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• Bütün hülıiirnleri rnilletce 
bilinrnelı ıazırn gelen Milli 
Korunma lıanıınıınun son = 

lıısrnı bugün 2 İNCİ § 
_ Sahifernizdedir _ 
- -- -- -= -- -
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~ !18.n miinrJerecatınd~ın m~~111ivet kabul edilmez .. Cümhuriyetin "e Cümhuriyet eserterinin bekçisi sa.bahla·ı-ı çıka.., siyam gazetedw . YENf ASm Mathaasında basılmıstTr-

Rusya 
---·---

AI ın a ııla rın 
kah ·su olmakta 
de\'am edivor -·-:$EVKET BİLGİN 

tıa~t21 .~ngiliz mahfillerinde mevcut ka· 
Sin e gure, general Romel, Japonların 
~apu.ra ve Hollanda Hindistanına 
?i ~ı Yaptıkları geniş hedefli tecavüzle· 
tir ~ayJaştırmak için harekete geçmiş· 
~ıİ u bakımdan Libya tecavüzünün 
\>e gayesi, ne Nil Deltasına, ne de Sü· 
~Şe varmak gibi bir ham hayal değil· 
b·· · Alınanlar, bugünkü şartlar içinde, 
k 0Y1e bir şeyin düşiinüJemiyeceğini her 
"~!en ~yi bilirler. Şu halde Romel, ev· 
d~? nııhver kuvvetleri üzerindeki teh· 
)' 

1 1 (inlemek, sonra Nil ordusundan ve
" at Otta Şarktan Uzak Doğuya lruv
b~ ler kaydırılmasına engel olmak için 
lec Şaş1~tma hareketine giri.smiştir. Böy· 
lJ ~ hırbirinden binlerce kilometre 
~a a. döviişen iki mihver ordusu ara
fJ :a, ılk defa olarak, ayni hedef etra-

;1a hareket birliği belirmiştir. 
ta aksat Singapura, Hollanda Hindis-
11 nına, A vustu.ralyaya gönderilmek iste. 
ır:i'ı kuvvetleri bulundukları yerlere 

1 anıaktır. 

k lıur~da, hu harbin en çok dikkatı çe
~n hır hususiyeti ı:-özden uzak tutul
.. 

1 
ınalıdır. Anglo Saksonla.r. bir nuına-

4& l d .. h uşınanlarının Almanya olduğunu, 
/~ Şeyden evvel Alman harp makine· ;n\ zaif düşürmek lazım geldiğini söyli
d or ar. ~1ihverciler de, İngiltere hakkın
t a, aynı suretle diişünmektedirler. Bri
~·a imparatorluğunu yıkmak en bü
ın· cınclleridir. Japon tecavüzünün 
Be •~ver memleketlerinde coşkun bir 
b "ınç havası yaratmasının sebebi de 
ra~du~. Japonya, hede(lerine ulaşabilirse 
edi erın teminat altına gireceğini ümit 

Y0 rlar. Bilhassa Japon basını ve Ja
~~cUleri bu tezin hararetli müdafi
'besi mdf ·. -:'nglo Saksonlara ölüm da.r· 
faacfu ı.._!'_Ilinccye kadar Rusyada müda
ll"._ aauııayı temenni etmektedirler. 
~ aylarında bu temenni kendiliğinden 

Usul bulmuştur. Rus steplerinin funan. 
~ kışı mihvercilerin cesaretini Jordı· 
g•11dan on altı son teşrinden beri Alman 
:~ulan müdafaaya çekilmişlerdir. Eğer 
'3U\lyet kuvvetleri Alman sözcülerinin 
~di.a ettikleri gibi imha edilmiş olsaydı, 
~ nıüdafaa vaziyeti bir dinlenme ve 

1 
VVetlenme vaziyeti olabilirdi. Fakat 

;:ıa.r daha evve1ce yapılan mübala· 
1rı· ıddialan birer birer çürütünce 

1 
ih"Ver efkarında bile şöyle bir şüphe 
er etnüştir : 

in - Acaba bahar geldikten sonra, Al· 
anlar, Rusyada yine müdafaada kal

lrıak zorunda bulunnııvacaklar mı? 
Gerçi mihver kaynaklan, tecavüz ha· 

~~~~lannın biiyük lıararetle devam et· 
.. gını, Almanyada yeni ordular kuruldut:u, mihver orlaklannın bu ölüm ka
l'iik savasmda daha geniş mesuliyetler 
İlk leneceklerini, beklenen tecavüzün 
b l hedefi KaFkasya olınas1 muhtemel 
ll llnduğunu bildirmektedirler. 

b· Fakat bi.itiin hunlar vaziyetin yalnız 
ır YÜziidiir. 

t Öteki yüz nıihvcrcileri tatmin etmek
~f tızaktır. Sovyetlcrin şu on bir haf· 
d' ık tecavüz devresinde Alınanlara in
~tdikleri darbelerin ehemmiyeti kü
lıa ınsenemcz. Ru. )ar, Almanlann bir kış 
tiittına çekilmek ihtiyacını duyduklan 
. nden bugüne kadar Doğu cephesi üze

:!:'de ortalama bir hesapla 400 kilomet· 
!'ııı derinliğinde ilerlediklerini, Almanla· 
~ e.llerinde tutmağa büyük ehemmiyet 
tik;dı~Jcri stratejik merkezleri zaptct
otı be~ıni. düşmanlarına yalnız ölü olarak 

ır haCtada 400 bin kişiye yalan ka
~ "erdirdiklerini iddia etmektedirler. 
blii u iddiaların da mübalagalı olması 
bn·tnkündür. Yalnız elle tutulurcasına 
~ ınen şey Sovyet ileri hareketinin de· 
ıı:t, ettiğidir. Almanlar ihtiyatlannı 

e soktuktan halde dfö~manlannın 
...._____ (Sonu Sahile 2, Sütün 3 te) 

Rusyada karlar içinde sürüp giden harpten biT sahne 
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J 
Afrika Harpl~ri 

•••o_a_o_a_a __ a_•_a_a_ı_t_11_ ..;t. 

Har kof 
ve Kurskta 
ilerleniyor 

imanların 
hamlesi 
yavaşladı 

---·---
Zayıf bir noktada 
Alman hatların1n 

arkasına girildi -·Almanlar da nKurskn 
civarındaki karşı hü· 
cuınlarda esir ve gani· 

met aldıklarını 
söyliyorlar-

Moskova, 6 (A.A) - Cenup batı cep. 
besinde Harkof ve Kurskta Kızılordu 
kıta]arı ilerlemekte devam ediyor.. Per
şembe sabahı Kızılordu birliklerinden 
biri Alman mevzileri arasında zaü bir 
nokta keşfetmiş ve bu kesimdeki düş

man birliğini yok ederek Alınan hatla
rının arkasına düşmüştür. Bu cephede 
Sovyet hava kuvvetleri düşmana ağu 
darbeler indirmekte, malzeme ve insan
ca ağır kayıplar verdinnektedir. 

ALMAN HATLARI YARILDI 
Londra, 6 (A.A) - Kuibişef radyo· 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

lngilizlere göre 
---·---

Sin ~a purda 
de2işiklik yok 

---·---
Çinlilerin Si yama 
gireceği muhakkak -·-İngiliz topçusu Johor 
Bahruyu topa tutmağa 

devam ediyor .. 
Singapur, 6 (A.A) - Singapur teb

liği: Bugün Singapurda bildirilecek pek 
az şey vardır. Topçumuz .J o hor Bahru 
çevresinde yürüyüş halinde bulunan Ja
pon kıtalarına ateşe devam etmiştir. 

Düsman 24 saat içinde hava faaliyetine 
devam etmiştir. Düşman uçaklan ileri 
mevzilerimizi alçaktan bomba ve mit
ralyöz ateşine tutmuetur. Bu sabah av
cı uçaklarımız bir düşman avcı uçağını 
düşürmüş ve üçünü hasara uiıratmıştır. 
Bizim uçaklarımızdan biri kayıptır. Ev
velce kaybolduğu bildirilen bir uçak pi
lotu üssüne dönmüştür. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

---·ı---

Gözleri k(;r eden bir 
kum fırtınası içinde 

dövüşülÜ\10r 

Cüretli bir hareketle 
Mihver ordusunun bur
nu dibindeki ehemmi· 
yetli iase maddeleri 

alındı-
Kahlre, 6 (A.A) - Orta şark ordula

rı kararg~hının tebliği : Karada durum 
değişmemekle beraber hava kuvvetleri
miz muvaffakıyetli bir gün geçir~ler· 
dir. Cebeli Atarda düşman taşıtlarına 
ve motörlü vasıtalarına hücum edilmi.ş 

ve düşmana pek büyük insan kayıpları 
verdirilmiştir. Avcılarımız dün Deme 
ve Karmussa şosesiyle Civani Berka şo
sesi üzerinde düşman taşıtlarına hücum 
ederek ağır zayiat verdirmişlerdir. Ha
va çarpışmalarında bir Messer Şmit 110 
düşürülmüştür. Bir kaç düşman tayya-

( Sonu Sahife 4, Sütun S te ) 

Habeşin yardımı 
---·---

in~il tereye as-
ker verecek 

---·---
Bu maksatla bir liva 

hazırlanacak ... -·Habe$iStanda mevcut 
bütün İtalyan mallarına 

el konuldu .. 
Londra, 6 (A.A) - Habeş imparato

ru Haile Selasiye İngiliz - Habeş anlaş· 
masırun imzası sırasında oğullarından 
birini ve Habeş askerlerinden bir liva
yı İngilizlerin yanı başın.da savaşmak 
için Büyük Britanyarun emrine verıne
ği tasarladığını söylemiştir. 

Son zamanlarda Doğu Afrikada İngi· 
liz siyasi müşavirliğini ifa eden Brita..'l· 
ya diplomatı İngiliz - Habeş anlaşması
nın Habeşistanın esaretine son verdiği· 
ni ve bu memleketin hürriyetini tamam· 
ladığını söylemiş ve bunun tarihe geçe· 

(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

==- zıg_zaı 

P .. ınbubat ve unları beyannameve taJİ 

ll r es elindeki hububatı 
ve unları bildirecek 

3 •• 
ırun icinde 

T!caret vekaleti, ekmek satışında kart 
usulü tatbik edilen şehir ve kasabalar
da herkesin nezdinde bulunan hububat 
ile hububat unlarının. derhal beyana ta
bi tutulmasını vilayete bildirmiştir. 

Emir mucibince herkes üç gün iç.!.nde 
elinde mevcut hububat ve hububat unu 
mikdarının toprak mahsulleri ofisine 
bu ofis bulunmıyan yerlerde ise beledi~ 
yelere birer beyanname ile bildirecek
tir. 

Ofisler veya belediyeler bunları mu
ayyen fiat1crle mübayaa edecek Vf> sa
hipleri bunları bu yerlere teslim ede
ceklerdir. 

Bu karara riayet etmiyenler, ellerin
deki hububatı ve hububat unlarını be
yan etrniyenler veya noksan beyanda 
bulunanlar hakkında Milli korunma 

bevanname verilwesi lazım 
kanunu hükümleri tatbik olunacaktır .. 
Vali ve kaymakamlar tarafından verile.. 
cek emir üzerine icap eden yerlerde ara
ma yapılacaktır. 

Yapılacak cezat takibat ve nezdlerin
de hububat ile hububat unları bulu
nanlardan nüfuslarına göre ne mikdarı
nın kendilerine bırakılması lazım geldi
ği vilayetçe ilan olunmuştur. 

:.ı 111111111ııı'111111111111111111ııııııımımı111111 ııııııı.: 

§ DİKKAT! ~ 
§ Şehir ve kasabalarda hubub.-ıt ve~ 
~hububat unlarının beyana tabi oldu-~ 
~ ğuna ve bunlara el konulmasına dair E 
: hükümet karan üzerine Vilayetin§ 
=: tebliğ ve ilanı 3 üncü sahifemizde- : 
: dir. E 
• • nıı 1111111111111111ııııımıııı1111111111111111 ı mnııııi: 

Görülen yeni fiat artmaları 
---~--~~-------"'AllWWı----------~~~~-

T a vuk ve balık ta bir-
den bire pahalılandı! 

~~~-------~"""""""' ________ _;;. __ ~ 
Et fiati ehernrniyetıe göz önünde tutuluyor.- Japon harp gemileri tLzak doğuda 

faaliyette 

Mısır ve lngıltere ----·---
Arada ki samimi 
iş hirliii de-
~işmivecek -·-Nahas paşanın kabineyi 

kurmağa memur edil· 
mesi Londrada iyi 

karşılandı.. 
Kahire, 6 (A.A) -- Royter ajansı 

bildiriyor: Mısırdaki lnsôliz büyük elçi
si Sir Lamoson yeni başvekil Nahas pa
şaya gönderdi~i bir mektupta Mıs1rdaki 
1ngiliz siyasetinin Mısırın dahili işlerine 
kanşmamak ve lnıı::iliz - Mısır muahede
si hükümlerini tatbik İçin müstakil ve 
kuvvetli bir Mısır ile samimi iş birli~i 
yapmak prensipine dayandığını temin 
etmiştir. 

NAHAS PASANIN CEVABI 
Nahas pasa karsılık olarak büyük el

cive gönderdiği mektupta kabineyi kur· 
ma~ı ne lnı;ı"iltere - Mısır muahedesine, 
ne de Mısınn hükümran ve müstakil 
millet hakkına ve dahili islerine İnıdlte
renin kansmıvacai?ı esa!!ı dahilinde kabul 
f"ttiiHni bildirmistir. Bu mektup Sir 
Lampsonun muahede ııartlan yönünden 
iki nıemleketn dostluk münasebetlerini 
<>'eliştinne~e gavret sarfedeceği ümidini 
bevan etmektedir. 

