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.... fiv~ t kAbu) edilmez .• Cümhuriyefüı ı>e CUmhuriyet eserterinin bekçisi aabahla,. çıkar siyasi gazetedi!' YENf ASIR Matbaaruıdı ba'<!lmı<tır 

j Rusya Harpleri j j Japonlarla Harp l 
iki taraf ta 
hüc mlar 
ya ıyorlar 

rikan 
filosu hare
k te geçti 

Rıısyada kar Itır içinde ileTle yen motörlü asker vasıtalari · 

Di..nva Buhra
nından korun-
tı~anın iki caresi 

Afrikada vaziyet 
---·---

Mevdan muta-
rebesi henüz 

---·---
lfühümetçe ıstihsaUitı başlamadı •• 
Gl'ttıracalı ameli !edbir· -•-

---·---
iki tarafın da iddiası 

şu: Karfı hücum
ları püskürttük! -·Rumenler Kerçte Bai-

dar ile demiryolu üze
rinde Vladislavolıanın 
alındığı iddiasında. .. 

Moskova, 3 (A.A) - Dün geceki Sov
yet tebliği : 2 şubat günü kıtalarımız 
cephenin bir çok kesimlerinde taarruz 
hareketlerine devam etmiştir. Cephenin 
muhtelif kesimlerinde IDtlerciler karşı 
hiicumlar yapmışlarsa da bu hücumların 
hepsi piiskürtülmüştür. Düşman teçhi
zat ve bilhassa insanca biiyük kayıplar 
vermiştir. 

Japonların eline geçen Bcmıeo adasındaki petrol kuyuları 

l&tihsalatı arttırmak kararıarı 

Muhtelif bölgelerde han
gi nıaddelerin ekile
ceği tespit olunuyor 

---·---
Har b ı Joponyanın ka-
pılarına götürmek 

ga vreti bafladı -·Amerilıan uçan lıaleleri 
Japon gemilerine, tay• 
yare ve hava meydanla· 
rına zararlar verdi ... 

Honolulu, 3 (A.A) - Amiral Ritin 
bildirdiğine göre Amerikanın Pasifik 
donanması bütün çevrelerde hareket 
halindedir. Amerikalılar harbi diişman 
topraklarının kapılarına götürmek için 
büyük gayretler gösteriyorlar. Hadise
ler yakın harp stratejisi için Pasifik kuv
vetlerinin ne kadar ehemmiyetli oldu· 
ğunu göstermiştir. Bu halde, Pasifikin 
geniş sahalarında her gün ve her yerde 
isimiz olacaktır. Düsmanı mağl(lp et· 

ler alınması, mdfetc:e İngilizler çehilmeğe de· 
hayat şaf'!lar11",.~; itana· vam edivorlar • Mihver 

athtirlıgın h"' m ordusu daha 

Kıtalarıınız bir kaç gün evvel Teodos
ya şehrini terketmiştir. 

1 şubatta 11 Alınan tayyaresi diişü
rülmiiştür. Biz üç tayyare kaybettik. 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Ankara, 3 (Yeni Asır) - Milli korun
ma kanununda yapılan tadilatın tatbiki 
için vekaletlerde hazırlıklara başlanmı!!
tır. 

---------------ı mele emelimize bu suretle daha tesirli 

lıılınmasıdır.. ilerlivec:elı mi? •• 
Yirmi dokuz ay evvel Avrupanın gö· 

heğinden çıkan ateş biitiin hıziyle bes Kahire, 3 (A.A) - Orta şark tebliği: 
!otaya atlamış, dünyayı kanlamıştır. Mususun şimal doğusunda çöl bölge-

Türkiye ciimhuriyeti düriist ve sami- sindeki seyyar kollarımız bütiin cephe
hli politikaı;ına inzimam eden basiretli de taarruzi hareketlerine devam etmiş 
hareketleriyle bu nte~in bugüne kadar ve buldukları her yerde düşmanla çar
dısında kalabilmistir. Bu. büyiik bir sn- pışmağa tutuşmuştur. 
\dettir. Cebel Akdar bölgesinde 4 ncü Hintli 
Etrafımız ateşle çevrilmi~ olduğu hnl· tiimenimiz takviye alınış gibi göziiken 

de Yll.rdumuzun huzur ,~e sükfınu ntu· dü~manın devamlı baskısı altında geri 
haf çekiliyor. 

aza edilmektedir. Hava kuvvetlerimiz ve bilhassa av ke-
Yalmz ~urasını iyice hntırlaınnk lu- ş if kollarımız bütün gün 4 ncii Hintli 

ınmdır ki sulh ve sükfuı içinde bulun- tümenine ve seyyar kollarımıza tesirli 
DUun.ız, dünyayı temt>linden SOt'~an raci- müzaharette bulunmuştur. 
aların. tev1it eylediği buhranlardnn mrı-
IUn kalmamız demek değildir. * 

Be eriyeti inim inim inleten hBdi~c- Londra, 3 (A.A) - Royter ajansının 
leıin ıstıraplannı. akislerini elbette Libyadaki hususi muhabiri bildiriyor : 
ıııemleketimize de intikal ettirecek diin- H er ne kadar Romel Cebeliaktar çev
Ya bulıranının tesiralı bizim hayatımıza rt>sinde kuvvetli bir surette ilerliyorsa 
da müessir olacaktır. da burada heniiz bir meydan muharebe-

Bu hakikati hiç bir zaman göz öniin· si verilınemistir. Romel bizi yakından 
Clen uzak tutınamağa ihtiyaç vardır. tHkip eders: .Elageylada h'.'! ~urd.ı_ırdu-

.. be • • • • b'ıze bı''ıtii"n ha ğu zamanki duruma kendısının duşmen8!' gırmeY'Vlımız • • . . l ı 
Yat şartlannın normal bir şekilde cere- si. m.uhtemeldır. Bız o. zaman ~ arnıştıK 
Yan etmesi imlcllnlannı bahşedemez. kı bızzat seçılen mevzılerde mudafaanın 
Böyle bir hayat tahayyül edebilmek, büy'.ll< ~.ay~~lar.ı var~ır. . . . 
dünya ile olan münasebetlerimizi inkar Dorduncu Hint tiimenı ıntizamla ce
ey\emektir. kiliyor. Ve Cebeliaktardan geçe':' başlı-

Bu badireyi en nz zararla atlatabil- ca noktalarda artçı muharebelerı veri

ftıek için azami derecede fedakar ve fe- yor.. MUD.. AF AA HATTI 
tagatkir olmamız ve diinya buhranının BlR 
tesiratından uzak kalamıyacağınıızn OLMADAN.... . . 
bıanmamız lô.zımdır. Londra, 3 (A.A) - !=~ İngiliz 

Aksi takdirde hayat sulmtiyle karşı- askeri yazarlarından yüzbaşı Riborhard 
la.•mak mukadderdir. Deyli Mey] gazet<;sinde. Libya muhare-
Ekmeğin kame usulüne bağlanma<I beleı:i hakkında dıyor ki : . .. 

han iase maddeleri fiatlerinin birdenbi- Brıtanya kumanda heyetı bugun Na
l'e yükselmesi bir kısım kafalarda ~u po\yonun prensibini unutmamalıdır .. O 

Bir Alman askeri Rusyada 
karlı aiperde 

Alman ilkbahar taar
ruzunun hedefi ne? 

---·---
B. Hitler Kaf-

lstifııamlan d?.ğunnn,.tm:. •Yahu ne da şud( Sonu Sahife 4 Sütun 5 le ) 
oluyoruz? Hemı7 harbe gırmedcn aç mı ' k tel 
kalacağız? asyayı zap . 

19a harbi dört sene devam ettiği hal- Mısır buhranı I~on· · 
de bu derece sıkıntı çekilmemişti.. Bu k • t• ecek 
ne ~ald":1·· ".'e sn~~··... . • . drada fena karşılandı me ıs ıy 
Fılhakika fıat yukselışlerının bır kıs- • 

ını tabii ve bir kısmı da muhtekirler~n - ·- dıvorlar 
bıanevralnrı netice~idir. Bazı maddclerm A ~ i M .. et Halil . 
ortadan yok oluverisinin de muhtelif sc- yan re.s e m --·--
hepleri ~ardır. Bu sebeplerin hangisi- bey yeni lıabineyi t 
nin haklı ve hangisinin haksız olduğu- teşlıil edeceJı.. uDoneçn teki Rus aar· 
nu arastırmak bugünkü mevruumuzun Londra 3 (A.A) _ Gazetelerin Kahi- ruzuna ehemmiyet veri• 
dışında. kalır. Burada belirtmek istedi- re muhabirlerine göre Mısır kabinesi liyor ve Rusyaya daha 
fimiz nokta şudur ki dünyayı saran mis- Kral Farukla nazırları arasındaki ihti- tiril 
li göriilmemis atesin tevlit eylediği sı- laftan dolayı istüa etmiştir. Sırrı paşa SÜrade tank yeti~ • 
kıııtılardan hissemize diişeceklere biz kabinesinin istifası Londrada iyi karşı- mesi isteniliyor .. 
ınetanetle ve soğukkanlılıkla göğüs ver- !anmamıştır. Sım paşanın Mısır - ln- · 

kti•• Londra, 3 (A.A) - Taymis gazetesı-
ınek mevkiindeyiz. Dünyanın çe gı ıs- giliz münasebetlerindeki hizmetleri 1 hrabın en küciik payının da bize isabet Londrada takdir ediliyordu. Kral Faruk nin asker! yazarı doğu muharebe eri 
ey\edi~ne inanarak feragatli davranma- yeni hiikümetin teşkiline Ayan reisi hakkında diyor ki : 
ia mecburuz. Mı>hmet Halil Beyi memur etmiştir. IDtlerin ilkbaharda ilk taarruzu Kaf-

Çünkii ıq14 harbi ile bugünkü vaziyet kasyaya karşı olacaktır. Taarruzun ilk 
arasında aleyhte ve lehte olan bir cok k alfunetleri ilkbaharla birlikte gözüke-

İktisat Vekaleti iş saatlerinin arttırıl
ması ve bilhassa mensucat fabrikasında 
üç amele postası ile 24 saat fasılasız çalı
sdması etraTinda kararlar vermek üze
ttdir. 

Ziraat Vekaleti de gıda maddelerinin 
daha fazla yetiştirilmesi etrafındaki tet
kiklerini bitirmiş gibidir. Muhtelif böl
gelerde hangi maddelerin ekilip yetişti
rileceği tesbit olunmaktadır. 

MUHTAÇ ÇtFTÇ1YE YARD™ 

Ankara, 3 (Hususi) - Yarın (bugiin) 
çiftçilrnmizi ilgürndiren koordinasyon 
kararı neşredilecektir. Bu karar muci
bince, muhtaç çiftcilere ucuz fiatla zira
at aletleri verilmek üzere ziraat vekale
ti emrine 500 bin lira tahsisat ayrılmış
tır. Vekalet bu para ile temin edeceği 
saban ve saban demiri gibi çift aletini 
yaptıracak ve ucuz fiatla çiftçiye dağıta
caktıT. 

Elde edilecek neticeye göre ileride bu 
tahsisatın arttırılacağı da haber alın
mıştır. 

Maresal G .. " o-
rin2" Italvada ___ , ___ _ 

Askeri meseleleri /tal. 
yan genel kurmay 
başkanile konuıtu -·--Roma, 3 (A.A) - İtalyayı ziyare1'e 

gelen Mareşal Göring Kral ve Mussolini 
tarafından kabul edilmiştir. Göring Ro
madan Sicilyaya gitmiş ve bu adadaki 
Alınan hava kuvvetleri teşekküllerini 
teftiş etmiştir. 2 Şubatta yeniden Roma
ya dönen Mareşal dün veliaht Prens 
Umbertoyu ziyaret etmiş ve sonra as
ken meseleler hakkında görüşmek üze
re Genel kurmay başkanı General Kont 
Kavaleroyu kabul eylemiştir. Dün öğle
den sonra Mareşal bir kerre daha Mus
soliniyi ziyaret ederek kendisiyle yeni
den uzun bir görüşmede bulunmuştur. 

