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Hükümete geni§ saltJıiyetler veren ve heT 
kesin bilmesi lllım gelen yeni Milli Korunma 
kanunmıun metni 3 ncü sahifemizdedir. 
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fHin münd~rl'c •·nrln,... mesullvet kııbul edilmez .. Ciimh1ıriyetin ve Cümhuriyet eseTlerinin bekçisi sabahlaa çıkar sıya.ri gazetedi!- YENt ASm Matbaasında._ basılmıstır-

Rusyada karlar içinde devam eden harekattan yeni bir intiba 

......___-------------------·------·~-------------------------

ga 
• u are es 

----·---
-'apo tarın bu harba 
a lettikler· e emmiyet 
'ok b ·· ük. tür. .. uy ... 

ŞEVKET BİLGiN 

luıJap0nlar, çekirge fiıçrayışını andıran 
rcketforilc yayılma nlnnlnrını dur

lltadan geni letmektedirler. Bir kaç lı:ıf
~ evvel Filipinlcrden Uoltandn Hindis-
nına geçmişlerdi. Şimdi 781 bin kilo

hıcfre knre arazisi olan Bomeo,·u hir 
~Y~an dalın az bir zamanda işgnİ cttik
derıni bildiriyorlar. Bundan sonraki he-

eOeri Singapunı. Hollanda Hindistnnı· 
11.~n .~albi mesnbcsinde olan Cnvayı ve el 
~rulnıemiş b:ıkir knynnklan ihtiva eden 
unıntrayı zaptetrnektir. 
F'nknt Japon hayat sahasının lmdutla

~nı genişleterek Avustur:ıly:ı ve Yeni 

1 
.. elnndayı da kendi içine aldığı düşiin\i-
urse, Ynpılan hareketlerin daha büyük 

çnptn hnrck tlcre basamak 1cşkil ettiği 
kolayca nnlnşıln·. Bıı balwndan Sinım· 
P.ur ve Hollanda Jlindistanı, en büyiik 
clhnngirlcrin haynllcrini ı?Cçcn bir df'v 
l'nyıhşın kilit noldnlandır. 

Japonlar hedeflerine erişirlerse : 
Darp, ne kadar uzun sürerse sürsiin 
~k bir hnm madde buhranı ile karşt· 
~mıyacaklannı; 

Avusturalya ve Bindistanm İngiltere 
ile mevcut bağların koptuğunu görerek 
ister istemez Japon nüfuzunu kabul ede
teklerini· 
. Yardı~ yollnnıun tıkanması yüziin
«lcnd Çung King'in mukavemette devam 
e cıniyecei:rini; 
'de lJ..ind Okynnosund:ın Basraya, Kızıl 

. ?Ize ''e doğu Alrikrı loyılanna giden 
~llllnknle yollannı Japon donanmasının 

0 ntrol edecci:rini; 
Jnponyanın Hind denizinden yapacai:rı 

~nrdırnlar sayesinde mihverin Akdeniz
e hakim olacağını; 

Londradaki değışme 

rd ·verbru 
tan cok şeyler 

be leııivor -·-B. Çörçil istihsal 
nazırlığmın çalışma 
tarzını izah edecek 

• 

Londra, 5 (A.A) - Lord Biverbru· 
kun istihsal nazırlığına, Dunkanın iaşe 
naurlığına tayini ve Luvelaynın deniz 
ticaret reisliğine seçilmesi gazeteler~n 
çoğu tarafından memnuniyetle karşı· 
lanmıştır. Gazeteler Mister Çörçilin haL 
kın ve Avam Kamarasının üzerinde 
ehemmiyetle durduğu istekleri yerine 
getirdiğine işaret ediyor. 

Lord Biverbruk harp istihsalatı işle· 
rinde tecrübeli olduğu gibi Rusyada ve 
Vaşingtondaki hizmetlerinde de muvaf· 
fok olmuştur. Amerikalılarla işbirliği
nin yine Lordun idaresinde devam ede
ceği sanılıyor. Esas işi iaşe ve hava is· 
tihsalftt nazırhklarile amirallık iaşe da· 
iresi ve belki de reisleri kabinede bulun. 
mıynn bazı servisler orasındaki faaliyeti 
tanzim etmek olacaktır. İstihsal nazırlı
ğının, iş nazırlaı-ilc olan münasebetleri 
de yakında tanzim edilecektir. Kurul· 
mnsı şiddetle istenen bu nezaretin ça
lışma tarzı hakkında Çörçil malfunat ve
recektir. 
ÇÖRÇİLİN BEYANATI 
Londra, 5 (Radyo) - İngiliz başveki

li Çörçil Avam Kamarasındaki beyana· 
tında yeni kurulan istihsalAt nezareti~ 
nin vazife ve salahiyetlerini parlemento. 
nun gelecek haftaki celsesinde izah ede
ceğini, seyri sefnin hakkındaki müzake-

(Sonu Sıılıife 2, Sütün 1 de) 

Bulgar ask~ri Rus· 
yaya gönderiJirse 

Avrupa, Asyn ve Afrika kıtnlarının 
~1?an _ Japon kıskaç• içine girecekleri- Ruslarla dö-u·· şmiye• 
111 ıirnit cdiyorlnr. .., 

Jn}lonlnnn biricik endişeleri zamanın cek, bozguna 
rarı~ı kaybetmek ihtimali üzerinde toıı· uğrıyaca deniliyor 
barunıştır. Biliyorlar ki, İngiltere har- Vaşington, 5 (A.A) _ Birleşik Ame
~~da, Rusya savaşında ve Atlantiktc rikarun Bulgaristandaki eski elçisi örl 
fi •hver aleyhinde çnhşnn zaman, Pasi- gazetecilere, hariciye nazırı Kordel Hule hk harbının gelişiminde de Japonynnm rapor vermek için Vaşingtona geldiğini f ''salayn sığmıyan istila programım bildirmiş ve demiştir ki: 
8 

t iist eden hnkim bir unsur olabilir. _ Bulgarlar Ruslara o kadar taraftar-
Si'lırapur kapılarında kat'i neticeli bir dırlar ki Bulgar kıtaları dövüşmek için 

:\ a ın bn lndığını haber verirken çolc Rusyaya gönderildikleri takdirde bun· 
d ~hteşem bir zafer giinünün uzak olma- ların kendi kendilerine bozguna uğraya. 
z.iıı,,rını iddia etmeleri Asyanın zengin lıa- cnkları muhakkaktır. Tarihte, Alınanla· 
,/ele~ine el koymakta acele ettiklerini ra karşı bugünkü kadar şiddetli bir kin 
osterıyor. dalgası Bulgarlstnndn fısl~ görülmemiş--

lU Atıglosnksonlnr bu göksel hayallere tir. 
be zuınundnn fazla değer vermemekle ---------------
. raber dunımun çok vahim olduğunu 

gıztenıiyorlnr. Yalnız her şeye ra!:'lllcn 
~na kani bulunuyorlar ki Singapur ve 
~d~11nndn Hindistnnı adım adım miidnfaa 
l ılecektir. İnı!i1tcre ''c Amerika Japon
~rı;: .en parlak projelerini suya diişür
l c ıçin miimkiin olanın fevkinde şey· 
§er Yapacnklardır. Zira tehlili:cde olan 

t~Y bir miistcmleke parçası değildir. Bü
tın b" . Ş ır ırnparatorluğun mukadclerntıdır. 

8 
u halde çözülmesi lllzım gelen mu· 

lt!nt:ı udur : 
d('~n~losnksonlar. Jnpoıı baskısının hc
-·d~rıne ulnc;m:ısını men edebilecekleı 
··•ı •r? 

l' Bazı nskeri ınütehassıslnrca, Singnpu
d~ ccnhedcn bir Jıiicum yapmak knbil-
0;r. Fnknt miitccnviz, ne kadar cüretli 
a~ır;: olsun, hövlc bir tcşcbhiis fcvkul-' lC:t nnlı zayiatı icnp ettiren bir sergii· 
JnllO olrnnktıın kurtulamaz. Bu sebeple 
ed nl:ırın adayı tamamen muhasar::ı 
~/relt 7.nın:ınln diisiirmck sıklonı ter
Rn 1 edeceklerini 7.nnncfmektedirler. ~in
'- Pur rniistahkcm füsünün nüvük Bri-
"ln::ı.•a • . 
0~ d ~ınnarntorluğunun n1üdafoa~ncb 

-
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manların Singapura 
urumu umitaar-

ciddileşiyor ruz başladı 
Rusların :,1t1olens 
Hor kof u alması bü- ' 
yıi k netice verecek -·-Rus ar askerı ve mal· 

zeme yüklü yi!zlerce 
Kamyon ve vagon 
tahrip etti er, 
84 top aldılar 
Stokholm, 5 (A.A) - Ruslann Smo· 

lensk bölgesindeki baskısında Alman· 
lan geri çekilmeğe zorladığından, hatta 
mareşal Timoçenkonun Harkof bölg~ 
sinde Alman müdafaasını yardığından 
bahsediliyor. Eğer Harkof ve Smolensk 

(Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 

Afrikada vaziyet 

n2ilizler hava
da b c viık mik-
yasta faaliyet 
~österdiler -·Mihvere insan ve taşıt 

zayi2tı verdirildi, 
Napoliye ve Palermoya 
da hücum edildi 
Kahire, 5 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava tebliği: 3 Şubatta Sirenaika üze
rinde taarruz hareketlerine devam edil· 
miştir. Derne civarındaki yollarda düş
man motörlil birliklerine insan ve taşıt 
zayiatı verdirilmiştir. 

2 • 3 Şubat gecesi Berka hava meycla· 
nına ve Napoli ve Palermodaki hedefle
re hücum ettik ve Napoli şehrini ağır 
bir duman perdesi altında bıraktık. Li· 
man çevresine, doklara, garlara ve ta· 
mir üssüne isabetler kaydedilmiştir. 

Palermoda nhtımlara tam isabetli 
bombalar atılmıştır. 

Kahire, 5 (A.A) - Hava tebliği: Ha
va kuvvetlerimiz Deme ve diğer bölge-
lerde muvaffakıyetli uçuşlar yapmışlar 
ve külliyetli düşman taşıtı hasara uğrat
mışlar, motörlü düşman birlikleri üze
rinde tam :isabetler kaydederek yangın· 
lar çıkarmışlardır. Sicilyada Karini ci
varında bir marşandiz treni ve bir köp
rü bombal:ı.nmış sekiz İngiliz tayyaresi 
geri dönmemiştir. 

.AL.'1:AN TEBLlôt 
Berlin, 5 (A.A) - Alman tebliği: 
Denizaltılarımız Şimali Afrikanın do-

ğu kıyısında 47 bin tonilatoluk altı ti· 
caret gemisini batırmışlardır. Bunların 
arasında 15 bin ton demir yüklü bir ge· 
mi de vardı. 

