliklitaş K. Ali oğlu Mehmet 
1 46G2 • Salih 

• 

l 4608 • Hüseyin oğlu Ramazan 
1 4639 • Musa o·ıu Abidin 
1 4652 • Abidin oğlu NuruTiah 
1 4691 • Haydar 
1 4692 • Murat oğlu Hüseyin 
1 4693 • Giindüz oöfo Halim 
1 4694 • HimmC't ağa of!lu Nusuf 
1 4604 Demirtaş K. Halıl o<;Ju Ramazan 
1 4615 • Zekel'iva oclu Hasmı 
2 4616, 4617 • H' vln of!lu Snkir 
l 4618 Demirtaş İbrah.:m ovlu Ramnzan 
l 4619 Hat p o vlu Em· 
l 4620 • Z<.' riva o lu Yakup 
1 4621 • M hmet o ~lu Ramazan Ali 
1 4622 • Osman o .. u Recep 
1 4623 • Muhtar Ahmet 
1 4688 • Bedel oğlu Hnlil 
1 4689 • Çoban Mehmet oğlu Nasuh 
1 4690 11 Caltanlı Halil 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
Çandarh 

• 
ıı 

• 
• 
• 
• 

1 4603 Katır alan K D<.>mirci İ a o"lu İbrahim • 
l 4636 • D lı Mehmet • 
l 4640 • Mu t fa o<"' 1u Molla Hüseyin • 
1 4641 • M hmct o"lu Mehmet Ali • 
1 4642 il y l·up Oflu s·il<.'yman • 
1 4650 • Hü C"Vin o vlu Al' 
1 4624 Hasan ağa K. 1\1 lla H ~n • 
l 4625 ı Kör H :ın o lu Hü eym 
l 4645 • H. İbr him P('hlivan 

• 
• 

ı 4646 • Ali C b o lu Han " 1 4647 • Ç p rlı M hmt't o lu Halil 
1 4648 • Koz"k<'ı Halil ow,lu Ahmet • 
l 4649 • Ali Molla o lu B.amazan • 
1 4651 • O::;mnn Çavuş o vlu Süleyman • 
1 4697 • Cnomlı o vlu M hmct • 
l 4698 • Kavıkcı Koca Ali • 
1 4699 • Mehmt't Alı oilu Ramazan • 
1 5301. 5302, 3301 Reşadiye Aşa ".t:ı Ş kran K.Yusuf O. Halil Bergama 
1 5312, 5313, 3304 :ıı A ".r,ı Ad3lı Ahmet ıı 
1 5318, 5319, 3307 ıı • Yetim Mehmet • 
1 5330, 5331, 3308 • Koca bıyık oğlu Ali • 
1 5~32, 5333, 3309 • " Demirci Niyazi • 
l 5368, 5369, 3312 • yukan ~akran K İbrahim o.Osman • 
1 5370, 5371, 3313 • Ahm t O lu İsmml • 
1 3395, 3396, 3318. • Ahmet o~lu Seklckli Hüseyin ıı 
1 3397, 3398, 3119 • Aşağı Şakran K. Dedeli Hüc.-eyin • 
1 5101. 5102, 3326 • • İbrahim oğlu Ethem • 
1 5103, 5104, 3395 • Kilim alanı K. Köse ~. İbrahim • 
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Alman tebliği 
---·---

Eazı atların 

-----...... --
r··:···1···A·~k·~·~i· .. ·v~~·i·;·~~ı···ı··~· .. 
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Sovyet tebliği 
---·---

Alcı. an hatları-
Gr. Romel ordusunun nıı.ıt yarıldı 1-ını 

lildirn_ektedir 
yarıldı~ıııı ka

bul edi}·or 
Soğuktan ölenler var 

akibeti merak uyandırdı 
-•- -•- Istaııbulda K aöıthane cıvarına 

~---~~-~.,..,,.-~-~------~ Ruslar muzafferane Malta adsına dalgalar "' 
Fnsil:il· harbinin yeni inkisarları kar!Eısında bu· 
!ı::n· yor"1Z. Mani lı::d~:i Amerilia11 ii o~;;nun Sin· 

gapura gittiği sanılıyor •• 

yürüyüşlerine devam halinde hücumlar kurtların indi iti ~örüldü 
ediyorlar.. yapıldı- ,..,. 

li.Moskova, 2 (A.A) - Snvyct teb-
1 

Bcrlın, 2 (A.A) - Alınan tebliği: ~stanbul, 2 (Husu•İ) - Kar bugün _S_o_ğ_u_k_t_a_n_d_o_n-up_o_··ıenlerin sayıııı arto 
~ı: 1 Doğuda d~~man bir çok nokta]arda yagmakta devam etmiştir. Kar yüzün- maktn.dır . Dün gece kiğıthane civanııa 

