
Rusya 
Ct.phesi .. -

---•---
ile,. lfıi tal'af için harllin 
"'~adderinl tayin 
•deceıı ~epltedir ... 

ŞEVKET BİL<~l' 

Müttel ilrlerin Nor-
veçe asher ihracı 

mümkün görülüyor 
- -·- . 

Bu tafıdlrde Rusyaya 
doğru daha iyi IJl1' yol 

açılmış olacafı .. 
~ndra, 14 (A.A) - Taymis gaze

tesınde Norveçli bir muharrir şu 
Y~.ıyı yazıyor : Son zamanlarda şi
~ali Norveçten gelen Norveçlilerin 
ıfade ettiklerine göre Rusların batı
~ doğru ilerleyişleri, Almanların 

Ul'mansk cephesinde uğradıkları 
~~lukJ~ Norvecin şimal taraflarına 
h ogru ~ı~ İngiliz - Amerikan - Rus 

areketi ımkAruru kuvvetlendirmek
tedir. 

b Mtınnanskta bulunan Rus kıtaları 
azı Yerlerde Norveç hududundan 

ancak 50 mil ··--,_tad a·· 1 b" h ~ ır. oy e ır 

ar;ıcet Rusya ile müttefikleri ara
~ a ~~a i~i bir münakale ve iaşe 
tar.gesınm nırulmasına yanyacak-

Son deniz harbı 
---·---

Alman filosu-
nun Manştan 

!{eçebilmesi bir 
darbe sayılıvor 

ingapurda 
irdenizüs
sü alındı 

---·---
Sin ga pu ru boşaltan 
zırhlılara ve gemi
lere hücum edildi Almanlann Japonya ile beraber Rusyaya hücum ederek tekrar 

almak istedikleri yerlernen: Rosto~an l>ir göriinüı 

Aonservatuar telebesının temıilleı ~ 

Milli Şefimiz artistleri 
tebrik buyurdular 

ralellenin en yüfısefı dereceye çılıan tiyatro Is· 
fldadı her fıese par lalı ümitler uerdL 

Ankara, 14 (A.A) - Halkevi tiyatro- le (Fidelio) nun .temsilinde en yüksek 
sunda Betovenin (Fidelio) operası kon- dereceye çıkan tiyatro istidadı yerli ve 
servatuvar talebesi tarafmdan büyük yabancılara en parlak ümitler vermiştir. 
muvaffakıyetle oynanmıştır. Temsilde Bu neticede tiyatro ve opera mütehassısı 
Milli Şef İsmet İnönü hazır bulunmuş- Kari Ebert ile orkestra şefi Pretoryusun 
lar ve oyundan çok mütehassis olarak, yüksek hizmetlerini bUyUk takdirlerle 
perde kapandıktan sonra artistleri teb- anmak gerektir. 
rik buyurmuşlardır. * Konservatuvar talebesinin daha evvel 
Tosko ve Madam Baterflay operalannın 
temsilinde gösterdikleri sanat istidadiy-

Ankara, 14 (Yeni Asır) - Fidelionun 
temsili esnasında Mill1 Şefim.izle beraber 
refikalan da hazır bulunmuşlardır. 

,,1·aymis'' e i{Öre 
biz ve Rusya 

• Ruıya 
besti 

içın tam ser. 
iıtenmeıtnin 

Türkiyedeki teıırleri -·-raymls u2'ürldyede ..... 
suJe gelen can sılııntısı· 
nı sezmefı mümlıündürn 

dlyor-
Uzak doğuda hareket halinde bulunan bir tngiliz motörlü. kolu 

Londra, 14 (A.A) - Tas Ajansının 
Londra muhabiri bildiriyor: Taymis ga
zetesi Statford Kripsin nutkunun Tüik 
basınında uyandırdığı akislerden bahse
derek diyor ki: ı· .. ·····1···A;1ı·;·;t····v~;Iy;1···i··;···ı 

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

Birnıanyaya girilmesi 
pek kclay görülmiyor 

-----------
Japonlar Samatraya birçok paraşütçü indirdi· 
ler • Rasyada ve Libyada mühim detışiklik yok.. 

Radyo gazetesine göre Singapurda hududunda hareUta en elverişli olan 
muharebeler devam ederken Birmanya- bo1ge de burasıdır. 

Nutukta Türk basınınıh ali.k~ en 
ziyade çeken nokta Rusyaya avantajlar 
verilmesine ve Berlinin Rus orduları ta
rafından işgal edilmesine dair olan kı
sımdır. Türk umumi efkan Rusyanın ge. 
~mesine ait meselelerde her zaman bü
yük hassasiyet göstermiştir. Türk gaze.. 
telerinin ihtiyatlı yazılarında Statford 
Krip.sin Rusyaya tam serbestlik istemiş 
olmMından husule gelen can sıkıntısını 
sezmek mümkündür. Böyle bir şeyin 
Türkiye de dahil olmak üzere bir çok 
Avrupa memleketlerinin hayati menfa
atlerıni Rusyanın eline teslim etmek ma
nasına gelmek ihtimali vardır. 

so DARSA 
•••••••••••• 
A; manya Müttef ilr

jMühim birihtimal 
.... --- . --·-·-·-·-·-·-·-. 

Japonlarda 
us yay 

saldıracak ___ , ___ _ 
Rusvaya Alman ve 

Japon taarruzları bir 
anda haşlıyacak -·•(Havalar dtizeUnce Jaı-

ponların Rusyaya taar· 
ruz edeceklerini 

göreceeliz-» 
Londra, 14 (A.A) - cTas> Ajansının 

Londra muhabiri bildiriyor: Singapur
aak.i durum İngiliz gazetelerini, japon
yanın Rusyaya bir taarruzu ihtimali üze. 
rınde durmağa sevk etmiştir. 

VORD PRAYSA GöRE 
Tanınmış İngiliz gazetecilerinden 
Vord Prays «Deyli Meyb gazetesinde 

şöyle yazıyor: 
Japonların gözü Hollanda Hindista

nındadır. Birmanya ve ba~ka yerlerin 
ileri müdafaa karakollan olduğunda şUp. 
he yoldur. japonlann faaliyete geçerek 
A vusturalya ve Hindistanı istiUl etmek 
gibi bUyük ölçüde askmi hareketlere te
şebbUs etmeleri ihtimali yok gibidir. 

Havalar düzelince, japonların Rusya
ya taarruz edeceklerini görecegiz. Bu 
taarruz Baharda Alınanların Kafkasya
ya doğru yapacakları taarruz zamanına 
rastlıyacakt.ır. japonlar Bitlere itimnd 
etmekle beraber pek iyi biliyorlar ki Al
manya Rusyaya yenUdi~i takdridc, ken
dileri de İngiltere, Amerika ve Rusya
nın müşterek kuvvetleriyle tek başları
na u~ak zorunda kalacaklardır. Hu
~ menfa:ıtler japon,yayı Rusyaya saJ
dırmağa sevk etmektedir. ŞilphP.li bir 
mahiyette olan Rus - Japon bitaraflık 
paktına rağmen, ayru mahiyette menfa
atler Sovyetler Birliğini de japonyanın 
düşmanlan arasına koymaktadır. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 tc) 

Rusyada elden ele geçip harabe 
haline gelen bir kaaaba 

Sovyetlere g6re 
---t••----

Kalenin ve 
Sn~olenskte 
ilerleniyor 

da Japon taarruzları şiddetlenmiş bulu- Japonların Salveen nehrini batıya doğ
nuyor. Rangoondan 140 kilometre uzak- nı aştıkları bildiriliyor. Bu haber doğ
ta bulunan Paanda oldukça şiddetli blr ru ise, Japonlar Çin ve Britanya kuv
meydan muharebesinin cereyan etmek- vetlerinin gerilerine sarkmak istiyorlar 
te olduğu gelen haberlerden anlaşılıyor. demektir. Fakat taze Çin kuvvetleri bu 
Japonya ayni zamanda Salveen nehri be>· bölgedeki harbe iştirak ettirilmek üze
yunca da hareket ediyor; fakat ağırlık redir. Yakın şarktan bazı İngiliz kıtala-
Paan bölgesinde toplanmıştır. rı da oraya gönderilmiştir. Bunlar göz 

Denilebilir ki Siyam ile Birmanya (Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 
leı in ltıta'ya asker Almanlar :,,.,, hiicuın· 
çıkarmasını bekli yor dan uaz geçip müdafaa

-•-
Aslıer çılıal'ma teıelJIJii· 
sü dalla tasavvur halin· 

de llıen lıoğıılacaıı 
dfyorlar-

Berlin1 14 (A.A) - D. N . B. nin as· 
keıi kaynaklardan öğrendiğine göre 
Majino hattından ehemmiyetli mikdar
da malzeme ve parçalar Atlantik sahil
lerinin ve bilhassa f>.1anş kıyılarının is
tihkfunlarıru takviyede kullanılmıştır. 

Bunlar 1000 kilometreden fazla uzun
lukta olan Atlantik ve Manş sahillerin· 
deki müdafaa şebekesinde kullanılmış· 
tır. Bununla beraber buralann mutat 

ya çelılldiler ve bunda 
da yenildiler-

Moskova, 14 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyct tebliği: Sovyet kuvvetleri dün 
ıtece düşmana karsı muvaffakıyetli ha
reketlerde bulunmaia devam etmişler
dir. 

Moııkova, 14 (A.A) - Moskova 
radyosu bildiriyor: Leningrad cephesin
de Sovyet kuvvetleri taarfından yapılan 
hareketler neticesinde 950 Alman su
bayı ve eri öldürülmüş, 10 ateş mevziile 
15 mitTalyöz yuvası tahrip edilmiştir. 
Ele ıtecirilen malzeme arasında 24 mi~
ralyöz, 16 makineli tüfek ve bir c;ok el 
bombalan vardır. 

d hi b. d v•şiklik lma 
manzaras!° a ~. ır .. ~ 0 

- T AARRUZOAN V AZ GEÇME VE 
masına bilhassa ıüna gösterilmiştir. MÜDAFAADA YENİLME 

Denize yönetilmiş olan isthkimlar ve ' 1 

top mevzileri herhangi bir dilşman asker ~oslco!a, 14 <.~.A) - Kalen~~ cep-
çıkanna teşebbilsünii daha tasavvur ha- hesınde bır kaç gun evvel karşı hucuma 
}inde iken boiacaktır. aeçen Almanlar Rusların tiddetli hücU-: 

mu kartıaında taarruzdan "Yaz aeçerelt 
ıı=:!i i= i- ı ·-- ,_ -·-•- .. d f L•,_:_.: Y nil d:t-ra; :;'r.~!~!ce,a:> mu a aaya -- e-IW 



SA..llU'E 2 TEHi A.llR l$$UBA'I' PAZAR 

ŞEHİR DADERLERi 1 Rusya . 
. · Cephesı .• ~ 

'l'arUıi Roman Yazan: Şahin Alıdııman 

••• ' ... 
-- Devşirmenin iyilik ve kötiilüğii nedir? 

-- - ----- -- ---

Izmirde Maarif 
çalışmaları 
---·---

Yeni Kız Enstitüsü 11e 
Fatih de11rlnde Bosnayı alan Malımut PCIJG as· Kız sanat ofıulu • Mene-

lında bir de11şirme idi- men orta f!lıulu ·Talebe 
pansıyonları .. 

Turnacı başının yanında senin baba- götüren müthiş bir umacı gibidir.. İzmir villiyetinde kültür müessesele· 
nın ne ehemmiyeti olur? Devletin bü- Bir delikanlı bir kerre devşirmeye rini arttırmak ve takviye ey !emek yo
yük bir memuru olan Turnacı başıyı gö- alındımı, artık bundan sonra aslA aile- lunda son zamanlarda göze çarpan bir 
rünce, değil salt senin baban, ondan da- sine dönmez ... Yeniçeri ocağına sanki bir faaliyet vardır. Maarif müdürlüğü bu 
ha nüfuzlu, daha büyu .. k adamlar bile familya yuvası imiş gibi bağlanır .. Şim-

tl h il husustaki çalışmaları büyük bir hassa-ellerini göğüslerinin üzerine bağlayıp diye kadar geçirdiği haya a onun iç -
>aygılı bir vaziyet almaktan ve ayakta gisi kalmaz .. Memleketini, anasını, baba- siyetle takip eylemektedir. Bunun müs
dim dik durmaktan başka bir şey yapa- sını, bütün tanıdıklarını ve sevdiklerini, bet neticelerine yakın zamanda kavuşu-

azl lacağı umulmaktadır. m ar... yavaş yavaş onutur... aşlı +_ • -~•• d 
Onun en ufak bir emrine karşı itiraz- Bunların sevgisi yerine, onun gönlün- B ca mevzu ı.zmir vilayetin e inşa 

da bulunmağa kalkışmak hiç kimsenin de derin bir vatan severlik duygusu pey- edilecek sanat okullarıdır. İzmirde Kül-
haddi değildir. da olur.~ türpark civarında, İzmir bele<liyesinin 

Hemen sen dua et... Turnacı başı bu- Acemi oğlan bölüklerinde talim göre metre murabbaını 25 kuruştan verd'ği 
rı;ya gelmesin ve seni devşirmeye almak göre o kadar mükemmel bir asker olur geniş bir saha üzerinde modern bir Kız 
için babandan istemeğe kalkışmasın.. ve silAh kullanmakta öyle büyük bir bil- enstitüsü bin&SI inşa edilmiştir. Binanın 

Yoksa Turnacı başı bir çocuğu bir gi ve meleke elde eder ki hiç pervasız dış sıvası ve bazı noksanlan tamamlan
kerre gözüne kestirdi mi, artık dünyada vatan düşmanlarının üzerine atılır... mak üzeredir. 30 bin liralık tahsisatla 
hiç bir kuvvet onu kurtarmağa muvaf- !şte Türlı:ler Yeniçeri ocağını kurarak son kısımları da bu yaz ınevsiın:nde ik· 
fak olamaz.. böyle bilgili, usta erler yet~tirrnek sa- mal olunacaktır. Fransanın Vizille ~eh-

- Peki acanım! ... Bunun fenalık ne- devşirme çocukları yuvalarından kapıp rindeki kız enstitüsü planianndan isti
resinde? .. Demin devşirmenin iyi taraf- yesindedir ki bütün dünyaya karşı ko- fade edilerek meydana getirilen bu bina 
!arı bulunduğunu anlatan sen değil miy- yuyorlar ... Türk askeriyle boy ölçüşme- mükemmel bir eser olmuştur. Binada 
din? .. Bunun iyilikleri nedir? Fena ci- ğe kalkışan en kuvvetli düşman orduları- yatılı talebe için yatakhaneler, mütalaa 
hrtleri hangileridir? nın bile dikiş tutturamamalarına sebep salonu, yemek salonu ve alt katında b"r 

Nikoli bir parça durdu. Düşiinmeğe budur.. de sipariş atelyesi vardır. Geniş bahçesi 
varır gibi göründü. Sonra ağır bir ta- Yeniçeri teşkilatı gibi müthiş bir sila- talebenin büyük bir ihtiyacına cevap ve-
vurla dedi ki: hı ellerinde tutan Türkler bütün dünya- recektir. 