Sirenaikada, çekilen düşman Deme
nin ötesinde doğuya doğru takip edil· 
mi.ştir. 
Savaş tayyarelerimiz Tobruk batısın· 

da İngiliz kollarını dağıtmış ve düşma· 
nın geri çekilme hatlarını bombalamış· 
tır. 

Japon topcusu "Sın-• 
gapur,, kalesıni ateş 

aıtında tutu vor 

Singapurda büyük 
yangınlar çıkarıldı, 

Birmanya ve Cavaya 
hava hücumları 
yapıldı 

Japon askerleri tam teçhizatla bir 1."tyıya çıkaTken 

Tokyo, 5 (A.A) - Singapura umum! 
taarruz dün akşam saat 18 de başl~ 
tır. 

Şanghay, 5 (A.A) - Domei Ajansına 
bildirildiğine göre Singapur kalesi Çar-
şamba günü saat 18 den beri japon top.
çusunun atC§i altında bulunuyor. 

R:&%it TEBL1Q 
Tokyo, 5 (A.A) - Tebliğ: Mühim ha

va tC§ekkülleriıniz 3 Şubatta iki defa 
Singapunı bombardıman etınişleTdir. 
Bombalar liman tesislerine ve dolayla. 
nna ağır hasar yapmıştır. Büyük yan· 
gınlar çıkmıştır. Limanda büyük bir va· 
purda yangın çıkarılmıştır. Orta bü. 
yüklükte üç ve daha küçük diğer va· 
purlnr da bombalanmıştır. Tayyareleri
mizin hepsi üslerine dönınilşlerdir. 

Et yine paha ılaştı 

Bugünden sonra 
kilosu l t O kuruş 
Bütün beledi yeler el birli*i 

aehrimi% belki de etıiz 
yapmazlarsa 
kalacak 

BtRMANYADA 
Birmanyada Tongo uçak meydanına 

ilç hava akını yaptık. Bir büyük bom· 
bardıman tayyaresi ve diğer üç tayyare 
yerde tahrip edilmiştir. 

4 Şubatta mühim bombardıman te.
şc.kküllerimiz Rangonda askeri hedefleri 
tahrip etmişlerdir. Başka teşekkülleri
miz Peno uçak meydanına hücum etmiş
lerdir. 

Tokyo, 5 (A.A) - Ordu bomba tay. 
yareleri teşekkülleri iki gUn içinde üçtln.

(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

,# 

Evvelki gün mezbahada koyun kesil· 
mediği ic;in dün piyasada koyun eti bu
lunamamıştır. Hastası olanlar bu yüz. 
den müekülat çekmişlerdir. Dün koyun 
kesildiin için bugiin piyasada et buluna· 
cakar. 

iddiaya nazaran son günlerde eehri· 
mize yalnız Konya mıntakasından koyun 
steld~ için fint pahalıdır. Bu itibnda ko
vun etini buı:ründen itibaren yüz kuruş
tan sntmnğa imkil.n knlmamıetır. Kasap-
lar kovun etinin kilosunu bundan böy
le 11 O kuruştan satacaklardır. 

(Sonu Snhüe 2, Sütün l de) 

Japonlann umumi taarruza başladıklarını bildirdikleri 
Singapunın. etraflı pldnı 

lngiliz.lere göre 
-----·---

J o .or bo2azı kı- SON DAKJK 

yılarındaki .. Ja
pon topları 
susturuldu 

Felemenk Hinclista· 

•••••••••••• 

Libyada Mihver 
i eri hareketi 
devam ediyor -·-Londra, 5 (A.A) - Romelin Lib. 

nında Japon baskısı vada ileri hareketi devam ediyor. Lon-
cfevam ediyor dra askeri mahfillerinde Demenin Bri· 
Singapur, 5 (A.A) _ Si:ngapur tebli· tanya kuvvetleri tarafından boşaltıldığı 

ği: Topçumuz Johor Bahru bölgesinde bildiriliyor. Simdiye !.:adar Mihver kuv
düşman taşıt kollarını, gözetleme yerl~ vetleriyle Britanya kuvvetleri anısında 
rini, top mevzilerini yeniden bombala· ciddi hiç bir muharebe olmamıştır. Yal· 
rnıstır. Düşman toplan susturulmuştur. nız 1nın1iz taarruzunun devamını temin 

Hava keşif kollanmızın raporlan Jo-- mnksadivle Amerikadan s:önderilıniş 
olan mühim miktarda harp mahemesi 

horun cenubuna doğru pek çok düşman Almanlann eline düşmüştür. 
hareketlerini bildiriyor. Alman ileri yürüyüşünün bir kere da-

Japon tayyareleri adaya yüksekten ha Mısır hududuna dayanıp dnyanmıya
uçarak pike uçuslan yapmışlar, bomba cağı soruluyor. Maamafih Romel tarn· 
ve makineli tüfenk kullanmışlardır. 1-In· fından bu tnarruzu Almanların Süvcyse 
sar ve insanca kayıplar nisbeten azdır. karsı yapmnğı düşündükleri bir tnnnu· 

Limanda bulunan vapurlara düşman zun başlansııcı sayanlar dn vardır. Romel 
tayyareleri hücum etmişlerdir. İki gün general Ohinlcki Filistin ve lrandnn a~ 
cvvcl ateş alan bir sarnıç vapuru hlllft ker getirmek zorundn bırnkmak ve bü· 
yanıyor. yiik Britanvnnın bütün orta şark planla-

lngiliz avcı tayyareleri Singapur üze- . .. . k · · 
· d b"' ··k b" dü h t kk'" nndn hır karışıklık vucude getirme ıçın nn e uyu ır şman avn eşe U• • • • ak d 

Iünü karşılamış, bir uçağı muhakkak, tnnrruzn s:ınşmış bulunm ·ta ır. 

Beklenen Olaylar ____ , ___ _ 
denız e bü

yHkha ise er 
olacak 0 bi 

Mareşal Göringin 
it2i;.1a ziyareti uzadı, 
bundan manalar 
çıkarılıyor 
Romn, 5 (A.A) - Mareşal Göringin 

ziyareti uzamaktadır. Göring Veliahtla 
ve Gfilıel Kurmay Başkaniyle iki mem
leketi ilgileyen meseleler hak1onda gö
rüştükten sonra tekrar Düçe tarafından 
kabul edilmiştir . 

Siyn.si mahfiller ve gazeteler bu ziya
retin eümulü hakkında ketum davranı

(Sonu sahife 2, Sütun 6 dn) 

Y ~oslav ara 
ha a çıka-

ı orlar! -·Yugoslavyaya yen·den 
İtalyan, Macar ve 
Bulga tümenleri 
gönderiliyor. Kanlı 
hadiseler devam 
etmekte 
Londra, 5 (A.A) - (Taymisin) dip. 

lomatik muharriri yazıyor: Mihverin 
Yugoslavyadaki kuvvetleri yeniden tC§
kilfttlandınlmağa başlanmıştır. Yugos
lavya halkının mukavemetini karşıla
mak için buraya yeni İtalyan, Macar ve 
Bulgar tümenleri gönderiliyor. Görünü
şe göre işgal bölgeleri taksim edilmiştir. 
Fakat Alman askeri komutanlan Belg-

(Sonu Snlıifo 2, Sütun 6 da) 

Mihvere karşı harbe devam eder. 

Lır ? .1 ı:ı knt'i rol 'e bu me' kün Jnnon· 
göz 1~1".. haha bi<"ilmcz bir değer tnşıdıl;ı 
danı ownune getirilirse, Jnpon ba~kumau-

ıı:ının en çılgınca tcşebbiisleri ynp-ı 
<Sonu snhifo 2. Sütun G da) 

Libyada Mihvere karşı 1ıarp eden cenubi 
Afrikalılar istirahat esnasında 

cl 1 h . ···-·-·.. ., .. ,_._ ·-·-·-ı• başka birini muhtem o arak ta rıp et- '.~ooc::,o::ı?!.~ 
(Sonu sahife 2, Sütun 6 da) 

Londradaki Yugoslav hiikümeti 
ETkanından B. Nintchitch 
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Et yıne p ahalılaştı \ R us ve.. harpleı i - ~ 

ŞEHiR HABERLERİ Singapur 
Muharebesi 

(Ba~arah 1 inci Sahifede) ( Baştarufı l inci Sahikd ) 

D ün p iyasada et mevzuunu chemm1-1 Ruslar tarafın n gen alınırSJ. şark cer· 
vetle tetk 'k evledik. V aziye t k .. aca eöy- besinde durum esaslı sı:ret te değişe~ k 
ledir: ,.e hatta l\lmıınlar Dinyepcr nehri arka-

Beled iye kovun etinin lstanbulda 85, sına sürülerek askerce ve malzemece 
A lvonda 70. E..khehirde 68 kurusa sa- çok büylik zararlara uğnyacaklardır. Şu 
tılmakta olduRunu öılrenmie tir . Bu iti- ha1de ilkbahar taarr uzu na hazırlanan 
barla kovun etinin 100 kurusa satılma- Alman tümenleri kuvvetten düşecektir 

~------------=---=--------------------r beleflıye dün de topLandı 
____ , __ _ 

a1nı fazl a bıılmak ta ve bu mevzuda te t- A ncak , vaziyet mütalaa edilirk en , ~id-
kik voohrmakta idi. detli kar fırtınal a rını gözden uzak t u t-

Rl" l l"d iy t", ete muayyen bir Hat ver- maınak icap eder. Rus kuvvetleri bazaı1 
mekten cekinmektedir. Cünkü beledive iki metre kar arasından kendilerine b:r 
ete firıt kovdu~u takdiTde alik21 darlıııT yol açmağa mecbur kalıyorlar. Gerek bu 
lzmire b~lk l kovun gctirm iyecekler v e hal. ger ek Almanların ihtivat ku vvctle
iotediklrri fiatı cebirle almai<a teşebbüs rini harekete getirmeleri .Rusları dur 
ed•ceklerdir. durabilir. Sovyet başkumandanlığı için 

~o yer sarsın .. 
tıları zarar

sız ~eçti ---·---Zelzele vilayetimizin 

Otobüste çalışanlara 
zam işi encümene verildi 

IBa tarafı 1 inci Sahifede) 

maktan çekinmiyeceğiııe hükınetınek 
lilzımdır. General Vavelin Singapur nıü· 
dafilcrine gündelik emri adanın ikincl 
bir Tobruk olmasını yani müttefik!erİJI 
hRZll'lıklarını ikmal ederek müdafaadııD 
tecavüze geçecekleri ıriinc kadar dayaJI• 
masmı istiyor ... 

muhtelii kazalarında 
Bu vazivete nazaran lzmir ~ehri. bir en bUyük hedef Ukraynanın kurtarılma

lc:Ac tiTccann ve celebin emir ve k evfinP sıdır. Bunun ba~ka bir neticesl de olabi
tübi bulunmaktadır. lir: Egcr Ruslar Alman kuvvetlerin i tu-

Gıda madd~lerinin en mühimi olan tundukları mevzilerden sürerlerse, za
el isini fevkalade ahvalde nizamlandır- yıf kalacak Alınan kuvvetleri için bun
rnak lazımdır. Bu ie va1nız lzmir beledi- dan sonra R us ve İran petrollerine ka
V••inin i•i deilildir. Bütün belediyelerin vuşmak ihtimali ortadan kalkacaktır. 

hissedildi 
Evvelki gece saat biri çeyrek RCCC 

sehrimizde bir zelzele his!ledildiğini 
yazmıet ık. Yine evvelki gece saat 3,25 
te d aha şidd etle hissedilen ikinci bir sar
sıntı olmuştur. Bu ikinci sarsıntıda bir 
cok kim 111eler uykudan uyanmışlardır. 