LONDRADAKl lNTiBA 
Londra, 6 (A.A) - Kral Farukun 

hükümeti kurma vazifesini Na.has paşa
va vermesi Londrada iyi karşılanmışbr. 
Kralın bu kararı milletin umumi hisleri-

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

ln~iltereden 
Avr1·paya as
ker c:ıkarılacak 

---·---
Bu harelıetin gecilımi· 
yeceği de bildiriliyor-

Dün koyun eti piyasada 110 kuruştan 
satılmıştır. Bu fiat daimi değildir ve bu 
fiatin hayatı bir hayli pahalılandırdığı 
ehemmiyetle göz önünde tutulmaktadır. 

Dün tavuk fiatlerine de zam yapılmış, 
bundan cesaret alan balıkçılar da fiatle
ri bu zam derecesinde yükseltmişlerdir. 

Dün Çipro balığı 130 kuruştan, lev
rek ve trança 150 kuruşt.an, kefal 100 
kuruştan, sardelya 70 kuruştan satılmış
tır. Daha bir hafta evvel sardelya balı
ğı 30 kuruşa, çipro 60 - 70 kuruşa, lev
rek 80 - 90 kuruşa satılmakta idi. 

Japonıara göre 
---·---

Denizde yeni 
muvaffakiyet .. 
ler kazanıldı 

---·---
Hollanda donanmasını 
imha edilmiş sayıyorlar 

Tavuk fiatlerine gelince; 100 - 200 ku
r~ arasındadır. Tavuk mevcudu fazla 
ise de halk tavu~a eskisinden ziyade 
rağbet göstermeğe başlamıştır. Birmanyada Saluan 
~:.ıııııı~ıııu!nııııııııııı_mmı_ıııuııııııımmınır~ nehri geçildi • Singapur• 
5N.lıllı Şelımız Fran·5 danekadarkuvvetvar? 
~ sız bü y61t elcisini § Tokyo, 6 (A_.A_) - Japon tebliği: D: 
:: • : nlz tayyarelenmız 4 şubatta Cava denı· 
E kabul bu yurdular E zinde bir Hollanda ~vazCiıı-ünü ha~-= · mı.ştır. 6450 tonluk bır başka kruvazor 
E 5 hasara uğratıJmıştır. Bundan başka Ca-
- Ankara, 6 (A.A) - Reisi cüm· va tipinde bir Hollanda kruvazörü ıle 
E hur ismet lnönü dün saat 16 da Moylevut Amerikan kruvazörü tahrip 
E Fransız büyük elçisini kabul buyur- E= edilmiştir. Beş bin tonluk bir ticaret ge-
: muslardır. Büyük elçi Mareşal Pe- misi de tahrip edilmiştir. 
E ten tarafından reisi cümhurumuza _ Hollanda Hindistanı donanması he-
E gönderilen bir kitabı takdim etmiş-~ men tamamiyle tahrip edilmiş sayılabi
:; tir. Bu kabulde Hariciye vekili E 
: Sükrü Saraçoğlu da bulunmuştur. § lir. 
:ı.mıııııı 11111 ıı ı ı ı ı ıumııı ı ı ı ı ı ı ı ı ıımuıı 111111 mr: ~ (Sonu s'lhife 2, Sütun 6 da) 

~------~--~----~----

i········1···A~k·~·;t"···\i~;;·i·y~;····1········1 
~ ................................................................................... . 

Japonlar Singapura kar'." 
şı hazırlıkla meşgul 

İngilizler BIPrnanyada talıviye ed!ldiler ••• ·_Rus· 
yada haPp normalle4iyor gibi·Afrılıaya gelınce •• 

Radyo gazetesine göre uzak doğuda 
Singapura karşı başladığı japonlar tara
fından bildirilen taarruzun şimdilik yal
nız topçu ve hava bombardımanl~rına 
inhisar ettiği ve henüz adaya geçış te· 
sebbüsü olmadığı gelen haberlerden nn:-
laşılıyor. Bu bombardımanlar henüz b_~ 
hazırlık sayılır; japon kaynaklarına g°: 
re de Singapurdaki müdafaa kuvvetlen 
5 • 6 tümen kadardır. Bu rakamlan 

ottava, 6 (A.A) - Büyük Britanya
run Kanada kuvvetleri başkumandanı 
general Mak Nachton verdiği demeçte 
müttefik kuvvetler şeflerinin İng:ltere 
adalaruıdan Avrupa kıtasına asker çı
kannak için bir plan hazırlamış olduk· 
lannı bildirmiştir. En küçük ayrıntıla· 
rına kadar incelenmiş olan bu plan der
hal tatbik edilecektir. 

- eğer doğru ise - az gönne..;ıek icap 
eder. Küçük bir ada olan Sıngapurda 
100,000 kadar bir kuvvet bulunması ta
arruzun çok üstün kuvvetlerle yöneltil · 
mesini icap ettirir. Bununla beraber Sin. 
gapurda fazla bir insan kesafeti var-
sa ;mahzuru olabilir. Hava ve top
çu bombartlımanları yüzünden Singa· 
purda bir çok yan~ınlar çıktığı yabancı 
kayanaklann verdiği haberlerden anla
şılıyor. Adaya geçiş zamanı gelince bu 
taarruzlar daha sıklaşaca'k, her halde 
devamlı olacaktır. Zayiatın da o nisbettf" 
büyük olacağı tabiidir. 

___ tngiliz askeri muhabere P.ostası vaziJe bafındcı E&ii- Japon oıkerleri harek8.t sahcuında Singap7s!:. :~~eb~ ~~~d; i;;'°n 

~---------------------------------------------=-------------------------------------------------~------------------....:....--------------------------



YENi A-~IR 1 Subat CUMARTESi 

Yeni Milli Korunma Kanunu 

Kanunda yapı tadi itın 
tam metninin sonu ... 

Cezai hükümler· Gümrükten mallarını çekmiyenler · Birliklere girmek 
mecburiyeti • MahkUnıiyet kararlarının neşri • Hususi mahkemeler ve 
muhakeme usulleri • Hükümetçe yaptırılan stokların kullanılma tarzı ... 
Vcretli iş mükellefiyeti · Mali müesseselerce a;ı lan ticari ltredilerin mü-

rakabesi • İhtikir ve istismar lüllerinde müşterinin hakları . Hayat 
sigortaları inkıtaa tabi tutulabilir ve bunun şartları~. 

- DÜNKÜ SAYIMIZDAN DEVAM - deli tutarınca ağır para cezasına mah-
C. - 42 nci maddenin ikinci fıkrasına k(lm edilir. 

müsteniden el konulan hayvanları tes- Madde: 59 - l; 31 nci maddenin 2 ve 
limden imtina eden, saklıyan, kaçıran, 3 ncü fıkralariyle 32 ve 35 nci madde
saklamağa veya kaçırmağa teşebbüs eden !erde yazılı ihtikllr ve istismar fiillerin
ve bu fiillere bilerek yardım edenler, den her hangi birini işleyenlerle işleme-
250 liradan 10,000 liraya kadar ağır pa- ğe teşebbüs edenler ve bu fiillere bile
ra cezasına mabldl.m edilir ve suç mev- rek yardım edenler veya bu fiilleri yap
zuunu teşkil eden mallarımn müsadere- tıranlar hakkında 1000 liradan 10,000 !i
sine hüküm olunur. raya kadar ağır para cezasiyle birlikte 

4: - 42 nci madderun birinci fıkrasın- 3 seneden 10 seneye kadar ağır hapis 
da yazılı ziraat makine, Met, vasıta, ilS.ç cezası hüküm olunur. 
ve malzemeleriyle tohumlar hakkında 2: 31 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkrala
ittihaz edilen kararlara riayet etmeyen- riyle 32 nci maddede yazılı fiillerin iş
ler, 10 liradan 50 liraya kadar ağır para lenmesinden tevellüt eden veya edebile
cezasına mahkô.m edilir. cek olan zarar, malın yahut temin edi-

5: 14 - ncü maddenin dördüncü fık- len veya edilmesi kasd olunan gayri 
rasına muhalefet halinde, suç mevzuu mulıik menfaatın mikdar veya mahiye
olan maddeler mahiyet ve mikdar itiba- tine göre, hafif ise bu fiillerin işleyenler 
riyle ancak şahst ihtiyaca tekabül ede- hakkında 100 liradan 1000 liraya kadar 
bilecek derecede ve az kıymette ise suç- ağır para cezası ve 3 aydan bir seneye 
lu hakkında 55 nci maddenin birinci fık- kadar hapis cezası verilir. Ve bir aydan 
rasına tevfikan verilecek ceza 10 liradan 3 aya kadar dükkan, mağaza veya tica-
50 liraya kadar ağır para cezasına ten- rethanenin kapatılmasına ve bu müddet 
zil olunur. zarfında suçlunun ticaretten menine hü-
ŞtRKET VE MALI küm olunur. Bu fıkrada yazılı fiillerin 
MOESSESELER1N MESULtYETt ı tekrarı halinde birinci fıkradaki cezalar 
6: - 3 ncü ek maddenin birinci fıkra- verilir, 

>1na müstenit olarak hükümetçe yapılan 3: 31 nci maddenin 2 , 3 ncü fıkrala
mürakabeye muhalefot eden veya ticaıi riyle 32 nci maddede yazılı fiillerin iş
kredilerin tahdit, taklit veya menine lenmesinden tevellüt eden veya edebile
mütedair olmak üzere ittihaz olunan cek olan zarar, malın yahut temin edilen 
kararlara riayet etmeyen mail müessese- veya edilmesi kasd olunan gayri muhik 
!er 1000 liradan 10,000 liraya k'.adar ağır menfaatin mikdar veya mahiyetine gö
para cezasına malık<l.m edilir, tekerrürü re pek hafif ise bu fili işleyenler hak
halinde bu para cezası 3 misline çıkarı- kında beş liradan 100 liraya kadar ağır 
lır. para cezası verilir. Ve 7 günden bir aya 

7: - 3 ncü ek maddenin 2 nci fıkrası kadar dükkô.n, mağaza ve ticarethane
mucibince hükümetçe ittihaz olunan ka- nin kapatılmasına ve bu müddet zarfın
rar hilafına teşekkül '<!den veya tescil da suçlunun ticaretten menine hüküm 
olunan şirketler ve kooperatifler kapa- olunur. 
!ılır ve bu teşekkül veya tescili yaptıran Bu fıkrada yazılı cürümlerin tekerrü
şerik veya ortaklar ile bu suça iştirak rü halinde 25 liradan 200 liraya kadar 
edCT1ler 1000 liradan 10,000 liraya kadar ağır para cezası ve 7 günden 1 aya ka-
2ğır para cezasına mahkfun edilir. Te- dar hapis cezası verilir ve 15 günden 2 
kerrürü halinde para cezası 3 misline çı- aya kadar dükkfuı, mağaza ve tacaret
karılır. Kapatılan şirket veya koopera- hanenin kapatılmasına ve bu müddet 
!iller kapatılma anına kadar üçüncü şa- zarfında suçlunun ticaretten menine hü
hırslarla muamelede bulunmuşlarsa tas- küm olunur. 
fiye hükümlerine tlibi tutulurlar. 4: Yukarıdaki fıkralarda yazılı cürüm-

8: - 3 ncü ek maddenin ikinci fıkra- !ere mevzu teşkil eden malın ve aynı 
nı mucibince şirket veya kooperatifle- cinsten mevcut bakiyelerinin tamamı
rin mürakabesine muhalefet edenler ve nın veya bankaya veya mal sandığına 
bunların faaliyetlerini tahdit veya men emaneten yatırılmış bulunan mal bedel
hususunda hükümetçe ittihaz edilen ka- !erinin de müsaderesine hüküm olunur. 
rarlara muhalefet edenlerle bu suça iş- 5: 31 nci maddenin 4 üncü ve 6 nci 
lirakı olanlar 1000 liradan 10,000 liraya fıkralariyle 1 nci ek maddede yazılı hü
kadar ağır para cezasına mahkô.m edi- kümlere riayet etmeyenler hakkında 50 
lir. Tekerrürü halinde para cezası 3 mis- liradan 500 liraha kadar ağır para ceza-
line çıkarılır. siyi beraber bir haftadan bir aya kadar 

STOK KARARLARINA dükkan, mağaza ve ticarethanenin kapa-
RtA YET ETMEYENLER tılmasına ve bu müddet zarfında suçlu-
Madde: 56 - 1: 22 nci maddeye göre nun ticaretten menine hüküm olunur. 

vücuda getirilen stoklar hakkında itti- Bu fıkrada yazılı muhalefet fiillerinin 
haz edilecek kararlara riayet etmeyen- amme davası açıldıktan sonra tekrar iş
ler 250 liradan 2000 liraya kadar ağır lenmesi halinde suçlu hakkında mütea
para cezasına ve tekerrürü halinde 1000 kip her bir fiilinden dolayı yukarıda ya
liradan aşağı olmamak üzere ağır para zılı cezalar 2 kat olarak hüküm olunur. 
cezasiyle birlikte bir seneden 3 seneye 6: 31 nci maddenin 5 nci fıkrasında ya-
kadar hapis cezasına mahkô.ın edilir. zılı hükümlere riayet etmeyenler hak-

2: 25 nci maddenin birinci, ikinci ve kında 5 liradan 100 liraya kadar ve te
UçüncU fıkralarında yazılı stok yapmak kerrürü halinde 25 liradan 200 liraya 
memnuiyetine riayet etmeyenler, 500 li- kadar ağır para cezası hüküm olunur. 
radan 2500 liraya kadar ağır para ceza- 7: Yukarıdaki fıkralarda yazılı tica
sına mahkô.ın edilir; tekerrürü halinde retten men ile dükkfuı, mağaza ve tica-
1000 liradan aşağı olmama]( üzere ağır retbanenin kapatılması cezası bu dük
para cezasiyle birlikte 1 seneden 3 se- kan, mağaza ve ticarethanenin bulundu
neye kadar hapis cezasına mahkô.m edi- ğu mevki için hayati ehemmiyeti haiz 
lir. olması halinde verilmiyerek ikinci fıkra-

3: 25 nci maddenin dördüncü fıkrasın- da gösterilen para cezasının yarısı ve 
da yazılı mal biriktirmek memnuiyetine 3 ncü fıkradaki para cezalarının sırasiy
riayet etmeyenlerin 10 liradan 100 lira- le dörtte biri ve yarısı ve 5 nci fıkrada 
ya kadar ağır para cezasına mahkô.m mevzu para cezalarının da sırasiyle 4 de 
edilir, tekerrürü halinde para cezası, 2 biri ve üçte biri nisbetinde arttırılır. 
misline çıkarılmakla beraber suçlu bir 8: 34 ncü madde mucibince kurulan 
aya kadar hapis cezasına mahkô.m edi- birliklere girmeyen tacirler ve sanayi 

2 nci fıkralariyle 59 ncu maddenin 1 n
ci ve 2 nci fıkralarında ve 64 ncü mad
dede yazılı suçlardan dolayı yapılacak 
son tahkikat mevkufen icra edilir. 