P .... d \•o ;razt:t uıc güre dogu cFph .-,ın
ı1ı.,: k i h;:ı..-rlC'r esk i rnahjveti clahilindr dl•
'\ti • . ,o· 'P duruyor. So\yet kaışı t.cıu-
r117J., ·ı bılhas~ cephenin hazı kesim!c
r ·ndl' bü\·ük gelişıne]~r gö~tcnncm~ti.r. 
Önemli olarak Rostof Ru<laıın elinde
<lir. Fakat di;ter önemli yerler hfıla Al
lllatılaı-ın elinde bulunuyor. Giinlük. 
haftalık ve aylık hedeflerin ölçüsü eski 
olcülel' değildir. Bir kaç kilometrelik ha· 
reketlere önem verilmiyor ve mevsim 
~!arı da büyük harek5ta dost değıl
ch. Müdafaada olanlarla taarruzda bu
lunanlar için ayrı ayrı tesirler yapar .. 
Kış, eski motör!<üz ordulara daha az te
sir eder. Buııilııün jsc orduları motörlü · 
dür ve kıştan çok zarar ııörürler. Bu
günkü lıa1"kat daha zivade k11 şartları
na bağlıdır. 

Hava kuvvetlerine gelince: Doğu cep
hcsiı•de çok zor sartlar altında muhare
be ediyorlar. Sıfırın altında 10 - 20 - 30 
der~ccde motör çalıştırmak ba•lı basına 
bir lı5disedir. Buna rağmen kış .artları
na bağlı olarak h., iki taraf ta fnaliyet
ler7ne dr.\~am etıncktcdirler. 

LİBYADA 
Libyaya gelince : Londradan gelen h~

berlPrde Romel kuvvetleri yine Aı::adeb
ya mevkilerindeilirler- İn~ilizlerin 
baskısına karsı bilhassa dün Almanlar, 
mukavemetlerini devam ettiı'lTli~lerdir .. 
Agadebya bölııesi. B'ngaziden gelen lx-1-
li ba•lı yolu kapatan ve dağlık bir böl
~edir. 

General Romelin takvive kuvv<!tlPri 
beklediinni söyliyenler vardır. Biraz za
man daha kazandıktan snnra Trablusa 
ecl:il<'celflni de ~öyliyenlcr vardır. İn";· 
hlerin elinden kurtulRmıyacaJ;'Ull söy· 
liycnler de vardır. 

Neticenin na~l olacal!ını !';Öy)cm,~k 
gere kten gilctUr. Bunıt da olaylara bı 
rakmnk doi!ru olur. 

Libya hııreH.hnın bnsından beri mu· 
ha<arada bulunan Bardiva İngilizler ta· 
rafınilon zaptedilmi<tir. Burada bulu
nan 1000 kadar fnııiliz e<iri de kurtani
mı~ır. 

Libyadalti hava faal'yetleri de orduya 
yardım seklinde devam ediyor.. Romoı 
kuvvetlerinin hava bakımından iyi bir 

Siyasi vaziyet 
---·---

Ceneral 7ev,,e
lin Alman ord,ı

su hakkında 
bir iddias -·-ltalyada kömürsüzlük ı 

yüzünden mektepler ta
til.- Almanya italyaya 
kömür vermiyor mu? 
Radyo gazetesine göre İngiliz başve

kili mister Çörçil Beyaz saraydaki gö
~elere devam etmek için Kanada
dan Vaşingtona dörun~ilr. B'.r Nev
york gazetesine göre Ruzveltle Çörçn 
ve cenup Amerika diplomatları görür 
melerinde Çörçil Uç önemli haber ver
mi~ir: 

1 - Fransız donanmasının Rişliyö ve 
Jnn Dark safh harp gemileri uzun müd
det daha harp edemiyecek derecede tah
rip edilm'ştir. Öteki Fransız harp gemi
lerindeki gemiciler de İngiltereye karşı 
harp arzusunda değildirler. 

2 - İtalyan denizcileri demirli bu
lundukları limanlardan aynlınamağa o 
kadar azınetmislcrdir ki neticede Al
manlar bu gemileri ele almak zorunda 
kalmışlardır. 

3 - Atlantikteki durum çok iyi, hat.
ta o kadar iyidir ki İn!'iliz donanması, 
tek basına uğra•abilerek vaziyettedir. 
Bu sayede Amer'kan donanmasının ta
momı · Pa<ifikte harp edecektir. 

Londra radyosu doğu cephesinde Al
manlan sık1~ık bir durumda göstcrmf:"k
tedir. Hatta Fiihrerin yılba•mda Bcrlin
de bulunaınan1asın1n sebeplerini bu sı
lı"lk durum il~ ilgili görmektedir. İn<ri
liı.lore gii:-e Fiihrer bir tayyare ıJe alel
!ıccıc;> doğu cephc~ine uçmuştur. 

