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Cümhuriyetift w Cümhuriyet eserlerinin bekçili aabahlaa çıkm nya.d gazet.ediT YENi ASIR Matbaasında basılmıstır-

™ t ES mauwcas & 2!2L -

Ankarada Mühinı Bir Toplantı [--~~~f~--~~~~~-J 
·rilecek ithalat eşyası- DCrtAln,an 

za----A fiat konulacak taburu yok 
edildi 

na 
Piyasada istikrara varava .. ı t~dbirler aUınacak 

~----------------lllııllMo•"""'--~----------------ı.!ıUecar b!rlikleri umumi kAtibi B. Atıf bahsinde alınan tedbirlerin bu harp dev- fevk:ndeki fiatlerle itballta müsaade 
hey "e ithaIAtçılardan üç kişilik bir resi içinde küayet etmediğini ve mevzu- edilmiyecektir. 
'e et Ticaret vekilliğinin daveti üzeri- atı her zaman yeni tedbirler ve karar- Bundan başka ithalAt bahsinde, mem
ı.....~U. sabah Ankaraya hareket edecek- larla desteklemek gerekt:ğine kanidir.. leketin ve iç p'iyasalann hakiki ihtiyaç
~ Piyasada istikrar temini, hayab pahalı- ]arına cevap vermek, harp ekonomisi 
... ~adan almeden haberlere gBre, !andıran sebepleri ortadan kaldıracak bakımından gerekli görülmektedir. Fan
- 8Un yeni tedbirler alınması icap eylemekte- tazı eşyadan ziyade ihtiyaç maddeleri 
ıı., topı! Ticaret vekiletinde müh!ı: dir. ithalinde bir çok kolaylıklar gösterile-
taııı..... t_tı .yapılacak, bu toplantıya İşe ithalAt ve ihracat maddelerinden cektir. 

---·--.... 
Almanlar Le-
nİD!!;rad çevre
sindeki mevzi
leri ter kediyor -·-""'1 .u;mir ve Adanadaki birlikler başlanacak ve iç piyasa işleri sıkı bir İhracat için de vaziyet aşaiı yukan 

:-ı~ kAtipleri, ithalitçı birlikler ida- nizam altında bulundurula<'aktır. Mem- aynidir. Daha şimdiden harp sonrası Moskova, 7 (A.A) - Dün Receld 
ttk """Yetlerini temsilen bazı zevat işti- lekete girecek ithalit eşyası ile memle- sarsıntılarını karşılamak ve bunları sı- Sovyet tebliii: 

Tereddüde asli mahal yoktur 

Beyanatihibububatva
lilik ilinında sayılmıştır 

edeceklerdir ketten ~cak ihracat maddeleri için kmtısız g~irmek için fiat bahsinde ha- 6 tubat Stiinü kıtalanmız yeniden iler-
~Clret vekll~ti, ithalAt ve ihracat asgari fiatler konulac_ak_tı_r_._B_u_fia_tl_e_rı_n_kikl __ d_e_ie_r_ıe_r_g_0z_· _<>_·n_Un_d_e_ıu_tuıa_ca_ktır_. lem~tir. S tubatta 34 dütman tayyaresi 

- tahrip ettik. Bizim kayıbımız 6 tayyare

kanun 
Tatbik 
Edilirken 

---·---
..... ın en Nyalı temen· 
lllal 11aycm selJepslz ye· 

Pe ata'lclftll'an fltd 
~ferine IJir ........... ..,,,,. .. 

SBVKE'I' BİLGİN 

~ kon ı b ftıa,_ B. M. Mee-
L... -- ........................ 1 .. -
~ heri tatbik mevldlne konmuş bu-

t~~· 
~ seferberliğini kuvvetlendir-

.._!~ halk düşmanı faaliyet
-:ıı.e IOll Yenneyi; 
~~ zihniyetini kökünden bzı
a.ı...___ ~ tutan bu kanunun tatbikat 
~ bBdisinden beklenen hayırlı 
>1llı leri veımwl ntandaşlann en bü-
~ "8eihtır. 