Bu temenni ge11:ekleşeeek midir? 
Singapur, Japon hayallerinde bir k•· 

ranlık nokta olarak kalacak mıdır? 
Böyle muazzam bir müdafaanın o ka· 

dar karışık ve önceden nüfuz edilmesi 
senelik tahsisatı kAfi gelmediğinden inıkAnsız tarafları vardır ki bu suale 
7000 liralık bir münakale yapılması da hem • evet • hem de • hayır • denıclc 

Belediye meclisi ve daimi encümen azası yeni 
zamdan istifa de etmiyecelıler 

ahenkli bir is birliiH yaparak ete fiat 
kovmaları ve eti daha yiiksek fiata aat
tırmamAlan lazımdır. Akı t takdirde iz
mir, yakın Rünlerde et.sizlikten muztarip 
kalacaktır. 

Japonlara göre 
(Baştarah 1 inci Sahüede) 

cü defa olarak Birmanyada Tongo hava 
meydanına hücum etmişlerdir. Yerde 
bulunan bir çok düşman av tayyareleriy
le tayyare hangarları tahrip edilmiştir. 
Tayyarelerimizln hepsi ii.slerine dönmüş
lerdir. 

RANGOON RADYOSU SUSTU 
Tokyo, 5 (A.A) - Domei Ajansının 

bildirdiğine göre Rangoon telsiz istas
yonu bu sabahtan beri susmuştur. 

Tokyo, 5 (A.A) - Japon tebliği: 
Deniz tayyare teşekküllerimiz 3 Şubat
ta Cava ve Sırabayo deniz üsleriyle 
Malauk hava üssüne hücum etmişler
dir. 

Hava muharebelerinde ve yerde alt
mış beş dilşman tayyaresi düşUrdük. 
Dilşman hava kuVV'ttleri böylece filen 
ortadan kaldırılmıştır. üç japon tayya
resi kayıptır. 

Tayyarelerimiz Cava denizinde 6, 3 
ve 2 bin tonluk Uç vapur batırmıslardır. 