HUSUS! MAHKEMELER 
Madde: 67 _ 1: Lüzum görülen yer

lerde, adliye vekaleti, bu kanunun hü
kümlerine giren suçlarla bu kanunun 
64 ncü maddesinde yazılı memurların i<;
Jedikleri suçlara müteallik davaları gör
mek üzere hakimlere kanunun her sınıf 
veya derecesindeki hakimlerden müte
şekkil olarak toplu veya tek hakimli 
mahkemeler kurulabilir. 

2: Adliye vekaleti bu mahkemelere 
ikinci sınıfta bulunan ve temyize nam
zet gösterilmiş olan hakimleri terfian ve 
birinci sınıfta bulunan hakimleri naklen 
tayin edebileceği gibi kadrodaki her de
receden maaşlar karşılık tutulmak sure
tiyle daha aşağı derecelerdeki hiikimle
ri de tayin edebilir. 

Bu ınahkemelerin 13.ğvı halinde tem
yize namzet hakimlerden bu mahkeme
lere terfian tayin olunanlardan açıkda 
kalanlar müktesep hakları mahfuz kal
mak şartiyle ve kendi muvafakatleriyle 
dördüncü derecedeki bir hakimliğe de 
tayin olunabilirler. 

3: Bu mahkemede vazife alan hakim
lerin, müddeiumumilerin ve kA.tiplerin 
maaşları bu kanunun 43 ncü m~ddesin
deki sermayeden ödenir. Ve bu vazife
lerin devamı müddetince de kendilerine 
yine bu sermayeden maaşlarından gayri, 
adliye vekaletince tensip, başvekilce tas
vip olunacak aylık maktu tazminat ve
rilebilir. 

4: Bu mahkemelerin ilgası halinde 
2556 sayılı hakimler kanununun 79 ncü 
ve 80 ninci maddeleri mucibince a13ka
lılara tediye olunacak maaşlar bu ka
nunun 43 ncü maddesindeki sermayeden 
ödenir. 

5: Adliye vekaleti bu mahkemelerin 
kaza mıntakalarını ve bu mahkemelerin 
kurulmadığı yerlerde bu kanuna göre 
vazifeli mahkemeyi tayin eder. Bu ka
nun hükmüne giren bütün suçların d5.
vasın1 bir mahkemede ruyet ettirebilir. 

Madde: 68 - Bu kanuna göre kuru
lan veya bu kanunu tatbik ile tavzif edi
len mahkemeler meşhut suçların muha
keme usulü hakkındaki kanunun usül 
ve hükümlerini tat'bik ederler. 

STOKLARIN 
KUILANILMA TARZI 
Madde: 2 - Milli korunma kanununa 

aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 
Ek madde: 1 - Hükümet tarafından 

yaptırılan stokların alakalı makamlarca 
verilen talimat hilafına istihlaki, kulla
nılması veya her ne suretle olursa olsun 
elden çıkarılması yasaktır. 
MECBUR!tŞ 
Ek madde: 2 - Kendilerine ücretli iş 

mükellefiyeti tahmil edHen eşhas ile 
36 ncı madde mucibince çalıştırılması 
kararlaştırılan nakil vasıtaları ve bun
ların sahip veya müstahdirnleri icabında 
vali veya kaymakamların yazılı emirleri 
üzerine zabıta kuvvetiyle ~ yerlerine 
veya işe sevk olunabilirler. 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Rusya 
---·---

Almaııların 

kahı. su olmakta 
lir. erbabı bu birliklerin mevzuu olan işler- d d • 

4: Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller- le iştigalden men edilirler. e"\'am e JyOr 
de yapılmış olan stokların ve biriktiril- HOKOMLER 
miş bulunan malların müsaderesine de NEŞREDiLECEK 
hüküm olunur. Madde: 63 - Bu kanuna tevfikan ka-

GOMROKTEN MALLARINI tiyet kesbeden hüküm hi4)asalan masra-
ÇEKMEYENLER fı mahkô.ma ait olmak üzere neşrolunur. 
Madde: 57 - 28 nci maddede yazılı Fer'i ceza olarak dükkan, mağaza ve 

ihtara rağmen muhık sebep olmaksızın ticarethanenin muvakkaten kapatılması
muayyen müddet içinde malını gümrük- na dair verilen hüküm hülasaları da bü
ten çekmeyenler 100 liradan 500 lira- yük harflerle yazılarak ayrıca bu dük
ya kadar ağır para cezasiyle birlikte 15 k§n, mağaza veya ticarethanenin göze 
günden 3 aya kadar hapis cezasına mah-1 çarpan yerlerine yapıştırılır. 
k(lm edilir. 1 MEVKUFEN 

Madde: 58 - 30 ncu madde hükmüne YAPILACAK TAHK!KAT 
riayet etmeyenler; bir senelik kira be- Madde: 66 - 56 ncı maddenin 1 ve 
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-·-Şl!:VKET BİLGİN 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

tecavüzünii henüz durduramanıışlardır .. 
Bunun tek manası Alman harp makine
sinin kudretinden çok şeyler kaybettigi
dir. 

Bununla beraber, Sovyetler de bili· 
yorlar ki Alman başkumandanlığı daha 
bir defa taliini denemek istiyecektir. 
Rus kışının şiddeti nisana kadar devam 
ettiğine göre, önlerinde daha iki aylık 
bir zaman vardır. Bu müddet zarfında 
Almanların bahar tecavüzünü imkansız 
kılmak veya vukuundan evvel akamete 
mahkô.m etmek için ellerindeki avantaj
lardan son haddine kadar faydalanma
ğa çalışacaklardır. Mareşal Timoçenko. 
bu maksatla, bir an evvel Dinyeper Pet
rovska varmak emelindedir. Doneç hav
zasında yapılmakta olan Kus tecavüzü. 
böyle önemli bir gelişme arzedebilirse. 
cenup cephesindeki durumun Alınanla
rı endişeye düşüreceğini tahmin etmek 
kabildir. Sovyetler için bu cephede ya
pılan tecavüzün hayati değeri vardır. 
Zira hu sayede Kafkasya üzerindeki teh
likeyi tamamen bertaraf etmeğe mukte
dir olup olamıyacakları anla~ılacaktır. 

ŞEVKET BiLGİN 

ŞEHİR HABERLERİ 
iitı;eler azami 
tasarrısfJa tat
bik edilecek 

---·---
Hastanelere de bazı 

f eda'lıtirlılılar diişiiyor 
Vilayet bütçesine dahil müessesatın 

masraf kısımlarında azamt tasarrufa ri
ayet edilmesi, munzam tahsisat illlvesi 
varidat darlığı bakımından kabil olamı
yacağından bilhassa mUbayaatta daha 
müsait ve ehven malzeme ile gıda mad
delerinin tercih ed:lmesi viHlyetçe te
karrür etmiştir. Bu gibi mübayaatta za
ruri olan kısımlar öne alınarak kabil 
olanlar tecil edilecektir.. Vilftyet ma
kamı bu hususu alftkadarlara tebliğ ey
lemiştir. 

Bu mevzuda hastanelere dahi bazı 
fedakarlıklar teveccüh eylemektedir. Bu 
arada tedariki icap eden bazı fenni mal
zemenin mUbayaası tehir edilecektir .. 
Esasen bu gibi malzeme piyasada mev
cut olmadığından ve mevcutlar dahi kıy
metinin fevkindeki fiatlcrle tedarik edi
lebileceğinden vilayet bütçesini zarara 
sokmamak için bu gibi mübayaalar ile
ride yapılacaktır. -----·-----lskenderun limanın· 
dakı maUar süratie 

kaldırılacak ---·---Bu harpte başlıca transit limanımız 
halini alan İskenderun gUmriik depola
riyle liman sahalarının süratle tahliyesi 
ve buralannın gelen gemilerin yükleri
ne amade bir vaziyette bulundurulması 
Ticaret Vekllletinden bildirilmiştir. 
İskenderun giimrük depolariyle li

man sahalarını işgal eden muhtelif itha
latçılara ait ticaret eşya ve malzemesi
nin kaldırılması için bunların sahipleri
ne manifestolarında adres bulunmadı
ğından tebligat yapılamamaktadır. 
Şubat tarihinden itibaren bir hafta 

zarfında İskenderun gümrüklerinden 
mallarını çekmiyenler hakkında Milli 
Korunma kanununun 28 inci maddesi ve 
30 numaralı koordinasyon kararı tatbik 
edilecektir. Gümrüğü ödenmiş malların 
İskenderundan çekilerek mahaller:ne 
götürülmesi için her türlü nakil vasıta
sı devletçe temin edilmiştir. -·-----ŞİRİNCEDE 
Belediye lıaldırılıyor, 
seıçulıta belediye 
huruıuyor ... 
Kuşadasının Şirince köyü nüfusu ka

nun haddi haricinde kaldığından hali ha
zır beldiye teşkilatının idamesine imkan 
bulunmadığı, varidatın da kafi gelemi

~ıda maaaclerını sa,mıyantar 

Bir bakkal mahkum ol
du, ikisi de yakalandı 

----------x*x•---------
Mahhüm olan bahhal hahhında yeni Milli Korun• 

ma ııanunu hühümleri tatbih edildi 
Gaziler caddesinde 120 sayılı dükkan

da bakkal Mürteza Tunanın külliyetli 
mikdarda pirinci mevcut olduğu halde 
sabşa arzetmediCi tesbit edilmiş ve cür
mü meşhut yapılmıştır. 

Suçlu dün akı;am muhakeme ve dün
kü gazetemizde intişar eden milli ko
runma kanununun muaddel hükümleri
ne göre malıkô.m edilmiştir. Suçlunun 3 
ay ağır hapsine, bir ay dükkanının ka
patılmasına, dükkanına kara liste asıl
masına, 100 lira ağır para cezasına ve 

pirinçlerinin müsaderesine karar veril• 
miştir. 

* 
Anafartalar caddesinde 738 numarad• 

bakkal Bekir, bulgur ve şehriyesi me'J• 
cut olduğu halde bunları satmadığındall 
hakkında cürmü meşhur yapılmıştır. 

Anafartalar caddesinde 794 numarada 
bakkal Vecihiye de pOı-inç ve bulgur sat· 
madığı iddiasiyle tutularak adliyeye 
verilmiştir. 

Ekmek ıhtiyacı ve ağır ifçilik 

• • Ağır ışçı 

tamamı tevzi 
kartlarının 

edildi 
Ölenlerin nüfus cüzdanı ariyle beraber ehmelı 

kartları da belediye baş Hekimliğine tes· 
Hm olun acalı .. -

Bazı kimseler ağır işçi olduklarından 
bahisle ağır işçi ekmek istihkakı iste
mektedirler. Ağır işçi kartlarının tama
mı tevzi edilmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca ölenlerin belediyece defin ruh

satiyelerinin verilmesi için bunlara ait 
ekmek kartlarının nüfus cüzdanları ve 
ö!Um raporu ile birlikte belediye baş 

SEFERİHİSAR 
Belediye Reisliği 
Seferihisar Belediye reisi B. Mehmet 

Orhunun askerlik vazifesini yapmakta 
bulunmasına binaen Seferihisar beledi
ye reis vekilllğine vilayet makamı tara
fından bu kazanın belediye meclisi aza
sından B. Nabi Akkan tayin edilmiştir. 

İzmir Aslıerlilı Şube· 
sinden: 
İhtiyatlık hizınetini yapmamış 330 
doğumlu her Slnlftan eratın sevke
dilmek üzere iki gün içinde İzmir 
Yerli Askerlik şubesine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Gelmiyenler hakkında askerlik 
kanununun cezai hükUmleri tatbik 
edilecektir. 

hekimliğine teslim edilmesi usul ittilıaı 
olunmuş ve keyfiyet valilikten belediye• 
ye bildirilmiştir. . . 

Ekmek kartlarını herkesin gayet ;yı 
muhafaza eylemesi ve kaybolmasın• 
meydan vermemesi lllzımdır. Kartların! 
kaybedenlerin vaziyetleri büyük bir iti• 
na ile gözden geçirilmektedir. 

Japonlara göre 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bir Japon tayyaresi hasara uğramış
tır. 

