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v· .. n iki kat mahsul alınacak En aşağı 
• • 

Mi vere 
Yardımı 

---·---ŞEVK~'T BİLGiN 

ıı;~eral Richtcinin kumandası altında 
OJ'd e Un bulunan sekizinci Britanyn 
ita • ttsunun Libyadn kauındığı muvaffa. 
d~ etleri inkişaf ettirerek Tunus hudu
•s~a Varması ''c mihverin Afrikndan 
Cen lnnı büsbütün kesmesi beklenirken. 
tly crnı Romelin hakikaten ha~Tnnlık 
fiiin~dırrın bir :ustalıkla tnnrruz teşehbü
tin u. kendi eline geçirmesi miittefiklc
tı h ?'nl Afrika harckiıtınn bağladıkln-

Mabsu ü arti:ırmak Bmirle
rin en başda gelen işi ... 

Eaşvekil valilere mühim bir tamim !{Önderdi 
-------------~--~~ ....... ,.,..-------------------

Mısır, Dan, Patates, Fasulya, Mercimek, Nohut zeriyatına ehemmiyet veriliyor - 2 milyon 600 bin lirabk tohumluk 
semıayesi ayrıldı - Her bölge tohumluğu kendi çevresinden tedarike çalışacak - Mısır, Dan, Patates tohumu mahsul· 
den geri alınınak şartiyle çiftçiye avans olarak verilecek, istiyen tohum parası da alabilecek • Fazla ekim yapanlara 

borçlan da olsa kredi açılacak - Mahsulü Devlet satın alacak • Köylünün ihtiynçlan temin edilecek .• 

nrıutleri suya düşiinniiştür. ---------------
ler u beklenıniycn neticeyi tiirlii sebep- J 1 •• 
lıii~tfedenler vardır. Bunlan şöylece apOD 3 ra gore 

1 edebiliriz : ---·---
) - Alman lın,·n ku"'•ctlerinin Malta-

Singapur 
adasına 

Yaz.lık zeriyat iç.in genis mikyasta fa- veriyoruz. 
aliyete geçilmesi hakkında başvekulet- Gerek mısır, darı ve pata ets~ibi as
ten vilayete mühim bir tamim s:tclmiştir. lı yiyecek maddelerinin, 1terek fasulye, 
Çiftçilerimizi ve bütün halkımızı ilgi- mercimek, nohut emsali kuru sebzelerin 
lendircn bu tamimi aynen nesrediyoruz: yetistirdirilmesi ic;in memleketimizin s;:e-

1 -- Bu yılın kışlık ekimi dar eartln- nis parçalarında ikUm ve toprak. şartlan 
ra ve mahdut imkanlara railmen bizi se- c;ok elverişlidir. Türk köylüsünden, ta
vindirecek mertebededir. Kışlık ekimin biabn bu feyzinden milletin zaruretleri
eksikliklcrini yazlık ekim gayretlerimiz.le ni ve kendi menfaatlerini sı:öz önünde 
kapayacağımızdan şüphe etmiyorum. tutarak imkanların son hududuna kadar 
Yazlık zeriyat ara~ında birinci planda faydnlanmaih düşünmesini ve bunun 
mısır, darı ve patates ekimine, bunun ya- baıınrılmasını istiyorum. 

~ gCi:e gündiiz yaptıkları akınlar, Bri
ta ~n .~eniz ve hnvn kuvvetlerinin Mal
() t unden faydalanarak mihverciJcrin 
'ttJ r ~ Akdenizden Libyaya harp malze· 
ıa:SJ \'e asker geçirmelerine engel olma· 
itttı'~ iinlemiştir. Bu sayede, Sicilyadan 
ili n kafileler, Tunus kara sularını ta
ı· P ederek Sirte körfezinde yardım bek· 
1!etı general Romeli tnlnive etmişler-
uı~ -

~t~ - Bu nakliynttn Fransız deniz ta-
k b ld 

nında da fasulye, mercimek, nohut gibi EN ASAôl lKi KAT MAHSUL aya ası l Y_i_y_ec_e_k_m_a_d_d_e_Ic_r_i ,..z_er_iy_a_t_ın_a_eh_e_m_m_iv_e_t ______ <_S_o_n_u_sa_yf_a_3_, _S_ü_tü_·n_l_d_e_)_ 

3 arından istifade edilmiştir. -•- Peten - General Fran-
Jto - Vişinin emri üzerine Tunustan 
(' kntele en ~ok muhtaç bulunduğu yiye-

Şiddetli lngiliz ateşi ho mülakatı yok 
\ \'C Y~kaca~ 

0
maddeJeri .'·crilmiştir. altında Johor ka• 

b k - Dır İngılız gazctcsı. bunlardan 
Jı.~ a .R?melin harp sanatındaki ii5!ii~1 il a J ı ge,-. İldi 
l' t" ~hnı, Alman tanklarının atıs faıkı- ':5' e: 1~1 son muvaffnkıyetsizliğin başlıca --•--
~· sebebi olru;ı~ ile~ sürm~şti~r. . İllı hatları JıorU"an İn• 

t ndrnnın salShıyetlı mahftllerı ıse. .,, 
~1tk sebeplerin tesirini inkilr etme- gilizler çelıBli~orlar, 
d b·f beraber Romclin muvarr:ıkıyctin- Singapur halesine 
tced. 1

1 
hassa Vi inin mesuliyetini görmek- • d 

1 .1r. er. Bunlara göre Britnnya kuvvet- hücuma bQJlan ı ••• 
fu:~nı~~~':'" hududu'na yakln ması ha- Tokyo, 9 (A.A) - Japon tı?.}Jliği : 
fun e ..,u•:al. Ah-ika Fransız imparatorlu- Japon kuvvetleri düşmanın şiddetli 
L u~ hıssıyatında t'SDS1ı değisikliklcr mukavemetine rağmen Johor kanalını 
V~· g~tenu • ilıtimnlindcn endi c eden geçme(<c muvn!fok olmuşlar ve Singn
. !şı, hoyle bir netice ile ka~ılnşınamnk pur kalesine hücuına başlamışlardır. 
~!-" nıihvcrin yardım isteklerini derhal ( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 
"':1buı etmiştir. Bir İngiliz nazırı bu gö
liişU belirten beyanatında mih\·cre el 
&Ürülınemiş bir knynaktn.n yapılan yar
dınıJann lngiliz hükümctince incelcn
lrıekte olduğunu söylemiştir. 
•-Cörülüyor ki Vişi ai:'lr bir itham al
-.ııdadır. 

~ ~i Fransn, şimdiye kadar mareşal 

Jngili:zlere göre 
---·---

Japonlar Siııı?a-

Rangoonda bir sokakta kadınlar 

Uzak doğu savaşları 
---·---

---·---
Amerika fflih-
vere yardımı

na dair -isiden 
~ 

izahat nstedi -·-Ytdf!!Z Mareşal Petenin 
refilıası ispanyaya gitti 

Lon<lra, 9 (A.A) - İyi haber alan 
mahfillerden bildirildiğine göre mareşal 
Petenin general Frankoyu ziyaret etme
si veya generalle mülakatı bahis mev
zuu değildir. Mareşal Petenin refiknsı
nın hususi bir ziyaret maksadiyle bu 
akşam İspanyaya hareket ettiği büdiril-

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

-i -
- Hava Kurumunu -- -- = unutmıyalım s: 
E Hamiyet davasında pazarlığın yeri yoktur. 
E Her kes ayırabildiğini Hava Kurumuna ver- : 
§ melidir. -
-- -5ıt 11il1 il l llllllll l l l l l il 111111111111111111111 Ulll l l l l l l l lll lll l I 1111U1rı11 F. 

YENi ASm Matbaasında basılmıştır" 

Karlı Ru81.Ja yollannda üer liycn askeri kamyonlar 

•• 1 -··· ····- •• - ·-·-·-·-·-· 1 
J 
Sovyctl~rc göre 

·-·-·-·-·- - --·-·- . . 
48 saattır rp en şid-
vaziyet hiç d tli devre
değişmedi sine girdi 

---·---
Mihverin Gazaleyi 
alıp ileriye geçmiş 
olduğu doğru değil -·-

---·---
"Har kof,, ta iki taraf 
ta ihtiyat kuvvetlerini 

harbe soktu -·-En mühim şey İngiliz Almanların mulıaueme· 
tayyarelerinin faaliyeti ti lıırılaralı ue Jıarşı hü• 
Ayın başından befine cumları püs'fıürtülerefı 

Jıadar !40 mihuer taşdı Ueri harelıetıere deuam 
yofı edildi.. olunuyor .. 

Kahire, 9 {A.A) - Orta Şark orôu
lan karargahının tebliği : Libyada as
keri durumda bir değişiklik yoktur. İn-
giliz devriye kollrı Tengcder - Mckili 
çevresinde fnnliyctte bulunmuşlnrdır. 
Gaznlcnin 15 kilometre batısında mevzi 
alan düşmana karşı hareket yapan dev
riyelerimiz düşman topçusuna hücum 
etmişlerdir. Hava kuvvetlerimiz düşma
nın münaknle hatlarını bombalamışlar
dır. 

NOT: Tengeder, Mekilinin 55 kilo
metre cenubundadır. 

(Sonu sahile 2, Sütun 6 da) 

Moskova, 9 (A.A} - Bu sabahki Sov
yet tebliği : 

Dün gece Sovyct kıtalan düşmana 
karşı taarruz hareketlerine faallyetle de
vrun etmişlerdir. 

Moskova, 9 {A.A) - Bugünkü tebli
ğe ektir: 
Moskovanın batısında düşmana indi

rilen ağır darbeden sonra yedi mevki iş• 
(Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

Almanlara göre 
---·---

etcnın ilham ettiği aBeklemek ve gör-
~" ı>olitiknsına bağlı kalarak vakit 
h ıunat'I tercih etmiştir. Şimdi Alman 
k:ı:sJusı altında bocalndıi:'l, mütareke hii
d \J~lerini aşan bazı tavizlere mecbur ol· 

pura çıktılar, 
.;arpışmalar 

devam ediyor 

in eili z le r Raıa· 
elde tut-ı{ODU 

Ruslar .aiır ka-Faz.la hububat ve una el koyma kararı 

1 ugu söyleniyor. Ynnn bu mecburiyet
er b" kn ır t daha artmı)·acak mıdır? 

d llnbar gelince, Alman~·amn Akdeniz- --·--r: ~at'i neticeli hareketlere teşebbiis et- .Japonların ada"a c .. ıfı· 
b Csı ınuhtcmcl bulunduğuna göre, nen- "' 
.: V~şidn daha şiimullii bir işbirliği is- madan eUUelfıi baraj 
nnııyecek midir? af 1 • Jı i d l>~risten yükselen sesler, Fransanın eş erı pe z ya e 

~t~~i ile nlukasmı tamamen keserek şiddetli oldu •• 
:V ug.uniin realitesine uymasuu, Almnıı- Singapur, 9 (A.A) - Royter Ajansı 
.. ~ ıJe iş birliği politikasının gerektirdi- bildiriyor : Adanın şimal bölgesinde 
tı her eyi tereddiitsüz yapmnsını is1e· düşmanın faaliyeti bu sabah artmıştır .. 
llıektedir. Japonlar mermi yağmuru ile müdafua-
t'J\lnıau propngandasının aleti olan De- mızı gevşetmek için sürekli to~u ateşi \r.1:11'; Doriot'lar, Georgcs Suarez'ler açmıştır. Düşman bomba tayy:ıreleri de 
tşıyı nnlayışsızlıkla itham ediyor, A\'- bu çelik yağmuruna bombalarıyle katıl

~Panın Anglo Snkson nüfuzundan kur- ınıştır. Adanın şimal batısının do~u ucu
~hlası için Fransamn Almanya ile na kndar olan bölge derinliğine ateş al
A .bir işbirliği yapmasını istiyorlar. tll>;a alınmıştır. 

1 Ynı muharrirler, Almanyarun Sovyet- Ingiliz bataryaları mühimmatı israf 

1er Uirliğinc karşı sava!iını medeni mil- etmiyerelC yalnız hedeflere ateş açmış
~tleri komiinizm afetinden . koruyan tır. 

ttkaddes bir ıfilicadelc snyıyorlar. Al- İleri bölgeler ve münakale yollan dUn 
• ISnnu c;nhiFe 2. Siitun 6 da) de şiddetle dövülmüştür. Akşam bom-

--- --- (Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

ıV\ ALAYA 

mak azmimiz 
kat'i diyorlar -·-nŞimdi .Japonlara udur» 

demelı için daha iyi ua· 
ziyetteyiz» • Filipinler· 

de harp fıızıştı.. 
Rangoon, 9 ( A.A ) - Umumi vali 

Rangoonun terkcdileceği hakkında orta
da <lolaşan şayinları yalanlıyarak demiş
tir ki: 

c - Rangoonu elde tutmak azmimlz 
katidir. İnsan ve malzemece takviyeler 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 
Alnıanlar Rusyaya 
uçakla bir çok ns· 
ker gönderiyorlar -·-Bir şehir bölgesinde Al• 
manların arkası ve 
yanları çevrildi 

Moskova, 9 (A.A) - Gazetelere 
gelen son haberlere göre Sovyet taar
ruzlarının gelişimi ile ilgili muharebeler 
şimnl bah cephesiyle Kalenin önlerinde 
ve merkez kesiminde devam ediyor. 

$imal batı cephesinde Almanlar bü
tün ihtiyatlarını ileriye sürmüşlerdir. Al
mnnyadan uc;aklarla bir çok kıtalar da 
getirilmiştir. 

Bu hadiseler Alman mevzilerinin ar
tan bir tehdit altında bulund~nu sı:ös
terivor. 

Sovyet birlikleri önemli bir şehir böl
gesinde şimdi mühim mihver kuvvetle
rinin arkasını ve vanlannı c;evirmİş bu
lunuyor. 
_.._. ............... ..._._. ....... ._......._.. ----~.._.. 