"Y "A k h . -cnı sır,, ın as eri mu arrırı yaz.ı yor 

Almanlar bilhassa Kı
rımda iyi durumda değ-il 
Rusların ilerledilıleri nolıtalar • Afrilıada har· 
bin sonu ne olacafı • Sing apur dayanabilecelı mi~ 
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DOC.U CEPHFSINDE : raktıldan yerleri itgalden başka hiç bir 
B. H.itlrin bu defa milli sosyalist fır- netice elde edememişlerdir. Çünki Rus

kasının Almanyada iktidar mevkiine lar, taarruzlarını kah şimalde, k8.h mcr
geldiğinin 9 uncu yıldönümü münasbe- kezde ve k&h cenupta veya Kınında 
tile aöyledği yeni nutka göre doğu cep- yapmışlar. fakat hiç birini k8..fi bir ha
hesinde Alman crdu.sunun taarruzdan zırlık. insicam ve kudretle yapamamı~ 
müdafaaya geçmesi güç olmakla bera- lardır. 
ber muvaffak olmuştur. Sovyet ordula- Almanlar, iki ay evvel kış müdafaa 
n, Alman birliklerinin Moskova çevre- hattı olarak alacaklarını tahmin ettiği
sinden geri gidişlerini bozgunluğa çe- miz müdafaa hatbna bugün umumiyet
virmek için ellerinden gelen her geyi le varını§ ve yerleşmiş bulunuyorlar. Bu 
yapm1~lar ve Alman artcılarına müteva- hat iki ay evvel çizdiğimiz veçhile La
li taarruzlarda bulunmaktan geri dur- doga gölünün cenup kenarından başlar, 
mamışlardır. Fakat bütün bu kanlı taar- Wolchow nehrinin garp sahilini takip 
ruzlardan §İmdiye kadar Almanlann bı- (Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

farklar vardır. ~=s§e ern:M E=f?::!!?C' '! Q!:'l , cek ve taarruz için, kışın uzun aür~Ü~ 
Biz 1914 harbine memleket içinde he< çevreler dv;ında kalan daha musaıt 

liirlii maddelerin büyük stokları bulun- S KA Kafkasya ikliminden istifade edilecek-
duğu bir de•·irde l(İrdik. Dört senelik tir. 
harp denesi bu stoklan eritti. İstiklal • • • • • • • • • • • • Kafkasya petrollerini ele geçirmek ve 
>niicadelesini miiteakip normal hayat Japonlar bütün Bor• Karadenizdeki Sovyet donanmasını ez-
•artlan bru;lndı~ı zaman dünya büyük mek maksadından Hitler vaz geçmemis-
iktısadl bir buhranla yine karşı karşıya neOVU aldıklarını tir. Bu taarruzun başarılması icin en 
geldi. Bevnelmilel ticaret serbestisi or- • esaslı yerler Harkof ve Dinyeper Pet· 
tadan kaİktı. Bütiin milletler itlıoUlt ve b 1 d • J rovsktur. Bunlar başlıca şehir yolları-
ihracat sarllarını ağırlaştırdılar. Dünya j İrıyor ar run kavuştuiıu merkezlerdir. Bu itibar-
iktısadi buhranının doğurduğu sarsuıtı --·-- la mareşal Tiınoçenkonun Donec ha.vza: 
,,e cökiinfiiden korunmak istiyen millet- sındaki ileri hareketinin ehemmıyetı 
ler asılmaz gümriik miinialan vücuda Tokyo, 3 (A.A) -. Borı_ıeo adası ta- meydana çıkar .. 

d mamen Japonların elindedir. Dig" er taraftan Rus filosunu yok et-
gctirdiler. Bunlar arasında biz e var- Bu ada 781 bin kilometre kare biiyük- mek ve Azak den!zi kıyıları boyunca 
dık. .. . • Jiiğüııde ve 2.700.000 nüfusludur. Ada- yerleşmek için Almanlar Kırımı bir ba-

193·9· Y •. ıLna tckudd.u.rn eden o.n yıl ıç.ın- nın l.SOO.OOO nüf· '"il! 535 bin kilometre ak · J d. d h k ki d ti k ~ samak olarak kullanm istemış er ır .. 
e uyu sto ar vucu a ~e rme un- kareli biri Hollanda, diğer kısmı da İn- Şimdi bu bölgede durumda düşman le-

kansızdı. Ancak karstlıkh ticaret anlaş- il' .. .. . "d' Al ı. 
maları kontenjan ve takas usulleriyle g lZ somurgesı ı ı. hine bir miivazene göriilüyor. man ar 
,-·;~liik ihtiyadar temin olunabiliyordu. Sivastopolda az ilerlemislerse de Teo-

(Sono sahife 2, Sütım 6 da) (Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 

• 

r.o 80 IUJ llQ 

KilOl'fETIUi 

.Şimali Ajrikada harek<itın geliştiği ııerlerl 

yardım edilmiş olacaktır. 
!Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Amerika Bahriye Na.zın 
B. K N OK S 

)._ merikanın hazırlan
ması vakte muhtaç 

---ı•---

l•çak imalatı 
vılda 100 bine 
çıkarılmak is-

tenili vor -·-B. Knoks istihsalAtta 
rastlanan güçlükleri an· 
lattı ve işçilerin mecburi 
hizmete tabi tutulma· 

sını istedi .. 
Vaşington, 3 (A.A) - Ayan meclisi 

komisyonunda bahriye için 26 milyar 
495 milyon dolarlık tahsisat hakkındaki 
kanunu müdafaa eden bahriye nazırı 
B. Knoks iki Okyonusta durumun na• 
zik olduğunu bildirdikten sonra sözleri
ne şu suretle devam etmiştir : 

• - Biiyük deniz silahlanması prog
ramımızın tatb!ki için ~de 24 saat ça· 
lışmağı temin etmekte zorluklarla kar
şılaşıyoruz. Çünkü patronlar gece yan• 
sından sonra çalışan ekiplere dahil ola• 
cak işçilerin ancak yüzde onunu ikna 
edebilınektedirler. 

YILDA 100 BİN TAYYARE 
İstihsalde en büyük tıkanma uçak 

motörleri imarntındadır. Bahriye yçak 
imalatını yılda 100 bin aded!ne çıkar
mak tasavvurundadır. Bunun için gere
ken tahsisat, hafta sonundan evvel ve
rilen ve tahsisat tutarını 39 milyar d<>' 
!ara çıkaracak olan kanun Hiyihasında 
derpiş edilınektedir. 

Uçak motörü imalatını müthiş surette 
arttırmak Hlzımdır. Motörlerin konaca
ğı gövdeleri büyük bir hızla yapmakta 
olduğumuz anlaşılıyor. Bahriye, maki· 
nelerini her zaman işletmek icin ehil 
adamlar bulmakta çok zorluk çekilınek
tedir. Her hangi bir fabrika mevcut i.Ş
çilerin yüzde altmış kadarını saat 15 
veya 16 ya kadar gündüz ekibinde, yüz• 
de 30 kadarını bu ekibi takip edecek ge
ce yarısına kadar, fakat yalnız yüzde 

(Sonu Sahile 2, Siitün 2 de) 



''Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

eder, Waldai yaylasından Riiev, Wiyaz
ma, Orel, Kursk ve Charkov şehirleri• 
nin doğularından geçerek Donez bölge. 
sine varır ve oradan Taganrog'un doğu
sunda Azak denizine iner. 

Bu müdafaa hattının Ladoga gölüne 
dayanan şimal parçasmt Wolchow neh
rinin batı sahili teokil eder. Fakat bu ne
hir artık hiç bir mani teşkil etmiyecek 
bilakis mükemmel bir kızak ve araba 
yolu olacak surette donmuş olduğundan 
Rus kıtaları onun bir kaç yerinden gar
ba doğru geçmitleroe de hunlar Alman 
lar tarafından durdurulmuşa benziyor
lar. Çünki bir kaç gündenheri burada 
ehemmiyetli bir Rus taarruzundan bah
ıedilmemektedir. Merkezdeki Ru• taar
ruzları da durmuş veya ağırlaşmıştır. 
Çünki Alman birlikleri Rijev - Wiyaz
ma doğusunda müdafaa hatlarına çe1cil
miş ve hı.ralarda kuvvetlerini teksif et
mİ$ bulunuyorlar. 

Buna mukabil il.men gölünün şima
linde Novgorod şehrinin doğu.undaki 
Alman müdafaa mevzilerine karşı Rus 
taarruzları devam ediyor. Ruslar ayni 
zamanda ilmen gölünün cenubundaki 
Waldai yaylasile hunun cenuhundaki 
mıntakaya durmadan taarruz ediyorlar. 
Ve Ligi gölü istikametinde bir taanuz
dan da Ruıların hah•edişlerine bakılır
•• hu bölgede bolşevikler Selinger gö
lile buradan kaynayan Volga ( idili ) 
ırmaiiının donmalarından bilistifade bi
raz ilerlemit olacaklardır. 

Kurak, Harkow ve Oonez bölgelerin
de de Rus taarruzları devam ediyor. 
Almanlar, Kurok ,ebrinin şimal doğu
ıunda yaptıkları bir mukabil taarruzla 
burada Rus taarruzunun Jiddetini kır
mışa benziyorlar. Verilen bir habere 
göre Ruslar Donez nehrinin 5 O küsur ki
lometre batısındaki Losvoya mevküni, 
bir çok tiddetli muharebeler neticesin
de alarak bu suretle DinyC"per ve Petros
ka 200 küaur kilometre yaklamuslardır. 
Fakat yukarıda dediğimiz gibi Ruslar 
büyük ölçilde aevkülcey,i taarruzlar ya
pam11ıdıklarından, bundan cenup Alman 
cenahı iç.in veyahut Harkof mevkii ic:in 
t•h likeli bir durum çıkması memul de. 
ğildir. 

Kırımdaki aekeri vaziyet deği,memİş
tir. Ruelar Kerç yanm adaaile Sivasto
pola hilkimdirler. Bu, he= ne kadar Al
ml'lnlar için iyi ve rahat bir vaziyet te~ 
kil etmezse de Rusların iki aydanberi 
yaptıkları taarruzlar ve mukabil taarruz
lar tamamile mahalli ve nihayet tabiye 
sahasını geçememekte olduğundan Al
manlar için hakiki bir tehlike teşkil ede. 
miyorlar. 

B. Hitler yeni nutkile de ilkbaharda 
Ruslara taarruz edeceğini teyit etti. En 
evvel cenuptaki stepler kuruyacağı. İçin 
taarruza buradan h"flanması ihtimali 
vardır. Bu ıeheple bugün yalnız Alman
ya değil ayni 28manda ltalya, MacaıU
tan, Romanya ve Slovakya dahi ilkba
har taarruzuna hazırlanmaktadır. Fakat 
ne olursa ol.un ağır yük yine Alman 
milletinin üzerindedir. Bu millet, B. Hit
lerin haber verdiğine göre. §imdi ilkba
har taarruzuna lAz.ım olan silahlan, tank
ları, uçakları ve askerleri çıkarmak ve 
cepheye vermek için gece gündüz çallf" 
maktadır. 

ŞIMAU AFRIKADA.: 

lngilizler Bingazi ve Agedahia'yı al
makla Llhyanın zapt ve iotilası işini bu 
yeni dünya harhı tarihinde ikinci bir de. 
fa daha ha~armıtlardı. Fakat hu onlar 
için kolay olmamı~b. Çünki Libyayı hu 
defa müdafa.a eden Alman ve 1 talyan 
zırhlı kuvvetleri general Rommelin ida
re!linde Libyayı adım adını müdafaa 
edcbilmiıler ve neticede sayıca üstün 
lngiliz imparatorluk ordusuna kendile. 
rini kaptırmadan Sirte körfezinin cenu
hundaki El. Agheila mevküne kadar gc. 
ri gitmişlerdi. 

itte general Rommel burada kafi de. 
recede Alman ve ltalyan zırhh ve mo
törlü takviye kıtalan aldığı için, lngiliz
lerin tam kum fırbnalanndan bahsettik
leri bir sırada ve ansızın taarruza geçe
rek evveli Agedabia·yı ve sonra da 
Bingaziyi İngilizlerden geri almıştır. Fa
kat bu taarruz hiç umulmadık bir anda 
vaki olduğu için lngilizler bütün Ageda
bia depolarile bir çok ganimetler bıra
kıp çekilmeğe mecbur olmu§lardır. 

fngiHzlere göre general Rommelin 
ıon muvaffakiyetlne sebep, lngiliz kuv
vetlerinin kullandıkları tanklardaki top
ların attıkları iki librelik mermilerin Al
man tanklarına te!lir etmemeleri ve buna 
mukabil Alman tanklannın lngiliz tank
larını 6 libre ağırlığında mermilerle 
tahrip edebilmeleridir. Yine l~lizlere 
göre Bingaziden çekilen lngiliz zırhlı 
kuvvetleri lazımı kadar takviye kıtalan 
aldıkları takdirde y•niden ilerliyecek
lerdir. Fakat bu müddet zarfında acaba 
Rommel dl! yeni takviye kıtalan almıya
cak mıdır) O halde iki taraf zırhlı kuv
vetleri ~tasında yakında yeniden bir 
muharebenin vukuu beklenebilir. Bu 
muharebenin neticesini iki tarafın kul
lanacakları zırhla muharebe arabalannın 
•a.yı."ile vasınarı tayin edecektir. Bunun
la hernber Libyada kah lnıı:ilizlerin ve 
k.iih mihvercilerin muvaffak olmaları 
ı~klinde devam edecek olan oyunun so
nunu da ıark cephesinde bu ilkbaharda 
yeniden alevleneck olan muharebelerin 
netice11i tayin edecektir. 

UZAK DO(;U VE 
BATI PASiFiKTE: 
Buralarda da bütün muharbeler Ja

ponların lehinde hızla inkl,af etmekte. 
dir.Japonlar Malezyayw tamamile zapdet 
tikten sonra muharebe timdi Singapur 

ad ... ına intikal etmiştir. Bu adayı Malez
yanın cenup köşesi olan J oh re' den ayı
ran kanaLn ortasında bir sed vardır ki 
bunun üzerinden yol ile demiryolu geç
mektedir. Bu kanalın şark tarafı 1 : 5 
kilometre genişliğinde ise de batı tarafı 
hem dar ve hem de az derindir. Sedden 
adanın en cenubundak.i Singapur şehri-

Amerikanın hazırlan, 

ması vakte muhtac • -·-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

onunu gece yarısından sabaha kadar ça. 
lıştırrnaktadır, İşçileri gece ekiplerinde 
çalıştırmak çok zor bir iştir. 