"9-arlu halk ldltleleri, emniyet, refah 
"1r "-detlerini ilgi]encliren her şeyi an
'- tebtiyetin ni:uımb hayatı içinde im-

~~~~=r ~!!:~::ı!'::: 
~ ki en iyi düşüntibnüş ve en i~·i 

Singapuru müdafaa eden lngiliz müdafaa v~talanndan bazı?an 

LI B y A -·ı Japon 
H A !I B 1 topçusu 

Alman ilerleyişi s· • d •• 
h .. d JDf?&puru ov-enuz 1 rmuş v 

d "' ·ıd· me«e baş-
eaı ır ~ kanunlarm asıl hedefine 

~.:-•için, onu tatbik eden elle- -e- l~mıştır 

dir. 
6 tubatta Moskova yakımnda 7 Al

man tayyareal diitürülmüttür. 
Hava kuvvetlerimiz S tubatta 4 Al

man taburunun hemen hemen bütün 
mevcudiyetini yok etmiştir. Bundan 
batka 1 3 tank, asker ve mühimmat yük
lü 200 kamvon, harp malzemesi yüklü 
180 araba, 3S top ve 7 sarnıç kamyonu 

SIZ DE IHTIYAClllZDIN FJZLI OLAI 
H~BUB T iÇii BEYll!AME VE~t iZ 

imha edilmit veya kullanılmaz bir hale 
konulmuetur. 

LF..NINGRAO MEVZiLERi 
TERKEDILIYOR 

Londra, 7 (A.A) - Taymls Razete
slnin Stokholmdaki hususi muhabirine 
RÖre Almanlar Lenlngrad çevresinde 
simdi tuttı•klan mevzileri boşaltmaia 
ve batava doimı c;ekilme~e hazırlanıyor
J"r 

Londra, 7 (A.A) - Müstakil Fran
aız ajansına Stokholmdan «elen bir tel-
9'T&fa R6N Smolenaki şimal doludan ko-
nıvan müdafaa hath üzerindeki Rief 
"ehrindeki Alman Rarnizonu Reneral 
Lükof kuvvetleri tarafından tecrit edil
mi• ve muhasara alhna alınmıthr . 

Mısırda 
---·---

~,. ahas Paşa 
\'af d partisin
den kabinesini 

kurm1"ştur -·-lngtılz • MUIP maallecle-
slne ~et edUecelı .. 
Kahire, 7 (A.A) - Nahu pqa Vaid 

partisinden kabineiani k.unnuetur. 
Bqvekil ayni zamanda clahiliye Te 

hariciye nezaretlerinl deruhde etmittlr. 

Garnizonda yiyecek ve mühimmat 
bulunmadıih anlaeılıyor. Zira Alman 
tayyarderinin Sovyet avcılan ile karet
latmaih RÖze alarak tehre yaklatmaia 
ve ~arnizona yiyecek paketleri atmaia 
teeebbüs ettikleri ı;rörülmü,tür. 

Kahire. 7 (A.A) - Nahu p ... lum
di taraftarlanna demecinde Iİyaaf buh
ran esnaaında lıuriltere ve Mısır arasına 

l'CIOCl100D01•M1CIOCllOODOl:.aıC:IOCllOCIDOllKR nifalı: aok.maia ~n demokrui dü.
manlanm takbih etzru.tir. Ta nea Batvekil bazı k.imeelerin beyannam~ 
ler daiirtaralc g();ya kendisinin onlann 
müzaheretiyle iktidar mevJdine geldiii-

Rıhfımında IJjjyfilı ni ve Mısınn lnstiltere ile münasebetleri-
lJip lnfllfifı oldU.. ni bulandırmaiia halkı lnıdltere aleyhin-

Kartla elanelc dağıtılan yerlerde halle 
elinde bulunan hubu~t .ve unlanndan 
ihtiyaçtan fazlasının devletçe mübayaa 
hazırlıklanna devam edilmiştir. 

Ticaret veklleti tebliğindeki bu kaydi 
dikkatle okumak ve gün kaybetmeden 
tatbik eylemek kanuni biı: vecibedir: 

•Allkadarlann beyannamelerini he,. 
men mahallin en bUyük idare imirine 
makbuz mukabilinde tevcli ebneleri ve 
tevdiden itibaren el koymaya tlbi kı
sımların üç ,:,~ mübayaa olun
mak U7.ere • ~ belediye sının 
içinde Toprak İnahsuı1eri ofisi 1Ubesine 
ve Viliyet dahilinde ofis şubesi bulun
mıyan diğer şehir ve kasabalarda bele
diyelere teslim etmeleri 18.z.ımdır .. • 

(Sonu Sahife Z, Sütün 1 de) 

1.tt tUn zorluktan yenmeğe muktedir Al l "A J ~irade, bir anlayış kudretiyle müceh- man ar yne ga-
ı.....:- 01nıası 18zımdır. Bu bakımdan bil- / J k d. J 

de nümayife aevketmeie calıttıklannı Tanca, 7 (A.A) - Tanca nhtunın-
• da bir infilak olmm• beş ~..: ölmilş, söyliyerek demietir ki: 

- - ...., .n.~• « lnstiltere - Mıaır muahedesinin bü-
JaponJar, l'Wpln adala· 25 kişi yaralanmıştır. İnfilaka Cebe-: tün hükümleri aynen tatbik edilecektir. 

;"" bu çok nazik işte vazife alan me- za a Var l l )'O r ar 
._~zm mütereddit ve mesuliyet -•-
~l etınekten titriyerek çekinen in· Kahire, 7 (A.A) - Royterin hususi 
- r 01nıamasına dikkat etmek zorun- muhabiri bildiriyor: 
eı.t ~ Zira olaylar gösteriyor ki mev- Derne ile Aynelgazala arasındaki kı-
&L sıJaııtııann çoğu zamanında alınan d 
..,...; isabetli tedbirlerin tatbikinde k.Mi yı cephesinde son 36 saat içinde az e-

ğişiklik olmuştur. İki tarafda da devriye 
~ sürat ve ehliyet ıöstenüne- faaliyeti vardır. Ehemmiyetli hiç bir 
~ n ileri gelmektedir. Bugün. karşılaşma olmamıştır. 
~)'a harbindn evvelki vaziyetle mu- Londra, 7 (A.A) _ Royterin askeri '1il ._ edllemiyeeek kadar geniş ve mu-
,__ bir teşkilatlanma davası karşısında- yazan Annalistin mütalaAsı: 
._ ~·~Jann sayısız ihtiyaçlannı Libyada vaziyet kararsızdır. Henüz 
lııt..~ ~unae tutarak hepsini memleketin Alman ilerlemesinin durdurulduğunu 
~.kudretiyle mütenasip bir şekil- gösteren bir işaret yoktur. 1ngiliz kuv
..... -vzı etmek kat'i bir zaruret olmuş- vetleri fazla kayıp vermeden dilşmana lt alır kayıplar verdirerek günde 40 kilo-
ıı.rt eınleketimizde ekmekten başka a- (Sonu Sahife Z, Sütün Z de) 
tdh-.. ~açlar için vesika usulü ibda." 
'bti~ştir. Bunun manası odur ki 
~ eriıniz ekmeğin dışında hq şeyin 
tllt ~ta tabi tutulmadan bol bol teda
"C!d'~ceği kanaatindedirler. Bu red
'Jer..11qqez gerçefe rağmen muhtelif yer
~.e, ~Ubrenı baza ihtiyaç maddelerinin 
3tıt l'ikinde zorluklar artmış bulunuyor. 
I~ burada Jüzum5UZ bir telişm bas 
lciıı eınesi, her vatandaşın yaşamak 
li ıa lnuhta~ olduğu her şeyi her istedi· 
"- b iftarı bulabileceğinden emin olması
)ebu!'~dır. Tannya şükrederek söyli· 
~kız •!'iz. ki bereketli topraklamnız on 
Li)~ lllilyon Türkün bol bol geçindire
lllJldd k h~r şeyi yetiştirmektedir. Bazı 
kıtlık, ele~ üzerinde bugün anlaşılmaz bir 
-.J bır darlık hissediliyorsa bunun 

sebebini. 

---- '~onu sahife 2. Sütun 6 da) 

Milli Piyango 
---·---l>Unkiı ~ kazanan numaralar 
Son aalıifemizd"dir •• 

Libya harekdtnıa büyük al41ecı göstettn 
cmuM Afrika. ~elciU 

SMOIS 

llm im ııl§r • lüttanktan gelen eşya içinde saklan- Daimi surette demokrasi dütmanı kalan-
l'llU tes o alia mış bir bombanın sebep olduğu sa- )arla it birliği yapmak istemediiöm için 

davet etmııtır.. nılıyor.. !!imdiye kadar bu kabil kombinezonlar-
XJC:ıoc:ıooooı:aacıoaooDDCIOCiOODOllOCllOC· •• da yer almadım.> 

Singapur, 7 (A.A) - Düşman topçu- ----------------
su adanın şiınalini bombardıman etmlş-
t!.r. Singapurun meskdn yerleri top ate
şine tutulmuştur. 

(Sonu Sahife Z, Sütün 1 de) 

~~ 

SON DA.KJKA 

•••••••••••• 

Sini{apur i(BY· 

retle mi..daf aa 
olunuyor -·tn1111zıer bir Japon 

bataryasuu sastarclalar 
Singapur, 7 (A.A) - Askeri teblil : 
Topçumuz cenup Johordaki düşman 

hedeflerini bombardıman ederek bir 
dilşman bataryasını susturmuştur .. Bu 
arada barakalar tahrip edildi. Adanın 
ş!maline düşman topçusunun bombar
dınıanı şiddetlenmiştir. Bir mikdar ha· 
sar varsa da ölil ve yaralı yoktur. 

Singapurun meskUn yerleri ateşe tu
tulmuştur. Düşman uçakları bu sabah 
adayı tekrar bombalamıştır. Bir mikdar 
hasar vardır. Avcılarımız dilşman uçak
larını önllyerek bir uçağı düşürdü; tay
yarelerimiz kayıp vermeden üslerine 
dönmüştür. Dünkü aJrmlarda ild tayya-

--·-·-· ·-· ·-·-
~-·- .... ·-·-·-"----

Dr. T. Rüştü Arasın Yerine 

Rauf Orbay Londra el
çiliğine tayin olundu 

Amiral Darlan. ve Vi§i DaAiliye Nazın 
JftŞLEN 

Londrada bomba gibi 
patlı yan haber 

aevJc olunan Dr. Tevfik 
&ii.f&" Anu 

• 
"Vişi Romele 
silah yolladı'' 

~ 7 (Telelonla) - TekailtlüğU- -·-
nü taıep eden Londradald bnyük elçi- Fransa, Almanya ve 
mlz br. Tevfik Rtiştü Arasın bu isteği 

kabuı edilerek bu vazifeye Çankırı me- Italya ile işbirliği 
busu Rauf Orbay tayin olunmuştur. Ra-
uf Orbay pek yakında Londradaki yeni mi yaptı? 
vazifesi başına hareket edecektir. -•-

İngilte:en!n Ankara büy~ elçisi S?- Mlll'efaJ Peten Madrltte 
Knatchvill Hugesson bu tayın dolayısı-
le İngiliz büyük elçiliğinde bir ziyafet aı. Ff'anfıo ile gö..ıqeceJı 
vermiş, hariciye vekilimiz B. Şükril Sa- Paris 7 (A.A) - Monitör gazetesi 
racoğlu ile hariciye erk!ıu bu ziyafe\te Alman;a ile işbirliği politikasının kuv
hazır bulunmuşlardır. vetlendirilmesi lehinde neşrettiği maka-

İngiliz büyük elçisi ziyafet esnasın- lede diyor ki : 
da b . tule ·· li k B Rauf Orba ır nu soy yere · - •Fransanın uçurumdan kurtulmasına 
ya muvaffakıyet temennis!nde bulun- engel olmağa çalışan bazı kimseler var
muş; B. Rauf bu nutka teşekkürle mu- dır ki bunlar Avrupada kurulmak iste-
kabelede bulunmuştur. nilen yeni nizamı anlamamışlardır. 

B. Ruaf Orbaym Londraya gitmesini Londraya Moskovaya ve beynelmilel 
milteaJdp Dr. R(lştil Aras Ankaraya av- Yahudiliğe satılmış kimselerdir .. • 
det edecektir. (Sonu Sahife Z, SiltiiD 2 •> 



~ARJJ'E 2 

T .-readüde asla 
,,, ahal yoktur 

(Baştarafı linci Sahifede) 

Londrada bomba gibi 
patlı yan haber 

(Baştarah 1 inei s.bifede) 

TENIA IR 8 S UBAI' PAZAR 

ŞEHİR HADERLERi 
ıı 

Bundan sarahatan çıkan ı"nana, herke- Londra, 7 (A.A) - Tayrnis gazetesi- ~---•••••••••••••••••••••••••••••••••••••il' 
sm hemen evinde, mağazasında, depo- nin inanılır bir kaynaktan öğrendiğine 

Kanun 
Tatbik 
Edilirken sunda bulunan hububat ve unlarından göre mareşal Peten general Franko ile F b • k J J ""t 

teıııbit edilen ihtiyaçtan fazlasını İzmir görüşmek üzere 12 şubatta İspanyaya a rı a ar ın yı Halkın armaganı şehri içinde vali muavinliğine ve kaza· gidecektir. k JI ) 
Jarda kaymakamlığa, nahiyelerde nah;- Londra, 7 (A.A) - Gazeteler Vişinin U 8(Ji) vor ar 
ye müdürlüklerine birer beyanname ile Romele malzeme göndermesini nefretle 

---·---
bildirmeleri icap ettiği merkezindedir. karşılamışlardır. -·-
Bu iş için kaybedHe-::ek tek giln dahi Deyli Ekspres gazetesine göre general B l:afta to )anan kışlık hedı· 1 - Tevziat işinin hakiki maD811111'!'1• 
yoktur. Bu beyannameler tevdi edildi- Riççinin müdafaada kalması Vişinin Ro- 47 ÇGVal kömür ele U - p • nizamJandmlmamış olmasında, 
ği günden itibaren ilç gUn içinde müba- mele yardımı yüzündendir. Sekizinci geçti Ve claptıldı.. Z - Kontrolün zaifmda, 
yaa olunmak üzere İzmJr şehri içinde ordu şimd!lik teşebbüsü Romelin elin- yeler orduya teslime baclandı 3 - Vuquneulann haris faaliye 
toprak mahsulleri ofisine, kanlar ve den alamıyacaktır. Son Uç gün içinde İzmirde halka 80 ~ aramak limndır. . 
nahiyelerde belediyelere tesUmleri 11- Ayni gazeteye göre, Laval son suikast- bin kilo kömür tevzi edilmiştir. Daha 75 Böyle bir durumda en mütevazi 
?.ımdır. tan beri tamamen iyileşmemiştir. bin kilo kömür tevzi edilecektir. İzmir halkının ordumuza hazırladığı Tiirk ordusunun teçhizatı, kışlık gi- li vatandaşın bile tesir altında bllll_!l• 

HUBUBAT NEDİR? Londra, 7 (A.A) - Deyli Meyi gaze- Seferihisardan dört arabada getiril- kışlık hediyeler iftihara liyık bir şekıl-l yeceli kendi bdrosu içinde millt miida- evine bir kaç kilo fazla enak atmalı 
VllAyet makamı ilAnmda (BuidaY, tesi, •Vişi Romele siWı gönderiyor• bq- mekte olan 47 çuval odun kömilrüne el de artmakta devam ediyor. Yardımse- faamız tarafından fazlasiyle temJn edil- şünmesi Ş&fllaeak bir şey cleilldl. 

çavdar, mabldt ve 1111111r gı'bl ekmeklik bkh yazwnda d!yor ki : konulmuştur. Narlıdere jandarması kö- venler cemiyeti Kızılay teşkilatı ile iş mektedir. Bu hediyelerin manası, ordu- Yakın günlere kadar batta orta 
ve yemeklik hububat ile unlamı) tabiri •Amerikadan gelen haberlere göre mürleri belediyeye haber vergıiş ve be- ortaklığı yaparak bu hafta çok verimli muzun bu kışlık yiyecek eşyalara isti- ailelerin kileri mahaDe bakkaDan 
vardır. Vi'1 Libyaya kamyon, akar yakıt (~ lediye 'Gii2elyalı mıntakası kömürlere el neticeler elde etmiştir. nat eylediği veya bunlan beklediii şek- Bakkalların emniyet vermiyen maınd• 
Dtbı bir çok okuyuculanmJz telefonla mahrak) ve yiyecek ıöııdermlştir. koymuştur. Şimdiye kadar ordumuza teslim edi- linde miltalAa edilmemektedir. Bu bedi- 91 her aileye kilerlerini mümlri,in 

guetembıe yaphklım mGracaatta hubıı- Avam kamarumda Mandöl harp Bu kömürler Sefer:hisarda 9 kuruştan len hediye mikdan 5605 adet don, 5636 yelerden maksat, her şehrin kendi var- iu kadar doldurmak ihtiyaam 
battan b8ıledilen maddelerin hangileri ekonomisi nazın Daltondan Romelin satın alınmış ve masrafiyle birlikte 10,5 adet gömlek, 4702 ç~ft yiln çorap, 103 lığı nisbetinde Türk hudutlarını bekli- etmiştir. Bu hususta ifrata varanlar, 
ol~ :;,m;?.!~_:_ ... ~ ı.r kesin ~=-~.!,.: di:.iaşe ~~ kuruşa mal olmuştur. İzmirde gizlice adet kazak olup para kıymeti 12 bin li- yen yeğitleri hatırla!na ölçilsünil göster- !:!~~ ... Tmm!::Sum::~:~ kovall..,. 

• ......,...... 111U 1U ._._. iP evlere yüksek fiatle satılacaktı. radır. Ayrıca imalathanelerde de çorap, mesi itibariyle güzel bir miyardır. Hal- _. ... 
sua1lne cevap vereeek kadar VllZihtir. Ameribdan pmnuk, akar ,yakıt ve zey- d "ml k k kl h ı ak kımız 1 b bö le iitall bu derece zararlı bir hareket Mı.uta }>eyana tabidir. Baıkaea bir tinyajı ve yiyecek gelmesine neden Belediye bu kömürleri perakende ola- on, go e ve aza ar azır anm ta- . v_e. t~cC:U- a; ~u Y m a daha futa devam etmesine müı.-
mpddmin beyana tabi olup olmachlı müsaade edildilbll soracaktır.• rak kilosu sekiz buçuk kuruştan halka dır. ettiklerı ıçındir ki İzmir, ord\Uiluzu ha- edilemezdi. Bunun l(lnttir Jd, waı1...ı111 
lıaklnnda hGldımetimizln ilin yoliyle Deyli Skeç gazetesine göre V.işi İtal- sattırınıştır. Kızılay cemiyetinden bize verilen ma- tırlama bahsinde ön planda yerini al- lar dünden itibaren kilerlerinde 

teb11....._ ı...1.---a. m-'--'-'--LL... ya ile .._8~1.L ya-·.+· ... İtalya Alman- Dü +_ • üh' • ikd d So lUınata göre yeni teberriilerle hediyeler rnak kararındadır. Yine bu itibarladır ki 
-...- ----.. U1111A™U10. ,_.u& ~-- n ı.zmıre m ım m ar a ma .. timiizd ki haftalarda bir ha li arta İzmir hr' b -~ .. ..:ı:.ıı... .. vilA depolannda kanunun mil•aach 
Dan ı.za Jdımeler bet••wamelerini lamı tazyiki ile Vışiye baş vurarak ~ kömürü gelmişt:r. Küçük parçalılar to- oııktı e Y - tler" şe. 1 ka~ = ~ -nıikdardan fula bulanan hubuW 

ya....,.,. toprak malwullerl ofllll tube- maddeleri istemiş ve buna karşılık Fnm- nu 9,5 liradan, Kriblöler 10,5 liradan sa- ca r. ye ımıze ya • unlan birer beyanname Be bil 
sine V&uA lltemlt1erdir. BaJbuld be- SIZ esirlerini serbest 'buUmaiı ve ~ tılmaktadır. davet edllmişlerdJr. Millet(e ....... 
r·- "• ftll munlnJiline ftrilecek- .. 80Dl'8 da dost(a ~k vad!nde Bir çok fabrikalar Sömikok, Zerodiz G k .. ·· · t• öl~ltl bir hayata 11o1ra ıidfı•m. 
tir. Bir çok kimseler dUn beyanname bulunmuştur. ve diğer kömürler yerine şimdi Soma eren oyu CIDaye 1 ha.büyük sıkıntılarla karşıJaşmıı.-11!' 
vermişlerdir. Gazetenin naklettiği bir şayiaya göre kömürU kullanmağa başlamışlardır. tek yolu badm. 11ie ..... ...,...... 

VaBmlz diln muhtelif iaşe mevzuları Kont Ciano Framadan 250 milyon ln- Cumaovası civanndaki Liny:t made- almlanna istif- .a-IU'n• 'Wlll'-
Ozerinde 1qe mUdUrlillUnde meşgul ol- giliz lirası ödünç istemiştir. ninin de fazla istihsalit yapması temin •u•ç ay evvel bulunan ce- llD8Sllll iatemiyea biltün .-efil vata.-ıı 
muştur. ...., • ..._ edilecektir. lar vakit kQbetmeden °beJ'aDl1a111dlll"? 

-----•- L rb y a harbı ----•----- doldurarak alikadar makama ,,...,_. 

d h 1 ld 
lerdir. Bu hususta Ş8J'd teredtltltle 

Japon to~aa Z ahire birüti Se l•D u•• vı·yetı• an a·ŞJ J• ~~~::ıs..~ ......... 
(Blıftuafa 1 • • Sahifed ) metre geri çekiliyor. General Ohinlekin rnq a-, uınn:ı 

ma e nerede durmağa karar verdiği belli de- - · - tavsiye ederls. 

~~:: !;''~ ~Ü~; ı!:ıı ~~~r~r:ı::ı ~1: , •mumwa yeniden 81 -ID-.-1-11-Bl_l_C_ll-;-f,_ET_E_ID_R_U-~ -.-ITil91 Bütün bu tedbirlerin alındıjı 
müşlerdir. İki dü.şrnan uçajı tahrip edil- ordulardan biri teşebbüsü eline alır al- ,,.,.en maddele•- • il .. a a halkın genişliyen plgmtıpne .. 
ıniştir. maz muharebe bu iki nokta arasındaki etmek iatiyorm. 

Londra, 7 (A.A) - Annalist yazıyor; ~vre içinde yer değiştirip duruyor. Garbi Anadolu zahire birliiinin işti- ı • ınıı DELILLEILE JESPIJ OLUIUJOB Bir kaç haftadan beri 1ııuı iaşe 
•Sinppura karta Japon taarruzu mUs- Kıyı boyundaki bütün mevziler yan- gal mevzuunu teşkil eden arpa, buğday, •~ delerinin fiatleri baş döalünın bir 

l:aet olrnamalda beraber, vaziyet çok ser- dan hücuma uğnmağa ve çevrilmeğe el- çavdar, keten tohumu, susam, kepek, yükselmiştir. Et bir'°" fttmldaıı~• 
lindfr. Kuvvetlerimiz uyanık ve tet!k- verişlidir. Geçen sene Tobrukta dayan- nohut, bakla, k1uş yem!, mısırd , fasµlye eBundan dört ay evvel Foça kazasının dönmediii ve bir çok villye\lerde araş- el silremiyeceklerl bir mata olmuşta'.: 
tedir. Shıgapurun Harikenle takviye mamız buradaki garnizonu denizden tak- ve mercimeğe i lveten yeni en keten ve Geren köyü civarmda Eski köprU ı.. ... ı tınldılı halde bulnnmadıiı an1aşılmış- ~en sene bu m~e ko1'1IJI eti 
edildilt ada Uzerlndeki faaliyetten anla- vlye ve iaşe edebilmemizle kabil olmuş- kendir tohumu yer fıstığı soya fasulye- ~ sığır 40 kuruşta, bqiinldl fiat Ut 
_ .... ._. t . k reste bu b. lik ' ith 1 mevkiinde tefessüh etDlİf bir ceset bu- tır. ruştur. p:~.ıı- bf.ya _;,.bam-~ 
ru.JV&• ur. 51 ve e ır mevzuuna a lunmuştu. Tahminen otuz yqlannda bir Ceaet tefessüh eyl-ı;x.ı ı..ı .. o zasnan ...,_ _,,_ 

y ... ; .. ..,.,. ... , 7 (A.A) - Japonlar radyo Berlin, 7 (A.A) - Alman tebliği: edilmı·ştı'r K f' t ticaret kıı.ı tin ....._.. ~ yor Yine •-n sene 108 110 
~-- A • ey ıye. . . . ve cue - adama ait olduğu anlaşılan bu ceset, bir gömülmüştü. Yalnız elbiseleri mevcut- • a~- • 

ve beyannamelerle, Filipinlerdek.i Ame- Şimali Afrikada ileri hareketine de- den alakadarlara b:ldırılmiştir. cinayetin kurbanı idi. Yapılan tahkikat- tur. lzmirde bulunan Abdullah admda satılan sade yap baıün 200 - Z20 
rikalılan ve Filipin askerlerini teslim vam eden kuvvetlerimiz Aynelgazala e b akından tı1an b ban- tedarik edilemiyor. ZeytinyaiıJa 

l d H k ti · · M - - ta u gencin Y a ir ta bır· -'L.....'bası F""'"Y• gı·derek elbıse' lerı' 8 vn; m·91..~- ..::.L..-1-a...ı.. • ..,._.__ h ... .._ Dlmaia davet etmişlerdir. varmıs ar ır. ava uvve erımız arsa- k l öld danda IUU"• -r- ,,... ...:ne 3"..__,~u.r rıuur 
Tokyo 7 (A.A) - Domei ajansı bil- matruhun batısında düşman depolarını BASRA YOLU İLE ca Ul'JWÜY e .. Uji1 mey idi. görecek ve bu e1biaelerin Abdullaha ait başlıca ııdalarmdaa birini teşkil 

~•-'uor •• ' bombalamışlardır. Hava muharebelerin- •t •t tt... Kurşun sağ gözil üzerinden girip sal ku- olup 01-~·"" anlasılacaktır. h bul ol uın,,. 'J'v'J'vll SEV.Ka JI A'J'I lağı arkasından çıkmıştı. &WGW15& • 00 ut unmazmu.ştur. Kura ,_...,,,. 
Tayyarelerimiz Sumatranın Banka ha- de dört düşman uçağı düşürülmüştür. Cesedin hüviyeti kat'ı olarak delilse F.ler ceset l.bdullahm ı.e bazı izler yanın f'ıati 15 kuruştan 35 kuruşa ytdt' 

n meydanına hiicum etmişlerdir. Han- tTALYANLARA GöRE . Basra yoliyle sevkedilecek tohumlar bile apğı yukan anlaşılabilmiştir. Bu üzerinde yilrünmesi mümktln olacaktır. selmlştir. ~l fiat mlrakahe ......,. 
prlar ve havalanma yerleri şiddetle Roma, 7 (A.A) - İtalyan gazetelen için diin Ticaret ve Sanayi odasında bay adamın bir mUddet evvel lzmirde Top- Abdullah haşin ruhlu, cesur bir adam- yonunun tayin ettiji fiat ltanaa ~ ~ 
bombardunan edilmi§tir Bombardıman Mihver kuvvetlerinin 24 saatte 100 ki- Hakkı Balcıoğlunun riyasetinde bir rak mahsulleri ofisinde hamallık eden dı. Kendisinin Foçada bJr dOpnanı bu- nundadır. Fakat bu fiate fasulya ıeaaı-"' 
tayymelulmis kayıpnz d&mlilşlerdir lometre ilerlediklerini, Sirenaika top- toplantı yapılmıştır. Toplantıya tUtiln ve deli Bayram adiyle anılan Hamit Jnnacala telunin edilmemekle benaber etmek imkAnmdır. 

Londra, 7 (A.A) - General Va~] ralclarının beşte dördil ele geçirildiitiııl, ihraç etmek istiyen firmaların mesul adındaki phıs oldvlu unnedilmektedir. belld ele 'bir kavp wıunc1a ~bir Y .. •lı•ı'ıı ..... ...ıt Wı maıııdll*ll 
~irmanyanm merkeztni Rangoondan İngilizlerin l200 kamyon kaybetmeleri- Filhakika deli Ba""'mm meml-'-etine Akıbete u~ ......... muhtemel görillebilir. anetmiyor. Halk dilinde •lsD&I•~• 

nin durumlan üzerinde tesir yapmaktan müdür ve müıııes&lleri iştirak ey}aoni• ... -- oıoA 5A-llandalaya naJdetmeie ft Çunldnge ya- -wy1 UCU&• sözlbıiln De yeri M de .._ 
~~~~~~~~~~~ı~~~ ~~~~---------------------------~~~~·s~-~-
ne Blnp]e lhnanmm kull•nlmesma b- •-. ••·r-ER~-• • -- Devlet tütüli sevkiyatı '-in lüzumlu Çt>şme kHzasında f IA11EIAlEJ lllllt 1spana1uı bu .-eki fiatl 35 hnıl~ rar vermlttlr. ...flu. ~ s. ..,. 9 Patates yedi ~ kunqtmı ZS kml ... 