Tica.ret Vekili kararın 
sebebini anlatıyor 

yiplerine ra~
men hücuma de
vall' .. edivorlar -·-----------~--s*x--------------- Bir Berlin telgra~ı her 

ff aftada bir gün istiyenlere elımelı yerine un ue· şeye rağmen cephenin 
rilmesi lıa rarıaştırıldı tutunduğunu söyliyor .• S 

lı.:ndurmanın bir suç teşkil etmediğini, Rus alayının irtibatı ke: 
fakat tebliğat yapıldıktan sonra cllerin-

Ankara, 9 ( Hususi) - Müstahsil 
elindeki hububata el konduktan sonra 
şclıir ve kasabalarda oturan ve kartla 
ekmek alan vatandaşlann ellerinde bu
luıuın fazla miktarda hububata ve un· 
lnra el konulmnsına karnr verilmesi mü
nasebetile Anndolu Ajansının bir suali
ne cevap veren ticaret vekili şunları söy
lemiştir: 

< - Biliyorsunuz ki şehirlerde ve ka
~abalarda halkın ekmek ihtiyacı hükü
met elile temin edilmektedir. · Haftada 
bir gün arzu eden vatandaşlara ekmek 
yerine un verilmesi kararlaşmış ve bu 
husustaki hazırlıklar ikmal edilerek vi
lAyetlere icap eden emir verilmiştir. > 

SON KARARIN GA YESt 
Ticaret vekili son kararm gayesi, va

tandaşlar nezdinde bulunan ilıtiyaçtan 
fazla hububat ve unların umumun ihti
yacına arzedilmesi olduğunu, el !toyma 
karan alınmadan evvel evlerde un bu-

de fazla miktarda un bulunduğu halde sildiği de bildiriliyor .• 
gi1Jiyenlerin suçlu rnevkiine dtişecekle- Berlin, 9 (A.A) - Tebliğ : Doğuda 
rini söylemiş, vatandaşların geniş yar- düşman ağır kayıplarına rağmen hücum
dımlarından kuvvetle ümitvar olduğunu lanna devam etmiştir. Doneç hnvzasın-
ilfive eylemiştir. da 15 günde yalnız bir piyade tümeni 

HUBUBAT VE UNLARI kesiminde binden fazla ölü vermiştir .. 
MEMURLAR TOPLIY ACAKLAR Bir çok harp mnlzemesi iğtinam veya 
Ankara, 9 ( Hususi ) - Toprak mah- tahrip ettik. 

sullcri ofisinin bir tebliğine göre Anka-
rada ellerindeki hububat ve unları 10 Bedin, 9 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
şubata kadar beyanname ile bildirmeğe bildiriliyor : Haftalardan beri süren Sov
davet edilen halka bir kolaylık olmak yet hücumlarına ve fena havaya rağmen 
lizere ofisçe el konulacak olan hububat şarktaki Alman cephesi tutunmuş ve 
ve unlar, beyanname sahiplerinin elle- düşmana ağır kayıplar verdirilmiştir. 
rinden ofis memurları tarafından alına- Bir Alman piynde tümeni üst.Un düşman 
cak ve bedelleri kendilerine teslim olu- teşkillerini yok ederek 225 beton sığı
nacaktır. nak alınış, bin esir, 23 tank 12 top ve bir 

Ofis memurlarının her semtte hangi çok piynde ağır silrıhı iğtinam etmiştir •• 
gün faaliyette bulunacağı aynca ilan edi- Düşman muhnrebe alanında yedi bin 
Jecektir. ölil bırakmıştır. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) 

Malez11a31ı ve Japonların a11ak bastıkları Singapur adasını gösterir harita 
ı:.ocııoooı-..r..occ:ıc:ıo~cıcıccooı 
~...-~-·- .. -~.._.,._........._.,_ RwUınn Almanlardan cıldıklan uirlerden bir kısmı sevkedili'rken 



SAHIFE2 

Tarihi Roman Yazan: Şahin Afıd an 

--- 2 ---

Ha'\·ada uçan kuşu vururd!ırı~ 

Babam zağarları şimdi hazırlasınlar, bugün ayı 
auına ~fıacağız diyordu.. 

Benden iki yaş büyük olan erkek kar
deşimi babam bir katolik papası olarak 
yetiştirmek istiyordu. Ayni zamanda kız 
kardeşimin de akrabamızdan Vangel is
minde bir gence verilmesi fami1yamızca 
kararlaştmlmıştı. 

Halbuki bu arzuların her ikisi de ta
hakkuk etmemiş bulunuyor. Kardeşim 
papas olacak yerde bugün Venedik cum
huriyetinin ordusunda zahittir ... 
Kızkardeşim de nişanlısı Vangelle ev

lenemedi. Onun da bu son günlerde An
karada bulunduğunu ve Anadolu bey
lerbeyi CenAbi paşanın hareminde oda
lık olduğunu haber aldım. 

tşte bundan da anlaşılır ki insanların 
her istediği şey olmuyor. Bir çöp parça
sını tutar gibi bizi yakalayıp istediği ye
re gölüns büyük bir kuvvet var. tnsaıı 
benlij!i, bunun karşısında müthiş bir 
kara yel tarafından sevk edilen kuru bir 
yaprak parçasından daha aciz, daha kuv
vetsiz bir durumdadır ... 

Kasabadaki biitiin hırstıyan gençleri 
gibi ata binmekle, si.lalı oyaınu ve cirit 
oynamakla vakit geçirirdim. Bazan lia
bamla birlikte ava gittiğillıii de olurdu. 
,Yaptıt>mır ı... av eik'ncelrri:tla tadı ba
U damacmıdadır ... 

Elbesan kasabasının etrafındaki dag
larda pek çok valışi hayvan bulunurdu. 
Kurt, çakal, tilld, yaban damo= ayı, 
batta sırtlan bile vardı. Bunlar dağ etek
lerindeki büyük ormanlarda yaşarlardı. 
Bu vahıji mahluklardan başka eti gayet 
!~etli, geyik, karaca, dağ keçisi gibi 
çeşit çeşit av hayvanları da pek mebzul 
bir surette mevcuttu. 

Ben henüz on sekiz yaşında bulundu
gum halde, kasabada nişancılıkta pek 
büyük bir ün kazanmıştım. Boşa hiç 
kurşun atmazdım. Havada uçan bir ku
şu. daha ilk atışta hemen düşürürdüm. 

Cocukluk hatıralarım arasında ava 
taaÜuk eden bir hadise vardır ki bütün 
canlılığile bunu hala unutmamışımdır. 

Bir kış mevsimi idi. Sade dağlar, kır
lar değil, kasabanın içi, sokaklar bütün 
karla örtülmüştü. O sene çok miithi,. 
çok şiddetli bir kış olmuştu. 

Bir sabah bütün familya efradı baba
.mm odasında toplanmıştık. Ocakta ka
ılın meşe kütükleri, odayı baştan başa 
Clolduran gUrü)tUler yaparak harıl ha
.rıl yanıyordu. Pençereden görünen dı
aarısı . bembeytlz. )f'okPSİ7"- VP ;•e~\.pare bir 
örtü altında aız:e111111ı-: aıoı duruyordu. 

Yalnız karın örtmedij!i bir yer varsa 
o da Işkombi ırmağının müt"8ddit kıv
rmtılar yaparak göz alabildiği yerlere 

1 
kadar uzayan yatağı idi ve ırmak bu ha
ille karların üzerine yatarak uyuyan bü
ıı:Uk bir ejderhayı andırıyordu. 

Pençereden dışarsmı uzun uzun sey
reden babam bir aralık basını çevirdi ve 
bana seslenerek dedi ki : · 

_Çabuk hazırlan ... Nikoliye de haber 
ver. Zagarları şimdi çıkarsın ... On silah
lı adam da bizimle beraber gelecek. .. Bu
gün ayı avına çıkacağız ... 

Annem itiraz edecek oldu: 
- Ava gitmek için tam zamanını bul

dun! Baksana ayol, dışarda kıyamet ko
puyor! Bu karda, tipide gidilecek yerin 
:;olu, izi hiç belli olur mu?. 

İnsan böyle hamam gibi sımsıcak, ra
hat bir odayı ve bu kadar güzel ocak ba
şını bırakır da yaban ayılarının peşinde 
ko~armı hiç! .. 

İşte güzel güzel oturup konuşuyoruz .. 
V az geç bu sevdadan!.. 

Ve bu dağı aştıktan sonra yeniden düz
lüğe indik. 
Dağdan inerken kaymamak ve kendi

mizi ayakta tutmak için elimizde taşıdı
ğımız kalın değneklere dayanıyorduk. 

Nihayet ormana dahil olduk. Dışarda 
kar, tipi vardı ve kıyamet kopuyordu ... 
Fakat ormanın içerisi sanki emin bir li
man gibi sakin görünüyordu ... 

Sık ağaçların dalları bir şemsiye gibi 
her tarafı örttüğü için kar orman dahi
line nüfuz edememişti. Yalnız seyrek 
ağaçlı yerlerin kalın kar tabakalarile ör
tülü bulunduğu görülmekte idi. Şimdi 
köpekler burunlarını yere doğru eğerek 
topraklann üstünü koklamağa başlamış
lardı . 

O dakikaya kadar peşimizden gelen 
hayvanlar artık bizi istedikleri yere doğ
ru çekip götürüyorlardı ... 

Köpeklerin keskin bir koku alma has
sasına istinat eden bu araştırmaları 
epeyce uzun sürmüştü. Onları kaybet
memek için koşmağa mecbur olduğu
muzdan ötürü hepimiz de artık tamami
le kızışmış bulunuyorduk. Soguğun şid
detine rağmen yüzümüzden buram bu
ram terler akıyordu ... 
Ormanın tam ortasında, ağaçları diğer 

taraflara nisbetle daha sıkça olan karan
lık bir yere geldik. Buradaki ağaç dal
ları o kadar birbirine karışmış ve her 
tarafı örtmüş bir vaziyette idi ki bunla
rın arasından ne kar, ne de ufak bir zıya 
zerresi bile sızmıyordu. Ortalık akşamın 
hafif karanlığını andıran derin bir loş
lukla örtülü bulunuyordu. 

Köpekler aradıkları şeyi nihayet bul
muşlardı. Hepsi bir ağızdan uzun uzun 
uluyarak iri kaya yığınlarının arasında. 
bir kuyunun menfezi gibi karan1ık gö
rünen siyah bir deliği işaret ediyorlardı .. 

Burası bir ayı ininin ağzı idi. Acaba 
bu muhteşem saray bo5 mu idi? .. Kendi 
malikanesi olan bu toprakların üzerinde 
istediği gibi hüküm süren ormanlar kra
lı şimdi bu metin binanın içinde istira
hat halinde mi bulunuyordu?. 

- BİTMEDi-

Vilayet 11e Belediye 
meclisleri bugün 

toplanıyor •• 
Vilayet umumi meclisi bugün öğle

den ıonra aaat 14 te. belediye mecliıi 
de saat 16,30 da toplanacaktır. Vilayet 
mecliıinde bütçenin tetkik.ine baslana
caR:ı haber alınmıetır. -----
Defterdar ve muauini 
terf i ettiler .. 
Defterdar B. Baha Horozoilu bir de

rece terfl ederek maaşi 80 liraya, def
terdar muavini B. Talat Tekeli bir dere
ce terfi ederek maaşı 60 liraya çıkanl
mı!)tır. 

Yofısuı çoc:aJıJara 
yardım i çin eğlenti 
Tınaztepe okulu fakirlere yardım ko

lu tarafından babaları askerde bulunan 
yoksul çocuklar menfaatine cumartesi 
aksamı İzmir Palas salonJannda bir eğ
lenti yapılacaktır. Toplantının neteli 
geçmesi için hazır1ık1ar tamamlanmq
tır. 

Fakat babam anamın bu sözlerine hiç 
kulak asmadı. Gayet iyi huylu bir insan 
bulunmasına rağmen sert bir karakter- OSMAN FEVZİ 
de olan babam, bir kerre bir şeye karar LİNOMEN ÖLDÜ .. 
verdi mi, ondan öyle kolay kolay döndü-
rUlemezdi. İstanbnldan alınan bir haber, Tür-

On silahlı adam hazırlandı. Yanımıza kiye matbuatının sevimli simaların
en kuvvetlilerinden, gayet usta dört za- dan ve hildımlerinden Osman Fevzi 
gar aldık. Babam ile ihtiyar hizmetçimiz Linomenin feci bir kaza neticesinde 
Nikoli ve ben önde, yola revan olduk. öldüğünü bildirmiştir. 
Köpeklerle adamlarımız peşimizden ge- Osman Fevzi, Devlet Matbaasının 
liyorlardı... eski müdürü bay Hamidin oğludur .. 

Yürürken ayaklarımız, diz kapağımı- Cihan harbinden evvel Londrada Li-
u kadar karlara gömülüyordu. Hepimiz notip makineleri üzerinde ihtisas 
de tepeden tırnaklarımıza kadar silah- peyda etmiş ve o zamandan beri Li-
lanmış bulunuyorduk. notip şirketinin İstanbnl şubesi mü-

Ortalığı kardan bembeyaz olmuş bir düdüğünü yapmlJj ve basm iilemin-
vaziyette gören köpeklerin sevincine pa- de Linoliplerin taammümü için çok 
yan yoktu. Bazan gerimizden geliyorlar, büyük gayretler sarfetmiştir. 
hazan da önümüze geçerek kuvvetli pen- Osman Fevzinin benüz kendisinden 
çelerile kan eşeliyorlar, her tarafı kok- hizmet beklendiği bir sırada feci ölü-
lıyarak neşeli neşeli koşmağa devam edi- mü basın alemimizde derin bir tees-
yorlardı. süre sebep olmuştur. Kederdide ai-
Kasabanın sokaklarından ayrılarak lesine be ·anı tiizi et ederiz. 

düzlüğe çıktık. Sonra dağa tırmandık. llmiiiilİİİllıiİİİıliİiiıliİiİıİliİliİİİı..--.. 1 

Ru Hafta 
Süleyman Necip Emine Rızık 

Tarafından MEŞHUR DEMİRHANE Müdürü Romanından 
adapte edilmiş 

TVRKÇE SÖZLÜ ·ŞARK MUSİKİ ue OYUNLU 

~- A D 1 N K A L 8 İ 
MATİNELER: 1 - 3 - 5 - 7 ve 9.15 TE .. 