Tokyo, 6 (A.A) - Hava kuvvetleri• 
miz dün öğleden sonra Malaka boğazın· 
da Sumatra adasının Mialade - Tozoıı 
açıklarında himaye altında seyredeli 
kuvvetli bir kafileden on bin tonluk bir 
vapuru batu·mış, 6000 tonluk başka bir 
vapurda yangın çıkarmış ve her biri ilÇ 
bin tonluk diğer iki vapuru da hasara 
uğratmışlardır. Düşman gemilerinin şid
detli ateşine rağmen biz hiç bir kayıp 
vermedik. 

yeceği anlaşılmıştır. Bu köyde belediye!~~~~~~~~~~~~~~~ 
teşkilatı kaldırılarak köy kanunu hU

Tokyo, 6 (AA) - Japon topçusu bir 
gUn iki · gece mütemadiyen Singapur 
müdafaalarını dövdükten sonra düşman 
saflarında yorgunluk alametleri belir
miştir. Singapurun Kuran hava meyda
nı hava kuvvetlerimizin mütemadi boın
bardımanlariyle tahrip edilmiştir. 

kUmleri idame edilecektir. 
SELÇUK NAHİYESİNDE 
Kuşadasının Selçuk nahiye merkezin

de şimdiye kadar belediye teşkilatı yok
tu. Nüfusunun iki bini tecavüz ettiği ic
raen tesbit edildiğinden belediye kanu
nunun buna ait maddesi gereğince ora
da belediye teşkilatı kurulması icap ey
lediği anlaşılmış ve resmi muamelenin 
ifasına başlanılmıştır. 

------
Şeher muayyen 
fiatıe satılacah .• 
Vilayet fiat mürakabe komisyonu kes-

me ve toz şekerin perakende ve toptan 
satış fiatlerini tesbit ve illin eylemiştir. 
İlan edilen fiatten fazlasına şeker sa
tanlar hakkında Milli korunma kanunu
nun ihtikar hükUmleri tatbik edilecek
tir. 

------
Bornovada müsamere 
İzmir Halkevi temsil kolu Bornova 

Ergene ocağı adına Bornova Ziraat mek
tebinde bu akşam bir müsamere vere
cektir. 

TtlRKÇE SÖZLÜ 

Kadın Kalbi 
PEK YAKINDA 

i 1'A YY /._ kE'de 
:c:cc:::cc::c:c:::c:c::::c:::c~ 

Askeri vaziyet 
(Sonu Sahlfe 2, Sütün 1 de) 

lıava kuvvetlerinin taarruzları devam 
ettiği bildirilmiştir. İngiliz topçu kuv
vetleri de johordaki japon kuvvetlerini 
bombardrman etmiştir. . 

Birmanyada muharebeler eski tempo
su içinde devam ediyor. Yalnız İngiliz 
hava kuvvetlerinin bu cephede faaliyet
leri artmış gibi görünüyor. Bundan baş
ka Çin ve Hindistandan Birmanyaya 
yeni kuvvetler geldiği bildiriliyor. 
Doğu cephesine gelince: Burada da 

önemli bir değişiklik olmamıştır. Cep
he boyunca muharebeler bazı kesimler
de müdafaa, bazı bölgelerde karşı taar
ruzlar halinde devam etmektedir. 

Bu cephede faaliyet gün geçtikçe nor
mal hale gelmektedir. Alman hava kuv
vetleri karşı taarruz yapan kuvvetleri 
desteklemekte ve cephe gerilerine de 
akınlar yapmaktadırlar. Alman hava 
kuvvetleri uzun zamandan beri ilk ola
rak Sovyet silllh fabrikalarına taarruza 
başlamışlardır. 

AFRtKADA 

Libyaya gelince: Alman ve İtalyan 
tebliğlerine göre takip hareketi devam 
ediyor; Londradan verilen bir habere 
göre de İngilizler çekiliyorlar. Şimdi iki 
tarafın söyledikleri biribirine uymakta
dır; fakat harekfitın gelişi hakkında da
ha fazla bir şey söylenmiyor. 

İngiliz hava kuvvetlerinin Sicilyadaki 
taarruzlarından iyi, neticeler alındığı 
Londradan, Maltaya yapılan taarruzlar
dan da iyi neticeler alındığı Berlinden 
bildiriliyor. 

GA'Zil"olOve R.ESTO~ANI 

Her ahşam Macar ÇİGAN Orlıestrası 
Pazar günü öğle yemeklerinde ıııasilı parçalar 

Tokyo, 6 (A.A) - Japon uçakları S 
şubatta Singapurdaki Kulang hava meY• 
danına hücum ederek u~uş alanını tah· 
rip etmiştir. 
Ayrıca orta büyüklükte beş uçakla 

meydanın önemli tesisleri de tahrip edil
miştir. 4 Hariken uçağının muharebeye 
tutw;madan kaçtığı görülmüştür. 

Tokyo, 6 (A.A) - Singapur adasın
daki tahkimata ve burada bulunan İn
giliz kuvvetlerine dair şu tahminler ya .. 
pılmaktadır : Muhasamattan evvel Sin
kapurdaki İngiliz kıtalarının çoğu deniS 
üssünü müdafaa ve adanın cenup kıyı• 
sına asker çıkarılmasını önlemek mak• 
sadiyle doğu ucunda ve cenup ucunda
ki Blakamaski adacığında toplanmış ve 
bu ada tahkim edilmişti. Malezyanın Ja
ponlar tarafından istilllsından beri ada
nın şimal kıyısı üzerinde de mevziler 
tahkim edilıniş ve bu çevrede doğu ke· 
simindeki tepelerle Karsama köprüsü 
etrafında ağır topçu mevzileri ve blok
havzlar yapılmıştır. Adada bulunan as
ker mikdan dört beş tümen kadar tah· 
ınin ediliyor. 

Tokyo, 6 (AA) - Resmen bildirildi
ğine göre Japon devriyeleri bir nokta· 
dan Saluan nehrini geçmişlerdir. 
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hU I.AFTA 
2 SVPER FİLİM 

-1-
FRANSIZCA SÖZLV 
BiH KIŞ GECESi 
OYNIYANLAK : PİERKE BLAN· 
CUAK ve REENE SAİNT CYR 

-2-
İNGİLİZCE SÖZLÜ 

Yıldızlar ~arkısı 1 
OYNIYANLAK : GLORİA JEAN 

1
§ 

BİNG CKOSBY 
11-IATİNELEK : KIŞ GECESİ : 

2-5-8.15 .. 1 
YILDIZLAR ŞARKISI : 

§ 3.30 - 6.30 - 9.40.. 3 
Cumartesi, Pazar 12.30 da b:J.Iar .. Ô' 
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• 
enı Milli F. orunma kanunu 

- ------------
- BAŞTARAFI 2 İNCİ SAHİFEDE -

KRED1LER1N M'ORAKABESt 
Ek madde: 3 - 1: Hi.ikümet mali mü

esseselerin açtıkları ticari kredileri mü
raknbc, tahdit, takyit veya men edebilir. 
.. 2: Hükümet, ticaretle iştigal etmek 
~ere ku~lacak her turlu şirketlerin ve 
00Peratıflerin teşekkU1 ve tescil mua

beleler":ıi ve kurulmuş olanlarının da 
~ nevı faaliyetlerini murakabe, tak

Yıt. tahdit veya men edebilir. 

1 Ek madde: 4 - 1: Bu kanun hilküm
l erin~ tatbikatında salahiyetli memur
ta.ra luzumlu görülen her türlil malllma
d~ Verilmesi ve her nevi vesikaların ve 
\~erlerin gösterilmesi mecburidir. 

ra · 'Bu memurlar vazifelerinin ifası sı
le sında bu kanunun cezalandırdığı fiil
la re muttali olduklarında, meşhut suç
c~ın muhakeme usulü kanununun 4 n
taı llladdesi hükümlerini tatbik ederler, 
nı:P VUkuunda zabıta makam ve me
du r1ları bu memurlara yardıma mecbur-

r ar 
MüŞTERtYE MAL VE 
PARANIN tADESt 

de~ madde: :; -1: 31, 32 ve 35 nci mad
h erdeki ihtikfir ve istismar fiillerinden 
rner hangi birini irtikup edenlere, suç 
b~vzuu olan malın müşterisi tarafından 
le Para tediye edilmiş ise, müşteri ta
d'p· ettiği takdirde bu para derhal ken-
ısıne iade olunur. 

te ~: Suç mevzuu olan mal, müşteriye 
k ~ un edilmiş ise, mal müşteride bıra
t 1 ~· lienüz teslim edilmemiş ise, müş
~rı talep ettiği takdirde, nUmunesinin 
n 1;ıması rnUmkiln olan mallann nümu
nı~·eri .. alındıktan ve nümune alınması 
vu:kun olmıyanların evsafı derhal ehli 
al fa tesbit ettirildikten sonra1 satın 
~ mal müşteriye teslim olunur. 

t Mli§teri malın bedelini ödemiş ise, sa
;cının talep ettiği bedel kendisinde'Il alı
:ı:ı ll' ve bu para, z.iraat bankası şubeleriS: ve bulunmadığı yerlerde mnhalli mal 
ndıklarına emaneten teslim olunur. 

t' Muhakeme neticesinde ihtikar ve i.s
:rı;.tnar cürmü tehakkuk eder ve milşte
t 
1~b· satılan malın bedeli yüksek olduğu 

nes ıt edilirse, fark müşteriye iade olu
-ı.r.Urb: v~ mütebakisi cezayı hükümlere 
"" ı olur. 

Satıcı beraet ettiği takdirde banka vc
~a mal sandığına yatırılan mal bedelinin 

msınn:u kendisine teslim olunur. 
GORTALARA DAlR 

:r Ek madde: 6 -1: HUkUmet, milli ko
r:.r:nıa kanununun mer'i bulunduğu 
1 ~ddct zarfında primleri veya sürprim
·~11· her hangi bir sebeple olursa olsun 
~--ke~eyen her nevi hayat sigortalarını 
- ıtna tabi tutabilir 

2: Sigortalının i~kita devresi esna
~da vefatı halinde, inkita tarihine kn
tarU:ehakkuk etmiş riyazi ihtiyatlar, bu 
mi ten ~ediye tarihine kadar hesap edil
lerinş tek_nık faikleriyle birlikte hak sahip-

e !:>denir 

te~1tita .de.~ esnasında sigortalının 
3· r:k· ıştıra haklanna halel gelmez. 

f · ıta devresi içinde askeri vazi-
7de iken ölen sigortalıların hak sahiple

!'ine 3000 liraya kadar olan müemmen 
nteballğlerin tamamı ve bu mikdardan 
~ukarı olanlann 3000 de.n aşağı olmamak 
Uıere hükümetçe tayin edilecek mikdan 
~f fatlasının riyazi ihtiyatı ve harpte 
0 en sigortalılann hak sahiplerine mü
enunen mebaliğlerln tamamı ödenir. 

~igorta bedelinin hükUmetçe tayin 
edılecek resme ait ödenmemiş primlerle 
bUrprlmler teknik faikleriyle birlikte 

u tediyeden tenzil edilir. 
, 4: Sigortası inkitaa tabi tutulmuş olan 

8.i~rtalı inkıta devresi sonunda hayat
~ ıse1 . sigorta mukavelesi tıbbi muayene
.e Uıuın kalmadan yeniden mer'iyet ik-
::p eder ve sigortalılar inkitağ devre
f . ait primlerle silrprimlcrin telmik 
aikleriyle birlikte tedlyesiyle, hükü
:~~e esbit edilecek şartlar dairesinde, 
d ellef tutulur veyahut sigorta mUd
~ti ~ nisbette uzatılmak suretiyle inki
:r ntilddetine ait prim silrprim borçla-
ından ibra olunur. 

n· 5: Ticaret kanununun 1 ncl maddesi
:rt;:. ve mevcut sigorta mukavelenamele
r m bu maddenin 2, 3 ve 4 ncU fıkralaC: ve bu fıkralara müsteniden alma
lı.- kararlara muhalif hüküm ve şa~ 
-ı tatbik olunmaz. 

d' 6: ~u maddenin ikinci, üçüncü ve dör
ıt?ncu fıkralarında yazılı hükümlere ay~ 
t p. hareket edenler, sigorta şirketlerin in 
k.e tış ve mürakabasine dair 3392 sayılı 
., an

1
unun 10 ncu maddesine göre ceznlan

"ırı ır. 

n ~madde: 7 - 1: Milli korunma ka
~ Unu hükümlerine tevfikan yapılan ve 
saa:ılırılan stokların ve bunlara ait tesi
~tın harp tehlikesine karşı sigortası biz. 
§irk Veya yangın sigortasiyle iştigal eden 
le etlerle müşterek yapmağa, bu işler
§ekk~gul olmak üz.ere alCtkalı devlet te
l"ol ill, müessese ve ofisleri nezdinde bü
llla~rd teş~iline ve .stokları sigorta edilen 
:rer 

1 
eler~ satış fıatına zam yapmak su

dU:,~ e Prım tahsiline hilkümet mezun-

le ~ - Sigorta masraflannın ve primler
ııat mamen karşılanamıynn hasar tazmi-

ının karşılığı olmak üzere sarhna lü
""::::--. 

zum görülecek mcbnliğ milli korunma 
kanununun 43 ncil maddesine tevfikan 
tc-min edilerek sermayeden ayrılır. 

Primler, tefrik olunan paralar mikda
rına baliğ olduğu ve sigorta tazminatının 
tediyesine rağmen sigorta işlerinin tas
fiyesinde para arttığı takdirde artan pa
ra hazineye intikal eder. 

MtLLt KORUNMA KANUNUNA 
A1T EVRAK 

Ek madde: 8 - Bu kanunun tatbikatı
na milteallik olarak kullanılan her tür
lü evrak veya hükümetçc istihlaki tah
dit olnuna nmaddelere muğlfık karne ve
ya vesikalar. resmi evrak ve vesikalar
dan madut olup bunlar üzerinde işlene
cek sahtekarlık hırsları hakkında Türk 
ceza kanununun resmi evrak iizcrindc 
işlenen snhtekarlık cürümlerine müteal
lık hükümleri tatbik olunur. 

