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Vil&yet Meclisi 
R slar mer- Maaş zamları üzerine 

ez? k?lay devlet bütçesinden yar
ca ıl rlı or dın .. talebine karar verdi ---· Almanlar ~a ... 
harda Kafkas
yaya sarkmak 

ümidindedir 
---·---

Banda n evvel umumi 
bir taarruz yapması 

da beklenir 

Acık 268 bi~ liradır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vilayet umumi meclisi, dün öğleden yılı bütçesinin son dört aymda vilAyet 
sonra vali B. Fuad Tuksalın reisliğinde biltçesindeki tesiri 92000 lira, 942 bütçe. 
yaptığı toplantıda bıışlıca mevzu olarak sinde ise 268 bin liraya baliğ olacaktır. 
bütçe işiyle meşgul olmuştur. Dört ve daha fazla çocuklu memurlara 

Meclisin bütçe encilmeni, 4178 sayılı verilecek zamlar bu rakamların dışında 
kanun mucibince fevkalade olarak maaş kalmaktadır. • 
ve ücretlere yapılan zamdan mütevellit Bu itibarla tek çare, umumı muva
vilayet bütçesinin vaziyeti hakkında ha- zeneden vilayet bütçesine bu .~kdarlar
zırladığı mazbatada kısaca şu neticeye da yardım yapılmasının Dahiliye Veka-
varıyordu: leti nezdinde teşebbüs edilmesi idi. 

cVilayet bütç<?.sinin mali durumu mü- Mevzu U~er~de avukat B. Ekrem 
sait değildir. Hayat pahalılığının bütçe Oran, B. Şukril. Say~, Kemal _Oskay 
üzerindeki tesirleri meydandadır. tlaç konu.ştular. Valı .d; ıc~p ede~ . izahatı 

.... ., tasavvurlarını t 
~P~efıleştlremiyece- 1 '\·emet ediyor f 
:ıı•lle fıanidirler- -•-

~EvKh'T BİLGiN Şehrin tahliyesi hakkın-
u da hic ... bir malOmat • _zak Doğu harbinin muhtemel geli-

~IJtıı hakkında fikirler şu nolfüı üzerin- alınamadı-
e toplanmış gibidir. Londrn. 13 (A.A) - İngiliz kıtala-
JaJ>onlar, Singapur zaferinden imkn- rının şiddetli ve ümitsiz mukavemetine 

::~ son haddine kndar fııydnlanmak icin rağmen, İngiliz mahfilleri Singapurun 
,. l gan tnbyelerindc devnm ederek mih- akibcti hakkında kaygılarını gizlemivor-

-·-Londra, 13 (A.A) - (Taymisin) aske-
ri yazan Hitlerin ilk baharda Rusyada 
taarruza girişeceğini, fakat Alman ordu
sunu sevk edenlerin bu seferde kat'i mu
vaffakıyet elde edemiyeceğini kaydedi
yor ve şunları ilave ediyor: 

Hitler şüphesiz ilk baharda yeni bü
yük taarruzunu yapacaktır. Bu, ya 
umumi taarruz, yahut Kafkasya ve orta 
şarka doğru taarruz veya müdafaa ile 
birlikte tabiyevi bir taarruz olabilir. 
tık iki ihtimal daha ziyade kuvvetlidir. 
Eğer Alman ordusu Kafkasyaya sarka
caksa, Harkofta kalmak ve Kınında tu
tunmak için toplanmak zorundadır. Bu 
itibarla, Rus baskısı karşısında sağ ce
nahı bulunduğu yerde tutmak için şim
diden büyük bir gayret sarf etmesi bek
lenebilir. Kurok ve Leningrad arasında
ki cephe ise bu planın dışında kalır. 

· artın . .. verdıkten sonra, ışm gun geçirilmeden 
fiatları ış, hastaların ı1aç, sut, et ve vekalete bildirilmesi kararlaştı 
sebze masraflan bir iki misli kabarmış- Yine dünkü celsede 940 maiı yılı he
tır. Vatani vazüeye giden öğretmen ve sabı kat'! mazbatası okunarak müzake
nıemurlann maaşları verildiği gibi bun- re.si gelecek celseye bırakılmış, Karabu
ların yerlerine tayin olunan vekillerine run kazasına bir ebe tahsisatı konulma
de maaş verilmektedir. sı altıkalı encümene havale edilmiş, Ay-

öte taraftan viJayctin 648000 liralık dının Karapınar nahiyesine bağlı Ak
bir borcu vardır. Tasarruf edilen mik- mesçit köyUniln Tire ku.asma bağlan
darlarla bu borcun azalacağı ümit edil- ması tekarrür etmiştir. Meclis Salı günü 
mekte idi. FevkaJade zamların 941 mali toplanaca'ktır. 

iki donanma 
karşı karşı

ya ~eldi 
~r ortaklariylc clele ''ermelerini temin lar. Sinı;:apur radyosu dün gece yarısına 
~ecek bir durum yarntmağa çalışac:ı~- kadar neşriyatta bulunmuşsa da pek ka
t ~ır. Yani hu zaferin asıl mUhim netı- rışık olduğundan dinlenememiştir. 
lesı nüyük Britanyn imparatorluğunu Mihver kaynaklarından alınan haber
J Ucaklıyan ufuklara kapılnn nçmasıdır. lere ~ört: şimdi Sin~npurda sokak mu
y:f°nlar h.u m1~htcşem ~~p~~a? bU: lm- harebclcri yapılıyor. Evler arasına dü
la cennctınc l!•recck1l'rıru un11t cdıyor- şen bombnlardan bir c;ok yanı:mlar c;ık-
~J mıstır. Alınan radyosu Japonların Sin-

tra 3~.ı~. bu dünya s .. ,nşmdn. Japon sıapurun ilk evlerine nasıl ı:irdikforini 
: te.~ı~nın ayni zamanda tedafüi 'e anlatırken lnı:::ilizlerin knhrnmnlica mu
.;a~z.ı ınahiyetini .meydana koymuş- kavcmct stöıterdiklerini söylemiştir. 
L"r. uhakkaıc: ki. Japon ba~kumnndaTI- (Sonu sayfa 3. Sütün 1 de) ('··-.. -·-·-. ·--·- -·-·-·-·-· l 

l l Tzak Sark ta 
··-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-o 

Askeri bir ynznra göre, Alman ordu
sunun Rusyada uğradığı kayıpların ye

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Fecaat! 
---·---

; tinada ~eçen 

gı, Filipinlere, Malezyaya, Hollruıda 
llindistanmn ve Singapura hiicum eder
ltn, her şeyden evvel kendi foprakJan
"1 ınuhtemel saldırışlnrdan korumak is
!.4:_ıniştir. Bu sebeple Sovyetler birliği ile 
~be tutuşmaktan adeta sakınmış, Pn· 
lifik harbinin ilk safhasında, Amerika 
~~. Britanya deniz kuvvetlerini teca"iizi 
~ketlere elverişli üslerden yoksuUa.~
.. .-.ınağı hede[ tutmuştur. Şimdi hedefi
lae varmış bulunduğuna göre, bundan 

Maka§sar niha
yet İşı?"al edildi 2000 

Libyada Alman 1'e 1talyan elirleri 

~~ki ikinci safhada, neler yapmak :s- e 
-qqti türlü tahminlere yol açmıştır. T bö · d · 
~Singapura hakim olan Japonlar, harbi, aan lgesın e VOZl• 

, ~ne kadar dünyanın en güveılli de- l d ğ · · f • • 
lliıi aaytlan ront deniz.i okyanusuna ta- ye e ışmemış ,,. D d ğ kL r 

pazar 
kişi öldü Libvada yeni hir Sini[apur şehri 

Alman taarruzu teslim olma~ı 
t_Yahilirler. Azametli 2enginlikleriyle -·- on UTUCU 80 U a ' 
~lan kabartan Hindistanı ateş çen- "in kuvvetleri Japoftla• kôncÜTSÜz.Jük, •efalet, bekleniyor reddetti 
-rt içine almağı düşünebilirler. Deniz- ~ 
'1tıJarının faaliyeti sayesinde Domin· ft hırpalamakta devam gıdasız/ık 
)onlardan ve Hindistandan her gün ha- ediyor-
:eet eden yüzle~~c .v~pu~n seyrüsefe- Tokyo, 13 (A.A) _ Resmen bildiril- --•--
"- 1 baıtalıyacak umıtSlZ bır durum y~- diğine göre karaya çıkarılan Japon kuv- Bir fıllo efımefı ııoo, IJlr 
\t tırınk için Sc:vl&n adasını zaptetme~i vetleri Ma~assarı ve Yeni Britanya sa- fıllo şefıer 4000 drahmi• 

____ , __ _ 
lngiliztayyar,.Jeri bir 

seri hücumlarda 
bulundular ~ Vişinin zaafından istifade ederek hilind Gasmatayı işgal etmiştir. 

tı adal?askarda üsl~~ elde ~!"?;eği akılla- Ran~oon, 13 (A.A) _ (Ordu tebliği) ye Satdıyor- -·-
Jta~ k~ymuş olabılırler. Dutun b!1 fev- Taon bölgesinde mevzilerimize karşı Cenevre, 13 (A.A) - Jurnal dö Jönev M b ta 
'a ladelı~Jer ~al~~ .Ja~nlan~ pl:1°1an- yapılan bir düşman hücumu şiddetli Atinadan gelen aşağıdaki mektubu neş- arta a yyare mey• 
\a Ve mıhverın umıtlenne goredır. Fa- carpıF1alardan sonra püskürtülmüştür.. retmiştir : danında yangın 
.\ t hu derece hayati bir davada elbette Vaziyet şimdi çok daha sakindir. Düş- Bizim için yabancı memleketten gelen -lr•rıJdı.. 

llglo Saksonlann da baş vuracaklıırı manın her halde şimdilik Taon bölgesin- her mektup bUyük bir tesellidir. Şimdi- ~ 
~talar, kuUanacak1an k02lar ~rardır_.. deki hareketleri yavaşlamıştır. lik yaşadığımız bayatın hakiki fecaatini Londra, 13 (A.A) - Llbyada du-

ngapur düşmekle JaponJaı:ın cıhan~ı: Çunking, 13 (A.A) _ (Çin resmi teb- göstemıeğe kalem kuvveti yetmez. Bil- rum dc~iemem~tir. Fakat bu tcşebbü-
~e emellerini gerçek.1.eştıreceklennı lig"i) Kuvvetlerimiz pazartesi günü An tün söyliyeceklerim çektiğimiz felaket- sün lngilizlere geçtiğine delalet ebnez. 
-"--k A 1 c. 

1
•• d cak b kısın dır H ·· k sı Bunun tersine olarak bir kaç stilne ka-ı .:ı::.. .. •ıa ng o .,a&..cwn ımyasınm var- Svayda bir yol kavuşağı olan Menoşengi !erin an ir ı . er gun ar:.; -

~•ru ve kudretini. sıfıra in~i~ek olur. geri almıştır. Bu muharebeae düşman !aştığımız durum yürekler acısıdır. So- dar Romelin yeniden taarruza Reçmesi 
1 adem ki şu on bınlerce mıJlik mesafe- 200 den fazla 

0 
.. 1u·· vennış· tir . kaklarda yalnız zaif, solgun, yüzleri bu- bekleniyor. 

~r · · ı d • k ti • · sanı lanı S fal t ta lnıı:ilizler havada Almanlara kateı o ıçınde hfıkim ro ü • enı7. uvve en Pazar günü de 200 Japon öldürdük. ruşuk in ara rast yor. e e - hissedilir bir Ustünlük muhafaza etmek-
Ynıyaeaktır; madem ki Japon donan- D:ı ...... anın batıya doğru ilerlernc:i mu- sa.wuı. edilemiyecek bir derecededir .. •k-· k L • 1 ttik ~... J-.. d u kalmış allı (Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) ~"';. on~ol saha!annı genış e çe za- kavemetimizle karşılandı. Çarpışmada Her sokakta yere üş p zav - ____ ...:._ __ .,;_ ______ _ 

ti uşınege mahkumdur. Şu halde elle- iki taraf ağır kayıplar verdi. Muharebe lar görünüyor. Geçen pazar günü Atina 
ıu"de Y•Pr.anmamış bir dev kuvvet bu- hSla devam ediyor. şehrinde 2000 kişinin öldüğünü söyler-
ai lldtıran l~giltere ve A!°erik.arun r-:.ak- Kuantongun doğusundaki cephede sem kafidir. 
/0nt~ aynı dcreced«:, şıddetli olacagı~- düşmanın bir deposuna ateş verilıni~ ve (Sonu Sahife 2, Sütu 4 te) so D iKA 

---·---
1 ngil izler bütün mii-

daf aa aiiahiarını 
yok ediyorlar -·-Tokyo, 13 (A.A) - Cepheden gelen 

haberlere RÖre Si.ngapurda ıokak. mu
harebeleri cuma Sliinü devam etmetir. 
Japon Tinus diyor ki: 

İnRilizlerin eiddetli mukavemetlerine 
raimen Japoıllar ilerliyorlar. Singapur 
eehrine Riden yolda lngiliz topc;u mev
zilerinin c;evrilmeai muvaffakıyetle de
vam ediyor. Pataflan dolaylannda bir 
çok düşman mevzilerini ele Rec;irdik. 

Singapur, 13 (A.A) - Resmi teb
lii: 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

.... -
Bir Alman zırlR .. 
Uısına isabet 
ka~rdedildi -·-Harbin neticesi hakkin• 

da kat'i raporlar 
abnamadı-

Londra, 13 (A.A) - Bahriye ve hava 
nazırlıklarının tebliği : 

İngiliz tayyareleri dün saat on bire 
doğru destroyerler, torpidolar ve mayn 
tarayıcılarla batı istikametinden Manş 
boğazına gelen ve aralarında Şarnhors 
ve Gnayzenav zırhlıları ve Prens Ojen 
kruvazörü bulunan bir düşman filosu
nun görüldilğünil haber vermiştir . 

Bu haber alınınca Duvr deniz ku
mandanlığının sahil toplariyle deniz 
tayyareleri av tayyarelerinin himaye
sinde düşmana hücum emri aimışlardır. 
Diişmanın şiddetli ateşine rağmen 

harp gemilerimiz ve tayyarelerimiz düş
manı sıkıştırmağa başladılar. Tayyare)e_ 
rimiz zırhlılardan birine bir isabet kay
detmiştir. DUşmanın gerdiği duman per· 
desinden ve baraj ateşinden hücumun 
neticesi tesbit edilememiştir. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 

6 _ , _. _ _, _ -r- .-..-
· - - - ·-· f' 

Fransa ya 

Asker Çlkarılması 
tavsiye edlllyor .. 