Cumartesi, Pazar günleri 11 de ilave Seansı .• 
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ŞEHİR HABERLERİ Vişinin 
Mihvere 
Yardın\J i f'selelf"r r 

~·~~~~~-·~~~~~~~-~ 

Balıklara acep 
ne oldu? ---·---Balıkçılar sardelayı yetmişe, kefalı 

yüzyirmiye, trança ile çipurayı 150 ku
l"llşa satıyorlar. Balıklar içinde en za
vallısı ve en. değersizi olan torik bile tz
mire gelince kilosu, çifti yirmiye değil 
de kilosu 60 kuruşa satılıyor. 

Hatırımıza gelen şudur: Konyadan 
tzmire navlun ödeyerek getirilen koyu
na pahalı fiatla kepek yemi yedirildiği 
için fiatına zam yapıldı. Tavuk yem pa
halılığından fiatça iki, üç misline çıktı. 
Deniz suyundan başka gıdası olmıyan 
balıklara acaba ne oluyor? 

* Hayat pahalılığının umumi olduğunu, 
balıkçı ailelerinin de bundan ayni nis
bette müteessir olduklarını hesaba kat
sak dahi, balık fiatlarına sirayet eden 
bu pahalılık ve zam nisbetlerinin altın
dan kalkmak imkansızdır. Hayat paha
lılanıyor diye sualsiz, sorgusuz ellerin~ 
deki mallara zam yapanlar bu cesareti 
nasıl buluyorlar? 

Vatandaşlar, yaşama şartlarını harp 
iktısadiyatı icaplarına göre ayarlamak 
vaziyetinde kalırlarken üç dalyan sahi
binin menfaati için balığı, tıpkı ipek ço
rap gibi, tıpkı c Laden • markalı Ameri
kan losyonu gibi bir süs mataı yaptır
mamak gerektiğine inanmak istiyoruz. 

ADNAN BtLGET 
~---............. ,~---
Evvelki 2ece 
şiddetli bir zel

zele oldu -·Şehrimizde 11e 11iltiyetin 
diğer yerlerinde 

hasar yofı •• 
Evvelki gece sabaha karşı saat 4.41 de 

şehrimizde bir çok kimseleri uykusun
dan uyandıran şiddetli bir zelzele ol
muştur. Zelzele vilayetimizin diğer yer
lerinde de his.•edilmiş.se de hamdolsun, 
hiç bir yerde hasarı mucip olmamıştır. 
DİÔER YERLERDEKİ ZELZELELER 

Ankara, 9 (A.A) - Bu sabah saat 
4.3 ile 5.30 arasında Akhisar, Salihli, 
Mustafa Kemalpaşa, Simav, Susığırlık, 
Dursunbey, Bandırma ve Kütahyada ve 
saat 12.30 da da Zara ve Gümüşhanede 
yer sarsıntıları olmuştur. Hasar yoktur. 
Gümüşhane, 9 (Hususi) - Bugün üç 

saniye süren bir yer deprenmesi ohnu1-
tur. Hasar yoktur. 

Zara, 9 (Hususi) - Burada oldukça 
şiddetli ve 25 san.iye devam eden bir yer 
depremi olmuştur. Hasar yoktur. 

----...... ·-----
Teşfıiltitlandırma 
Müdür muavini B. A11ni 
SaJıman şehrimizde 

Ticaret veki.leti teskiJB.tlandırma 
umum müdür muavini B. Avni Sakman 
sehrimize gelmiştir. Izmirde uzun müd
det mıntaka ticaret müdürlüğü vazifesi
ni ifa eylemi~ olan B. Sakman bazı tet
kiklerde bulunacaktır. 

~----·-·~---ZABITADA 

Cı11a madeninde bir 
amele parçalandı 
Karaburun kazasında cıva madenin

de çalışan ameleden Ragıp oiHu 34 ya
ıında Sükrü Sık elinde bulunan dinami
ti madende ateılediği sırada dinamit 
ansızın patlamuı ve zavallı adam parça
lanarak derhal ölmü•tüT. 

Ameleden Halil oiilu HulUsi Zeybek, 
Tahain oilu İsmail Aiiuıtoı ve tbrahim 
Halil de hafifce yaralanmı•lardır. 

Yaarlılar dün lzm.ire getirilerek. mem
leket hastanesinde tedavi altına alınrnıo
lardır. 

BIÇAKLA 
KARNINI DEŞTİ •• 
Naldöken köyünde oturan Ömer Sı

iın, bir kavıca ıonunda Ali inceyi bu~ak
la karnından aiı r aurette yaralamıştır. 
YaraL memleket hastanesinde tedavi 
edilmektedir. 
ALACAK 
Meselesinin sonu.. 
Berl{ama oteli önünde Arif oğlu Maz-

har, bir alacak meseleıiııden ıoför Ha
sanı çakı He yaralamıe ve tutulmuttur. 

Alsanc:afıta yangın 
Alaancakta 1 49 5 nci ıohkta Ali oğ

lu Mustafanın evinde gaz ocağından 
yangın çıkmıı ve yetieen itfaiye tarafın
dan ıöndürülmüıtür. Bu ate dikkatoiz
liiH görülenler hakkında takibata ba~
lanmııtır. 

,_İR KÖYLÜNVN 
ÖLÜSV BULUNDU 
Torbalı kazasının DaK Kızılca nahi

yesine bağlı Kalmbeyli köyü halkından 
35 yaeında Süleyman Tezcan, Dağ Kı
zı1ca kövü altında ölü bulunmuştur. Ha~ 
dise yerine 2iden kaza jandarma komu
tanı ve cümhurivet milddelumuml11i tah
kikata başlamışlardır. 

\t erf..İ taiısi atı çoi?alıyor 

Artış geçen yıldakine 
göre 3 milyondan fazla 
Tahsilat fazlalığının bir sebebi de halfıın tediye 

Jıabiliyetinin artması 11e borcuna zama· 
nında ödemesidir •• 

Hazirandan itibaren ikinci kanun 942 
ayı sonuna kadar İzmir vilayetinde ma
liyenin vergi tahsilatı 3.176.833 lira gibi 
pek bariz bir fazlalık göstermiştir. Tah
silat fazlası İzmirde bir rekor teşkil ede
cek ehemmiyettedir ve muamele, buh
ran, kazanç ve veraset vergileriyle dam~ 
ga resmi ve müdafaa vergisi zamların~ 
dan ileriye gelmiştir. 

Tahsilat rakamları şöyledir : Bu sene 
haliye vergileri tahsilatı 10.877.383 lira, 
sabıka tahsilatı 485.507 lira ki ceman 

lngilizlere göre 
(Baş!aJ'afı 1 inci Sahifede) 

bardıman kısa bir müddet 'duraklaıru.ş, 
fakat bunu şiddetli ve sürekli bir baraj 
ateşi takip etmiştir. Bu ateş iki saat sür
müştür. Bombardıman bu sabah bütün 
şiddetiyle yeniden başlamıştır. 

JAPONLAR SİNGAPUR ADASINDA 
Singapur, 9 (AA) - Husus! tebliğ : 

Düşman gece adanın batı kıyılarına bii
yük sayıda asker çıkarmağa muvaffak 
olmuştur. Çarpışma devam ediyor. 

NERELERE CIKTILAR? 
Sina-apur, 9 (AA) - Teb!iib Dün 

gece saat 23 ile bir aarsında adanın ışi
mal batı kıyısında Sınıgey Kranje ve Ba
tırlaba arasında bazı noktalarda düşman 
vapurlarla bir çıkartma hareketi yapmış
tır. Bu çıkartma yapılırken düşman top
çusu mevzilerimizi şiddetli bir bombar
dıman ateşine ti.bi tutmuş bulunuyordu. 
Gün ağardıktan sonra düşmanın avcı 
ve bombardunan tayyareleri karaya çı
kan kuvvetleri desteklemişlerdir. Düı
man doğuya doRru bir az nüfuz etmi~ 
tir. 

KARSI HOCUMA GEÇiLDi 
Düşmanı imha ederek topraklarımız

da temiz.1emek için bazı hareketlere gi
rişi1miı,tir. Fakat bu hareketlerin netice
si henüz malGm deiiildir. 

Adanın b,ska yerlerine de düsman 
topçusu ve pike tayyareleri seri hücum
lar yapmışlardır. Harikenleriıniz 13 düş
man uç.a~ını muhakkak, diier Üçünü 
muhtemel olarak tahrip etmielerdir. Da
ha l 3 düsman tayyaresi hasara uiiratıl
mı!ttır. 

Not: Sunıtev Kranje ve Batınlaba bir 
birinden 1 5 kilometre mesafededirler. 
Burada Johor boi(azı 1 - 1,5 kilometre 
~enisli~indedir. Taarruz mıntakası Avus 
tura1va kıtalarırun muhafazasındadır. 

A VUSTURAL YA KUMANDAN!- -
NJN BEYANATI 
Singapur, 9 (AA) - Avuıturazya 

kuvvetleri kumandanı general Cordon 
Benet kendi karargB.hında ~azetecilere 
beyanatında demiştir ki: 

- Adaya çıkan düşman kuvvetleri
ne karıı müttefik kuvvetler vaziyete ha
kimdirler. Kaybedilen toprağın müın
kün oldu~u kadar büyük bir kısmının 
geriye alınması için karşı hareketimiz 
hazırlan1Yor. 

EN DAR KE.5İMİ SEÇTİLER 
Londra, 9 (A.A) - Japonlar Singa

pura asker çıkarmak için boğazın en dar 
kesimini seçmişlerdir. Asker çıkarma
dan evvel şiddetli bir topçu bom bardı
manı yapılmıştır. 

JAPON ATE!';İ DEHŞETTİ 
Londra, 9 (A.A) - Japonların Sin

gapur adasının batı kıyısına asker çı
karmaları haberi burada günün en mü
him rnevzuudur. Singapurdan alınan 
mal<lmata göre pek çok savaşlara giriş
miş eski bir asker Japon bombardıma
nı lıakkında şunları söylem.iştir : 

• - Bütün hayabmda bu kadar bü
yük bir baraj ateşiyle karşılaşmadım .. • ----............. , ___ _ 
Peten. General Fran

ko mülakatı yok 
( Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

miştir. Mareşal Petenin hususi kalem 
müdürü Madam Petenle birlikte git
mektedir. 

Londra, 9 (A.A) - Taymisin diplo
matik yazarına göre Fransanın Alman· 
yaya pek çok uçak, top ve kamyon ver
diği öğrenllrniştlr. 

11.352.890 lira .. 
Geçen sene ayni müddet içinde haliye 

tahsilatı 7.777.351 lira, sabıka tahsilatı 
398. 706 lira ve bütün tahsilat ceman 
8.170.057 lira idi. 

Tahsililt fazlalığının bir sebebi de hal
kın ödeme kabiliyetinin artması, devlet 
borçlarını büyük bir sadakatle ödeme 
arzusu, borcunu zamanında vererek her 
türlü takip ve mesuliyetlerden çekinme
si ve memurların tahsilat işlerinde hal
ka yardımda bulunmasıdır. 

Uzak ao~u savaşları 
(BaŞ'tara!ı 1 inci Sahidefe) 

alındıktan sonra düşmana hücum edece
ğimizi ümit ediyorum. 

Sivil idare muhafaza edilecektir. 

KARŞILIKLI HAVA 
HÜCUMLARI 
Rangoon, 9 (A.A) - İngiliz hava teb

liği : Düşman tayyareleri dün gece Ran
goonun şimalinde hava meydanlarını 
bombalamıs.sada hasar azdır. İnsan kay
bı yoktur. , 

Hava kuvvetlerimiz d~man harp mal-
zemesine hasar verdirmiştir. 

GENERAL VA VEL VAZİYETİ 
!Y! GÖRÜYOR 
Rangoon, 9 (A.A) - Royter ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor : 
General Vavel Birmanyaya ikinci de

fa yaptığı kısa ziyaretinde vaziyet hak
kında memnuniyet beyan etmiştir. Ge
neral bu ziyareti esnasında Mulmeyn 
cephesini teftiş etmiştir. 
öğrendiğime göre general genel kur

may subaylarile yaptığı bir konuşma sı
rasında uzak şark vaziyeti hakkında 
iyimser bulunduğunu söylemiştir. Şimdi 
Japonlara c dur> diye haykırmak için 
haftalarca evvele göre daha iyi bir vazi
yette bulunuyoruz 

General Haltın Mulmeyn ve Kanas
serindeki mevzilerin tutulması güç ol
duğuna dikkati çekerek demiştir ki : 

- Oralardaki az miktarda kuvvetle
rimiz. arkalarını denize verdiklerinden 
tabya bakımından fena bir vaziyete dü
şebilirlerdi. Böyle bir vaziyete engel ol
mak için ancak yüksek bir sayı üstün
lüğü lAzımdı. Şimdi batı kıyısını tuttu
ğumuz Salveen nehri münakalesi kolay 
ve sağlam bir hattır. Bu hatta askerleri
miz evvelkinden daha kuvvetlidir. 

ÇlN SAKlN 
Rangoon, 9 (A.A) - Salveen cephesi 

sakindir. Polisin yakaladıj!ı üç J apon 
casusu kurşuna dizilmiştir. 

HAVA AKININDA ÖLENLER 
Batavya, 9 (A.A) - Süravya dokla

rına pazar günü yapılan hava akınında 
35 kişi ölmüş ve elli kL,i yaralanmıştır. 