Makineleri 24 saat devamlı bir suret
te tam verimle kullanmak için ikinci 
ve üçüncü ekiplerdeki işçilerin sayısını 
artlırrnağa imkan verecek çare ve usul· 
leri bütün gayret'.mizle araştırıyoruz .. • 

!Ki DONANMA LOZUMU 
Albay Knoks sözlerine şunları ilave 

etmiştir: 
• - Şimdiye kadar iki okyanus mu

harebesini bir okyanus donanmasile ida
re etmeğe çalışhk. Kuvvetlerimizi kur
mak için bize zaman lazımdır. Süratle ne 
ticeler elde etmeği beklememeliyiz. Me
sele elimizde bulunanla mümkün oldu
ğu kadar iyi iş görmek ve dayanmaktır. 

İstihsal konseyi harp fabrikalarında 
en lüzumlu harp malzemesini yaptır
mak işinde terakkiler kaydetmiştir. Fa
kat makine ve illet noksanları da ayrıca 
bir mesele teşkil ediyor. 

DONANMADA ASKER MEVCUDU 
Harp donanmamızın asker mevcudu 

bugün 350 bini bulmuştur. 1943 te bu 
mevcudun 533 bine yükseleceği tahmin 
ediliyor. O zaman donanma sillihendaz
larının ""yısı 104 bini bulacaktır.• 
işçt SEFERBERLİGİ 
Albay Knoks bu izahlarda bulunduğu 

Ayan komisyonunda işçiler hakkında da 
seferberlik sisteminin tat~ikini istemiş 
ve demiştir ki : 

• - Madam ki siHihları kullanacak 
insanlar mecburi askerlik hizmetine tl
bi tutuluyor, vazifesi silah yapmak olan 
bir adam bunu isteğiyle yapmıyacak 
olursa onu da memleketin müdafaası 
için hayatını tehlikeye koyan adamları 
teçhiz edecek makamların emriyle mec
buri hizmete tlbi tutmak gerektir .. • ____ _.... ...... ,._ __ ~ 
Alman ilkbahar taar. 

ruz.unun hedefi -·-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

dosyayı geri almışlardır. Ruslar ise Kı
rımı tekrar ele geçirememiş oldukların
dan şimdi ümitlerini Harkofa karşı ya
pılan ileri harekeiine bağ!aml!jlardır .. 
Bu mücadelede Büyük Bri tan ya Rusla
rın hareketlerini tasvip ile kalmamalı
dır. Tankların süratle Rusyaya varma
sını temin için bütün gayretler sarfe
dilmelidir. 

UKRAYNADA RUS HAREKATI 
Londra, 3 (A.A) - Günün en sayıl

mağa değer askert hfülisesi Sovyet - Al
man cephesinde oluyor. Timoçenkonun 
Ukraynadaki muvaffakıyetleri devam 
ediyor. 

ALENITEŞEKKVR 
Uzun senelerdE!'ll heri çekmete ol

duğum şekeor hastalığım koma hali
ne girmiş olduğu halde askeri has
tahanesine kaldırıldım. Orada kıy
metli dahiliyeci Binbaşı B. Adil 
Taşbaşın hezakatı ve ihtimamı ile 
ölüm tehlikesinden kurtulup pek 
zinde bir halde evime döndüm. 
Muhterem doktorun gösterdiği m
timama efradı ailem ve ben alenen 
teşekkür eder Cenabıhakkın böyle 
bazik doktorlarımızı memleket ve 
milletimize bağışlamasını dilerim. 

lzmiT Tayyare Fabrikası 
ahşap kıamı uatabll§' 
Mehmet !!arslan 

~.r..ıO"'..-cc;c:::::~=====~ 
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- -ŞEHiR HABERLERi: 
-ömürsüzlü((e 

karşı veni ted
bir alınacak 

soruldu .. 
Şehrimizin mangal kömürü ihtiyacı 

hakkında yeni tedbirler almak için vila
yet makamı etraf vililyetleorden toptan 
ve perakende kömür fiatlarının acele 
bildirilmesini telgrafla istemiştir. Fiat 
!ar hakkında gelecek cevaplara göre yeni 
tedbirler ittihaz olunacaktır. 

* Vilfiyetimiz dahilindeki sahil kaza 
merkezlerine havaların muhalefetinden 
dolayı limanlara iltica etmiş olan nakil 
vasıtalarının hekletilmiyerek derhal yo
la çıkarılmalarının temini lüzumu vila
yetçe telgrafla tebliğ edilmişti. 

Dün Çeşme kaymakamlığından gelen 
cevabi telgrafta Çeşme lımanına iltica 
etmiş olan mangal kömürü yüklü iki bü
yük motorun !zmire hareket ettirildiği 
bildirilmiştir. -----·-----ZABITADA 

Uc çuval ve ka
na ' İçe hırsızı 

tutuldu -·-Bundan üç ay evveline kadar Aydın 
istasyonunda işletme şefi olduğunu söy
leyen ve devlet demiryolu istasyon me
murlarına ait resmi bir elbise giyen bir 
şahıs iki arkadaşiyle birlikte zabıtaca 
yakalanmıştır. Orhan müstaar ismini 
kullanan bu sahte memurun hakiki adı 
Mevlut Sakadır, kendisi Aydınlıdır. Ax
kadaşlan Ali Kaya Tireli ve Mustafa 
Atlar İneholuludur. 

Bu üç şahıs son günlerde İzmirde ya
pılan bazı depo soygunlarının failleri 
olarak tutulmuşlardır. İddiaya göre, 
Şaphane sokağında J. Tarantonun depo
suna gece vakti girerek 825 adet incir ve 
üzüm torbasiyle çuvalını çalmışlar ve ay
nı zamanda bu işi yaparken pE!11cere tel
lerini kesmişler, bıçaklı ve lambalı ola
rak tıpkı profesyonel soyguncular gibi 
hareket etmişlerdir. 

Dudu sokağında llya Arditinin pala
mut deposuna da gece vakti damdan 
girmişler, üstteki pencereleri aşarak içe
ri dahil olmuşlar, bir çok çuval ve torba 
çalmıılardır. 
Şayanı dikkattir ki hunlar yaptıkları 

hırsızlıklarda yalnız çuval ve torba gibi 
ambalaj eşyasını tercih etmişler, başka 
bir şey çalmamışlardır. 
Mevltıt Saka bunları (Alsancakta 

devletin deposunda muhafaza edilen çu
vallar satışa çıkarılmıştır) diyerek Ax
dahan aile evi müsteciri Nuriye satmış 
ve pey olarak 119 lira almıştır. 

üçüde cürümlerini itiraf eyledikleri 
gibi çuvallan sattıkları yeri de göster
mişlerdir. Bugün adliyeye verilecekler
dir. 

DOGURVRKEH 01.DV-
Tirede Kurtuluş mahallesinde oturan 

Bn. Şehirhan Akın doğururken ölmiiş
tür. Doğum esnasında müdahalede bu
lunduğu iddia edilen ve diplomasız oldu
ğu söylenen ebe Şerife Güven ölüme se
bebiyet vermek suçundan adliyeye tev
di edilmiştir. 

YANARAK OLDV •. 
Selçuk nahiyesinde B. Ahmet Yayla

ya ait zeytin yağı fabrikasında gece bek
çiliği yapan Ahmet Kılıç gece vakti 
mangalın başında uyumakta iken elbi
seleri tutuşarak: vücudunun muhtelif 
yerlerinden yanmış ve bir az sonra da 
ölmüştür. -----·-·----ÖDEMİŞTE 
Bir ihtilıar iddiası.. 
ödemişte Ekin pazarında zahireci Kli-

zıın Ezer ve ortağı Murat Doğuç 22.5 
kuruştan satılması icap eden bulgurun 
kilosunu 30 ve 33 kuruştan sattıkları şi
kAyet edildiğindE!'ll ihtikar suçundan ad
liyeye verilmişlerdir. _________ , ___ _ 
Vilayetimız.cie kart 
ile ekmek satısları 

• -·-3 - 4 günden beri Tire - Kemalpaşa 
kaza merkezlerinde de kart usulü ile 
ekmek tevziatına hıışlanmıştır. Bu su
retle vilayetimiz dahilinde bulunan bü
tün kaza merkezleriyle belediye teşkila
tı bulunan nahiye merkezlerinde tama
men kart usulü ile ekmek satışı yapıl
maktadır. 

Ticaret odaları nizam
namesinde tadilat .. 
Ticaret ve sanayi odaları nizamname

sinde bazı tadilat yapılması mukarrer 
bulunduğundan Ticaret VekAleti hazır
ladığı bir nizamname projesini tetkik 
edilmek üzere lzmir ticaret ve sanayi 
odasına göndermiı;tir. Oda meclisi hu 
hafta içinde projeyi tetkike başlıyacak 
ve mütalaasını bir raporla vekalete bil
direcektir. 

l ... ava kurumuna teberrüler 

Bir günde kurum vezne-
36 bin lira yatırıldı • 

sıne 

Teberrüatm hızla topla nması kararlaştırıldı. .. 
Türk Hava kurumu İzmir şubesine işleri dolayısiyle alAkadarların vakit 

halkımızın ve hamiyetli tüccarlarımızın ayıramamalarından ileriye gelmekte idi. 
teberrüleri aknuya başlamıştır. Şimdi- Bundan sonra gecikmeye meydan veril
ye kadar teherrü işleri bir az yavaş git- miyecektir. 
mekte idi. Hazırlanan teberrü listelerin- Dün muhtelif tacirler Hava kurumuna 
de yazılı rakamların ödenmesinde bazı teberrülerini yatırmıya hıışlamışlardır. 
tacirler, müesseseler ve fabrikalar ge- Bir günde36000lira teberrü kayıt edilmiş 
cikiyordu. ve hu para Türk hava kurumu veznesine 

Türk Hava kurumu idare heyeti yap- makbuz mukabilinde teslim edilmiştir. 
tığı bir toplantıda, teberrülerin daha lhracat tüccarlarının teherrü işlerine 
hızlı toplanması için bazı kararlar alınış- henüz başlamadıkları nazara çarpmakta
tır. Tcberrü işlerinde gecikenlerin bun- dır. llıracatçılar grubu listesi bir ay ev
dan sonra gün kaybetmeden yaptıkları ve] kuruma teslim edildiği halde teber
teahhütleri yerine getirmeleri münasip rülerin gecikmesi yukarıda yazdığımız 
görülmüştür. sebeplerden ileriye gelmiş farz olunmak-

İtiraf eylemek lazımdır ki İzmir tüc- tadır. Teberrülerin hu hafta sonuna ka
carlar bu bahis üzerinde gecikmişlerdir. dar hızla devam ederek neticeye yakla
Bu gecikme mevsim icabından ve ticari şacağı kuvvetle ümit olunmaktadır. 

\'ilayetimizin yeni bütçesi 

Varidat ve masraf ra
kamlar111da hayal yok 

Tasarruf lüzumu da göz önünde tutuldu · Bütçe 
esbabı mucibe mazbatasında neler söyleniyor? 

942 mali yılı villlyet bütçesi, meclisin 
ilk toplandığı gün meclis azasına dağı
tılmıştır. Meclisin önümüzdeki salı günü 
yapacağı ikinci toplantıda bütçe, tetkik 
edilmek üzere meclis bütçe encümenine 
havale edilecektir. 

Vilfıyet meclisi bu sene çalışmalarını 
gayet sıkı tutmuş bulunmaktadır.. Çok 
hesaplı bir surette hazırlanan teklif büt
çesinde, vilayet meclisinin uzun sene
lerden beri ifade ey !ediği kelime ılo 
•Makas• bu sene hak.im olam.ıyacaktır. 
Yani hu bütçe, gerek varidat ve gerek 
masraf fasıllarında her türlü haynl.i ra
kamları silip yok etmiştir. Hattll varida· 
tın tayininde beliren salaha rağmen ri
yazi bir kat'iyet mevcut olmadığı için 
bütçe rakamlarında büyük bir teenni 
gösterilmiştir. 

Vililyet drumi encümeni, dairelerin 
bazı tekliflerini yerine getiren1cmek zo
runda kalmıştır. Mese!A memleket has
tanesi tamiratı için istenilen 3000 lira 
yerine 1000 lira ayrılmıştır. Ayni iş iç!n 
eşrefpaşa hastanesine 1000 lira yerine 
500 lira ayr~, memleket hastanesin
de bir pavyon inşası ve eşrefpaşa hasta
nesine bir rontgen makinesi mübayaası, 
kalorifer tesisatı meydana getirilmesi, 
sıhhat müzesi tesisi için istenilen ceman 
29500 liralık tahsisat kabul edilememiş
tir. 

Villlyet daimi encümeni, hu harp yıl
ları içinde tasarruf zihniyetini devletin 
arzu ey !ediği bir şekilde tahakkuk et
tirmek yolunda zaruri bazı fedak5.rlık
lara katlanılması icap eylediğini hazırla
dığı teklif bütçesinde ihsas eylemiş bu
lunınaktadır. 

VİLAYETİN MAZBATASI 
942 yılı villlyet bütçesi esbabı mucibe 

mazbatası bütçe hakkında aşağıdaki ma
l<lmatı vermektedir : 

•Muhasehei hususiye müdüriyetinin 
21/1/942 tarih ve 99/30-1 sayılı müzek
keresiyle encümenimize tevdi edilen 942 
yılı varidat ve masraf bütçeleri tetkik 
edildi. 