- D""§irme Osmanlı İmparatorluğu- yı almağa azmetmiş gibi görünüyorlar.. Ayni arsa üzerinde bir de akşam Kız 
nun Türk ve Müslüman nüfusunu art- Böyle üstün bir .sili\lıla cenge giriştikleri sanat okulu binası inşası kararlaştırıl
tırmak için kullandığı çok keskin ve çok içindir ki hiç bir devlet onlarla başa çı- ıru~tır ve projes: hazırlanmaktadır. Ak-
tesirli bir silihtır.. kamıyor... şam Kız sanat okulları, yeni teşkilatla 

Bu tedbir sayesinde yabancı unsurları - BİTMEDt- ,Kız Sanat okulu• diye anılacaktır. Bu 
zayıf dü§üyor .. Buna karşılık, !mpara- bina da biı· sene içinde in . .,a edilecektir. 
torluğun istinad ettiği hakim tarafın Dünyanın istikbali Tire, Ödemiş, Menemen, Bergama gi-
nüfusu çoğaldıkça çoğalıyor.. • bi kazalarınuzda da kız sanat okulları 
Devşirmeye hastalıklı ve cılız gençler Amerikanın elinde ve enstitüler kurulması mukarrerdir, 

katiyen alınmaz .. Netekim senin büyü- Sahil Bunların arsaları tem'n -~'lmi,, tir. 
' 1 kard d b ' f (Ba tarafı 1 in<İ · ede) = gün o an eşini, vücu u ır az zayı İzmir Kız sanat okulu 942 - 943 ders 
ve ~elimsiz. olduğundan ötürü iki yıl ön- veraite talebesi pilot yazılmıştır. Oniver- ;W başında faaliyete geçm~ bulunacak-
.,.. devşirmeye almamışlardı... siteler, pilot yetiştirmesi için kendi- hr. 

Halbuki sen gösteri:ılı, yakışıklı, ars- )erine ait bina ve sahaları hükümetin MENEMEN ORTA OKULU 
lan gibi bir gençsin .. Turnacı başı bura- emrine vermil'lndir. Menemen halkı, evvelce de yaz.ıldığt 
ya gelip te eğer seni görecek olursa he- Vaoinı<ton, 14 (AA) - Reisi cüm- gibi, bir orta okul inşa ettirmeyi üzeri· 
men devşirmeye almağa kalkışacaktır hur Ruzvelt ayan meclisine bir mesai ne almıştır. Bunun kanuni formalite.i 
gibi geliyor bana .. O zaman seni onun ı<öndcrerek 1 7 tuğbayı tui<ı<eneralliiie tamamdır. Keşfi yapılmış, projesi hazır
elinden kurtarmağa hiç kimsenin gücü ve 35 albayı da tuiibavlıiia terfi eden lanmağa bru;lanmıştır. 
yetmez:·· . . • listenin kabulünü istemiştir. Bu tadilat Kaza halkı bu işe derhal 20 bin J:rn 

- !yı amma, sen yıne benım sordugum · Amerikan lı:uvvetlerinin ne kadar büyük tahsis eyledigı·· gibi binanın arsası da ha-
şeylere cevap vermedin.. Devşırmenın b. .. ti lı: ld -
i il.ki . k··ıu·ıük· 1 . 1 rd. ? K ır sura e artma ta o uıı:unu ıı:öster- zırltınmıı;tır. Halk icap ederse daha bu y ı en ve o erı ne e ır. .. u- kt d. 

Nik 1. b bunla ı l me e ır. mikdarda para temin edecektir. zum o ı, ana n an a .. V · 14 (A A) D • H 1 . . aşın,;cton, · - ogu 0 - Menemen kaz..-ısındaki kültür faaliye-
- Devşırmeye alınan hınstıyan genç- landa Hindistanı ordu ve donanma hey- t• · · · · b. t zah .. ·· d h • 

1 · d · d. k d k b.. ının ve sevg:sının ır e uru e, e. 
erı arasın an, şım ıye a ar pe u- etleri Ruzvelt tarafından kabul edilmio- • hah b. k ukl M d .. k d lar ti ti F t•h d · d · oa ır ço çoc arın enemen en 

yu a am ye ş ·· a 1 evrın e tir. Bunlar Pasifik böl.,eainde ııüdülecek tr nI blsikl tl 35 kil tr lik b. 
Bosnayı alan m,..hur Mahmut paşa as- .. . . . . . . e e ve e e ome e ır 

lmda. b. d , ·• 'di B M h •trateıı ışlerının tesbıb husu•unda lnı;ıı- mesafe katederek İzmire gelmeleri ve 
ır evşımıe ı .. u a mut pasa ı· A ·k ·· t k ı k d 1 devlete pek büyük hizmetlerde bulundiı. . ız - merı an mus ere gene urmayı Karşıyaka orta okuluna evam etme e-

Ona Bosna fatihi derler .. 1stanbulda bil- ıle te~asta bulunacaklardır. . . ridir. 
ük b. · h 1 tır Vasıngton, 14 (A.A) - Harp ıstıh- Tahmine göre Menemen orta okulu 

YB b. ıralacamıbveul aınad ""~ Y~~ ıMrmhmış .t. salatı şefi Nelson şunları söylem'.ştir. inşaatı bu yaz mevsimi :çinde tamamla-
u ın nn un u,.~ sem~ a u 1942 . b. 1 .k A .k 

paşa mahallesi diye ad konuldu.. ~ sen~sı ır esı merı anın nacak ve muallim kadrosu Maarif veki-
Ben !stanbula gittiğim vakit bu yerle- tarihınde. en nazilı: yıl ola~aktır. 1943 .te !elince tayin olunacaktır. 

ri hep gönnüştüm.. kendım:zı topl.ayıncaya kadar 1942 ıs- Menemen kaymakamı bu sahadaki ça-
Sonra, Otranto fatihi Gedik Ahmet tılualinı en yukaelc hadde çılı:armalıyız. lı.şmlarından dolayı takdire ve tebrike 

paşa da devşirmeden yetişti. Onun yap- S / ~ U.yıktir. 
tırdığı hisarlar öyle metin. o kadar ku- OV yet eTe g o re Türk Maarif cemiyetinin İzmirdek' 
ııursuz görünmektedirler ki bugün ya- (Baştarafı ı inci Sahifede) kız ve erkek talebe pansiyonları ihtiya-
pılan kaleler için bunlar örnek olarak ca cevap verme<liği için Maarif müdür· 
gö:zönünde tutuluyor. İşte görüyorsun büyülı: aslı:eri ehemmiyeti olan bazı şe- lüğünün teşebbüsile şehrimizde !ki ta
ya? ... Devşirmeye alınan bir genç çalış- hir ve kasabalara yapı9ıp lı:almıs, bir lehe pansiyonu ~ edilecektir. Kız ~· 
tı~ı ve devlete doğnılukla hizmet ettiği çok çıkış tesebbüsleri muvaffakıyetsizli- lehe pansiyonu için Karataşta metrük 
takdirde pek yüksek mertebelere olaş- iie uiirarnııtır. Sovyet birlikleri Alman- bir kilise ar;;asından istifade edilecekt'r. 
rnası mümkündilr.. !arın muhtelif kesimlerdeki dayanak Erkek talebe pansiyonu için münasip 
Hatıl padişahın mutlak velı:ili demek noktalarını birbiri ardından zapt etmio- bir arsa aranmaktadır. Bu işte beledı

olan Veziri azamhlı: malı:amına geçmesi tir. Muharabeye sürülen düşman ihtiyat- yen'n yardımı rica edilmiştir. 
bile kabil... ları aRır kayıolara uR:ratıldı. •---

Sanki göziiınün önünde birden bire Londra. ı+ (A.A) - Uzun bir du- Bir gaz, lıaltlle ile buğ• 
keskin bir ~ belinniştL. Nikolinin an- raklamadan 110nra Rusların Smolensk 
lattığı bu parlak şeylu benim üzerimde böJ,.eainde ileti harelı:ete ı<eçtilı:lerine day mmem~dl itham 
adeti gün"f gibi bir tesir yaptı .. Ansızın dai• ı<elen il.lı: haber Sovvet kıtalannın ed!IMyor •• 
gözlerim kamaşmıştı .. Derin bir heye- beyaz Rusvava ı<irdilı:lerini bildiren bir ödem.i§in Kiı·az nahiyesinde gaz. kah-
ean duymaktan kendimi alamadım: telcrafla ve<ilmWir. Beyaz Rusvava en ve ve buğday mutemedi Osman Yigen, 

- Bu senin anlattıkların ne parlak valı:ın mühim nolı:talar 70 kilometre bir teneke gaz yağını İsmail adında biri
şeyler! .. Dedim,, Ya işin kötü olan taraf- uzakta olan Smolensk ile 40 lı:ilometre ne 850 kuruşa sattığı şikAyet edildiğin
ları nelerden ibaret!. Nikoli bakışlarını uzaktaki Roolav ..,hirleridir. Ruslann den tutularak adliyeye verilmiştir, Os
gözlerimin içine çevirdi .. Sonra dedi ki: kazançlarını muhafaza edebileceklerine man Yigenin kahvenin kilo.sunu beş lira-

- Devşirme bir bakımdan yana da emin olmadan isim vermediklerine ha- ya satmak suretiyle ikinci bir suç daha 
çok korkunç bir ~eydir .. Genç erkek ço- kılıraa bu yeni Ruo ileri hareketinin Roo- işlediği de iddia olunmaktadır. Bu ci
cuk sahibi olan ana ve babalar ondan lav istikametinde baoladıiı sövlenebi- betten de hakkında takibat yapılmakta-
fena halde ürkerler .. Bunların nazarında lir. dır. 

~~'"'"' ........... ...c;.,.~~""""~~~I 

Büyük Gece 
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Anna : - Dcwa uğrunda hayatını feda etmelı te 
pefı büyülı bir z e 11Jı olacafı! .. Dedi .. 

Anna, Vasiliyi kucaklamak ve aöR:sü 
üzerinde uzun müddet sıkmak istedi ve 
hunu heman yapmak Üzere iken durdu: 
Bu ulvi vedaı, e:öz yaslarivle ıslatmamak 
lüzumunu cabuk anladı: havatın birbi
rinden avıTdı~ baslt bir a11k kahrama
nı deifildirler; fakat bir büyük volun 
volcusu. avni mezhebin imamı idi1er. 
Bunun icin umumi ve basit İnsani his
lerden uzak lı:almaları lazımdı. Sahsi ıs
tırapları, Vasilinin uirunda fedai nefs 
~deceiri büyük beserivet d8.valan önün
de bir hiç kalmalı idi; Bu düşünceler 
aaye'1nde Anna göz vaslarını zant etti. 
bu büvük davada Va.iliye layık bir eş 
la1ma2a muvaffak oldu ve veda için 
•ade elini uzatb. 

Vasili bu eli, kendi eli arasında uzunca 
bir zaman tuttu: her ikisi de bir an icin 
kanlannın birbirinin damarlannda ak.tı
i(nu oandılu, ..-e ellerini b irbirind en ayı-

rabilmelı: için fevkelbeıer bir lı:uvvet 
"arfettiler, heman heman ayni zamanda 
birer cadiyo I> Diyebildiler. Ve Vasili 
bir ~ölge a:ibi a-eriledi, kapıdan çıkıp 
ıı:itti 1 

Anna. V uiliyi aon ana kadar gözle
riyle takip etti ve artılı: ayak sesleri du
vulmaz bir hale 1'eldiiH valı:.it, ellerini 
kapıya doiru uzatb ve bir çılgın gibi: 

- Vasili .... Gitme Vu.ili. .. Diye hay
lı:ınnaiia baıladL Ve bundan sonra, lı:en
disini bir lr.oltuia ttb, başını elleri ara
sına aldı, hıçlı:ınklarla boiiulur ı:ibi aiila
maifa koyuldu. 