BATAVYAYA HUCUM 
Batavya, 9 (A.A) - Felemenk tebli

ği: Japon tayyareleri bu sabah Batavya 
çevresine hUcum etmişlerdir. Hasar 
yoktur 

JAPON TOPLARI 
SUSTURULUYOR 
V~ington, 9 (A.A) - Tebliğ : 
Filipinlerde Tahit kıyılarında limana 

ve müdafaalarımıza ateş açan gizli düş
man bataryalarından bir kaçı topçumuz 
tarafından dövUlmli§ ve susturulmuştur. 
Düşman müteaddit nUfuz teşebbüsle

rinde bulunmuş ise de bütün hücumları 
püskürtülmüştür. 
Düşman uçakları faaliyet gö.steormiş

tir. 
FlLlPlNLERDE 
Vaşington, 9 (A.A) _ Harbiye nazır

lığının tebliği : Filipinlerde Manilla ko
yundaki tahkimatımıza düşman batar
yalarının ateşi yeniden başlamıştır. Obüs 
ler dörder dakikalık ara ile atılıyordu. 
Ciddi hasar olmadı . 

Bataan yarım adasında düşman sağ 
yanımızdan içeri doğru sızmışsa da geri 
atılmıştır. Solumuzda çarpışmalar şid
detlendi. Düşman hava kuvvetleri Ba
taandaki mevzilerimizi §iddetle bomba
ladı. 

tir : 

---·---(Baştaraf ı l inci Salıifede) 

nıanyanın mutlak iradesine inkiyat gol 
!ermek suretiyle yaşamak bakkıru ya 
nız onun insafından bekliyenlerin pr 
pagandaları Fransız milletinin arzust.1J\ 
ve hissiyatına uygun mudur? 

Bunu kimse iddia edemez. 
Bizzat Amiral Darlan bile bu hlssil• 

tın her şeye rağmen İngillereye, Biri• 
şik Cünıhuriyetlere mülema);ı olduğıı 
nu bildiğinden Fransanın dış politil<• 
sında değişikliğin umumi infiali köriik 
lemiyccek şekilde olmasını zaruri göt 
mcktedir. 

Şurası da muhakkaktır ki Fraosaıı• 
pasif durumundan h~ut olmıyan J\l 
manya, Vişi üzerindeki baskısını arıtır 
mıştır. Son haftalarda Rornel ordusu .• 
Tunustan biiyük yardımlar gönderiid . 
doğru ise bunu ancak yapılan t&Z};ki 
şiddetine atfetmek kabildir. 

Fransız poHtikasmda muamma o.b 
taraf mareşal Petenin düşünreleridir. 

Bunun içindir ki bütün J>ropagandalr 
ra ve tezatla dolu olaylara rağmen ""' 
reşalın her türlü şüpheden mele ol•~ 
vatanscverliii Fransanın eski müttefik 
!erine ve Demokrasi dünyasına kar'! 
kat'i ihaneti şeklinde sayılacak hlr , .. 
siyete düşmiyeceline teminat sayanlu 
nek \'Oktur. 

,ŞEVKET BJLGIPI ____ ....., . .......,, ___ _ 
Bir motör 80 ton odun 
fıömürü getirdi .. 
Dün lzmire 80 toı:ı kömür yüklü bit 

motör Ştelmi$tİr. Bu odun kömürleri b tY 
gün satışa çıkarılacaktır. 

t' fri lta harpleri 
l Haştarafı 1 inci Sahifede) 

AKDEN1ZDE !NG!Lt7 
HÜCUMLARI 

Kahire, 9 (A.A) - Amirallık tebliği: 
Torpil taşıyan tayyarelerimiz Akdeniı" 
de iki düşman destroyerinin himayesiıı• 
de giden biri sekiz bin, diğeri iki bin to
nilatoluk düşman nakliyesine hücum el· 
mişlerdir. İngiliz tayyareleri düşman ge
milerinin baraj ateşine ve sun'! dumall 
perdesine rağmen çok alçak irtifadall 
torpillerini atmışlardır. 8 bin tonilato
luk gemiye iki torpil isabet ederek şid• 
detli infilaklarla duman sütunları yük· 
selmiştir. 1kibin tonilatoluk gemide de 
büyük yangın çıkını tır 

!NGILtZ HAVA HOCUMLARI 

Kahire, 9 (A.A) - Hava tebliği : Ha
va kuvvetlerimiz hava muharebelerinde 
üç ve Demede yerde iki düşman tayya
resi tahrip etmişlerdir. Bingıızi limanın• 
taarruz ettik. Düşman gemileri bomba' 
lanmıştır. Sun'! duman perdesine rağ
men en az üç isabet kaydedilmiştir. 

Yunanistanda bazı hedeflere, ezcümle 
Salamin deniz üssile Atina civarındaki 
hava meydanlarına taarruz edilerek yaıı· 
gınlar çıkarılmıştır. Bu hareketlere işli: 
rak eden tayyareleriıni.zden altısı gerı 
dönmemişsede pilotlardan ikisi kurtarıl· 
mıştır. 

Londra, 9 (A.A) - Royterin askeri 
yazarı Analistin mütalaası : 

48 saatten beri Libyada vaziyet de
ğişmemiştir. İngiliz kuvvetleri Gazale
nin batı ve cenup batısındaki hareketle
rine devam ediyorlar. Bundan anlaşılı· 
yor ki mihverin Gazalenin doğusuna 
geçtiği iddiası doğru değildir. Bununla 
beraber Gazale ehemmiyetli bir nokta 
sayılmaz. En mühim şey hava kuvvetle
rimizin büyük faaliyetleridir. Uğradığı
mız zayiat dü~manın zayiahna nisbetle 
çok azdır. 

AYIN BAŞINDAN BEŞİNE KADAR 
Kahire, 9 (A.A) - Resmen bildiril· 

diğine göre İngiliz hava kuvvetleri 26 
son kanundan 5 şubata kadar 140 düş· 
man taşıtı tahrip etmiştir. 

ALMAN TEBLİCİ 
Berlin, 9 (AA) - Tebliğ : Şimal AI· 

rikada düşman keşif kollarının hücum
ları püskürtülmüştür. 

Savaş ve pike tayyarelerimiz doğll 
Marmarikte muhtelif taşıt kafilerini de.
ihtmış ve J O lnli?iliz tayyaYesini dü$Ür
müştür. 

MALTADA 
Malta, 9 (A.A) - Dünkü tebllği : Cu

martesi akşamı topçumımın ateşiyle 
Yunkers 87 tipinde bir Alman tayyare
si hasara uğratılmıştır. Dün gece 8 teh
like işareti verilmiştir. Bir kaç bomba 
sivil binalara isabet etml.ş, ehernmiyetsiı 
hasar yapmlJjtır. İnsanca kayıp yoktur .. 
Oüşman avcı devriyelerinin görUnmesi 
üzerine üç tehlike işareti verilmişse de 
bQmba atılmamıştır. 

Fransa, bu hareket! ya Almanların zo
rile, yahutta Vişi ve Paristeki işbirliği 
taraftarlarının tavsiyesile yapmıştır. 

* 

•İngilizler, Mısırı mUdafaa eden kuv· 
vetlerlnln geriye dönme•! mesuliyetinl 
Vl.şiye yükletmek lıtlyorlar. Sabık müt
tefiklerine çok hayıraızlıkları dokunan 
İngilizler böyle bir şoy görüyorlar da :;;iİİİİİİİİİİİliİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİiİıİİİİİİİİİİiİİİİİİİİ~ 

AMERİKA İZAHAT İSTEDİ 
Radyo gazetesine göre İngilizler Lib

yadaki mihver kuvvetlerinin cenubi 
ltalyadan ve Fransız sömürgelerinden 
geçmekte olan kuvvetler ve ikmallerle 
takviye edildiğini söylemekte ısrar edi
yorlar. İngiliz gazeteleri tekrar Vişiye 
hücum çtmektedirler. Fakat İngiliz ga
zeteleri Vişinin bu hareketi hakkında
ki haberler için hep Amerikayı kaynak 
gösteriyorlar. 

Son bir habere göre Birleşik Amerika 
Vişiden bu hususta izahat istemiştir. 
İTALYANLAR NE DİYORLAR? 
İtalyan radyo;;u da şunları söylemiş-

neden donanmalarlyle müdahale etmi
yorlar? ... 

Vlşi Uzerlnde toplanan şüphelere dair 
İngiliz ve Amerika radyoları da bir çok 
neşriyatta bulunmaktadır. 

ALMANLAR NE D1YORLAR? 
Berlin, 9 (A.A) - Yan resmi bir kay

nak tan bildiriliyor : 
Amerikanın general Rommele karşı 

Fransa tarafından yapılan yardımı Vişl 
nezdinde protesto ettlj!I bildirlllyor, 

Berlin siyasi mahfillerinde müttefik· 
!erin Libyadaki muvaffakiyel.lizliklerini 
mazur ııöstermek için bu fe!Aketten Vi
şiyi mesul tutmağa çalıştıkları sanılıyor. 

ÖLCIM 
Hususi muha•ehe Mahmudiye şu· 

beti tah.oil memıırlarından Ömer 
Fikri Erturan paı:ar günü kalp sek
te foden vefat etmiştir. 
Ömer :Fikri otuz yıl orduya hizmet 
etmiş ve yUıbaşı olarak emekli sını
fına nııkledildikten sonra Hususi 
muhasebe memurluğuna intiııap ede
rek 15 yıl daha devlete hizmet etmlf 
metin ve dürüst bir memurdu. Ani 
olarak ölümü kendlıılnl •evenleri 
çok müteeHlr etmiştir. Kederdide 
ailesine bM sa§lılj: dileriz. ?' 

. "" - .~. -~ ... ~ _, ... ,,,_ ~· -
, 
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En az iki kat mahsul alınacak Sov yellere göre 
(Baştararı ı inci Sahüedc) 

gnl edilmiştir. 

tZMlR BELEDIYES!NDEN : 
Biri Basmahane civarında banliyö 

trenleri yanındnki dıvar diğeri Fem 
paşa bulvarından m üfrez 1315 sayılı so
knk ağzının dibinde iki dıvar P.lsuvan 
korunası işi fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi vcclı:le açık eksilt
meye konmuştur. Muhammen bedeli 
200 lira muvakkat teminatı 15 lirndır. 
Taliplerin teminatı İş bankasına yatıra
ı·ak makbuzlarile ihale tarihi olan 
20/ 2/ 942 cuma günü saat 16 da encüme· 
ne müracaatlan. 

Sümer Bank 
iünden: 