lTALYANLARA GöRE . 
Mil~. 5 (A.A) - • Del Popolo> ga

r.etesinin Tokyo muhabiri bildiriyor: J a
ponlar dün Ambuanı çe,iren dört kü
çük adaya ve Moluok adalarından Ye
l'!lll adasına küçük gruplar çıkarmışlar
dır. Bu hareketler Felemenk garnizoniy
le çok çetin bir savaştan sonra zaptedi
len çok önemli Ambuan üssünü tahkim 
lçin yapılmıştır. Yeni Gine adasının do
ğu kıyısına japon müzfrcw leri çıkarıl
mıştır. Rabor japonların elindedir. Ada
nın merkez kesiminde muharebe başla
mıştır. A vusturalyalılar büyük koya 
doğru püskUrtU!müş, koyda bulunan bir 
Avusturalya gem.isi yanmıı;tır. 

~~~-..,.,.~·-·~--~ 
Londraaaki değifme 

(Baştarah 1 inci Sabile de) 

relerin gizli bir celsede yapılacağını söy-

~ İLE TEMAS 
Amsterdam, 5 (A.A) - İngiliz rad

yosuna göre Lord Biverbrukun yeni va
zifesi Amerikanın lstihsallt nazırı Mis
ter Vilsonla temasın idamesl olacaktır. 
TADUsİN MUTALAASI 
Londra, 5 (A.A) - (Taymis) gazete

•! istilı.sal nazırlığının kunılın114 olması
nı Avam Kamara.sının uzağı gören ilk 
bereketi sayarak diyor ki : Lord Biver
bruk azmi ve kararlarındaki süratle te
mayüz etmiştir. Şimdi uzun vadeli bir 
plan tanzim olunacaktır. Lord Biver
brukun, bu karışık makanizmanın idare· 
si hususunda bütün kuvvetini gösterme
si gerekleşiyor. 

Londra, 5 (A.A) - Taymis gazetesi 
00., yazısında kablne değişikl!ğinden 
bah.<ederek diyor ki : 

Mister Çörçll kabinesinde kısmen de
ğişiklik yapmakla bütün gayretile harp 
malzemesi istihsalinin artma.•ına ehem
miyet verdiğini göstermiştir. Sir Stafort 
Krips ihtiyat bir kuvvet olarak kalmak
tadır. Onun kabiliyetleri İngiltere için 
kaybedilmiş değildir. Harp kabinesi ya· 
pılan değişikliklerden evvel nasıl ise yi
ne öyle kalmı tır. 

HARKOF ClVARINDA HARP 
Stokholm, 5 (A.A) - Ofi Ajansı bil

diriyor: Ruslar Harkofun B ielegorof 
bölgesinde kanlı muharebeler yapmak
tadırlar. Alınan tebliği Rus hücumları
nın püskUrtüldüğünü, fakat kar fırtına
sının müdafaayı çok müşkül kıldığını 
bildirmektedir. Cenupta biri Harkolla 
Doneç arasında, diğeri Harkofta iki mu
harebe oluyor. Ruslar Dinyeper Pet
rovska varmağa çalışıyorlar. 

Zelzele vilayetimizin muhtelif kaza
larında da hissedilmİ!=! lir. Focadan 1i(e-
1en mallımata göre sabaha karsı saat 
üçten itibaren yarımşar saat fası.la ile ka
za merkezinde oldukça siddetli ve biri
si hafif olmak üzere Üç defa zelzele kay
dedilmiftir. 

BerRamada saat l, 15 te be.s saniye 
ve saat 3,25 te yedi saniye devam eden 
iki zelzele vuku bulmuetur. 

Urla kazasında sabah saat bes eırala-
SOVYET TEBLİCLERi rında cenuptan eimale odii:ru be, saniye 
Moskova, 5 (A.A) - Dün akşamki devam eden bir zelzele duyulmustur. 

Sovyet tebliği: 4 şubat günü latalarınuz Hiç bir yerde hasar olmanuştır. 
taarruz hareketler:ne devam etmiş v~ Akhlıar, 5 (A.A) - Dün gece (ev-
bir çok meskQn yerleri işgal etmiştir. vell<l ıcece) saat 1 ile 6,30 ar ... ında iki-

3 şubatta hava muharebelerinde 9 ve si hafif ve üçüncüsü şiddetli olarak üç 
hava meydanlarında 16 olmak üzere 25 yer depremi olmuıtur. Bir kaç evde 
Alman tayyaresi tahrip edilmiştir. 4 şu- ehemmiyetsiz hasar vardır. insan kayı
batta Moskova civarında 7 Alman tay- hı yoktur. 

yaresi dü.;lirillmil.ştür. ----·-·-----

Belediye meclisi dün öğleden sonra 
B. Reşat Leblebicioğlunun reisliğinde 
toplanarak bir çok işleri tetkik ey !emiş 
ve bazı kararlar vermiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TAKVİYESİ 
Azadan B. Baha Nasuh Yörük beledi

ye bütçe encümeninin dokuz azası oldu
ğu halde askerlik sebebile dördünün 
!zmirden aynldığmı ve bu encümenın 
ekseriya üç aza ile kararlar vermek mec
buriyetinde kaldığını belirtmiş, encüme
nin takviyesini teklif eylemiştir. 

Reis B. Reşad'da bu mutalaaya işti
rak eylemiş ve bütçe encümenine aza. 
dan BB. Ahmet Mümtaz, Nusret Siler 
ve Necmeddin Kilimcioğlu işart reyle 
seçilmişlerdir. 

OTOBÖSÇtl'LEKE ZAM 
Şehir otobüs servislerinde çalışan me

mur ve müstahdemlere zam yapılması 
hakkındaki teklif bütçe encümenine ha
vale edilmiştir. 

Temizlik işleri amele yevmiyelerinin 

TAHRİP EDİLEN MALZEME G.. d . 
Moskova, 5 (A.A) - Resmt tebliğe oztepe e yıne Satılan üzüm ve 

ek : Sovyet hava kuvvetleri 5 şubatta 
üç tank, asker ve malzeme yüklii 230 he la • • ) • 
kamyon, mühimmat yüklii 150 vagon ve ve n ~'ar ıncır er ış-
14 top tahrip etmiştir. Ayrıca iki trende • 

yangın çıkarılmış, 15 vagon tahrip edil- BELEDiYENiN ALAKADAR leniy. or mit ve iki piyade taburu dag:ıtılmıştır. 

ALMAN ZAYİATI OLMASI LAZIM -·-Düşman batı cephesinin bir kesimin- İn 
de kuvvetli surette tahkim edilmiş üç - cirler kontrol dairesi 
meskQn yer önünde taarruzumuzu dur· Bir aydan beri Göztepede vali kona- ı tarafından muayene 
durmağa ça~m~tır. Almanlar yanlar- ğının karşısına rastlıyan dağlık losımda dil k 
dan taşan kuvvetlerimizin baskısı üzeri- sık sık heyı>lan olmakta ve kayalar yu- . e me te 
ne intizamsız bir sekilde çekilmislerdir varlanmaktadır. ' Satılan 45 00 ton çekirdeksiz kuru 
Düşman burada subay ve er olarak 1800 Evvelki gece yağmurların tesiriyle üzüm, alıcıların talebine binaen, tek tip 
ölü ve yaralı vermi~tir. 79 top iğtinam tekrar kayalar koparak dilşmilştür. Bu üzerine islenmektedir. Tek mahsul ma
ettik. kayalık ve dağlık yerde heyelandan son- nasına gelen Unicrop amile hazırlanan 
Başka bir kes:mde general Zaharof ra tehlikeli bazı kısımlar kalmıştır. Ci- bu tipin paçalmda. mevcut stoklar na

kumandasındaki birliklerimiz dü~anı varda oturan ailelerin küçük çocukları zarı itibare alınarak, sekiz numaraya % 
ehemmiyetli bir mukavemet merkezın' - oralarda oyun oynamağı itiyat ettikleri 1 O d k % 5 O 
d 

için bunların bir kazaya uğramaları ih· ' o uz numaraya ' on numara-
en sökilp atmıştır. Düsman binden timali vardır. Oralardaki evlere de bir ya da % 40 yer verilmiştir. isteyen fir

fazla kayıp vermiştir. 15 kamyon, 9 top zarar dokunmasından korkulduğu için malar kendi paylarının % 5 ini on bir 
ve çok miktarda silah ve müh'mmat ele belediyenin bu işle alakadar olarak ci- numara olarak verebileceklerdir. 
geçirdik. vardaki ev sahiplerine tebligatta bulun- Alıcılar kendileime satılan 4500 ton 

Cephenin cenup batısında bir kesimde ması ve tehlikeli kısımların yıktırılma- kuru incirin de ihracat baı kontrolörlü-
geriye çekilen dilşmanı kovalayan teş- sını temin eylemesi lazımdır. itünce muayenesini istediklerinden in-
killerimizden biri üç köy işgal etmiş ve * cirler kontrol dairesi tarafından muaye-
beş top, obüs yüklü 37 kamyon, Naz.ile- Tepecikte Vezir köprüsü civarında bu ne edilmekte ve evsafı muvafık bulu-
rin halktan aldıkları eşya ile dolu 10 sene de yağmurlar yüzünden heyeliln nan partiler için kontrol vesikası veril
kamyon ve diğer bir çok malzeme ele başlamıştır. Fakat heyeliln pek cüz'idir mektedir. Bu talep, standardl~a 
geçirilmiştir. Düşman 600 ölü vermiş- ve hiç bir tehlikesi yoktur. ve ihraç mallarımızın kıymetlendirilme-
tir. Doneç havzası işçilerinin teşkil ettik- ai ba.lmnından kontrolün anettiğl ehem-
leri çeteler düşmanın iki iaşe trenini tah- tzmirde hastalık yok miyeti bir kerre daha tebarüz ettirmlş-
rip etmiştir. Vili.yet wnum1 hıfzı.ssıhha meclisi tir. 

Londra, 5 (A.A) - Ruslar Almanla- dün Dr. Cevdet Saraçoilunun reiılii<in-
rın şiddetli mukabil taarruzlarına rağ- d 1 
men ileri hareketlerine devam etmekle e top anarak vilayetimizin sailık iele
Alınanlara Bahar taarruzunu hazırla rini ~özden geçirmiıtir. Geçen aydakine 
mak için vakit bırakmamaktadırlar- nazaran lzmirde eayanı kayıt hiç bir has
Dinlenmek ve takviye edilmek maksa- talık kalmadıi<ı anlqı!mı,br. Sailık mev
diyle Almanyaya gönderilmiş olan bazı zuu hakkında alınan tedbirlerin müıbet 
teşekkiiller yeniden Rus cephesine sevk neticeleri ıröriilrnü9tür. 

ZELZELE OLAN D!CER YERLER 
edilmişlerdir. Bugünkü §artlar içinde Ankara, 5 (A.A) _Dün gece yarısm-
Hitlerin son nutkunda bahsettiği llkba- dan saat 6 ya kadar Mustafa Kemal pa
bar taarruwnu nasıl bazırlıyacağı dU-
şilnülebilir, şa, Kasaba (Turgutlu), Salibli, Akhisar, 

Dursunlu, Simav, Kepsut, Esk.işehirde 
muhtelli fasılalarla yer deprenmesi olHabeş imparatoru 

İnglltereve minnettar 
Adi.sabaha. 5 (A.A) - Habeş İmpara-

toru Haile SelAse İngiliz başvekili Çör
çile telgrafında memleketinin tekrar 
hürriyete kavuşması hususunda İngiliz 
yardımına minnettarlığını bildirmiş ve 
!ngilter enin iktisadı, içtimai ve ldarl sa
halardaki yardımları sayesinde Habesis
tanın kalkınması mümkün olacağını be
lirtmiştir, 

muştur. 

-~~-·-·----~ "14,, kilodan az ku-
:zular keıilmi vecek -·-Hükümetin emriyle 14 kilodan aşağı 

Kuzuların kesilmesi yasak edilmiştir. 
on yaşından küçük Sığırlar da kesilmi
yecektir. 

-

O, Vasili ile •on mül&katının ateeli 
anlarını taşıyordu. Genç adamı, gözleri-
ni kendisine takdir ve takdisle dikmi.s 
görüyor, elemli fakat cana işliyen sözle-

------
Bitten ve sinekten 
sakuunız! 

Sıhhat vekiliniince neşredilen (Bit 
ve karasinek) adlı oailık prop...,andaaı 