DtCER HÜKÜMLER 
Ek madde: 9 _ l: Bu kanunun 27 nci 

mnddcsiyle 29 ncu maddesinin 2 nci fık
rası mucibince, hükümctin almağa sala
hiyetli olduğu paralar tnb;.11 emval kanu
nu hi\kümlerine göre istifa olunur. 

2: Bu kanunla hilkiimetin istimal ve 
i§gal veya intifaa salahiyetli olduğu 
gayri menkullerin tahliyesi icra ve iflas 
kanununun mukavelename ile kiralanan 
gayri menkullerin tahliyesine mütedair 
hükümlerine göre icra olunurlar. 

3: Bu kanun neşri tarihinden itibaren 
mcr'idir. 

4: Bu kanun hükümlerini tatbika icra 
vekilleri heveti memurdur. 

~ 2/2/1942 

Habe,ın yardımı 
(BaŞtarafı 1 inci Sahirede) 

cek şanlı muharebelerle temin olundu· 
ğunu ilave etmiştir. 

İmparator cevabında bu anlaşmanın 
İngiliz mi11etiyle Habeşistanın dostluğu· 
nu kuvvetlendireceğini ve sürekli bir iş 
birliğine esas olacağını bildirerek demiş
tir ki : 

- Silahlarımızı müşterek düşman ye-
nilmedikçe kınlarına koymıyacağız. 

LORDLAR KAMARASINDA 
BİR TENKİT 
Londra, 6 (A.A} - Dün Lordlar ka

marasında İngiliz - Habeş muahedesinin 
metni bazı tenkitlere yol açmıştır. 

Lordlardan biri harpten sonra İtalyan
ların Habeşi.standa yine yüksek sınıfı 
teşkil etmeleri ihtimalinden korktuğunu 
söylemiştir. Salahiyetli mahfillere göre, 
nnlaşma İtalyanların süratle tahliye::;i 
işine son vermemiştir. Bu tahliye bitin
ce nskerl işgal de nihayet bulacaktır. 
İTALYAN MALLARI 
Bütün İtalyan mallarına el konmuş

tur. Bunların ukibeti sulhtan sonra ta
ayyün edecektir. 

(•,,_._.._.,,~1 - 1 _,_,_ı_ı_c_ı_ıı_t ar) 

Halis Elıstra Elıstra 1 
Ayvalık zeytinyağı ı 
Teneke ile satış 

l 
Taşçılar caddesinde eski Keresteci

lerde (6 numarada Hamdi Akyürck 
ve ortakları mağawsında .. 

(H. 3) (288) ·-· -·-·-·- . --~~ 
URLA MAL M'OD'ORLüCONDEN: 
Barbaros mahallesi 305 nci sokakta 

yaptırılmakta olan kanalizasyonun ik
mal edilmemiş kısmının yapılması fen 
iılcri müdürlüğündeki keşif ve şartna· 
mesi veçhile açık eksiltmeye kounlmuş
tur. 

Keşif bedeli 433 lira 30 kuruş mu
vakkat teminatı 32 lira 50 kuruştur. Ta
liplerin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 9/2/42 
pazartesi günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 

25 29 3 7 415 (160) 

SöKE HUKUK HAK1MLtCtNDEN: 
Sökenin Kemal paşa mahallesinden 

Hatice Akkafadann kocası tlginli Bekir 
oğlu Şakir Demirkan aleyhine açtığı 
boşanma davasında ikametgahı meçhul 
bulunduğundan 27/2/942 Cuma giinü 
sant 10 da gelmediği takdirde işbu ilana
tın gıyap karan mahiyetinde addile gı
yabında muhakemenin devam edileceği 
ilAn ölunur. 668 (294) 

~~..o:ıo-~~ac:ıc:ıc:ıc:ı~ 

SATILlK MOTÖR VE , 
SU 'l'ULUMBASI 

Az müstamel 6 bcy~r kuvvetinde 
mazotla müteharrik Ingiliz markalı 
bir adet motörle 3 inçelik emme, bas
ma bir su tulumbası ehven fiatle 
satılıktır. 
İstiyenlerin : Tepecik Gaz.iler cad

desinde Kireççi İbrahime müracaat
ları .• 

• ~JCIO'"J.)OXICIQCIQCICIC~ 

Bu2ün LALE ve TP N 
SİNEMALARINDA-

1 -Kunıarhane Şeytanı 
HEYECAN DEHŞET FİLMİ-

2 -Aşk Maçı ~!~~a~~:NJEPBURN 

YF.NI ,A.c'IJI 

Borsa 
'OzOıu 

123 M. H. Nnzlı 
38 K. Taner 
26 M. uso Işık 
23 M. Pc. takal 
17 Ş. Şınlak 
14 P. Klark 
3 Ş. Uğur 

244 Yekun 
137892 Eski yekun 
138136 Umum! yckı1n 

Piyasa fiatleri aynidir .. 
İNCİR 

902 . Özşınlak 
547 İncir T. A. Ş. 
100 P. Mikalef 
94 H. Kori 
84 Albayrak 
63 A. Karnka 
54 A. Çelik Kaptan 
49 Sül. 1. evi 
25 Nizamettin 
25 Şükrü Ugur 
22 Derviş Cafer 
21 B. Miz.rahi 
20 M. Beşikçi 
10 Hakkı V eral 

2016 Yekful 
125963 Eski yekful 
1279]9 Umumi yekôn 

53300 kilo Zeytinyağı 

46 25 
46 
41 
44 
47 
47 25 
46 50 

18 50 
2() 75 
19 75 
22 
16 
23 50 
21 
15 50 
20 75 
17 
23 
17 
17 
28 

63 

47 
46 
44 
44 
51 
47 25 
46 50 

28 
27 
l9 75 
22 
16 
23 50 
27 
21 
20 75 
17 
24 
23 50 
17 
28 

72 

~...co"~ 

' Pi,rano 1 
Akort, Tamira~. Alım Satım, Kira ~ 

işleri i 
Adil lmer § 

Anafarta1ar C. No. 557 § 
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Pamuk Zeriyatı 

ortaAı aranıyor 
280 haneli köy civannda Aydına 5, 

.Menderese bir kilometre mesafede 
2000 dekar gayet münbit arazimde 
sulama pamuk zerriyatı için «1rtak 1 
arıyorum.. l\lüracaat Posta kutusu 
No. 6 Aydın.. 3--5-7 (247) 
:ıer...ıe:r..r..oeoe:o-~..co"",,.....~..-o-.-eer~ 
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3 BÜYÜK 
ŞAH ESER 

BUGÜN 

1- Garp Ş~ytanı 
WALLACE BERRY 

2 - HAPiSHANE 
KAÇAKLARI 

G. MURPHY N. CAROLL 

3 - KARA HAYDUT 
BOB STEELE _...._.,...._ -•• a-•-•- ..-~ _o_a_ ı-•-Dı9 

SEANSLAR: 12.15 - 4.00 - 7.45 
TE •. Cumartesi, Pazar 9.00 DA .. 

BERGAMA C. MO'DDEtUMUM1I.J
C1NDEN: 

Milli korunma kanununa muhalif ha
reketten suçlu Bergamanın Gazi paşa 
mnhallcsinde mukim manifaturacı ve 
pazarlarda da seyyar sergicilik yapan 
Süleyman oğlu Ahmet Enhoş hakkında 
Bergama asliye ceza mnhkemesinde ya
pılan duruşma sonunda: 

10/10/941 tarihine müsadif Pazar gü
nü Kınık pazarında 459 kuruşa satılma
sı icap eden çulakiyi 475 ve 157 kuruşa 
satılması icap eden astarlık kumaşı 200 
ve 70 kuruşa satılması icap eden kana
viçeyi 100 kuruşa fazla fiatla sattığı sa
bit olduğundan hareketine uygun olan 
milli korunma kanunun 32 ve 59/3 ncü 
maddelerine tevfikan yirmi beş lira ağır 
para cezasiyle mahkfrmiyetine yedi gün 
rnüddeUe dükkanının kapatılmasına ve 
gazete ile ilfuıına dair 3/11/941 tarihin
de verilen ve yüksek temyiz mahkeme
since tasdik edilmiş olan karar il~n olu-
nur. 669 (292) 

tZM1R VEREM MÜCADELE CEMt
YETtNDEN: 

Cemiyetimiz 19 ncu yıldönümü umu
mi heyet toplantısını 18 Şubat 942 Çar
şamba günü saat 17 de cemiyetin birinci 
beyler sokağındaki merkez binasında 
yapılacağından sayın azUlanmızın teşrif-
leri rica olunur. 672 (293) 

------------------------------~------------------"-----------
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eskişehirde Sakarya nehrinin menbaları mıntakasında yeraltı sulan
nın. araştırılması maksadiyle yapılacak arteziyen sondailan vo Adala - Ge
diz, Niğde - Melendiz, Tokat - Almus baraj mevkileriyle Aydın havalisinde 
Atça ve Tatarlar ve Eskişehir Sakarya havzasındaki Regülatör mevkilerinde 
ve bunlann civarlarlyle idarece lüzum Ş?Örülecek diğer mahallerde yapılacak 
jeçlojik sondajların icrası muhammen keşif bedeli vahidi fiat esası üzerinden 
( 133.520) liradır. 

2 - Eksiltme 16/2/942 tarihine rastlayan pazartesi RÜnÜ saat 15 te An
karada su işleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usu11le yapılacaktır. 

.3 - istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındiklılc işleri 
genel şartnamesi, umumi su işleri fenni oartnamesile hususi ve fenni şartna
meleri ve projeleri ( 6) lira ( 66) kuruı mukabilinde su işleri reisliğinden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iateklilerin (7926) liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı şrlinden en az üç RÜn evvel ellerinde 
bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia vekaletine müracaat ede
rek hu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
ıarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye İştirak ede· 
mczler. 

.5 - Jstek.lllerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postoda olan gecikmeler kabul edilmez. ( 420) 
23 28 2 7 332 (162) 

iS'l'ANBUL BELEDİYESİNDEN: ... 
Kasımpaşa - Halıcıoğlu yolunun Deniz hastanesi altına tesadüf eden kıs

mında yaptınlacak ikaa duvan kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 33599 lira 60 kuruş ve ilk teminatı 2519 lira 97 kuruştur. Mukavele, 
eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, proje ve keşif 
hül8.sası ve buna müteferri diğer evrak 166 kurus mukabilinde belediye fen 
işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 19 /2/942 perşembe günü saat 15 te 
daimi encü~ende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
lnrı ihale tarihinden sekiz gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne müraca
atla alacakları fenni ehliyet 941 yılına ait ticaret odası vesikaları imzalı şart
name ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de 
kadar daimi encümene vermeleri l&zımdır. 

4 7 12 16 563 (2.50) 

----~---------------~------
Va lı ı f la r Ziraat Müdürlüğünden : 

Zeytinyağı ve pirina fabrikaları ile sabunhanelerde kullanılan makine, ka
zan, aitim kazanı, baskı ve bombarya, taı ezgi takımı su tulumbalan tranıt
misyon kasnak ve kayışlar muhtelif kuturda borular yağ kalıpları sabun kay
natma kazanı ve teferruatı pirinadan yağ çıkarmaya mahsus cihazlar satın alı
nacaktır. Bu gibi malzemesi olup ta satmak isteyenlerin satacakları malzemenin 
adını markasını kabiliyet derecelerini ve kıymei ve en son kaça verebilecekle
rini yazılı bir teklif ile vakıflar umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

26 28 30 1 3 .5 7 9 11 13 391 ( 166) 

Nafıa Vekaletinden : 
EKSİLTMEYE KONULAN İŞ: 

1 - Manisa su işleri üçüncü şube müdürlüğü mıntakası dahilinde Marma
ra gölü seddesi ile Gediz nehri ve Besleme kanalile Boşnltma kanalı arasın
da takriben 13.500 on üç bin beş yüz hektar genişliğindeki araz.inin nirengi 
şebekesine müstenit tesviye münhanili haritası ile şimal versanından sularını 
bu araz.iye akıtan Kemer, Çerkes, Poyrnz, 1ki Kofah, Çapaklı ve Adala de
relerinin §eritvari haritalarının alınması iııi rouahmmen keıif bedeli vahidi 
fiat esası üzerinden ( 405 00) liradır. 

2 - Eksiltme 2/3/942 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 te An
karada su itleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, ekisltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık i§leri 
genel şartnamesi, umumi su işleri fenni şartnamesile hususi ve fenni şartname
leri ve projeleri (2) lira (03) kuruı mukabilinde su işleri reisliğinden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (.3037) lira (50) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün 
evvel ellerinde bulunan ve en az '000 licktarlık bir arazinin Takeometrik 
haritasını muvaffakiyetle yapm~ olduğuna dair vesika ile birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa vekaletine müracaat ederek bu işe mnhsus olmak. üzere vesika al
malnrı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 15.zımdır. 

IPostada olan gecikmeler kabul edilmez. (820) 
7 12 17 23 670 (290) 

~~..oco""~cıc:ıacıı::ıcr~~n 

tevzi edilen ve edilecek olan bütün ıehir ve kasabalardaki halk elinde bulu
nan buğday, çavdar, mahlut ve mısır gibi ekmeklik: ve yemeklik hububat ile 
unlann da beyan ettirilerek ihtiyaçtan fazlasının el konma hükmüne tabi tu-
tulması hükümctçe karnr altına alınmış olduğu bildirilmiştir. 

2 - Bu kararın esasları şunlardır: 
A) El konma hükmüne göre halk elindeki hububatın tesbit ve ilan edilmi§ 

bulunan fiatlarln ve unlarının da Toprak mahsulleri ofisinin mahalli un satı~ 
fiatlan üzerinden mübayaasına Toprak mahsulleri ofisi memur edilmiştir. 