umum müdürlü-
~~~~~----~-~~~-

(Baştartıfı 1 inci Sahidcfc) 

2 - Yazlık ekimin arttırılması ve 
en aas$?ı iki katına çıkarılması işini, m a
hallin İaşe meselesi başta olmak üzere 
valilerin ve kaymakamların resen ve 
şahsen meşgul olacaih bir vazife olarak 
•ize tevdi ediyorum. Mahallin icapları· 
na ıı:öre lüzum, sı:örürseniz ziraat odası 
azalarından, parti reislerinden, z.iraat 
küdürü ve memurlarından , ziraat ban· 

aııı müdürlerinden müctemian veya 
rünfcriden istifade edebilirsiniz ve bun 
trı. i!k bahar ekimi için tavzif eyliyebi
ırsınız. Her daire ve müessese bunlnr

?•n kendisi ile alakalı olan1arına ve bu 
~le Valilerin emrinde bulunduklarını ve 

u hususta alacakları talimata riayet 
eylenıcleri lüzumunu teblili: edecektir. 

l'OHUMLUK SERMA Yf..Si 
. 3 - Milli korunma sermayesinden 
;~i hlilvon ahı yüz bin lira tohumluk 
Cın aylırmıstıt. Bu tahsisat mısır, darı 

ke batates tohumlukları için z.iraat ban· 
hası emrine verilm~stir. Bu sermayenin 
anıd vilayetlere ve mikdarlarda tevzi 

olunacaRını z.iraat vekaleti ile ziraat ban
~ası müştereken 'kararlastıracaklardır. 

Ot>rak mahsulleri ofisi de tohumluk te
ntinlnde ziraat vekaleti ile is birlii'H ya
bacalctır. 

YAZLIK MAHSULA 1T AN 
iSTENiLEN 
Yazlık mahsul<le istediğim başta ek

nıelclik ihtiyacına cevap veren mısır 
ikinci derecede darıdır. Topra~a. iklime 
~e ınahalli icaplara sı:öre bilhasell aile 
ıhtiyaçları ic;in patates ekimine de ehem 
tniyet verilmesi lazımdır. T ohumlann 
1\alti} külfeti ve masrafından kurtulmak. 
~mandan kazandalc ve iklime uymak 
haltımlarından mahallerinden temin ve 
tedariki earttır. Bu itı'barla her bölıte 
~endi cevreainden tohum tedarik etme· 
SCe en büyük dikkatini sarfedecektir. 

PATATESE DiKKAT 
Bu bilhassa patatea için ehemmiyetle 

~Öz önünde tutulmalıdır. Patatesin nak
unde, muhafazaaında ve topraia, ikli
me uymasında zorluklardan ötürü bas· 
ka Yerlerden S!'elecek oatates tohumuna 
~ilvcnilmemesi lazımdır. 

TOHUMLUKLARIN ~F..MINI 
Tohumluk üzerinde beni bu mulnha· 

~a ve tavsiyelere sevkeden sebep s;ı:eçen 
Yıl bazı idare amirlerinin mahallerinde 
~ohum tedariki kabil olmasına railmen 
dısardan istemek 'kolaylığına gitmiş ol
malarını tesbiı editimdir. Onun için va· 
lilerln kendi bölRelerinde tohum bula
bilmek imkanını arattırmaları ve komşu 
v
1 

ilayetlerle temas ederek birinde tohum 
ult olarak aynlıp ta kullanılmıyacali;ı .an 
laeılan fazlalardan diiterinin istifadesi 
~in it birliii yapmaları lüzumuna bil

asaa İşaret ederim. 
't - Her türlü ıtayret ve ihtimama rail

tnen 'L "l 
b 

00 q:e dahilinde bulunamayan ve 
en:ı · ·ı h erı ı e bosluiu doldurulamayan to-
urn]uk1ar İçin vaktind~ yeth:ıtirebilmek 

tarelerini bulabilmek üzere derhal zira
rat veklaetine yazmanız ve bunun mu
Cip sebeplerini bildirmeniz lazımdır. 

CIFTCIYE KOLAYLIK 
5 - Mısır, dan ve patates tohumu 

çiftçiye avans olarak verilecek ve bu 
avans istihsal edip getirdikleri mahsul· 
~en aeri alınacaktır. Tohumu kendisi 
tedarik etmek isteyenler onu bulmak ve 
elemek sartile ekebil~eekleri tohumluitun 
tutanrıı m:ıh31Jj .,.. · .. ~.öre ziraat ban
ltaııındl'!n üc:; ":r._·: maddedeki sermave
den avans olarak alabileceklerdir. Bu
l'lun köylüye verilmesi eekli ziraat veka
!etı ile ziraat bankası arasında kararlaş
tırılarak aynca tebliil olunacaktır. 

6 - Aynca ziraat bankası bu zeriyat 
\an batka fazla ekim yapacaklara ko
!aylıklar gösterecek ve bankaya olan 
~orc;larını nazarı itibare almıyarak ken· 
()ilerine çevirme kredisi verecektir. 

DEVLETÇE SATIN ALMA 
7 - Ptates ekimini teşvik için pata

tes ekenlere dekar baeına iki lira prim 
'llerilecek ve bu para mahsulün idrakin
de c;ifticiden steri alınmayacaktır. 
, 8 - Dailıhlan ve ekilen bu tohumlar
tan alınacak mahsulden tohumluk ile 
"-/ 15 7 ve K/245 sayılı koordinasyon 
heveti kararlarile tesbit edilen ihtiyaç 
:tnikdarlanndan fazla kalanı devlete sa
tılacaktır. Bunun icin tohum dağıtma sı
'taeında tohum verilenletden pul ve her 
tıevj rt:simden muaf yalnız ihtiyar hev
~tinc~ tasdikli birer beyanname alına
~a'lı:tır. Bu beyannamede alınan tohum 
ılYansı da ıı:österilecektir. 

9 - Bu beyannameler mahallin en 
~iivük mülkiye memuru tarafından top· 
•nacak ve tamamlandıktan sonra mah
~ulün satın alınması kin toprak ofisi teıı-
Hatına devrolunarak her tohum alan 

trıüsıahıilden kareılısh mahsul istent'cek 
°"e takip olunacaktır. Mahsul alınırken 
tohum avansı eeri alınacak ve ziraat 
bankasınca nakden verilen avanıılar da 
~ahııul bedelinden kesilerek ofis tarafın 

an ziraat bankasına yatırılacaktır. Mah
jul toorak ofiisnce her kövün bağlı bu-
Undui{u en yakın kaza merkez veya is

'tasvon, iskele veya pazar mahallerinde 
•atın alınacak ve orada teaellüm edile
cclctir. 

F..KfMf TAKIP 

1 
1 O - Dağıtılan tohumların ekilmesi 

•rafınızdan takip olunacağı sı:ibi bakı
~ı da ziraat vekaleti teşkilatı ve tavzif 
a knl\cak di~er kimselerce takip ve mü
ar abe olunacaktır. Ancak tohumlukla
'l'ın Ve avansların dağıtılmasında bütün 
~u~meleleri çok basit ve çiftçi için kül-
et~ız . olmasına itfoanızı isterim. 

• 'hl 1 - Milli korunma kanununun z.irai 
ıstı cıali arttırma hususunda zorlayan 
nıadcleleri de vardır. ( 3 7 .38 39 40 41 
'\le 42) böl"'enizde bu maddelere daya-
narak tatb'k' • l'" l (1 .. ı ını uzum u ve faydalı bul-
tı~nuz tedbirler ~örür ve bunu yazar

sanız 0 ciheti de bir karara ba~larım. 
12 - Köylünün pulluk, uç demiri, 

araba demiri, nal, mıh sı:ibi istihsal dü
zenlerindeki sıkıntısını Biliyorum. Bun· 
lann hepsinin birden teminine bu~ünkü 
şartlar icinde imkan yoktur. 

Ancak hepsi değilse bile kismen bu 
ihtivncları önleyebilmek için bütün im· 
kanlardan istifade edilmiş ve ziraat ve
kaleti muhtelif ihtiyaçları imkan dere
cesinde karsılavabilecek demiri alıp tev
zi etmek yolunda bulunmuştur. Kara de
mirciler için de bir kısım demir verilme• 
si mukarrerdir. 

RAPORLAR GöNDERILECEK 
1 .3 - Ekin miktarını, yetişme duru

munu. alınan tedbirleri ve kararları ve 
görülen neticeleri teferruatile ziraat ve· 
kaletine her ayın başında ve on besinde 
bildireceksiniz. Ziraat vekaleti bütiin bu 
Faaliyetlerden beni günü ~ününe haber• 
dar edecektir. 

14 - Yukardaki maddelerde de be
lirttiilim ıı:ibi dünva durumu karsısında 
!!Ünden ıı:üne değeri artan zirai istihsal 
idare amirlerinin başta sı:elen islerinden· 
dir. 

* Vali. B. Fuad Tuksalın reisliğinde 
parti vilayet idare heyeti reısı, ziraat 
müdürü. ziraat odası reisi, ziraat ban· 
kası müdürü, kooperatifler birliği, iaşe, 
toprak ofis müdürleri bir toplantı yapa
caklardır. 

Bu toplantıda ziraata dair alınacak 
tedbirler kararlaştırılacaktır. Ayrıca ile
ride kavmakamları ve nahive miidihleri 
vilayetçe merkeze davet edilerek ala
cakları tedbirler hakkında tenvir oluna
cakl~rdır. 

Vilayetce tohumluk kin daha evvel 
z.iraat vekaletine müracaat edilmişti. El· 
den ı:celen her şey vapılarak bu sene yaz
lık zeriyatın bol olması İçin çok çalııula
caktır. 

Borsa 
ÜZÜM 

188 K. Taner 44 49 
113 S. Erkin 42 42 
111 Öztürk Şirketi 44 46 
110 P. Klark 43 47 
101 M. ~eşikçi 44 25 45 50 

97 M . Izmir O. 44 54 
84 Osman Altın 46 46 
23 A. Çelik Kaptan 44 50 45 
16 M. Kuşakçı O. 47 50 47 50 
10 Harun Çolakoğlu 45 45 

853 Yekun 
139171 Umumi yekun 

No. 7 43 :50 
No. 8 44 
No. 9 45 
No. 10 46 50 
No. 11 49 

iNCİR 
130 H. Levi 25 50 25 50 
101 Ş. Özşınlak 24 50 25 
100 Rifat Kaptan 2.1 23 

94 Hüseyin Pınarlı 25 25 
83 H. Şeşbeş 25 30 

508 Yekiln 
129127 Umumi yekun 

1ZM1R lKtNCt tCRA MEMURLU-
(;UNDAN: 

Batı cephesinin diğer kesimlerinde de 
bir günde 11 mevki alınmıştır. Bu cep
hede topçumuz on düşmnn tayyaresi tah
rip eylemiştir. 

Cenupta ileı·leyişimizi yavaşlatmağa 
çalışan düşmanın geniş mayın sahaları 
ve diğer engelleri temizlenmiştir. 

Moskova, 9 (AA) - Dün geceki Sov
yet tebliği : Kıtalnrımız 8 şubatta düş
manın mukavemetini kırdıktan ve kaı şı 
hücumlarını püskürttükten sonra ileri 
hareketlerine devam ederek bir çok köy 
ve kasabayı işgal etti. 

1 şubatta 17 Alman tayyaresi düşür
dük. Biz 12 tayyare kaybettik. 

SON' 24 SAATTE 
Moskova, 9 (A.A) - Son 24 saat için

de ~iddetli muharebelerden sonra Al
man kıtalarını geri çekilmek zorunda bı
raktıh. Bir müstahkem mevzii ele ge
çirdik. Düşmanın şiddetli mukavemeti
ne rağmen 6 kasaba ve köyü işgal et
tik. Alınanlar muharebeye ihtiyatlanru 
sokmalarına rağmen geri çekilmek zo
runda bırakıldı ve yüz.lerce düşman 
kamyonu kullanılmaz hale konuldu. 

HARP EN ŞİDDETLİ DEVRESİNDE 
Londra, 9 (A.A) - Royterin askeri 

yazan Analistin mütalaası : 
Rusyada harp en şiddetli devresine 

girmiştir. Harkofta her iki taraf ihtiyat
larını harbe sokmuşlardır. Burada Al
man mukavemeti Rus baskısı karşısın· 
da çetin bir imtihan geçiriyor. Alınanla
rın mütemadiyen havanın fenalığından 
ve soğuklardan bahsetmeleri manalı gö· 
rüliiyor .. 

ALMANLARA MOHIM DARBE.LER 
Moskova. 9 ( A.A) - Krasnaya 

Zvczda ıı:azetesine göre bir kesimde 
Sovvet kuvvetleri Almanlara çok mü
him darbeler indirmişlerdir. Kalenin 
ceohesinde on bee ~ndenberi devam 
eden muharebeler olmuştur. Tafsilat alı-
namamıştır. V clikiluki ile Rjev aarsın
daki demiryolunun büyük kısmı Sovyet
ler elindedir. Fakat Almanlar hala Riev 
de bulunuyorlar. 

CENUPTA ALMAN 
MODAF AALARINA GiRiLDi 
Moskova, 9 ( A.A) - Merkez cep-

hesinde tafsilat alınamamış ise de ce
nup kesiminde şiddetli düşman mukave
metinin kırıldıilı ve müdafaa hattına sı:i
rildiili anlaşılıyor. 

SOVYET HARP ENDÜSTRİSİ 
MÜKEMMEL 
Moskova, 9 (A.A) - İzvestiya gaze

tesi yazıyor : Sovyetler Birliği harp es
nasında harp endüstrisini bugünün ihti
yaçlarına göre tekrar kurmağa muvaf
fak olmuştur. Hiç bir memleket endUst· 
risini harp ekonomisinin ihtiyaçlarına 

6 - 10 - 14 - 18 - 654 (286) 

* Kançeşme, Murtakya, Karafatma da-
ğı ve top altı mevkilerindeki süprilntü
lüklerde bir sene zarfında çıkacak pa
çavra, cam ve şişe kırıntılarile teneke 
parçalarının satışı yazı işleri müdürlü· 
ğündeki şartnamesi veçhile yeniden 
açık artırmaya konuhnuştur. Muham
men bedeli 300 lira muvakkat teminatı 
22 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı 
lş bankasına yatırarak makbuzlarile iha
le tarihi olan 20/ 2/942 cuma günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

6-10-14-18 653(285) 

* l - Hakimler kanununun 120 nci 
maddesinin tadili hakkındaki 4169 ka
nun numaralı ve 19/ 1/ 942 kabul, 26/ 
1 /942 neşir tarihli kanun. 

2 - Noter kanununun bazı maddele
Tİni deiietiren 4166 kanun numaralı ve 
14/ 1 / 942 kabul, 21 / 1 /942 neşir tarih
li kanun. 

3 - Milli korunma kanununun bazı 
maddelerinin dei/:ietirilmeaine ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesine dair 
4160 kanun numaralı ve 30/1/942 ka
bul. 3/2/ 942 neşir tarihli kanun. 

Belediye cümle kapısındaki ilan tah
tasına asılmıştır, Her kesce bilinmek 
üzere ilan olunur. 

~~041119-.... ~----.,_ ......... __ .... ____ ... ~ 

1 
Hususi l)ers 

Matematik - Fizik 
• Fransızca - lnsı:ilizce t Çok kolıq metodlarla öiretilir. 

1 3 Beyler 65 1 inci sok. No. 11 