rioalelerinden 5 00 adedi sıhhat müdür
!üiüne ıı:önderilmiştir. Bunlar dairelere 
ve müesseselere tevzi edilmektedir. Da
h& bir miktar prop...,anda riaalesi ya
kında lzmire yollanılacaktır. 

:.m 111111 1111 m 1111111111111111111111111111111111111111 ııı ı: 

~ M{"vlut ~ 
~ Geçenlerde vefat eden Eczacı ~ 
§merhum &at Kipmanm ruhuna ~ 
;: ithafen 6/2/942 günü Cuma naına- : 
§ zını müteakip Kemeraltı cami Şe- § 
:: rifinde Mevlidi Nebevi kıraet edi- : 
§ leceğinden tanıdıklarını merhumun ~ 
:;: ailesi divet eder. _ 
§i 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r. 

-

lan bizzat kendisi daiıtmlf idi 1 Cesare
tini, itidalini hiç kaybetmeden, görüşen 
kadınlara yakJaetı: Ayakta beyanname
yi cumumi grevi> başlığından okumaia 
baslıyan Maıyanın omuzları üstünden 
bakmai?a basladı. 

!RUS INKILABINDAN HEYECANLI BiR MACERA r 
rini duyuyor S('ibi idi. Fak.at birdenbire 
kamıklıklan, yo!dasların akan kanları
nı aklına getirdi. llAhl aşk anını bu kan
lı hildiseler baş aşağı etmiş idi. Bunu na
sıl unutmalı idi} Ve, eimdi Vasili nere-

Kapıdan gelen bir oea, hepsini de ye
rinden fırlattı ve Marya, usta bir hare
ketle elindeki v..ıkayı el çantasının içi
ne sakladı. Gelen evin sahibi, Yuvan 
Pav1oviç idi. 

••• 25 ••• de idi ve acaba ne yopıyordu) Vasiliyi 
ne zaman ı;tÖrebilecekti) O karuuk ve 

b •• kanlı anlarda, ayrılırlarken ikisi de bir 
ugun de daha nerede ve nasıl bulu.acaklarını ka

rarlaştırmai<ı unutmuelardıf YaL Gre
gori Vasiliye ne söylemişti, ki o saadet 

Marva, Annaya: ı Maryanın kocası, vilSyet polis müdür- anında Vasilinin yüzü birdenbire burus
- Şehrimiz size çok korkunç görün- lüi<ü büro teflerinden idi, bunun için muş, dalgın ve korkunç bir hal almıı;tı? 

müstür. Buraya geleli çok oldu mu) Di- verdii{i en ehemmiyetsiz biT haber, Bir çok defalar tekrar ettiği halde hele 

An, eve~ o gün çok müthişti, vaziyet 
eyileşmiş değildir! 

BiR MEMURUN DOSONCESI 
Elli yaşlarında, kuru ve zayıf, kısa 

boylu, boyunun kıaalıiını örtmek iç.in 
uzun ökçeli kunduralar giymie ve Çarlılı: 
memurlanna mahsus üniformalı bir 
adamdı, bu Yuvan Pavloviç! Kır düş-
müı. fakat haia bol ve itina ile tararunış, 
batti kıvnlmıe oaçlı olan bu adamın ıiv· 
ri ve kınnızı burnu altında prasa bıyık
lan vardL Bakıılanndan al.kolu ber za
man fazla miktarda kullandıi?ı anlaıılı
yordu. $öyle bir maaa etrafındakilere 
ııöz attıktan sonra, iki misafir kadına 
yaklastı ve: 

ye sordu. ehemmiyetli aayÜ.ıyordu. bu .!On sualin cevabını bir türlü bulamı-
- Ancak iki hafta oldu. Fakat vakit Diier üç kadın, hemen ayni anda me- yordu! 

o kadar çabuk geçiyor ki, doirusu.. Ha- rak ve endise ile: Anna. Muyanın gittikç yükselmekte 
lamın evinde rahat çokl. - Ah .... Dedller. olan sesi ile kendine geldi: el çantasın-

- Su halde pek az çıkıvoraunuz ... Da Gene kadın sözüne devam etti: dan matbu bir k&i{ıt çıkarmış, arkada.t-
ondan! Bunu ıöy1 :yrn. kırk• aemıt. ha... - Her tarafı durmadan araehrıyor- ları kadınlara okuma~a baelarnıetı: 
fif ve kuru bir\ ,,!,,,dı. h••t hal ve ha- !ar. Dedi. Ve, avukat kocası birdenbire - Evet ... Diyordu, bu kai{ıdı sizin 
reketinde, sözlerind~ tatlılık ve hayır- ecnebi memleketlerden birine ııiden ve m~rdivenlerinizde buld.,m. Vakıa dii<er 
bahlık vardı. Sr.z·;no devam ederek: pasaportun kalktıiını görmeden Rusya- evlerin de kapı ve merdivenlerin de bu-

- Yalnız Petre~~uraJa ve burada va dönmivece??ini bildiTen kom"u"u bir na benziyen k.llğıtlar gördüm amma, al
haata olan dostunuzu ırörmek için bun- kadının evindeki taharriyatı anlattı ve mağa cesaret edemedim. Bunu sizinle bir 
dan ilci gün evvel çıktığınız milstesna! kocasının daha çok feci günler beklemek lik okumak iııtiyorum, çünkü yalnız oku-
Yani o katliim R"ilnü... li.ztm geldiği kanaatinde oldui'unu söy- mftlctan korkuyorumt .. 

Marya. bir Ürperme Reçirerek: ledi. Barbara ve Tanya, bu kad1na doi- Anna ihtiyar-sız olarak titredi: Kiih-
- Ah. evet. o gün çok müthiıti 1 De- ru eiilmi"ler, sözlerini dikkatle dinli- dm şekli, yazıların ve baskının nevi, bir 

di. bir ıürü varalı geçirildiğini gördüm. vorlardı. Anna. bir az kenflrda, aöyle- vakitler Antonun o R"İzli ve mukaddes 
Fakat vaziyet buııün de iyileoıniı dei<il- nen sözleri takip ediyor, fakat başka matbacılıkta bastığı ihtilfil beyannamele
dirl seyler düşünüyordu. rinin tamamivle ayni idi Hem de bun-

- Bonauvar madamlar ... Dedi. 
Tanya: - Operaya mı gideceksiniz? 
Diye sordu. 

- Tabii... Divanın atlarım nlvire
ceğiz! 

- MahQt dansözden mi bahsetmek 
istiyorsunuz} 

- Evet .. Eveti Güzel Floradan! Öy
le fevkalidelikler yapılacak, ıon ekze
lans valimiz bundan çok memnun kala-
cak! ( BtTMEOt) 

muvafık görülmüştür. kabildir. 
KABUL EDİLEN HFSAPLAB Müstahkem bir kalenin akibeti Jıal<-
İzmir belediyesinin 940 yılı hesabı kında evvelden hüküm serdedenler çok 

kat'isi ile belediye muhasebe müdürU defa aldanı:nıı;lardır. Singapunm müda• 
B. Saminin zaman idare hesabı ve Kar- faası Anglosaksonların kendisine atfetti• 
şıyaka belediye muhasibi B. Nuri Ay- ği ümiOeri tekzip etıniyecek kadar ku"" 
dıngözün 940 yılı zamanı idare hesabı it- vetli ise Japonlann hiç beklemedikleri 
tifakla tasvip edilmiştir. bir vaziyetle knrşılaı;maları daima müııı· 

ZAM GÖRMİYECEKLEK kündür. 
Belediye meclisi azasile belediye dai-

ml encümeni azalarının evvelce kabul 
edilen fevkalftde zamlardan istifade edip 
etmiyeceği hakkında açılan müzakere 
esnasında B. Baha Yörük bu teklife iti
raz eylemiş ve zam yapılmaması müna
sip görülmüştür. 

Hatay caddesinde yaptırılan yolun bo
zuk olduğu ve Jasa bir zamanda bozul
mağa başladığı nazarı itibare alınarak 
bu işin tetkiki muvahk görülmüştür. 

Belediye meclisi salı günü tekrar top
lanacaktır. 

Kömür satışı 
devam edivor 

---·---
MEMURLARA KOMOR VER· 

MEK IMKANSIZ .. 
- •r. -

Karataş iskelesine getirilen odun kö
mürlerinin halka satılmasına dün de de
vam edilıniştir. Bir çok aileler, müşkül 
de olsa dün kömür alabilmişlerdir. 

Bir çok daireler, k endi memurları için 
ayrı ayn odun kömürü ihtiyaç listeleri 
hazırlıyarak dün belediye riyasetine 
göndermişlerdir. Yapılan bir hesaba gö
re yalnız bu listelere göre memur aile
lerine mevcut kömürler verildiği tak
dirde halka dağıtılacak kömür kalnuya
caktır, Bunu naurı itibara alan beledi
ye riyaseti, daireler listelerini arzu edil
diği şekilde muameleye koymamıştır. 

Belediye şimdiye kadar fakir halka 
parasız olarak 40 bin kilo odun kömürü 
tevzi etmiştir. Daha yirmi bin kilo pa
rasız kömür dağıtılacaktır. 

----~--

iaşe maddelerinin 
kontrolu 

Vali B. Fuad Tuba! dün öi<leden 
aonra iate müdürlüğüne giderek muhte
lif iate maddelerinin tevzii iıile metıtul 
olmustur. Vali fi.at mürakabe memurla
rının piy .. ada yaptık!an kontroller hak
kında yeni direktifler vermiftir. Bilhas
sa iaşe maddelerinin fiatları her ~n sı
kı surette kontrol edilecektir. 

------
Ziraat ba,müfettişi gitti 

Şehrimizde tetkiklerde bulunan zira ... 

at vekaleti ha, müfettişi B. Salih Ekim 
dün Ma.nisaya gitmiştir. 

----..,.,.~· ...... --~~ 
1 O kilo kahve kocalı • 
olarak •"tılıyorda -·-Anafartalar caddesinden geçmekte 

olan tahmis Salih oğlu Şerafettin, on ki
lo çekirdek kahveyi kilosu 390 kurııştan 
Aydınlı Nuriye satmış ve satış sırasın
da yakalanmıştır. 

Bu kahveler sabn alan tarafından 
Aydına götürülecekti. Şerafettin hem 
ihtildlrdan ve hem de milll korunma ka
nununa göre İzmir şehri halkına tahsL. 
edilen kahvelerin başka şehirlere nakli
ni temin etmekten suçludur. 

Su fiatı artmayacak 
Su tarifesini tetkik eden komisyon dün 

toplanarak su tirketl heaabatını tetkik 
eylemi.erir. Su tarifesine zam yapılması 
mevzuu bahis deiildir. 

~-~_... ............ ~~--
ZABITADA 

Kız karde$ini yaraladı 
Tire kazasının Tireli köyünde miras 

kalan bir yer odası yüzünden Mestan 
oi<lu Mustafa Çetin, sopa ile bem$lıesi 
Emine Uysalı basından aiır surette ya
ralamııtır. Mustafa tutularak adliyeye 
verilmiştir. Yaralı lzmir memleket has
tanesinde tedavi altına alınmqbr. 

Gazinoda kavga 
Bir ııazinoda oturan Hasan oi<lu Ham

za, Hasan oilu Veli ve Rıfat oilu Ham
di bir oyun meselesinden Mehmet oilu 
Ahmedi rakı ei•esiyle başından yarala
ınışlar ve tutulmuslardır. 

Yeni Ginede 18 • 4S 
yaşmdakiler asker 
Londra, 5 (A.A) - Yeni Ginede 18 

den 45 yaşına kadar bütün erkekler si
lfilı altına çağrılmışlardır. 

ŞEVKET BİLGİN 

i n1til;zf ere göre 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

miştir. Bir japon tayyaresi de hasara uğ• 
rattlmıştır. 

Singapur, 5 (A.A) - Johor boğazı 
dün sakin bir g ün geçirmiştir. tngiliı 
topçusunun şiddetli ateşinden başka bir 
şey olmamıştır. 

Gazeteler en mühim hıldise olaralc 
Avusturalya Harbiye Nazın FordUJl 
önemli beyanatını neşrediyorlar, Gaze
telerde görülen başlıklar şunlardır:«Siıt• 
gapura alelacele bilyilk kuvvetler göl>' 
derildi>, •Singapur müdafaa.sı çok ku1f• 
vetli olacaktır.• 

HA VA HÜCUMUNUN HEDEFt 
Singapur, 5 (A.A) - Geceki ha,,. 