Londra, 13 (A.A) - Tanınmış bir 
askeri yazar (Deyli Ekspres, gazete
sinde mqttefiklerin Fransa ve Flan
dra asker çıkarmalannı tavsiye 
etmektedir.. B~yle bir hareket 
için lüzumlu gemileri elde bulun
durmak üzere İngiltere giyecek ve 
yiyecek maddelerin isühlakinı azalt

' i 

maktadır. 
1 -·- ----~ 

an şUphe etmemek lazımdır. Bu rcak.c;ı- • ( Sonu Sahife 4, Sütun 6 da ) 
~?n ne ~kilde. ne zaman. nerede ken-

•ni göstere<'ektir. bilinemez. Fakat Ja
~nların en parlak. en şaşırtıcı zaferle
~'? l'C.\inl'ini yaşarken hi!c bir kuruntu 
~<;•nde olduklnrı siiphesizdir. Ru kurun· 

•••••••••••• 

Tim oçeıako or
dusu Dinveper 
rehrinevaklaştı 

.Ja~onlar Sineapurdan sonra ne
relere, n~sıl taarruz edebilirler? 

u, Japon sözcUlerinin yiikseklerde ll<'· 
tltaktan hoslanmnlarına raj!:Jnen salahi
~~tli ~aılOn .şahsiyetlerinin f n!!ilf?r~ ve 
• •.r1esık Amerikanın dev kudretım çok 
'Yi takdir ctnıis olmnlanndan ileri gcl
~ektedir. Kanaatimizce Japonlar. Hint 
b_J<~anusnnda yayılmak husmnmda ted-
•rlı ''e hesaplı olmağa mecburdurlar. 

ı~ .. nıı ~nhlfc 2. Siitun 6 dıı) 

Ziraat sef~rherli~i 
hakk1nda -·-Ziraat 11efıiiletlnln mü· 

ldm IJlr telJllğlnl 2 lnd 
s.hifemizde bWacaksl111% .• - Uzak 14rlnıı: Singcıpunı müda/aa eden Hintli cıs~ 

---·---
Burada hili soğuklar 

pek şiddetlidir •• 
Londra, 13 (A.A) - Berlinden veri

len haberlere göre buzlar çözülıneğe 
başlarken, Sovyet cephesinin cenup kıs
mından gc.1en haberler Timoçenko ordu-

• sunun San kanalına ve Dinyeper neh
rine yaklaştığını bildiriyor. Hava şart
lan bu çevrelerde değişmiştir. Termo
metre sıfırın altında ancak 11 - 14 dere
ce kaydetmektedir. 

·- -- -
Sumatra De Cavaya nu, .A.vusturalyaya 1111, Çin~ 

llbidistana veya ~ı .,..,,...,.,,.. '""' · . 
Radyo gazetesine göre Singapur üze

rinde her iki taraf kuvvetleri arasında 
şiddetli muharebeler hala devam etmek
tedir. Durum İngilizlerin aleyhinedir. 

Singapurun sukutundan sonra Japon
ların başlıca şu hareketlere teşebbüs et
meleri muhtemeldir : 

1 - Singapurun işgalini sağlamlaş· 
tırmak için Sumatrayı almak, 

2 - Cavayı almak; 
3 - İstikbalde en tehlikeli bir yer 

olacak Avusturalyayı işgal etmek; 
4 - Birmanyadan sonra Hindistamı 

yürilmek; 
- - =- .... -- _,,_ -·••• -- ... 5 İlkbaharda başlıyacak Alman ta ~....-~ p ~-??""~'.>:::>O~;:>::>QO - -

Japonlar.ıı li'"''· ~.ıarruz planlanna gire• 
S•mcıtrcı we Ccıvcı""' 1uıritu& ~~-- -·- - - - •• ----- (Soma8Qfa3,SittmZtle) 
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•• iki mahsul almak uzere 

-'D vekaleti tarafından va 
lilere gönderilen tamim 

ŞERİR HABERLERİ 

l Meselelf'r j Fiat ürakabe kolliisyonu 

·rohumluk, avans ve prim almak üzere müstah· 
siller derhal beyanname doldurmağa koşmalı-. 

İ~·-t-ii'-fa_k_k-oo_p_e~ Fırınların halka vereceği 
ratjflerine il:ti- un fiatını teshil etti Ankara, 13 (Huouai ) - Ziraat ve

kaleti tarafından vilayetler, kaymakam
lıklar ve ziraat müdür ve memurlukla
nna aısaiıdaki tamim ŞtÖnderilmi,tir: 

1 - Yazlık ekimin arttırılması ve en 
aşaiı iki kata c::ıkan1maıı savın baeveki
Umizln 7/2 /942 tarihli 1/165 sayılı 
tebliiflerivle emir buvurulmus ve bunun 
için koordinasyon sermayesinden 2 mil
yon 600.000 lira aynlını~tır. 

2 - Vilayetinizde yapılmakta olan 
mısır. akdarı, kumdan ve patateı lıtih.
ıalini bu yıl iki katına çıkarmak ic::in vi
Jayetinize kafi miktarda mısır. akdan. 
lcumdarı ve patateı tohumluğu tahsis 
edilmLıtir. Bu tohumlukların tedariki 
itin vilivetiniz hi11eırine düten tahıiıat 
ziraat bankası umum müdürlüğü atrafın
dan rnahalll şube ve aianlara gönderile
cektir. 

Vilivetinizde yukarıda yazıh miktar
lardan daha fazla ekim yapılmaıı müm
kün ,.örülilvoroa bu çe,it tohumluklar
dan bilhaMa mıoır ekimine ilk planda 
Önf'm verilecektir. 

TOHUMLUKLARlN TASINMASI 
3 - Bu tohumlukların taoıma külfe

tini azaltmalc. iklim uyaunluiu temin et
mek, zamandan kazanaıak ve di~er vi-
1&.vctlcrin tohu.mluk durumlarını dar1as
tırmamak bakımından viJi.yetiniz dahi
linden tedariki earttır. 

Vil8vet içinde lüzumlu arastırmalar 
vaoıldılc:atn sonra, bazı çe!'Jitlerin va hiç 
veya kftfi miktarda bulunmamış olma'ı 
nıucio sebepleriyle vckiletimize. bildiri
lecek ve en vakın nert"den ve ne ıuretle 
tf"d~rik edilebileceii de yazılacaktır. 

4 - Tohumların tedariki: A - Bu 
t ,.., h ~ 1 mluklardan patates "'"e drırılar vi1a
Y"'f nİ7CO tayin edilecelt ve kabul edile
rrk ma!'Jraf mukabilinde mahalli ziraat 
hankal2'rt va!'Jtta.sivle pİya~adan satın alı 
nac-;ıktır. 

TohumlıJkların satın alınmaları, mu
h ~ f~7.a ,.dilmeleri. nalc.illeri ve dai?ltıl
maları hususunda yapılacak bütün mas
r:ıflrlr vill:Y'etinize ayrılmı~ olan tohum
lok t<'lh~iııııatından verilecek ve tohumluk 
brdell,.!İne zam edilmivccektir. 

MISIR TOHUMLUKLARI 
B. - Mısır tohumlukları toprak mah

sulleri ofisi tarafnıdan temin olunacak
tır . Bu hususta toprak mah•uıl1eri ofisi 
ile i~ birliQi vap1lAca.ktır. 

C. - CeçirdliHmiz oiddetli kı$ dola
yı !'tiyle patıttes tohumluklarının donu ol
mama!!ına ve tevzi edilinceve kadar mu
hafazalarına gerekli itina g&terilmelidir. 

D. - Darı ve mısır tohumlukla.Tının 
ait yeni sene mahsulü ve sa~lam olma
tnna ve küf kokulu olmamaıına ayrıca 
dikkat •ılilmelidir. 

AVANS MESELE.Si 
5 - T obumluk ve avans dakıtılması. 
A. - Tohull\luklar hasat zamanı ay-

nen geri alınmak üzere çiftçiye avans 
ol~nık verilecektir. 

B . - Tohumluk lstlyecekler köv ih
tivar hevetlerlne veva mahalle milmes
,ııllleirne müracaat ederek ayrıca gönde
rilm~ olan tohum i<tek ve borç cetvel
lerinin bir, iki. U.;, dört ve beş numaralı 
111iitunlarını doldurarak altı numaralı sü
tundaki adın hlza"ını imıa ed"cek veya 
miihürlivecektir. Bu suretle doldurula
cak cetvellerin aTkaııundnki yeri de ihti
yar hevt-ti veva mümeııailin tasdik cde
c,.k ve bundan sonar cetveller vili.vet-
1.-rde valilere, kazalarda kavmakamla
ra ._unulacaktır. 

C. - Vali ve kavmakamlar bu cet
velleri tetkik ederek verebiloeekleri to
h .. mluk veya avans miktarlarını cetve .. 
lin vf"dinci sütununa vazdırarak arka
'!'!Jndalri eerht- stÖTe ta.adikinl yaptıktan 
sonra zira.at hanka,.ına tevdi edecekler
dir 

C - Ziraat bankaları vali veya kay
m,kamlar tatafından tasdik edilmi• 
cetvelleri aldıktin ve istek ve borç cet
vrll"'rinin arkaıındaki taahhüt kıımında 
Yf'7tlı sıra numaraınna Ji?Öre tohum ala
coklora imzalattıktan veva mühürlettik
t~n ~onra her kes!n tohumluklarını ve-

• rrc,.lc:lerdir. 
Ofio te•kilatı bulunan yerlerde mıaır 

tohıımlukları icin ofis ile is birli2i vapı-
1acalctır 

TOHU"v!LUK FiA Ti 
D - Tohumluk alınmaaı: Kendil'1i 

bu <••İt mah.ullerden tohuml"1<: tedarik 
C"rll"'cekJ,.re bu tohumlukların mahalli 
rayice ~ilre tutarı nakden avans olarak 
veri1ir. Runun icin istek ve borçlanma 
crtve-llrr;nde tohumlukta olduğu Ribi 
rnu"'m~l,. vanılır. Ciftri bu l\Yanıa esas 
olan tohumluk mikdannı borçlanml'l 
olur. 

KREDi VE PRiM 
6 - t~tihsal kredisi ve prim verilme

si: 
A. - Mısır, patateı ve ak ve lcum da· 

Ti Zİra111t1 il~ bunlardan ba~ka fazla eJdrn 
yapacaklara bankoya borçlan ol"" dahl 
bu borcl::ır R"Özetmeksizin .ziraat bank.a
tann& yeniden çevirme kredisi verile
cektir. 

B. - Patates ekenlere en az bir de
kor olmak üzore dekar başna iki lira 
Ptim verllec•lctir. küsurler nazar dikka
te ttlınmıv~c11.khr. 

C. - P.ıtatel"1er ekilip veoererek ,, ... 
ralarını R'.Ô&terdikten ve birinci çapaıı 
\•aoıldıkatn &onra ihtivar hevcti veya 
miim,.uil prim cetvelini dolduruo isim-

!eri hizalarını sah'plerine imza ettirdik
ten veya mühürlend.ik.ten sonT• bu prim 
cetvelini mahallin en büyük mülkiye 
3.mirine sunacaktır. 

Miilkive amiri tarafından da muvafık 
"örüldüğü takdirde tasdik edilecek olan 
bu orim cetveli ziraat bankasına götürü
t~r,.Jc i•ümleri hizalarındaki primler aa
hinlrri",. verileeek ve bunlar R'.l"ri alın
mıvacaktır. 

7 - Avans olarak verilen tohumluk
lann sreri ahnmaıı. 

AVANSLARl'J MAHSUBU 

A. - Ciftcive avans olarak verilen 
mı .. ır, darı. ak darı ve patatea tohumluk 
ları ve tohumluk tedarik etmek için ve
rilen para avan!l!ları mahsul zamanı av
nen yani mahsul olarak 2cri alınacak
tır. 

Bunun icin tohumluk ve tohumltılr 
avans d!!ı~ıtıldıktan sonrf\ ziraat hanktt
•unca tahumluk veva tohumluk bed~li
ne kar-tı avıı.ns olaTak çiftc::ilere veri1""n 
'"H\ra mukll'hili alınan bl"vannıııımelt"r mak 
buz muk!'lbiHnde mahalli ofise verile
rek Vt" ofisll"r bu cetvelleTd"" ya7ılı to
t.,,umlttklf"TI m~h<ı;u] 7.Amıırır1nda horrlu
lflıradn tJ.J.ı,.ü ecJ• .. ,.lc bedelini ziraat bar 
k ..... "a öd""v,.cekl,.rdir. 

B. - Eld• edilecek moh••ılden ail• 
;hti•·acı vr. tohumluk çıkl\nldıktan sonr~ 
fa7..lası 15 7 ve 245 şavılı k:ır"rnamele-r 
""'Öre dev1etce tayin edil,.cek fiat üzerin
d«!'., ofi~ce ııahn alınacEtktır. 

8 - l•tihoal arttırma bokımın-1an zi
rAat banka.ııınca aynca aşa2'ıdaki kolav
lıkJ~rın R"Österilmt"ıi kararlatlırılmı~ v~ 
•l'lt•darhrl\ t•hlil: erlilmi•tir. 

A . - \ift•il'fe v.tilecrk 5 00 li,a
\·a kadar kr~dilerden ;ı1ınac""k faiz 111 ' 
942 den itibaren vü>dP. sekiz bucuktar 
vii_,.-l,. altıv~ indirilmistir. 

B. - Ciftcive avrıl~n kre'°'i mikt .. --
1 1 1 ' 942 tf"n itibaren daha vüzde elli 
S\rttınlmıstır. 

C. - 8Anka ile muarrı,..],.,.i d;irii'lt 
olanlara ve bilhassa nata<ı olanlara borç
lu ol<alar dahi çevirmek vergi.si ve
r ·1 ..... e)c tjr. 