' Yüksek. Niihen~ls 

J.. __ ,_, __ ~~~--·-·-! 
göre bizim gibi tanzime muvaffak ola
mamıştır. Sosyalist endüstrisi harbin 
gittikçe çoğalan ihtiyaçlarını gerçekleş· 
tirmek işini üzerine almıştır. Bir çok 
fabrikaların cephe gerisinden uzaklara 
taşınması temin edilmiştir. Bunların ye
ni yerlerinde en kısa bir zamanda ışe 
başlamaları bugünkü harp şartları için
de gösterilen gayretlerin şimdiye kadar 
görülmemiş bir misalini teşkil eder. 

Doyçe O r y en t 
llRE S 1) N E R B A N K 

bank 
ŞUBE S i 

1ZM1 R 
Merkezi : DERUN 

Almanyada 175 $Ubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat ak~est 

İpotek borcunun temini için İzmirin 
Birinci Süleymaniye mahallesinde 482 
inci sokağında 19 taj numarasında mu
kayyet sahife 27. pafta 246. ada 1666 
parsel on. numaralı 800 lira kıymetinde 
bir bap kArgir evin mülkiyeti peşin para · 

• 171,500,000 RaylasmCll'lı 
.l'ilrkiyed~ şubeleri: ISTANBUL ve IZMI& 

Mısırda şubeleri: KAHllu.: VE ISKl!:NUKIUYE 
Her türlü banka nıuaınelibru ifa ve kabul eder. 

... 

DİKİLİDE LİMAN BİlfASJ YAPJLACAK!'IR 
İzmir lfafla Müdürlüğünden : 

ile satılığa çıkarılmıştır. 
Birinci açık arttırma 2/3/ 942 pazarte- 1 

si günü saat 15 te dairemizde yapılacak
tır. 

Bu arttırmada muhammen kıymetin 
yüzde 75 i bulmazsa salış daha 10 gün 
uzatılacak ve ikinci arttırma 12/ 3/ 942 
perşembe günü ayni mahal ve saatta ya
pılacaktır. 

Bu arttırmada yine yüzde 75 i bulma
dığı takdirde kıymetine bakılmıyarak 
en çok arttırarun üzerinde bırakılacak
tır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alaka
darların bu gayrimenkul üzerindeki 
haklnrıru hususile faiz ve masraflara da
ir iddialarını evrakı müsbitelerile birlik
te on beş gün zarfında bildirmeleri la
zımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicilince ma
l um olmadıkça paylaşmadan hariç ka
lırlar. 

Yüzde iki buçuk dellAliye ve bu del
llliye tutarından yüzde elli asker ailele
rine yardım parası da müşteriye aittir. 
Şartname işbu ilanın gazete ile neşri 

tarihinden itibaren herkese . açıktır. 
Kıymeti muhammenin yüzde yedi bu

çuk nisbetinde pey akçesi veya milli 
bankalardan birinden itibar mektubunu 
hamilen 941/23118 dosya numaramızla 
memuriyetimiz.e müracaatlan il8n olu-
nur. 703 (313) 

lZMlR StClL T1CARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Leon Palermo ticaret unvanile lzmir
de Sulu han civarında 26 numaralı ma
ğazada perakende hurdavat ticaretile 
iştigal eden Leon Palermonun işbu tica
ret unvanı ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 4194 numarasına kayt ve tes-
cil edildiği illn olunur. 723 (314) 

Dikilide yaptırılacak olan Uman daireai binası in§a&tı 1642 7 lira 94 ku
ruş keşif bedeli üzerinden 2/2/942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ka
palı eksiltmeye konulmuş olup eksiltme 2.3/2/ 1942 günü izmir Nafia mü
dürlüğünde saat 1 1 de toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Bu inpata ait kctif proje, ailsilei fiat cedveli ve mukavele projesi ve diier 
şartnameler İzmir Nafia müdürlüğünde tetkik olunabilir. 

Bu teahhüdün on bin liralık kısmı 1941 mali yılı içinde tamamlanacak ve 
bedeli ödenecek ve geriai 1942 mali yılının ilk iki ayı içinde tamamlanarak 
bedeli o yıl tahsisatından tediye olunacaktır 

İstekliler 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları 123.3 liralık 
muvakkat teminatı, Nafia müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikası ile Tica· 
ret odası vesikalarını muhtevi teklifnamelerini 23/şubat/1942 pazartesi stünü 
eaat 11 de izmir Nafia müdürlüğünde mütetckkil komiayon relaliğine tevdi 
ile makbuz alacaklardır. Postada vaki geçikmeler kabul edilmez. 542 (306~ 

Vlldyet Daimi Encümeninden : 
Sokak muhammen teminat izahat 

Nevi No: mahallesi sokağı No: Bedeli miktarı 
Kargir hane 8 1 Karııyaka Mitatpap 1675 2500 167.50 tamamı 

alay bey 
1 - Yukarıda evsafı yazılı idarei husueiyei viliyete ait gayri menkülün 

mülkiyeti satılmak üzere aleni müzayedeye çıkanlm11br. 
2 - Müzayede müddeti 6/2/942 tarihinden itibaren 21 gün müzayede 

ve ihale muamelesi yevmi ihale olan 26/2/942 tarihine müsadif perşembe 
günü saat onda vilayet daimi encümeninde yapılfcaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 187 lira 50 kunı§tur. Talipler bu miktar 
teminatı yatırarak makbuzlannı encümene ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkülü görmclt ve tcraiti müzayedeyi öğrenmek 
isteyenler her gün muhasebei hususiye varidat dairesine müracaat edecekle-
ri ilin olunur. 1 O 16 691 ( 307 ) 

Deulet Demll'yollaı Vmurn rnUdÖl'lüğünden : 
1O1 No.lu Yolcu tarifesinin Gidiı - DönÜ§ bilet ücretlerine ait olan ikinci 

kısmı ile bu biletlerin meriyet müddetlerinin temdidi hakkındaki tarife şartı 
1 O şubat 1942 tarihinden itibaren lağvedilmiştir. 

Bu tarihe kadar alınmıı biletler gidiş ve dönüş seyahatlarında müteberdir 
fakat meriyet müddetleri temdit ettirilmez daha fazla izahat için istaayonla-
ra müracaat edilmelidir. 9 77 ( 71 7) 

izmlP lfafıa Müdürlüğünden : 
ZA Yt ANAHTAR 7 881 lira keıif bedeli üzerinden 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuş 

Pazar günü meşin mahfaza içinde üç olan C. Kız enstitüsü binası sıhhi tesisat işine istekli çıkmadığından 7 / 2/ 942 
anahtar zayi edilmiştir. Aşağıdaki adre- tarihinden itibaren eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. isteklilerin 2490 
se getirenler memnun edilecektir. sayılı kanuna tevfikan hazır]ayacaklan teminatlariyle birlikte 17 ıubat/9'42 

Neşredilmiş olan 200 ve K. 25 7 No.lu kararnameler ve iktisat vekaleti 
tamimi mucibince bütün memleket dahilinde mevcut yapaklar ıçın ziraat 
bankası şube "'e ajanlarına ve bunların bulunmadıkları yerlerde kaymakam
lıklara verilecek beyannamelere dahil yapakların Ankadarda Y cnişehirde 
ismet pa' a caddesinde 1 5 No. da Sümerbank iplik ve dokuma fabrikaları 
müessesesi yapak mübayaa ekipleri tarafından, beyannameler mıntaka iti· 
barilye bir sıraya tabi tutularak, sıraları geldikçe aıağıdaki ticaret vekaleti 
fiat ve şartlariyle alınacağı alakadarlara bildirilir. 

Bursa ve ls
tanbulda mÜ• 

bayaa kilo fiatı 
kuruş 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
l .3) 
14) 
15) 
16) 
1 7) 
16) 

19) 

20) 

Yapağın Mahallinde mübayaa 
Cinsi kilo fiatı kuruş 

Kirli Merinos 170 
Kirli Y anmkan ı 5 O 
Merinos kuzu 130 
Trakya malları 77 
Tip Trakya 7 1 
lr.mir 69 
Aydınlı 67 
ince Anadolu 67 
Kaba Anadolu 63/ 62 
1nce p.rlı: malı 6 7 
Kaba p.rlı: malı • 62 
Erzurum kızıl 67 
Erzurum beyaz 65 
Van beyaz 58 
Karayaka ve koç 5 6 
Deri mallan ait olduğu cinsin 1o 5 noksaniyle alınır. 
Besi malları ait olduğu cinain fiatiyle alınır. 
Normalden yüksek randımanlı yapakların beher randımanı 
fiatlerle alınır: 

170 
t50 
130 
81 
75 
73 
7.3 
i2 
68 
73 
68 
75 
7.3 
7.3 
60 

apğıdaki 

Kurut 

a - Trakya malları 1. 't 7 
b - Tip Trakya 1,42 
c - lzmir 1, .38 
d - Aydınlı 1,38 
e - Anadolu ince ve kaba 1 ,38 
f - Şark ince ve kaba 1, .36 
g - Erzurum kızıl 1,47 
h - Erzurum ve Van beyaz 1, 4 3 
i - Karaköse ve koç 1, 1 3 
Gömlek halinde olmıyan aıağıdaki malların beher randımanı aşağı
daki fiatlerle alınır: 
a - Kasapbaıı (ince) 1,20 
b - Kasapbaıı (kaba) 1,06 
c - Kuzu ve güz yunu (ince) 1,30 
d - Kuzu ve güz yünü {kaba) 1,20 
Yapaklarda bulunabilecek parça, deri, keçe, koç, pıtrak, çakıldak, 
rutubet ve güve gibi maddelerin toleransları ve bunlar için yapılacak 
tenz.ilatlar aşağıda gösterilmiıtir: 
a - Parça: % 8 nisbetine kadar esas malla birlikte kabul olunur. 
Bu nisbetten fazlası esas mal fiatinin 7o 25 noksaniyle alınır. 
b - Deri malı: Esas malla birlikte gelen deri mallan bu mal fiatinin 
% 5 nokııaniyle alınır. 
c - Keçe: Esas malla birlikte % (3) çe kadar kabul edilir. Fazlası 
esas mal fiatinden kiloda 8 kuruş tenzilatla alınır. 
d - Pıtraklı: % ( 3) çe kadar sıvama pıtraklı mal kabul olunur. 
Bu nisbetten fazla sıvama pıtraklı mallar esas mal fiatinden kiloda 
1 O kuruı noksaniyle alınır. 
c - Koç: Esas mal ile birlikte % (3) e kadar kabul edilir. Fazlası 
yukarıdaki 15 ci maddede yazılı fiatle alınır. 
f - Güveli mal alınmaz. 
g - Çakıldak: Esas malla birlikte % (3) çe kadar kabul olunur. 
Ve bu nisbetten fazlası daradan tenzil edilir. 
h - Diğer yabancı maddeler: Azami % ( 1) re kadar kabul edilir. 
Fazlası daradan tenzil olunur. 
i - Rutubet: Normal olacaktır. 
j - Çuval: Çuvallı mübayaalarda çuval darası % 2,5 nisbetini ap· 
maz. Ru nisbetten fazlası daradan tenz.il olunur. 

8 10 690 (296) 

İzmir Defterdarlığından : 
İzmir körfezinde kain ve hazineye ait bulunan Çakalburnu dalyanında 

1 / Mart/ 942 tarihinden 1 / 2/ 944 tarihine kadar iki sene müddetle balık av
lamak hakkı seneliği 600 lira muhammen bedelle iki aeneliii l 600 lira bedel 
mukahillnde au ve kara av vergileri umumi talimatnameainin 28 inci mad
desi delAletiyle 2-490 sayılı arthrma ve eksiltme ve ihale kanununun 41 inci 
maddesi mucibince 27/1 /942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 1 1 /2/, 
942 tarihine müaadif çarşamba günü saat on dörtte ihaleai Defterdarlık oda
aında icra edilmek üzere açık arttırmaya çıkanldıiından taliplerin defterdar• 
lığa müracaatla şartnameyi parasız tedarik edebilecekleri ve dalyanın mu
hammen bedeli olan 1600 liranın % 7,5 u olan l 20 lira depozito akçeaini 
yatırmak veyahut bu nisbette banka teminat mektubu ile devletin muayyen 
tahvil ve bonolarını vermek suretiyle muayyen gü ve aaatta defterdarlık 
odasında müteşekkil komiııyonu mahsusa müracaatlan ilar. olunur. 

27 28 2 10 461 (199) 

. lzndr YalnflGP Müdürlöğünden : 
Kıymeti No. Cinsi Vakfı 

Lira 
500 46 

Mevkii 

125 metre murab- Şeyh Meh- Hacı Mahmut 
bamda tekke met Lütfi mahalleai 'bey. 
arsası ler sokak 

Yukarıda mahalle sokak ve evsafı saireai yazılı tekke arsasının mülkiyeti 
peıin para ile 5 00 lira muhammen bedelle müzayedeye çıkanlnuthr. ihalesi 
2 / 3/942 pazartesi günü saat 10 dadır. Talip olanların vakıflar idaresine m6-
racaatları ilan olunur. rn 26 561 ( 31 O) 

............................................................................ . . ........ 
• • • • 
i Devlet Demir Y otlarından 5 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10/3/942 tarihinden itibaren baz.ı inıaat maddelerine ait olan D. D. / 226 
numaralı tarifenin karııık olarak hanai maddelerden bir vagon yükü tefkil 
edileceğine dair olan tatbik ,artı ile ateı topraiı ve atq tuglasma tatbik edi
lecek kısmı değiıtirilemiştir. Fazla tafailat için istasyonlara müracaat edilıne-
lidir. 699 ( 315) 

Vaktinde tahmil ve tahliye edilmiyen vagonların tatili edevat ücretleri 
hakkandaki D. D./506 nolu tarifedeki ücretler, 10/3/942 tarihinden itiba-
ren 72 den fazla olan saatler için bir mi8li fazlasile tatbik edilecektir. Fazla 
tafisliit için istasyonlara müracaat edilmelidir. 700 ( 716) 

DEVi.Er HAVA YOLLARI İZMİR MEYDAN 
MUDURLUC UlfDElf : 

1 - İzmirde Cumaovasındaki tayyare meydanında benzin tankı için inp 