Böylece, uzun bir zaman hafızasını 
toplaınaiia mulı:tedir olamadan burada 
kaldı; falı:at birdenbire bqını lı:aldırdı, 
etrafına diklı:atle balandı; bili. misafir 
kabul edil.diiH zamandaki ıı;ihi aydınlan
mış: olan salon ona çok büyiik göründü, 
titredi: yavaoca kalktı, pencereye kadar 

gitti ve perdeyi çekerek caddeye bak
b I 

Anna tu anda hissiz bir makine gibi 
idi; önünde. parkın aiacları yetil bir yı
iın tl'ibi görünüvordu; çünkü ai{açla.r 
ye~illenmeie baslamıştı artık 1 Kaldırım~ 
!arda hiç bir ışık yoktu; yalnız karşıdan 
ı<elen hafif bir ışık demir parmaklıkları 
~övle bövle ,:töateriyordu. Daha ziyade 
dikkatle bakb: Git ı<ide karanlığa alısan 
vözleri bir ta.rafta bir r:ö1ve yığını s;rör
dü: Va.ili ... Evet, bu Va•ili idi: Va.ili 
postaoında va.zileoi bqında belı:Üyordu. 

Soiuk bir ter bütün vücudunu kapla
dı. Demelı: lı:.i Vasili, orada, en büvülı: ve 
vüc; vazifeyi yapmaia hazır, bekliyor
du J Elinde. mantosunun altında gizle
mekte olduğu miithis ıil&hı vardı. Bir 
an sonra, tanınmaz. bir yıgın et ve lce
milı: halinde. lı:endi lı:anının husule ı<e
tirdüii lı:ül içinde onu bulabilecelı:lerdi. 
Genç lı:ız yüzünü elleriyle lı:apataralı:: 

- Ah, dedi. cDavu uiirunda haya
bnı feda etmelı: le pelı: büyülı: bir zevlı: 
ola.cakJ ... Ba~ka]annın ıstıraplarını ha
fifletmek ve baskalanna faydalı olabil
mek için kendisinde yasamak hak.kını 
bulamıyor demek ... Ne olursa olsun. bu 
fevkalbeser ve çok zalim bir iştir. Fa
kat ne pahaya olursa olsun yapılması 
1.1.zım bir iti 

Ve lı:ulaihna, bir an evvel V asiünin 
d .. ..Bzım... l...az:ım I> Oedii<i. zomanlı:i ııe
ıin alcaettii:(ini aa.nır ı:tibi oldu. Ve bu 
andan itibaren bu genç kızın hayatının 

Kadınlı - Erkekli bir şebeke 

9 kişilik usta bir hırsız 
kurr panyası yakalandı 

Bir e11e ta11ulı satmalı isterlıen • Çaldılıları mal· 
ları çolı sonra satıyorlaıomq .. 

Çukurçeşmede bir evde faaliyet gös
teren ikisi kadın, yedisi erkek olmak 
üzere dokuz kişiden ibaret bir hırsız 
çetesi meydana çıkanlmıştır. Adı geçen 
evde yalnız Gülşen ve Ü mmü adında ıki 
kadının oturmakta olduğu mahalle hal
kınca zannedilirken, bu ilci kadından 
başka yedi erkeğin her gece bu eve giz
lice gittikleri ve çalınan eşyayı götür
dükleri anlaşılmıştır. 
Çalınan eşya ile lideta bir transit ar

diyesi haline gelen evde zabıtaca yapı
lan aı·ama neticesinde muhtelif cins 313 
parça ev eşyası ile Kızılcaköy ihtiyar 
mecl:sine ait bir resmi mühür, M. Çakır 
adında birine ait bir imza mühürü, kırk 
dört parça boş hayvan şahadetnamesi, 
muhtelif yerlere ait hayvan sıhhat tez
kereleri bulunmuştur. 

Aynca evin mutfak kısmında üzeri 
sıva ile örtülmüş bir delik içinde b:r 
kırma çifte tüfengi, bir fişeklik ve 16 
parç~ ev eşyası daha ele geçirilmiştir. 

Muntazam bir hırsız çetesi hal:nde fa
aliyet gösteren, izlerini belli etmemek 
için her türlü şeytanlığı dü.şünen bu 
adamların en son olarak Bozyakada 
Araplar bahçesinde Mustafa Halilfaşın 
eviıll, Seydiköyünd• Bayram Bircin'.n 
evini, Hat.ay caddcsindE" B. Yunusun da 
evini soydukları anlaşılmıştır. 
Gülşen ve Ümmünün bu yedi erkeğe 

yataklık etmekte ve onların çaldıkları 
eşyayı çarşıda ve mahallelerde iyi fiat-

İKİNCİ LİSE 
izcileri Çata!hayada 
!kinci lisenin (100) ü aşkın gürbüz iz

cileri öğretmenleri M. özbeyfn iştirakile 
Çatalkayaya doğru bir çıkış yapınışlar, 
muntazam kollarla muhtelif yollardan 
yürüyerek Balçova eteklerinde birl~
mi.şler ve Çatalkayaya ilerlemişlerdir. 

Güzel bir müzik takuniyle ilerleyen, 
oğırlığmı araba ve bisiklet teşkil eden 
kolları da program mucibince tam zama
nında yetişmiştir. 

Bütün yurt karların beyaz tülleri için
:le iken Bahara erkenden kavuşan güzel 
!zniirin yeşilliklerinden ii!ifade etmesini 
bilen gençliği takdir ederiz. 

Ödem4 11e Bergamada 
mal salılama 11e ilttilıiir 

hadi.~eleri.. 
ödemişte kasap Yusuf, 85 kuruşa sa

tılması icap eden koyun etini 100 kuruş
tan satbğı iddiasiyle adliyeye verilmiş
tir. 
Bergaınada Turabey mahallesinde otu

ran ve sebze halinde kasaplık yapan Ya
sef Ergüden ve Rafail özkesen, ellerin
de mühim milı:darda kasaplık hayvan 
mevcut olduğu halde, fiat . pahıılı)anır 
ümidiyle bunları kesmedikleri ve et 
buhranına sebebiyet verdikleri iddia
siyle milli korunma kanunu hükümleri 
dairesinde adliyeye verilmişlerdir. ---- -

MEVLUT 
Kemeraltı camünde bugün öğle na

mazından sonra merhum llılidillili Ab
dullnh Ömer zevcesi merhum Şadiye Mi
dillilinin ruhuna mev!Cit okutturulacak
tır. Yurtdaşların gelmeleri rica olunur. 

!erle satmakta oldukları zabıtaca tesbit 
edilmiştir. 

Hırsız çetesinin bir yeri soymağa ka
rar verince toplu bir şekilde işe el koy
makta, bir kısmı evleri soyarken diğer
lerinin gözcülük etmekte bulundukları 
ve hepsi de girgin olan bu adamların 
çaldıkları .,şyayı hemen satmıyarak bir 
müddet bekletmekte ve iz kaybolunca 
faaliyetlerini genişletmekte oldukları da 
meydana çıkarılmıştır. 

Yakalananlar Sefer Nonnallar, Üm· 
mü Normallar, Hamdi Kırku._o;u, Murat 
Yılmaz, Mustafa Saltık, Aziz Demirbaş, 
Tahir Peküstün. Abdili Armanlar ve 
Gülşendir. 

* Son günlerde bazı yerlerde tavuk hır-
sızlarının ziyadeleşmesi tavuk fiatleri
nin artmasiyle müvazi giden bir iş oi
duğu için zabıta her yerde faaliyet ha
linde bulunuyordu. Dokuz kişilik hı:rsız 
çetesinde adı geçen iki kadının Göztepe 
istikametinde bir eve taYuk satmak üze
re oldukları görülünce zabıta bunların 
arkasına düşmüş, oturdukları yeri öğ
renmiş, şüpheli vaziyetlerini de tesbit 
edince hırsız şebekesini cidden büyük 
bir gayret ve ustalıkla yakalamıştır. 

. * llıiçeşmelilı caddesinde 
İkiçeşmelik caddesinde Mehmet adın

da biri, Ali oğlu Ferhadı bıçakla yara
lamış ve tutulmuştur . 

' H. Mehmet ocağında 
Cal1$malar .. 
C. H. P. İkiçeşmelik nahiyesi cH. 

Mehmet ocağı> idare heyeti muhitin 
yoksullarına bir çok yardımlar yapmış
tır, Bunlara kömür ve erzak tevzi edil
diği gibi hastaların sıhhi ihtiyaçlan ve 
voksul talebenin mektep malzemesi de 
tedarik edilmiştir. 

Ocak, muhitte partiye karşı büyük bir 
alaka yaratarak aza kaydı işinde bilhas
sa muvaffakıyet göstermiş, parti ocak 
binası azlnın geceleri bir toplantı yeri 
olmuş ve bir de radyo temin e<lilmiştir. 
Yakında bina esaslı surette tamir edile
cektir. 

Halfıe11inde Konser ... 
Ankara Devlet Konservatuvarı piyano 

öğretmenlerinden Bayan Tomris Hilmi, 
28 Şubat ve 1 Martta Halkevi Sosyal 
yardım kolu menfaatine iki konser ve
recektir. Bu konsere Konservatuvar ta
lebesinden Ayhan Aydan ve !zmirin kıy
metli Piyanistlerinden SelAhattin Gökte
pe iştirak edeceklerdir. 

MAHt.SADA 
Güzel yardımJGI' .. 
Manisa, 14 (A.A) - Şehrimiz yardım 

severler cemiyeti şimdiye kadar 3,500 
lira toplamış ve erlerimize 1000 parça 
kışlık eşya hediye, aynca fakirlere de 
kömür te~~-':.~~· o;.· __ _ 

Mühim bir iht tmal 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

B. Prays japon taarruzu karşısında 
Rusyanın durumunu inceliyerek şunları 
kaydediyor: 

YENİ NESRİYAT Vladivostoktan havalanacak Sovyet 
bombardıman tayyareleri japon şehirle

• • • • • • • • • • • • • rini tahrip edebilirler. Uzak doğudaki 
HAV ACILIK VE SPOR - Bu güzel Sovyet ordusunun hrukt kuvvetini kim

ve faydalı mecmuanın 304 neli sayısı se bilmiyor. Ahnan i,stilllsına karşı ko
zengin resim ve özlü yazılarla çıkmış- yan k:ıtalan takviye için uzak doğudan 
tır. getirilen Sovyet kuvvetlerinin mikdarı 

parolası oldu. Her an, kulai(ına V .Wli
nin eesi aksediyor ve: cLazıml Lazım• 
Diyordu. Fertlerin ne ehemmiyeti var
dı. qkın manast ne idi, arbk}. Yalnız 
di.va ve d&vanın icapları vardı . . 

Ve acele etmeden. bütün soiuk. kan
lılıih ile hazırlanmaiia lı:oyuldu; oalonun 
çok ıııit. dışandan 5tÖbresinin $tÖriilmc
sine imk8.n verebilirdi} Polisin nazar 
dilı:lı:atini celbetmemek !azımdL Bunun 
icin bütün lambaları birer, birer söndür
dü. Yalnız en köşede bir litımbayı aön
dürmedL Kendisi de perdelerin araıuna 
~izlenerek ıokaiı dikkatle a-özetlemeie 
baoladı. 

Mahut göJ,.e hep oldui<u yerde idi. 
Daha uzakta operanın cephesi parU pa
rıl ,.ılc İçinde idi. Resmi elbiseli bir kaç 
zabıta memuru. eivil memurlar, opera
nın önünde bir saia, bir sola dolaeıp 
duruyorlardL .. 

SON DAKiKA 

hakkında da bir şey sızmam~. 
cDeyli Meyi> gazeıe..i de şunları ya

zıyor: japon ordusunun bütün tank kuv
vetlerinin yarısını ihtiva eden yarım m.iL. 
yonluk bir japon ordusu Mançuko hu
duduna yığılmıştır. Bu kuvveti ve harp 
malzemesini burada hareketsiz tutan bi. 
z.im müttefiklerimizdir. Mihver askeri 
plAnlarına göre llkbaharda Alman ordu
sunun Ukraynada girişeceği taarruz sı
rasında japonların da Rusyaya hücuma 
geçmeleri muhtemeldir. Bizim şimdiye 
kadar yaptığımız geri bıraktırıcı hare
ketler japonların Rusyaya taarruzuna 
engel olmuştur. Ruslar da bize .karşı kul
lanılacak düşman kuvvetlerini hareket
siz bir hale getirmişlerdir. 

Ru Hafta 

---·---
Her ifıi taraf için harbitt 
mulıadderini tayin 
edecefı cephedir ••• 

~l>VKET BtLGlN 
(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

tecavüz kudretini tamir kabul etmez ~ .. 
kilde lormak için Sovyetlere muktedir 
oldukları her yardtmı son haddine ~j 
dar yapacaklardır. Ruzvelt ve ç;;rçı 
bunu tekrar tekrar temin etmişlerdir· 
Şimdi en büyük muamma karşısında· 

yız: 

Rusya Almanların hazırladıkları yıl· 
dınm darbesine dayanabilecek midir? 