Be•l1nin iyi malumat alan askeri mah
f ıllcrine göre, yeni giren 1942 yılında 
n-L'lcr olnc~ ğ?n1 geçen ~cn~nin olayların~ 
druı çıl-armak mlimkündür. Bu mahfil
lere ı;:öre rn lJ ·ılın•n dört mühim olayı 
vardır· 

1 - Doğu Avrupa Bol~evik tehlike
sinden kıırtarılmıstır. 

2 --- A vrupanın cenup doğusu her 
türlü tc'ıditlcrden kurtanlm1<tır. 

3 - L'.hyaila ön1Pnilcn İngiliz taarru
zu iln cenup kanadın tehlikesi uzaklaş· 
tırılmı<' ır. Bu <ı.ı.retle İngiliz imparator
]uğqnun kenc!jsini korumak için bir çok 
yerle• "· büyük kuvvetl!'r bulundurmak 
1.aru•l't ·ıdo olduğu anlaslımı<tır. 

4 - Avrupa lın•bi biitün dünya har· 
bl h .. t;rı,. ~irm: .. tir. Amerikanın yard1 
mının a.alması hasebiyle Britanya tize· 

durun1da olduğu iddıa edilcml'z. Çünkü Ce-ncral Gudf'!rc:anın kumandası al-j taarruzlarına devam etmi,tir. Yarma- dco Ankara ekspresi ancak öğleye doğ- l:urtlann indiji-i göıülrnüştür. 
çöl yolu uzundur. Romelin bugün duru tındaki ikinci zırhlı ordunun T ula yakın- !ardan hir kaçı ıaarruzlar)a kapatı)mJŞ· ru gelmiştir. 
n1u ikmnl bak.ı.rnındün da iyı dC'ğ:iltfr. l.~ rında uğradığı h~zin1cttcn sonra hah tır . ""'>"'--"""' -........_~~~~°""""'"""""""""""""""""""""""'~ 
D<rnc w B;ngazinin elden çıkması yü- cepheei kı .talanmız bu ordunun geri ka- Tayyarclerim:z düşman gerilerine hi~ Jstanhulda _yılba.cı ikrami Yt!Sİni kazanan 
zUı1dcn Bunal i~in de yalnız çöl yolu lan~~rı.nı ~ov.~l~?'~~ak . ve parça]ıyar~k edHen tahribatı yaparak müdafaamızu Y 
k:tlnoı. tır. Biiyük ikmal için kM değil· ~at 1 ılen yuruyuşlenne devam •tmı"J- ! yardım eımi,w. Mu1z; parayı alaı 
dir. 1 tır. Çok kuvvetli tayyarelerimiz Kırımda 
PASİFİK HARBİ Alman kumandanlığı kıtalarını toplı- Teodosyaya çıkan düşmana taarruzlar- ! I -:"" . . 
Pasif'kte harbin durumu Roytedn as- yarak ve talc'.riyeler getirerek ilerleyiş- da bulunmu~tur. •lanbul, t~<~ka~I) - ':'ı1. baş~. pı-ı cu Muıze çıktıj!ı anlaşıldı~ Mwz bugün 

kerl muharririnin kabul ve itirafı veç- lemizi önlemeğe ve durdurmağa çalışı- Şimali Afrllcada ehemmlyetlı çarp~ i,~'!ghl:'.nu!', k d k"~a'.!'~eaıkın rortte k2~,000 lira~ı alm'?.tır. Oiger parçalara 
hile müttefikler için pek iyi değildir ... yor. Naro, Tofra v ?ka ~ehirleri hatla- malar olmamıştır. ın esının a ı oyun e om ııyo";: -~~~ 
FJipinde harek6t Japonların lehine ge- rında yapılan son şıddetli muharebeler Egedabyada geri atılan lngjlizler ll. 

1 
p •• • 

lioınektedir. neticesinde mare!al -~on, ı<;Iugonun ku- t~yyar~~erimizin taarr?z?na uğramıı li.ı..aresa eten ~luttefık 
Amerika harbiye ıınzırhğının dün ak- manduı altındJJkı dorduncu Alman or- hıssedılir kapıylar vermıotır. 

şamki tcbHğinc göre mahirone bir ınR-- dusunun mevzileri bir çok noktalardan Malta adasına dalgalar halinde yapJ4 
nevra ile Luzonun cenup batısında Fili- yıınlını, ve bu mevzileri muhafaza eden lan hava hücumlanmız muvaffakıyetle 
pin ve Amerikan ku\'Vetleri birleşerek bu ordu kıtaları kat'i bir heıirnete uğ- dev.a~ etmistir. 24-31 ilk kAnun _ lçin~e 
bir cephe kurmağa muvaffak o!mu,l:ır- ratılmışlır. lngılizler 58 tayyare lı:aybetm!ıtır. Hı-
dır. Bu muharebelerde batı cepheal kıta- zim kavıbımız 18 tayyaredir. 