edilecek mahzen açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Eksiltme 21 /2 / 942 tarihine müsadif cumartesi günü saat 1 O da Cu
maovaınnda kain tayyare meydanında toplanacak komisyon tarafından yapt
lacaktır. 

3 - lıin muhmmen bedeli 3263 lira 1 kuruş olup muvakkat teminatı 2-46 
lira 23 kuruıtur. 

4 - Bu ite ait prtname, mukavele projesi ve kroki her gün devlet hava 
yollan lzmir meydan müdürlüğünde görülebilir. Ve 2060/ 79 telefondan her 
zaman izahat alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iıtirak edecekler yevmi mezkurde saat 9 da konak önün-
den kalkacak idare otobüsü ile meydanll gelebilirler. 1 O 16 632 ( 311) 

İzmir Arap fırını caddesi Feyzipaşa salı günü Nafia müdürlüğünde müteıekkil komisyona baı vurmalan. 
çıkmazı 98 numarada Avni 673 (309) B E L s A M ı T ~ L 

1931 senesind; tu!1;aı1 Müdafa Hu- ,:..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuamm-;NEZLE:;;;;;;-;D~E;,Yl~P GEÇMEYİNİZ ' 9 z-~~ İdrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOCiUKLUlı.U, ~~· zorluğu, me-
lruk ilk mektebinden almış olduğum şe- YePem, Bl'Ollflt, ZatÜl'Pee, GPlp Nezleden gelll' I sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistitlere.. Böbrek rahatsızlıklarına 
hadetnameyi zayi ettim. Yenisini alaca- G Q M E' /V T A L karşı en mükemmel bir ilAç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kullananlar 
ğımdan eskisinin hUkmü olmadığı ilan yukanda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulutlar. Bütillı eczanelerde bulunur 
olunur.. NEBİL ESAT Nezleden korur ve nezleyi kökünden keser Satış Deposu : Sami Aksu Bab(ekapı iş Bankaşı arkasında Rahvancılar 

İnönü caddesi 978 (Doğum 1336) \ Ecunelerden ısrarla G O M EN T / ... L arlQ'UUZ- I ~·---------• Sokak No, 5-



·r········ı···A·~k.-;;;t···v~·~i ·y·~ı··'i········ i 
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Singapur n, üdafilerinin 
az olduğu anlaşılıyor 

Japonya Çinli
leri okşıyor 

---·---
Kendilerine tabi Çin-

deki imli yazları 
kaldıracaklar 

Macaristanda 
bir şevler var 

---·---
Bazı büyük hadiseler 
hazırlanmakta ol-
duğu seziliyor 

~-~ ~-~ 
E~er Singapur adasında çoJı asııer olsaydı .Ja· Japon asJıeri idaresin· Kral Naip vefıilliği ihdas 

10 $ U R A r S A L 1 

Amerika ya ısmarlanan makineler 

4,5 milyon liralık ziraat 
nlakinesi getirildi 

ı:;ons'11~ denize dölıiile'bilirdi·Afrilıada A.lmanJGr defli 89 fabrilıa ve tica· ediliyor, IJelfıi de amiral 
belfıi ~eni bir handeye hazırlanıyorlal?' rethane Çinli sahipleri· Hortiye oğ!u uelıil Yeni rnalıineler illıbahaP zlPaat seferberliğinde 

Radyo gazetesine göre Uzak Doğuda ma.nya, Cava v~. ~~ngapurdaki faaliye~- ne Vel'İIİ~Or.. Oftıea'fi •• 
J<>ponların Singapur adasına karşı ta- lerı gercekten buyuk olarak devam edı- T k 9 (AA) ] bahr' Budapeşte, 9 (A.A) _ Macaristanda çalıştıl'ılmağa IJaşlanacafı-. " ~ 1 h b 1 B • 1 d k' J hav kuvvetle 0 yo, · - apon ıye na-
arruza başlamaları ve ge en al er ere Y~1:· dura ar. ~·ıı· apon kle ;eraber çok zırı Togo paı·lamentoda demJ.ştir ki : bir kral naip vekilliği ihdası için bir ka- Ankara, 9 (Yeni Asır} - Zirai istih- kineleri ile yedek aksamından 4,5 mil-
göre bir kaç köprü başı da tutma a~ı, hay- r~~. er~~es_: 1 :?}e~~ ' - Japon hükümeti Çin ile Japonya nun hazırlanmıştır. Naiplik makamında salatımızı arttırmak için sarfedilen gay- yon liralığı memleketimize getirilmiş· 
ni zamandn Japonların bunu kısa bı~ a- m~~ soy enıyor. · arasındaki münasebetleri geliştinnek bir duralama ol~sa naip vekili devamlı retler azami hadde çıkarılmaktadır. tir .. 
zırhktan ı::onra yapmalan, adanın şıına- · · ç· d k' b"t"" · t· l k Idır su tt b a ifeyı· deruht edecektır· G ·N· d A "k · · Bunl ilkbah z"raat seferberlig-in· . .. d f h 1 - ld - Libya va gelince general Rommel kısa ıçın m e ı u un ım ıyaz arı a a- re e u v z e .. eçen ısan a merı aya sıparış ar ar ı 
Jınde mu a aa azır ıgının az 0 ugunu " ' ' k ç· d J nl nf H ft d · kil' il ktir dil l 5 mil 1· 1 k · d f l" t · il kt" .. . s·· 1 d·-· .b. s· . da b;r zaman içinde 700 kilometre ilerleme- ca tır. m e yaşıyan apo arın me a- a a sonun a naıp ve ı seç ece .. e miş o an . yon ıra ı zıraat ma- e aa ıye e geçır ece ır. g~~yo~ eyw~~ı ınppına - • 1. ··.il k' ş· di kd B' ... b ~r a ;~al~~-c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

d b t .. k 1 a d Japonlar g-e ve Sirenaikanın dağlık mıntakasına at erı gozet ece tir. ım ye a ar mu- ır şayıaya gore u vcu.ueye m..... -~.:r--.."" 
sın a es umen as er o s Y ı, .. 1 kk J k • ak ı H rti · b" ük' g-ıu Etı' H rt• geçı· K.ı ·ı h · f · b · Ö ğ · -d k.l 1 kl k lar belki de gelmeg-e tııuvaffak olmuştur. tngılız er va aten apon as erı m aın arı tara- o nın uy o yen o l - o .. y· verı en • emmıy• Jn ır rn• ı 
c. aya 0 ay 1 a çı amaz ' • ·ı dikl · · f d 'd d"l 89 f b ika ti t il kt' '"' .,.. "' " .,. 
d · d."k"l"' l d' İngilizler tarafından de günde 40 kilometre gerı e erını ın an ı are e ı en a r ve care r ece ır. 
enıze o u ur er ı. · .. · ç· l" h" l · · · 

bir karşı taarruz da yapılamadığı anla- söyl.üyo.rlar. .. .. . muess~sesı ın ı sa ıp erme gen verı-
1 Adaya g~en Japonların köpri.i Şımdı asıl buyuk kuvvetlerın nereler- lecektır. 

şı ıyor. ~y • k .. d -·ıd· 8 
başlarında tutunmalarına karşı hücum- de olduğunu tahmı~ e1~e g~ç egı ır. ----- -
krla mümanaat edilmezse adanın muka- Rommel kuvvetle~ı daglık bolgede, a~~ Belgrad • So,ya sürat 
vemet etmesi güç olacaktır. İngiliz ~uvv~tlen de Tobru~ ve Sıdi k t I b I 

Singapurda kAfi hava :meydanı olma- Razak bolşesı~de .olsa ?er~ktır. . . a ar arı aş ıyor-
makla beraber, Sumatra adasındaki mey Ro~melın şım.dı yenı. b1:. hamle ı~~ Bern, 9 (A.A) - Zurher Zaytun~a 
danlardan faydalanmak mümkün görü- kendi kuvvetlerıne çekı d1;1z~n verdıgı göre Belgradla Sofya arasında haftada 
nüyor; fakat bunun vaktinde yetişeme- anlaşılıyo~~.Kara hareketl~rmın durgun;- iki defa olmak üzere bu hafta içinde 
mek gibi mahzuru vardır. luk geçrdıgı bu sırada faaliyet hava kuv- sürat katarlan yeniden başlıvacaktır. 

Japon hava kuvvetlerinin Fillpin, Bir- vet1erine geçmiştir. 
-------~-~--~-

Siyasi vaziyet Yeni Alman kaybı ---· .. . 
\ -eni Almar• le- Olen Alman na-
defleri Kafkas zırı Todt neler 
ve Süveyş mi? başarmıştı? 

~-~ ~-~ 
JAPONLAR ÇIN lLE ANLAŞ· ATLANTIK KlYISINOAKl AL· 

MADAN HINDıSTANA MAN ISTIHKAMLARINI DA 
YÜRÜYEMIYECEKLER TODT YAPMIŞ -·-Radyo gazetesine göre Singapur taar

ruzu bu hafta başında dünyanın ilgisini 
üzerine çeken en önemli siyasi olaydır. 

Singapurun yakın bir zamanda düşe
ceği artık kabul edilmiştir. Malezyanın 
pek çabuk düşmesinin husule getirdiği 
hayret gibi Singapurun da çabuk dü~· 
mesi büyük bir hayret uyandıracaktır .. 
Çünkü Singapurun tahkimatı deniz ta· 
rafından da olsa 20 seneden beri devam 
etmektedir. Bu sukut ayni zamanda İn
giltcrenin Uzak doğudaki prestijini dar
bcliyecektir. 
YENİ ] APON HEDEFLERİ 
Singapurun düşmesi uzak doğuda ye

ni bir safha açacaktır. Ne olacağı pek 
belli olmıyan bu yeni safhanın, 

1 - Birmanyayı istilil, 
2 - A vusturalya üzerine yürümek 

olacağı sanılıyor .. 
Japonların şimdi Birmanyada hedef

lerinin yalnız Rangoonu almak olduğu 
sanılmaktadır. General Vavel Bi:rman
yadaki askeri hazırlıkları yeniden teftiş 
etmiş ve memnunluğunu bildirmiştir. 
Japonyanın Çin ile anlaşmadan Hin

distan üzerine yürümiyeceği görülüyor .. 
Esasen Japonya için iki mühim mesele 
vardır ki bunlar da Filipin harekatının 
tasfiyesi ve Felemenk Hindistanına ait 
Sumatra ve Cava adalarının işgalidir. 

FİLİPİNDEKİ MÜDAFAA 
Singapurun düşmesi ne kadar hayret 

uyandırmış ise Filipinlerdeki Amerikan 
müdafaası da o kadar büyük bir hayret 
uyandırmıştır. 

FELEMENK HİNDİSTANINDA 
Felemenk Hindistanı bir çok küçük 

ve dört büyük adadan mürekkeptir. 
Dört büyük adadan ilcisi Japonların eli
ne düşmüş ve Borneodaki zengin petrol 
kuyuları tamamiyle tahrip edilmiştir. 
Bu tesislerden yalnız birisi 20 milyon 
İngiliz lirası def:erindedir. Japonların bu 
kuyulardan uzun zaman faydalanamıya
cakları söylenmektedir. 

-·-Berlin, 9 (A.A) - Bir tayyare kaza
sında ölen Alman silahlanma ve inşaat 
nazırı doktor Todt Almanyanın en ileri 
gelen şahsiyetlerinden biri idi. 

Yaptığı büyük işler Todttun son za
manların başlıca ieşkilatçılarından biri 
olduğunu ispat eder. 

Otostratlar, Zigfrid hattı, Atlantik kı
yısı istihkamları Todttun başardığı işler 
arasındadır. 

~---~tt,_,_...,---'--

A merika - Ser-
best lrlanda 
münasebatı 

---·---
8, RUZVEL T BiR KOMiTE 

TEŞKiL ETTIRtYOR -·-Vaşington, 9 (A.A) - B. · Ruzvelt 
Birleşik Amerika ve Serbest Irlanda 
arasındaki münasebetleri düzeltmek ve 
takviye etmek için Irlandalı yüksek 
şahsiyetlerden bir komite teşkiline ka
rar vermiştir. 

~---..,..._,·-----Japonlara göre. 
(Başt&rafı 1 inci Sahifede) 

ZIRHLI BİRLİKLER DE 
ÇIKARILDI.. 
Tokyo, 9 (AA) - Domei ajansı bil· 

diriyor : 
Malezyadan alınan haberlere göre 

dün gece Singapurda karaya çıkan Ja
pon kıtaları dalgasından sonra topçu 
ateşi himayesinde Japon zırhlı birlikleri 
de J ohor boğazını geçmiş düşmanın şid
detli ateşine rağmen ileri hareketine de
vam etmiştir. 

İNGİLİZLER ÇEKİLİYORLAR 
Johor Bahru, 9 (A.A) - Singapurun 

ilk hatlarını müdafaa eden İngiliz kuv
vetleri, kuvvetlerimizin Johor kanalıru 
geçerek yaptıkları tazyik üzerine çekil
mektedirler. 

-----
Haytada tehlike i$areti •• 

Kahire, 9 (A.A) - Tebliğ : Bugün 
saat 2,30 da düşman tayyarelerinin 
Hayfaya yaklaşmaları üzerine şehirde 
vanm saat süren bir alarm verilmiştir. 
Bomba dhlmamıstır. 

-----·~----Londr a - Kalrire 
münasebatı 

---·---
Kralın tecrübesiz/i. 
ğınden istifadeye 
çaıı,anlar varmış -·İngiltere • Mısır müna· 

sebetleri eskisi gibi 
samimi, takat •• 

Londra, 9 (A.A} - Taymis gazete
si Nahas paşanın lngiltere ile dostluk ve 
iş birliği siyasetine sarsılmaz bir surette 
sadık kaldıihnı ve böyle bir adamın ik
tidar me~kiine davetinin bu siyasetin 
devam edece~inin en büyük teminatı 
olduğunu ve bununla beraber mihver 
ajanlarının kralın tecrübesizliğinden is
tifade ederek lngiltere ile Mmr arasın
daki münasebetleri bozmağa çaLstıkları 
ve bu entrikaya bazı kimselerin de ka
tıldıRı hakkında elde kat'i ve açık delil
lerin bulundu~unu yazıyor ve diyor ki: 

« İngiltere ile Mısınn gaye ve menfa
atleri müşterektir. Her ikisi de mihver 
tecavüzünü def etmek ve Nil vadisiyle 
Mısır istiklalinin selametini temin eyle
mek istiyorlar. Bunun için f ngiltere Mı
sırın ilşerine kanşmamağa kat'i surette 
azmetmiştir. Nahas paşa bunu anlamış 
bulunuyor.> 

----,-•-~~--
Bir Alman iaşe vapuru 
BombalandL. 
Londra, 9 (A.A) - Hava nezaretinin 

tebliği : Tayyarelerimiz Norveç açıkla
rında bir düşman iaşe vapurunu bomba
lamışlardır. Dünkü hareketlerden ilci 
tayyaremiz üslerine dönmemiştir. 

Berlin, 9 (A.A) - Tebliğ : Dün batı
da işgal altındaki yerler ve Norveç üze
rinde üç İngiliz uçağı düşürülmüştür. 

-----~-~~~~ 
Arjantin elçisi 
Vişiden ayrılıyor-
vw. 9 (A.A) - Ariantin büyük el

çisi Fransadan aynlmadan önce bir kaç 
gün kalmak için Parise gitmiştir. ekinin 
Vişide verdiği bir suvarede Papanın 