Muhasebei hususiye müdüriyetinin 
tanzim ettiği 940 ve daha evvelki sene
ler hesabı kat'ileri bütçe tahminatının 
elde edileıniyerek mezktır seneler niha
yetinde birer mikdar bütçe açığının 
meydan aldığını ve hu hadisenin sene
den seneye devriyle halen mühim rnik
darda karşılıksız bir borcun tahassül 
etiğin göstermekte olduğundan bu vazi
yeti gözönünde tutan encümenimizin 
942 yılı vilayet bütçesi varidatının tah
mininde gereği gibi hassasiyet göster
mek lüzumunu hissetmiştir. 

Gerçi 1940 yılı hesabı kat'isine muha
sebi hususiye müdüriyetinden yazılan 
izahnamede, tahsilat işlerine yeni bir is
tikamet ve hız verilmiş ve tahsiliit kad-

TESEKKVR 
Merhum sevgili hahamın hastalığı es

nasında çok yakın bir alaka göstererek 
tedavisine himmet ve gayret sarf etmek 
suretiyle heni minnettar eden Doktor 
Lütfü Sabri Serinken ile Doktor Ziya 
Bekman, Doktor Agllh Dinel, Doktor 
Lütfü Rahmi Seren, Doktor Abbas San 
ve Operatör Ali Riza ile cenaze alayına 
iı;tirak etmek gibi çok kıymetli kadir şi
naslıkta bulunan sayın İzmir valisi ve 
belediye reisine, mebuslarımıza, parti 
mensubu, villlyet ve şehir meclisi azala
n, matbuat erkanı ve diğer nazik dost
larıma ve aynca taziyet telgraf ve mek
tuplariyle ailemizi teselliye şitap eden 
vefakar arkadaşlara derin teşekkür ve 
ıninnetlerimi arzederim. 

Dr. Kıtmuran örs 

rolarının takviye edilmiş olması dolayı
siyle 1941 ve müteakip seneler bütçele
rinde inki1şaf husulü ümitleri izhar edil
mekte bulunmw; ise de bu neticenin 
kat'! surette tahakkuku ve ne derecede 
bir inkişaf gösterdiği anlaşılmadıkça 
bütçe varidatını şimdiden fazla rakam
larla kabartmaktan ihtiraz edilmiştir. 

Bu itibarla neticesi alınan 1940 yılın
da ve içinde bulunduğumuz 1941 mali 
yılının birinci altı ayı zarfında yapılan 
tahsilat ince bir tetkike tabi tutulmak 
ve vilayet varidatının bazı fasıl ve mad
deler:nde husule gelen fazla veya nok
sanlar dahi nazara alınmak suretile 942 
yılı muhammen varidatı 2.640.685 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Vilayet mahalli hizmetlerinin ifasına 
karşılık tutulan bu varidatın bütçede ol
dukça mühim bir varlık teşkil etmesine 
rağmen evvelce yeniden vücuda getiri
len ilk mekteplere tayin suretiyle her 
sene adetleri artan muallim maaşlarının 
bilhassa 3656 sayılı teadül kanununa in
tibak sebebiyle artmış olması ve ahvali 
hazıra dolayısiyle havayici zaruriye fiat
lerinin tereffüü ile idare masraflarının 
yükselmiş ve hususi kanunlarla bazı ve
killet ve resmi teşekküllere ait hisse ve 
yardımların Vilayet bütçesine tahmil 
edilmiş olması, her sahada büyük inki
şaflara müsteit olan vililyetimizde icrası 
tasavvur olwıan yeni tesisat ve büyük 
inşaat ve tevsilere tahsisat tefrikine im
kan bıralanamıştır. 

Binaenaleyh bütçenin yukarıda tadat 
olunan hlldisatı maliyeyi karşılayabile
cek yeni menabii varidatla takviye edil
memiş bulunması karşısında halen ciba
yet edilmekte olan vilayet varidatının 
memur ve muallim maaşat ve ücüratiyle 
idare masraflarına ve vekillet ve resrnl 
teşekküller hisse ve yardımlarına ve 
bunlar karşılandıktan sonra artan para
nın da villlyete ait mehani, yol, köprü 
ve sair akarat ve tesisatın mütemadi ta
mirlerine tahsisi zaruretinde kalınmış
tır. 

Devairin yeni sene kadro ve hizmetle
ri için yaptığı tekliflerin yukarıda bah
solunan esbap ve ilcaat göz önünde tu
tulmak ve masraflarda ehemmi mühim
me takdim olunmak suretleriyle yapılan 
tadililt neticesinde 2.096.353 lira adi ve 
544.332 lira fevkalade hizmetlere ait ol
mak üzere masraf bütçesi yekfuıu vari
data mütenazır ve mütevazin olarak 
2.640.685 lira olarak teshit edilmekle 
bütçenin Vilayet umumi Meclisine tak
dimine karar verildi..• 

~----· ....... ~---
Maaş zammı hakkın· 
da hazırlık ve emirler _,._ 

Devlet bütçesinden maaş almakta olan 
memurlar evvelki gün ve dün maaşları
nı, yeni zam kanununun tayin eylediği 
esaslar dahilinde almışlardır. Belediye, 
villlyet muhasebei hususiyes~ ticaret 
odası, kızılay ve diğer cemiyetler de me
murlarına yeni zamları vermek üzerinde 
hazırlığa başlamışlardır. 

İzmir valiliği, memur ve muallimlerin 
maaşları zamlı olarak verilmesi tekar
rür ettiğini muh.ısebei hususiye müdür
lüğüne bildirmiştir. 
İzmir belediyesine de maaşların zam

lı verilmesi lüzumu tebliğ olunmuştur. 

Hallıeulerinin 37ıldö· 
nümü 37afılaşıyor .. 
Halkevlerinio açılmasının 10 ncu yıl

dönümü münasebetiyle lzmir Halkevin--------------1 de muhte~em bir balo hazırlanmaktadır. 

c 

D · oya Buhra
nından korun
n. anın iki (aresi 

---·---
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

İşte 1939 harbi bizi hu şartlar a!tınd• 
yakaladı. 

Bereket versin ki uzağı gören hükü
metimizin isabetli politikası ve iktısadl 
kalkınma d8vasına verilen kıymet ve 
ehemmiyet sayesinde memleket dahiliJt
de beş on fabrika kurulabildi Sanayi
leşme politikasının isabeti, bugünün 
lıiidiseleri önünde, bir kerre daha ken
disini hissettirmiştir. Şeker ve mcnsu· 
cat fabrikalamnız az çok bütün ihtiyaç· 
lanınızı karşılıyabiliyor. 

Belki hu karşılama tam ve kfunil de
ğildir. Fakat bugün elde edebildikleri
miz, bunların mevcut olmaması takdi· 
rinde düşebileceğimiz iıkibetler gözönü
ne getirilirse, hiç istisgar olunamıyacak 
derecede mühim ve hayati bir kıymet 
taşımaktadır. 

A.ç değiliz .. Açık değiliz .. Kanaatli bir 
düşünce ile oldukça da mükemmel de
necek bir durumdayız. Her vaziyetin 
kötülük veya iyilik ile vasıBandırılabil
mesi o vaziyetin yaşandığı şartlara bağ
lıdır. 

Yanı başımızdaki Yunanistanda gün• 
de yüzlerce insan açlıktan ölüyor. Zafer 
sarhoşluğu içinde çalkanan bir çok 
memleketler bile bizim malik oldukla
rımrzın yarısına sahip bulunamıyor. Ha
yatları refnh mefhumunun zirvesine 
yükselmiş insanlar biriktirdikleri baş 
döndiirücü servetlerin yüzüne balap di
lediklerini elde edememenin hüsranı al
tında inliyor .. 

Biz hu haller karşısında normal haya
tımıza halel gelmemesini istiyecek olur· 
sak kelimenin en hafif manasiyle in
safsızlık etmiş oluruz. 

İstiyebileceğimiz şeyler; gayri meşru 
kazanç hırslariyle bizim hayat şartları• 
mızı sarsmağı düşünen kafalann ezilme
si ve teşkilatsızlık yüzünden varlık için
de yokluk çekilmesine meydan bırakıl
mamasıdır. Zira böyle hareketlerin ma• 
nevi tesirleri de tabripklirdır. 

Beynelmilel ticaret hayatının ıam..
men denecek bir şekilde kesilmiş olma· 
sına rağmen bizim kendi ist.ihsalatınm 
iyi idare edilmek sartiyle buhran devre
sinde buhran şartlarına göre tanzim edi· 
lecek kanaatli bir hayatta bize yetebilir. 

Hükümet istihsalatı arttırmak için 
ameli tedbirleri almakta muvaffak olur 
ve biz de hayatınuza kanaatkarlığı hl· 
kim kılarsak bu badireyi sarsıntısız at
lııtacağunıza hiç şüphemiz yoktur. 

Y.A. 

PAZAR G'UHü 
YAPILACAK MAÇLAR 
Pazar günü yapılacak lik maçları şun· 

!ardır: 
Saat 11 de Karşıyaka - Altınordu ikin

ci takımları hakem Mustafa Bayranm 
iduresinde karşılaşacaklardır. Yan hl· 
kemleri Alilettin ve Muzafferdir. 

Birinci takımlardan Ateş • Altınordu 
maçı saat 13 de yapılacak ve mUsahaka
yı Karşıyakadan Esat idare edecektir. 
Yan hakemler Faruk ve Alaettindir. 

Saat 15 de yapılacak Karşıyaka • Al
tay birinci takınılan maçını hillı:em Fe
rit Simsaroğlu idare edecektir. Yan hl· 
kemler Muzaffer ve Atıftır. -- w -----~- -
ihracatçılar arasında.. 

Palamut ihracatçıları birliği idare he
yeti dün sabah toplanarak İngilizlere sa
tılan palamutların pay tevzii işlerini mü
zakere eylemi~tir. Tevzi işi ikmal olun
muştur. 

Dün öğleden sonra ihracatçı birlikleri 
idare heyetleri B. Atıf !nanın reisliğin· 
de müşterek bir toplantı yaparak muh
telif işleri görüşmüşlerdir. --·----
Defterdarlar Valilere 
Velıtilet edelJUecelıler 
İcabında defterdarların valilere veU-

let etmelerinde hiç bir mahzur olmadı~ 
Dahiliye ve Maliye V ekilletlerince te
karrür ettiğinden biltımurn vililyet ma
kamlarına bu husus bildirilmiştir. 

Dilıilide nüfuslarını 
tahrif edenler •• 
Dikilide Bn. Fatma Hamarat ve Ferit 

Hamarat hüviyet cüzdanında tahrifat 
yaptıkları iddiasiyle adliyeye verilmiş
lerdir. 
Aynı yerde Recep Aykın, Halil Arıcı 

ve Feyzullah Hamarat mahkemede ya· 
lan şahadet suçundan tutulmuşlardır. 

ESREFPASADA 
GAZ TEVZİATl
Eşrefpaşada oturan bir karimziden al-

dığımız mektupta, bir çok evlere gaz 
verildiği halde o evlerin arasında bulu
nan bazı ailelerin gaz alamadıkları bil
dirilmekte, tevziatta adalet ve intizamın 
daha ziyade korunması istenilmektedir. 

Yarın Akşam 
Sürprizli 

Perfembe eğlenceıi 

lı 
u 
h 
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u upuntarla harp 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

AMERiKAN RESMİ TEBLi(;i 
lı~ıışington, 3 (A.A) - Harbiye nazır 

suun tebliği : Cenup batı Pasifikte 
~Çan kale t:pindcki Amerikan ağır bom-
~:VYarelerinden mürekkep küçük te
~ üller düşman gemilerine ve tayya
e meydanlarına karşı bir çok hava akı

nı Yapmışlardır. 
J Bomba tayyarelerimiz Malezyadaki 
.;:.Po.n tayYare meydanlarına hücum et-

lŞtır. 

bi!~ııon gemilerine ve Borneo ada•ında 
Yar.'ma~a. hücum eden dört bomba tay

nı.ızı onlemcğe çalışan düşman tay
Yarelerinden d kuz d.. ·· .. lmüşt'" :a· bo o u uşuru ur. 

ır nı.ba tayyaremiz kayıptır. 

ı~uz HAREKETİNE no(;Ru 
ciy llŞington, 3 (A.A) - Hollanda bari· 
so~ llazırı Kordel Hulle görüştükten 
IDnd a müttefiklerin Pasifikteki işbirli
'Aıııe"1:ı memnun olduğunu söylemi~. 
:Vapt ~kan filosunun Japon adalarıno 

YENİ NEŞRİYAT 
••••••••••••• 

İSLAM-TVRK 
ANSİKLOPEDİSİ-
26 ve 27 inci saYJları ayrı ayrı olarak 

iç:nde ezcümle Ömer Riza Doğrul, M. 
Şakir Ülkü~ır, Mustafa Namık Çankı, 
Ömer Nasuhi, Kamil Miras, Ahmet 
Hamdi Akseki, ~ef Edip, Abdullah 
Zihni Soysal, Ali Himmet Berkı, i'ma
il Hakkı İzmirli, Sadettin Nüzhet ve 
Fahrettin Karaoğlanın yazıları bulun
duğu halde cıkmıştır. 

HAV ACILIK VE SPOR - Herkes ta-
rafından lezzet ve istifade ile takip edi
len bu mecmuanın 303 üncü sayısı çık
mıştır. 

Dahtilo alınacalı 
İzmir mıntaka liman reisliğine 40 lira 

ücretli bir daktilo alınacaktır. Taliple
rin müracaatları ilcin olunur. 