Çnnkfna. 'I (A.A) -Kuantunaun do- Londra, 7 (A.A) - Eski Moakova bil- olan vagoclan temin eylemiştir. Ticaret - · - e ~ıştw. Ba fiat '81al•nqlarmı ... ~ 
lusunda Koklon Vanof çevresindeki yUk elçfsinl Stakfort Krfps gazetecilere odası bu awkiyata Demet edecektir. Bil De lll'd~elel'de ,,.,. Resad ya•ed• dD lollva· ıöeterecek hiç Wr 1ebep yoldur. Şu 
lJapm hGcumu KmtoD-ıto.ıcın demlryo- be,anatmdlı~ ------.e-ww---- .,...,, ....,_ .. _..,,,._,__. old.. de muha» ak smette fiatlere laWm "'-
lu ibeılnıle Tam_,,.,. 81Jerek 1ıir Çin cKepdime yer anmıyorum;> demiş- BİR ADAK 7 - • - ~ sr• z•an -·-· mak Jhıjwhr, 
ilerleme telıM• ı 8nJemek hedefini tir. s..Idcın yamı ftuaFacla olup bitenler llalanda.. ldldll'clL .&1'* plirleıi pek m+ılat elma 
~. ha)rlmıcla bir konferani vereeektir. Bu 1'apl'anladığl llm Çeşme lran_..I• bakkal lbnhım Çı- . ~ vahrlepn m Wb&k .__._ 