mümessili Valeryo Valeri, Mareşal Pe
tenin zevcesi, başvekil muavini Amiral 
Darlan, Amerikan büyiik elçisi amiral 
Llhi hazır bulunmuşlardır. • 

~----·-,~~--

Henüz işgal edilmemiş iki adanın en 
büyüğü Cavadır. Felemenk Hindistanı
nın 70 milyon nüfusunun üçte ikisi ve 
sanayi merkezleri, tersaneler bu adada
dır. Bunun için Hollanda hükümeti bu 
adanın müdafaasına ehemmiyet vermiş
tir. Vavelin karargahı da burada bulu
nuyor. Bununla beraber bu adanın mu
kavemetinin pek uzun sürmiyeceği tah
min edilmektedir. 

BİRMANY AYA HA VA AKINLARI 
Tokyo, 9 (AA) - Birmanyadaki /ngiltere Çinlilere 3 

düşman üslerine karşı şiddetli bava k d 
ALMANLAR NEREYE TAARRUZ 
EDECEKLER? .. 

akınları devam etmektedir. Şimdiye ka- top çe er ver i 
dar bilhassa Rangoondaki hava üslerine --e-
ve askeri tesislere karşı yapılmakta olan Londra, g (A.A) _ İngiliz bahriye 
akınlar dün bütün Birmanyadaki hava 
üslerine teşmil edilmi;ıtir. Hava teşkil- nazırlığı Çin nehirlerinde bulunan üç 

topçekeri Çunking hükümetine bağışlu-lerimiz Mulmeyn karşısında Matraha li- tı 
manına hücum etmişlerdir. Burada iki mış r. 

* Radyo gazetesine göre, Macaristanda 
yeni kanunun ne için hazırlandığı bilin
miyor; vakıa amiral Hortinin hasta ol
duğu bildirilmektedir. Bunun için en 
yakın ihtimal ölüm olduğuna göre yeri
ne geçecek kimsenin tayin ve tesbit 
edilmesi düşünülüyor demektir. 

Maamafih Macaristanda büyük hadi
seler hazırlanmakta olduğu görülilyor. 

-------~~--~ lran - Af ~&n hu-
dudunda 2 Al-
man yakalandı -·Almanlardan biri aldığı 

yaralar yüzünden 
öldü •• 

Tahran, 9 (A.A) - Rus - İngiliz kıta
ları gelmeden önce !randan ayrılmış olan 
iki Alman ajanı Afgan hududunda bir 
çarpışmağı müteakip İngilizler tarafın
dan yakalanmıştır. Kabileler arasında 
fesat ve tahriklerde bulunmakla meşhur 
olan bu ajanlardan birisi eski bir Alman 
subayı, diğeri de bitikiler mutahassısı
dır. Subay aldığı yaralar yüzünden öl
müştür. 

Japonlar Çinde 
bir yer almışlar .. 
Tokyo, 9 (A.A) _ Tebliğ : Çinde Çan

tung havalisinde harekatta bulunan Ja· 
pon kuvvetleri Yuanliyi işgal etmişler
dir. 

-----·"""""""--~~ 
ln~ilterede sa-
bun vesikaya 

ba~landı ---·---HAFTADA HERKESE « 112)> 
GRAM VERiLECEK -·-Londra, 9 (A.A) - Resmen bildiril-

diğine göre İngilterede sabun vesikaya 
tabi tutulmuştur. Haftalık tayın 112 
gram tuvalet sabunudur. 

İngilterede çok fazla mikdarda sabun 
stoltu vardır. Bu tedbir vapurlarda da
ha ziyade yağ kullanılmasını temin için 
alınmıştır. 

Bir baltada iki taralm 
tayyare kayıbı.. · 
Londra, 9 (A.A) - Royterin havacı

lık muhabirinin yazdığına göre son bir 
hafta içinde mihver bütün cephelerde 
222 tayyare kaybetmiştir. İngiliz kaybı 
batı Avrupada 8 ve orta şarkta 12 tay
yaredir. 

~--~--~~-~-Al mantara göre 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

31 son kanundan 6 şubata kadar 239 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 13 Al
man tayyaresi kayıptır. 
Alınan silfilıları bütün cephelerde üs

tünlüğünü muhafaza ediyor. 

MERKEZ CEPHESİNDE 
Bedin, 9 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor : 
Merkez cephesindeki mevzilerimize 

karşı şiddetli bir hücumda iki düşman 
tümeni çenber içine alınmış, beş Sovyet 
piyade alayının geri ile irtibatı kesil
µ1iştir. Başka düşman birliklerinin kur
tarma teşebbüsleri muvaffakıyetsizliğe 
uğramıştır. 

İngilizlere göre Almanyanın ilkbahar 
taarruzu hazu·lıkları devam etmekte ve 
bıı hazırlıklar Siiveyş ve Kafkaslara 
karşı iki hamle için yapılmaktadır.. Bu 
sebeple de Bulgaristandan beş tümen 
ve Macaristandan 200 bin a<>ker temin 
edıleceği söylenmektedir. 

Ucm~~m~b~~~~b~T~yare~~~--~--=-~-.--~----s-s-,----,-.~c-~~~~~m~e~~~~~~, 
miz dönerken Matrabanın şimalinde as------·-----BİR İNGİLİZ 

TOR irD SU BATTI 
Londrn, 9 (A.A) - Bahriye nazırlı

ğ•nın tebligı : Batab~el torpidosu bat
nı.ıştır. Ölü ve yaralıların akrabasına 
haber verilmiştir. ---ARJl!.NTİM 

r~ .,~tınu 95 in 
ı.;·s;~ye çdtamı •• 
Bu0nos Ayres, 9 (A.A) - Arjantin 

crdusunun asker sayısı 95 bine çıkarıl
mıştır. Bu artı:na ile Arjantin kıyıları
nın korunması işi tamamlanacaktır. 

ker yükl~ bir v_apuru tahrip etmişlerdir. REBEKA REBECCA 
TAHRiP EDILEN TAYYARELER 
Tokyo, 9 (A.A) - Hava tebliği 7 - 8 ··ı·-P-E-K y·-tl.-K l";_,D,_..A 

şubatta Palembanga yapılan hava akın- A 1.._ 
larında 67 tayyare tahrip ettik. 7 şubat· 
ta Birmanyada bir hava meydnnmda 11 
tnyynrc hnsara uğratıldı. 
~----fl!»~----

Mihver ~ayyarelei':l 
iskenderRye~e aiÇW 
Kahire. 9 (A.A) - Mısır dahiliye ne-

zaretinin tebli~i : Düşman tayyarelel'i 
sabah 1skenderiye üzerinde uçmu~lar
dır. Bomba atılmışsada hasar yoktur. Ge
çen 6 ilk kanundan beri bu lskenderiye
ye yapılan ilk akındır. 

Kurulan köy enstitüle· 
sayısı dokuı bin • • 

rının 

Maaril vekili Hasan Ali Yücel öğretmenleri 
ve öğrenicileri kutladı.-

Ankara, 9 (Hususi} - Türlü kesim- mimde bunların 1941 yılında başardık-. 
lerde birer bölge enstitüsü olarak kuru- ları mühim işleri övmüş ve 1942 iş p}&n
lan köy enstitülerinin sayısı dokuz bini lannın tamamlanmasındaki başanlan 
bulmuştur. Maarif Vekili Hasan Ali Yü- bir sevgi ve takdirle anarak öğretmen!~ 
cel köy enstitülerine gönderdiği bir ta- ri ve öğrenicileri kutlamıştır. 
ç-,.~~ç-,,..ç-,,..c-,,..c-,..c-yc-y~""':::--,...c~::--,...:~~~ 

Rusyaya yar .. 
dım edilirse •• ___ ,., ___ _ 

Almanyonın bir sene· 
de yenilmesi mıim· 
kün olacak diyorlar -·İngilterenin eski «Mos-
kovan seliri mühim 
beyanatta bulundu •• 

Londra, 9 (A.A) - İngilterenin eski 
Moskova büyük elçisi Sir Straford Krips 
Briston şehrinde bir nutkunda demiştir 
ki: 

- Müttefikler Rusyaya elden gelen 
yardımı yaptıklan takdirde Almanya
nın bir sene zarfında yenilmesi imkan 
dahilindedir. 

Rusyanm son yirmi yıldaki çok· bü
yük gayretlerinden bahseden hatip de
miştir ki: 

Sovyetler evveli Alman taarruzuna 
mukavemet göstermişler ve sonra onla
rı püskUrtmeğe muvaffak olmuşlardır .. 
Bütün bunlar hep Sovyetlerin uzun ça· 
lışma devresinde gösterdikleri gayretle
rin bir neticesidir. Stalin tam zamanın
da düşmanı vurmasını bilmiştir. 
BİR MUKAYESE 
Straford Krips İngiltere ve Sovyet 

Rusyanın gayretlerini mukayese ederek 
şunları söylemiştir : 

- Bana öyle geliyor ki durumun müs. 
taceliyeti burada iyi anlaşılmıyor. Orta
da bu harbi sanki biz yapmıyormuşuz, 
sanki seyirci imişiz gibi bir hal vardır. 
Müttefiklerin şuraya buraya dağılması 
mevzuubahis olamaz. Elimizden gelen 
bütün yardımı Sovyetlere yaparsak Al
manların yenileceği muhakkalı;tır. Ilk
bahar Alman taarruzu için Sovyetler 
birliğine İngiltere ve Amerikanın gere
ken bütün yardımları azam.l süratle yap
maları lazımdır. 
ŞÜPHELERİ İZALE İÇİN 
Ayni zamanda istikbal hakkında hattı 

hareketimizi sarahatle belirtmeliyiz. 
Amerika ile önce istişare etmeden dün
yanın yeniden kurulmasında taahhütler 
altına girmemeği kararlaştırmış bulunu
yoruz. Bu kararların Birle5'J.k Cümhuri
yetlerle birlikte vakit geçmeden veril
mesinin hayati ehemmiyeti vardır.. Bu 
hususta bir gecikme İngiltere ve Rusya 
arasında şüpheleri arttırabilir. Sovyet
ler birliğiyle dostluk için İngilterenin 
en küçük itirazı olamıyacağına eminim. 
Fakat öyle kimseler vardır ki bunların 
Rusya le münasebetlerimize fail tesir 
yapmalarına müsaade edilmemelidir. 

A vrupanm yeniden kurulmasında ya 
Rusyanın ortağı olacağız, yahut ta ka
rışıklığın ila nihaye devamına müsaade 
edeceğiz. İngiltere ve bütün memleket· 
ler için bu doğrudur. Dünyayı idare 
eden hükümetlerden .. birinin, en başta 
İngilterenin ortaya atılarak harbin kaza
nıldığı zaman - ki muhakkak harp ka
zanılacaktır - ne gibi şeyler olacağını 
Atlantik beyannamesinden daha sarih 
olarak bildirmesi zamanı gelmiştirt 

Berlin, 9 (A.A) - Yarı resmi bir kay
naktan bildiriliyor : 

Hariciye mahfillerinde İngilterenin 
eski Moskova elçisinin demeçi mevzuu 
bahis edilerek ıcKrips Stalinin delegesi 
sıfatiyle İngilterenin iktısndi, siynsi, iç
timai alanda Bolşcviklendirilmesi Yazi
fosiyle mükelleftir» deniliyor .. __ __,,il>_ ' 

~imali lrlanda 
B&.,-.7ekili JLondrada 
Londra, 9 (A.A) - $imali lrlanda 

başvekili buraya ıı:elmiştir. Bir tebliğ bu 
ziyaretin şimali lrlandada askeri hiz
met mecburiyeti ile ilgili olmadığını bil-

Makineye 
\'erilirken 
-· 8 General Beiıet 

~azetecileri ka
bul etti 

Singapur, 9 (A.A) - Avusturalyalı
lara kumanda etmekte olan general Be
net gazete muhabirlerini kabul ettiği 
zaman her zamanki gibi neşeli idi. Yü
zü itimat veriyordu. Bununla beraber 
general her şeyi baştan başa değiştire
bilen hava yardımının yetmezliğinden 
bahsetmiştir. Royter ajansının muhabiri 
otomobille general Benetin umuııll ka
rargahına gittiği zaman ileri çevrelerden 
boşaltılan ahali kafilesine rastlamıştır. -· ... - - -
Ran~oonu~ res

mi tebliii 
Rangoon, 9 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Saluen cephesinde hiç bir değişiklik 

olmamıştır. Düşman tayyareleri dün sa
bah Moıılmeinin 5 kilometre kadar şi
maline hücum etmişlerdir. Daha sonra 
imparatorluk kuvvetleriyle düşman ara
sında karşılıklı portatif silah ateşi ol
muştur. Av tayyareleri tarafından ko-
runmakta olan imparatorluk bomba tay
yareleri küçük düşman topluluklarına 
bazı kayıplar verdirmiştir. İmparatorluk 
keşif tayyarelerinin de faaliyeti olmuş
tur. BU-manya üzerine dün gece hiç bir 
hava akını yapılmamıştır. Bu sabah 
Rangoon çevresinde iki tehlike işareti 
verilmişse de şehre karşı hava hücumu 
olmamıştır. -·-.. 
l _ollanda Hin .... 

distanının 
tebliii 

Batavya, 9 (AA) - Hollanda Hinclis· 
tanı hükümeti tarafından pazartesi gü
nü neşredilen tebliğ: Japon uçakları bu 
sabah Batavya ile civarına hücum etmiş
lerdiı-. Bu hususta başka malfunat yok
tur. Balıkkapanın cenubunda Japonların 
mevzii faaliyetleri devam etmiştir. Bu
rada küçük Japon müfrezeleri cenuba 
doğru ilerliyorlar. Bu müfrezelerin ka
radan Bandjerrnasine ulaşmak istedikle
ri saıiılıyor. Cumartesi günü Surabaya
ya yapılan hava akınında uçak savar ba
taryalarımız iki düşman tayyaresi dü
şürmüşler, 3 düşman tayyaresini de ha
sara uğratmışlardır. Palembang yakın
larındaki uçak meydanına yeniden bir 
hava akını yapılmıştır. Bu meydan bom
balanmış ve makineli tüfenk ateşine tu
tulmuştur. Cumartesi günkü hücum hi
lafına olarak müttefikler hiç bir kayba 
uğramamışlardır. Sumatra üzerinde ha
fif keşif faaliyeti devam etmiştir. ---· Tanca hadiselerini Al· 
mantar çıkartmışlar •• 
Londra, !) (A.A) - 'l'aymis gazetesi 

Tmıca hadiseleri hakkında yazıyor : 
Tanca işi Alman ajanları tarafından 

hazırlanmıstır. Bunlnr Britanyalıların 
Tancaya s~atlı bombalar getirdiklerini 
ilfuı etmişler ve halkı Britanya aleyhln
de teşvik etmişlerdir. D. N. B. Ajansının 
Madrid şubesinde tahrikci beyanname
ler hazırlandığı tesbit edilmiştir. 

İngilterenin Sofya elçisini öldürmek 
için İstanbulda yapılan teşebbüs hatır
lardadır .. Gecen haf1a Madridde yapıla11 
nürnayişle.t de bu mahiyettedir. Tane~ 
hadisesi esnasında pofüin nümayişçilerı 
dağıtmak· istememesi esefle kar.şılana-. . . 