Her şey bu suale verilecek cevab• 
bağlıdır. 

Rusya ilkbahar taarruzunda yıkıJnıaı• 
sa, mihver en kuvvetli kozunu kay~t· 
ıniş olacaktır. Ondan sonra, hakimiye~ 
her gün biraz daha hızla müttefikler eli· 
ne geçmesine mani olanuyacaktır. Bili· 
kis, Almanya hedefine erişir de Rusya· 
yı mukavemet edemiyecek hale sokaJ'· 
sa Anglo Saksonların eski dünyaya ve· 
da etmeleri sakınılmaz bir şey olaca!<· 
tır. 

Bundan dolayı, İngiltere ve Ameril<•· 
Rusya savaşına kmdi ana vatan topralı:· 
larının müdafaası kadar büyük ve ba· 
yatı bir ehemmiyet vermektedirler· 
Müttefiklerin şarkta bir yıkını inıkansıı 
kılmak için ellerindeki her vasıtaya b:ı.I 
vuracakları mulıakkaktır. 

ŞEVKET BİLGtH -----·-----Kool"dinasyon heyeti 
Dün toplandı.. 

Ankara, 14 (A.A} - Koordiııasyo~ 
heyeti bugün (dün) saat 10 da Başvclcil 
Dr. Refik Saydamın riyasetinde bir top
lantı yapmıştır. -----·-----Dr. Mustafa Ben~isn 

dün ~Önıü ldü -· Çanakkalede vazife başında hayat• 
gözlerini yuman 1zmir mebusu Dr. Ben· 
gisunun cenazesi dün sabah otoray~ 
ödemişe nakledilmiştir. İstasyonda valı 
B. Fuad Tuksal, bele<liye reisi B. Reş~I 
Leblebicioğlu, parti müfettişi B. GaliP 
Bahtiyar Göker, parti başkan vekili Dr: 
Hüseyin Hulki Cura, vilayet meclisini 
temsilen bir heyet hazır bulunmuştur. 

Cenaze dün saat 12 den sonra ödemişe 
varmıştır. İstasyonda valiyi temsilen 
ödemiş kaymakamı, belediye reisi, pat'" 
ti reisi, İzmir vilayet meclisini temsi!eıı 
dört kişilik bir heyet bulunmuş, bütiill 
ödemişliler, merhum Dr. Mustafa Ben
gisunun ödemi; şehrine yapbğı büyük 
hizmetleri talı:diren cenaze merasiminde 
hazır bulunmuşlardır. 

Cenazede İzmir valisinin, villlyet mec
lisinin, ödemiş kaymakamlığının, öde
miş belediyesinin ve partisinin çelenkle• 
ri bilhassa nazara çarpmıştır. Defin tö· 
reninde merhum hakkında sitayişkAr 
sözler söylenmiştir. 

~e lcak • 
acele 

lıö y lüterinin 
bir ihtiyacı 

Küçült Menderes üze· 
rine mıwalılıat bir 
lıöprii yapdmalı.. 

Selçuk köylülerinden 60 - 70 imza 
ile aldığımız bir mektupta, ·Türk 
köylüsünün istilısal parolası ilı:i kat 
mahsul• oulduğunu tebarüz ettiren 
başmakalelerimizden biri okunduğu 
ve köylümüzün ilci misli mahsul çı· 
karması için teşviklerde bulunmak 
tabii olduğu yazıldıktan sonra deni· 
liyor ki : 

•Biz köylüler çok çalışmak için 
dönümünü 4 - 'l liraya kadar icar ile 
halimize göre tarlalar tuttuk. Şimdi
lik en acele ihtiyacımız şudur: 
Köyümüzün ovasını ilciye ayıran 

Küçük Menderes üzerindeki yeni 
beton köprünün her iki başındaki 
toprak sedler yıkılmış, bu yüzden 
köprü suyun ortasında kalmıştır. 
Köyümüzün en çok çiftçisini yaşa
tan mühim mikdarda toprağı sür
mek için Menderesten geçecek yolu- ı 
muz yoktur. 

Beton köprü tamir edilinceye ka- ' 
dar muvakkat bir tahta köprü olsun 

S yapılması için Illzı.m gelenlerin dik
§ kat nazarını çekmenizi yal varırız.• § 
lbc=:cc::c:=::c:c=:=c::ccc:cc~· 

1 
i.r~ ~·. -~ il 

iıiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiııiıi1 s 
Gecen ilı:i ve yahut Üç dakika Anna

ya eıonsuz gibi uzun geldi. 
Sabırsızlanaralc, adeta ışın •onunu 

vönnek İçin acele ediyor, fakat ne 
<>ibi bir alı:.ibetin ıı:elmelı:te olduiiundan 
habersiz belı:ledi, durdu; birden vazi
yeti anladı; bu anlayış ıı:enç lı:ızda 
as11bı bir heyecan ve endioe uyandırdı; 
boğazının göisünden itibaren yandıiını 
J..i .. ••tti: Evet, umumi va)i, Satö soka
... _',..., .......... ,.ra v•Tde otıırk •okc.~ndan. 

8 
Sült>yman Necip - Emine Rızık 1 

Tarafından MEŞHUR DEMİRHANE MüdUrü Romanındau 8~8 
adapte edilmiş 

- BİTMEDİ-

'l'VRKÇE .sozı.v • ŞARK MU.SİKİ ile OYUNLV § 

MA~~-'?-~~e 9.l~~ L B İ 1 
Cumartesi, Pazar günleri 11 de ilave Seansı.. S 
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Son deni z. harbı 
(Baştarah 1 inci Salıidefe) 

- .&Rerı vazıyet Norınandinin cUdlletl IH!I 
(Bqtuafı ı inci Sahidefe) Fransaınn ıaJ8 

Va,t...ngton, 14 (A.A) - Balilinor Sun Alman - Sovyet harbine gelince: Cen- d On beşinci asırdan beri, ana vatan su-ı._I r gazetesi Normandi yangını hakkında ı-
ue erde muharebeler fasılasız devam et- larında cleniz kuvvetlerimizin şerefine 

eki yor ki : b d daha d h b :~"- e beraber, durumda önemli bir de- la un an öl ürücU iç ir darbe in-"~lik olm t Almanla taarrm Bu büyük ve çok güzel gemi, tıp dirilınemiştir. Bu darbe yalnız gunıru-
har. eketleri ~~ cenuptar, ı;,vyetlc- bunu yapan memleket gibi birden bire muzu kırmakla kalmamıştır. 

harap olmuştur. Bugünkü haliyle onu b dımaıı 
:tin taarruz.lan ise cenup ve Moskovanın kurtarabilirsek bu, Fransanın yeniden Brest limanında bom ar tayya-
~~ ve cenup bölgelerinde daha ziyade kuvvetlenmesinin bir sembolü rolünü relerimize daiınl bir hedef teşkil eden 
~dini göstermektedir. iki muharebe gemisi ile bir kruvazörün 
. Her iki tarafın taarruzlarında da mU· oynıyacaktır. yeniden teçhiz edilerek faaliyete girme-

hiın bir muvaffakıyet görülmemektedir. -c-------·--·---> si sayesinde diişman deniz kuvveti de 
• 15 günden beri bütün muharebeler • 1 artıruş olacakıır. Bütün deniz. kuvvetle-

.._lden cenuba uzanan 50 kilometre- ! Halis EJıstra Eftstra rimizin uyanık bulunduğu bir sırada •bir şerit içinde devam edil•or. Sov- böyle bir darbeye maruz kalmak biı.iın 
Yetlerin elde ettikleri arazi, Almanla- Ayvalık zeytin yağı 1 için iki kat acıdır. 
rın elde ettiklerinden daha çoktur. l Londra, 14 (A.A) - Amirallığın Oğ· 
ŞbrıAU .AFRfK.ADA k 1 rendiğine göre Alman zırhlıları son gö-
L Tene e j e satış rüldükleri zaman Manşın öte yakasını.!a 

1 . ihyada ancak her iki taraf kuvvet- 20 mil süratle gidiyorlardı. Manş ınuha-
d; arasında keşif faaliyetleri olmakta- ; Taşçılar caddtsinde eski Keresteci- rebesindc hiç bir lngiliz deniz üstü ge-
' · · lenle 45 numarada Hamdi Akyiirek misi batmamıştır. 

Gnde tutulursa, Japonların Birman- _ _. Lonclra, 14 (A.'A) - Deniz muharebe-,,__ k 1 f ve ortaklan maiazasa._L. ,, .. ,.. olay kolay nüfuz edemiyecek eri i si hakkında tamamlayıcı raporlar henüz 
ltrılaşılır. -ôo (H. l) 1.2!8)-·-·~ gelmemiştir. Bu muharebenin şiddeti 42 

Son gelen bir haberden Japonlann uçak kayıbile teeyyüt etmektedir. İngiliz 
SUJnatraya büyük mikyasta paraşütçü- 1ZM1R 2 NCt SULH HUKUK HA- hava kuvvetleri büyük sUratle harbe ~-
?~ indirdikleri anlaşılmaktadır. Japon- K1ML1Ci1NDEN: tirak etmişler ve İngiliz muhripleri ken
~ bu harpte büyük ölçüde havadan a• Hazine tarafından Alsancakta 1486 n- dilerinden çok büyük harp gemilerine 
ker indirme hareketini ilk defa olarak cı sokakta 4 sayılı evde ölü yüzbaşı Faik hücum etmişlerdir. 
SUnıatrada yapmış oluyorlar. Suınatra- kızı ve Celal kan1ı Zübeyde aleyhine Anlaşılması lazım gelen şey şudur: 
!:...a. kartı bir hareketin her an muhtemel 942/ 162 nwnara ile açılan alacak dava- Alman harp gemileri Bre:stten hareket
-.ılunu dün söylemiştik. Gerek Sin- f:mda mumaileyhanın ikaınetgihı zabı- !erinden evvel Atlantik harbine iştirak 
ePUra ve gerek Malaka boğazına ha- ta marifetivle aranılmıl!sa da meçhul kal- edecekleri yerde neden daha emin bir 
~ olmak için böyle bir harekete şid- dığından ilanen tebligat yapılmasına ka- limana sığınmak ihtiyacını duymuşlar
.__ lüaum vardır. rar veriloüf ve muhakeınenin de dır? Bu gemiler Heligoland koyuna sı-

llu.sya, paraşütçülükte en ileri ve en 23/2/942 tarihine müsadif Pazartesi gü- ğmdıklanna göre gidecekleri limana 
e~ı mevki almış olduiu haJde şimdi- nü saat ona bırakılınaaı tensip kılınmış varmadan kendilerine yeni bir hücum 
Y• kadar büyük bir hareket yapma~ olduğundan mUddeialeyharun yevm mez.. yapılması muhtemeldir. 
tn-. Bwwn belki de henüz böyle bir kur ve saatte gelmediği takdirde bak- Berlin 14 (A.A) - Şarnhorst ve Cnay
luıvvet kullanmak lüzumu tahassül et- kında gıyap karan verileceğine dair olan zen:.>v zırblılariyle Prens Ojen kruvazö-
~ o\masından ileriye geldiği sanılı-l işbu dAvetiye ilanen tebliğ olunur. rünün hareketini Çörçilin Alman tebli-
Jot. 824 (357) ğinde.n öğrenmesi bir şaşırtmaç olmuş-
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tur. . 
Bcrlincr Börsen Çaytunga göre Şan-

horst ve Guayz.enav zırhlılarının işe ya
ramaz b:r hale geldikleri İngilizler tara
fından bir çok defalar ilan edilmiştir. 
Bu zırhlıların Manştan geçişleri Çörçi
lin propagandasına bir darbe indirmiş
tir. 

Radyo gazetesi Brestteki Alman harp 
sefinelerinin gayet cüretkfirane bir ha
reketle Kale ve Dover geçidinden ve şi
mal denizinden geçerek Alınanyaya git
mesi ile Alman harp sefinelerinin bir 
araya toplanmağa muvaffak olduğunu 
kaydettikten sonra diyor ki : 

Alman donanma::.ı. şimdi şu durumda
dır: 

Bir 35 bin tonluk muharebe gemisi, 

Daimi tevzi Bürolanna Alına ... 
cak Memurlar bakkında 

iki 26 bin tonluk muharebe gemisi, bir 
19.500 tonluk tayyare gemisi, iki 10 bin 
tonluk cep kruvazörü ve iki 10 bin ton-
1 uk ağır kruvazör, dört 6000 tonluk kru
vazör ve müteaddit muhriplerle mik<la
r! biliruniyen denizaltısı.. 

İngilteredeki ana vatan filoswıun han
gi gemilerden mürekkep olduğu maliiın 
deği?dir; fakat her zaman için Alman 

diğer donanmasına failı: durumda olacağı mu
başka haKkakbr.' Yalnız, iyi sevk ve idare edil

1....,. VIYyetinclen : 
1 - Ekmek itleri daimi tevzi bürolarında istihdam edilmek üzere 

l'eanıi daiıe Ye mür se.elerden naklen tayin olunacak. memurlardan l&auoa-• ~ ne y-iden de memur abnacaktır. miş deniz kuvvetlerinin kendinden üs
tün kuvvetlere karşı iyi neticeler alabi
W.ceği bu harpte görülmüştür. Geçen se
ne Bismark muharebe gemisinin iki İn
g'liz zırhlısı ile harbi kabul ederek bi
nsini batırması bu misallerden brisidir . 
Bu sebeple Alman donıınmasını kilçüm
sememek icap eder. 