1, 4, 5 540 (238) 

Borsa 
tıztl'M 

573 Hakkı Elbirlik 
136405 Eski yekfin 
136778 Umumi yekOn 

No 7 
No. 8 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
1000 Suphi Erkin 

375 İncir T. A. Ş. 
168 Konyalı Şükrü 
132 Hayım Kori 
87 Pol Mikalef 
85 F. Özyurtsever 
77 Hayım Lcvi 
22 Hilmi Uyar 

1946 Yekfin 
120390 Eski yekfin 
122336 Umum! yekfin 

20000 kilo Zeytinyağı 
Zı\nİRE 

45 

21 50 
23 
22 50 
21 
26 
23 50 
20 
17 

80 

46 50 

44 
45 
47 
11 50 

21 50 
26 
22 50 
21 
26 
23 50 
24 
17 

80 

70 ton Susam 51 52 50 
50 Ton Fasulya H. Ş. 21 21 
60 Ton Pamuk çekirde. 7 50 7 50 

lı;ı akından bahis ile demiştir ki : 
- Bir taarruz hareketi tasarlıyoruz. Z A Y ! 
Al4:a 1933 birinci kolordu nakliye tabur 1 900 kilo Koyun derisi 170 170 
:a UANDA ŞİDDETLİ HARPLER BLi 2 den almış olduğum askerlik terhis 

llıuhatabevya, 3 (A.A) - Ambuan adasile teskeremi ve şoförltik bonservis vcsika-
beş l"enin kesilınlş olınası üzerine mı ve mektep şahadetnamemi 30/1/ 942 lZM!R NOFUS MüDüRL-OCüN-
dirn~,">~nin düşman eline düştüğü bil- Cuma günü akşamı Eşrefpaşa semtinde DEN: 
İle -uıııtir. Ambuanla irtibat kesilmişse her nasılsa kaybettim yenisini alacağım- Nüfus müdüriyetinde 10 lira maaşlı 
inan }il ollı;mda Hindistanı kuvvetleri düş- dan eskisinin hükmü olmadığını ilan bir memuriyete mf'!l1ur alınacağından 

a şıddetle dövüşmektedir. , ederim. imtihan günü olan 10/2/942 tarihinden 
SİN di o b · f" ·· 416 od evvel taliplerin evrakı müsbiteleriyle 

GAPURDA ALARM Ucle ·ye to i.ı.s 'i'.' 0~ n a birlikte vilayete müracaatları ilan olu-
li ~gapur, 3 (A.A) - Haftalardan ı,. ~ı:ı:a Akın~~ Alı o~~~5~325 do- nur. 589 (260) 
ke .. defa olarak dün gece hava tehli- _su ___________________________ _ 
al sı ~eti verilmemiştir. Bu sabah Uç . i D ft d ı ;,, .. n • 
.. arnı verilmişse de hiç bir düşman tay- lzm r e er ar ·~ın ... a • 
•Bresi görülmemiştir. Abdullah oğlu Mehmedin Milli Emlak •atıo bedelin~en o1..":n borcundan 

Singapur, 3 (A.A) _ Teblig": ötürü haczedilen Mecidiye mahall•sinin Sadullah sokag1nda kam .. pafta 9 1 • 
°'- ada 335. panel 3 eski No. 20 taj 18 sayılı evi 21 gün müddetle muzayedeye 

le"."'?- 24 saatte dilşman bava kuvvet-
..., l'ıııink Singapur tızerlndeki faaliyeti çıhrılmıştır. h · ·· •v bü·-'"- oJın ....... ·-. Taliplerin 25 /2/942 tarihinde saat 15 te vilayet idare eyetıne muracaat-

~'"'- ""''"" . • 606 (256) 
~keri kayıpfu hafiftir. !arı ilan olunur. 

İl '.M:üda!aalarımıza karşı dlişman kara-
8!.faaliyette bulunmamıştır. 
"'G!Ltz HOCUMLARI 

:V 'l'ayYarelcrlmiz d!ln gece Velvang tay
at'e llleydanına hücum etmiş bir düş

b:;"' tnotörlii taşıt koluna da alçaktan 
cum yaptlmıştır. 

_ '.!ayYarelerimizin hepsi üslerine dön
u•tıştür. 

liOLLANDA 
lilNDtSTANI TEBLlCl 

.,_:aa~vya, 3 (A.A) - Doğu Hollanda 
''lll'!:i"taru tebliği: 
. buşn:ıanın hava faaliyeti durmadan 
devam ediyor. Bu sabah 26 Japon bomba 
ta:vyaresl bir çok avcıların himayesi al
~nda Surabya ve Madiden tayyare mey-
anlarına hücum etmi<tir. Oldukça 

t>heınn:ııyetli maddt hasarlara sebebivet 
"erihnış ve bir kaç kişi ağır yaral~n
llııştır. 

Minahassada çete muharebelerind• 
ı:nahalll muvaffakıyetler elde edilmişt'• 

JAPON GEMt VE 
TAyYARELEIUNE Htl'CUML/l.R 

fi 
Londra, 3 (A.A) - Cenup batı Pasl
k kumandanlığı tebliği: 
Son bir kaç giln içinde Makassar boğa

ıında düşman gemileri Uz.erinde keşif 
)ıçll§\an yapan müttefik tayyareler 9 
~Ü§tnan tayyaresi düşürmüştür. Bizim 
""Yıbımız bir tayyaredlr. 
l! Pazarteııi gilnü Amerikan tayyareleri 

B:ııık açıklarında bir düşman kafilesl
ııe iki defa hücum etmiş, iki taşıt kemisi 
~atırıJınıştır. Başka bir geminin de ba
ırı\dığına ihtimal veriliyor. 
~~--_....~ .... -----
Ruı va harpleri 

(Baştan.fı 1 ind Sahifede) 

lrarp gemilerimiz Barentz denizinde 
lelı:iz bin tonluk üç düşman nakliye ge
bıisi batırmıştır. 

SON GÜNLERİN ALMAN ZAYİATI 

1
_'.M:oskova, 3 (A.A) - Sovyet tebliğine 

0«tir : 24 son k.!inundan 31 son k!nuna 
!tadar Alman hava kuvvetleri 160 tay
l'are kaybetmişlerdir. Bunlardan 58 zi 
lıava muharebelerinde, 17 si topçu ate-
1\yle düşUrülmüş, 85 tayyare de hava 
lllı:ınıarında tahrip edilmiştir. Ayni 
llıüddet içinde bizim kaYJbımız 38 tay
:Vııredir. 

ALMAN TEBLi(;t 
l3er1in, 3 (A.A) - Alman tebliği : 