akınında japonlar bilhassa . Avrupalıla· 
rın oturdukları mahalleyi hedef tutmuŞ
lardır, Tahribat vardır. İnsanca kayııt 
azdır. 

SlV1LLERDEN ÖLENLER 
Singapur, 5 (A.A) - Japonların yap

tıkları hava hücumunda sivil halktan 41 
ölü, 138 yaralı vardır. 
BİR DENİZ ÇARPIŞMASI 
Londra, 5 (A.A) - Doğu Hollanda 

Hindistanı kara sularına pek yakın bir 
yerde siHlhlı bir Yeni Zelanda gemisi 
ile bir düşman d~nizaltısı arasın<la bit 
müsademe olmuştur. 

Londra, 5 (A.A) - Malezyanın !şıra!! 
İngilizlerin adada bir konmma perdesı 
kurabilmelerini iınkinsız kılmıı;tır. Sıı
matrada av tayyare meydanları kurarak 
bu işi başarmak da kabil değildir. Zira 
Sumatra arazisi bataklıktır. Hül&•a bu
radaki yakın istikbal karanlıktır. Bu· 
nunla beraber mütehassıslar daha uzak 
bir istikbali iyimserlikle ka!'§ılamakt,.. 
dırlar. Japonların uçak yapma imkAnla• 
rı mahduttur, japon hava kuvvetleriniıl 
dağılmak mecburiyetinde kalacaklar1 
toprakların genişliği ve mütemadiyen ar
tan müttefik hava kuvvetleri karşlsınd• 
aynı kuvveti muhafaza edemiyeceklerl 
tabidir. 

MELEMENK ADALARINDA 
JAPON BASKISI 
Batavya, 5 (A.A) - Hollanda Hindiıı

tanı teblii:i: Düşman, adalarım1zın muh
telif bölgelerinde baskısına devam et
mektedir. Balktayon komutanı emrin
deki askerlerin bir kumu ile dilşmaıı 
saflannı yararak çekilmeğe muvaffalı: 
olmuştur. Dilşman topçusu Bo:rneo ada• 
sının şark kıyılarını devamlı surette 
dövmektedir. 

Ambuandaki vaziyetteıı haber yoktur. 
japonlar Karovaşa hücum etmişlerdir. 
Burada bulunan bir mayn dökücü gemi
miz emin bir yere çekilmiştir, 

----..... ~· ....... ,-~-~ 
Belrl~nen Olaylar 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

yor. Gazeteler yalnız resmt teb!iğlerl 
yazıyor. Ecnebt basın mahfillerine göre 
bu ziyaret Akdeniz bölgesinde şUmulU 
büyük Jıadiselerin vuku bulacağını g~ 
teriyor. 

MARESAL GöRING DöNDO 
Roma, 5 (A.A) - Mareşal Görinıı 

italvan hava müste .. n ile iki memleke
tin hava ordusu hakkında görüşmüetiir· 
Mare$&1 ltalyan hava tesiıılerini ııezmif 
ve yapılan ı;tÖıterilerde hanr bulunmur 
tur. Göring aaat 23,30 da trenle Romr 
dan avnlmıetır. Mıuaolini veda için biz• 
zat 1tara stelmistir. 
--~-..... ~~ ...... --~-
Yugos l avt aria baıa 

çıkamıyorlar 
(Bnşhuııfı 1 inci Sahifede) 

ı·adda ve diğer büyük şehirlerde oturu• 
yorlar. Yüzden fazla Yugoslav şahsiyeti 
İtalyadaki toplama yerlerine gönderil
miştir. Bunların arasında Lipari adala
rındaki meşhur kampta vardır. 

KANLI HADİSELER 
24 Sonkfuıunda Splitde İtalyan subay

larının bulunduğu bir kilise odasına 
bomba atılmış, iki subay ölmüş ve beşi 
yaralanmışhr. Bunun üzerine İtalyan· 
!ar 150 kişiyi tevkif ederek bombayı 
atanlar bulununcaya kadar her güJı 
bunlardan üç kişinin kurşuna dizilece
ğini bildirmişlerdir. Öğrenildiğine gö.
bunlardan bir kaçı kurşuna dizilmiştir. 
Suşakta ttalyan ve Hırvatlar arasında 

bir kavga çıkmıştır. !talyan ve Hırvat 
altmış kişinin öldüğü haber alınmıştır. 
Bu çevredeki ormanlarda faaliyette bl>" 
lunan çeteler bütün kış düşmanı hırpa
lamağa devam etmişlerdir. Bolin me,.. 
kiinde 24 !talyan öldürillmilştlir. 
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Rus gayretleri ceııup 
bölgesinde tLplandı 

Mısır huhranı 

---·---
1 ·al-as paşa ka ... 
bine te~kiline 
memvr. edildi -·-Kahire, 5 (A.A) - Kral Faruk. 

t.! lrrıanlar ihtiyatlarını kul/anı varlar Veft parti"i reisi Nahas paşavı kabineyi 
tetl-ôl· mt"mur etmistir. 

nadyc. R'l!Zetesine aöre Sovyetlerin 
b:nahca gavTetleTi simdi cenup cephesi
"'" toola."'.mıs s::örünüvor. Sovvetler Mos
kova!ll1'" cenubuna dü,e-n Orel ve Kursk
ta oldukca mühim bir harekete basla
mıslardır. Fakat henüz belli baslı bir in
ki11af o]mamıstır ve Almanlar bu şehir
l('rin önlerinde müdafaa etmektedirler. 

Sovvetler Harkofta da yeni bir hare
kıoot"" )?irismişlerdir. Harkof adeta bir dil 
ttek1'.nde kalmıştır. Sovvetlerin 1'İmdi bu 
dili kooano atmaia çalıstıkları anlasılı
yor. Eier bunda muvaffak olurlarsa 
Smolen•kteki ııibi Almanlar aleyhine 
vc_ni bir cebin husule gelmesi müm
kündür ve bu Almanların Azak denizi 
(evresind~ki durumunu sarsabilir. Bu
nu'lla beraber, Almanlar o;erideki ihti
yat kuvvetlerivle müdahaleve baelamış 
olduklarından bu büvük cebin hu•ulü
ne ve dolayısivle büyüle gerive cekilme
Jere mevdan kalmamak ihtimali vardır. 

Stokholmdan verilen bir habere gÖ
Te Smolenskte bir ileti hareketi olmuş
tur. Fakat bu haber ba.ıı:ıka kavnaklardan 
tevil edilmemiş, bilakia bunun aksi bil
dirilmi tir. Riefin henüz düşmcmis ol
ma .. ı da aksine en kuvvetli bir delildir. 

AFRIKADA 
Liby~da Msu• bölı;ıeoinde lnıı:iliz ta

arruz faaliyeti devam ediyor; lngiliz 
hava kuvvetleri büviik tegekküllelerivle 
bu ıahada faaliyetler ııöstetmektedir. 
Fakat henüz ııelismeler hakkında fazla 
tafsilat yoktur. 

Son •iyasi vaziyet 

SiNGAPl.ıRDA 
Japonl<'rın Sinu:apurda 2enel taarru

za 2eçtikleri Tokvodan bildirilivor. T o
hor bo~azında her iki tarafın bü,·ük top
c;u faaliveti olmaktadır. JaporlF1"a S?Öre 
ai?ır toplar Sint!'.apuru dövmektedir. 1-Ia
va taarruzlarının neticesinde Sine-apur
da ha!llarlar olmus v~ vanR'ınlar cıkmış
tır. Anlasıldıi?ına R:Öre hava kuvvetleri 
ve topçu birbirini destekliverek f3pon 
kara kıtalarının adaya geçmelerini temi
ne ealışacaklardır. 

1\.'falezvadaki bütün hava meydanları 
ile Borneodaki meydanların bir kısmı 
]pponların elindedir. Bunlara dayana
rak biivük hava kuvvc~1 ... ri kul1Pınmak 
Japonlar için mümkündür. Her iki ta
raf hava kuvvetleri arasında yPıpılac~k 
aava.sların mühim olacaiına süphe yok
tur. 

Sinızapur taarruzunun baslaması he
men adaya at1ama faaliyetini icap ettir
mez. Evvela topçu ve sonra hava faali
yeti ile hazırlıklardan sonra bir köprü 
ba!'ıt teaisine ça]ışılacakhr. Havadan in
dirme de planda ise, buna da tesebhüs 
edilecr:ktir. Bunun icin Sinızapura taar
ruz, yani adaya ~ecmek kolay bir is de
R:ildir, esaslı hazırlıklar ister. 

BiRMANYADA 
Birmanva harek&tı ağır gelismeler 

RÖstermektedir. Bununla beraber Japon
ların daha büyük hareketlere hazırlan
dıkları haberleri lnıı:iliz kaynaklanndan 
~ızmaktadır. 

lvorvecte hô.dıseler • ---· ·---ln~ilizler Sin~a-' Alman askerleri 
akihe- Oslova puron 

tinderJ emin 
do~ru 

••• deqil 2ı.ıı -·-Radyo gazetesine göre Lonclra radyo-
sunun da haber verdiği gibi Japonlaı
Singapura hücuma başlamışlardır. Sın
gapurun Japon hücumlarına karşı ne 
kadar zaman mukavemet edeceği hak
kında tahminlerde bulunulmamıştır. 
Y alruz İngiliz basını ve radyoları Singa
purun sonuna kadar müdafaası ve im
paratorluk prestijinin mevzuubahs ol
duğunu söylüyorlar. Bazı hallere bakı
lırsa İngilizlerin eyimser olmadıkları 
görülüyor. İngilizler senelerce hazırlan
mıı; olan bu yerin strateji ve prestij nok
tasından önemini gizlemiyorlar ve İn
gilizlerin bundan zor hadiselerle karşı
laştıklarını, ve fakat sonunda mutlaka 
muzaffer olduklarını söyliyerek Fran
sız Napolyonile mücadelenin 22 sene 
sürdüğünü hatırlatıyorlar. Bütün bun
ların Singapurun akibeti için halkı ha
zırlamak olduğu seziliyor. 
İngilizlerin uğradıklan m~kilAt yalnız 

bu değildir. Japonlar, Birınanya yolu
nun başlangıç noktası olan Rangona 160 
kilometre yaklaşmı.ş bulunmaktadırlar. 
Bunun için Çine yardımın devamını te
min mak<adile ha<ka bir yol yapılmak
tadır. 
Çİ.~ VERİLEN EHEMMİYET 
Pasifik harbından sonra Anglosakson

lar Çine büyük bir ehemmiyet vermek
tedirler. Japonyaya bir darbe, ancak Çin 
den indirilebilecektir. Anglosaksonlar 
Çine mühim miktarda para verm!şler ve 
bu para Japonları hiç te memnun etme
miştir. Çünlti Çinin bu parayı kabul et
mesi ayn sulh ihtimalini kaldırmıştır. 
Japon sözcüsü İngilizlerin Çinle alay et
tiklerini ve yardım vaadlarını yapamıya~ 
caklarını söylüyor. 

Son iki ay içinde Japonların dış siya
seti çok değişmiştir; az evvel Japonlar, 
Çinl:lerle dövüşmek için Anglosakson
lardan rahat bırakılmalarını isterlerken, 
şimdi Çinden Anglosaksonlarla rahat 
harp edebilmek için rahat bırakılmaları
nı istiyorlar. Japonlar mihverin de her 
işten vaz geçerek İngilizlere hücun1a 
geçmelerini istemişlerdir. 

AKDE'.lrtZ VE AFRİKADA 

•• •• .. 
yurumeıre 

başladılar -·-Londra, 5 (A.A) - Norveç halkı 
Kuislinain hükümet •efi tayin edilme
sine karsı nef:etini açıkC11. göstermiştir. 
Garlarda baş gösteren patlamalar ve 
yanR'.tnlar Osloda olaa:an üstü duTUm 
ilinı bekleniyor. Garlardaki hasarlar 
bildirildiii:inden çok daha mühimdir. 
Osloya odii;ru Alman askerleri yola çık
mıttır. Kar1$ıklıklar olmus, bazı siviller
le Naziler yaralanmıştır. 

Londra, 5 (A.A) - Taymisin Stok
holm muhabirine ııöre Osload 2 büvük 
yanR"Jn ç.1kanlmıs ve nümayişler yapıl
mıştır. Samkin ve Orenberı:de iki kau
çuk fabrikası yanmıstır. Millet Meclisi 
binasına bomba atılmıetır. Trondhaym 
ve Bergendelci binalarda yansttnlar çık
mı.shT. 

Finlandiya ııazeteleri bile Kuialinıı:in 
icraatından tik&yet ediyorlar ve bu ada
mın memlekette hiç kimsenin muhabbe