2 - imtihana memurin kanununun dördüncü maddesindeki evsaf ve ıe
raiti haiz bulunan orta ve lise okulları mezunları kabul olunacaktır. 

3 - Kazananlara 3656 sayılı kanun hükümleri dairesinde alacakları üc
ret verilecektir. 

.f - Müsabaka imtihanı 23/2/942 günü saat on dörtte Atatürk caddesin
deki T1earet ve Sanayi odası içtma salonunda yapılacaktır. 

S - imtihana girmek iatiyenler a§ağıda yazılı vesaikle raptedecekleri bir 
btida ile en geç 20/2/19.f2 günü akıamına kadar viliyete müracaat etmele
ri lizımdır. 

A) Nüfu. hüviyet cüzdanı 
B) Tah.il derecesini gösterir vesika 
C) iyi hal kağıdı 
D) .s.hbat rapora 
E) Askeri vesika 826 (355) 

~uhasip aranı}·or 

Mahuebe uaulüaü bilir n müeaeeenin müdürlüğünü yapabaecek bir zata 
ihti7aç Tanbr. 80 liraya kad· ~aylık ücret Yerilecektir. Taliplerin bal tercü

llMderile birlikte miincaat m ... ·.tuplaruu AYdmm Germencik nahiyesinde T. 
K. Kooperatifuae göndermeleri. 1 - 4 ( 3 30) 

.. ,,..,, flatl e faz scdlnalıla DdllıliP yapan SaUJt 
ınaJddbn oldu.. 

lzmir C. Müddeium umiliiinden: 
Fazla fiatla tuz satmak suretile ihtikftrdan suçlu Kahramanlar 1425 sokak 

l 7 sayıda bakkallık yapar Ratit oğlu Salih Varıılı hakkında İzmir Asliye bi
rinci ceza ınahkemeainde yapılan durutma aonunda:Suçu •bit olduiundan 
Milli korunma kanunun S9/3 Ye T. C. nun 60 ve 56 ncı maddeleri mucibin
ce 29 lira 1 O kmut aiır pua cezu111a ve 11ekiz sün dükkanının kapatılmasma 
"• hükmün de suete ile ilantna ve hükmün de katilettiii ilin olunur • 

609 (356) 

DİKJIJDB UMAN BİHASI TAPll.ACAKTIR 
tzndr Nafıa Jfüdürl üOünf;len : 
Dikilide yaptırılacak olan liman dairai binası infaab 16.f 2 7 lira 94 kurut 

ltqif bedeli üzerinden 2/2/942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı 
eblltmeye konulmut Olup ek.ailtme 23/2/1942 a\inü lzmir Nafia müdürlü
iiinde aaat 11 de toplanacak komisyonda yapılacakbr. 

Bu İnpata ait ketif proje, ailailel fiat cedveli ve mukavele projesi ve diğer 
tartnameler lzmir Nafia müdürlüiünde tetkik olunabilir. 

Bu taahhüdün on bin liralık kısmı 1941 mali yı]ı içinde tamamlanacak ve 
'bedeli adeneck Ye gerisi J942 mali yılmm ilk iki a~ içinde tamamlanarak 
bedeli o yıl tahsisatından tediye olunacaktır. 

Acaba Alman donanması neden bir 
araya toplanmıştır? Büyük bir tehlike
ye göğüs gererek Almanyaya gelen bu 
donanmanın daha büyük bir tehlikeyi 
önlemesi mi düşünülüyor? 

B.restten hemen Okyanusa çıkmak 
mümkün ve kolay olduğu halde ana va· 
tandan çıkmak ancak Norveç sahille
rinden ve büyük tehlike1erle yapılabi
lir. Bismark bu tehlikeli yolda tayyare
ler tarafından görülmüş ve nihayet ba
tınlmıştır. 

Alman filosnwı Baltık denizinde şim
dilik yapacak bir işi yoktur. Alman do
nanmasının bir araya toplanmasını icap 
ettiren diğer bir ihtimal de İngilizlerin 
Norveçe büyük ölçüde bir ihraç hareke
ti yapması ihtimaline karşı bu filodan 
istifadedir. 

Bugüne kadar cereyan eden harekat 
A1manlann en Zaif noktasının Finlandi
ya olduğunu göstermiştir. 

Şimall İskandinavya yolu Rusyaya 
malzeme sevki ve yardım hususunda en 
müsait bir yoldur. Bu sebeple Almanla
rın çok muhtemel bir İngiliz aSker çı
karma hareketini imkln içinde görmüş 
ve hesaba btmı,ş olmalan icap etmek
tedir. Almanya, böyle bir hareketi de
niz, kara ve hava kuTVetleriyle karşıla-
mak için bütün deniz kuvvetlerini bir 
araya toplamış olabilir. 

1ZMlR Bn..ED!YEStNDEN: 

Garaj santraldaki 6 numarah deponun 
bir aene müddetle kiraya verilmesi, ~ 
z.ı işleri mUdildilğündeki prtnamesi v* 
bile açık arttırmaya konulmUfluı'. Mu
hammen bedeli icarı '10 fua muvakkat 
teminatı 5 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
teminatı .İ§ bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 25/2/9'2 Çar
şamba gilnil aut 16 da encllmene mOra
caatları. ıı. 15, 19, 23 (749 (322) 

ffianif aturacuiar Cemiyeti 
Nizamnamesi Esas 

T. C. 1ZMtR vfLA YETt 
1ŞLERt l\IUDORLCô1l' 

tLMtl'HABER 
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- DÜSKÜ SAl':IDAN DEVAM -

Madde 1 - Cemiyetin adı manifa
turacılar cemiyetidir ve idare merkezi 
Nazilli halkevidir. 

Madde 2 - Cemiyetin maksadı ve 
gayesi tüccari varlık ve faaliyetlere tesi
ri olabilecek hadiseleri takip ve tetkik 
etmek ve memleketin menfaatlarına uv
aun olan iktisadi meselelerde tüccar di
leklerinin temini eekitlerini hükümete ar
zetmel. 

A - Dünya piyasaları haline aöre 
tüccarlarımızı ikaz ile alınabilecek ted
birleri RÖ,termek. 

B - Tüccarlar arasında tesanüt fik
rinin inki,afına uihaemak zaif aynlıklar 
yerine kuvvetli birlcıımeler hazırlamak. 

C - Tüccari ihtilafın milli duygula
ra göre tenmiyeaine ça11'1Jlak. 
C - Her türlü tüccari ihtilafların hal

line vaaıta olmak ve hakem usuli ile te
lifibeyn etmek ve her suretle milli duy
a:u ve memleket me.nfaatlanna uystun 
olan iktisadi vaziyetlerde hükümetle 
hem ahenk olaark tüccarların faide ve 
inkisafını temin etmeile uğraşmaktır. 

Madde 3 - Cemiyet 2/12 / 1941 ta
rihinde -.ai(ulaki isimleri yazılı kimae
ler tarafından teaia edilmiıtr. 

Nazillide manifaturacı Halil lbrahim 
Yavas oilu, Manifaturacı Ahmet Soy
sal. Manifaturacı Zekai Dalvan. Mani
faturacı Fahri Yübel. Manifatuarcı 
M,.hmr.t Cetiner. 

Madde -4 - Cemiyete a:irip c;.ıkmak 
Naz.illide pamuklu yünlü ve ipdtli yerli 
ve yabancı menııucat ticaretile uscraean 
veva bunların dahil ve harici koıniayon
culuaunu yapanlar tabüyyet ve mezhep 
fatkı a:öztemek.sizin medeni hukuka sa
hip ve kanuni evsafı haiz ve 16 yaeını 
ikr'lnl etmis cemivde aza kayıt olabilir. 

Madde 5 - Dördüncü mad~ede ya
zılı i'ilcr1e uiratan ve komisyonculu2u
nu vapanlar azadan her hanRi birinin 
delaletile veya usul dairesinde cemiye
tin nizamat ve lıcavdına riayet ve aidatı
nın muntazam tediye edeceğine birlik 
h,.veti idaresine bir talepname verir bu 
t"1Qpname idare heyetince kabul edil
dikten sonra kaydı icra olunur. 

Madde 6 - Azalık sıfatı istifa ile za
il olur azalık ıartlannı ifada kusur eden
lerin ikametgahlarına Nazilli haricine 
nakl.-d,.,nler kanunu medeninin 63 cü 
maddesine tevfikan muamele olunur. 
Ve aza aidat heııabını medeni kanunun 
66 ıncı m&ddesi mucibince temamen tes
viye ettikten -.onra heyeti idare karan1e 
ce!T';vetten cıkar. 

Madde '! - Cemivetin varidatı ce
miyetler kanununa tevfikan azaların ve
receS:i senelik taah'lıüdat ve teberrüat 
haFılatındnn ibarettir. Bir azanın vercce
~i 11enelik aidat ve teberrüat miktan 120 
liravı ttcavüz edemez. Azava tarh olu
nacak aidat nisbeti ve derecesi cemiyet 
hev,.,ti idarl'.!i kararile tesbit edi}İT. 

Madde 8 -- Umumi Hevet; Cemiye
te kayt edilmiı olan Nazilli manifatura
cılar cemveti heveti umumiyesini teskı1 
eder her sene subat hidavetlnde alelade 
umumi İçtima idare heyetinin bildirece
ili J?iirı ve saatta toplanır hundan ba&ka; 

A) Mukavvit azaların Üçte birinin va
parakları müşterek ve yazılı teklinerle. 

B) idare heyetinin sı:östereceii lüzum 
üz,.rine. 

Madde 9 - Umumi heyet ictimalan 
için ~ Ye •at ve yeri ve a:ör\i9'ilece1:. 

hususln en az 3 Rün evvel iki a-azete ile 
ilan edilir İçtima niubı mulcl\VYet aza
nın nısfından bir fazluadır. llk toplantı 
da nlsao temin edilmezse topll\ntı bir
r!•n fazla olml\mak •artile a:eri bırakılır. 
G_erive hır.kılan sebepler zabıt varakası 
;Je sabit olur. ikinci ktimanın gün saat 
ve veri birinci ictima gibi üç sı:ün evvel 
vine ilı:i pZete ile ilin edı1ir. ikinci toJ>
lantı da nisap aranmaz ve ruznamedeki 
m~tlde1.er karara raht olunur. 

Madde 1 O - Heveti umumiye icti
rr.e larında her aza yalnız hir rey kulla
nabilir. 

Madde 1 1 - Umumi heyet ic;tUn.
la rında hükiimeti evvelce haberdar et
m~k mecburidir. 

Madde 12 - Umumi heyet toplan~ 
larında valnız ruznamede yazılı husu.
! .-.ı- Rnrü,ülik. Ve karara bailanır. An
•--,.k mevcut uanın beıte biri tarafından 
vazı n .. veya .Uabt müzakeresi iatenilen 
maddelerin nıznameye konma11 mec
buridir. 

Madde 1 3 - Umumi lıeyette karar
lar toplant·y~ itti!ak edenlerin ekaeriye
tile iuihaz cdiliY. 

Made 14 - Umumi heyet senelik 
toplantılarında heaaPlarm tetk.ai biit
cenin tasdiki idare heyetinin ve mma
kıbın intihabı meeelelerini bitirmeye 
mecburdur. Selcizinci maddeııir. (A) ve 
( B) fı1ı:ralarında1d fevkallde toplantı
ların ruznamesi toplanbyı iamenle:r ta
rafından tanzim olunur. Bundan l>aııka 
umumi heyet ana nizamnamede tadilat 
veya cemiyetin fe.bi lıallında karar it
tihaz eder. 

Madde 1 S -- Umumi heyet M;timama 
idare heveti reisi veya reis vekili baş
kanlık eder. Yoklama yapddıktan 900-

ra nisap mevcut ise bir reis ile bir reis 

vekili ve bir katip seçilir. İçtima bu su• C - Bir yuva sahibi olmak isteyen 
üyelerin, bu teşebbüslerini tehakkuk et

retle secilen reis -.eya reis vekili t.-afın- tirebilmek için 1oplu yeya mUnferit bir 
dan idare olunur. Zabıt ve yazı ielerini halde vuku bulacak müracaatlarını in
k.atip idare eder. celeycrek mümkün olan kolaylıkları gös

Madde 1 6 - Umumi heyetin miza- termek. 
kere zabıtları reis ve reis vekilleri ve ka- D - Sandık üyelerinin iştirak edecek. 
tip taraSından imza edilerek saklanır. leri bir yap1 te§ekkülü ile teşriki me8ai 
Umumi heyet kararlan da aynca karar ederek toptan arsa alıp bu teşekkül 
halinde yazılarak ayni suretle imza ede- azalan arasında tevz.i eylemek. 
rek saklanır. . E - Üyelerin geçim masraflarını azal. 