C! Ş.,.k cephesinin muhtelif kesimlerin-
e, bilhassa Taganrofıın şimal doğusun

da düşman hücumlan kendisine bUyük 
!;aYıplar verdirilerek piiskUrtiilmüştür .. 
<>aşka kesimlerde Alman hücumlan 
~~~şmanın inatçı mukavemetine ve kar
_,, doğan büyük güçlüklere rağmen 
llıa!ıalll muvaffakıyetler kazanmıştır. 

liava muhareJ,<,lerinde ve tayyare 
llıeydanJarında 23 düşman tayyaresi 
~hrip edilmiştir. Bizim kaYJbımız yok
Ur. 
BİR ALMAN HABERİ 

, Berlin, 3 (AA) - 30 son k.!inunda 
J\lnı.anlar Sovyet hatlarında bir gedik 
j~slar ve işgal ettikleri yeri Sovyet
erın karııı taarruzlarına rağmen ellerin

de tutmuslardır. Almanlar tanklann do 
fardırniyle diğer bir yerde bazı mevki
er isga] etm!şlerdir. Zırhlı kuvvetlerin 
trıuvaffakıyetleri devam ediyor. 

ll.UMENLERE GÖRE 
l llükreş, 3 (A.A) - Müttefik kuvvet
er Kerç berzahını zorlamış ve kilomet

re:erce ilerliyerek Kerç - Melitopol de
tniryolu üzerinde Vladislavokayı ele 
l!eçirmiştir. Son haberlere göre Kerç 
l'aıım adasının cenubundaki Baidar 
~evkü Alman _ Rumen kıtaları tarafın-

an geri alınmıştır. -
Z A Yt 

İzmir sanat okulundan aldığun tasdik
!\adameyi zayi eyledim. Yenisini alacağım
-~ n . eskisinin hükmü olmadığını ilAn 
'C'Uerun. 

Şerif oğlu Hüseyin Yeşilsu Askerl 
Posta No. 1976 4 ncü batarya 

608 (259) 

iSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Kasımpaş:a - Halıcıoğlu yolunun Deniz hastanesi altına tesadüf eden kıa

mında yapbrılacak iksa duvarı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 33599 lira 60 kuruş ve ilk teminab 2519 lira 97 kur~ştur .. Mukavel~, 
ek!iltme Bayındırlık işleTi genel hususi ve fenni eaTtnamelerı, proJe v_e keşif 
hül8.aası ve buna mütefeni diğer evrak l 68 kuruş mukabilind~ ~eledıye fen 
isleri müdürlüğünden veril•cektir. ihale. 19 !2/94~ perşembe gunu saat ~5 te 
daimi encümende yapılacaktır. Talip]erın ılk temınat m~b.1:12 .. '::~.ya m~. tup
lan ihale tarihinden sekiz gün evvel belediye fen işleri mu~urlugu~e muraca ... 
atla alacaklan fenni ehliyet 941 y1l1na ait ticaret odası veslkalan ımzalı $8.rt ... 
name ve kanunen ibrazı llzım gelen di~er vesaik ile 2490 numaralı kanunun 
tarifau çevre5inde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de 
kadar daimi encümene vermeleri lftzımdır. 

4 7 12 16 563 (250) 

Manifatura Tiirfı Anonjm Şirhetinden : 
Meclisi idarece görülen lüzuma binaen şirketimiz heyeti umumiye5i 2 3 şu

bat 942 tarihine müsadif pazarteıW. günü saat 15 te atideki mevadı müzakeTe 
t"dip bir karara bA.ğ]amak üzere fevka18.de olarak toplanacağından hissedarla ... 
rın mezkür gün ve saatt hi5selerinl mübeyvin vesaiki hamil olarak bilasale ve· 
va bilvekale lzmirde Necati bey Bulvarında 20 numaralı şirket merkezinde 
haZlr bulunmaları ilin olunur. 

RUZNAME! MUZAKERA T : 
1 - Sirket esas mukevelenamesinin 9 zuncu maddesinin tadili ve 19 

zuncu maddesinin tebdili. 
2 - Sirket esas mukavelenamesine yeniden bazı maddeler il8.vesi. 
3 - Esas mukavelenamenin 34 ncü maddesi hükmüne tevfikan ıııirketin 

mabehiliştigali olan hu•usat ile iştigal etmek ve şirketle muamelei ti
cariyede bulunmak için meclisi idare azasına izin verilmesi. 

609 (253) 

İzmir Vileiyetinden : 
1 - 2/ 1 7143 sayılı kararname ile meriyet mevkiine konulan 249 numaralı 

lcarar mucibince lzmir oehri belediye hudutları dahilinde mevcut kuı yemleri .. 
ne el konulınuetur. 

2 - lli\ntarihinden itibaren üç gün zarfında ellerinde kuwemi bulunan 
tüccarlar en büyijk mülk.iye amirine bunlann miktannı ve bulunduklan yerj 
bir beyanname ile bildinneğe mecburdurlar. 

3 - El konnlan kuşyemleri tesbit olunan 15 kuruş 25 santim fiat üzerinden 
toprak mahsulleri ofisi tarafından 11atın alınacak ve alakadarlar el konan mal .. 
ları bizzat vey<L mümessilleri marifetile ofiein en yakın alım tetkil&tına aötü
Terek. te11lim edeceklerdir. 

4 - Tayin olunan üç günliik müddetin hitamında beyanname vermiyen· 
ler hakkında milli korunma kanunu hükümleri dairesinde takıbat yapılacaiı 
alakadarların malfunu olmak üzere ilan olunur. 61 1 (252) 

İzmir fl0ftt?rdarlığından : 
Muhammen B. 

109 Buca A,ağı M. Yağhane aokağında 252,50 
M. M. 1 5 tajlı ana 

11 O Buca Yukarı M. Menek•e sokağında 202,50 
M. M. 8 tajlı arsa 

111 Bayraklı Bornova caddııi 1643 cü aokak 1967 
ada 3 parsel 127 M. M. 85 tajlı ana 

112 ikinci Karantina M. Mısırlı (Hatay) caddesi 
784 ada 2 parsel 289,25 M. M. 190 tajlı ana 

113 Oçkuyu)ar M. 5 No.lu sokakta 1865 ada l 
parsel 65 1 ,50 M. M. 11 tajlı hane 

1 14 Bayraldı 1 618 ci Nergis eokak 2008 ada 8 parsel 
1 70 M. M. 1 O tailı arsa 

1 15 Bayraklı 1618 ci Nergie sokak 2009 ada 9 panel 
236 M. M. 7 tajlı arsa 

116 Bayraklı 1619 cu Yasemin eokak 2009 ada 4 panel 
96 M. M. 4 tajlı arııa 

1 1 7 Bayraklı 1618 ci Nergis eokak 2008 ada 5 parsel 
2 16 M. M. 4 tailı aroa 

1 18 Bayraklı 1618 ci Nergis aokak 2009 ada 1 l parsel 
224 M. M. 3 tajlı arsa 

1 19 Bayraklı 16 18 ci Nergis sokak 2009 ada 1 O panel 
220 M. M. 5 tailı ana 

120 Bayraklı 1618 ci Nergis ıokak 2009 ada 12 parsel 
362 M. M. 1 tajlı arsa 

121 ikinci Karantina M. Mısırlı caddesi 786 ada 2 parsel 

Lira Kr. 

108 00 

30 00 

40 00 

1760 00 

50 00 

42 50 

47 80 

19 20 

54 00 

56 00 

58 00 

90 50 

317, 75 M. M. numarasız arsanın 40 da 9 hazine hwesi 14 18 
122 ikinci Karantina M. Mmrlı caddesi 786 ada 3 panel 

491,75 M. M. numaraaız arsanın 40 da 9 hazine hisseai 22 05 
123 ikinci Karantina M. Mısırlı caddesi 786 ada 4 par""! 

170,50 M. M. numarasız arsanın 40 da 9 hazine lı.u..eai 
124 ikinci Karantina M. Muhdea yol 786 ada 6 parsel 

2 34 M. M. numarasız araarun 40 da 9 hazine hweai 
125 ikinci Karantina M. Muhdes yol 786 ada 13 parsel 

269 M. M. numarasız arsanın 40 da 9 hazine hweai 
126 ikinci Karantina M. Muhdes yol 786 ada 14 panel 

7 65 

8 10 

9 00 

2 78 M. M. numarasız arsanın 40 da 9 hazine hisssi 9 45 
Yukarıda yazılı emvalin peşin para ile mülkiyetleri 30/ 1 /942 tarihinden 

itibaren 17 gün müddetle müzayedeye konulmuıtur. ihaleleri 16/2/942 tari
hine müsadif pazartesi günü saat 1 4 dediT. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 teminat akçesi yatıra4 

rak yevmi mezlcurde Milli Emlak müdürlüğünde müteşekkil sahş komisyonu-
na müracaatları il&n olunur. 518 (26 1) 

\ 

SAMIFE 1 

l 

SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 

Çalışmalarına başladı 

Sermayesi: Lira 

Istanbul · Bahçekapı, Taş ban .. .. .. uçuncu kat 

Kııa Telgraf adresi : DOGANTAŞ. iSTANBUL 

-· 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Nevi Numarası Mahallesi 

Muhammen 
Sokak No. Bedeli 

Teminat 
Mikdan 

İzahat 

Dolap 

Fevkani oda 
DükkAn 
DükkAn 
DükkAn 
Aile evi 

Tahtanı ve fev

19 

50/27 
9 

22 
37 
22 

20 
kani dUkkAıı 
DükkAn arsası 85/28 

Ahmet ala Balar bedesteni han 
kapuıı. aizında 

Ahmet ala Murabıt Kızlar alası hanı 
Ahmet ala Saman çarşısı. 

Hasan hoca ÜçUnctl Karaosman çarp 
Hasan boca Palancılar Acem hanı 
Hatuniye Külhan 

Basan hoca Üçllnctl Karaosman çar§lSl 

902 40 3 Tamamı 

80 6 Tamamı 
905 400 30 Tamamı 
932 200 15 Tamamı 

1316 250 18 75 Tamamı 
941 3000 225 16 hissede 14 

hisse 
932 250 18 75 Tamamı 

Karşıyaka 
Alaybey İktısat 1679 50 3 75 Tamamı 

Ev 26 • lktısat 1679 550 U 25 Tamamı 
Ev 24 • İktısat 1679 550 41 25 Tamamı 
Ev 22 • İktısat 1679 700 52 50 Tamamı 

1 - Yukarıda evsafı ynıh idarel Hususiye! vllAyete alt gayri menkullerin mülkiyeti satılmak llzere Aleni müzayede
ye çıkarılmıştır. 

2 - Müzayede müddeti 20 ikinci k!nun 942 tarihinden tibaren 21 gündür. Müzayede ve ihale muamele.si yevmi iha
le olan 9 şubat 942 tarihine m!lsadif pazartesi günü saat 10 da vi!Ayet daimJ encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı her gayri menlrullln hizasında gösterilmiştir. Talipler bu mikdar teminatı yatırarak 
makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir .. 

4 - Taliplerden gayri menkulleri görmek ve §eraiü müz.ayedeyi öğrenmek lstiyenler her giln muhasebei hususiye 
varidat dairesine müracaat edebilir. 27 - 4 S86 (191) 

Fnzla fiatla kahve satışında ihtikar yapan 
ihrahim Çatal mahkum oldu 

Jzmir c. MüddeiamııımiHOinden : 
Fazla fiatla kahve aatııından ihtikardan euçlu lzmirde Aoafartalar caddesi 

603 numaralı dükkanda tahmis Süleyman oilu lbrahiın Çatal hakkında lzmir 
asliye birinci ceza mahkemesi neticesinde yapılan duruıması sonunda auçu sa .. 
bit görülen suçlunun milli korunma kanununun 59 /2 nci maddeline tevfikan 
bir ay hapsine ve 90 lira ağır para cezuile mahk.Umiyetine on gün dükk&.nının 
kapatılmuına 18/ 12/94 1 tarihinde karar verilerek hükmün katileıtiği ilan 
olunur. 586 (25 7) 

Bol11adin Belediye Riyasetinden : 
Belediyemiz değirmeninden eökülen cins ve mıktan apğıda yazılı makine 

aksamı ve teferruab açık arttırma ile aatılacağından talip olanların on beş gün 
içiode belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

Muhammen bedeli 600 !lıadır. 
Adet Cinsi 

5 
1 

T ranamiayon ltaanaiı 
40 - 5 O beygirli Homsby markalı metruk sökülmüş tek 
silindirli gazojen motörü 
Kok kazanı 
Ateı kazanı 
Hava depoau ve bunlara ait boru tertibab. 

564 (249) 

Vni11ersite A. E. P. Komi.syonandan : 
Birinci cerrahi kılniğine yaptırılacak 28145 liralık muhammen bedelli tahta 

eşya 23/2/942 pazartesi günü saat 15 te Rektörlükte kapalı zarfla ihale edi
lecektir. 

Zarfların saat 14 de Rektörlüğe verilmesi lizımdır. Reaim. liste, tartname 
Rektörlükte görülür. 4 9 14 19 560 (251) 

1ZMtR BELED1YESINDEN : 
- Belediye mezbahasında 3 sene zar

fında kesilecek hayvanlardan çıkacak 
kanların satışı yazı işleri müdürlüğün
deki şartname.si veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 4530 
lira muvakkat teminatı 339 lira 75 ku
ruştur. Taliplerin teminatı iş bankası
na yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 6/2/942 Cuma günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

21, 25, 29, 4 347 (155) 

• 4161 kanun numaralı ve 26/12/941 ka-
bul, 5/1/942 neşir tarihli maaş kanunu
na elı: kanunun herkesce bilinmek üzere 
belediyenin cümle kapısındaki ilAn tah
tasına asılmıştır. llAn olunur. 

607 (258) 

BAYINDffi C. MüDDEIUMUMlLt
ClNDEN: 

Seksen sekiz kuruşa satılması icap 
eden manifatura eşyasını yüz on kuruşa 
satmak suretiyle ihtikArdan suçlu Ti.re
nin Dumlu Pınar mahallesinden Ali oğ
lu 311 doğumlu Mustafa Düzenin suçu 
sabit görülerek millt korunma K. nun 
32, 59/3, 63 ncü maddeleri mucibince 
yirmi beş lira ağır para cezasiyle mah
kO.miyetine ve yedi gün müddetle tica
rethanesinin kapatılmasına Bayındır -
liye ceza mahkemesinde yapılan açık du
ruşma sonunda 26/12/941 tarihinde ka
rar verildiği ve hükmün katileştiği ililn 
olunur. 588 (248) 



r········ı···;\'~I~~;t····v~·~;··;~~·ı···i·········i 
. . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ruslar Harkof civarına-
da yeniden ilerlediler 

Jngiliz.ler L~byada taarruza geçtiler 
~~~~~~~~~x*x•~~~~~~~~ 

Harbın umumi gidifı 
ve A iman görüşü 

---·---
Almanlar bil-
hassa denizal
tıları ile övü
ı"üvorlar ••• -·-/. ~~,, ~~!~rm Rusyada tekrar çelillmeleri mt•h!e· ~lınanlaPa göre den:z 

mel • Alrikada hava üs~iiğü mihvere al!ı!aaoı h:?r den·z.ıe 
g~iyor gibi... f oı~ii~ette buJunu)1or-

Radyo gazetesine göre Alman - Sov- İtalyanlara göre Siren me\!di m'hver 
Berlin, 3 (AA) - Alınan tebliği : yet cephesinde yeniden mühim gelişme- tarnrından zaptedilmiştir. 

ler olmustur. Sekiz, on gün evvel, har- Harekat dağlık bölgede mihver kuv- Son kanun ayında donanmamız ve ha
bin a -ırlık noktasını merkez ve şimal vctlcri lehine gelişirken, İngilizler de va km vetlerimiz 400.400 tonluk düşman 

k·ı d' k · d' ta d ·· M"kı'lı'de, ş:mal ro"lde Romel kuvvetle- ticaret gemilerin: batırmışlardır. Bunla-teş 1 
c ıyor en şan ı cenup a mu- " " rın 367.256 tonunu denizaltılarımız ba-

hiın hareketler olmuştur ve Sovyetler rine zırhh ve motörlü kuvvetlerle tnar-
b I 1 d tırmı~tır. Ayni müddet içinde Alman ilerlemeler elde etmişlerdir. Harkofun ruza aş amış ar ır. d b' rkl d" 

cenup batısında bir cep haml olmuştur. Bu hareketin büyük manası olsa ge- d on~~asınatl m~~sup .. ır ~ 
1 
cf . ~m~n 

Moskovadaki cebe nazaran bu daha az rektir. Çünkü bu hareket, dağlık mm- tem~ uvv~ .~~ıyb~ :ru~a ~ e erı~. e u~ 
ehemmiyetlidir. Fakat Harkof cenubun- takadan ilerlemekte olan Romel kuv- h°ırp 0b mu rı 1 ı •. :r e?ıfa d~ ve B ır ~erı 
dan yapılacak ilerlemeler Taganrog için vetlerinin yanlarına bir tehdit teşkil et- b ckaumb?tuk ta ırı~. et~.~ş e~ ır.:d un ~n 
de hatın sayılır bir tehlike olmuştur .. mektedir. Bunun için de İngil:zlcrin ~ b' 1~ ı;uv1~

0~. ort 0i:ı, 0 mu • 
Taganrogdaki harekatın şiddetlenmesi kendi şimal kanatlarını emniyet altında br~ ı,k ırak ~nıza . '. 1ır 2m8a~ ayıcı ~·~ 
de bu durum ile ilgilidir. Almanların görmeleri icap eder. İngilizlerin Derne ır ar _0 gemıs:y e tıcaret gemısı 
Taganrogdaki ve şimaldeki kuvvetlerini ile Siren arasında tutunmak istemeleri h&sara ugratılmıştır. 
biraz olsun geriye çekmeleri ihtimali ihtimali vardır. Bu suretle Mususta ALMAN DENİZALTILARI 
vardır. parlak neticeler elde edilmesi de ihtimal F AALİYETI'E .. 

Moskova çevresindeki Rus ileri hare- dışında değildir. Berlin, 3 (A.A) - D. N. B. ajansına 
ketleri Almanların mukabil gayretleriy- Libyada büyük mikyasta b:r hava salfihiyetli kaynaklardan verilen malQ
le durdurulmuştur. Ruslar şimdi 150 ki- harbinin devam ettiği anlaşılıyor. Görü- mata göre 2 şubat tarihli Alman resmi 
lometre derinlik ve 200 kilometre ge- nüşe göre bu bölgedeki hava üstünlüğü tebliği ispat ediyor ki Alman denizalb
niş]ilde bir cep teşkil etmişlerdir.. Bu yavaş yavaş mihvere geçmektedir. İn- tarı bütün denizlerde muvaffakıyetler 
cebi bertaraf etmek için Almanlar çok gilizlerin daha evvelki hava faaliyeti, kazanmaktadırlar. $'.mal buz denizinde 
gayret sarfına mecbur olmaktadır. Bu- daha az sayıdaki mihver hava kuvvetle- Atlantikte, Akdenizde, Sirenaika açık
rada Sovyetler şimdi vaki taarruzlara rine karşı yapılmakta idi. Mihverin tak- larında Alman tnhtelbahirlerinin faali
karşı koymakla meşguldürler ve hare- viyeleri İngilizlerin buradaki hava üs- yetleri kaydedilmektedir. Sirenaika 
kltın şimdilik Almanlar leh!ne gelişme- tünlüğilnü tekrar elde etmelerini güç- açıklarında bir İngil!z gemisinin batınl
ler gösterdi~ yabancı kaynaklar da leştirmiştir. İngilizlerin uzak şarka orta ması dikkati ~eker. Çünkil Al~an ~e~ 
bildirmektedir. şarktan hava kuvvetleri göndermiş ol- altılarının Mıhver kuvvetlerıyle ışbır-