tini 1tazanmamı.s olduiunu yazıyorlar. 

bir ihtimal olarak tasavvur etmektedir
ler. 

Bu yardım ve Riyonda sabık Fransız 
ricalinin muhakemelerinin başlaması 
İngiliz basınının yeni hücumlarına se
bep olm~tur. Riyonda ilk sorguya çeki
len eski Fransız başvekillerinden Blum
dur. Blumun mahkemedeki müdafaası
na İngiliz ve Amerikan basınında geniş 
yerler verilmiş ve uzun mutalaalar yü
rütülmüştür. Blum, uzun olan müdafa
asını şöyle nihayetlendirmiştir: 

• Şimdi mahkC..'11 edilmek istenilen 
adam, yaptığı bütün işleri parlamento
nun kontrol ve tasvibi ile yapmıştır. Bu 
parlamento da milletin itimadını haiz
dir. • 

lmSmlN v AZİYETI 

Veft partisi }idrri sıfativl~ büvük 
oı;(lhret kazıınan Naha" p;ıı~a 1q36 vı1ın
da h:'l,.vekillik etmis ve ı ...... iliT. - M,.ıır 

muaht'd~sini imzalemıstı. Meclitt~ Na
has paqn taraftarları hir a71ık tt"skil rdf"r
ler. Mtclisin feshedilip edilmivecr:i?i ve 
veni secim vapılıo yapılmıvacai!ı bi
linmivor. Nahas pa"8. ız:avretlerinin ne
ticl"'.tini bu akoı;am kral::=t. bildir.-r-rktir. 

K•hire. 5 (A.A) - B>ı '"b"h •okak
lııı:rda Veft pı:t.rti .. i rei!ııi Naha~ pasa le
hinde ı?Öst~riler yaoılmıs. halk yasasın 
Veft diye bai?ırmıstır. 

Nahas D<'°'a buı;tÜn danı,.malanna de-
vam eotmi"tir. 

Millivt-tperver - Veft partictinin 
R:Ün parlamentoda 12 azas: vardır. 

------ ------
bu-

Ro.nanvada ht>r şey 
az Vf> pahalı 

Bern, 5 (A.A) 
Zavtun~) yazıyor: 

cNove Zürher 

Romanva Avrupan1n en pahalı mem
leketlerinden biri olmuştur. Fiatlar 
müthis dt-recedc vükselmi~tir. Bazı yi
yecek maddeleri hiç yoktur. Et, seker, 
ekmek. zevtinvai yok denecek derece
rl•dir. Haftada bes ııün et yoktur. 

Portekiz açıklarında 
hir hiicum 

Lizbon, 5 (A.A) - Dün akşam Al
man tayyareleri Portekiz acıklannda bir 
lnsciliz ticaret aemiaivle iki harp gemisi
ne hücum etmieleTdir. ------· ........ , ____ _ 
Dısiolinin bozulma-
ma&ına calı~ı vor ---·---B. M ussolininin 
yeni ga vreti -·italyada harp ve 

Fer::'zm aleyhtarlığı 
gittikçe artıyor 
Nevyork, 5 (A.A) _ İtalyanın dahili 

durumu hakkında yeni haberler geliyor, 
Bir ltalyan dünya İmparatorluğu kuru
lacağı yolundaki vaadleri ve iddialan 
unutan İtalyan basını şimdi Rus askerl 
kuvvetlerinin kaynaklarının ehemmiye
tine dikkati çekiyor. Harp ve Faşizm 
aleyhindeki hislerin gittikçe artması 
üzerine Mus.solini cenup viUlyetlerinde 
örfi idare kurmak wrunda kalmıstır. 
Mussolini bu suretle siviller üze~de 
daha sıkı l:ıir kontrol tesis edeceğini 
umuyor. _____ ,....., ......... ____ _ 

.Frnnsa ya yenıden 

Amerıkan beyanna
atıldı mel eri -·-Vaşington, 5 (A.A) - Mister Ruzvel-

tin husus! katibi örli İngiliz hava kuv
vetlerinin ~gal altındaki Fransaya bir 
buçuk milyon beyanname aratarak bir 
kerre daha Amerika hesabına çalışmış 
olduklar.mı söylemiştir. llk Amerikan 
beyannameleri daha evvelce atılmıştı. 
Bu son beyannamelerde Ruzveltin kong
reye mesajından parçalar ve Amerika
nın bu sene ve gelecek sene yapacağı 
uçaklar, tanklar ve toplar hakkında ra
kamlar vardır. 

Salahiyetli Amerikan memurlan me
safenin uzunluğundan dolayı Almanyaya 
Amerikan beyannameleri atılmadığını 
ve Almanlara kağıt yerine bomba atıl
dığını söylemişlerdir. _____ ,....., . ....., ____ _ 
Ar.iantin askeri 
tedbirler alma

başladı " va 

Almanlara göre 
---·---

Bir f;Ok Sovvet 
hücıımları 

akim bırakıldı -·-Berlin, 5 (A.A) - Alman tebliği: 
Doğu cephesinde Sovyetlerin bir çok 
hücumu akim bırakılmıştır. Kendilerine 
ağır kayıplar verdirilmiştir. Merkez böl
gesinde bir düşman teşekkülü çevrilerek 
yok edilmiştir. 
Uçaklarımız düşmanın kıta topluluk

larını, hareket halindeki kollarını, hava 
üslerini muvaffakıyetle hücumlarına 
hedef tutmuşlardır. 

Bem, 5 (A.A) - <Noye Zürher Zay
tungun) Buktcş muhabiri bildiriyor: 

Rumenler Rusyaya karşı harbin geçen 1 

yıl biteceğini ümit ediyorlardı. Şimdi 
büyük ölçiide bir tlkbahar taarruzuna 
Rumen kuvvetlerinin de iştirak edece
ğinden kimse şüphe etmemektedir. 

ALMAN TAARRUZ HEDEF! 
Bükreş, 5 (A.A) - Bir tıkbahar taar

ruzu daha şimdiden günün meselesidir. 
Ru-'yada ıklim şartları başka başkadır. 

Cenupta kar Şubat ortasında kesilir. 
Halbuki şimaJd., Leningrad ve Karelide 
Nisanın ilk gününe kadar şiddetli soğuk
lar devam eder. Bunun içindir ki Alman 
Ba.şkumanclanlığının bütün cephe üze
rinde havalann müsait olmasını bekli
yerek mi taarruza başlıyaca~ı soruluyor. 
Almanlann başlıca hedefi Kafkasya ol
duğuna g<!re cenup cephesindeki taar
ruzun daha evvel başlaması muhtemel
dir. Kış hattının Azalt denizi bölgesinde 
çok seyyal olması burada Almanlann 
mükerrer ve kanlı Rus hücumlarına 
rağmen bir karış toprak vermemelerini 
temin etırtlştir. Almanlar Rostoftan 30 
kilometre mesafededirler. Havalar iyi
leşince Rostofun tekrar alınması bir gün 
meselesi olacakbr. Cenup cephesi bütün 
doğuda harbin seyrinde kat'i bir rol oy
nayacaktır. 

~----......... e ...... -~~--
Çi n l rler bir :r.al-er 
daha kazandılar .. 

---·---
ja ponlar Üç şe-

J!jrden atıldı -·-Kukla hükümetin 
500 askeri milli 
kuvvetlere il!ihak etti 
Çunkin, 5 (A.A) - Çin tebliği: Vals-

tof limanının batısından dağusuna doğ
ru japonlar tardedilmiştir. Valstof ja
ponlann elinden alınmıştır. Buradan on 
kilometre uzakta Hofu şehri ve demir
yolu üzerinde diğer bir mevki yeniden 
ele geçirilmiştir. Çang şehrinin batı kı
yısında Çinliler stratejik bir mevzii zap
tederek demiryoluna bağlı bir şehri de 
zaptetmişlerdir. 

Nankin hükümetine tabi 500 asker 
kuvvetlerimize iltihak etmiştir. 
---~ ...... e ...... ----

ln gı lızler 2 gemı ve 
bir kaç denı:r.altı 

batırdılar -·-Lonclra, 5 (A.A) - İngiliz Amirallık 
dairesinin tebliği: Hafif deniz kuvvetle
rimiz dün sabah Manş denizinde leva
zım yüklü iki düşman gemisini önlem~
ler ve batırmışlardır. 

Atlantikte bir kaç İtalyan denizaltısı 
batırılmıştır. 

Musavvadan kaçan 860 tonluk Feraris 
adlı İtalyan denizaltısı da batan deniz
altılar meyanındadır. 

~---........ ~ ...... ,~---
\ ,~r. anistanda 
açl1k ve yar
dım ıravretleri 

6SVBA.T CVMA. IOAl'Z 

Kömür tasarrufu - . 
ıçın 

Istanbulda vapur sefer• 
leri tahdit olundu 

lstanbu], 5 (Yeni Asır) - Kömür 
tasarrufunu temin etmek maksadiyle 
deniz yollan idaresi yeni bir tarife hazır
lamıstır. Buna göre Kadıköy - Adalar 
hattının akşam ve sabah seferleri aşağı 
yukarı normal şekilde bırakılmakta, diw 

ğer seferler tahdit edilmektedir. 

Y alovaya günde bir vapur tahsis edil .. 

miştir. 
Haliç vapur seferlerinde de tadilat 

yapılacaktır. 

''""'""'""'""'""'"""'"""'"""'"'"""'""'"'""'"""""'""'"""""""' 

\ eııi Milli korunma kanunu 
(Baş tarafı 3 üncü sahil ede) 

YASAK HAREKEI'LER 
Madde: 32 - fü;ağıdaki hareke1lerde 

bulunmak yaoıaktır: 
A) Muhik sebep olmaksızın bir malı 

fazla fiatla satmak; B) Muhik sebep ol
maksızın bir malı fazla fiatla satışa ar
zetmek; C) Muhik sebep olmaksızın 
mevcut malı satışa arzetmemek; D) Mu 
hik sebep olmaksızın mevcut malı satış
tan imtina etmek; E) Mevcut malı her
hangi bir suretle kaçırmak veya sakla
mak; F) Mevcut malı muvazaa yolıle 
elden çıkarmak; G) Malları piyasada 
darlık veyahut fiatlarda yükseklik do
ğuracak derecede mahdut ellerde top
lamak; H) Herhangi bir maddenin ti
cari te_;ımül haricinde muhtelif ellerden 
geçirilmesi suretile fiatının yükseltil
mesini istihdaf veya intaç eden zincir
leme muameleleri yapmak; İ) Ticari te
amüle aykırı olarak diğer bir malın da 
satın alınmasını mecburi kılmak sure
tile satışta bulwımak veya malı satışa 
bu şartla arzetmek; J) Bir malı fazla fi
atla satmağa matuf herhangi bir fiil ve
ya hareketlerde bulunmak veya bilerek 
istimal etmek; K) Fiatları yükseltmek 
maksadile propaganda yapmak. 

Madde : 34 - Hükümet, 3018 numa
ralı kanunun birlikler hakkındaki 7 inci 
maddesi hükmünü ithalat tacirlerile 
toptancı ve yarı toptancı ve perakende
ci tacirlere ve sanayi erbabına dahi teş
mil edebilir. 

Madde : 36 - 1 : Hükümet, her tür
lü husu<! nakil vasıtalannın seyrüsefe
rini tanzim ve tahdit veya men edeb:lc
ceği gibi azami nakil ücretleriı:i de tayin 
eder. Ve bu vasıtaları, malzemelerini ve 
mutat ücretlerini vererek, devletçe lü
zum görülen yerlerde ve hizmetlerde 
çalı::,;tırab:lir. Lüzum ve ihtiyaç gördüğü 
takdirde kara nakil vasıtalarını bedel
leri mukabilinde ve deniz vasıtalarını 
1/9/1939 dan evvel yapılan son satış be
deli mukabilinde satın alabilir. 

Deniz vasıtalarının satın alınmasında 
icabı hale göre bu bedele icra vekilleri 
heyetince tayin olunacak bir tazminat 
ilave olunabilir. 

2 : Hükümet, halkın ve milli müdafa
anın ihtiyaçlarını karşılamak maksadi
le, lüzumunda, yabancılara ait deniz na· 
kil vasıtalarını da bu madde hükümleri 
dairesinde rizalarile çalıştırabilir. 

Madde : 38 - Hükümet, lüzum gör
düğü mıntakalarda yapılacak zeriyatın 
nevi ve çeşitlerini tayin ve tesbit edebi
leceği gibi herhangi bir mahsulün eki
mini de men edebilir. 

Madde : 42 - 1 : Hükümet, her türlü 
ziraat ekinlerini, zital illlçlan ve tohum