............ V.,PUA ....... hı•w•ndffi Jaınferwıa çarçiliı:ı nutukları kadar yaıeaJadl.. nann evinde 31 kilo pirinç, 149 kilo yu- Ba§vekAletta ..ı.a bir yazıda, mti- imi speldlWirleria • ..ı111•-1111a 
te,.,. bdar ..-...1 ı ı• de bu .-hir b6yilk al&ka uyandıracaii tahmin edili- laf 61 kilo arpa ve 235 kilo bulday bu- pr eden imJl lalhuzunun tedarik edil- darbesinin indirilmesl ve fiatleNe mtllll'I• 
CinllerlD ell11:1eııllr. yor. Bayındırın Yusuflar köyünde oturan J~uştur. mesi dairelere tavsiye edilmi§tir. Gelen lda _... lıltilmına C••'nWlr.1911.,,... 
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Büyük Gece 
~y1RUS llllLABllOAN HEYECANLI BiR MACERA~ 

....,c.....,..:.;: 

-2s -
•• lıallar as gelse o lıadCll' ınem olal'mn. BU• 

,....,.. IHutll'sa çolı nolnece"""-
Aana. Yuvan Pavlovic;e yakJaearak: 
- Eni.ıe, bir kadeh çay lc:er mlai

ııiz > Dive sordu. 
- Hayır .•• Hayır! Teeekkür ederim. 