Bu cephede kuvvetler b'r kumanda !arımız 20, 12, 13, 53, 43 ve 57 ne! Al- Loııdra, 2 (AA) - ~altaya Al-
altına gi~ bulunuyorlar. man kolordulartnı yenmiştir. Bu kolor .. man hava kuvvetleri ye~ akınlarda 

Vaziyet bu suretle kısmen ıslah edil· dul.ar 292, 250. 183, 15, 98, 349, 260, bulunmu,!ardır. Bu aon ııunlerde hava 
miş olmakla beraber Janonlann hruz 62, 17, 137, 131, 31 ve 167 inci Alman ta~rruzlıuı ~kla~mıştır. Maltaya karJı 
oldukları üstünlük bili kaldığı i~in ne- piyade tümenlerile. 19 ncü tank tüme- Mıhverin ~ır a•keri hareket hazırladıgı 
t . · d ,~ ı ·· ha'-k '- .b. ninden ve Krakovıden tayyarelerle ııe- hakkındakı şaylnlarla bu taarruzlar ay-

! e<'nın ewşm yecegı mu ~ nı' gı ı- . . h .. - .. k . t d"" f t k d' H'tl . d" tırılen 2 ucum tugayından murc ep· nı zamana e&e. u e me te ır. ı enn 
ırB. d J 1 ,, d"" J 1 tir. her halde ortalığı heyecana vercek bir 

u a a apon ann e'-'ne userse, a· 1 k i ti" • · tahmin dil 
] · ku tl · K• "t d · " Düşman kıtalarımızın darbeleri altın- ~ey er vapma s yecegı e -oon c cnız V\'C erı uvı e enız us- .. ~ . . M h b mektedir 

.Ur.den istifade edecekler ve diğer ada- da batıya doııru . ~ekılıyor. u are e . 
!arın isl(ali daha kolavlru;acaktır. Fili- aahasında ve çekılış yolunda y~r~lıları
pin adalarının isgali Felemenk Hindis- nı, toplarını ve harp malzemesını bıra
tanına doi;'.'l'u ilrri harekAta da tesir ede- lı:ıyor. 1 
cektir. Dü~mandan Norofonink, Dogosk.i, 

SİNGAPURDA 
Singapurda İn((ilizlerc göre iki gün

den beri bir değişiklik olınamıştır.. Ja· 
pon ileri hareketinin yavn.~lamnsının, Ja
POn topcusunun da ileri alınmasından 
do<:duğÜ sanılmaktadır. 

l\fütıefik donanmanın Pasifikteki rolii 
elde kalan ve veniden tesis ve tevsi edi
lecr k üslerin her türlü ikmal yapabile
cek vaziyete girmesinden •onra ba.~lıya· 
cnktır. 

Londl'anın vrdiği yen: bir habere gö
re Manilla şehri ve. limanı Janonlar ta
rafından l•:>al edilmişt:r. Manillada bu
lunan Amerikan deniz kuvvetlerinin 
Sinrrapurn gitmiş olmac;ı ve orada Fele
menk Hindistruu ve hof'f İn~iliz deniz 
kuvvetlerh·lc blrleşml• olmolan '\°k 
muhtemeldir. 

---·---
Mi h vt"r İn havalarda 
kaybı 8975 tayyare 

---·---
Bu tay ya relerin yarı-
sını lngilızler imha 

etmi~tir -·-Londra, 2 (A.A) - 1941 ıenesi zar-
hnda Mihver hava kuvvetleri orta do
ğuda ve Bı!tanyayo. kaııı hareketlerin
de 4093 tayyare kaybetmi,Jerdir. 

Ayni müddet zarfında lngiliz kayıbı 
2 169 tayyaredir. 

Harbin başındanberi Mihverin hava 
kayıbı 69 75 tayyaredir. Halbuki lngi
lizlerin kayıbı 3 1 6 1 tayyaredir. 

Ru.s cephesindeki Alman tayyare ka .. 
yıplan hakkında Sovyetlerin verdikleri 
rakamları göz önüne getirilirse Mihve
rin kayıbı 1 3000 tayyareyi bulınakıa
d:r. Zira Sovyetler Rusyada dü,ürdük
leri Alman tayyarelerinin •ayısını 5 000 
olarak tahmin etmektedirler. 

7ago, Aleksime, Tarantzo, Soşeltlne, 
Odof, Cerotcte, Torenihnle, Tikvin ve 
Kozolk ,ehirlerile l 00 kadar da köy 
kurtarıldıktan sonra kıtalarımız şiddet
li bir muhıııır,.,beden sonra 30 ilk ki\nun 
1941 de KaJuqa ~ehrini almıştır. Kalu
~a oehr;nde biiyük miktarda maheme 
ele geçirilmi"tir. Bunlar sayılıyor. 

-~~-·--tt------

Fransa da 
Ha17 me!:ull rinii m 

keme eden reis 
istiia etti.. 
-~--

n-

V!şi, 2 (A.A) - Harp mesullerini mu
hakeme etmek icin Rionda kurulan mu
hakemenin rei•i Laguarda istifa etmiştir. 
Eski Ba~vekillerden Daladye, Blum, 
Reyno ile eski Başkomutan Gamlenin 
ve diğer Nazırlann muhakemesi geri knl· 
m1!;"t1r. 