9 - Her ayın başında ve 1 5 ind~ vi
lityetini?'. ziraat durumu ve tohumluk is
leri hak.kında ma1Umat verilme!İni bil
has!a rica ed•r. Simdidf"" basarılPtır di-
lerim. Ziraat vekili 

M,. 1~ Erkmıe.n 

NOT: 

vat vardır ---·---Son ~ünlerde yurtta istihlı.k koope-
ratifcili~ine do~ru hamleler yapılmış, 
adımlar atı1mı$tır. Antalyada kurulan 
İ•tihlak kooperatifi, !stanbulda ııeçirdi
ı'.:i iatihaleden sonra t.Memurlar koope
ratifi• adıle faaliyete geçen eskj be1edi
ve kooperatifi bu sahada atılmıs müs
bet adımlardır. Bu adımları destekle
mek li.zım dır. 

* Fevkalade hallerin yarattığı bazı za
ruretler. ek!eriya bir cemiyetin hayat 
kavnaklarını teskil etmi!"lerdir. Gecen 
dünya harbinde faaliyetlerini Amerika
da bir kaç misline çıkaran kooperatifler 
bu hahi!te en bariz bir mi.sal olarak 
-nütalaa edilebilir. Amcrikada geçen 
J...arpten önce bütün kooperatifler yalnız 
1{endi ortaklarına kredi vererek ortak 
mallarını piyasalara arzla iktifa ederler
di. Bu nevi lcooperatiflt'!re «Large Sca
le Cooper~tion:t adı veri1mekte idi. 

1914 - 1918 harp seneleri müstahsil
leri aıkmıva b.ulayınca heman bu koo
ryeratifler birer istihlak subt-sile takviye 
~dildiler. Bu suretle A:nerika köylüsü
'lÜn eline. JlCC.en para mümki.in olan ta
'larruf zihniv~ti icinde harcanabildi. 

* Elledeki tatım tatı9 kooperatifleri dt-. 
kurulu&unda Amerikadaki <1.ar,.e Scale 
Cooperation• sisteminden mülhem ol
muştur. Tarih bu ca~da veni bir teker
rür SlÖ~termhıtir. Meinlelc.etimizdc fev
'<alade hal hüküm oürmektedir. Mü•
~"h~il. eline vcc;irdii?i oaravı ihtiya<"ları
ıı t'"min ederken oek bol hf\rcamak zo
·u~-ı" kal.ınoktadır. 

Hatırımızdan R'.eçen şudur: /\caba 
Tarım sah!\ kooperatifleri birli~i. esa
'len R"eniş olan tt-~kil&tı icinde bir de is
tihlak kooperatifc:ili~i ,ubesi açsa ve or
t,.,.klaTının :rirai ihtivacları yanında bü
tün zaruri ihtiyaçlarını temin voluna 
..,.it"e b1Jndan alınacak. netice mü~bet ol
,,ıııı:t mı} 

Bizce, istihlak koooeratüçiliği bah.<ı , 
Tarım sah, koooerıttifleri bi,.lit!inin ka
"l'.f\nç kaideleri dışında ortaklarına ve 
J.,innetice vurda yapacaiı ölçü~üz bir 
\i:r.met 0\111.~aktır. Bu mevzuun ehemmi
v""tle tetkik edilec~i:ini ümit etmekte-
viz. 

Adnan BILGET Tamimde hah.si geçen beyannameler 
sizlere kolaylık olsun diye baııtırılmıs ve 
ııönderilmqtir. Bu beyannameler mÜm-1 İİİİİİİİİİİİİİ~i!iii~İİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİiİİİİİİm 
ktin olduğu kadar basit olması dtişünU- Vefat o.d.nn 
!erek hazırlanmıştır, esası şudur: " ' 

Çiftçi kendi tohumu ve alacaı.ı to
humla ekeceği dekar ve mikdarı ;e to
hwnu aynen mi yoksa pars olarak mı 
istediğini bildirecek ve siz de ekeceği 
dekara göre l.lzım olan tohum veya para 
avansını tosblt edip ziraat bankasına 

---·---rr. ·Usta fa [en 

bildireceksiniz. 
... isu'nun cenaze 

Çiftri doldurulan cetvelleri imza ede- • • 
rek parayı veya tohumu alacak ve bu merasımı 
suretle bu cetvel hem ekim için bir te-
ahhUt ve hem de borç senedi mahiyetini Odemi<rte "apılacalı tö• 
almıs olacakbr, T -' 

Vakit kaybetmemek icin lüzumlu to- rene İzmirden IJir heyet 
hbum ve oara miktarlarınıh simdiden tes- . gidiyor •• 

it edilmesini ziraat vekili savgı ve sev- I · b D M f B 
ııileriyle rica eder, zınır me usu r. usta a engisu-
--------------- I nwı Çanakkalede vefatı haberi büyük 

bir teessür uyandırrnıştır. Çanakkale 
iV. ons bogazında 

(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

Altı tayyare kaybettik, Bunların mü
rettebatından bir kısmı kurtarıldı. Harp 
aemilerimiz kayıp vermemi~lerdir. 
Avcı himayesinde bomba uçaklarımız 

düŞmana bir c:ok hücumlar yapmıştır .. 
Alçak bulutlar y~ünden neticeleri gör
mek mümkün olamadı. 

İlk raporlar uçaklarımwn Uç torpil 
isabet ettirdiiini bildiriyorlar. Düşma
nın şiddetli ateşine ve tayyarelerimizin 
muavenetine rağmen hücum azimle 
idafe edilıniştir. 

21 tayyare kaybettik. Avcılarımız 15 
düşman uçağı tahrip etmişlerdir. Saat 
15 te destroyer!erimiz dü~man ateşi 
karşısında düşmana hücum etmiştir. 

Fena havalardan bu hücumun verdiği 
netice de tesbit edilemedi. En az bir tor
pilin hedefine isabet ettiğine dair ema
reler vardır. Destroyer1erimizin hasarı 
ağır değildir. Son görüldüklerinde düş
man gemileri birbirinden ayrı olarak 
Hellgoland koyundaki limanlarına doğ
ru yol alıyorlardı.. Yeni raporlar bekle
niyor .. 

KAYIPLAR 
Londra, 13 (AA) - İngilterenin çok 

geniş sahalarda münakale yollarının 
emniyetini yalnız başına korumak zo
runda kaldığı ilk harp devresi içinde bir 
taraftan Inııiliz filosunun öte taraftan 
Alman ve İtalyan fllolar:nın kayıpları 
şöyle hesap edilmektedir, 

İngiliz filosu üçü uçak gemisi olmak 
üzere beş saffı harp gemisi, 13 kruva
zör, 58 destroırer kaybetmi~tlr. 

Alman ve ltalyan filoları ise 3 saHı 
harp geınisi, 11 kruvazör, 48 destroyer 
kay bctmişlerdir. 

Berlin 13 (A.A) - İşgal altındaki 
Fransız kıyılarında Alınan avcıları İn
gilizlerin yedi torpil tayyaresiyle diğer 
bir yerde üç bomba ve 6 av uçağını dü
şürmüştür. 

Parti müfettişi bulunan Dr. Bengisu son 
günlerde rahatsızdı. Geçirdiği bir krizi 
müteakip hayata .. gözlerini yummuştur. 

Uzun seneler Odemiş Belediye reisli
ği vazifesini muvaffakıyetle ifa eden 
merhumun cenazesi· dün gece Balıkesir 
yoluy le ve hususi bir vagonla şehrimize 
getirilmiştir. Bu sabahki trenle Ödemişe 
nakledilecektir. 

Dün gece istasyonda bir polis kıtası 
ihtiram vazifesini yapmıştır. Vilayet 
mumi meclisinde verileıı karar mucibin
ce, bugün Ödemi,,te yapılacak cenaze 
törenine umumi meclisi temsilen dört 
kİ!jilik hir heyet iştirak edecektir. Umu
mt meclis ve vilayet adına Ödemişe çe
lenkl~r &önder~. Heyet te bu sa
bah Odemişe gidecektir. 

Merhumun refikaları dün gece şehri
mize &elı:Iiliş ve bu sabıı.b Ödemişe git
miştir. 

Merhumun kederdide aile<ine til.ziyet
lerimizi bildiririz. 

Bir amele 
Demir tokmakla ar. 
kadaşını öldürdü 

Selçuk harabelerinde turistik yollar 
inşaatında çalışan ameleden Salih Can 
evvelki gece yatağında uykuda bulwı
duğu bir SJrada, sabaha karşı müthiş bir 
cinayete kurban gitmiştir. Bu cinayeti, 
aynı yerde amelelik yapan Niğdeli Os
man oğlu Halil Ak işlemiş ve Salih Ca
nın başına uykuda bulunduğu sırada de
mir tokmakla vurmak suretiyle öldür
mti.~ttir. 

MUGLA V Al.İSİ 
Sehrimizde bulunan Muiila valiıi B. 

İbrahim Etem Akıncılar dün sabah 
MuRlaya gitmiş ve vali tarafından uiur ... 
lanmıstır. 

Müseviler hanı1ırsuz bayramı 

İçin belediyeden un istediler 
Fiat ınürakabe komisyonu dün öğle

den sonra yaptığı bir toplantıda her haf
tanın Pazartesi günü ekmek kart.ı istih
kakı olarak isteyenlere fırınlardan veri
lecek un fiatlarını teshil eylemiştir. 

531 gram un 12 kuruşa, 265 gram 6 
kuruşa ve 132,5 gram un da 3 kuruşa 
halka verilecektir. 

MUSEVtLER!N BAYRAMI 
Musevilerin hamursuz bayramı yak

laştığı için Karataş Sinagogu ruhani rei
si belediyeye müracaat ederek bu bay
ramda musevile-rin yalnız hamursuz ye
diklerini, bu itibarla kendilerine bir haf
ta devam eden bu bayram günlerinde 
kullanılmak üzere 800 çuval un verilıne
sini temenni eylemiştir. 

Belediye bu işi tetkik edilmek üzere 
iaşe müdürlüğüne havale eylemiştir. 

Museviler bir haftalık karne istihkakla
rını bu suretle almak istediklerinden 

kendilerinin karnelerini iade etmeleri 
icap eylemektedir. Bu iş hakkında he
nüz bir karara varılmış değildir. 

DAtM! BORO 
Ekmek kartları tevzii işiyle meşgul ol

mak üzere daimi bir büro kurulması, ka
rarname mucibince icap eylemektedir.ls
tanbul ve Ankarada bu bürolar kurul
muştur. !zmirde de kurulmak üzeredir. 

Gelen talimat mucibince bu büronun 
49 memuru bulunacak ve memurlara 
verilecek ücret 75, 210 lira arasında bu
lunacaktır. Şimdilik 12 memur vilayetçe 
inha olunmuştur. Bunların tayin emir
leri gelince diğer memurlar inha edile
cek ve büro faaliyete geçecektir. 

Ekmek kartlarının tevzii ve !>unların 
istimali işlerinde en ufak bir yanlışlığa 
ve yolsuzluğa meydan verilmemek üze
re ciddi tedbirler alınmaktadır. Kartla
ra numara konulması da düşünülmekte
dir. 

Çakırbeyii köyünde bir cinayet 

Torbalıda bir adanı başı 
taşla ezilerek öldürüldü 
Katil, zavallı adamın 2187 lira 

parasını aldı ve yakalandı _______ , _____ _ 
Torbalı kazasına bağlı Dağkızılca na

hiyesinin Çakırbeyli köyü civarında köy 
•tegi mevkiinde başı taşla ezilmiş vazi
yetle bir ceset bulunmuş, yapılan soruş
turmada bu cesedin Süleyman Knrasele 
eit olduğu anlaşılmıştır. 

Bu, adam cinayetin kurbanı idi. Yapı
lan muayenesinde ba~ında bir de kurşun 
yarası bulunduğu görülmesi üzerine za
bıta ve adliye işi derin bir tetkike ve 
tahkikata tabi tutmu~tur. Neticede bu 
cinayeti, aynı köy halkından Osman 
ünahn, maktulün parasına tamaan işle
diği neticesine varılnııstır. 

Suçlunun evinde y·apılan aramada, 

Tiitünden ihraç 
resmi alınacak 

ihraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 
sayılı kanunun 36 ncı maddesi hükmü
nün şümulüne girdiği 1276 saynl karar
name ile tekarrUr etmiştir. lhraç oluna
cak yaprak tütünler fevkalade halin 
devamı müddetince ihraç resmine tlbi 
tutulacaktır. ................. ___ ~ 

Fecaat! 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bir sene evvel, asker olarak Allah gi
bi tapındığımız adamlar bugün tanın
maz bir haldedir. Bu cefa daha ne ka
dar sürecektir? Soğuklar pek şiddetli ol
muştur. Ne odun, ne kömür vardır. Ta
biatiyle petrol da yok.. Şurada burada 
yiyecek maddeleri vardır. Fakat bunla
rı ele geçirmek için Karun kadar zengin 
olmak gerektir. Bir ekmek 1100 drahmi, 
bugünkü kambiyo fiatlerine göre 60 fs
viçde frangıdır. Şekerin kilosu 4000 
drahmi 130 İsviçre frangı, etin kilosu 
1500 drahmi 40 İsviçre frangı, bir çift 
ayakkabı 2000 - 3500 drahmi 60 - 100 İs
viçre frangıdır. Günde adam başına 30 
gram ekmek alıyoruz. Çok defa bunu da 
bulamıyoruz. Sıhhatte olmaktan utandı
ğım Anlar oluyor. Böyle olmamalıyım .. 
Ağlıyorum .. Milletimizin hali böyle mi 
olacaktı? Sinirler böylelikle gevşemeğe 
yüz tutmuştur. Fakat neşemizi kaybct
memeğe çalışıyor, işi filozofluğa vuru
yoruz. Kuvvetli kalmağa gayret ediyo
ruz ve kalacağız.. 

§ 

Süleyman Nt>cip 

Osman 'Onalın karısı Zehranın bir paket 
içinde bazı eşyayı saklamak üzere bu
lunduğu görülmüştür. Paket te maktül 
Süleyman Karasele ait 15 seri ve 612 sı
ra numaralı hir adet hin liralıkla 2 adet 
beşer yüz liralık ve ayrıca 73 adet ikişer 
buçuk liralık olmak üzere cem'an 2187,5 
lira ele geçmiştir. 
Aynı evde suçlu Osman ünala ait 

kanlı bir pantalon ve gömleklerle bir ta
banca bulunmuştur. Hadiseden sonra 
firar eden suçlu Tepeköy pazarında teş
his edilerek tutulmll§ ve hakkında tev
kif kararı verilmiştir. 