Bana lizırn olan bende varl .• Ve bir •İ
fe votkayı bir budala boplttı, bir yu-
dumda bunu yuttu. Ve: 

- Ab. .. Dedi.muhterem valimize ne 
kadar minnedclanz bit.eniz! Size sora
rım. o balanmuaydı tu anda halhniz ne 
olacaktı. acaba) Bu zat, lüzumu afiklr 
olan Y111Druiu .S.tenneii mükemmelen 
bildi 1 O haydutlan kuTtUndan R~rdl
ler, tutalanlan da ucu kUQUnlu lmba~ 
darbeleri alhnda ezdiler. Kemikl"ini 
Rusyamn dört tarafına daiıttılar. Oh ... 
bte e.lmdi nhahzl 

Anna. mukt~dir olablldiii kadar M

itin bir eda ile: 
- Fakat YuYan Pavlovic:I Dedi, bil

t&n Renclllıt aram.da bu bedballtlara acı-

nuunalt mümkün ohmyor 1 
- Bu ilıtil1lcilere, bu bayclut ve ka

tlllere acımak mı) Ancak Iiyık oldukJa.. 
nnı RördOler, aziz yefenim. .• Cok k~ 
metli olan merhametinizi bu .efiller ui
runa inaf edec:eilnlzi ~ •nmam 1 V al
lahi 1... Eier kanının en yakm yeienl ol
manue obaydauz. sizden de fipheye 
d~ Fakat 'baaün vaziyet ne 
l(Uip: En yük.ek cemiyetlerimiz battao 
ivi diitiinen yijbek memur aruında bi
le bu haydutlara taraftar RÖrünen bed
bahtlara rastlıyoruz. 

Anna. Yuvan Pavlovici. alay ve nef
retle dinliyordu. 

Karısı da, miltevazi bir bakışla koca
sına bakıyordu. BUyük memura gelince, 
teshiri kolay kirmeJere &ÖZ söylediği için 
kendisinden büyült bir muvaffakıyet ve 
şeref hissediyordu. Bir kadeh de konyak 
yuvarladıktan sonra, ihtiJi1 n ihtj)ilci-

Hüseyin kızı Fevziye çamapr yıbdılı Ayni d bakkal Arif Se1çukun yazıda deniliyor ki : ya bu ...ıa nark k c wlı. 1mft 1ıılr 
arada Ali oğullanndan Ali inan elinde diyesJnd~O e kilo peynir, 100 kilo .;: •Bir dilin imJAsm~ birlik bulunması, bir IQllamu. Her P1dea evvel 'blll' 
tabanca olduğu halde kızın yanına ge~ ve 100 kilo yulaf bulunmuştur. yazuun okunup yazı.!DMIDda her tlrlü diyeler ve diyetler ........ 1ıılr .... ..,. 
miş ve zorla kaçırmak maksadiyle Uze- -•-L-1 +_ - •• Ö . . karpplıjı ortadan kaldıracak en esaslı diaalyoaa ......._._ ..,._ brarlllQI 
· hil tmişt= BCUUMU .ı.mnau 1rtemin ardiyesınde bir borç olduiwıa göre bu kıllvuzda _ .-n.-..--&. ..__.t..a-•- L -- -~.ı.ıı• nne cum e .r. 88 kil be · 800 kil 500 .... _....,,._ _ _. _.. _ .. 
Fevziye fsyada başlayınca annesi kil bo 7-.ı=-~ peOOynırkil, yulaf o arpa,30 kilo gösf:erilen kaideler ve ~~bul ......,_ Mırrld-. lr.onyaWJlr. 

Hafize ~:P-ıa lu tabanca namlusu o Uı;wy, 3 o ve deki yazılışın doğru lm1l O.iimiA ıw U Balk, kr•fal,.._ her ....... 
y.,.~ suç dan bulunmuştur. ile bütün okullarda ve devlet dairele-

ile ~ de yaralamıştır. ~ ölümle Bakkal Yusuf Kabadayının dükkAnın- rinde yazılann buna uygun olarak ya- k&rllk ve fwapt bekJ.ındlihü, ....,_ 
tehdit eden suçlu kaçmış ve biWıare tu- da 400 kilo patates bulunm\lfhır. zılmasına ve basımlarda da bıı imlaya :=.:. "=11 ~ 
tulmuştur. Ahmet 'otlu Mahmut Subayın ardi· riayet edilmesine önem verilmesini için haıdddı ve ihtbath obnamn ~ 

-·- yesinde 30 kilo peynir bullDlDluştur. ehemmiyetle rica ederim.· reldiiiDi hillyor. n....-. 6lcılQJdır .,. 
BiR RrlŞVEr HESELBSI Beş suçlu adliyeye verilerek durllf" -• hallan ..._etini tueaklayan te6irlll 

malan yapılmıştır. SIOIJfAOI .. -- ..ma olana oban vafand ..... 
Karantinada Mustafa oğlu İbrahim 

Aysel, kaçak olarak 200 kilo kömiiril 
naklettiği sırada orman erlerinden Mus
tafa Taka tarafından tutulmuş ve on li
ra rüşvet verdiji iç:n tutulmuştur. 

ler aleyhine qzına geleni atıp tuttu! 
Onu en ziyade kızdıran, Sosyalist deni
len heriflerin «memursuz idare> usulü
nü kabul etmiş olmalan idi! 

tri, kaba bir kahbha salarak: 
- Hayır! diye sesinin bUtUn kunetiy

le bağırdı. Hele bir dilşünilnilz: Biz ol
masak Rusyanın hali ne kadar zavallı 
olur! 86.vle bir durum elciden lillOnç 
olmaz m1? Memurlar. bir hilldbnetln en 
MU1ı temelldlr! BUDlan yaptmaık, 
bunlara.. 
~ kapı açılıp ta içeriye fişman bir 

kadın girmemiş olsaydı. yiibek memur 
efendi daha atıp tutacaktı! 

Yos yuvarlak ve oldukça güzel olan 
bu kadın: 

- ~e girecek ~ Çünkü 
opera saati geldi. Yuvan Pavloviç. daha 
dUfibıilyor sunuz? Haydi. OperayL. 
Bomunr bayanlar!_ dedi. 

Çok .u.ıu, çok §ifman ve 90k övUnç
lU olan kadını, Yuvan Pavloviç .saygı ve 
nezaketle takip etti. ÇUnlril bu kadın 
çok nllfualu bir topçu binbapsınm kan
sı idi 

Bunlar ~ıktan sonra, bir an cansı
kıcı bir a~t blsıl oldu. Hlll mUstehzi 
bir tavur taşıyan Anna bu sükdtu boz
du: 

- Halacığım, dedi. ne sevimli ve ki
bar dostlannız var böyle! Her halde bu
nu sı.k sık görmeden yapamıyorsunuz, 
sanının! 

- Aman, aman .. Mnmlrlbı oldutu ka
dar az ,c>rürilm. Beni ne kadar az pur. 

Bunlardan İbrahim Çınar, Arif Sel- r ABRIP Brtrıı- na en ımit .......... mnhu olm•kt9" 
çuk, İsmail Öktem mahkdm. edilmiş, Salih oğlu Şilkril adında 'biri Hurşi- dır. Fakat onun lilzwnsm ve iinlem;ılll 
~ut Subayın !'1~ ~lmadığından be- diye mahallesinde inşa edilen bir sığına- bhil •kmt.ler ve ıstuaplarla bqaW 
raetine karar verilmiştir. Yusuf Kaba- iı tahrip ettiifnden tutulmUI ve adliye. .._ yaaktlr. 
dayının dlvaaına devam edilmektedir. ye verilmiştir. fBYKB'J' BfLGıN 

se o kadar memnun oluıımı. Kendisin- •••••••••••••••••••••••••·--·~· 
den nefret ederim. Burasını bastırabilse, y d k b ki 
ço:..s;:aa:~ı:~ksekriltbelibirmemu- e e su ay yo aması 
run evini mi?. Burada ne bulabilirler 
sanki? .. 