Müddeiumumi Gaou Laguardın yerine 
Riyon harp mrsıılleri muhakemesi reis
liğine tayin edilmiştir. 

----....... ·------
Eard·ya ın2iliz
ler tarafından 

zar.ıtedildi ---·---Bt1rada bulunan İngiliz 
esirleri kurtarıldı

Kahire, 2 (A.A) - Orta şark tebliği: 
Bilhassa fena hava şartları yüzünden 

ôün Gedabya çevresinde faaliyetler mah
dut olmuştur. Maamafih topçumuz düş
man kıta toplantı yerlerini bombardı
man etmiştir. 
Dinğer taraftan hava kuvvetlermiz de 

Gedabyada ve cenuptaki düşman taşıt 
ve tanklarına, denizde düşman vapur)a
riyle Gcdabyanın batısında iaşe kolla
rına yeniden hücum etmiştir. 

Bardiya çevresindeki hareketler mem
nuniyet veren bir tarzda gelişiyor, bura
da alınan harp esirlerinin sayısı 1000 

rlne öldürücü bir tehlike çökmüştür. ededine çıkmıştır. Av tayyarelerimiz 
Doğu cephesine gelince : Berlinden şiddetli bombardımanlar yaparak ve al

gelen bir habere göre senenin ilk gil- çaktan uçarak bu çevrede kıtalanmıza 
nünden beri Alman başkumandanlığı kıymetli yardımda bulunuyor. 
için artık b:r mesele teskil etmemekte- BARDİY ANIN ZAPTI • 
dir ve 1942 yılının son sözü söyliyeceği Kahire, 2 (A.A) - Orta şark ordula-
bir sırada bu hareketler düşman kuv- rı karargahının tebliği: 
vctlerini zaifletmektedir. İngiliz ve cenubi Afrika kıtalan Bar-
Diğer taraftan general Vavel de Yeni diyaya girmişlerdir. Şehirdeki binden 

Delhide söylediği bir nutuk ile H:tlerin fazla İngiliz İmparatorluk esiri kurtartl
plan!arının neden altüst edildiğl!ıi anlat- mıştır. Düşmandan alınan esirler ve harp 
mış ve yenilmez <nnılan Hitler orduları- malzemesinin mikdarı hafiftir bildiril
nın rnahvedlldiitini bildirm:$fir. Bunun- memiştir. 
la beraber Hitler kuvvetlerinin büyük Hava kuvvetlerimiz kara kıtalarının 
bir şiddetle dövfüeccğini, fakat Bitlerin ~arekatına mükemmel yardımlarda bu
ümitlerinin akamete uğradığı kendi lunınuşlardır. Fena hava şartlanndan 
kendine anlamağa başladı6'1Jll da ilave dolayı Egadabya bölgesinde her iki tıı-
etmi<tir. rafta mahdut hava harekatı olınU!jtur. 

Her ilci tarafın bu tahmin ve miital~a- İngiliz hava kuvvetleri Egadebyanın 
!arının ne kailar doğru veya yanlış ola· garp ve cenubunda hareket eden düş
cağını yine olaylar gösterecektir. man kollarına ve Egadabya açıklarında 

ki düşman gemilerine şiddetle taarruz 
Vişi radyosu Romadnn aldığı bir ha- etmişlerdir. Dü~ınanın 4 bomba ve bir 

beri vermistir. Bu habere göre İtalya avcı tayyaresi dUşürUlmüştür. Bu hare
maor.f nezareti köm\ir sıkıntısı dolayı- kôttan iki tayyareın'z dönmemiştir. 
siyle mektenlerin ancak 19 son kanunda TRABLUSA AKIN 
acılacağını bildirmi•tir. Bu memleket Kahire, 2 (A.A) - Hava tebliği: 
daha harbin ilk kı'i-ffidnn beri kömUr Maltadan havalanan ln~iliz tayyare-
buhranı içindedir. lcri Trablus üzerine şiddetli akınlar yap-

Almanya İsveçle yaptıfı bir anla<ına- mışlardır. Maltanın hava dilf'i tertibatı 
da olduğu gibi ancak kendisi '.çin hayati ve avcı tayyareler!miz düşman a'<ınla
maddeler karşılığı kömilr vn•mcktedir .. rına karşı kuvvetli bir mücadele oçmış
Hnllıuki İtalyada bu gibi maddeler tc- !ardır. 
dariki mümkün değildir. Kömilr buhra- Son 12 günde Maltada p!imli\z elli 
nı yalnız mtma davası değildir; fabrika-ı iki ve gece 42 Alarm verilmi<tir. Düşma
lnr. elektrik ist'hsal işi, kara münakalfttı, nın 7 Yünkers 2 Mıısserşm:t tayyaresi 
hatta deniz nakliyatı da bu buhrandan düşiirülmüştür. Karşı koyma l.ı • l"yala-
milteessir olmaktadır. ı-. da 3 tayyare düşUrm~Jerdir. 