Bır bakkal hakkında 
takibata başlandı -·-Alsancakta Bornova caddesinde bak-

kal Mustafa Kara! oğlunun dükkllnına 
bulgur ve pirinç almak üzere müşteri 
sılatiyle müracaat eden fiat mürakabe 
ve araştırma memurlarına pirinç ve bul
gur bulunmadığını söylemesi üzerine 
dUkkllnı araştırılmıştır. Dükkil.nda bir 
çuval bulgur, 8 çuval nohut, 7 çuval pi
rinç bulunduğundan suçlu adliyeye ve
rilmiştir. -----·-----MÜESSİF BİR SA'l'IŞ 
HADİSESİ .. 
Mimar Kemalettin caddesinde nakli

yat işleriyle iştigal eden B. Cemal, 7 
şubat tarihinde iase müdürlüiünden 
kendi kamyonlarında kullanılmak üze:, 
re beheri 2'42,5 liradan eatın aldıi<ı iki 
jç ve iki dıt 18.stiii kendi kamyonlaTın
da kullanmıyarak oatbiiı anlatılmuıtır. 

HAdiaede adı geçen kimıe komayon
cu Edioon Misir, Bekir Sıtlcı ve Antu
vanla birlikte Milaolı Muıtafa Karade
deye iki dıt liııtiiiinden her birini oekiz 
yüzer liraya sattıkları meyadna çıkmış 
ve bu dıa lastikleri nakli ou:uında Ke
mer iatasyonunda tutulmuştur. 

Suçlular ıulh cezada tevkif edilmi.
lerdir. 

BİR HIJtSIZLIK 
Kiraz nahiyesinin iğdeli köyünde Ali 

oğlu Ali Kac:anın evine hırsız Rirerek 
bir çok eşyalar çalmıttır. Tahkikata 
baılanmuıtır. 

Emine llızık 
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planlar ... 
---·---
(Baştarafı 1 inci Sahidefe) 

Hayallerini kanatlanclırarak Hint deııi: 
zinc hiikim o1an1azlar. Burada ti.irlt1 

sürprizleri önlemek ve ölçülü adıırılııf 
atrnak ihtiyacım duyacaklardır. 

İngiltere ve Aıncrikaya gelince ug:•· 
dıklan muvatfakıyetsizliklerin ağırlığı' 
nı kabul ediyorlar. Düne nazaran bugiill 
daha biiyUk tehditler ve tehlikeleri• 
karşılaştıklarını biliyorlar. Bununla bC: 
raber gerçek nıanasiyle bir telaş e5"11 

göstermemeleri mihverin pl!inları0" 
kendilerini kaptırmak niyetinde ol.ın9' 
dıklarına delildir. 

Bir İngiliz gazetesi, İngilterede Jıii· 
küm süren ruhi haleti şu sözlerle an1o.
tıyor : 

nŞimdilik müttefikler Annadası Jıok· 
kında sarih bir malfunatımız yoktur. fa· 
kat vaktini boş yere kaybetmediğine, e~ 
münasip yerde ve zamanda darbesh11 

indire.eğine inanmalıyız. Japonlar ordt! 
ve donanmalarını cüretkBrane dağıtın!<' 
!ardır. Çok çabuk bir zafer kazanmak iS• 
tiyorlar. Bu hedeflerine hiç bir zanı•" 
varamıyacaklardır. 

•Japon faaliyetinin delu;etli bir akın 
halinde belirdiği yerlerde bir çok ıntl' 
va!lakıyelsizliklere uğradık. Dalıa ba~· 
ka muvalfakıyetsizliklerin de bruı gös· 
terınesi mümkündür. Fakat düsmanı" 
sarfettiği bu şiddet ve bu yayılnıa ı:<;: 
nişliği ıuuvaffakıyet şansınıızı azaltnltJ.i' 
şöyle dursun (OğaltmıştJr. Zira Japon· 
!arın Pasilik okyanusunda vücuda ge· 
tirmeğe çalıstıklan uz11n sed hiç bir ~· 
man bütün hoyunca sağlam olarak t~· 
tulamıyacaktır. Japon teeaviiz kudretı· 
nin de bir hududu olduğunu unutrnı
malıdır .. tı 

Göriiliiyor ki İngilizler ve müttefikle
ri vaziyetin gerektirdiği tedbirlerin alı: 
nacağına, Japon hamlesinin kuvvetiJ:ıJ 
ve tesirini kaybedeceği giinlerin geiece· 
ğine kanidirler. 
Yukarıda izah ettiğinıiz iki görüşte~ 

hangisinin daha doğru çıkacağını hadd 
selerin hakemliğine terketmek zarurc 
vardır. 

ŞEVKE'l' BiLGİN ________ , ____ _ 
Bandırmadan granit 

taşı f!t"ldi -·-Bornova yolunun ağaç-
lanmasına devam 

ediliyor •• 
Turistik yolların p'1I'kc inşaatı içixı 

Bandırmadan mühim mikdarda granit 
taşı gelmiştir. Taşlardan bir kısmı da 
yoldadır. Mezbahaya giden turistik yol 
üzerinde parke ta<ı ferşine devam edil
mektedir. 

BORNOVA YOLU 
Vali B. Fuad Tuksal dün sabah Bor· 

novaya giderek muhtelif işleri tetkik eY· 
!emiş ve bu arada Bornova Turistik yo
lu gUezrgahının ağaçlandırılması işiyle 
de meşgul olmuştur. 

Bu yol güzergfilıına bir mikdar ağaÇ 
dikilmiştir. Yolun Mersinliden itibaret> 
demiryolu geçidine kadar olan kısmında 
boş yerlere çınar ağaçlan dikilecektir .. 
Geçitten eski Bornova yolu ile telllki 
eden imtidat kısmın her iki tarafına Ka
zoarinaların dikilmesi tekarrür etmiştir· 
Yol haricindeki ara:ıiye de başka nevi· 
den ağaçlar dikilecek ve bu yol yakın 
senelerde mükemmel bir hal alacaktır .. 

Bornova Ziraat mektebi önünden iti· 
haren Bornova kasabasına kadar uzt' 
yan kısma fıstık ağa~larının dikilme;i 
tekarrUr etıııiştir. 

---•ı---

GaziJer ocagında dün 
geceki eğierıtt ____ , __ _ 

C. H. P. Cazilet ocaiı dün gece az•• 
lanna bir çay zyiafeti veTm1ttir. Evveli 
istilclll marşı ıöylenmiştir. cTemeil ne 
demek.tiri• Mevzulu bir lconierana v~ 
rilmİ$ ve ıonTa danı edilmie ve bir çok 
milli oyunlar aynanarak. monoloşılat 
söylenerek. Re(. vakte kadar samimi bir 
hava içerisinde ei(lenilmi4tir. 
------~ ...... --~--
'l' ABANCA KAZASI 

Birginin Develi köyünde Mehmet 
oR:lu Hüseyin. dayııı Mehmet oğlu Ntl"' 
rinin oturdu~u sırada dayısına göster ... 
mek üzere belinden nagand tabancası"' 
nı çıkarmıştır. Bu ıırada tabanca ate! 
alarak kurşun Mehmet oR:Iu Nurinin sa.~ 
kulai<ı altından girerek boynundan çık· 
mıştır. Ya.ralı adam hastanede tedavi 
altına alınmıştır. 

Hadisenin bir kazadan ibaret olduii"u 
anlaşılmıstır. 

Bn. Hürmüz Alı 
ruhuna Karantina 

camiinde 

M ~ VLİ~f 
Sayın vali bay Fuad Tuksalın kabı 

valideleri rahmetli Bn. ' HUrmiU 
Akın ruhuna ithal edilmek üzere bu
giin 14/2/942 öğle namazını mütea
kip Karantina camünde mevlul 
okuttunı lacağından arzu buyuranla
rın tesriOcri rita edilmektedir. 
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Aıman radyosu V? 

.Sınga pur harbı 
(.........,. 1 iDci Sahifetle) 

Askeri vaziyet 
(Beftanfı 1 inci Süfflele) 

T. C. İZMIR VlLAYETt HUKUK 
tŞLERt MODURLOOtt 3983/1 

lLMtl'HABER Borsa 
(İncir ve üzüm tarım satış kooperatif-

arruzu ile birlikte llançukodan Sihir- leri birliği tefkilitına bağlı memurlar 'OzOM 
yadaki Rus ordusuna saldmnak; yardım sanchiı) namiyle bir cemiyet ?77 Albayrak 

Resmi hiç bir demeç yapılmadıihn- 6 - Nihayet, 4,5 seneden beri mağlup kurmak istenüdiği mezkUr cemiyet mü- 119 lnhısarlar 
(lan şehrin tahliyeeinde ne dereceye ka- edemedikleri Cin ordusu ü~de bt'i essisleri tarafından villyete verilen 110 Hayım Levi 
Cl&r 1n\ıftff.ac.vet götterildiiiai tayla bir harekete zirişlnek. 25/ 12/ 1941 tarihli beyanname ile bildi- 84 S. Erkin 
İ~ d~tiiı. Ha•a ve deniz tminlü~ Japonların ba hedeflerden ilk teşeb- rilmiştir. '12 lstikW Elbirliği 
~stılızlerde olmadıiından Singapurda- büs edecekleri hangisi olacaktır? Beyanname ve nizamnameleri münde- 81 Mustafa Şeker t1 ~lnı.!iliz kıtalarının tahliyesi teeadüfe Vakıa Slııaapurun emniyeti bakımın- recatının yasalarımıza uygun olduğu ve 46 P. Portakal 
a~lı kalacak ailıılclir. dan Sumatraıaın ipli bir zarurettir. Ja· müessi.slerin de kaw.ıni evsafı haiz bu- 33 J4. Salt 'Usta 

Bombay, ı 3 ( A.A) _ Singapurda ponların derhal harekete geçmeleri de lundukları görülmil§ olmakla istekleri 19 İbrahim Şmlak 
rıesredilen resmi teblii: mümkündür; fakat bu hareketin harbin veçhile tescili yapılarak bu ilmühaber 841 Yekıln 
Adanın müdafaa hattı dayanıyor. Kı- umumi neticeleri üzerinde bir tesiri ola- verildi. 142241 Eski yekıin 

talaft11laan kanı Mlcurnlan manffab. mu.. lzmir valisi N. İmza okunamadı. 143082 Umumi yekıin 
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1 - Nan.us borcu 1:~c0E 
2 - Karanlık Şehir s::~ı 
SEANSLAR : 12.45 - 4.15 - 7 .45 - C. Ertesi Pazar 9.00 DA .. :'telle neticelenmistir. Cavaya gelince : Çok zorluklar ver- 45 kuruşluk damga pulu T. C. İzmir No. 7 

•_ı la•on uçaklarile bir hava harbinde mesi ihtimali olmakla beraber, zengin vilayeti hukuk işleri Müd. Resmi mührü No. 8 
43 50 
44 50 XMllOOlllOCIOOOOllOCIOOOOllllDCllOODDlllOCIOOllOCIJGDOOl--DDlllOCllOOl-IJGDODllOC_. 

~~n rauvaffa1ayet elde edeme~ kaynaklarından faydalanmak, deniz ve ~ 2 '42 tarih ve imza. No. 9 
tir. karadan hareket için üsleri olmak iti- Tasdikli suretinin aynıdır: 12 211942 No. 10 
Adanın 8İma1inde düşmanın faaliyeti bar,iyle fedakarlığa değer. ,Fakat Cavayı İzınir incir ve Vzürn ra- No. 11 

~'•hr. Dü,man lntalarmın hücumla- işgal kolay olmıyacaktır. ._. t ' .. _.ifl 1 iNCİR 
~ Pike tayyareler ve orta büyijklükte Avusturalyaya gelince ; Buraya karşı rım .ııa "' KOOperfA. er 155 Konyalı Şükrü 
--nala, va'l'dım etmektedir. bir hareket için çok büyük ordu ve ha- Bfr~tjl teşfdfôtına bağlı 74 M. İzmir oğlu 

londra, 13 (A.A) _ Royterin as- va kuvvetlerine lüzum vardır. Gerçi Ja- memarJar y~rdırn 51 Nefi ve Hemsi 
l:ert ınuharriri Annaliıt yazıyor: ponyanın büyük ordusu ve hava kuv- d Aı• t_..ı& '" 36 Sami Lareç O. 

Sinaapurdaki durum vahimdir. Sin- vetleri vardır. Fakat bunlar Mançukoda SGft lr S 11uıı.$.._ 32 Ş. Akalın 
~l>Ur radvosunun ne•rlyatına störe şid- Ruslara, Çinde Çinlilere, Siyam da ve ~ o ., ' ~ l 24 B. Mizrahi 
qetlt h b 1 1m L d t ilizl Hindiçinide yine Çinlilere ve İngilizlere ıt" !l rı n~ l .u ası~ 22 Ş. Özşınlak ._., nıu are e er o a~ta ır. nsı: er 

1 
'- f 

;:~~ltih~~=~~ c;d:~~b~diJ::.on mü- ~81~~;~~dır ve işgal edilen yer e- J : !'EŞEKKbL 1: Yo;f ~~~:!n 
..a..._ Müdafiler siddetli mukavemet stöste- Bu bakımdan Japonlarm Avustural- Madde 1 - Aşağıda isimleri yazılı 415 Yekfuı 
•qor1ar. yanm işgali için büyük kuvvet ve havn müessis üyeler tarafından, cemiyetler 132078 Eski yekOn 

ltı kuvvetleri göndermelerine imk&.n yok- kanunu ile bu statü hükümla-i dairesin- 132493 Umumi yekdn 
ırmanyada Japon baskuı dün aev- tur. En büyük tehlikenin Avusturalya- de faaliyette bulunmak üzere bir yardım 39 çuval Susam 

25 
19 
16 
30 
22 
17 50 
21 
23 50 
28 

51 

45 50 
46 50 
50 

32 
30 
22 
30 
22 
17 50 
21 
23 50 
28 

51 
teın~ ırörünüvordu. J.f dan kopup geleceğini Japonlar hesap sandığı kurulmuştur. -·-------
" oDanda Hindistanında vaziyetin ve- etmişlerdir. tzmirde Kültür mahallesi 1382 nci so- Kalsllng 8. Hltlerle 
llınetine raimen Hollandalıların mane- HİNDİSTANA TAARRUZ kak Bilgin apartmanında mukim İzmir 