SAAT YAKLAŞTI, 
SlLAHLANMAK LAZIM 

Fakat, bir az Uztllmilf görünen Barba 
yeğeninin suallerini: 

- Marya.. Şu deminki kllıdı okuya
cak mısınız! diyerek kesti. 

Marya, çantuuıa tekrar giz.lemi§ ol
dup matbu kAtıclı aldı, sesinin ehengini 
hiç bozmadan klğıdı okumaia başladı: 

cŞehrimizdeld amelenin verdiği umu
mi grev karan bizi ihtiW mevkiine ge
tirmlftir. Sayısız işçiler, pek çok milııev
verler bize katılml§tır. Kollej talebeal 
de işçi aaflaruu lruvvetlendirmiftir. u ... 
beraller zaten hiikilmetin dilflnamdır. 
Çarlık idaresi, askeırlerinJn sillhlannı 
kendi hallerinde olan işçilerin, bunların 
kadın ve çocuklarının Uzerlerine çevir
di.> 

Bu kısmı okurken genç kadının sesin
de aşikar bir titreklik hlsıl oldu; Bar
bara ve Tanya da hissettikleri dehşeti 
derin bir iç çekme ile belli ettiler. Yal
nrz Anna, görünüşte hissiz kaldı; hattA 
bu hissizlik aşağıdaki kU11mda okunur-

n devam etti: 
- BlillEOt__. 

Haziran voklamalarımn hemeD' 
yapılması içi~ davet 

,.,,.,,. blı•lllı ,,,,,. • • ,,,.,,,,.,,,,,.,,,.,,. : 
1 - Yedek ..baylana huna qmda yapdan yolclamalan 'ba ..... sa.te

rilen lOzum &zerine hemaa batlanacaimdan bilumum yedek w'bylar ..-iada 
yazılan sb)erde 'b6t6a ukerl V8lib n nüfua cüzdanlan ile 'birlikte tubey• 
miiwt etmeleri J&nmdD'. 

2 - Yoklamaya plmeyen yedek wbaylar 1076 •yW kanununun 10 cu 
maddesine söre Elli lira para .......,. prpdırlar. 

3 - Yoklamaya ~ kadar buta olaD1aır doktor raponı ile hariç
te bulunanlar açık künyelerile .-'bemize taahhütlü mektupla bildirmek meo
buriyetindedir. 

4 - Y q haddi olup nüfmuna ( yq haddi) diye yazdıran au'baylar bu 
yoklamaya aelmqeceklerdir. 

10/Şubat/942 bilumum Kurmay ve piyade ...baylar 
l 1/Şubat/942 bilumum Topçu n jandarma aubaylar 
12/2/942 bilumum levazım •e nakliye 
13/Şubat/942 l»llumum iaihkam, deniz. bava 
14/Şubat/942 bil.ımum aGvari. demil')roL harp aanayil 
l 6/Şubat/942 bilumum muhabere, hesap ve muamele memurlan 
1 7 /Şubat/942 bilumum tabip. eczacı, veteriner 
l 8/Şubat/942 bilumum adli, tüfekçi, kamacı, m11zı1ca, maamgoz ve 

bilumum yedek subaylar. 
19 /Şubat/942 bilumum yedek erbqlar. 
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IY ASI VAZİYET 
••••••••••••••• 

Bu harpte Aır e
rıkanır vazi,reti -·- KISKANÇ 
• Radyo gazetesine göre bu hafta nske-

rı harekat mihverin lehine gelişmekte 
devam etmiştir. Japonya bütün hafta 
Yalnız teşebbüsü elinde tutmakla kal
tiıaınış. her tuttuğu işte muvaffak ol
ınuştur. Japonlar Hollanda Hindistam
nın büyük bir kısmını işgalleri altına al
lllışlar, fakat Filipin harekatını henüz 
tasfiye edememişlerdir. 

:Sugün Japonların harbe girdiklerinin 
ikinci ayı tamamlanmakta oldui,>UDdan 
~~nlar bütün bu muvaffakıyetleri bu 

ı ay içinde tamamlamışlardır. Bu iki 
~ . içinde Anglo Saksonların tek leşeb
;:~ hareketi Marşal adalarına yapılan 
--n-uzdur. 

Sevgili babacığım, 
Kocama göndermiş olduğun tebrik

nnme tesadüfen elime gec:;ti. Ben de sa
na aşağı yukan nvni maalde bir mektup 
J?Öndermek isterdim. Fakat şimdi, şu 
anda bövle bir mektup yazmıya takat 
ve kudretim yok. Çünkü babacı~ım. se
nin mektubun çok garibime gitti. F enn 
halde içlendim, üziildüm. Ve sana kar
şı kalbimde derin bir infial uyandı. 

Kocama göndermiş oldu~un mektu
bun maali kısaca şöyle: «Sevgili dama
dım. VerdHan besaret haberine çok se
vindim. tebrik ederim. Üçüncü torunu-Bunun sonu gelmiyecek bir kaçamak 

mı, Yoksa esaslı bir hareketin 1..~~langıc. mun sana ve ailemize uğur v,.tirme .. ini, 
~ muammer olmasını temenni ederim. Ben 

mı olduğu henüz belli değildir. 
esasen kıumdan emindim. Cemile daha 
çocuk yasında iken, tebarüz eden me
ziyetleriyle mutlak manada bir ev kadı
nı ve muasır bir Türk ana11 olaca2ını if
sa eder. dururdu. Halbuki zıım"n kadın
lan çok hotbin oluyorlar. Dikkat edi-

Mihver, Anglo Saksonların prestijini 
&arsrnak: için Japon zaferlerini istismar 
~lerdir. Bunlar uzun bir zamandan 
~i İngilterenin yıkılmak Uzere oldu
g~u söyliyorlardı. Fakat Amerika he
ll\12 yıpranmamıştır. Mihver Amerika}, 
da bu iki ay içinde yıpratmak içın' çok vormuııun bilmem. içlerinde doğurmak 
sahŞnuştır. istiyenleri parmakla sayılacak kadar 

.,1_Libyada da durum İngilizl" erin lehin- az. Biz de do2uranlar ylllnız köv kadın
~ değildir. İngilizlerin söylediklerine lan ve varlıksız ailelerdir. A~ğı yuka
bakıiırsa, Uç aya yalan bir zaman evvel n dünyalıklarını temin edenler, varlıi'(a 
laarruzıarına nereden b~lamışlarsa ora- kavuşanlar, maddi refah içinde yüzen-
1a kadar dönmek fikrindedirler. Mısır- ler, sırf modava uvmus olmak icin do
daki kabine bWıranı vaziyeti iyice ka- ilurmıvorlar. Cüknü çoeulı:, onların naza
~ da,, bu buhranın İngilizler nnda bir bela, hem de yedi beladır. Ta
Jlleyhine olmadıgwı yavaş yavaş __ 1 __ 1_ hammül edilcmiyecek bir mahluktur. 
l'naktadır. .uu.ıx• Son zamanlarda, yaşları belli olacak en· 

Nahas paşa, .kabinesini yalnız Vafd dişcsiy1e çocuklarına (Ana) dedirtmi
yen kadınlar pek arttı. Hllmile kaldılar 

Partisi arasından kurmuş ve yeni seçim 
Yapılacagınıw da b:t;.ı:~:.+:-. mı ilk isleri kadın doktorlarına veya 

N uuu~..u kürtaj müesseselerine Ritmelr:.. . Bir cc-
w, ahas paşanın Kral Faruka gönderdi- miyet ve bahusus Türk cemiyeti için 
gı bir mektuptan buhranın bazı noktala- bundan çok düsündürücü bir problem 
rı aydınlanmaktadır. Nahas paşa mek- tas..wvur eder misin. 
tubunda d ..... ı..+t .. ki : 