Almanlar, Kınında teşebbüsü elde maları muhtemeldir. ği yaptığım gösterir. 
etmişlerdir. Teodosyanın dilştüğünü Romelln şimdi yaptıkları, tasavvur AFRİKADA 
Ruslar da itiraf etmişlerdir .. Almanlar halindeki harekatın başlangıcı veya ilk Barcenin mihverciler tarafından işga-
Kerçe karşı da harekita girişmişler ve safhasıdır ve Almanlar her gün de tak- li mühimdir. Bu suretle Sirenaikanın en 
bir kaç kasabayı almağa muvaffak ol- viye edilmektedir. Mihver hava kuv- iyi tayyare meydanlarından biri tekrar 
muşlardır. vetlerİnin başlıca hedefini Malta teşkil mihver eline geçmiş bulunmaktadır. 
LİBY ADA etmektedir. Gerek Akdenizde ve gerek RUSY ADA 
Libyadaki harekAta gelince : Son alı- Libyada şimdiden daha önemli harekat Doğuda değişiklik yoktur. Şiddetli 

nan haberlere göre Britanya kuvvetleri beklemek icap eder. Mihver için Libya muharebelerde bir çok Sovyet tankı 
dağlık bölgelerden Deme istikametine harekatının, genel harp durumu icabı tahrip edilmiş ve fena havaya rağmen 
doğru geri çekilme bareldtına devam olarak bahardan evvel sona erdirilmesi büyük hava faaliyeti olmuştur. 
etmektedirler. IAzımdır. -·-----

Son ai yaai vaziyet Jran ve Mvttef ilrler ---· ·-----Singapurnn kurtarıl- B. StaJin ve lrao Baş-
ması Am.-rikan filo· vekili Furu~i Han 

sunun harek~tioe 
bağlı görünüvor ---Jllsuıda babran Vifl ne 

mtlnasebetlerln kesD· 
ıneslnden çıktı.. 

karşılıklı m~sajlar 

teati ~tti ler -·-Yeni münasebetler iran 
Bas dostlaldarmı 
kavvetlendlrecek 

ParİSte büyük 
bir nÜll"aviş -·-Alman tarafttıPlaf'I So11· 
yetlette lıarfı atıp 

ıuııaıar .. 
Paris, 3 (A.A) - Bolşevikliğe karşı 

Fransız teşkilatı dün Pariste 15 bin ki
şilik bir meting yapmıştır. Metingde söz 
alan Marsel Dea Almanya yanında dö
vüşmekte olan Fransız gönüllillerinin 
milşterek medeniyeti müdafaa ettiklerini 
söylemiştir. 

Jak Doryo ise beyanatında şunlan te-
Radyo pzetesine göre Singapura ha§- Moskova, 3 (A.A) - İngiliz - Sov- barilz ettirmiştir. 

Jamak üzere bulunan japon taarruzu, yet - İran ittifak muahedesi münasebe- - Tehlike sanıldığından daha bUyük
Silnün en önemli olayıdır. Singapur ln- tiyle Stalin Furugi hana mesajında eli- tür. Führer Bolşevizme karşı taarruza 
gilterenin temellerinden biridir. !ngilt~ yor ki . geçmekle Fransaya, Avrupaya ve bU
renin bütün cihan hAkimiyetinin temel- Meınİeketlerimiz arasında yeni müna- tiln dünyaya bilyük bir hizmette bu
leri doğrudan doğruya Büyük Brltanya, sebetlerin, dostluklarımızı kuvvetlendi- lunmuştur. 
CebelUttank, Süveyt ve Singapura da- receiine ve memleketleriınizin gl.İfimi- ---.-
yanmaktadır. Bu temellerden her hangi- ne faydası olacağına imanımı teyit ede
line yapılan taarruzlar şimdiye kadar riın •• 
neticesiz kalmıştır. ~O :senesi. Sonba- Furugi ban cevabında demiştir .ki : 
bannda Ahnanyanın Büyük Bntanyaya Karşılıklı menfaatlere dayanan işbir-
yaptılı pddetli taarruzlar akını kalmq- liğimizd İran ve Sovyetler Birliğinin Vaşington, 3 (A.A) - B. Ruzvelt Çi-
tır. tkincl olarak Silveyşe karşı yine f d 1 en kla kanaatım' vardır ne 500 bin dolarlık bir ödünç verilme-

baha da ıtal an] k ay a anaca nna · . . tasvib' · k _-..,ı ı..+ ...... ı..+;-1940 Son nn y ann yaptı - • sının mı o"&"cuen ..... ~ ..... 
lan teşebbüs, büsbütün neticesiz kalmış - - -·-----
ve ttalyanlar Mısıra yaklaşamamışlar- ŞiDDETLt BİR ZELZE· J o 1 •• e 
dır. • .. WPAYDED"Di.. ap D ara n-or Almanya ve ltalyanın batıda yapama- .._ ~ &&.ı ~ 

dıkla~, uzak ~o~da japonlar acaba İstanbul, 3 (A.A) _Kandilli rasatha- nl•rm8DV8 yO 
yapabılecekler mıdir? hanesi dün saat 19.04 te merkezt İstan- D .Y • 

japonlar iki aydan az bir zamanda Ma. buldan l080 kilometre uzakta olan şid-
lezya yarım adasını ıimalden cenuba detli bir zelzele kayde~. iti kapandı 
kadar zaptebnişler ve şimdi asıl Singa-

Yunanistan açlıktan 
tehlike icinde • ---·---

Yuna nistanı 
kurtarırak ça .. 
resi: Ahloka .. 
ları kaldırmak -·-

52&! ı:z: 

MıJli korunma, halk ve memurlar 

Çiftçi yardım 
vitlarından memnun 

• ve prım 

lsuiçrelf1er IJıı düşünce· Kastamonu ve Ktit~ltya valisi bütün memurlara 
de ue Kızılhaçın tauas· kendi vazilelerinl ve halkın vazllesinl izah etti 

SlltUl!U istiyorlar- Kütah~a.~ 3 (A.A) - ~~yet. maka- Kastamonu, 3 (Husu.si) _ HalkeviO" 
Bern, 3 (A.A) - Yunanistan tehlike- mında ?utun memur~ ıştirakıyle Y!1- deki bir toplantıda vali dünya buhrd 

nedir. Bu memleket açlıktan dehşetli bir ,ı:1lan hır toplantıda vah tarafından ~- karşısında vatandaşların millt vezifeJAllı 
f e!Aket içindedir. Son haberlere göre l~ korun~~ ~an ununda yapılan değişik- ri üzerinde bir konuşma yapmıştır. 
Atina çevresinde her gün açlıktan 300 lıklerle hu~umet tarafından kararlaştı- ÇlFrÇl MEMNUN 
500 ihtiyar ve çocuk ölüyor. Tanınmış rılan tedbırl~r ka~ısında. ın:~urlann Adana, 3 (A.A) _ Başvekilin ra~ 
t"viçre şahsiyetleri tarafından Yunanis- ve halkın vazifelen izah edilmiştir. Par- tk b d b'" ilk · ti kal" 
t;n lehine neşredilen bir hitabede bil- ti de bu vadide faaliyette bulunmakta nu u ura a. uy ~e~~Y~ e "'-'1... 

h _, ·ı· k' ve tadilatın hedef tuttugu~ gayeler hak- şılanmıştır. Bılhassa çiftçilenmız hUA....-assn aenı ıyor ı: . . • . 
Masum Yunan ahalisine yardımın ve kında yurtdaşlan aydınlatmaktadır. metimızm ~e~ek p~, gerek maddt yar-

yüzlerce Yunan çocuğunu müthiş bir KASTAMONUDE dım vAdlennı sevınçle karşılamışlardır• 
ölümden kurtarmanın tek çaresi ablo
kayı ve karşı ablokayı kaldırarak henüz 
vakit varken Yunan gemilerine memle
ketin iaşesini temin etmek fırsatını ver
mektir, harp eden iki taraf arasında bu 
işin süratle hallı için milletler arası kı-
7.ıl haç vasıta olabilir. 

-----~tt-----
Amerikan heyeti Rlyo 
de .Janelroclan döndtL. 
Vaşington, 3 (A.A) - Hariciye na

zın Kordel Hull, Riyo konferansında B. 
Sumner Velsin reisliği altındaki heyetin 
Amerikaya dönmesi münasebetile ken
dilerine hoş geldiniz demiş ve gayretle
rini takdir ebniştir. 

Hariciye nazın beyanatına aşağıdaki 
sözlerle son vermiştir : 

Rfyoda elde edilen mükemmel netice
leri bUtUn Amerikan milletlerinin sUrat
le fiiliyat sahasına koyacaldanndan 
eminim .. ____ , __ _ 

Yeni J'apon btltçesL 
Tokyo, 3 (A.A) - Japonyanın nonnal 

ve fevkalade biltçesi 8,698,000,000 yen 
olarak kabul edilmiştir. 

-----·~,~~~-
Kaı şı lıklı hava 

hücumları -·İngUlzlel' İtalyayı 11e 
Ff'ansa lııydaıtııa 

llomlJaladı.. 
Londra, 3 (A.A) - Hava nazırlığı

nın tebliği : A vcılarunız tarafından F ran 
sa kıyılanna yapılan taarruzda bir düt
man avcıaı tahrip edilmlttir. Bir avcımız 
kayıpbr. 

ITALYAYA HUCUM 
Roma, 3 (AA) - İtalyan reımi 

tebliii: 
İngiliz tayyareleri dün gece Napoli 

ve Palermoya hücum etmiılerdir. Hasar 
ehemmiyetaizcfü. Palemoda üç yaralı 
vardır. Napolide zarar yoktur. 

ALMAN HOCUMU 
Berlin. 3 (A.A) - Alman tebliği 
lngilterenin cenup dolun kıyılannda 

faaliyette bulunan aavq tayyarelerimiz 
himayeli bir 'ftpur kafilesinden 1 O hin 
tonluk üç ti}eple hir karakol ıemiaini 
batımutlardır. Orta l:riiyüklükte b8'ta 
bir gemi haaara uiratılmıfbr. 

Dün gündüz IMoçyanın doiu kıyı
amda endU..tri te.ialeri hombalan11111tır. 

~-----ıwww•ıww-~~~ 

Japon muvaff a-
kı yeti daha 2 
ay sürecek 

/atanbulda da ltömür darlıfı var 

İstanbul, 3 (Yeni Asır) - Şelıriınizde kok kömilrU gönderilm.i§tir. Alem da
odun kömürü darlığı vardır, bunun gi- ğından da tstanbula 70 araba odun ve f 
derilmesi için esaslı tedbirler alınmıştır. kamyon kömür getirtilmiştir. 
Bugün Dolmabahçe gazhanesinden şeh- Halk Partisi V'sküdarda fakirlere ka. 
rim.izin muhtelif semtlerine 40 bin kilo mür tevziine başlamıştır. 

londrada 19 Şubatta 
Hallteoi açılı yor -·-Londra, 3 (A.A) - Londra Halkevi 

19 Şubat günü Türkiye büyük elçisi ta
rafından açılacaktır. 

Halk Partisi umum! kAtibi ~için gü
zel eşya seçmiş ve eşya gelmiştir. 

Halkevi Türkiye elçiliğine yakın bir 
yerde ve güzel bir binaya yerleşiyor. 

~----..,,,,_·------~ Alriltoda vaziyet 

Makin eve 
'ır erilirken 

1NGlLTERE HABF.ŞtsTAN !LE BlR 
MUAHEDE lMZALADI 

Londra, 3 (A.A) - SalAhiyetli kq• 
naktan öğrenildiğine göre 31 aon kAııuo
da Ad.is Abebada bir lngiliz • Habeş _. 
lapnası imzalanmıştır. AnTapna Babet 
imparatoru ile normal diplomasi m~ 
sebetleri tekrar kurmaktadır. Büyük Brl 

(Baştarab 1 lnd Sahifede) t.anyanın elçisi M. Howc yakında Adil 
Düşmanı hücumdan alıkoyacak dere- Abebaya gidecektir. İmparator lngiltere

cede takviyeli bir müdafaa hattı yapıl- den teknik müşavirler istemiş ve bu ia
madan hücuma geçilmemelidir. tek kabul edilmiştir. İmparator mümkUA 
MİHVER DAHA İLERLİYECEK Mİ? olur olmaz köleliğin kaldırılması için P. 
Londra, 3 (A.A) - SalAhiyetli mah· rarnameler çıkarmak niyetinde olduğun\& 

filler askeri durumu gözden geçirerek bildirmiştir. İngiliz • Habeş anlafmaaı iki 
eliyor ki : .sene muteber olacaktır. Britanya hükU• 

- Mihver devletleri Libyada muvaf- meti Habeş hükümetine birinci yıl 1 mil
fakıyetler elde etmiş ve Romelin kıta- yon ve ikinci yılda yanm milyon lngilis 
lan Barcenin 27 mil doğusuna kadar lirası vermeği kabul eylemiştir. Anlapna 
ilerlemiştir. iki seneden sonra uzatıldığı tabirde Bri-

Deyli Telgraf gazetesinin muhabiri tanya hükümeti imparatora Uçüncll yıl 
Almanların Britanyalılardan aldıkları yarım milyon ve dördüncü yıl da 250000 
petrolle daha ileriye gidip gidemiyecek- hıaWz liran verecektir. Bu &ittikçe aza
lerini ve Britanyalılann süratle takviye lan mali yardım sistemi Habeş maliyesi• 
kuvvetleri getirip getiremiyeceklerini nin tedrici surette ıeessµs esasına dayan• 
araştırıyor.. maktadır. bu malt hükümler Babefista-