................. ___ _ 
/tal van tebliği 
---·---

Bardiya yakınında 
muharebelerden 

bahsediyor-
Roma, 2 (A.A) - İtalyan tebliği: 

1 Egedabyada ehemmiyetli bir hAdise 
olmamıştır. Hava kuvvetlerine bağlı te
şekküller bir kaç gün evvel mağ!Qp edi
len ve şinlal batıya doğru çekilen düş
man kuvvetlerine muvaffakıyetle hü
cum etmiştir. 

Bardiya yakınlarında şiddetli muha
rebeler olmuştur. Bir düşman deniz te
şekkülü Bardiyayı yeniden bombardı
rr.an etmiştlr. Sollum ve Hallaya çevre
sinde topçu faaliyeti olmuştur. 

Trablusgarba karşı yapılan bir düş
ırıan hava akını esnasında blr İtalyan 
av tayyaresi iki, karşı koyma toplanınız 
da 2 düşman tayyaresi düşürmüştilr. 
Mellaha ve Miknataya karşı yapılan düş
man hava akınlarında binalar hasara uğ
rmıştır. Ahali arasında öl!l ve yaralılar 
vardır. 

Alman hava kuvvetlerine bağlı teşek
küller, diln gece ve gUndilı Malta adası
nı bombalamıştır. Yangınlar çıktığı ve 
inlilfiltlar olduğu görillmüştür. 

____ ,..._ct ..... ...----

Manilladaki 
Amerikalılar 

yeni mevzilerde -·Japonlar Singapura 
yeniden htic:am ettiler 
Vaşington, 2 (A.A) - Harbiye Nazır

lığının tebliği: 
Japonlar saat 15 de Manillaya girmiş

lerdir. Manillanın elden çıkarılması ağır 
bir kayıp olmakla beraber Japon kuv
vetlerine karşı gösterilen mukavemet 
eksilmemiştir. Amerikan - Filipin kıta
ları şehrin şimalinde kuvvetli mevz!le
re çekilmiştir. Man!lla koyundaki istih
ktiınlarda tutunuyor. Bu hal düşmanın 
limanı kullanmasına mani teşkil edecek
tir. 

Havaide takım adalanndan üçü blr 
düşman denlzaltısı tarafından bombar
dınıan edilmiştir. Fiylo limanına da bir 
kaç obüs tlüşmll§tür. Rıhtımda hafif ha-
sar olınuştur. . 
Diğer çeVTelerde bildirilmeğe değer 

bir hMise olmamıştır. 

Bang Kok, 2 (A.A) - Karşı koyma 
bataryalarının şiddetli ateşine rağmen 
jdponlar Singapura yeniden iki hücum 
yapmışlardır. Hedeflerini dövınüşler ve 
teşekküllerini bozmadan dönmüşlerdir. 

Singapur, 2 (A.A) - Kuantonda va-
7iyet karışıktır. Şehrin japonlar tarafın
dan işgali teyit edilmiyor. Asken ma
kamlar muharebenin devam ettiğini ve 
tayyare meydanının lngilizler elinde 
bulunduğunu bildirmektedir. 
Düşmanın bu şehri ele gcçirmeğe ça

Lşacağı tahmin ediliyor. 
Harbin ilk günlerinde japonlar bura

ya asker çıkarmağa çalışmışlardı. Fakat 
teşebbüsleri akim kalmıştır. 

Rangoon, 2 (A.A) - Japon tayyare
leri son günlerde Birmanya bava kuv
vetleri tarafından Siyama kadar kova
lanmıştır, 

S!ngapur, 2 (A.A) •- Resmi tebliğ: 
Japonya ile muharebe başlıyalı beri 

uzak şark kumandanlığının emrinde olan 
çevrede 32 japon tayyaresi düşilrülınüş
tilr. Diğer sekiz tayyare de muhtemel 
olarak tahrip edilmiş ve 16 tayyare de 
hasara uğratılınıştır. 

Birmanya üstünde ve civarında başka 
bir çok japon tayyaresi t~hrip edilmiş 
veya hasara uğratılmıştır. 

Franıızlar~an yardım orduların 
bir nutulr kumandanları istıyen 

sövledi -·-Vişi, 2 (A.A) _ Mareşal Peten yılba-
§ı münasebetiyle Frnnsız milletine de
miştir ki: 

- «Fransanın büyUk bir Avrupa de
niz ve sömürge devleti sıfatiyle hususi 
bir mevkii vardır. Bu Almanyanın gö
zünden kaçamazdı. Bize karşı tatbik et
tiği durumun değiştirileceğini Umit edi-
yoruz. 

Bundan her iki milletin şerefi ve 
menfaatleri büyük kazançlar elde ede
cektir. Bilhassa bizim iktisadi durumu
muz düzelecektir. 