Madde 17 - Umumi heyet ic;timaın- tabilmek maksadiyle yiyecek, giyecek ve 
da idare heyeti ve mürakiplik seçerek yakacak maddelerini toptan S&tın alarak 
azanın hüviyetleri veya ana nizamna· maliyet bedeli üzerinden veya bu bede
mede yazılacak deai$iklikleri en büyük le, masraf karşılığı olarak cüz'i bir mik
mülkiye amirine bildirmek mecburidir. dar zam yapmak suretiyle ve her hal ve 

Madde 18 - Umumi heyet ictimaın- karda piyasa fiatlarmdan daha ucuz be
da tadilat ve cemiyetin kendi kendini delle ve tevzi bedellerini muayyen tak
fes.hetmek için o içtimada cemiyete mu• ~itlerle tahsil etmek üzere dağıtmak. 
kayyet azamn Ü(te ildınin bulunması ve F - Hastalık vukuunda mensup ol
kararında mevcudun üc;te ikisinin ittifa- duklan milesseselerden. görecekleri aıh
Jrı ile verilmesi şarttır. ille İçtimada ni- hi yardımların ademi 1ı:ifayesi halinde 
sap olmazsa ikinci ic;timaa iştirak eden üyelerinin tedavi masrafları açığmı kar
azanın milctan ne olursa olsun toplanır. şılamak. 
Ve ancak karara fştirAlc eden azanın da C - Malfıliyet, veya tedavi kabul et-
üc;te iki.,inin ittifaltı ile yapılır. mez bir hasbilik dolayısiyle vazifesinden 

Madde 19 - Cemiyetin kendi ken- ayrılmak mecburiyetinde kalacak üye
dini fesh halinde tasfiye i$i için iki ki$i lere statüde muayyen mikdarlan teca
intihap eder neticeyi tasfiyede kalan vüz etmemek üzere tazm!nat vererek bu 
mevcut varlığı kı'Zllaya terle edilir. gibi üyelerin yaşayışlarıru kolaylaştır-
M~de 20 - Umumi heyetce ittihaz mak. 

e(Ulecelc lı:ararlar içtimaa riyaset eden H - Kadro darlığı yüzünden işinden 
reis Teya vekilleri tarafından cemiyet veya yardım birliğinden ayrılacak üye
idaresinde azalann ıttrlama tahriren arz lere milmkün olan yardunı yapmak. 

d 
G - Vefat eden üyelerinin dul ve ye-

e iHr. timlerine verilecek tazminat ile bunla-
Madde 2 l - Cemiyetin hiç bir yer- rın acılarını tehvine çahşmak. 

de subesi voktur. J _ Sigorta, hasta kasası. sanatoryom 
Madde 22 -- idare heyeti: idare gibi içtimai ve sıhht teşekküller vücuda 

heyetini heyti umumiye içinden stizli ve- tirmek ge . 
va iearl Tey ile ııec;ilen 'be, azadan mü- K _ Sandığa üye kayıt edildikten 
rekk.ep olup müddetleri bir senedir. lda- sonra çocuğu dünyaya gelecek memur
re heyeti Tesmi ve lıususi isler'de cemiyeti 1ara bir defaya mahsus olmak ve doğum 
tem"'il eder. masraflannı lcaqılamak üzere nakdi 

Madde 23 - idare heyeti intih11ola- yardımda bulunmak. 
rını müteııkio ilk toplantıda a:&bnr.da L - Sancbğa girdikten sonra evlene
bir ms ve ikinci reiı ve bir katibi umu- cek memurlann kuna1darı yuva içİll 
mi aeciliT. Müddetleri biten heyeti ve teminine mecbur lıulundu1darı :zarurt ev 
mürekibi te1crar intihap olunabilir. demir bqlarını beGellerini .kmnen veya 

Madde 24 -- idare heveti azalan tamamen karplamak üzere muvakkat 
urnurnt heyete en çok rey alanlar ara- veya nihai tekilde yardım yapmak. 
"'ınc:lan ayn}ırlar. Ve b~ aza da mü- M - Askere gidece1r üyelerin muhta-
ke-mmil olarak secllir. cı muavenet ailelerine yardım etmek. 

Madde 25 - idare heyeti azaların- N - Vazife ifa ederken, lıaıerde veya 
dan her hansri birinin inhilalı vukuunda seferde silah altında bulunduğu s.ıı:ada 
inhilal eden a7.anın müddetini doldur- vefat eden üyelerin arkada bırakacakla
rnak üzere. mülrcmmillerden lüzumu ka- n çocuklarının ilk ve orta tahsil mas
dar aza davet edu mazeretini bildir- raflarına iştirak ve bunlardan tahsilini 
meksizin üc ktimada bulunmayan aza ikmal ettikten sonra satış kooperatifleri 
rnııstafi addedilir. ve birliği emrinde vazife kabul etmek İ.9-

Madde 26 - Heyeti idare ittihaz ettiği teyenlerin yüksek tahsile devam edebil
lcnrnrlan tarih ve numara sırası i1e tutu- melerini kolayla§'tınnak. 
lııc,,k dehe,ıe,e kayıt eder idare heyeti O - Yangın. zelzele. seyl8p, vapur, 
kararlan eluerivetle verir. Tesavii irada tren veya otomobil kazası gibi fellket
rei-. tanıfı tercih edilir. le.rden ve buna milmasil di~ hidise

Made 27 - idare heyetinin vazife- }erden maddi ve manevi zanr görecek 
leri &nnlardır. üyelerin zararlarmı te.JAfiye çalışmak. 

A) Umumi heveti adi ve fevkaliıde p - Nafakası kendisine tel'ettUp edeta 
ict!maa clavel etmek aile efradını kaybeden üye)eıin ihtiyar 

edeftklıe.ri 1ıeçlıJs Ye tekfta masraflanna 
B) - Umumi heyet :ruznanıe.ini ı.. i'*:-~ eylemek. 

zırlı-ma'k :ı ....... """' 
C) ~miyeti mab1ıı:emeler. makam- Madde 6 - Yardım sandıltnın 1eşek.-

}ar, mecliıler. daireler, müeıltlf!Seler ve kül mabatlarını iht1va eden 5 DCİ mad
,ah1•lar nezdinde temail etmek denin muhtelif fılaalannda yazılı YAl'

D) Cemivetin miiatahdimmini tayin dımların hangi sıraya göre ve ne gibi 
"Je az.il etmek. saslar dıai:resiude yapalacağı, milessl:sler 

El Cemiyetin idare ve mabadı mev- :U k:f:U ~!;: ~~ 
zmınu temlne miiteallik muamelf'lcrini bir dhill talimatname ile tesbit olmmr. 
ifa etmek Bu telimatname birinci ~ senesi 

G) Her aeoenin muamele Ye heaap'Nı- muamelit ve hesabatım tetkik etmek 
n ve ıı:elec.ek aeneye ait 'bütceyi urnwni üzere toplanemk nonmı ammat heye
l.ev~te vermek. Ye tasdik ettlımek. W. ı.vlbine anıeclWr. Ve~ heyet 

Madde 28 - idare heyeti 22 inci Wafmdan ta.Jikhııi müteakip tatbikine 
madde Cle y&ZJ!ı vazife ve adahivetleri ba§lanılır. Şu kadar ki ~ 
biz.zat ifa W"ı iaürnal edeceii Ribi ittiAaz hıwriamalıla miikellef bulunan idare D. 
e-dl'.'c•iH kararlan cemiyet mensupların-- ınitesi, dahili talimatmenin ınnumS heyet 
can bir veva iltl ldıdve tevdi cdehilir. tarafından tasdikini beklemeksizin mu

Madde 29 - Mürakıbın vazife ve vak.kat yardım mahiyetinde olan ve 5 n
selahiyeti: Müralcıp her an kin cemivet ci maddenin A. B, C. D, E, K, M, O, P 
hesabatnu gelir Ye sı:iderini tetkik ile bu fıkralarmda yanh muamellt ile iştigale 
t,..tkikatıru raporla. heyeti umumiyeye ba§hyacaktır. 
bildirir. Madde 7 _Dahili talimatnamenin ih-

Madde 30 - Cemiyet he.1abatı mu- zar ve tasdikinden evvd 5 net maddenin 
hesebe usulüne tevfihn cemiyetler ita- !', G, H, l, K, L w: N fıkralarmda yazılı 
nunu hükümleri dairesinde tutulacak nihai yardımlara muhtaç bir hale sel&
-ı~ft .. rlı-rde '!'Österilir. cek iiJderin haldan mahfuzdur. Kendi

Madde 31 - Cemiyetimiz siyasetle 1eri talimatnamenin tasdikinden soma 
kativcn ististal etmez. ft müracaat mrasa gözetilmek suretiyle 

Made 3 2-Aza meyanınad hadis ola- bu haklardan .istifade ettiriliYler. 
c:aJc ber hanstl bir ihtilifata tarafeynin Madde 8 - Yardım sandığından mu
müracaah halinde hakem usuli ile hal vakkat veya çihal p-kilde ve })u statn ile 
idare heveti selahiveti dahilindedir. Bu dahi1t talimatnamedeki eas1ar dairesin
takdirde idaıe heyeti azalan aralannda de yardım görmek allkadar üyenin veya 
ekseriyetle iki zat intihap ve ihtilafın tet- kmnml miruçılarmm yaı ile müracaat
lcik ve hanini temi" ederler. HuemleT ta bulmmıalarma bejlıdır. İdare komite
uyuşmadı5lı taltdirde ÜçÜncü bir zat ida- abu yolda vaki oUıcak miincaatlan sa
re heveti azalanndan veya hariçten nihai bf kooperatifleri birliği WDWD mildür-1" llıa .. __ .ı__~-- .__dUıl' bir deft ............ ı.. karan vermek üzere idare beyetinc.e in- u&- uu11uıH•11 ._ ___ , ere WIDD 

tibap edı1ir. 825 (354) muiyle Y~P ve müncaat sahibine 
defterde a1dJğı ura numarasını mektup-
la bildirmeie mecburdur. 

tZMtB. stc1Lt TtCAREr MEMUR- IV - 'OYELtOE KABUL 
LUOUNDAN: ŞARTLARI 

Hasan Şahin ticaret ünvaniyle tzmir- Madde 9 - Yaı:dım sandığının üye sa-
de Osmaniye caddesinde 3S numanlı yısı hudutsuzdur, İzmir incir ve .tlzilm 
mağaıa toptan ve perakende olarak ma- tanm satış koopenıtiOeri birliği ve Ege 
nifatura kazmir Ye bilfunum mensucat bölgesi tanm satış kooperatifleri memur. 
ve emteai tüccariye üzerine dahili tica- lanrun yardun sandığına ilye yazılabil
retle i§tigal eden Hasan Şahinin i§bu ti- tneleri için aşağıda yazılı şartlan haiz ol
caret \lnvanı ticaret kanunu hükümleri- malan ve ilk idare komitesince evvelden 
ne göre sicilin 4191 numarasına kayıt ve hazırlanacak formüle uygun bir teahhilt. 
tescil edildili ilin olunur. name imzalamalan lAzımdır. 

751 (359) A - Yardım mmd!fınm teşekkillü sı-istekliler 2490 sayılı yasa hükümlerine söre hazırlayacaktan 1 ?H liralık 
nıuvakkat teminatı, Nafia müdürlüğünden alacaklan ehliyet veaika11 ile tica
r~~ odaaa 'ftaibwmı muhtevi teklifnamelerini 23/Şubat/ 1942 pazartesi gii
~~.saat 1 1 de İzmir Nafia müdürlüğünde müteşekkU komisyon reisliğine tev-

rasında 1zmir incir Ye umm tanm sabJ 
-----------------------·--~----------------- ......._. kooperatifleri birliği ile bu birliğe bağlı 

trarım satış kooperatifleri daimi kadr<r 
lannda vazife ahnış bulunmak. 1 ıle maklftız alacaklardır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

10 15 542 (308) 

Pa~cılar ve Mevvacılar 
80Pn011a ZIPaat Mfff:tıdele bfasyonandan : 

ha ~Yahar Rel!Y?r hail ve meyva ai:lac;lann~n iyi çiçek açmasını, güzel meyva 
lı: g amaıını ıstıyorsanız, bag ve meyva agaçlannızı bütün hastalıklara karıı 

oruyan (Ki - Kü) ile timdiden illçlamağa baılayınız. 
5 - 100 kiloya kadar 15 k\D'\lf 

: 00 --: IOOO kiloya kadar 1 4 kurut 
n?~O kilodan fazla aiparitler c 12> kunıttur. 

" r>nlar içln aynca depozito aluur. 191 .(358). 

KASE 

DERMAN 
A~ılaıı dindirir 

ROMA 11ZMA. BAŞ. DIŞ. SiNiR n BEL ainlan ile aoiuk algınlıimdan 
ileri aelea rical KJRIKUOL NEZLE .,. GRJP hutabkluı l> E R M A N 
katelerile derhal seçer, lcabmda ııUnde 1 - 3 kqe almır. her eczanede bu
ı.... 