\rİ\'atı hiç sarsılmamı,tır. Hindistanı ~ tutan bir harekete incir ve üzilm tarım satış kooperatifle- Dön lluJUftU.. 
\ Felemenk Hindistanında daha harbin -.lince·, Blrmanyaya yapılan hareket ri birliği umum mildiirü Muhip özyeğit, Stokholm, 13 (A.A) - Kuisling Hit-
&ıında bütün Hollandalılar asker edil- 0

- t d K k Fah · dd l _..ı_ ilk bal bugun" yapıla esas itibariyle bir Hindistan seferinin ı.mir c arşıya a rettm paşa ca e- er arastllWI uşma -
~~· bir çok yerli alaylar teşkil olunmu•· başlangıcıdır. Fakat bu hareketin Hin- si 466 numaralı evde mukim İzmir incir caktır. Kuisling Mareşal Göringin mis-

e dı'stanın 1·,.ıerine götürebileceği tahmin ve üriim tarım satış kooperatifleri birli- f.iri olacak, şerefine bir .sUvare verilecek 
avadaki demıry' ollar şebekesi kıta- ,,. d · · Se · ç 11 p .. il Qat-. d.. --~-la edilemez. Çünkü bu hareket te büyük ği umum mü ür muavını zaı u u, ve azar gun .wv3 a one~u-. 

rın bir taraftan bir tarafa nakline mü- tle h .. . fzmirde Ankara palAs otelinde 59 numa- Alman mahfilleri ıörii§ıne hakkında 
"İttir. kuvve re i tiyaç ıostenr. rada mukim tzmir incir ve üzüm tarım ihtiyatlı davranıyorlar. Bir tebliğ neşre-

lioTianda filosu Surabavada dü•ma- SİBİRY:A YA TAARRUZ l ..ı: 1 - ktir 
v Mançukodan Sibiryadaki Rus kuvvet· satış koopeı-atifleri bir iği umum müdiir w.w:ce • 

~ rnailGp ederek kuvvetini bir kere da- h k . dTk bir k muavini Mahmut F.jr~. 1 is......ua Ue Poneldz 
11• !fÖıtermietir . lerine karşı are et te şım 1 ı ço lzmirde Kültür mahallesi 1398 nci so- r-.. .,-

• ·--- bakımdan Japonyanın aleyhinedir. kak 4 numarah evde mukim İzmir incir arasıada temas 
Lı·ı..va-'a y•nı· br·r Al Çilnkii, bu 4lununda Ruslar, henüz ve üzüm tarım satış kooperatifleri birli- tendll edlllJJOP. 

UT aı ~ düşman uçağı görmemiş olan Tokyo ve ği umum müdür muavini Hüsnü Ero- Madrit, 13 (A.A) - Hep-edilen bir 
dipf Japon şehirlerini tesirli smette nat, İzmirde Karataş tramvay caddesi tebliğe göre Portekiz Bqwkili Salanr 
lıava hlicumlanna tutabilirler. 161 numarada mukim kmir incir ve ile :bpenyol devlet reisi General Fran

Bundan başka 70 - 80 denizaltısı ile üzüm tarım satıı kooperatifleri birliği ko araaındaki görüşmeden sonra İspan
nakliyata da ağıt zeyiat verebilirler. Bu- ticaret vekaJeti kontrolörü Hüsnü "Oçün- ya ve Portekizin milfterek menfaatini 

man taarruzu 
bek/enr vor 
(Baftarafı 1 Ulci Sahifede) na mukabil Sibiryadaki Rus ordusunun cü, tzrnirde Karşıyıtka Salih paşa cad- korumak için gelecekte sıkı bir temas 

te mağlftbiyeti Alman - Rus cephesinde desi 90 numarada mukim İzmir incir ve muhafaza edileceği bildirilmiştir. 
devamla Deraber Romelin tayyare büyük bir tesir 1apamaz. üzüm tarım .satış kooperatifleri birliği 

~kviyeleri .ım... ibtimalini .r;:öz ön~ ÇİN HAREKATI muhasebe müdürü Adil Yaman. 
de ~ .-ektir. Bu takdlJ'de lnırliz Kala kala son ihtimal kalıyor ki ka- t'Zlnirde Karşıyaka 1737 nci sokak 64 
"'• nüb..-er l.a.a kuvvetleri •arsındaki naatimkce en kuvvetli ihtimal de bu- numarada mukim İzmir incir ve üzüm 
•lal.et bir derece dei*biltr. dur. Bu da, sürüncemede kalan Çin ha- tarım satış kooperatifleri birliği şarap 

Kahire, 13 (A.A) - lngiliz llava rekatını bitirmektir. Japonlar Çine ta- fabrikası müdürü Ekrem Tonger, İzmir-
teblili: mamiyle hakim olabilirlerse, bundan de Gü:ııelyah Ahmet Ragıp sokak 51 nu-

Sab ve çarsamba Rünleri hava muha- sonra ister Hindistana, isterse Sibirya- marada mukim İzmir incir ve üzüm ta
re'blerinde bir miktar diitman tayyaresi- daki Rus orduları üzerine harekete gc- l"lffi satıj kooperatifleri birliği zat ve he
ni hasara uirathk. çebilirler. Fakat Çine hakim olmak ta sap işleri müdUıü Saim Göknar, İzmir. 

Pazartesi Recesi Martuba tayyare kolay bir iş değildir. Bu da 4,5 senelik de Vasıf Çınar bulvan 13 numarada mu
ıneydanında yangınlar çıkardık. Ve yer- bir mukavemetle kafi derecede tavazzuh kim lz.ınir incir ve üz.üm tarım satış koo-
dekl ~veleri 'bombaladık. etmiştir. peratifleri birliği üzüm işletme şefi Ab-

. Derne ve Martuba bölıı:elerinde ye- LİBY ADA di Derbi. 

. SArıuK ARSA 
Şehitler caddesi üzerinde caddeaia 

deniz tarafında 4265 metre kare eb· 
adında ve istikbali çok parlak bir 
arsa 18/!/lMZ çarşamba gibail saat 
16 da lzmirde Ankarapalasta birinci 
kat salonunda hususi müzayede ile 
satılacaktır. Talipler şeraiüni o ıUn 
satış mahallinde görebilir1er. 

14 - 16 - 17 (352 

nıden hücum eetik; Ciride ve on iki ada- Libyada gcncr~l Romelin bir haftadan İzmiı:de Karşıyaka 1726 mcı sokak 3 
daki hedeO... ...... a.t O.le hac- ı,m devam edea hareketsizliğinin bir numarada mukim İzmir incir ve ü&ilm 1ZM&R BELEDiYESiNDEN : 
edilerek deniz at&lyeleri böl~elerinde, hazırlanmadan ibaret olduğu sanılıyor.. tanm satış kooperatifleri birliği muha- Biri 'BMmahane civannda banliyö 
düsman iaşe deoolannda ve denizaltla- İngilizlere göre Romel bugtinlerde tek- sebe şefi Cevat Şener. trenleri yanmdak.i cbvar diieri Fevzi 
• bailı bulunctaiu nhtunlarda yangın- rar taalT\l28 geçecekür, fakat bu taar- lzmirde 1381 nci sokak 3/1 numarada paşa bulvarından müfrez 1315 sayıh so
lar akanlauem. Kandiya tayyare mey.- ruzun kuvvetini tayin güçtür. Ge- mukim İ7.mir incir ve ii2.üm tanın satış kak ağzının dibinde iki dıvar Pisuvan 
~ına da bUcam edilmittir. relt genel dunım ve gerek mevsim şart- kooperatifleri birliği ambalaj servisi şefi korunası işi fen işleri müdürlüğündeki 

Malta ··-· hicum eden diişman lan bu ha~ketin çabuk yapılmasını z:\•a Düvenci. keşif ve şartnamesi vechile açık eksilt-
tanarelerinden l>iT ~ohnu huara ui- icap ettirmektedir. Bu sıeb&P)e harekl- lzmirde Beyler sokak Numan zade meye konmUfhlr. llUbammen bedeli 
rattık. tm tekrar başlaması uzun sünniyecek çıkmazı 16 numarada mukim 1zmir incir 200 lira muvakkat teminatı 15 liradıT. 

Bu ~eli.ederde 6 tayyaıemiz 11eri gibidir. ve üzüm tanm satış kooperatifleri biril- Taliplerin teminatı iş bankasuıa yatıra-
... memiNh'. MANŞ DENİZ HARBi ğl incir işletme şef muavini Cevdet Ger- rak makbuzlarile ilsale tarihi o1aD 

llenta. 1J fA.A) _ ltab-an teMi- Almanlar Amira1 Şer kruvazörüniiıı men. tıll'lirde 'Xarşıyaka Mimm' Sinan 20/3/942eumegtinil..t16 de eneüme-
11: Ok açılıp tekrar Almally~ Us- sokak 1/1 awnarada lzmir incir ve tbiim ne mijracaatlan. 

r'--" _!_ana~......ı-..ı- scınra C!--ı.0rst ve tanın sabş kooperatifleri birliji Pamuk 6 - 10 - 14 - 18 - 654 (286) 
.....aea ,....nı...ında diırnanıa mo- ,,..,....., ~.-· ...-~- ~ HalQk v--'L-1. tzmirde ~ 

• tiırli ~ •a,.. akmlariyle m-. Gtuıyz ... v zırlılılannı çıbnank Brest. aervisiA "'l""4& ~.yau, • 1111 -....n. ~. te öslenmesbıl mu~hlc lfÖ~r. RaJıe«an aokak 18/1 numarada mukim K•ft91111M, Jııluriakya, Kara taama c1a-
Fw MQJJa ,.a.-a Mal&adaki ta- Fakat "'1 iki hmp gemisi bu suretle in- inna iııcir ve Üzüm Tanm satış koope- ğı ve top altı mevkilerindeki süprüntii

"'lete ~düz ve srece hücumlar vaı>ıl- gitizterin bava hUcwnlan saha$ma F- nıtifleri Biriiii depolar Servisi Şefi Ha- lüklerde bir sene zaıfmda çıkacak pe-
. ve bir sene kadar tı.eket İlrıkinlnı lit Moralı.. çawa, cam -.. fi§e brıntı1arile teneke 

llUı ve bir 1nailia kruvazörüne bQm}>a- ~---'-- _. '--1L..!. de t-;.ı;_ hava İzmir Alsanca. k 1453. ü_ncu.· sokak .. 10 -""--- -'- yazı lf)ert mUdUr~ 
lar isabet ettin1rniıtir. ~ .... ...,.; ~-.. ~ d k t ib -~-....,. nkttll 

'E:"e denidndekl adala'l'dan bazılan- höcmnlarfyle hasara ela uf:ramış}ardır- numara a mu ım zmır .ınc~ rve ~ iHndeld şartnamesi wçWle ye 
m-arkm batmaa iberine Pıens ~artm •tış lteo~~tifleri bir~ Uzum açık artırmaya lton'llhnuftur. llubana. 

fta t1ümıan tayyareleri hasansız abn Ojen ltrwvuöril de Breste eiderek ıhracat şef muavını Cemal Bukenaan, men ı..de11 300 lira mvnkbt teminata 
h'PlmtJardrr. • kapana girmiştir. N"ıhayet bu gemt- tzmtrdeda 0::9ı ta~ e~ddes~. ~ ~:- 22 tira 50 k\.D"Uflur. Taliplerin teminatı 

1erin tana dönmesi munhk gö- mara m ~~r ~en~· v_e. usum - İt lm>kMm8 y.tırarak mak1ıımlarile .._ 
cı1• par l..r • l••lı·m ana ~ . . 1.:L_,. bir rım satı§ kooperatifleri bırlıği muame- .. _ ._. .... olan 2 .. 121 .. ~.. . ...... 0 t 
~ nga f8ll 1 - rOlmiiş. ve. ~un ıçm ~ teh~ı lat müdürU Behzat Bilgin. lzmirde Al- U d:"~ ...::.= .~ su 

' 
.,. -~ıJ-U.:. yol seçilmiştir. S&llcak Şerafe'ltin bey caddesinde 30 nu- ·. zs O M fısu, lift.&« Bu .. CJ1401 kilometredir; saatte v.uati · d k' +--· . . .. ilm ta 1-lt-H-18 853( 5) 

3 • mara a mu ım 4411111' mcır ve uz • 
(ea,&uafı 1 inci Sahidelıe) olarak 20 mille hareket eden ~ .fı- rım satış 1'ooperatifterl birliği mlifetti.§i 

.. .. losu bu yohı aneak 28 aeatt.e geçebıW: .. Orhan Servet Xaftam:ı, 
Son yirmi ~ ~ua ~u"1't8ft MhY8 Bu yol üzerinde İngilizler Alınan gemı- n - SANDIOIN ADI, M'O'DDETl Pivano 

ıııaaıaaıı11;111r::1:ıaııaıa1ır 

~iru ço~ şıddetlı tazyik de~am et- lerine bir şey yapamamışlardır.. Buglin VE MERKEZt 
~- Dil.em.an hava kuvvetlen ve top- A1manlarm temin ettikleri w :brsatı Madde 2 _ Sandıtın adı (incir ve Akort, Tamirat, Alını Satım. Kira 
~ Y&Pllia hilcwnlarda yardımlarda belki de :lngilizler harbin ~evamı ın~ imim tanm sah§ kooperatifleri blrlili 1!ter1 
~Qttur. Sehir u.k sık boaı'bardı- detince Wr daha elde edemiyeceklerdir. teşkilttma bağh memurlar yardım san-
man edilmiştir. lleri hatlanmıza düşman ·- ~11'.) 
'-vvu~ .. Pike Aü.cura]ar !ap~r. riycw: Madde 3 - SandJtm mtiddeti 30 se-
~u~etlı dueman hava t~ekkullen ~h- Si9"apurun .t.ea!im olroaa için ıtene- nedir. Bu mtlddelin hitamından e"'1 
rı eıddetlıt baml.1.•1'1aıdır. ral Yamasitanın ineani hislerle yaptıit Mrndıfm Wıl ve tufiyMI 1 ncı fa.sı'lda-

Tokyo, '3 (A.A) - Aaahi Simbun talctifin Bıitanya kunetleri kumandanı ki alt'*"8 1lbkfir . 