~...... Sizleri samimiyetle tebrik ederek mu-
w •Bana teklif buyurduğunuz vazifen:n habbetle kucaklarım yavrum.> 

if:lığuu görerek evvelce özür diledim. Baba, bu yazdıkların ne oluyor? Oç 
. bineyi teşkil haklondaki ikinci emri- vıl içinde lı:ucaihnıza uzathibm iJd torun 

llizi alınca aczime rağmen emriniıi ka- sizi tatmin eylemi& deRiller mD ERer 
bul ettim. Fakat müstakil ve hür bir tahammülün varsa. bir az da beni din
ınemJeket ve müttefikimizden eşit blr lemeni rica edec•kt~.,,: 
devlet muamelesi gönnek tcmfuatından Babacığım, aile hayatımızın iç yüzü-
evvel işe başlamak istemed:m. Bunun ne pek az vakıf olduğun mektııb11tıdnn 
~çin 4 şubat tarihli mektubunuz üzerine pek belli .. !sterdim ki bu vesile ile bir 
lngiliz sefirine bir tezkere yazdım.. Bu az kimize giresin. Kocamın ve benim 
tezkerede durumun ne iç işlerimize ve his taraflarımızı bir az içeriden anlamış 
ne de hükumet değiştirilmesine kanşıl- olaceıın. 
ınasına mi.isait ohnadığını ve bu h~ Kacam Ümit hiç te kötü bir erkek 
~. teminat verilmesini b!ldirdiın. Ertesi değil... Hatta, mektubunda işaret etti· 
&un .aldığım mektupta Ingiliz sefirinin ğin Türk ailesi jçin cidden model bir 
\7erdiği teminat üzerine hükümeti kur- erkek... Mükemmel bir ev yapısı.. F.a
h:ığı kabul ettlın. Hükümetin başlıca kat onun pek büyük bir zaafı var. Kıs
aye:1!~ dışı ~alın~ ~a yasaya ri- kanc. tahmin ve tasavvür edemiveceğin 
hedeYi .k~ ve muttef~izle olan. mua- kadar kıskanç.... Evleneli Üç yıl oldu. 
etın ~ ı tarafın lehine olarak ıdame Bu Üç yıl içinde aramızda en ufak bir 
N~ ··• münakasa dahi ~ec;medHHni söylersem 

demok:.r38~db~~t,.~= huna belki de seninle birlikte !>ütün ai-

d .. betleri bo ak . . le kadınlan hayret edeceklerdır. 
ostane munase zm istiyen K b . • d bil k • 

bozgunculara şiddetle hücum etmiş ve 0 C:Sm enı 1!1es .. u.~ e. e .. me içın 
bu hareketleri f tçllık telAkki ettiğini maddı ve manevı butun ım'k.a"ları hazır: 
h'ld" • esa lamış bulunuyor. Aramızda denn sevgı 

ı ... ~ka· ynakl b buhranın b hayatı hakim. Ben evlenirken, hiç ol-. u.uover an, u u .. b .. lm 
tekilde geli§Dlesi hakkında. sükQtu mu- mazsa uç., ee sene çoctıgum o asını 
hafa7.a edi lar İstemzdim. Buna sebep, bu müddet jçin-

B yor · de bir az daha yakından hayatı anlamak 
unun m~un .olm.adıklanndan mı, bir az cemiyet hayatının içine sdnnek. 

~ksa bu değişmenın şümul. ve.~: evlilik hayahnın pek tabii olan zevkle
anlıyamadıklanndan mı ilerı geldiği rini vasamaktı. 

:;uaşılmamıştır. İkinci ihtimal daha va- Bu arzuma nail olamadan hamile 
ttir. kalrlım. ilk t'.oeu2umdu. Onu aldırmak 
Rusyaya karşı ilkbahar taarruzları ve karnıma dilşen ilk yavru için bir cina 

hazırlıkları devam ediyor. Gelen haber- yet faili olmak hatırımdan geçmedi. Bu 
lere göre mihver bu taarruza küçUk or- bir kaza çocui.!u idi. Fakat mukaddesti. 
takları da karıştırmağa karar vermiştir. Kocamla aramdaki drin aile muhabbet 
Gerçekten günler geçtikçe bu küçük or- ve alakasının ter temiz bir remzi idi. Biz 
~ da hazırlıklarını ~eydana vermiş- daha doğmadan ona bir ad taktık: cAslc 
erdir. Macar radyosu ilkbahar taarruz- ('.oeuilı.ı> adını verdik. T"m dokuz ay, 

ları hazırlıklan hakkında şunları söyle- bin bir meşekkat içinde karnımda taşı
nı.iştir : dıi'Cım o yavru dünyaya ııelince evimlzi 

aBolşevizme karşı yapılan savaşta derin bir meserret havası kapladı. Hil
Macarlara büyük vazifeler düşmektedir. lcaten cocu2a lcaroı kalbimde hissettiğim 
Bu mücadelede Macarların sa.rfedecck- muhabbeti kendi yavruma daha semih 
len gayretler aslA boşa çıkmıyacaktır .. bir surette S{Östere bildim. Yavrumu em
l3olşevizmin enkazı üzerinde genç ve zirirken. onun sıhhatli yetismesine ihti
ınesut bir Avrupa yükselecektir. Bulga- mam ederken bir Türk anasına :vakısa
t.istan ve Macaristan bununla iftihar cak surette zevkleniyordum. 
edecektir. Önümüzdeki ilkbahar taarru- ilk yavrum dünvava geldikten sonra 
~ Avnıpanın yaşayıp yaşamamak i.mti- kendi kendime: (Simdi azından b~ş se
hanıdır. Bir çok çetin imtihanlar geçir- ne çocuk istemem. Yavrum besine ba&
tni.ş olan Macar milletinin bu imtihan- tıktan aonra ilerisini düeünürüz) divor
dan da parlak surette çıkacağına şüphe dum. Filh

0

akika yavrum bir yasına ba
etnıemelidir.• 111nca isi. aibrlıib azaldı. Ben de ilk ev-

Bu sözlerden Alman ve İtalyan hari- lendiğjm ıı:ünlerde olduilu S{ibi hazan 
tiye nazırlarının Peşte seyahat ve gö- basımı dinlemiye başladım. Kocamla 
li.işmelerinin manası açıkça anlaşılmak- balolara, ei'Clence yerlerine devam ede
tadır. 

İngiliz radyosu Bulgarca neşriyatına 
göre Romanyadan ilkbahar taarruzu 
için daha fazla fed&kArlık istenmi~ de 
h~ generaller bunun önüne geçmişler 
\7e bu sebeple de genel kunnay reis ve 
:te!s muavini ile iki hası istifa etmi.şler
~ir. Radyo şunu sormaktadır : •Acaba 
0 ulgar kurmayı ve komutanlan arasın
da Rumen genel kurmayı başkanı gibi -

milletinin istikbalini düşünecekler çıka
cak mıdır? .. > 
Şikago Tribün gazetesi, Rusyanın 

emellerinin yalnız Besarabya ve Baltık 
memleketleri olduğunu yazar yazmaz 
Berlin bu gazeteye sert bir cevap ver
miştir. Berlin ve Roma, Rusyaya karşı 
girişilecek taarruzun havasım şimdiden 
yaratmak istemektedirler. 

Bugün LALE ve T J, N 
SIHEMALARIHDA-

1 -Kunıarhane Şeytanı 
HEYECAN DEHŞET FJLMl-

2-Aşk Maçı GARY GRANT 
KAT~'tRIN HEPBURN 

Yazan : Adnan BILGET 

biliyordum. 
Bu ilk çocuk. ilk analık güzelliğime 

zerre kadar halel vermiş değildi. Bili1kis 
bir az daha güzel ve çekici bir kadın ol
muştum. Fakat kıskanç kocam, benim 
her kes tarafımdan bevnilmeme S{ÖZ yum 
muyor ve derinden derine kıskanıyor
du. Aramızda bu kıskançlık bahsine da
ir>• tek cümle geçmemiş olmakla bera
ber kendisinin İçten içe çırpındığını fark 
edip duruyordum. O beni tekrar evi
min içerisinde bir mahkum gibi yaşat
manın çaresini biliyordu. Hiç hatırım
dan geçmiyen bir zamanda, çocuğum 
15 aylıkken, karnımda ikinci çocuk vü
cut bulmaya basladı. 

Doktordan döndüi:tüm ilk akşam be
nim için derin bir ıstırap kaynai{ı oldu. 
ikinci yavrumun karnımda vücut bul
ması haberi beni hayliden havliye ear&
mıştı. Gafil avlanmıştım. Bu kocamın 
bana muazzam bir oyunu, bir kıskançlık 
vodvilinin cidden dfüsündürücü bir ne
ticesiydi. 

Kocam bu suretle benim daha bir bu
çuk yıl evimin içinde kapanacağınu pek 
açık bir hesapla tahmin etmişti. Bu ha
ber tam on beş gün kafamda ve hissi
yatımda derin inkılaplar yarattı. Hatta 
karnıma düşen çocuğu aldırmak bile ha
tırımdan geçti. Ben nihayet, senin gibi 
muhafazakar bir babanın kızıydım. Böy
le bir şeyi tatbik etmek benim için im
kfuısızdı. Naçar buna da tahammül et· 
tim. Bu ikinci çocuğumu da ayni mu
habbetle bekledim. O da dünyaya gel
di. Nur topu gibi güzel bir yavru .. Onu 
bir hlssim için feda etmediğime sevin
dim.. Fakat senin de yakinen bildiğin 
gibi tam bir buçuk sene "daha evimden 
çıkmadım. İnsan ylizü görmedim. Bütün 
şefkatimi ve vaktimi :vavruma tahsis ey
ledim. 

Her şeyin bir haddi, hududu olur ba
ba.. Ben bir kuluçka makinesi gibi her 
sene bir yavru dünyaya getirmeği ka
faca kabul edemezdim. Saf, ~hsilsiz ve 
görgüsüz bir kadın olmadığıma göre, 
hereketlerimi ve hayatımı ayarlandır
mak elimde olmalıydı. Kocam da beni 
daha yakından düşünerek hareketlerini 
hareketlerime akord etmeliydi. 