- SONU YARIN -

1ZM.1R sıcıu: T!CARET MEMUR
LUQUNDAN: 

Abidin tber ticaret ünvaniyle lzmirde 
Osmaniye caddesinde 64 numaralı mağa
zada toptan ve perakende suretiyle yaao 
ma tülbent maniratura ve bilömum yerti 
mensucat üzerine dahili ticaretle iştigal 
eden Abidin lberin işbu ticaret ilnvam 
ticaret kanunu hükilmlerlne göre sicilia 
4198 numara.!lma kayıt ve tescil edildili 
ilAlı ohmur. 152 <•> 



n:.ı ra 
!.~e.'.!~~!!~.r_ 1 Bu harp uzun,, çetın Sın11apurd4 aarum hınaıatanda mtllıim 
ina.·apur Lali ve çok ac.ıkiı o acolr • hazırlılr•lar var 

-. Japonlar ıehre 
davanıyor Harbı kazan- 3 _ 6 kilometre I~ int kovlüleri 

Avrapad• • Aiman,,a- mak için bütün yaklaşbll'r Mihvere ka111 
ya lrarıı veni bir ce11- vaıhiı ortaya -e- mukavemete 

.ı.. a I JC ı.._ • .JapoRI•......,,. sa flad· 
ne çı a~':.~ cn:nzı yor koyr-9 ak tiztın nelePlnl ele ·~-- davet edildi 
A•erllcablarm Serbest -•- •lngap,,,.an rnalıaveıne- -•-

Sue iistüne sucl 

Şantaj yapan bir polis 
ve iki arkadaşı tutuldu 

JllllladQI ı_.ı etmeleri Amerllra ıueteım Sin· ti azan dPrnl)Jecefı~w . Çla Ye Bladlsta• adtlte-
•-temel• lllllYeln PPID' .. byl .. hal'bl ~~ !!!> d~=f.~ Nil dö•• ndllYm'I 'l'ellldl ............... -·a Adllyefleft flaçaıd 

laallyetL mtacaemı Ye drat rı batıda Payalebe çevresinde gelişmiş- yenmek için luarpldda tCNlflePN de ~ ~ele ............ 
!Wyo pzetesine göre ımta aonunda IAzan oldalm tir. Taarruzların her ikisi de pek büyük llÖYeB .......... İstanbul, 14 (Yml Amr) - Olmanllerdir. 
~ aiyllll *lecliı'. ....... --a--.. kuvvetlerle yapılmıştır. Ayduı lldJnda 1ılr .... mllllal'Q Be iki SUQlular hakJannda ftl'llen tırıJdf 

Sinppunm ~ d~#·~~ l>6şman bugün de baskunna devam ~.. ~ <Walllcla 1ılr tlıdrdm tmtaj l'lll'IDdan 80llra adJVec1en ~k 
li havacliıt Wbıı .ılmqbr. Buna 1ebep, V~on. l.f CA.Af - cBaltlmor ~ve taarruzJarını ~n uçan Yeni Delhl. 14 (A.A) - MuetaJ yaparak 150 lira alırlarken auçClstünde nllşlene de çabuk tutuJmUf]lır ve ._.. 
Japonların bu mOstabkem tehr1 11 "1bat Sam ıcuete.ı tanlan yazıyor: bGyUk. tayyare teşkillerıyle pike tayya· Can Kay Sekin Hincli.tanı ziyuednln )"'kalunmflır w ~ aevbıfllm•t- Jdfhaneye g&ıderllntiflerdlr. 

'L..... -n..-..ı- ~ Siap ho hu harbi milU n-lerinin ve toı.ısunun bombardıman-. ecaıı-pmını,11111 ._.......,._. --. resmen d6'ür- ınır Zl(UDU ta- lari l destekl ,...._ hedeft Cinin ve H"ındiatanm ma.teru H 
mU. ~ rlhlmlzin en uzun. • çetin "Ye belld ele y e em:~--· düem ecelı: uba be1ed hazırla- A bk l ı Ştmcli J~ yeni yeni teviller ya- en acı harl>l 7al)acektır. DOşman '9hrl de geceleyin famlalarla anı yen m re ususı ma eme er 
payor ve SJnppurda Qmit edilmlyen bir Cazete Japon IDUftffalayetlerini b?- bombardıman etmiştir. malt lc:ln «erekli olan kaqıhkb srhemn 
mubftmet gösterildllbıl llHy)fyorJar. derek bbalann Rmuhmclan Avutturel- İngiliz ve Avusturalyah, Hintli ve eaulannı kurmakhr. Maretel slmal heb 
BunUnıa beraber İngilizler Singa veblarm ve Hollanc:la Hindiltanının ye- Malezyalı kıtalar ~ ortasına dolru hududundaki m6defaa hazırlıklanm da •• k d • b 1 
clDtecellnl ~~ ...... smae::: ı .. k..tdlklannı helirtlYor "Ye eli.Yor ki: daha fazla derlemek için dilpnanm yap- •örecektir. gun e a ar ışe aş ıyor 
ipli eneWen ~ olaQdı, Ba iki memleket hbiik zorluldara rai- blı bütün tetebbOslere ka"1 koyuyor- CiNLiLER iYi 
Sinppunm apb. ym. bir muvaffakıyet men mBcadeleye denm edeceklenlir. lar. Bizzat ~ i~nde de dtlşman top- DöVOSOYORLAR 
oı.cakta, fakat tlmdl her llçeD 24 IUt Onlara cemet vermeliyiz. Harp Jstlhsa- çusunım ve tayyarelerinhı wntirdlll il Jrrswnzn11a ll•ı.,&... __._.,. ..__._.._ ...._ 
J4IPOIJ'1ar 14:1ıı bir muvaffaloyetalz)ik te- Jimld uttmnak euretile dümıana cevap kurbanlar ve hasarlarla pasif korunma Hint .ubaylan Birmenyada imparae • ...--.,W la ••---• ..............- •ıo-• 
Wdd ediJmektedlr. Maamaflb ne de ol- verebiliriz. Bu barbi. ancak bütün va- ~d'x.iryor. t torluk kuvvetlerile 1' birliii Y•ı>•n Cin flnldllllı yallllS tiıanlNd ff Zongaldalda lldfel't 
.a Sinpp.ır dOşecektir nmm ortaya kovarak bzanacalaz. TOPCUSUN~:n!TF.Ş eakerlerinln JaPonlardan daha iyi da- Anllapa W ,......... .... _. ............ ,,.,.~ 

Slnppunm ~ 80Dl'a Japonla: Nevyork. 14 (A.A) -Nevvork Tay- a~=al~~~Johorşe~ rietüklerini temin ediyor. Anbra,14 (Telefoiıla)-Mllllkonm- Zonguldaktalklwermahkeme,Anbra~ :.W hangi. J" Ozerine yUrUyeceklen mı.d ~1;"'-ı>k; yanıyon h-.hkh yazı- şı altına alarak yeni kuvvetlerin geçme- HlNT KöYLOLERINl DAVET ma kanunu mualblnce bu bmmda )'UJ- tzmııde bJrer mlhJrtnM lmru1acaktlr • .,....:;;.:. = :-1 ı..rm!mlnpı&': sın s:..:: Y~IYot ..,. mec:lııınlvetlmidn sine niini olmuştur. Jngniz tan1dan ha- Nanur ı 4 CA.A) _ Hint kbl6 lı suçları .ftJe.venleri muhakeme etmek Bu mahkemeler on lllne bdiar faaliy .. 
hewım kapenaca1mı w y-ı bir 11fba. hir remzi mahvoluyor. Bu hal mede~ rekata iştirak etınektedir1er. İngiliz ba- tetkillb l~ra komitesi Hint köylülerini üzere kurulacak hususi mahkemeljJt.~ te ıeçecelderdlr. Mahkemelertn milddel
mn açılaealm• ~1am1t. fakat neler ola- ~tbnizin tehlikede olduiunu .... terir. tary~~~eriA şiddpahefte uıı:11· fael~ln ortadan bldınlmuı kin aman- bt11tz!!t ~ ~*'k ı:::~ um~ ~ bdro1m tamanne 
aimJ .ay'lenem;., yalnız dojuda yeni Sı"eapur yansnnı .Uratle davranmazsak ~ ~ da wu ...._,_, ve m brr haro acnne olan lruriltere, birle- ~ • w ayn tef • 
nizamwn lmrulacaima bildirmit w bu- uhip old~uz her teybı maJı-yoJaca- BUY'OK DE(;işıij.l:"k""~erdil'. .ık deTletler. Ruqa ve Cinin yanmda 

mm c1a llDaÖ tnllltıerenlD )"kılmaalyle iuu srösterir. Londna, 14 (A.A) = tli İn- Yer almaia davet etmieth-. z • " f b 1 • k f ı • 
=~..= = Ruıvad:kararla,. li]izbynaklarmaghSinga~d~ Uzalı do.-.~ laarpleri ıraı se er er 1 aa ı-
- Japcınyanm -.ı- hedefidir. T = bugQn hiç bir delfpkllk ol- f& e h 1 e e 

--~ ~b= seıı·rıe·r Lalkı ~=1r~-Royterin. Japon t·ayya•e· yetı iZ a ılerlıyor . 
w Jilber )çan adalenna yap)an taar- 9T E rt yazıcısı bildiriyor : S!nppurdan ge- ~ 
ruzun bal~ asker çıkanhnasiyle h len haberler QOk vahimdJr. Büyük Bri- J • k d• ,.._ ~=':erleri Awstu- arp SBDBViiD• tanya kuvvetleri yeniden çekilmişlerdir. eri en 1 8S• w-Ut yelgUI llz- ..... lletlela ......... P-
_,_ ,._ Japonlar yeni &-L-.ı •• e kuvvetlerini har- ... taaak ..._ Adap.......a _...._ .... 
.. ""Y•,,. -"•.J'• ~. d J v be sUrmilşle~DU....,,•n kuvvetler! ..ı. k ) • • b ~ _....._,.,...._ 
YENİ CEPffttt.ER e C8 lfm8~8 maide Singapur. şe~~ Uç ve batıda er erJDI Om• ~ = = ~T Vmuımt SBYAllATt 
Ameribnm flmall IrJanda va Izlanda- altı kilometre mesafede bulunuyorlar. ecJllmektedlr. Ziraat vekaleti her mınta- Diler taraftan ziraat vekili B. Muhl. 
~ ..... ~batı Avrupada ha- mechur Japonlar .ıoıdi ~ su hazinelerine baladı! bhm hususi;vetlerinl ve ıldJm prt1arını ErkmeninAdapuandemirwtahtafalt-
mrlanan '* teeebbUa için baeJane-ç u- taarruz ettiklerini ~dlrmektedirler. &Uz&ıbde tutarak nuıl zeriyat yapıla- rib1umda tetıd1derde ba"hmrpelr itfa 
JJ]mütlıdır. Amerib1ılann .ımall lr- - 4't- Demek oJuyor ki mukavemet artık -·- oalmı _a&rteren broşarler hazırlamak- buglln)erde bir .-yahata çıbeaiı babel' 
lllllıiladan cmup JrJandaya da ineceklen 1!!11! _.. __._... uzun süremf~l.4.C.. Çünkü s=--pm Jl•ldlll .a _....__._ tadır. Bunlar ~-1''- .ı • .ıı...&..1- verilmektedir ZJraat -1.1