B) Ofis teşkilatı bulunmayan veya kafi gelmiyen yerlerde mahalli beledi
yeler tarafından mübayaa yapılacaktır. 

3 - El konma mevzuuna giren hububat ve unlarından a§ağıda yazılı 
miktarlar el konma hükmüne ve beyana tabi değildir. 

A) Şehir ve knaabaLırda ekmeğini kartla fırından alan müstehliklerin 
elinde bulunan unların yaş ve iş haddine bakılmaksızın üst üste beher nüfus 
başına bir kilo hcsabile bulunacak miktnrı, 

B) Ekmeğini evinde yapan şehir ve kasaba müııtchliklerinin 2/1.5955-
15 7 sayılı kararnamenin 4 üncü madesinin (A) fıkrası geregince vilayetimiz 
dahilinde ağustos ayı nlhayetinc kadar müstehlikin ya§ ''e iş hadlerine göre 
ve her nüfusa günde 750 gram ekmeğe mukabil .531 gram un veya .558 
gram ekmeklik hububat 375 gram ekmeğe mukabil 26.5 gram un veya 279 
gram ekmeklik hububat 187,.5 gram ekmeğe mukabil 132,.5 gram un veya 
1 39 gram ekmeklik hububat üzerinden hesap olunan miktan. 

4 - Verilecek beyannamelerde: 
A) isim, soyadı 
B) Mahallesi, sokağı, bina numarası 
C) Daimi surette oturanların kaç kişi olduğu 
D) - Hububat ve unların bulunduğu, yer, cin.si ve miktan 

sarahaten gösterilecektir. 
.5 - Beyannameler alakadarlar veya yerlerine kaim olacnk kimseler tara

fından imza edilecektir. 
6 -- Alakadalrarın beyannamelerini hemen mahallin en büyük idare ami

rine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ve tevdiden itibaren el konmaya 
tabi kısımların üç gün zarfında mübayaa olunmak üzere lzmir ochri belediye 
sının içinde Toprak mahsulleri ofisi §Ubesine ve vilayet dahilinde ofis şubesi 
bulunmayan diğer ıehir ve kasabalarda belediyelere teslim eylemeleri IAzım
dır. 

7 - Bu karara riayet etmiyenler haklarında Milli korunma kanunu ahka
mınca arama ve cezai takibat yapılacaktır. 

6 - Keyfiyet tebliğ ve ilan olunur. 677 (295) 
ıca=aocıcıcx:ıaaoc:ıccocıocccc~ac:ıaccccccccccccccccaccccccccaccac 

lzmir vilayeti: 
Fiat Mürakabe Komisyo
nundan: 
Yeniden tetkik ve tesbit olunn manifatura el}'ası aatı§larındaki toptan ve 

perakende kar yüzdeleri aşağıda gösterilmiıtir: 
1 YERU MALLAR : Toptan ( % ) 
A. Bilumum yerli yünlü mensucat 1 O 
B. Yün ipelikleri 1 O 
C. Yerli standart ipekliler 1 .5 
D. Yerli standart harici ipekliler 2 O 

Perakende 
20 
20 
2.5 
35 

(%) 

E. Bilumum tezgah ve fabrika imalatı pamuklu 
mensucat ve pamuk iplikleri 7 1.5 § 
F. Fabrika imalatı kaput bezi ve pamuk § 
iplikleri • 3 15 S 

Toptan nisbetlere fabrika fiatlan ve el dokuma mallannda koope
ratif fiatlan esas teşkil ederler. 

2 - ECNEBi MAUARI 
A. Yünlü mensucat 15 
B. Yün iplikleri 15 
C. ipekli kumaşlar 20 
D. Ketenli kumaşlar 1 5 
E. Pamuklu mensucat. 

Ham ve kaba düz mallar 8 
Kasarlı ince düz mallar 1 O 
Topu veyn ipliği boyalı mallar 12 
Merserize ve emprime mallar 15 

F. PAMUK iPLlôt : 
Düz ve katlı iplikler 8 
Kıvrak iplikler 1 O 
Merserize iplikler, perde ve ağ iplikleri 12 

C. MAKARA 1 PLlKLE.Rt : 

3.5 
25 
35 
35 

30 
.30 
30 
30 

20 
20 
30 

Makaralar 8 20 
Müfredat üzere satılabilecek hale getirilm.i§ 
merserize iplikler 1 O 2.5 

3 - TUHAFtYE E..ŞY ASI KAR YOWELERI 
Toptan Perakendeciler 

(Fabrika ve imalathaneler karile beraber) 
% 23 % 25 

Lüks addedilen çeıitlerde perakende kar haddi % 40 tır. 
(Kadın çantaları, eldivenler, ipekli çama§Ular, ppkalar, tuvalet t&ltımlan 

ve mümasil eşya lüks olup icabında takdir hakkı fiat mürakabe komisyonu
na aittir.) 

4 - Verilen kar yüzdeleri fatura maliyetine ilave edilir. 
5 - Kar yüzdesi zammı suretile satış fiatı hesabında fatura maliyeti üze

rine ancak zaruri nakliye masrafları ilave olunabilir. 1zmire tafl'adan gelen 
mallar için bu masraf karıılığı olarak % 3,5 ilavesi kabul edilmiştir. 

6 - Taksitli satışlar için vadesi bir aydan aşağı olmamak üzere % 3 e ka
dar bir zam yapılması kabul edilebilir. 

7 - Verilen faturalann, malın kemiyet, keyfiyet, ealış fiatını ve tarihini, 
kime satıldığını, bedelinden ne miktarının tahsil edildiğini ve ticari teamlil
lere tevfiknn lüzumlu sair malumatı ihtiva etmesi mecburidir. 

8 - Her satıcı kendi sınıfına göre (toptancı - yan toptancı - perakendeci) 
sattığı malın faturasna nümunesi veçhile lastik damga veya yaz ile gerekli 
meşruhatı vermeğe mecburdur. 

LAST1K DAMGA MEŞRUHAT NOMUNELERt : 
a. - Toptancılar için: (Lastik mühür) 
Sandık, top, paket ve grosa olarak ~apılacak bilumum aatıılarcla mıll kaç 

elden geçerse geçsin nihai fiat yukardaki fiatlara azami % illvesile bu-
lunacak. fiatı geçemez. 

b.-Yarı toptancılar için: 
Yuk.ardaki fiatlara mahalli fiat rnürakabe komiayonunun tayin ettiği pe

rakende kar haddi ilave edilebilir. 
c. - Perakendeciler için: 
Yukardaki Hatlara perakendeci karı dahildir. Bqkasına bir kar ilaveaile 

satılamaz. Aksi zincirleme addedilir. 
d. - lzmir fiat mürakabe komisyonunca verilen kar haddine nazaran pe

rakende azami satış Hatları hizalarında yazılıdır. 
9 - lzmire hariçten getirilecek mallara ait faturalara bu meşruhatın ver

dirilerek fatura alınması lazımdır. 
1 O -- Toptancılar tarafından yan toptancılara yapılacak satı§larda toptan

cıların karlarının münsip bir kısmın bu ikinci ele terketmeleri 1&.zmdır. 
11 - Pzarlıksız satış kanunu ahkumınca her zümreden bütün satıcıların 

yukardaki nisbetlere göre bütün mallarına (bir hafta zarfında) etiket koy
malan ve etiketsiz hiç bir mal bulundurulmaması mecburidir. 

12 - Etiketler üzerine de fiatlar sarih olarak topu, grosası, paketi, düz.i
nesi, çifti veya metresi (~u kadar kuruş ) diye sarahaten yazılacaktır. 

1 O - Manifatura ve tuhafiye fint ve kar yüzdeleri hakkında mukaddema 
verilen karar ve ilanlar mülga olup bu karar neşri tarihinden itibaren 
mer'idir. 

NOT: 

Tacir sıfatını haiz bütün şahıslar arasında alış verişlerde fatura alınması 
ve verilmesi mecburi olup, satıcının faturanın bir kopyasını ve alıcının 
ise faturanın aslını muhafaza etmesi mecburidir. 
Y~ kuruştan fnzla alış verişlerde mü terinin talebi üzerine satıcı fatu
ra vermeğe mecburdur. 

S 
Tacir sıfatını haiz phuılar arasında yapılan alım ve satımlarda bir malın 

S mevcudu bulunmadığı. satıcı tnrafından beyan edildiği ve alıcı keyfi-
8 yeti mübeyyin bir vesika talep eylediği takdirde bu vesikanın ven1mesi 

11 - Yuknrdaki nisbet ve hükümlere aykırı hareket edenler haklannda 
Milli korunma knnunu ahk~lmıncn cezai takibat yapılacağı ilan olunur. 1 

mecburidir. 

657 (291) 
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.)ıyasi vazıvet 

---·---
Mısır vaziveti 
karsısıııda mih-
ver şasırmış ... .. .. 
t. tırunuvor -·-Radyo gazetesine göre Mısırdaki ka-
bine buhran4 miJletler arası siyasetin en 
önemli hadisesi olarak ilgi ile karşılan
maktadır. Hadisenin önemini behten 
bir nokta da mihver kuvvet1erinin hız1a 
Mısır üzerine yürümekte olmasıdır. 

Nahas paşa kabinenin teşkili vazifes[
ni kabul etmiştir. İngilizler önceden Na
has paşanın hükümet kurmasına karş! 
bir vaziyet alınış iken şimdi yeni Mısır 
başvekiline karşı dostça bir dil kullan
maktadırlar. 

Bunun bir anlaşma neticesi mi, yok
sa İngilizler:n Nahas paşaya karşı dos
tane bir vaziyet almak lüzumunu hisset
melerinin mi bir icabı olduğu henüz an
lasılamamıştır. 

İngiliz basını da Nahas paşayı alkışla
makta ve Kral Farukun Nahas paşayı 
iktidar mevkiine getirmekle çok isa
betli hareket ettiğini yazmaktadırlar. 
Bunlar kralm arkasındaki sinsi kuvvet
lerden de bahsediyorlar ve kralın Na
bas paşayı iktidar mevkiine getirmekle 
bunların emeller!ni önlediğini ilave edi
yorlar. Bu sinsi kuvvetlerin ne olduğu 
\>e kime hizmet ettikleri henüz bilinmi
yor. 

Mihver mahfilleri bu yeni vazlyet 
karşısında azıcık şru;ırmış gibi görünü
yorlar; bunlar Mısır buhranının İngil
tereye karşı bir hareket ve Mısır kra
lının İngiliz aleyhtarı olduğunu iddia et
mekte idiler; fakat vaziyetin yeni man
zarası karşısında mihver bu meseleye 
daha az temas ebnektedir. 

Öte taraftan Nahas paşanın iktidar 
mevkiine geçmesi Mısırda büyük bir 
sevinç husule getirmiştir. Fakat Nahas 
paşanın kabinesini nasıl kuracağı belli 
değildir. Nahas paşanın rr.eelisteki par
tisinin, memleketteki kudıeti ile müte
na<ip bir şekilde temsil ed'lmesini iste
me'i de muhtemeldir. 

HARP V A7JYETI 
Libvadaki harekatın lnı<ilizler lehine 

olmadığı his"ediliyor. Diier taraftan 
uzak sarkta Sinııapur düs!'te bile. Ameri
kanın bütün aiiırlıiiivle harbe R;İrmC!'si 
hasabiy]e durumun düzeleceR'.i ve zafe
rin yine elde edilecei{i t~krarl(lntyor. 

AMERIKADA HAZIRLIK 
Gerçekten Amerika bütün varlıi:C:ivle 

hazırlanıvor. 
Amerikada son hususi otomobil evvel-

ki stün yapılmış v bu otomobil eıkar çık
maz fabrikada harp sanaviinin imaline 
batlanmıştır. Harbın sonuna kadar 
Amerikada hic bir hususi otomobil ya
ınlmıyacaktır. Hususi otomobilin Ame
rikada derin bir ihtiyaç olduğu düşünü
lürse. Amerikanın ne kadar eiddetle 
haTp hazırlıibna sı:eetiRi anlaşılır. Ameri
ka daha bir çok eeylerden vaz ıı:ec;miş, 
hatta seker bile vesikava tabi tutulmuş
tur. Ei:ier .Tapon taarruzu bir baskın ha
linde ıı:elmemiş olsaydı, Amerika buıı:ün 
ltr tekilde ealısmak için bir veya iki ıe
neye muhtaç olacaktı. 

MiHVERDE HAZIRLIK 
Mihver de Amerikanın vaziyetini an

cak istihsalle karşılavabileceii icin mü
hendis ve isicleri faaliyete davet etıniır 
tir. Alman gazeteleri ba!llıca bunun üze
rinde durmaktadır. lsgal yerlerinden 
Almanyava bir milyon isçi 2ötürülmüş
tür ve daha da sı?Ötürülecektir. 

-----·-·----J n!!i l ı z l ere göre 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Kamberra, 6 (A.A) - Malezyadaki 
Avusturalya İmparatorluk kıtalannın 
büyük çokluğunun Singapur adasına çe
kildiği resmen bildiriliyor. 

Londra, 6 ( A. A) - (T aymis) ıı:a
zetesi ( Birmanyanın müdafaası) baı.lıiı 
elundaki bir makalesinde divor ki: Bir
manvava eok sayıda Çin kıtalan s;teli
yor. Bunlar sadece Binnanya toprakla
rını mUdafaava gelmiyorlar. ileride Si
yamı da istila edecekleri muhakkaktır. 
fn~iliz ve Çin kıtalarının yakında Siyam 
demir yolu hattına ve huduttan 66 kilo
metre uzakta bulunan Sindiye hücum et
meleri bekleniyor. General Veyvelin 
aon Rangoon gezisi bu bakımdan mana
lıdır. 