Adıl Jmer 

.._t-.. •iı• Sinaapurda danm çak tar•f..a.. ıe.t edil~ oI,nau .keri Macide • - Santhk, hndr mclr ve 
cWdidir. llllrilizler hiç bir .-yin aailam mahfUleNıe tenldt tMli}iyor. Zifa ı.u ba- ibüm tarım .sat'lf kooperatifleri bldtltni ............ _ ...... _., ... _______ -.,. _ _, 
olarak Japonlar eline geçmemesi için reketin kurlıaam ..._,. t.Jc. lcad1111ar umum ınüdürlök binMIDJ merba ltttbaz HUSUSİ 1 )ers 
.._ ~i •--.ttk. bv •aıeue ialaıip edi- Ye cocUlar ollıcaktır. edecektir. lleüt\r koaperatifler })lrtili. 
l'orlar. Sin~apurda 30 vapur toplanmıe- Britanva kuvvetleri ~mu ta- umum müc:l6rlüiü meritezine lzmirden 
tıı. lnır.ilizlerin aon dakikada bu vapur- liın olarak binlerce sivilin hayatuu ko~ bafka bir 7ere naklettiii takdirde Y8J"o 
larıa kacaeaklan zan edili~. ruvabilircli. dım saııdıiı mWkerd. de if bu statüde ta-
.. Kauçü 1mrtıan saltaLmnda İngilizler Kambera. 13 (A.A) - Hawbiye na- dilit kruma llbnun bhnabma .,al 
Urnitaiz bir mukaYemet srösteriyorlar. zın ıı:eneral Fonla .elen haberlere ıı:öre tekilde dejiftirilecektir . .A.eak DU .de-. 
l.aPonlar timdi d6'man1n son mevzile- büyük IQ1 azlıiına raimen imparator- ğ~~ yapılmadan evve.l ~eyfiyet eeld 
~ l.Oemn etmektedlrlew. lulc kuvvetleri Sinıı:aoUTda ,iddetli mu- ve yenı sandık merkezlennın bulunduju 

Tokvo, 13 {A.A) - D. N. B. bildi- kavemet ıı:östennektedirler. mah~lde)d en yü~k mül~iye ~nu
na bir beyanname ile arzedilecektir. San-

ALE'H l - l T AN'ta 
TEL:2153 '!~~!! TEL:4248 

1 - l'ORK~E C:BARltES l.AllGRl'Off 

K ı M h BOYOK an ı ey ane rıR1ttı Flttı 
LALENtN 1 tNct Fiud 

Yıkılan Zından 
"Covboylar Yddızı 

.. !101'8' 

TANIN Z İNCİ ŞAHESDt 

s~v#[ilimin sesi 
Dbyama m 8i7Bk Tenenı 

GiU•EPPB l.UGO 

dığın lzmirdeki merkezinden başka hiç 
bir şubesi yoktur. Ve açılamaz. 

ili - YARDIM SANDIOINtN MAK
SAT VE GAYESt 

Madde 5 - Sandığın teşekkUltt mak
sat ve gayesi mUnhaaıran adlar aruında 
yardımlaşma temininden ibaret olup ati
deki husuaata şamilfllr. 

A - Sandık üyelerinin para biriktir
melerini ve binnetice l§ten her hangi bir 
suretle aynldıkları zaman ellerine toplu 
bir pare ..W1-ini temin tmek. 

B - Oyelerin dar UJl'lanlannda ba
ri~ alır pıtJarla borç para almalan
nın &ıtlDe "'9lek keadil.me Jizun ı• 
lea bedi ~_..,'tllll mihakla oldqu 
kadar ............ yap-ak 

- SON11 YA.BiN -

Matematik - FWk 
F RnlllZC& .. bilizce 

Cok kolay metodlarla iiiretüir. 
l Beyler 85 1 inci •it. No. 11 
TMbelc Jlltllındls 

lftbat 1 .. ._.. ............ --------~------~----· .... 
l'OPTAN 

Patates Pazarı 
A·çıldı 

Ueu • Teminatlı - Hiç masrafsm 
Satış Yapabr •. 

Çok alanlara aynca temilit.. 

llEZARUIDIAfl : 
RaJ~No.431 

TELGRAF ADRF.Si: .IER!'ER 
Diler çeşit ma1lar da balunr" 
lZ-14-16 (S!B) 

EKMEK KAJl2'1.ARI MVKABiıJNDE FIRllf • 
LARDAN AUNAC'AK llJI HAKIUJIDA 

JzrnlP Yllayednden: 
J - İzmir belediye sının içinde halkın un ihtiyacmı temin etmeleri için 

her haftanın pazartesi günlerinde yalnız o günkü ekmek istınkaltlannm elle
rindeki kartlara göre kartılıiı olarak 750 gramhk ekmeie mukabil beı yüz 

otuz bir Rram ve 375 grambia 265, ve 187,5 gramlıia 132,5 gram un fınn
e&lar tarafmdan kartlardaki koı>onlar mukabilinde uteyenlere verilecektir. . 

2 - Bu suretle 5 31 cram unun fırınlarda ıatıı fiatı on iki kunıı. 265 gra-
mı 6 kuıuı vel 32,S aram unun üç kuruştur. 

3 - Fiat mürakabe komisyonunca te.bit olunan bu fiatlardan fazlasına 
un satanlar haklarında milli korunma kanunu hükümleri daire9inde cezai ta-
kibat yapalacaiı illn olunur. (353) 
131 !kinci karantina Masırlı cad. 786 ada 1 panel 328, 75 

isınlr DefterdGP..,..dan : 
Satıt Muhammen B. 
No.au Ura K. 

l 2 7 ikinci karantina Muhdes yol 1 7 7 -4 ada 9 panel 306 
M. M. numarasız arsa 4S 00 

128 lknci karantina Muhdes yol 1774 ada 13 parsel 101.50 
M. M. namaraStZ arsa 1 5 00 

129 ikinci karantina Muhdes yol 1774 ada '2 parae1 82,75 
M. M. numarasız arsa 15 00 

130 ikinci kıırantina Muhdes yol 177-4 ada 7 pat.el 1,9,SO 
M. M. numarasız arsa 2S 00 

131 Jkincl karantina Muhdes yol 1774 ada 5 parsel 137,SO 
M. M. nuaıarUIZ arsa 20 00 

132 ikinci karantina Mısırlı cad. 786 ac:la 1 parsel 328, 75 
M. M. numarasız arsa 82 00 

133 İkinci karantina köprü M. Mektep - Kayseri aokak 
175 3 ada 5 panel 209 M. M. numaruaz arsa -40 80 

134 ikinci karantina köprü Nazmiye sokak 1753 ada 6 
panel 204 M. M. numarasız arsa 40 80 

135 ikinci karantina derekenan so. 1774 ada 15 panıel 
364,50 M. M. numarasız arsa 54 00 

136 Bayraklı 1618 inci Nergis sokak 2008 ada 7 parsel 
168 M. M. 8 tajb arsa 42 00 

1 3 7 Bayraklı 16 19 uncu Y aaemin .ok.ak 2O1 O ada 1 O pat9el 
140 M. M. 1 / 1 tajlı ana 35 00 

138 Umurbey M. 1505 ve 1507 inci sokak 1438 ada 13 
parsel 50 M. M. 1 7 tajlı arsa 37 50 

139 Umurbey M. 15 18 ve l S 19 uncu sokak 1 4 l 6 ada 2 
parsel 65,25 M.M. 1519 okaktan 18 ve 1518 sok.aktan 
29 taj alaa hane 800 O 

140 Umurbey M. 1532 ve 1519 uncu soklar kötesinde 
1397 ada 14 parsel 90 M. M. 1532'skaktan 6/ 4 ve 
9 tajlı bap hane 1660 00 

141 Umurbey M. 1527 ioci alun sokak 1404 ada 17 
parsel l 05 M. M. 3 7 tajlı ana 78 75 

l.f2 .&kinci karantina Muhc:lea yol J 774 ada 6 parsel 328,50 
M. M. numarasız arsa -49 00 

Yukarıda yazılı emvalin pqin para ile mülkiyetleri 11 /2/942 tarihinden 
itibaren 15 gün müddclte müzayedeye konulmuştur. ihaleleri 26/2/ 942 ta
rihine müaadif perıcınbe günü .saat 14 tedir. 

Taliplerin muhammen bedeller üzerinden % 7,5 teminat akçesi yatırarak 
yevmt mezkurde milli emlak müdürlüğünde müte,ekkil satıa komisyonuna 
müracaatları ilin olunur. 726 ( 350) 

Wi ub.asip aranıyor 
Muhasebe usulünü bilir ve ll)üeueseain .-..ı6iıial ,,...bilecek mr zata 

lhll,.aç va'l'dır. 80 lira,.. bdar aylık ücret verilecektir. T alpleıla lwd tere .. 
melerile lalrlikte miiraceat melctaplanaı Aydmn C...eec:\k ..W:ı...., d ı T. 

K. Kooperatifine gôndermeleri. l - 4 ( llG) 

------------- -------------------
Uniuerslte A .. E~ ~- Ko..,.)'01111alln• : 

Birinci cerrıdıt kdniilne yaptırılacak 28 t •U liraWt mmihe=m=a bede1ti tahta 
eva 23/2/942 pazartesi aiinü ... t u te Rektöriilkte b- arRa :ll.ale ~ 
lecektir. 

Zaıflann aaat 14 de Rektörlüie veiilm.i lbmdar. Reabn. lilte, tartname 
Rektörlükte görülür. 4 9 14 19 S6e (2' 1) 

Vlldyeı Daimi Encünte111nde•: 
Nevi No~ mahallesi ıokaiı sokak muhammen teminat iza-

No. bedeli miktar hat 
EY IS/40 Biriaci suller Zı'ba '271 800 60 tamamı 
1 - Yukanda evah.yazılı idarei hU9Uliyei yflayete ait gayri menkulun 

mülkiyeti sablmak üzere aleni müzayedeye çıltanlnufhr. 
2 - M\inyede müddeti 4/Şubat/94! tarminden itibaren lS gihıdür. Mü

za,.ede Ye ihale muamelesi yeTmİ ihale olan 19 /Şabat/94! tarihine müaa
dif pellelftbe günü saat 1 O da Tillyet daimt encümeninde yapılac:akttt. 

J - Muvakkat teminat mllcdan 60 liradır. Taliplerin im mlkdar teminatı 
yabrarak makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir. • 

4 - Taliplerden 19yri numkaUI görmek Ye teniô müzayedeyi öit'enmek 
Jateyenler l.er gün mabuelteyi haımlye varidat dairesine miiracaet edebUe-
cekl.ri ilin ohnwl'. 8 14 62! ( 303) 

To C/. Ziraat Bankası 
il• alt\1 ~I: JW 

serma~esl : 100.000.0ll' Ttbtl ......._ 
.. 11eYeajan .. ecll,Mı ...... ~ ........... .,,..-.... 

~ARA BllUKTbmNLBllB Z&.800 f.IRA 
IKUNIY& ftABCEK 

Ziraat henkamada lnımbaRIJ ve~ -.rrat llenrll mda • a (il) 
l1l9l bul•manlara senede f defa~ lmn tle qalıdakt .,ıtDa glSre lk· 
~amiy• datı~ ; 

t ~ Loot Urahk t.OIG 1-
1 • IOt • l.IOO • 
t • - • ı.eee • 

to ı lOI • t.000 • 
1IO • .. • 1.• . 
120 • .. • ... • 
160 • • • l.IOU • 

DJKitAT : Hesap!armdaki paralar bir sene lçtllde IO llradan apll dtlpll
yenlere ikramiye çıktıll takclinle yQule 20 faz.lasiyle verilecektir. 

(Kur'alar •.de 4 cWa. il Ha,uan 11 E,1~ il Biriııciklnun 11 
tariWeriltde ~ektir.) 



SAHiFE 4 

SİY ASI VAZİYET 
·······~······· 

,.Japonların vak
tinden e\ vel 
yaydıkları 

haber -·-Radvo ~azetesine göre Singapurun 
he..,üz di.smedi5?i Tokyodan teyit edil
mektedir. Jrtponlann geçen çarşamba 
günü Singapuru zaptettiklerini ne için 
iHin ettikleri anlaşılmıştır. 

11 şubat. Japon imparatörlu2unun 
kurul us t:ırihidir. Japonlar o Kiin ölen 
Jnoonların do2rudan doii:ruya cennete 
ridı"ceklerine inandıkları için Japon ku
mandanları o gün Siruı:apura hücum em
rini vermisler ve şehrin ne pahaya olur
sa olsun alınacaihnı umarak. neticrden 
evvel Singapurun :zaptedildiğini cihana 
ilan etmislerdir. 

Simdi Japonlar bunu itiraf etmemek
] .. beraber sehrin kamlarında harp ettik
lerini söylüyorlar. Fakat Londra rad
yosu Sin~apur radyosunun but:?Ün müzik 
proS?rnmlannı neşrettiğini bildirmiştir. 
hasılı Japnlar Sinsı:apuru 1 1 şubatta ala
rnamıslardır. 

Japon başvekili Tojonun, Singapurun 
zaob S?ÜnÜ irat edeceR:ini bildirilen siva
si nutkun nelerden bahsedeceği bilin
mivor. fakat uzak doğu nizamından hah 
sı.-dileceR:i sanılıyor. 

SinS?apur henüz düşmernis olmakla 
bftr2ber mihver radyoları ve basını düs
müs farzederek bir çok neşrivat vaoı
yorlar; Alman radvosu Sine:apurun diis
mesile bundan mihverin Avrupa ortak
larına da bir şeref hissesi ayırmışlardır. 
Bıorlin radvosuna ızöre Sinaapur zaferi 
valnız bir Jaoon zaferi dr.i'Hl. miiqtrrek 
bir mihver zaferidir. Hele ltalvnnlar da
ha büvülc sevinç duvuvorlar: her zafe
rin müşterek olar.a~ iddia eden ftalvan
lıırdır. Cünkü ltalyanın kendine mal 
ed,.ceii:i zafer azdır. 

Geçen sene Almanl rın Rusvadaki 
zııferlerinden de kendilerin,. büvük his
seler avırmıslardır. 1talvanlnrın bundan 
biivük bir avutma ihtiyacı duyduklıırı 
anlaşılır. Fakat ilkbahar taarruzunun da 
b"r avutma vesilesi olduii:u asikardır. 
Mihver halkının bu taarruzdan çok bü
yük ümitler be,ıılediii:i anlaşılıyor. Bu 
ümitler büvük Britanya imparatorlu~u
nun ansızın vıkılaca~ı merkezindedir. 
Bu teşebbüslerin Brltanya imparatorlu
ğunu tasfiveye tabi bmıkaca!ı söyleni
yor. Bu sebeple general Frankonun Por
tekiz ziyareti bazı tahminlere yeniden 
meydan açmıştır. 