Memleketin iş hayatının seferber edil
mesi artık gceiktirilmemelidir. Hükü
metin vazifelerinin müstacel mahiyetini 
ona dalına hatırlattım. Memleket iaşe ve 
idare edilmek isteniyor. İdare umumi 
valilere verilmiştir. Nüfu~arı her gün 
ertıyor. İaşe işleri bazı yerlerde iyileşti. 
Bazılarında fenalaştı. • 

Fransa ancak köylfüünün kendisinden 
istenen istihsal gayretini gösterdiği za
man iyi günler görecektir. 

İnkıllıbımızın m'll! olması icin evve!G 
içtimai olması gerektir. Memleketim için 
ne Marksistlik ne de Liberal Kapitalist
lik istiyorum, bizim nizamımız herkes 
ıçin sıkı bir irtibat olacaktır. Bu yeni 
nizamın zaferini köy!U ve işçi kütleleri
nin bana müzahareti temin edebilir. 

Peten nutkunda Merselkebirde, Da
karda. Suriyede, bütün imparatorlukta 
vazifelerini yapmış olanlan anmış ve 
nutkuna şöyle devam etmıstit: 

Nihayet kaderin silsilesini yemiş 
olan parlak İmparatorluğu anmak iste
rim. Şimali Afrikayı, Hindiçiniyi, uzak
ta itimat içinde duran Madagaskan, An
tiller!mlzi anıyorum. I.stıraplarımıza iş
tirak eden bu toprakların yerli halkı ha
kiki çocuklanmız olduğunu göste~ 
)erdir. 

Hükilmet bütün işlerinde Fransız ta
rihini devam ettirmeği umuyor. Bana 
bırakılan yan sürgün, yan hilrrlyet ha
yati lçinde vazifemi yapmai!a çalışıyo
rum. Bana yardını edinlz. Hepimiz bir
lik olarak memleketimizi kurtaracağız 
yll§asın Fransa .. ____ ......., . ....., ___ _ 

lngrlizlere göre 
(Baştarah 1 iııci Sahifede) 

___ ,. __ _ 
Vavel Uzak Şark miltte• 

fik kuvvetler başka. 
mandam oldu-

Londra, 2 (A.A) - Star gazete91-
ne ııöre lnııiliz - Amerikan p!Anmda ıı .. 
neral Veyvelin uzak prk müttefik kuır
vetlerin bao kumandanlığını -ve Ameri. 
ka filoau kumandanı amiral Kingin de 
Paeifikte müttefik donanmalan h&f it ... 
mandanlığına tayinleri kararlaıtırı!mı,.. 
tir. 

Londra, 2 (A.A) - Hind!atan uzalC 
fArk ordulan bat kumandanı genera1 
Veyvel tunları ıöy]emiotir: 

c Hitlerin yapaceğını vaat ettiği feY .. 
]er gerçekleşmemiştir. Onun yalanlan· 
na, rivayetlerine artık inanılmıyor. Ye
nilmez sanılan Hitler orduları, doğuda 
bozgunlara uğnmışlardır. Almanlar 
Llhyada yenilmişlerdir. Almanlann pet 
rol atoklan mühim miktarda azalm!ftır. 
Harpte d..,am için ,;ddetle muhtaç 01-
duklan bir çok tcYlerden mahrumdu,.. 
!ar. Alman milleti, harp içinde da
ha bir kış geçirmeğe mecbur olmak· 
tadır.> ---'--...,_• ...... ---~ 
~akineve 
\~erilirken 

İngiltere • Amerikan 
anlaşması.. 

Stokholm, 2 (A.A) - İngiliz haber
ler bilrosunun bildirdiğine göre Büyük 
Br!tanya ile Amerika Birleşik devletle
ri arasında Pasifik hakkında bir anla.
ma iınzalanınıştır. Buna dair ta!silAt ya
kında neşredilecektir. Ayni kaynağa gö
re bu anlaşma son Çörçil _ Ruzvelt bu
lşmasırun bir neticesidir. Çörçil anlaş
ma hakkında A vusturalya meclisi reisi• 
nin muvafakatini _telgrafla alnuştır. 

.Japonlaf' Here Artllarun 
tesıım olmasını lstlyof' ... 

Tokyo, 2 (A.A) - Henüz teyit edil· 
m!yen haberlere göre Japonlar Filipin
lerdeki Amerikan kuvvetleri kumanda
nı general Mac Arthura teslim olmasını 
teklif etmişlerdir. 

tiinlültleri sayesinde Manillanın akıbe- p it -h--·---,-d ., 
ti teayyun etmiş gibidir. Singapur teb- ef'G attı ]1Grl 1 mı." 
llğleri buradaki muharebelere dair bir Londra, 2 (A.A) - Sa!Ahiyetli mah-
şey ifşa etmiyorsa da muharebeler İngi- fllerde bugün öğleden <onra bildlrild!
lizlerin japon hilelerine aynı wıullerle ğlne göre Japonların Perak müdafaa 
mukabele ettiklerini bildiriyorlar. Gene- hatlarına nüfuz ettiklerine dair yayılan 
ral Pavner hava kuvvetlerinin büyük Japon iddialanru teyit eden bir haber 
kısmını do ha esaslı muharebeler için gelmemiştir; __ 
muhafaza etmektedlr. En mlihim mesele ------
hava kuvvetlerimizin ne derece takviye Stimsona SOf'ulan sual ... 
edildiğidir. Va~ington, 2 (A.A) - Manilla d~ 
Japonların Rangoona son hava akını tüğü takdirde Filipinlerden ayrılması. 