Ran~oon, 6 (AA) - Resmen bil
dirildi{!ine göre Japon devriyeleri bir 
çok noktalardan Saluan nehrini geçm.iş
l•rdir. 
RA 'JGOONDA TEHLiKE ISARETI 

Ran"oon. 6 (AA) - Dün sabah er
k~nden Rana-oonda tehlike isart>ti veril
mistir. Dol!u maha1lclerine ve sehrin ba
tı kıyı1arına bombalar atılm15tır. Pek az 
kimse zarar s;?Örmüetiir. ~1addi hasar 
voktur. Bir nz sonra ikinci d~fa verilen 
tehli~e 1 aretinde hic bir hUdise olma
rrı•,tır. 

Rangoon, 6 (A.A) - Saluan nehrinin 
dottusunda !ngiliz d~vriyeleri japonları 
hırpalamı•lardır. J\lu!mey dolaylarında 
ja nlara siin~ü hUcumu yanılmı.oqtlr. 

DIRllIANYA TAKViYE ED1LDt 
Eimıanyaya son günlerde binlerce 

Hint rıiya-eı>i gelmiştir. C•phe gerisiıırle 
ylnr b'nlerc~ Çin ıı.skori ihtiyattadır. 
B'rm n • :.ı kıtalar çok iyi dôvüşnı ktc
d'rl•r. Bun!&r ormanlarda yaşamağa alış
ır. mükemmel :ıtıcılardır. 

Aırerikada 8 
casus t'l:.tuldı 

---·---
Aslı Alman olan b;r 
kadın Madrıde vesi

kalar göndermıf -·-Vasin~ton, 6 (AA) - Kurt Frirtrih 
ve Landoig i~minde iki casıı$la birlikte 
batı bölgelerindeki bir cok müdafaa 
mf"rke,.lrrinde ca!!usluk yapan ve arala
rında Lüsi Bohmel adında bir ka~ın da 
bulunan Alman a!tlından sekiz Ameri
kalı, casusluk suouyle federal mahl:eme
ye vcrilmistir. Bunların iizerinde milli 
müdafaayı ilR"ilendiren be]egeler ve fo
toR:raflar bıılunmustur. Lüsi Bohmel bu 
vesikaları Madrite Mauvel Alovzo is
minde biri,.ine s;röndermekte ve hunlar 
oradan Alman gizli poli:5 reisi Himlere 
iletilmekte idi. 

Lüsi Bohmel ıueUnu kabul etmi~tir. 

Bunların suclan szerceklf"stii?i taktirde 
20 yıl haPİse mahkUm olacakl:lrdır. Sııc 
AmPrika harba sdrmedcn evvel i•lf"ndi
ii'inden, ölüm ceza!tt verilmiyecektir. ____ .....,_. ____ _ 
.Japonlar Çinli

lere hiicı ma 
2'e(t0 ler 
---·---

Cunı:lcinıı:, 6 (AA) - Çin tebliR;i: 
Japonlar Kantonun doğusunda Val

sof böllle~inde hücuma Reçmislerdir. Fa
kat Cinliler Japonları durdurmuslardır. 

Carsamba sabahı Japonlar lskriverin 
iki lcıvısı boyunca büvük takviveler ı<e
tirerek Valeofun doChısuna doğru bir 
ba!kı yapmıslardır. Burası Japonların 
ba.$lıca hedefleridir. Çinliler liman ya
kınındaki askeri ehemmiyeti haiz bütün 
tepeleri hata ellerinde tutuyorlar. 

Cin kıtaları Japon hücumlarına mu
kabele ederek düsmanı ağır kayıplara 

uii:Tatıvorlar. 
Orta Cinde Kivanesi eyaletinin sima

linde muharebe hie durmadan devam 
edivor. 

Japonların Sanrı? 5ehrinin her iki bo
vunca yaptı~ı hücumlar püskürtülmüs ve 
düşman Tanıt Sanıı bölgesindeki ilk 
mevzilerine aürülmücı;tür. ____ .....,it_..,, ___ _ 

~ovvetlere göre 
( Baştarab 1 inci Sahil ede) 

RESMİ TEBLİÔ 
Moskova, 6 (AA) - Bu sabahki Sov

sunun bildirdiğine göre Sovyet kuvv~t
leri Kursk ve Harkofta Alman müda· 
faa hatlarını yarınışlardır. 
yet tebliği : Dün geee kıtalarımız Al
man Faşist kıtalarına karşı hareketleri
ne devam etmiştir. 

ALMAN TEBLİÔİ 
Berlin, 6 (A.A) - Alman tebliği : 
Doğu cephes!nde Alman !ataları, ha

va kuvvetlerinin yardımiyle düşman 
hücumlarına karşı müdafaada ve yap
tıkları karşı hücumlarda düşmana insan 
ve malzemece ağır kayıplar verdirmiş
lerdir. Kurskun şimal doğusunda şid
detli kar fırtınalarına rağmen günlerce 
süren mahalli bir karşı hücumumuz ne
ticesinde düşmandan 295 esir alınmış, 
1500 ölü verd!rilmiş, 6 top, ağır ve ha
fif piyade silahları ve muhtelli harp 
malzemesi alınınışbr. İtalyan uçakları
nın da iştirakiyle Sovyet uçaklarına kar
şı yapılan mücadelede düşmanın 38 tay
yaresi tahrip edilmi_<tir. 
Savaş tayyarelerim!z Voronosti tay

yare fabrikasında yangın çıkarmış ve 
Gorki uçak fabrikasına tam isabetler 
kaydetmişlerdir. 

Berlin, 6 (A.A) - Bolşevikler iyi 
havadan faydalanarak bomba ve av tay
yare teskillerini ileriye sürmü~lerdir .. 
Bu düsman tayyarelerinden 35 i hava 
muharebelerinde ve ikisi karşı koyma 
toplan tarafından ve 13 Ü yerde tahrip 
edilmiştir. 

Berlin, 6 (A.A) - Yarı re=I b'.r kay
naktan bildiriliyor : Alman hariciye na
zırlığı Sovyet Rusyada bulunan Alman 
harp esirlerinin altibeti hakkında henüz 
hiç bir haber alınmadığını bildirmiştir. -----·-·----ispanya Fransız 

Fasını istiyor! ---·---Londra, 6 (AA) - Fas islerinde 
müteha.s..1ıs sayılan İspanyol R;eneralle
rinden Aranda asağıdaki beyanatta bu
lunmu~tur: 

- Fas şiddetli bir ekonomile buhra
na kars1 koymak zorundadır. Bu buhran 
ancak Fransız - t~panvol Faslarının. ls
oanvol bavrağı altında birletmesiyle iza
le edilebilir. 

işçilere bir me•::ıj 
---·---

" l\azi ve Faşist 
ordularıı .. ın I' e .. 

zin..eti uzak 
deiildir" -·-Londra, 6 (AA) - Roy!cr bildiriyor: 

İngiliz - Sovyet tredünyonfarı komitesi 
işgal edileıi memleketlerdeki işçilere b:r 
mesaj neşretmiştir. 

Alman harp makinesinin baltalanma· 
sını istiyen bu mesajd;ı deniliyor k1 : 

Sizi Hitlerizmin boyunduruğundan 
kurtarmak için müttefik kuvvetlerin 
yar<lunınııa geleceği gün yaklaşıyor. 

Hitler Almanyası için her gün daha az 
silah yapın .. Size zulmedenler icin yap
mak zorunda kaldığınız silahları kulla
nılamıyaeak bir hale sokun .. Demiryol
larını bozun ve nakliyab durdurun. Na
zi ve Faşist ordularının hezimeti yakın
dır. ____ .....,_......, ___ _ 

r üttefikler 
harp meclisi 

---·---
Hem Va,ıngton, hem 
de Londrada kuruldu -·-Vaşinıı:ton, 6 ( Radvo) - Reis Ruz-
velt R:azeteci1er toplantısındaki beyana
tında hem Vaşin~ton ve hem Londrada 
kurulan harp meclisinin gecen av basın
danberi faaliyette bulundu~unu ifşa et
mis ve alınan bütün kararlarda Vasin~
tonla Londra arasında en sıkı İtı birliği 
olduSi;unu söylemiştir. 

----...... ·-----~ merıkaaa hazırlık 
---·---•• 

Oııiimüzdeki a,· 
25(J63<leniz tay-

• • • 
yaresı saparış 

edilecek 
---·---

YEN ID EN B.R ÇOK TAH· 
SISAT VERiLDi -·-Vaşington, 6 (A.A) - Ayan meclisi 

bahriye için 26,495,000,000 doladık tah
sisat kabul etmiştir. Bu suretle bu içti
ma devresinin ilk ayında kabul edilmiş 
olan tahsisat yekOnu 39 milyar dolara 
çıkmış oluyor. 

Mebusan meclisi de 2,550,000 dolarlık 
:;eni bir tahsisat kabul etmiştir. Bu para 
ıle önümüzdeki ay içind~ bahriye için 
25063 tayyare ve diğer malzeme sipariş 
edilecektir. 

-----·-----Atla o tik'i bir ham
lede aşacak yeni 
yolcu tayyareleri ____ , __ _ 

Tuluz. 6 (AA) - Yakında beş bü
vük deniz tayyaresi suya indirilecektir. 
Y etmi~er tonluk olan bu tayyarelerdc 
her biri beş yÜz beygir kuvvetinde 6 
motör bulunacaktır. Tayyareler 40 yol
cu ile Atlantiki bir yerde durmadan 20 
saatte aşabilecektir. 

Avrıca 60 yolcu taşıyabilecek 120 
tonluk tayyarelerin yapılması tasarlanı
vor. Bu tayyarelerin volcu]arı yanlarına 
100 kilo baıı:ai alabileceklerdir. Tayya
renin aürati ortalama saatte 320 kilo
metre olacaktır. 

----....... · ...... ----
}(,ısır ve lngıltere 

Naziler~ n din 
te akkisi 
---·---

V atik an radvosunun 
bir Alman kıtabın
dan okadul{u -·- yazı 

Londra, 6 (AA) - Vatikan radyo
'<U hıpanvava hitaben İspanyolca yaptr 
V.-ı ncsriyatta Nazilerin dinleri kaldırmak 
huınıı:ıund:ıki kararlarını isbat eden Got 
Und Folk cAllah ve Halk> adındaki 
Alman kitabından parçalar okumustur. 
Okunnn parçalar ara~ında şu sözlt>r var
dır: cEbedi Almanyaya İnandıiımızı 
ililn ~ttHFimiz z.:ıman dinler devrine son 
verdik. Bu inanı Yet eden bir kimse eı
karsa o bir mücrim ve bir haindir. Ara
mızda ona ver yok~ur. Biz ancak allahın 
bir f"mrini biliyoruz. Her şey Almanya 
icindir. > 

Bir İn!!ıiPz denizaltısı 
kavboldu .. 
Londra, 6 (A.A) - Bahriye nazırlığı 

Triomph denizaltısının kaybolduğunu 
bildirmektedir. ------·-----
Mısır mebusla-

rı yeııtiden 

seçilecek 
---·---

Kahire, 6 (AA) - Nahas paşa şu 
demeçte bulunmuştur : 

• - Parlamento dağıWacaktır.. Biz 
memleketi diktatörlükle değil, serbest 
bir usulle seçilm.iş bir parlamenlo vn
sıtasiyle idare edeceğiz .. • 

N ahas paşa İngiliz - Mısır muahedesi 
hükümlerine iki memleketin menfaati
ne uygun bir sıırette ve sadakatle ria
yet edeceğini millete temin eylemiştir. 
ENTRİKACILARIN MARİFETİ 
Londra, 6 (AA) - Taymis gazetesi 

Nahas paşanın yeni Mısır kabinesini 
teşkil{ münasebetiyle diyor ki : Kral 
Farukun Nahas paşayı iktidar mevkiine 
çağırması bütün Mısırlıları memnun et
m.'.ştir. Yalnız entrikacılar bunu beğen
memişlerdir. Onlar kendi nüfuzlarını 
arttıracakları ümidiyle milli birlik ka· 
binesinin reisi Sırn paşayı düşürmüş~ 
]erdir. Böylece İngiltere - Mısır ittifakını 
zaifleteceklerini umuyor1ardı. Netice 
kendi aleyhlerine çıkmışbr. 

Londradaki kanaat Nahas paşayı ilı:
tidara çağırmakla Kral Farukun çok 
tedbirli hareket ettiği merkezindedir. 
Nahas paşa İngiltere ve Mısır muahede
sinin akdinde en rn ühlm rolü oynamış
tır. Mısır harbe girmemesine rağmen 
harbin idaresiyle alakadar tedbirlere 
yardım etmiştir. 
DEYLİ TELGRAF MÜTEESSİF 
Deyli Telgraf diyor ki : Mısırdaki ka

bine buhranının Romelin Libyada teca
vüze geçtiği sırada vuku bulması tees
süf ed:lecek bir şeydir. 

----...... ·-----
İtalyanların övdükleri 
Denizaltıları batırıldı.. 

Londra, 6 (AA) - Bu harpte hayali 
olarak başka bütün denizalWardan da
ha çok gemi batırmış olan Ferrare is
mindeki Italyan denizalbsı Atlas deni
zinde ilk çıkışında bir uçak ile bir İngi
liz destroyeri tarafından batırılmışbr. 

Hür İtalyanlar Amerika 
ve İngiltere tarartarı.. 
Saopaulo, 6 (A.A) - Hür İtalyanlar 

\arafından neşredilen bir beyannamede 
Italyayı Alman işgalinden ve Faşistlik
ten kurtarmak iç'.n ellerindeki bütün 
imkanlara baş vurmak suretiyle Büyük 
Britanyaya ve Amerika birleşik devlet
lerine yardım etmeleri bütün İtalyan
lara tavsiye ediliyor. 