11 ----~ .-
fllphe yoktur. Serbest IrJanda, kendl Ji. 7.;J yapm 88P"'9 .......-• IU ibtiyacu;n.J'~~}erden ~ ~ ...... ...--..,-. ~' avı, u,ye param: .._&W.111• araba imaJl tftn ~ ~ ft 
mm1m ktıDımıJmuma bir türlü razı le Ye 45 ini 18Çllllf im• ediyor. Japonlar tnsmzımıı pek yWtsek .. +vetlm Bollaada 1'er mUnbit ve mahaUldar aah•nm tabia fabrikalarmm ~ w 
~~~ eOnktl ı!.(frı!.ııae ..... ........_ bhramanhluıı ıtiraf ediyorlar. llblcl1sta•••• seı••- bahçe :rılraatlne ı...a:.tı::r vil&- .W.,fQdah J>1r ıwe aetlrlhwl melree.. 
~-çekiııl~cıWUa6 ela mal6m Mo.kOYae l4 (A.A) _Bu tahah DHpanm taarruz1armı tanklar ve Ran..oon. l4 (AA) _Remsi teb- yetlerde ..wıtyetll kuru- dlyle alınacak yeni tedblrler etrafında 
4ur. 1-1~1hn.nıma harp ~ emirname IMlll'eclilmtetir: Sovyet ~ ~~·clVARINDA Dl: Salveea c:epJupfdn Pm halpeio- !:::~~~ ==:. ~ bul;;anıbr. z:: 
tlnee ve nnwnı gelince boşaltJlacajmı divanı .. •D&h en~üstrı.ı ldn srereken 5'çl- Sidney, 14 (A.A) _ Avusturalya tay- de yealclea .wdedl eatP• •wlv het1a- çllmektedlrler. mille~ ..,_~ el&aıktrecltr~ 
lNliyorla ]eri ••lamak üzere '11 kararlan vermlt- leri Yeni Britan da J n1ar "l nu~ttr. Veziyet karanhkbr. Ameribw.m .,.. mm ile bu tir yare ya apo a aı Singapur, H (A.A) - Royterhı uke-
Mumla tu.llıde liWıJa S-beet ~-- ·, - Bilt&n tehlr1er t.eJkı. harhln de- i!uk; ~harp ve iqe ıemi- ıt ;vazıc111 bildlrl)'or. Blrmanyack mil- YiJlıaelt. Sıhhat ıdra•ı Anltarada toplandı 
• limuıJ,mm .ı. .-cta"ecelderi ...ı..I- ftml mGddetmce lnü. tayYa"re ve tank rm • • = J=~ llartabanc1a nehrin --------

~ AJmanp Uç cep1ae de ..... !b!:b.!f~ d;;::,,;.~ endilml- V ififtlft VOSi yeti AMERiKAN Tieuot Anbra, H (HUIWll) - Ytıbek ıabbat lımmı1ı memleketin art baatabk ~ 
9D1c1b- : 2 - Bu sefer~te ça!qa\Uecek V~a. 14 (A.A) - Harbiye na- t6ruı ahhat w içtimai muavenet ft1dll = ~;mı:veti mq .oldutu mUpı-

1 - J>olaMla ..,_,.. m.. bruJan erk.Jder icJn yas haddi 16 ile 55, kadın- • • zırhluim tel;1lilı 8ataan 78lllD adum- Dl'. HulGsl Alatqm nklllhvle 1MI Şu- ._~ ~ ~ •tı;a ~=~ 
~ lar idn 16 ile 45 arumdachr. A merıkalılara de fuılah CUP1'1DW olmuttar. bat lçtlmemı yapmak lcJn toplammfbr: _.., UFJLIP 

1 - ...... W1 mmı,a 1* 1lata 3 - Fen "Ye "'1bek tnektep taleh.- JAPON TAYY AREL.ERiNiN Toplantlda pdeUk lf1er bir brua ı...s. ~. lUiha eMerek ~ - ,,.. 
Awapa....... lerilewnztklfanalarve~bak- •• v· . F YANLISUOI ........ .._.. ..... 

~~llataAv- ::=::a~:::ıar·tı: trore ıp ran- J~l::.~::: lngilteretle nazırlılı Alrılıada laarp lıarıı· 
ıupeıla k.....c1er bahmdarmü ....._ •ferberlikı.,. lst1ma edllmlttlr. M· h ldneii tflfek atealne tutarak • kayıp- • • 1 1a 1ı 1 ... , ~ , 
..... Batta de•.._.." ma wtllDa 4 - Seferl>erlilten kacanlar hlr ae- 8881 J vere Ju 'ftfd~. lfl O mı yan arp G• llC 1 fa~ yore TGG i• 
~ ~-- durum ::~ 8!in::~-:A.~ eezw- V&klamyor SIDDE11J T0PCU DOElLOSU binni İafenİ.)'Or yetinden ibaret 

MIBv:r.atN l'.AALtn:rt • . -,.- v~ 14 <A.A> - Harh~ --e- • 
-.... .Wıeıuım.. 111ır .tlı1ma .l,,111 Japonlara 11iJre • ~Artar t:~.d.~ı::--1 LancJra, 14 (A.A) -O.il ıı.;,ı.... ıt.ıan. u ~> - Orta fark hava 

lmıabJdaula 1aJ1gndulr1-r& haber a1m- <*.....,. 1 ... s.w.w FRlllSl YA iÇii BiR iHTAR mıc:la .tddetli toPeQ dGellom olm: -- J'IZl70l': İf v.-ldbv DUJrhldan telıllil: ~ Tobrub hDcum 
maldadlr. Bımbır anmıda m mUhlm • Japcmlann Cavlte sahilindeki ~ uumda tam llJlbiyetJer m•elı±h eden dUpnan tananl.nm1ea d&rclu.tl 
olanı Nornı;Jl Kulallaa ile IW8fll1 An- 78 AMER1KAN DENtzcıst Y IPILIASI ISTEllYOR lan korOlldodakl Amerikan Bc1afaa M1ll JAsımdar. Nmrhk wzlfeler1 oJmı.. dOtUrmill bir pJarmı huara ulratmil-._.kcr= AbninpJı m,.fet1er1 'Ye JAPONYADA mevzilerine m • pn bir harp kablnell lmrmak ır.uurldir. ar: Bia iki i1nare kqbettik. It1l7ftllu 
JUbreı- tarafmdan kabul edilmeleridir.. Tokyo, 14 (A.A) - Japon harp aeml- · -·- oJınamqbr ldet acauttır. Maddi &.r Buı nazırlar alınacak brarlann tatbl- kopan diler bir tQ:v.ıenbı ele dilftUlll 
ıc1.-ı1na blJlndili pbl ~ ._,ım. lerl .~dan batırılan Ud Amerikan. Vqın,t.on, _14 (~) - (Vqlqton • ldu ..6et etmekle mükellef tu ~. 
de dflpMM ~ bahman bir gemlsin{n 78 tayfası bir japoıı limımına Pon) gazetem Blrle§ik Amerika J1e Vlfl A VUSTURAL YA KUVVE11.ERI h ve muvaffak olmıyanlar itten çılranl- Ka~ ve llartuba bava meJc1anla-
edmnd&r. A\nnra Pmli KIJk1inai ~ aetirihJıittlr. l'ranmı aruıııdakl mllDuebetlere dair HOLLANDA HINDIST ANINDA mabcbr, m1B1ıt ba 8l1ıl c1eilllklflr..... ,..,.. Tn»nı 'I' JteeınMa pnplu 
,,_. lıGJdlm.elWp "bqwldJl olarak b- MUHAREBE YENi BAŞLADI bir yazwııda diyor ki: Batavya. 14 (A.A) - Royter aian- Ç&-çi1in nilfuzuna halel aelmedm 78w1-~ 
bul etuıekildk Bu ad-un 1Mıpe1dWle Tokyo, H (A.A) - Haberler bilroısu Harbin lidllbıde görillen delftiklik1er ema •3re ehemmiyetli Awatmalya m- muı bbü oJacaima lam•dir. MOJedn t9- · DUpnanm Jlaltaya hilc:umları bazı 
lltirilmall t.kmw11,.,,. memlebtJe- reis muavini racJ.yode hAkDd muharebe- 1nı mtınuebetlerl lll'SIDlfbr. MUtteflkle. vetled Hollancla Hindl.taımıa •eliyor. temediil feY mesi.yetlerl llttikçe artan haarlara 'Ve lllllııca byıplara -.hep. ol
rJDde ~ bq' .,........... kvec mat- Din :reni baflachluıı, Slnaapur n Manl1- :ı u~ m=~:u:: Vi- Buka lmı>aratorlak "Ye m&tteflk lanet- Çörçilhı )"'l'atıcı lıadelb1den ;volanm ol- clu. Bir tanue du,uNtlk DlrdlDll ba-
lııuab bu mftn-bMle alar tenkitlerde lanın düpıeüyle hareketlerin durmıya- _,.1 ... -._.-:_ BJs ..ı-ıı m..ı ıın ...... ~ 1eri de nlmektecllr. makür. ara ulrattık. Bu hareketlerden c:l8ı1 
llaJamrn'lqtur calmı sayı.mı, ve twı1an ilave etm1plr: ı....-.•&uu~..... ......... up UAUD1e9 Batavya. 14 (A.A) - A.....ıanJya. • uçallmn d&nnemift:lr. 
~ım zbuwti de mdmıre - Bu harp dUpnan tqpraklarmm it- tine ~ fUDU IBylemell)'lz: h kuwetler aimı ha't!ncle pJiyarla-. Bun J t KahlN, 1' (A.A) - lnsdk 1mnederl ..ne;.m;;.eee; Mkeıt 1mnet191'- sa1i7Je bitmez. B1rl8fl'k devletlerle Jıı.. ııa:: == = t=:: Jann. meTCUtlan aClia YUl'Üluyona da • apon aanuz• um~~~ Jtd..AI- biı' 

le IJll1i _..,. .. Jrtecllr. ~ Jıılllca. llltereJe pes dedirtmek ~ harbi dllf- baclilerlne ~ mnzilerde ,.., 11 •nm fi"'---.- ~-
rlllmm hm. •kuv:.W. .-.. :;nmanatapraklarmal6tilrmekllzım.. =~qer~.!:medev~ almaktaduom. lannı zayıflat- =-= ~-= 
~~ .,,.-::_-~ ~..:.,_ 4-- t...-.ı.·-· ile •-..ntere v• BJr.. rak Mihvere yardım edenmüz w lıflh.. ~...!~A bava kuvvetlerlmJzin de de9tell;vle dUD 
~ ...... ,,..~ama~ ıe;&.....a- ..... wra .uaau ,,.. devletleri harbi kazamrlana J'l'IDla """'wvun.J"UI .. L •• k•• ~ mot&iil konuma taurm .._ =:r ~~ aörnn:~e:ı.1: ==~~~ :=.:tt111 Wr memleketin peyki-. .u~':n~> .;;,.!apo~= maa mum un ~-~~~ 

kopanlmq demektir. • • ~.!';:' taanva ~.Bum- -•- Benı, 14 <AA> - Gaet de sım.m 
-----· AIDerllra 981d Ba-Q'll .....,., ............. ::a tay -=~denF!i18 Pj: Ceılwp .... ....,.,,,.,,. Londra mahaltlrl )"'Sl10r! 

.... .............. llnlma lstı••dl.. ......... bvTetl!n tıiddetli mmv~et= ••• .,.,. ............. m!~blr~ ~ 
lafıldln ~- V..ın.ton. 14 (A.A) - Amerika. Boma, 14 (A.A) - B. llusmlbıl ya- mitlerdir. Bir• ..,....GtcU öldür6ImU.. f~d ld~ Londracla ~yor. Yaba fU'ktlll 
Santiyaıo Stli. H (A.A) - 8di mtl- eski Romanya bah Karolun hlr Ro- nmda İtalyan orduJan genel kurmay ~: .IJ''emnf' Paı.m.n, f9lırine ~ Batavya. 14 (A.A) - Cemasa "bab Londraya aelen habemre 81re lllhveı 

dUu mecllsl ŞilJ. Mhlilerlnclekl hayati manya hareketinin baema Pemek Gzere başkam ıeneral Kava1ero oldulu halde -.muamıı RÖetereıı emare yoktur. Puifikte müttefik deniz kUVTetleıt bet 4evletler1 Afrika:va ~ty.tll imaD 
noktaların tahldm•ııe ait tedbirleri dil.o Amerlkiın plıiıeDe l'UI 61mamlfbr. Hırvat ordusu 1-ltomutanı mareşal • kamandanhima tayin edilen Hollanda- v~ mılzeme takviyeleri a&u1er17orlar, 
tasdik etmlftlr. E.kt bal timdi MelrPbdadu. Kuaternlk 'Ye maiyetini kabul etmiftir. BM A "-ld&DIB h am1ral Helfrih yeni takviyeler alchil d:ier taraftan General. OblD1ek t9 

m.ea.ahk SwCmaıı z.fer Tllft... hmir Bıllgme ~ Saı.u.Jdda BelWiil ŞelwM Jlr J'Umı,.. 
D8aJa ftlııl ie Mnmt lllfb Dllere Teu8uw Bdllen Nefll Bir - , 

BUGUN 

Cif ol d8. 
OLME. YEN A.Ş1'':ın ana nıas Y•ldı 

LAUREhCE OLi ıER. ve 
JOAN f ON tA.ıNE •••ccA MA'lbıBu:llDBN İ'.l'tBADN 

R~Vll _.... ~ tekdirde Jaı>on mnnakelalanna h~ kendi ordusumi aU.rat1e kuwetJ!mdlnne-
~.._ wawa ederek Japon taarruzunu ehemmiyetli le çabfı:ror. 

LOndra. lıl CA.A) - Hava aa. eurette zayıflatahlleceii kaneatiodecllr. eııww, _ _..__ 
ftllnm tebllli: Dan Kele 1>31-eslnde ke- Amlre1 m&ttefikler mildafaac:la ltaı.aiar ~- ......... 
tlf Uc:utU yapan lnsrillz tayyareleri O.- bile ~ kuvvetlerine taarruzl hare- -,,._-. 
tand aemklannda kiiefik Wr düeman ae- ketlerde Wunaiek ~ ~ pdqlll ........ 
mlslJle hiicunı ~ I>Gtman nl.Yetinl he.Ji.yor. KG..-a. 14 (Huasl) - Vllbet 
ueaklan1e yaDiJUa bir ~. hlr 8 mabm"u:la bliYük 1>ir toplanb )'SOll-
diltman ac:alı ~8'1fir. lkl na- Bir Adana melnısa öldtt mıttır. Vali c&mhuriyet lalklhnetlnJa 
ımz ku~. Ankara, 14 (Telefenla) - AdDa me~ çlftçfye 1rıymel1i :rarCbmllmm ve iki kat 
---~ usu 1brabiin Mete dUn pce kalp durma- eıaUul abama• 16zummm anlatm9'tlf• 

l'olı)'Oda ................ mııcJan vefat etmiftir. C.azeel ~ ICmJarcla bu l8e'YZU ...... caı.ıe-
.. ??977? .._..... (bugUn) bldınlacUtır. lir devam ediyor. ................. , ~~----·--- •-......-----. re!°~~~i;=~ Dl'l!SAT yatt,t llam ........ aK .... 

S1:A!$.AB: ue _,. ue. 1 c1a ~ Pmr 11 ._ 1-tlar • kufi to:rma • taHm1eri yapdwktn-.. t&TAIOIULD.&.. YeMll •11Peaıll 
BD ottN ıut M.Aı1ıu UCUZDUR Bu ...... 14 gU:n sOrecek ve bava mfl- Ankara, 14 (TelefoAla) - tktisat w- BudasMtte. 14 (A.A) - A7u meo-

DiKKAT: 

jl~~P-.19'1'91!~-~-.... ~_, .... ~-------------...ıll....,_,"m blltilD Jhtfmll11erl ve aru-: Jdll Sırrı :Qllr ~ .._.:_.(dün 'a1qi1it) JW ~ ~ ftkll ~ ~ ıet1er1..,. &ıODde tutu1lıolbr. ınmw. ~ ~ ...,_ m •• .-.. ... 