ları lüzumuna göre satabilir, parasız ve
ya ariyet veya ödünç veya bir kira mu
kabili olarak ihtiyacı olanlara tevzi ede
bilir ve çiftçiye ödünç para verebllir. 

2 : Hükümet, büyük ve küçük baş 
hayvanların alım ve satımını ve kesimini 
tanzim etmeğe ve bunlara 14 üncü mad
de hükümleri dairesinde el koymajia sa
lahiyetlidir. 

l\'ladde : 43 - Bu kanunun derpiş et
tiğ: islerin icap ettireceği tediyeler için 
hükümet emrine hazinece 100 milyon 
liraya kadar bir sermaye temin olunur. 
Mütedavil4Sermaye ile sabit sermaye ve 
tc~kiliit masrafı karşılıkları icra vekil
leri heyeti kararile bu sermayeden tef
rik edilir. 

Madde: 44 - Vekaletleree bu kanu
na müsteniden yapılacak işleri ve ku
rulacak müesseselerin istilzam ettirdiği 
paralar icra vekilleri heyeti kararile 43 
üncü maddedeki sermayeden alakalı ve
kBlet emrine verilir. 

Madde : 47 - 1 : Bu sermaye hesap-

devlet teşekkül ve müesseselerinin işti• 
rak ettiği ticari teşekküller dahil yekdi• 
ğerile olan alım ve satım muamelelerin• 
de arttırma, eksiltme ve ihale kanunu• 
nun hükümleri icra vekilleri heyetinin 
kararile tamamen veya kısmen tatbik 
edilebilir. 

3 : 31 inci maddenin 6 mcı fıkrası mu• 
ciblnce verilecek vesikalarla bu kanu
nun tatbikine memur makamlara gön• 
derilecek şik5.yet ve ihbarlar ve 47 inci 
maddede zikredilen müsbet evrakın su
retleri ve umumi hesap vaziyetleri daın· 
ga resminden ve sair vergilerden muaf .. 
tır. 

4: - Bu kanuna ı;ı:öre kurulmuş tes
kilAt ve müesseealere karşı taahhüdatta 
bulunan müteahhitlerle bu müteah-
hitlere karşı derece, derece taahhüdatta 
bulunmus ve bulunacak olanlar hakkın
da 2395 sayılı kazanç verı;ı:isi kanunu .. 
nun 8 nci madesinin muaddel birinci 
fıkrasiy}e 3 3 ncü maddesi ve 7 4 ncü 
maddesinin B. fıkrası hükümleri tatbil< 
olunmaz. Bu tahakkuk İşleri· hakkında 
kazanç verıı:i.si kanununun umumi hü• 
k.ümleri caridir. 

Madde: 53 - 1 -Al 19 ncü madde
nin beşinci fıkrasında yazı]ı çalışma saat 
ve aünlerine riayet etmiyenler: 

B.) 31 nci maddenin 7 nci fıkrasında 
yazılı etik.et ve fi.at listesi koymak mec-
buriyetine riayet etmiyenler; 

C.) 38 nci maddede yazılı zeriyat hak
kındaki kararlara riayet etmiyenler: 

25 liradan 300 liraya kadar aii:ır pa• 
ra cezasına mahkOm edilir ve tekerrür 
halinde 5 O liradan 600 liraya kadar 
a~ır para cezasiyle beraber bir haftadan 
3 aya kadar hapis cezası hüküm olunur. 

2: A sekiz.inci maddeye müsteniden 
sanayi ve n1aadin müessesr.1 t. 

da hükümetçe istenilen mal\imatı ver00 

miyenler ve mütteh.iz karara riayet et'"' 
miyenler; 

B, 24 ncü maddeye müstenidı>n ihra9 
satışlarının tekli ve $artlan hakkında hü
kümetçe müttah:ız kararlara riayet etmi-
yenler; 

Hakkında 5 O liradan 5 00 liraya ka· 
dar aR:ır para cezası ve tekerrüründe 1 00 
liradan l 000 liraya kadar ağır para ce
zasile birlikte 15 günden 3 aya kadar ha· 
pis cezası hüküm olunur. 

3: - ithal ve ihraç maddelerinin 29 
nci.ı maddenin 1 nci fıkrasına müsteni
den tesbit edilen fiatlara riayet etmiyeıt"' 
!er: 

15 ııünden 3 aya kaday hapis ve tes
bit edilen ithal ve ihraç fiatlariyle sahi 
veya mübayaanın yapıldıiı fiatlar ara'"" 
aındaki fark tutannın beş misli aiır pa
ra cezasına mahkGm edilir. T ekerrürii 
halinde ceza iki kat olarak hüküm olu-
nur. 

4: - 4ncü maddenin birinci fıkrası 
mucibince sali.hivetli memurlar tarafın
dan istenilen mal\imah vermiyen ve ve
sika ve defterleri a-östermiyenler 25 li
radan 2 5 O liraya kadar para cezasına 
mahkGm edilir. Tekerrürü halinde ceza 
iki misline çıkarılır. 

Madde: 54 - l: 9 ncu maddede y•
zılı ücretli is mükellefiyetine riayet et
miyenler, alacaklan günlük Ücretin be' 
mi•linden 25 misline kadar hafif para 
cezasına mahkUm edilir. Tekerrürü ha
linde 2 misli para cezasiyle birlikte 15 
~nden 2 aya kadar hafif hapis cezasına 
hüküm olunur. 

2: A - onuncu maddede yazılı sana
yi ve maadin müesseseleriyle diğeT iş 
yerlerindeki hizmeti mazeretsiz terk 
edenler: 

Mihver şimdi Avrupayı bırakarak Sü
veyş Uzerine yürümektedir. Gerek İn
giltereclen ve gerek mihverden gelen ha
berler I.ibyadaki mihver hareketinin ge
niş olduğunu gösteriyor. Mareşal Gö
rıng:n İtalyada ikametinin uzaması da 
bunu göstermektedir. 

Mısır kralı Faruk kabineyi kurmak 
vazifesini Nahas paşaya vermiştir. Na
has paşa, Vefd partisinin lideridir. On 
beş sene kadar Mısırın mukadderatını 
idare etmiş olan Vefd partisi, 1938 sene
sinde kralla N ahas paşa arasında çıkan 
bir anlaşmazlık hasebile istifa etmiştir. 
Bu ihtilaf ta, Vefd partisinin Almanya
daki şekilde yarı askeri teşkilat yapma
ğa kalkışmasından doğm~tur. Kral bu 
teşkilatın lağvını istemiş, Nahas paı;a 
lağva taraftar olmamış, bu sebeple kral 
tarafından iktidar mevkiinden uzaklaş
tırılmıştır. Yerine Mahmut paşa geçmiş 
ve yapılan intihabatta Vefdden Mahir 
pasa ile ayrılmı~ olan Sadiler ve müsta
killer kazanmışlardır. 1939 Mısırın poli
tika hayatında bir dönüm noktası oldu
ğu gibi şimdi Nahas paşanın resiki\ra 
gelmesi de bir dönüm noktası olabile
cektir. Mısırda \1'ni intihabat yapılırsa 
net'cesi hakkında fikir yürütmek için 
biraz beklemek icap edecektir. Şura<ını 
da hatırlatalım, ki l\'Iı~ır meclisindeki 
Vefd parfüi mehn•ları şimdi ancak 12 
kişiılir, 

Boynes Ayres, 5 (A.A) - Arjantin 
hükümeti yeni ihtiyat tedbirleri almış
tır. 1920 sınıfı müddetsiz silah altında 
tutulacak ve 1918 ve 1919 doğumlu sı
nıflarla bir mikdar yedek subay silah 
altına çağrılacaktır. 

Lonclra, 5 (A.A) - İsviçre radyosu
nun dün bildirdiğine göre Yunanistanda 
aç ahaliye ameli bir şekilde yardım ede
bilmek maksadiy le kızıl haç tarafından 
bir takını tedbirler alınmıştır. Muharip 
devletler besin maddelerinin Yunanista
na gönderilmesi için gereken kolaylık
lar göstermeğe hazır olduklarını bildir
miş ve erzakın kızıl haçın kontrölü al
tında dağıtılması hususunda mutabık 
kalmışlardır. Halledilmesi gereken tek 
mesele bu ~e yetecek kadar vapur bul
maktır. 

ları Türkiye cümhuriyeti Ziraat banka
sında temerküz ettirilir veznedarlık iş
leri de bu banka tarafından yapılır. İc
ra vekillerince verilecek karara göre 
alakadar da:re, te~ekkül veya müesse
seler, hesaplarının müsbet evrakını veya 
tasdikli suretlerini veyahut yalnız aylık 

B. - 15 nci maddede yazılı muat
dal sanayi ve maadin müesseseleriyle 
is yerlerinin isletilmesi kararına riayet 
etmiyenler: 

20 - 18 nci madde yazılı sanayi vo 
maadin müesseseleriyle un fabrikaları 
na ve de~irmenlere el konarak isletilme
si kararına riayet etmivenler: 

D - 36 ncı maddede yazılı nakil vası
talarının scyrü seferleri ve ücretleri ve 
çalıştırılmalan hakkında ittihaz edilecek 
kararlara riayet etmeyenler; 

Anlaşılıyor ki İngilizler İtalyadan Af
rikaya takviye geçirilmesine tamamile 
mani olamıyorlar, bundan başka İngiliz
ler Vi'i lıükümet'nden de şüphe etmek
tedir. Ayni zaınanda Mısırdaki kahina 
buhranı da İngilizler için bir kaygı vesi
lesi o)mll$tllr. 

yj<;j "İN YARDIMI 
VE İ:SGİLi7.LER 
Amiral Darlan, hususi şirketlere aıt 

iki Frt- ,ız vapurunun Rommel kıtala
rır.a yiyecC"k taşımalarına müsaade et
mi ı r Bu surc•le Rommel kıtalan, İtal
ynıl1n • a • 1 Tunus yolile de·beslenece:-.. 
tir. 

İ o ;ilizlcr Vışi hakkındaki şüplıdeı-i
nin bir defa dah:ı teyit edildiğ:ni söyle
mektedirler ve Vişiııin mihvere yardım 
politikasında daha ilerilere gitmesin! <le 

Cİ. "LİI.ER VE SİNGAPUR 
Londradan bildir!ldiğine göre nlareşal 

Çan-Kay-Şek Singapur müdafilerine cr
sarct ve n ,ctanct tavsiye etmiş ve müt
tefikler zaferinin Çin zaferi olduğunu 
tekrarlam;-;tır. Japonb • ., , .. ılı teklif et
tikleri sırada Çin J'dorinin bu bcyana1 ı 
hususi bir önemi haizdiı. 

mizanlarla sene sonlarındaki bilançola
rını Türkiye cümhuriyeti Ziraat banka
sına gönderirler. 

2 : Bu kanun hükümleri dairesinde it
t'haz olunan kararlara müsteniden yapı
lan her nevi tPdiynt ve tahsilat T. C. Zi
raat bankasında tnlluk ettiği vı>kalet için 
açılan hususi hesanlarda gösterilir. Kad
ro ve idare mrisrafları ayrıca bir cedvel
de irae olunur. 

Madde : 50 - 1 : Bu sermayeden sar
fcdilccek paralar muhasebei umum'yc 
ve arttırma, eksiltme ve ihale kanunları 
hüki.i".""11erine '\'e divanı n1uhasebahn mu
ral-aocsine tabi değildir. 

2 : Bu kanunun tatbik mevkiinde bu
lunduğu müddet zarfında resmi dairn 
ve müesseselerin de be1ed'.ye ve serma
yesinin nısfından fazlasına devletin veya 

E - 40 ncı maddede yazılı araziye hu• 
bubat ekmek ve ektirmek hakkında it• 
tihaz edilecek karara riayet etmeyen
ler; 

100 liradan 1000 liraya kadar ağır para 
cezasına mııhkO.m edilir. Tekerrürü ha• 
linde 250 liradan 2500 liraya kadar ağlİ 
para cezasiyle birlikte bi raydan 6 aya 
kadar hapis cezası hüküm olunur. 

3: A. 11 nci maddede yazılı <anayi ve 
maadin müesseseleri rnnmullerinin ve 
istihsallerinin mübayaa edilmesi kararı ... 
na riayet etmeyenler; 

B. - 17 nci maddede yazılı makine
lerin vcsair istihsal v~ıta1arının ~atın 
~ "':ısı kararına riayet etmeyenler; 

-SONU YARIN-