Tütün hakkında bir tebli~ 

Karadeniz ve Marmara
da piyasa henüz açılmadı 

Ankara, 6 (AA) - Ticaert vekille- edilecek tarihlerde acılacak ve müstah
tindcn bildirilmiştir: Karadeniz ve Mar- sillerin menfaatlerini koruyacak surette 

mara mıntakalannda bazı şahısların, bu tanzim edilecektir. 
böla-elerde tütün piyasası henüz açılına- Bu tarih teshit ve ilan edilmek üzere
dıiiı halde, mübayaatta bulundukları ha- dir. Vekaletçe piyasanın açılmasından 

evvel tütün mah!tulünü elden eıkanna· 
her verilmektedir. Halbuki her iki mın- maaı müstahsile kendi menfaati bakı-
takada tütün piyasaları vek8.letçe tesbit mından tavsiye olunur. 
""'"'"""""""""-<:>"""'"><""""""'"""..ç,,."""'~:.ı ~<::>-<:><::::.<;Y<::"""'""""""'""";::,.<;y<:;"""'~ 

Istanlulda elektrik ce~yanının 
kısılaca2'ı yalan 

lıtanbul. 6 (Yeni Asır) - Bazı lo
tan bul 5lazeetleri tasarruf rnaksadiyle 
şehrimizde evlere ve lokantalara aaat 
virmi üeten sonra elektrik cereyanı ve
rilmemesi dü.,ünüldüğünü yazmıslarsa 

da elektrik idaresi umum müdürii bu h.,. 

beri tekzip etmie. hiç bir saat iein umumi 

cereyanın keıilmesi katiyen düsünülme
diiiini aövlemİ$, cbu olamaz> demlstlr. 

Şeker pançarı fiatları arttırılıyor 

Ankara, 6 (Hususi) - Yann seker kilosu 100, 110 ve 120 para olarak art
nanc;arı fiatlan hakkında bir karaTna- tınlmıstır. 
me nesrolunacakbr. Seker fiab yüksel- Türkiye seker fabrikalan bu üc; fiatın 
tilirken pancar fiatlannın da yiikseltil- tatbik edileceği ekim bölıı:elerini ilan 
mesi kararı mucibince şeker pancarının edeceklerdir. 
"""'""'"""'"""-<:>"""'<:><""""""""""'-<:>"""':::><""~Y<::"""'..o:;:;"""'""""';::,.<;::.<:"""'"""-<:>"""':::><::.< 

Jatanbul - Jzmır •ürat posta•ı 

İstanbul, 6 (Yeni Asır) - Geçen pazar günü yapılamıyan İzmir sürat po9-
tası bu pazar •Tana vapuru ile yapılacaktır. 

Afrika harpleri 
( Baştarab 1 inci Sahifede) 

resi hasara uğratılmıştır. 
Bomba tayyarelerimiz Trablusun ce

nubunda bir taşıt topluluğuna hücum 
ederek bir çok infilak ve yangın bom
baları abnışlardır. Uzun mesafelerden 
görünen bazı alev sütunları yükselmiş
tir. Agedabyada düşman münakalatı 
bombalanıruşbr. Bu harekattan bütün 
tayyarelerimiz sal'.men dönmüşlerdir. 

Kahire, 6 (A.A) - Orta şark İngiliz 
karargahının tebliği : Derne ve Karnıu
ba bölgelerinde aveılarımızın çıkış hare
ketleri esnasında bir çok düşman kam
yonu tahrip edilmiş veya hasara uğra
tılnuşbr. Bingazi, Barce ve Benina böl
gelerindeki münakale yollan salı - çar
şamba gecesi bombardıman edilmiştir. 
Avcılarımız düşman kamyonlanru ma

kineli tüfenk ateşine tubnuştur. 
Sicilyadaki hedeflere de hücum ettik. 

Kaprini yakınlarında bir marşandiz tre
nine bombalar düşmüştür. 
Düşman uçakları da Maltaya hüeum 

ebniştir. 

Kahire, 6 (A.A) - İlerlemekte olan 
Almanların eline ehemmiyetli iaşe mad
delerinin düşmesine mfuıi olmak için 84 
İngiliz askerinden müteşekkil bir kol 
muv~akıyetle neticelenen cüretli bir 
harekette bulunmuş ve düşmanın bur
nunun dibinden bu iaşe maddelerini ala
rak getirmiştir. 

Alman hamlesi şiddeti kaybebnekte
dir. Bununla beraber İngilizler çölde bir 
sıra noktayı ve bu arada Demeyi bo
şaltarak yeni bir müdafaa hattına çekil
mişlerdir. 

Muharebe arasız ve kör edici bir kum 
fırtınası içinde devam ebnektedir. Geri 
çekilişlerinde İngilizler kurbağa sıçrayı
şı adı veden usulü kullanıyorlar. Bu 
suretle Alınanlar daima karşılarında 
sağlam bir müdafaa hattı buluyorlar. 

Londra, 6 (AA) - (Deyli Ekspres) 
Libya seferinden çıkarılacak dersleri be
lirten bir baş yazısında 6 librelik merıni

Makine ve 
, "Prilirken 
Buıgarıscanda milli 
müdafaa icın kabul • 

edilen tahs;sat 
Sofya, 6 (A.A) - Sobranya meclisi 

bugün öğleden sonra milli müdafaa için 
istenilen iki milyar 600 milyon levalık 
tahsisatı kabul etmişler, bu tah,iat !idi 
bütçeye sokulmıyaeak ve 7 senede öde
necektir. Diğer taraftan maliye nazırı 
M. Bojiloff yeni vergiler konulması için 
parlamentoya bir kanun projesi vermiş
tir. Bu projeye göre bilhassa zaruri ih
tiyaçlardan addedilmeyen bir çok mad. 
delere yüzde beş ilô. on arasında vergi• 
!er konulacakbr. 

Ruz.ve/tin demeci • 
Vaşington, 6 (A.A) - M. Ruzvelt ga· 

zeteeiler toplantısında aşağıdaki demeç
te bulunmuştur: 

- Pasifikteki Amerikan, Britanya, 
Hollanda ve Avusturalya kuvvetleri Ge
neral Vavelin yüksek kumandasına ve
rilmiştir. General Vavel tabiye alanında 
kararlar verecektir. Strateji kararları 
Vaşington ve Londrada görüşülecektir. 
Bu strateji meselelerini bahri ve askeri 
veya siyasi ve idari sınıflara ayırmak 
gerektir. Bu strateji meseleleri içinde as
keri ve siyasi unsurlar bulunursa bun
lar askeri ve siyasi makamlar tarafından 
görüşülecektir. Bu meseleler görüşülür· 
ken meseleler ikişer nüsha olarak hazır
lanacaktır, 

Paris, 6 (AA) - Elli beş yıldan be- ler atan tank yapımının arttırılmosını 
ri ilk defa olarak bu sabah Pariste bir istiyerek d:yor ki : Hasara uğrıyan tank
kadın asılmışbr, Bu kadın, koeasile b:X- !arı gezici ekiplerle Almanlar kadar ça
likte beş yaşındaki küçük çocuğunu ca- buk tamir etmek 15zımdır. Şifre kullan-

Bunlardan biri Vaşington, diğeri ise 
Londra için olacaktır. Anlaşmazlık ol
duğu takdirde şimdiye kadar böyle bir 
şey olmamıştır. Mesele her iki hükümet 
merkezinin en yüksek şahsiyetleri tara
fından incelenecektir. Bu şahsiyetlerin 
M. Ruzveltle M. Çörçil olması muhte
meldir. M. Ruzvelt bir gazeteci tarafın
dan sorulan bir suale şu cevabı vermiş
tir. 

(Baştıarab 1 inci Sahifede) navarea öldürmüştür. Erkek te yarın ınıyan Almanları taklit ederek birlikler 

Yeni Zelandanın Pasifik meclisinde 
temsil edilmesine kat'l olarak karar ve
rilmiştir. 

ni göz önünde tuttuğunu RÖsterir. Çün- sabah asılacaktır. arasında muhaberenin devamı temin 
kü Veft partisinin c;olc taraftarı vardır. -----.. ·-·---- edilmelidir .. 
Nahaap~aiatilcrarlıbirhükümetlcurmalc Vişiuin mihvt"re yar- Londra, 6 (A.A) - Londranın salll-
ve devamlı ie ıı:örebilmelc için en iyi eah- hiyetli mahfillerine göre Libyada Romel 
siyettir, Kendisi lnıı:iliz - Mısır muahe- dımı muhakkak balll teşebbüsü muhafaza eder görün-
desinin en mühim 8mili olmuştur. mekte olmakla beraber, bugün öğleden 

Kahire, 6 (AA) _ Nahas paşa ka- ----eı---- sonraki durum hala az çok müphemdir. 
bineyi kurmak ic;in dün bütün ıı:ün bir Londra. 6 (AA) - Salahiyetli mah İki taraf çok büyük bir devriye faali-
cok istişarelerde bulunmuetur. fillerin eandıR'ına göre Vieinin Romele yeti göstermiştir. Büyük kuvvetler he-

Öyle zan ediliyor ki ıı:örüşmelerin ne- iaşe maddelori ıı:önderdiği hakkındaki nüz muharebeye girişmemişlerdir. 
ticesi Mısır palamentosunun dağılması haberler doğrudur. Ayni mahfillerde Berlin, 6 (A.A) - Alman tebliği : Şi
olacaktır. irae edildiğine RÖre malzeme taşıyan va- mal Afrikada Sirenaikanın doğu kıs-

Dün sabah lskenderiyede Nahas paşa ourların mihver tayyareleri tarafından mında düşmanın takibine devam edil
i h' de t h" t 1 t "orunmakta olması muhtemeldı"r. mektedir. Hava teşkiller!miz düşman 
Aejiiıiiıniiıliiiııiıii:eiizaiiıiıiıiuiiriamyliiailelıiıiimiıiıiisllılir.İlll•• .. Plliiiliiiiiıiiiilıiilıl~lıiiliııliiJll~~~~-..... kamplarını ve Tobruk dolaylarında taşıt 

.... merihan tebli~i 
Vaşington, 6 (A.A) - Harbiye nazıl'" 

lığının tebliği: 

"" REBEK•A REBECCA '~,S~~:::;. hava meydanlarını bom-

tayyareler hiç bir kayıp vermemişlerdir. Malta liman tesislerine hücum edil-
Vaşington, 6 (A.A) - Harbiye Nazı- miş, iki İngiliz denizalbsı hasara uğra-

Filipinlerde Amerikan istihkllınları· 
run topçu kuvvetleri Manilla koyunun 
eenup doğu sahillerindeki japon batarya· 
]arını tahrip ebnişlerdi. Bu düşman 
mevzilerinin Corregidor adasına karşı 
yapılacak hücumu örtmek için meydana 
getirildiği sanılmaktadır. Lingayen kör
fezinde bir limana 9 japon nakliye gemi
si gelmiş ve Baanla Luwn adasının di
ğer taraflarında bulunan, esasen ehem
miyetli kuvvetleri takviye etmek üzere 
karaya asker çıkarm~tır, Son 24 saat 
içinde Bataan yarım adasındaki cephe
lerde nisbl bir sükfınet olmuştur. Kıta
larımızın bulunduğu mevzilere karşı sa
bahleyin başlıyan düşman hava hücum
ları akşama doğru hafiflemiştir. Hiç bir 
hasar olmamıştır. Cephenin merkezinde 
gündüz topçunıuz tarafından baraj ateşi 
açıln11ştır. Bu çevrede devriye faaliye
t~nin arttığı görülmüştür. Diğer hareket 
sahnelerinde bildirilmeğe değer bir şeY 

r:nın tebliği: Amerikan topçusu Manilla 1 P E K Y A K 1 N Q A tılrruşbr. Bizim kayıbımız yoktur.. Üç 
koyuna yerleştirilmiş olan japon batar- düşman uçağını düşürdük. 
yalarını tahrip etmiştir. Bu bataryalar Roma, 6 (A.A) - İtalyan tebl'ği : 
~orogido kalesine bir taarruz hazırlığı Mihver kıtaları Demeyi geçerek dü~-
için yerleştirilmişti. marn doğuya doğru takibe devam edi-

Bataan yarı'11 adasiyle Luzondaki ja- yor. Sirenaikteki savaşlarda 31 son ka-
pon kuwetlerini takviye için Lingalen nuna kadar 3500 esir, 370 zırhlı tank ve 

olmamıştır, -·----P. .~ ocn, 6 (AA) - Tebliğ: İngiliz ve 
Am rik .. n avcıları Rant'Joonn bir akın 
t • l>b' ünde bulunan japon hava kuv
\·ctlcrın: önliyerck on tayYaresini ınu
hakkak ve diğer on tayyaresini muhte
mel olarak düşürmüşlerdir. Müttefik 

körfezine 9 japon gemisi asker çıkar- 192 top alınmıştır. 
maktadırlar. Maltaya karşı İtalyan ve Alman hü-

Batavya, 6 (A.A) - Hollanda Hindis- cumlan arasız devam etmiştir. 
tanı tebliği: İngiliz uçakları dün Palermo dolayla-

Güvenilir haberlere göre Sarnannda nnda bir trene isabet kaydetmiştir. Dört 
şehri şimdi japonların işgali altında bu- ölü vardır. !ki düşman tayyaresi düşür-
lunuyo~ lil•••••••••••••• .... ,.. ..................... ~ dük. 

MALİYE 
VelıiH tstan'bulda 
İstanbul, 6 (Yeni Asır) - Maliye ve

kili şehrimize gelmiştir, bir kaç gün 
kalacaktır. 