Amerikan ve İngiliz tayyarecilerinin iç:n general Mac Arthura taliınat verilip 
japoolara üstün olduğunu göstermiştir. verilmediği gazeteciler toplantısında 
Hilcum biribirini takip eden dalgalar ho- harbiye nazın Stimsona sorulmuştur. 
linde yaptlmL~tır. İngiliz ve Amerikan Nazır (Hayır) cevabını ve~. Ja· 
pilotları az olmalanna rağmen japonla- ponlann Fllipinlerde büyU!t kQyıplera 
rı püskürtmüşler ve üç tayyare kaybet- uğrQyıp u!ıramadıklan hakkındaki bir 
melerine karşı 20 Japon tayyaresi dil- soruya karşılık veren Stimson Amerl· 
şilrmüşlerdir. kan ve Filipin kuvvetleri tarafından ~k 

ÇlN - İNGİLlZ 1ŞBlRLlln şiddetli bir mukavemet gösterildiğinin 
.. _Gene"";1 Vavel ve Çan - Kay - Şek tebliğlerde bildirilmiş olduğunu ve taar

g_orti~elerınde alın~n bazı kararlan ruz eden kuvvetlerin daima ağır kayıp
şımdı ifşa etmek kabıldir. lara uğraması !Azım geldiğini söylemiş-

Bu görüşmelerde büyük askeri p!An- tir. Amerikan ve Filipin kuvvetleri bU-
ların cana hGatları ıf "':";ıaştışs.r. T~ert tiln enerjileriyle dövUşmüşlerdir.. Hiç 
rhuat ti•~ ~'!eGra erıaly eD n~tzız as edr kaçan olmamıştır. 
ey~ nın reısı ene~ . enı arasın a Stimson Ayrıca Japon kuvvetlerinin 

tesbıt olunacaktır. Cınliler 940 yazında k üstün' ldukl so·· lem;• · nl H" d" · 'd 1 1 . sayıca co o .ırını y .., 
ıapo arın ın ıçını e yer eşme en fakat b nlsbet · bildirm kt 
üzerine Hindistana uzanan bir yolu yap- ve unun .nı e en 
rr.ağa başlamışlardır. Bu yolun ehem- kaçınnuştır. ___ .,.. ___ _ 

miyeti ~şikllrdır. . . . Amef'ilıan telJlfği 
Şımalı Pasıfikte Aloızıen adaları cıva- V . 2 (AA) Bah · 

nnda japon denizaltıları ((örillmüştilr. 
1 

• aşıngtonb,li"' • "c :--d kirıAmye nazikır
NETICESİZ BtR HüCUM ıgmın te 6' • avıte e er an 
Singapur, 2 (A.A) - İngilizler ja- deniz üssü dfü;man Manillaya girmeden 

ponların İpoh cenubuna do[,<ru ilerlemek evvel boşaltılmıştır. DUsmanı~ ha".a 
için sarfettikleri yayretleri neticesiz bı- bomb~cı:manlarından zarar ~ormernış 
rakmı•lardır. Bu cephede iki günden be- olan biltun evrak malzeme ve ıaşe mad
ri değişiklik yoktur. d~leri tahl'yeden ~-n~e .. dc~~z ~uvve~~eri-

İngiliz kıtaları japon tabya sistemini mız tarafından goturulmüştur. Butün 
öğrenmiştir. japonların her hangi bir endüstri ve ia~e vasıtaları ve yakacak 
mevkide yerleşmesine mani olmak için maddeleri tahrip cdilmistir. Deniz has
karsı hücumlar yapılıyor. japonlar top- tanesi memurları yaralılara bakmak 
çu kuvvetleri geürmek zorunda kaldık- için işleri başında kalnııslardır. Manilla 
!arından ileri hareketleri yavaşlamıştır. bölgesinde bulunan bütün gem:ler bU-

Stokholm, 2 (A.A) - İngiliz radyosu- tün milrettebatlarile birlikte dUşman 
nun Rangoondan bildirdiğine göre Tay- Manillaya girmeden evvel Cavlteye ge
land düşman işgali altında bir memle- tirilmiş bulunuyorlardı. DiAer bölgeler-
ket o!ıırak ilin edilmiştir, de bildirilecek blr <ıeY olmamı.,<tır. 
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