PORTEKiZ - iSPANYA 
Portekiz ve İspanya, A vrupanın sayı

ları Pı"k az olan bitaraf devletlerinden
dir. Doğrusu lsoanva bitaraf savılamaz, 
fakat Porte1ciz lns;dlterenin en eski müt
tefikidir; bu iki memleket arasındaki 
- bir az da handanların sebep oldukları
~ki bir anlasamamazlık vardı. Yeni re
iim ııayesinde bu hal kalkmış Ribidir. 
18 Mavıs 9 39 daki anlaşma bunun bir 
delilidir. Yalnız Portekiz için bir kaygı 
kavnagı. Franko idaresinin ~enislemek 
istiyen emperyalist emelleridir. Esasen 
ispanyanın harbe girmek jçln hrsat bek
lediii ve ilk fırsatta harbe Rirerek sı:e
nislemek istediği gizlenmemektedir. Ve 
ispanya harbe girmek kin lngi1terenin 
zavıf düsmesini beklemektedir. 

Busı:ünlı:ü durum ispanyaya bu fırsatı 
vermiş addolunabilir mi> Bununla be
raber son Portekiz ve ispanya anlasma
ları mühim görülmektedir. Franko, Sun
ner. Salazar arasındaki mülakatın neti
cesi, nesrcdilen tebliie göre caıkı tema
sın muhafazası• karan olmuştur. Bunun 
la beraber, ispanyanın harekete scecmc
ii tasarladıiı da kat"i olarak söylene
mez. 7..aten ızeneral Farnko iyi düşünür 
bir devlet adamıdır. ispanya uzun bir 
harbe de Ririsemez. Japonya ve Ameri
kanın harbe girişmesi de harbi uzatmıs
tır. 

Visi ile lnSlilterenin münasebetlerinin 
eimal Afrikadan Rommele yardım se
bebivle daha ziyade scersrinlesmektedir. 
Vi!!İ bu sebeple Anıdo Sakson basınının 
siddetli hücumlarına maruz kalmıstır. 
Simdi huna bir de Jaoonvanın ve Al
manvanı-:ı Madagaskarda üsler istediği 
ve Vi!ıintn de bunları verme~İ düsündü
vü haberleri çıkmıştır. Japonya, bu Üıt
lcrden cok favdalanabilir. 

Almanlar bu haberi valanlamışlardır. 
Almanlara scöre, bu iddialar Vişiye kar-
81 hareket İçin ileriye sürülmüştür. Mu
hakkak olan Anglo Sakson devletleri 
ile Vi'linin arası gittikçe gerıı:inlesmis 
olmasıdır. 

YENi ASJR 

An_iral l_arti 
• MÜTTEFiK ASYA FiLOSU 

r:UMAND& NI OLDU -·-Vaşington, 13 (A.A) - B. Ruzvelt ga-
zeteciler kongresindeki beyanatında, bir 
müddet evvel hastalığı hasebiyle istifa 
eden cenup batı Pasifik kuvvetleri ku
mandanı Amiral Hartin:n V aşingtona 
döndükten sonra müttefik Asya filosu 
kumandanlığına tayin edildiğini bildir
miştir. 

Vaşington, 13 (A.A) - Amerikan ga
zetelerinde her gün makaleler neşreden 
Madam Ruzvelt, son yazısında diJ·or ki: 
cDüş_man Pasüikte, Atlantikte, Asya

da ve Avrupada bizden fazla yıpranı
yor. Bir gün azami istihsalle kat'i üstün
lüğü elde edeceğiz. Maneviyatımızı boz
mıyalım, muzaffer olacağız. Fakat zafe
rin derhal kazanılacağını sanmamalıyız.> -----·-----Çörçil Pazar günü 
Radyoda konusacak
Londra, 13 (A.A) _ Deyli Telgraf ga-

zetesi Başvekilin Avam Knmarasında 
gelecek toplantısında uzak şark hakkın
da bayanatta bulunması pek muhtemel 
olduğunu yazıyor, Çörçilin yakında rad
yoda bir nutuk söylemesi beklenebilir, 
Başvekil Vaşington dönüşünde bir nu
tuk söylemek niyetinde idi. Buna imkan 
bulamadığından önümüzdeki Pazar gü
nü radyo hitabesini yapması muhtemel
dir. 

-----·-----Doğ uda Oüyük J<us 
kazancları • -·-Bir trenle 15 

va~on yakıldı 
---·---

260 asker ve malzeme 
yüklü kamyon 
tahrip edildi 

Moskova, 13 (A.A) - Akşamki teb
liğ: 

12 şubatta kıtalanmız düşmanla şid
detli bir sl:rcıte dövüşerek ilerlemiş ve 
hir çok yerlerı işgal etmişlerdir. Alman
lar asker ve malzeınece ağır kayıplara 
uğramıştır. 

11 şubat~-ı 17 düşman tayyaresi dü
~ürülmüştur. Bızim kayıbımız 8 tnyya
redir. Tayyart·.erimiz 6 tank, 3 top, as-

1. --~1~~™~~8~~-:Ö™~~ • 

Son deniz hardı 
nasıl cervan etti 

---·---

j 

Bir destroyer batirıld~ 
diğerine ateş verildL 
Berlin, 13 (A.A) - Alman tebliği : 
Dof,'U cephesinde dilşman bir c:ok nok

talarda taarruzlarını yenilem~ ve yeni
den ağır kayıplara uğramıştır .. (Doneç) 
cephesinde düşmanın çetin mukaveme
tine rağmen taarruzlarımız bize veni 
t.ıprak kauınçları temin etmiştir. ~ 

12 ~ubatta Alman deniz kuvvetlerinin 
yaptıkJan hareketler esnasında deniz 
kuvvetlerimizle İngiliz deniz kuvvetle
ri arasında Manş denizinde ve şimal de
nizinin doğu kısmında çarpışmalar ol
muc:. amiral Filyaksın kumandasında 
bulunan Şamhorst, Gnayzenav zırhlıla
rı ve Prens Öjen kruvazöründen mürek
kep kuvvetlerimiz bu hareketlere girış
miştir. Şimdiye kadar alınan haberlere 
göre, düşmanın bir destroyeri batırıl
mış, diğer birisi ate.şe verilmiştir. Gemi
lerimize taarruz eden ehemmiyetli düş
man hava teşki1leri ağır kayıplarla püs
kürtülmüştür. Tek bir destroyerimiz 
bomba isabetiyle hafif hasara uğramış 
ve bir ileri karakol gemimiz kendisine 
hücum eden düşman tayyaresini düşür
dükten sonra batmıştır. Mareşal Siter
leyin başkumandanlığında ehemmiyetli 
hava teskillerimiz bu hareketi destekle
miştir. Bu tebliğin neşri anına kadaı· 
alınan haberlere göre düşmanın hm·a 
kayıpları 43 tayyaredir. Bunları çoğu 
Alman avcı tayyareleri tarafından ve 
geri kalan kısmı da deniz kuvvetlerimi
zin karşı koyma toplarının ateŞ!yle dü
si.irülmüştlir. Bu şiddetli hava muhare
belerinde biz yedi tayyare kaybettik. 
Şimal Afrikada karşılıklı keşif faali

~eti olmuştur. Savaş ve pike tayyarele
rımiz gece ve gündüz Tobruktaki as
keri ehemmiyeti olan tesisleri bombala
mışlardır. Düşman hava muharebele
rinde yedi tayyare knybetmiştir. 

İngiltercnin cenup sahilinde alçaktan 
uçan savaş tayyarelerimiz askeri tesis
lere ve tayyare meydanlarına büyük 
çapta bombalar- atmışlardır. 

-----e-----
Esir!er mübade-

le edilecek 
ı~er ve malzeme yüklü 260 kamyon, mü- 8---
hımmnt doh. 2?.5 vagon ve iki hava mey- Tokyo, 13 (A.A) - Hariciye nazır 
dımı tahrip etmış ve bir trenle 15 vago- muavini esirlerin beynelmilel hukuka 
n..ı yakmış, Uç piyade taburun~ ~smcn göre, muamele görmesine ve diplomatik 
dağıtmış ve kısmen de yok etmıştir. memurlarla bir kısım sivillerin mübade· 
Batıda süv3ri1erimiz, kuvvetle tah- lesine dair olan müzakerelerin netice

kim edilmiş bir düşman mevziine gire- lcndiğini fakat vapur seferlerindeki 
rek bir çok top ve mitralyöz almışlardır. güçlük dolayısiyle mübadelenin derhal 
Cephenin ba~ka kesimlerinde düşman yapılamıyacağını bildirmiştir. 
dört yerden çıkarılmış \'e 130 ölü bırak- Hariciye nazır muavini Japon _ Rus 
mıştır. Kayakçılarımız bir düşman birli- paktının imzasından beri Rusların Ja
ğinin ricalini kesmiş ve çenberi yarmak pon menfaatlerine karşı müdahaleleri 
için yapılan teşebbüsleri neticesiz hı- üzerine Sahalin adasının şimal kısmında 
rakmıştır. 110 dan fazla düşmanı yok et- bulunan Karafutodaki petrol tesislerine 
miş ve bir çok Almanı teslim almıştır. Japon hükümetince yardıma devam edi· 

Nevyork, 13 (A.A) - Yüksek bir leceğini ve Japon menfaatlerinin koru
Amerikan memuru Nevyork Taymis nacağını bildirmiştir. 
~azetesine aşağıdaki malumatı vermiş- -·-----
fu: Al l . 

·Rusyaya gönderilen harp malzemesi man ta)' yare erı 
~ubatta çok artmış bulunuyor. 7 iJk ka- e---
nunda baş!ıyan harp neticesinde !11ey~- iftna•tere üzerine bazı 
na gelen ticaret vapuru noksanlıgıru on· 5aa 
lemek için çok büyük gayretler sadedi- taarruzlarda bulundu.. 
liyor.. Berlin, 13 (A,A) - Alınan savaş tay-
-----·- yareleri kuvvetli teşekküller halinde 

Çan-Aay.Şek'ın ziya- ayın 12 sinde doğu cenup tngilıerede 
alçaktan uçarak bir çok askeri hedefle-

T e f İn İ Ja,:onlar İyi ri bombalamışlar ve büyük kayıplar 

ln!ı(İlterede 
---·---

1 K I ESKi NAZiRiN 
GOROSLERI -·-Londra, 13 (AA) - &ki harbiye na-

zırı Hor Beli.şa ile yine eski nazırlardan 
Grinvud liberal partiden ayrılmışlardır. 
Bu iki zat partiye mektuplannda : 

•Harbi kazanmak için bugünkü siya
s<:tten ve bugünkü hükUmetten daha 
başka şeyler lfızım geldiğini bildirmiş
lerdir. 

Hor Be1işa bilhassa istihsal işlerinin 
daha iyi tanzimi laztm geldiği fikrinde
dir. -----·-----Aıman t ınklarını de-
lecek top ( r yapılıyor 

---·---
Londra, 13 (A.A) - Lord Biverbruk 

Lordlar kamarasında İngiltere ve Birle
şik Amerika kaynaklarının müşterek 
hale konulmasını ıBir inkılap hareke
ti- diye tavsif etmiş ve Alman tankla
rııu delecek toplar yapıldığını bildirerek 
demiştir ki : 

• 1941 de memleket dışına 9781 tayya
re gönderdik. Dışandan 2134 tayyare 
aldık. Yine bu yıl içinde dışarıya 9781 
tank gönderdik, ve dışarıdan 200 aldık. 

•Tanklarımız Moskova müdafaasında 
büyük bir rol oynamıştır. Rusyaya da
ha fazla tank ve tayyare göndermek zo
rundayız. f stihsalimiz hayret verici ra
krunlara çıh."lDıştır. 

•İstihsalimizin bir kısmını daha bir 
müddet dışarıya göndermemiz muhte
meldir. İstihsalfıtımızın mühim bir kıs
mını kenclimlıe alıkoyacağımız gün 
yakındır. -----·-----Makineve 

, "erilirken 
Antonesko Bitleri 

ziyaret etti .. -·-Berlin, 13 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Führerin daveti üzerine Romanya 

devlet reisi Antonesko 11 şubatta Fi.ih
rerin umumi karargahını ziyaret etmiş
tir. İki devlet ndamı arasında siyasi ve 
askeri vaziyet hakkında görüşmeler ya
pılmışt.ır. Bu görüşmelere Von R:bbent
rop ve Keitel i tirak etmiştir. 12 şubat
ta Antonesko Alman hariciye nazırı ile 
derin ve dostane görüşmelerde bulun
muştur. Mnrcşal Antonesko ve mareşal 
Göringi de ziyaret etmiştir. Her iki ta
rafı ilg!liyen politik ekonomi meseleleri 
üzerinde cereyan eden görüşmelerden 
sonra Göring bir kabul resmi tertip et
miştir. 

~---....._tt-----
SİNGAPVRDA 
Hiç bir değişiklik yok 
Londra, 13 (A.A) - Singapur radyo

su umumi vaziyette değişi.klik olmadığı
nı ve adanın batı ve şimal batı kesimle
rinde bilhassa şiddetli çarpışmalar cere
yan ettiğini bildirmiştir. 

Londra, 13 (A.A) - Bugün Greenviç 
saatile saat 14.30 da Singapur radyosu 
şehrin kahramanca müdafaa edildiğinin 
bir delili olarak sesini işittirmiştir. Ada
daki askeri vaziyetten bahseden spiker 
Japonların her şeyi istedlkleri gibi ya
pamadıklarını gösteren bir çok belirtiler 
bulunduğunu söylemiştir. 