ALMAN TEBLlôt 
Berlin, 3 (A.A) _ Alman tebliği : nın devamlı surette yabancı bir memle
Şimal Afrikada, Sirenaikada geri çe- kette muhtaç kalmamasını tem.in amacı.-

kilen düşman muharebeye zorlanmış ve nı gütmektedir. Bu anlaşma ile birlikte 
geri atılmıştır. Düşman insan ve malz~ bir de askeri mukavele im:zalanmıftır. Bıl 
mece kayıplar vermiştir. mukavele Habeşistana bir asked heyetin 

MALTADA gönderilmesini strateji sebepleri dolayıai. 
Malta adasındaki hava meydanlanna le Habeşistanda muhafazası gerekli olabi. 

liman tesislerine ve diğer askeri hedef- lecek Britanya kuvvetlerinin m11hafaz .. 
}ere hilcumlar yapılmış, bir cephane ve sını ve İtalyan esirlerinin naklini ~ 
torpil atelyesine büyük çapta bombalar etmektedir. Habeş ordusu Habet harbın• 
isabet etmiştir. da ttalyanlardan alınan ganimetlerle~ 
BİR ALMAN HABERİ biz edilecektir. Keza imparator adalet it-
Berlin, 3 (A.A) - D. N. B. ajansına !erinde kendisine yardım için mahkeme

askert ka~tan • bil~iliy~r : ~ingazi }ere İngiliz hakimleri gönderilme8hıl i9o 
muharebesmde esır edilen bır Hint ku- temiftiı' Anlaşmaya göre her hangi bil 
mandanı yedinci piyade Hint tugayına yabancı. muhakemesine içinde 1ngilia ha. 
dahil kuvvetlerin büyük bir kısmının -:- . . ahk afın..:ıı--
şehir etrafındaki muharebelerde ya öl- kimi de bul~ bU: m ~e tar wu.ıı 
müş veya esir edilmiş olduklarını söy- bakılmasını ısteyebilecektır. 
}emiştir. RUSLAR MOHlM B1R ŞEHlR 
İTALYAN TEBLİÖİ DAHA ZAPD:ınTtLER 

Londra, 3 (A.A) - Ruslar nereai oldu
ğunu tasrih etmeksizin mühim bir §ehrl 
daha zapdettiklerini bugün bildi.rmişle~ 
dir. Bu şehrin Viazma olması muhtemel
dir. punın bulunduğu adanın kenarına da

yanmıslardır. duğu bilinmemekte ve söylenmemekte- -·- -·-
dir. Amerikalılar, Havai baskınına raj- Al'tdı "'lnJJlePe latıPp Falıat w po-•-- A11-_.a 

Roma, 3 (A.A) - İtalyan resmi teb
liği: İtalyan ve Alman motörlü ve zırhlı 
teşkilleri Sirena!kada Bengazi dolusun
da düşmanın mukavemetirıe rağmen 
ilerlemişlerdir. Hava kuvvetlerimiz düş
man üslerini. malzeme ve yollarım bom
bardıman etmişlerdir. MotörlU düşman 
taşıtlarına ve yerde bulunan tayyarele
rine makineli tüfenk ateşiyle hücum 

~----..,,,,_·------~ 
İngilizler ve japonlar şimdiye kadar 

Singapur hakkında çetin sözler söyle
mislerdir. Fakat bugün her iki taraf da 
susuyorlar. japonlar Singapuru kolayca 
itıal edeceklerini ve İngilizler de bura
sının müdafaa edileceğini söylilyorlardı. 
Bununla beraber, lngilterede bir kaygu 
basıl oldu,tu Kralın mesajından ve 
Londra radyosunun müdafaa lüzumu 
hakkındaki konferanslarından anlaşıl
maktadır. 

Singapurun dilşmesi, İngilizlerin askeri 
durumuna büyük bir darba olacaktır? 
Aynı zamanda bu olay, İngilizlerin uzak 
doğud:ıkY nrestijine daha ağır bir darbe 
olacaktır. &asen bu p~j sarsılmıştır. 
Bu nrestij, geçen asırlardaki büyük 
İngiliz zaferlerinden, denizlere hAkimi
yetinden ve İngilizlerin her tuttuğu işi 
kopa,.m:ı<:ından doğmuştur. İngiltere 
şimdi iki aydan beri uzak doğuda gittik
çe d"ha a~ır darbeler altına düşmekte
dir. D:ıha şimdiden himaye altındaki bir 
çok hükümdarlar ya memleketlerinden 
kaçmt!;lar, yahutta düşman tarafına dön
müşlerdir. Birmanyada da memnuniyet
sizlik belirmekte olduğu duyulmaktadır. 
Mihver kaynakları Hindista.11da da bazı 
hareketler olduğundan bahsebnekte ise
ler de, bunlar teyit edilmemiştir. 

AMERİKA DONANMASININ 
VAZtYETt 
S'nıtapurun müdafaası yalnız strateji 

bakımdan değil, İngilterenin nüfuz ve 
prestiji bakımından hayatı bir mesele
dir. Bu hususta yapılacak iş, Amerika 
donanmasının faaliyete geçmesidir. 
Amerika donanmasının şimdi nerede ol-

men donanmalarının hakimiyetini hAIA y va ,....,. _.. • 
iddia etmektedirler; bunun için de ha- rnalzemesl gönderile• paJyaya da, Hlndlstana ----•----
rekete geçmeleri lAzımdır. ntezrnlf • AmettUıan IHu• da asla solıalanuyacalı• A vustaralyada hava 

edilmiştir. 

RUSYANIN VE ÇtNtN mBARI lımını lıüçöıtüyorıar.. llll'dll' denlllyof'.. tal tatil edlldL 
Rusya Almanya ile, Çin de japonyaya Tokyo, 3 (A.A) - D. N. B. ajansı- Londra 3 (AA) _ Deyli Meyl gaze- pos 8ft 

karşı muvaffakıyetle dövüşmektedir. Bu nı.n bildirdiğine göre Mulme.ynin ifgali tesine gö;e Ja~nlann Timor adasına Sidney, 3 (A.A) - Avusturalya pos
iki devlet biribirine iki büyük Demokrat Bırmanya ~.olun~ Ç~~. K.inge harp ... A ..... bir istilA te-bbüsü beklenmekte- ta ve telgraf nazın Avusturalya hava 
devletin faal rol oynamalan bekleniyor- malzemesi gonderilmeaı ıçın kullanılma- AA&dir!t""' ~- b ,..ti- •-gilıere A postalannın muvakkat bir zaman için 
du; Çin ve Rusyanın muvaffakıyetle aı ihtimalini ortadan hldmnııbr. Japon · .a.Oa.,yv u sure. e .~ ve ~ tatil edildiğini bildirmiştir. Nazır bunun 
dövüşmesi, Aanglo - $aksonlar nezdinde kuvvetleri Binnanyada İngiliz mukave- turalya arasındaki irtibatı keseceğini sebebini izah etmemiştir. 
her iki devletin itibannı yükseltmiştir. metini kırmak ve tufan gibi yaian yai- Umit etmektedir. Singapur ve orta şarktaki Avustural-

"Malta,, ya Mihoerin 
hücumu bekleniyor ---Mareşal Göringin ttalyada vuku bu

lan temasları hasebiyle l.mluml kanaatin 
Mihver tarafından Malta aduuu zapta 
teşebbüs için harekete geçileceği merke
zinde olduğunu radyo gazetesi haber ve
riyor. 

Çine İngiltere 50 milyon lira ve Ameri- murların arzettiii tehlikeyi yenmek zo- İKİ AY DAHA ya kuvvetlerine alt mektuplar §imdiye 
ka da yanm milyon dolar v,ermişlerdir. rundadırlar. Londra, 3 (A.A) - Deyli Meyi gaze- kadar hava yolu ile gönderiliyordu. ASKERE DAYE2' 
Bu, Çinin itibar ve kıymetini ifade eder. AMERiKAN BASKINI tesi Batavya muhabiri yazıyor : Japon ---·---
Aynı zamanda bu para yardımının japon GiZLENiYOR muvafiakıyetleri daha iki ay devam ede- Aınerlluuun Baldad tzMIB YERLi ASKERLiK ŞU· 
sulh teşebbilaünü önlemek için yapıldıtı Tokyo, 3 (A.A) - Marpl adalarına cektir. Bunun önüne geçilemez .. Fakat eı.-ı.a öldtl.. BESİNDEN : 
da anlaşılıyor. Çünkü japonya hük:Umeti vapılan Amerikan deniz ve hava taar- bu muv-u.akıyeüer Japonları ne Avus- ~ B K rd l H l 331 doğumlu ihtiyatlardan muhabe-
b üdd be · M al Çan K " b d 111.1 VAcington, 3 (A.A) - . o e u l . kedilmek ir m • etten rı areş - ay ruzuna dair çıkan tebliğe göre u a a- turalyaya ne de Hindistana ge•:-mı'ye- ..,.. da 

1 1
____ b re ve istihkAm er erinın sev Ç k d ml ulh t klif tm k un• Amerikanın Bağ t e çisinin .ıu:wa ir babı e e eva ı surette s e e e - !ardaki bazı askeri hedefler hasara ui- . ' d la . 1 5 . hastalıktan sonra öldügun-" ü bildirml.tı10• üzere 6 şubat 942 cuma günü sa 

tedir D · · verdi:.l taf cektir. Su yokluğu 0 yısıy e ıngapu- -ıı- "Ubede mevcut bulnnmalan ilin ram11tır. omeı aıanauun •· - d" . bekl bili ,. 
MISIRDAKİ BUHRANIN SEBEBİ ıilatta muharebelerin olduğu yer açık- run uşm~ . .~ne . arda Alman rikan büsl b . olunur. 
Mısır lngiltrenin müttefikidir. Şimdi- lahlmadığı gibi hangi ~dadaki ... ~~rt Japonlar onilm~eki ~ .. - ~de patlıyan ~e .' 0 .... eri ü: Gelmiyenler hakkında askerlik 

kad k ed'W• v· . il la il hedeflerin hasara uğradıgı da bildıril- ların Rusyaya buyük bir hucumunu tün Japon strateıısınm temelini sarsmış kanununun cezat hükümleri tatbik 
yeb 1 ~ · estm 'ltıgı ~ı is et ?. n .. m ?•· miyor bekliyorlar. Japon plim Hint denizine tır. edilecektir. 
se et ennı ngı erenın egı uzerme · _ • • ıl ak Alınanlar R da .. mli T · · k üze · d di or .ki · * 
yeni kesmiştir. Mısır Hariciye Nazın yay ar ~ usya one. aymıs aynı onu rın .e. Y .. · 
Selim Sami pasa, - tabii başvekilin de J'aponya De mtinase· darbeler indireceği hır sırada ~kt Hin- Marşal ~dalan Japonya ıçın bil~ İZMİB YABANCI ASKERLiK 
malOmatı ile - Kral Farukun fikrini sor- betlerini kesen cenubi distana hücum etmek, Amerikayı ve kıymettedır. Bu adalar Japonya ıçın ŞUB~İNDEN : 
madan Vişi ile siyasi münast'betleri kes- Amerikalılar.. Uzak §81'ktaki diğer kuvvetleri hare- büyük bir yük olmuştur. Japonlar bun- İzm.irde bulunan yabancı 330 ve 
miştir. Bu münasebetle Kral Hariciye . . ketsiz kalmağa zorlamaktır. Buna karşı lan müdafaa için kuvvet ayırmağa me~ 331 doğumlu ihtiyat erlerden (Mu-
Nazırının çekilmesini istemiş, başvekil Tokyo, 3 (A.:A>. - B~e~ya! Bolı~a durmanın tek yolu Hollanda Hinclista- bur olacaklardır, yahut ta en mühim üs- vazzaflık müddetlerini ikmalden son-
Sırrı paşa da kabinenin istifasını ver- ve Ekvator huk~etle~ının ~ıplomatik e Cavayı tahkinıdir. }erinin Amerikalılar eline düşmesine ra kanunen ilAve edilen birer sene-
miştir. Kral Farukun, münasebetlerin münasebetlerU:ı ~esilmesıne .~a:! no~lan J~ONLAlt İÇİN TEHLİKELER göz Y'!,....acaklardır. Japonlann muhtelif 1ik fazla hizmeti ifa edenler hariç) 
kesilmesinden ziyade keyfiyetin ke?di- Tokyoya gelmiş~. Japon hük':':meti. bu De li Telgraf di or ki : Marşal ve istikametlerdeki büyük futuhat hahılele- istihkAm, muhabere sınıfına mensup 
sinden sorulmadan yapılması aleyhınde üç cenup Amerikalı devlet mumessılle- Y ~ .. . . . . . . dal . eratın sevkedilmelıc üzere çok acele 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu buhranda rinin elçilik binalariyle diğer resmt ika- Jilbert ~dalarındaki Japon ~~enne ya- ~ kendilenne mühim fay ar vennış- şubemize müracaatlan, aksi takdlr
Libya harp sahnesindeki yeni gclişmele- met yerlerinden dışarı çıkmamalarını pılan hücumlar Japonlar ıçın hayırlı tir. Fakat bundan sonra bu dabht kuv- de cezalanacaklan ilAn olunur. 
rin rol oynaması da muhtemeldir. tebliğ etmi§tir. alAmet değildir. Marpl adalarınm üze- vet kaynajı dejil, zaAf sebebi olacaktır. ö.CıOıiiiiiiiiiiiiiiiDııiiiiiliiiiıiiııi••ıll 