~-~~---·~----~--Tay mi a ı n ~ıngapur 
hahkında mütalaaaı 

verdirmişlerdir. Sığınaklar tahrip edil-
k arşı ı a mad ı miştir. Depolar ve muhtelif tesisler ağır Londra, 13 (A.A) - Times gazetesi 

hasara uğratılmıştır. Bir çok harp tesis- diyor ki : Kıtalarımız Singapur cephe-
---· terine tam isabetler kaydedilmiş ve yine sinde kahramanca dövüşmekted!r. Dilş-

Harp şimdi Hindistan bir cok binalar yıkılmıştır. man bu müstahkem mevkii ele geçirdik-
kap Jarına k da Berlin, 13 (A.A) - Manş denizinden ten sonra ilk hedefi Hint okyanusuna 

I a r Alman harp gemilerinin geçmesi mUna- giden yolu Malaka boğazını tutmak ola-
gelmiştir.. sdx-tiyle İngiliz mahfillerinin kullandı- caktır. Bununla beraber denizaltılardan 

Londra, 13 (A.A) - Taymis gazetesi ğı ·Büyük deniz muharebesi• tabiri bu- daha büyük kuvvetlerle bu sahada ·ha
Hindistanın harp kabinesine Pasüik rada ıManasızlıka sözüyle tavsif edili- reket edebilmek için Japonya yalnız Sin
harp konseyine sokulmuş olması Lond- yor. Salahiyettar mahfillerde söylendiği- gapur kalesini değil Sumatrayı da zap
rada iyi karşılandığını kaydederek diyor ne göre bahis mevzuu olan deniz muha- tetmek zorundadır .. Dernek ki vak.it ge
ki: rebesi değil, hava muharebesidir. İngi- çecektir ve bu bizim lehimizdedir. Bun

- •Japonların Birmanyayı istilası liı.lerin kaybettikleri 43 tayyare arasın- dan iyi faydalanmamız gerektir. Singa
tehlikeyi Hindistanın kapılanna kadar da savaş tayyareleriyle birlikte torpil purda karşı taarruza geçmek lUzumsuz
götürmüştür. Bu itibarla Hindistanın tayyareleri de vardır. Bu münasebetle dur. Boşuna can feda etmektir. Kendi
harp kabinesine ve büylik konseye işti- uzak doğuda Prens Of Vels ve Repulse mizi müdafaa etmekle kalacağız. Ve 
rak.i hem gereklidir, hem de Hindistanın zırhlılarının Malezya sahillerinde Japon düşmanı yere sereceğimize kat'iyen 
hakkıdır.• torpil tayyareleri tarafından batınlmış emin olarak ileri atılacağımız güne ka

Tokyo, 13 (A.A) - Japon hükümet olmasına mukabil, Alman harp gemile- dar hazırlıklarımıza muazzam ölçüde de
sözcüsü, mareşal Çan Kay Şekin Delhi- rinin İngiliz torpil tayyarelerinin hücu- vam edeceğiz. Ordular toplıyacağız, ha-

-----·----- yi ziyareti hak.kında diyor ki : mu altında Manşten salimen geçtikleri vaların hakimiyetini ele alacağız, fakat 
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IV!ünakalit Vekili beya· 
natta bulundu 

Pikyon - Sivilinerad hattının 
c çılması biraz daba i!"ecikecek 

Ankara, 13 (Telefonla) - Münakalat vam etmeleri bu tarife ile temin edilınif 
vekili emekli Amiral Fahri Engin bugün olacaktır. 
vekaleti alakadar eden türlü meseleler Fazla ehemmiyeti hfilz nakliyat.ıını' 
hakkında beyanatta bulunmuş ve ez- olduğu için yolcu trenlerinin sayısını 
cümle balık istihsali ve sanayiinin art- önce azaltmak mecburiyetinde kalmıt" 
tırılm&Sı için vekaletler arasında konuş- tık. Avrupa ile muvasaleyi temin etmek 
matara başlandığını söylemiştir. için Pikyon - Sivilingrad köprüler.iniıl 

Vekil beyanatında demiştir ki : inşası bugün durmuştur. Bu yıl memle--
Ticaret vekaletiyle mebzulen tutul- ketimizde olduğu gibi Bulgaristanda da 

makta olan balıklarımızın mevcut kon- i::zJa kış hüküm sürmüş ve yağan yağ• 
serve fabrikalarımıza ve yahut tuzlama rnurlar ve karlardan hasıl olan sular 
atelyelerinde daha geniş bir şekilde iş- Meriç ve Arda nehirlerinin taşkınlıkla-
lenmesi etrafında görüşmeler ilerlemek- nna sebep olmuştur. Gelen buz kiltlele
tedir. ri de köprülerin tesisine yanyan ağac; 

Vekil bundan sonra tren tarifeleri ıskelelerinden bir kısmını tahrip etını. 
hakkında şunları söylemiştir : bu yüzden inşaat biraz geciloniştir. 

10 şubattan itibaren tatbikine geçilen İki gündür sular jekrar bu nehirleri 
yeni tren tarifeleri halkın ihtiyaçlannı fazlaca kabartmıştır. 
karşılıyacak şekilde tanzim edilmiştir.. Faaliyete geçmek için suların inmesi 
Fevkalade sebepler olmakla trenlerin bekleniyor. Köprülerin inşası daha bir 
gecikmemesi ve yollarda muntazam de- iki ay kadar gecikecektir. 
~~ 

Milli gayret tezahürleri 
•• 
Univeısiteliler tatilde • • • 

zıraı ış-

lerde çalışmaia hazırlanıyor 
İstanbul. 13 (Hususi) - Ziraat sefer- resmen vazife almak üzere müracaatta 

berliği faaliyeti bütün yurdda milli bir bulunmuşlardır. 
gayret olarak güzel tezahürler göster- Üniversiteliler imtiharilardan sonra 
meğe başlamıştır. birliğin kontrolü altında münavebe ile 

İstanbul üniversite gençliği de bu se- hafif ziraat işlerinde çalışacaklardır. 
Ek.im yerlerini evvelden hazırlamış 

ferberlikte vazife almak arzusunu izhar olanlara bugün ziraat müdürlüğünce to-
ederek talebe birliği azaları rektörlüğe hum teviline başlanmıştır. 
~~~~~ 

Y apagılar için 
Leyanname verme müddeti 24 

şubata kadar uzabldı 
Ankara, 13 (A.A) - İktısat vekale

tinden tebliğ edilmiştir : 
1 - Milli korunma kanununa tevfi

kan 2 birinci teşrin 1941 tarihinde 31 vi
layet ve bir vilayetimizin bir kazasında 
aleHimum yapağılara hükümetçe el kon
muş ve bu yapağıların sahipleri ellerin
de bulunan yapağıları on gün zarfında 
bir beyanname ile bildirmeğe mecbur 
tutulmuştu. 

2 - Ayni kanuna müsteniden el kon
ma 26 ilk kanun 1941 tarihinde bütün 
memlekete teşmil edilmiş ve gerek yeni 
olarak yapağılara el konan yerlerde el
lerinde yapağı bulunanlar, gerekse ev
velce el konan vilayet ve kazalarda bu
lunup ta her hangi bir sebeple beyanna
me vermemiş olanlar tarafından beyan
name verilmesi için 26 ilkkAnundan iti
baren on beş günllik bir mühlet veril
miş bulunmaktadır. 

3 - Bu müddet zarfında havaların f e-

na olması dolayısiyle bu tebligat mahal .. 
!erine vaktinde varamadığından bir kı .. 
sım alAkalıların bu müddet içinde be
yannamelerini veremedikleri anlaşılmış 
ve bu sebeple 9 şubatta biten müddetler 
on beşer gün uzatılmıştır. 

Gerek evvelce el konmaya tAbi olan, 
gerekse sonradan el konmaya tAbi tutu
lan viliyetlerde ellerindeki yapağılan 

bildirememiş olan hukuld ve hükmt şah· 
siyetler en yakın T. C. Ziraat Bankası 
şube ve ajanlarına veya bunlann bulun
dukları yerlerde en yüksek mUlki Ami
re beyannamelerini vermeleri lhımdır. 

4 - Ellerinde yapağı bulunan ve 24 
şubat 1942 tarihine kadar beyanname 
vermemiş olanlar hakkında mi1ll korun· 
ma kanunu hükümleri mucibince ceza! 
takibat yapılacağı gibi ayni lwnmun 
r.rama ve müsadere hakkındaki hüküm
leri de tatbik edilecektir. 

lstanbula odun, man~al kömürü 
ve maden kömürü ı{etirildi 

İstanbul, 13 (Hususi) - Kömür sıkıntısını önlemek için şehrim.ize odun, 
mangal kömi!A gelmekte devam ediyor. Bugün yeniden altı motör dolusu odun 
kömürü ile altı motör odun gelmiş ve aynca 3500 ton maden kömUrU getiril
miştir. 
~..:::..-~~~~~~~::::.<::::.<::::.<::::.<::::.<::::.<:c:::>.c;;::,.<;:>~<:>-<:>-<::>-<::>-~'>'ı:::::.-ı:::::.-ı::::::.-ı::::::.-~~ 

Maraı 'ın kurtuluıunun yıld6ntimii 

Maraş, 13 (A.A) - Kurtuluşun 22 nci yıldönümii bugiin tezahüratla kut.
lanmıştır. Halk yapılan törende Mili Şefe, hükümete ve orduya bağlılık ve sev
gi tezahürlerini bildirmiştir. 
Sabahın ilk saatlerinde başlıyan şenlikler gece partinin halkevinde verdJji 

balo ile sona ermiştir. 
~ark_ cephesinde •Burada karşılıklı tebrikler yapılmış- bildirilmekte ve iki vaziyetin mukayese- adalar harbinin neticesini almak için bu 

tır ve hiç şüphesiz Çan Kay Şek İngi- si yapılmaktadır. kafi değildir. Denizde de hakimiyeti ka- H d b · -
<Baştarafı linci Sahifede) lizlerin uğradıkları yengilerden dolayı Bcrlin, 13 (A.A) - Manşta vukubu- zanmalıyız. Bizi bugünkü feci duruma Ollan Q le ltğt Uzak farkta 

(Baştarah 1 inci Sahidcfc) 

15000 teneke petrol ile 150 sandık mü· 
himmat tahrip edilmiştir. 

rini dolduramıyacnğını sanmak ihtiyat- dostlarına taziyelerde bulunmuştur. lan hava muharebesinde düşmanın yedi bir deniz felaketinin düşürmüş olduğu- ---·---
sız.lık olur. Her bakımdan Alman ordu- Hindistandaki duruma gelince, umu- torpil ucağı düşürülmüştür. Alman av- nu unutmıyalur.. Evet durumu düzelte· Batavya, 13 (AA) _ Hollanda teb-
sunun durumu Mayısta düzelecektir. mi valinin harp konseyinde Hindistan.a cıları digw er bir yerde ür bomba ve altı cek tek bir şey varsa o da deniz kudre-
Bununla beraber Aımanlann ilk bahar .... liği : 

tlzalık teklifi hQ.Ş bir düşüncedir. av uçağı dilşürmüşlerdir. tid!r. 
taarruzuna karşı Sovyetler de daha iyi ccc:ıı:ıcoo~c:ıı:ıc:ıc:ıc:ı~c:ıı::ıı:ıc:ıoc:ıc:ıc:ıcı~ı::ıı::ıı::ıı::ıc:ıı::ıc:ıı:ıı:ıc:ıı::ıı::ıaı::ıcu:ıı:ıı:ıc:ıc:ıı::ıcı::ıı::ıı::ıı:ıcıı:ıı:ıaı:ıac:ıı:ıc:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıc:ıı:ıı:ıaoc:ıı:ı~ııc Makassardan telgrafla alınan raporla-
hazırlanmış olacaklar çünkü motörlü ra göre Balanonibaya yapılan Japon çı-
h d l · d · tif d d kl d Sinemacılık Sanatının Zafer Tan •.• İzmir Halkının Aylardanberi Sab~:ıhkla Beklediği Şahane Bir Film .•. arp ers erın en ıs a e e ece er ir. kann hareketi hakkındaki ilk haberler 

Moskova. 13 (A.A) _ Cepheden gelen Dünya Yüzünde Mevcut Bütün Dillere Tercüme Edilen Nefis Bir Roman ..• 
haberler Alman karşı hücumlarının her I:."' as Rol ferde: doğru değildir. Tahrip hareketi netice-
tarafta püskürtüldüğünü bildiriyor. · siııde Makassar limanının bir mahalle-

Leningrad cephesinde iki günde 90(\ ÖLME y EN A '-K 'ın unutulmaz yıldızı sınin dun akşam hala yanmakta olduğu 
Alman ölmüstür. ..; 

LA URE A . CE Olı· VıED ve eıı son alınan raporlarda bildiriliyor. Şimal batı cephesinde Almanların bir 11 n. 
çok karşı hücumlan ağır zayiatla püs- Seleb adalannın cenubunda da yapı-
kürtüldü. J O AN f ON TA 1 NE lan tahrip hareketleri dolayısiyle düş-

Kalenin cephesinde yeni Sovyet iler- D u G y ' a:; REBECCA • man burada işine yanyacak bir şey kal-
lemelerl esnasında Almanlar 1200 kişi l.l> U 1"1 l\IATIN" ELERDEN ı"TiBAREN mıyacaktır. 
kaybetmiştir. Burada iki mühimmat • Hollanda Hindistanı takım adaların-
lreni elimize geçti. DiKKAT: 

Merkez bölgesinde Sovyet kıtaları bü- N daki diğer harp sahnelerinden yeni ha-
yük zorluklarla karşılaşmaksızın ilerle- SEANSLAR: 1.30 - 4 - 6.30 - 9 da Cumartertesi, Pazar 11 de başlar ~ herler alınmamıştır. Düşmanın hava fa-
meğe devam ediyor. Bir çok top ele ge- HER GÜN İLK MA!'İNE UCUZDUR 8 aliyeti bilhassa dış eyaletler üzerinde 

çirdik. --------=---------------IOODOCllOO-:ıoCIOOllOaıGolDOCIOODOCllOOOOlllOGOOlllDCI. ke§if uçU§larına inhisar etmiştir. 

Vaş~ton, 13 (A.A) - 1 şubatta 
Marşal adalarına yapılan akında 15 tay
yare kaybedilmiştir ve bir kaç kişi öl· 
müştür. 
Japonların 17 bin tonluk bir tayyare 

gemisi bir hafif kruvazör, bir torpido, 2 
denizaltı ve 11 yardımcı gemisi batırıl
mış ve 28 tayyare düşürülmüştür. 
Va~ington, 13 (A.A) - Sıtmalı bölge-

lerde hizmet gören biltün ordu subaY 
ve erlerine sarı humma aşısı yapılması
na karar verilmiştir. 

Kanbera, 13 (A.A) - Harbin bütün 
ihtimallerini karşılamak üzere Avustu
ralyamn her hangi bir yerinde örfi ida· 
re ilan etmek salahiyeti harbiye nazırı
na verilmiştir. 

Tapvargide ve Yeni Ginede örfi ida• 
re ilan edilmiştir. 