Maalesef böyle olmadı. Tam evimden 
çıkarak kocamla birlikte Sosyetelere, 
eğlence yerlerine gitmeye başladığım 
günlerde kocamın kıskançlık hisleri tek
ı ar ayaklandı. Tekrar bir zaaf dakikam
dan istifade etmesini bildi. 
Şimdi üçüncü çocuğumu karnımda ta

şıyorum baba... Sen üçüncü bir toruna, 
kocam zahmetsiz üçüncü bir yavruya, 
cemiyet külfetsiz üçüncü bir çocuğa ka
vuşacağınız için memnunsunuz. Ben se 
babacığım, bir kıskançlık mahsulil dün
yaya getireceğim ve bir plana kurban 
edildiğim için mükedderim. Bu bakım
dan sana da şu anda infial duyuuorum. 

Muhabbetle ellerinden öpmek isterim, 
babacığım . 

Borsa 
ti ZOM 

144 Hakkı E1birlik 
26 Faik Soydam 

46 50 46 50 
45 125 46 

12 Kfizını Taner 
182 YekWı 

45 45 

138136 Eski yekUn 
138318 Umwni yekWı 

Fiyasa fiatleri aynidir .. 
İNCİR 

227 M. Ali Kardeşler 19 
216 H. Avni ÖZgUr 16 50 
149 İncir T. A. Ş. 22 75 
48 Ş. Akalın 18 

640 Yclilln 
127979 Eski yek(\n 
128619 Umumi yekQn 

75000 kilo Zeyıinyağı 
ZAHİRE 

80 

30 
16 50 
27 
18 

80 

70 Ton Susam 
29 Ton K. Dan 
58 Balya Pamuk 

50 50 51 75 
17 50 18 

75 

1ZMtR BELED1YES1NDEN: 
Belediye memur ve müstahdem1eriyle 

fukaraya verilecek reçeteler üzerinden 
ilAç satın alınması. Yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmU§tur. Muhammen bedeli 
2600 lira muvakkat teminatı 195 liradır. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
23/2/942 Pazartesi günii saat 16 da en
cüınene miiracaatları. 

8, 12, 16, 21 693 (301) 

* - İsmet paşa bulvarında belediye 
23 ncü adanın 551, 25 metre murabbaın
daki 1/1.2 ve 3 sayılı arsalannın satışı, 
yazı işleri müdürlilğündeki şartnamesi 
veçhile kapalı zarflı arttırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 16537 lira 50 
kunış muvakkat teminatı 1240 lira 31 
kuruştur. !halesi 23/2/1942 Pazartesi 
günü saat 16,30 dadır 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale günü saat 15,30 a kadar 
encümen riyasetine verilir. 

8, 12, 16, 21 692 (300) 

* - Belediye mezbahasında 3 sene zar-
fında kesilecek hayvanlardan çıkacak 
kanların satışı, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile 16/2/942 Pazar
tesi günil saat 16 ya uzatılmıştır. Mu
hammen bedeli 4530 lira muvakkat te
minatı 339 lira 75 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle tayin edilen gün ve saatte 

~--•••••••••••••••••••••••••••"J' encUmene müracaatları. 694 (299) 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL 
Mübalağalı gayri tabii 

"Makyaj,. kalmadı ' 

Cilde sürülecek gayri mer't 
!J«?ni bir pudra, tabii bi1' 

güzellik verir. 

ParJsln §Ik kadınl:ın, yeni blr 
moda kat ebnlşlerdlr. Bütün gt1n 
sabit duran ve hiç parlaklık izi bı
rakmayan, bir gül teni veren ;yeni 
bir pudra bulmuBla.rdır. 

Bunun earı: İpeklJ elekten üc 
defa geçirilmiş en saf ve en lnce 
pudrayı ild defa krema köpülQ ile 
kanttınlmuı usulQ ile izah edile
b ilir, Fransız k.lmyagerlerinin se
nelerce araştırmaları neticesinde 
elde edilen bu usul. Tokalon mne.
sesesinln inhlsan altındadır. Bu ye
ni Tdkalon p*ası. artık parlak 
burunlara ve yatlı clltlere ebedi
yen son vermiştir. Cildinize, seki& 
saat zarfmda "Mat,, duran nefit 
ve gQzel bir renk verir. JlQqlrda 
ve yağmurda ve hattA terlemede 
clldl.nlzi parlak ~ "Fin! 
Mat,, Tokalon pudrasını kullanırsa
nız simanıza bir g01 yapratmm taze
Uiini ve güzellillnl bahşeder. aevlm 
lili!inW ve cazibenJzl bir kat daha 
artıtınrsınız. On muhtelif ve yeni ca
cp renkte olan Tokalon pudrasmdaıı 
birlı:W. intihap ediniz. 

~~-...-- ... .-o-•-••_.._._... 

t 

1 

Hususi l)Prs 
Matematik - Fizik 
Fransızca - inıı:ilizce 

Çok kolay metodlarla öğretilir. 

3 Beyler 85 1 inci sok. No. 11 1 
Yüksek Mühendis 

1 
Nihat 

1-5 (271) <··-·-·-·-·-(- -·-~.-c- -r-LFT rf 
lZMfR StCtLt TtCARET MEMUR

LUôUNDAN: 
lzmirde Yol Bedestanında 30 numara

lı mağazada her cins manifatura ve yer
li dokumalar alım ve satımiyle iştigal 
eden (Ali Riza Özgirgin ve Şükrü Ak
sal ve Mehmet Sezer kollektif şirketinin) 
feshine miltedair beyanname ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 4192 nu
marasına kayıt ve tescil edildiği ilan olu
nur. 

1 _BEYANNAME: 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası 
Bugün bin dokuz yüz kırk iki yılı Şu

bat ayının altıncı Cuma günü. 6/2/942 
1zmirde birinci belediye caddesinde 

72/l numaralı hususi dairede vazife 
gören İzmir ikinci noter vekili ben Feh
mi Tenik işimin başında iken aşağıda 
isim ve adresleri yazılı iş sahipleri dai
reme gelerek anlatacakları gibi bir be
yannamenin taraf1mdan resen yazılması
nı istediler. Kendilerinin kanuni ehli
yetleri haiz olduğunu gördüm. 

ŞAHlTJ..ER: 

!zınirde Namazgfilıta Küçük Yapıcı
oğlu yokuşunda 3 numarada mukim Ab
dullah oğlu Suat Artuner ve !zmirde 
Hatay otelinde misafir olup Denizlinin 
Saray köyli Sıgma köyünden Mehmet 
oğlu Sabri Işık yukarıda isim ve adres
leri yazılı olup iş sahiplerini tanıdıkla
nnı ve şehadete mani halleri olmadığını 
bi1diren ve kanuru evsafı haiz olduklan 
görülen şahitlerin tarifleriyle şahıs ve 
hüviyetlerini tesbit ettiğim. 
!Ş SAHtPLERt: 
1zmirde Fevzi ~c;a bulvannda 18 nu

marada oturan Ali Riza Özgirgin ve tz
mirde Kestelli caddesi !kinci çıkmaz so
kağında 161 - 1 numarada oturan Şükrü 
Aksel ve lzmirde Ragıp paşa otelinde 
muvakkaten ve Denizlinin Saray köy 
kazası merkezinde BalA mahallesinde 70 
.c.umaralı evde oturan Mehmet Sezer. 
Şu suretle bana arzularını beyan etti

ler: 
lŞ!N öZü 
İzmir ikinci noterliğinden resen yazı

lan 6/10/941 tarih ve 7009 numaralı mu
kavelename ile teşkil ve İzmir ticaret 
sicilince de 4037 numara ile tescill icra 
ve ilAn edilmiş olan Ali Riza Özgirgin 
ve Şükrü Akse! ve Mehmet Sezer kol
lektif şirketi mukavelenamesinin ahkl
mı umumiyesini birriza feshi iptal eyle
diğimizi ve her birimiz şirketteki her 
türlU hak ve hisselerimizi nakten ahzu 
istifa eylediğimizden her birimiz diğe
rinin zimmetini umumt surette ibra ve 
alelıtlak iddia ve taleplerden feragat ve 
iskatıhak eylediğimizi beyan ve ikrar 
eyleriz. Dediler. Yazılan bu beyanname
yi şahitlQr yanında kendilerine okudum 
ve anlattım. Münderecatmın arzularına 
ve beyanlarına aynen ve tamamen uy
gun olduğunu ve başka bir diyecekleri 
bulunmadığını bildirmeleri üzerine re-

Sümer 
~Ü den: 

ank m •• • mu -
Neşredilmiş olan 200 ve K. 25 7 No.lu kararnameler ve iktisat vekaleti 

tamimi mucibince bütün memleket dahilinde mevcut yapaklar için ziraat 
bankası şube ve ajanlarına ve bunların bulunmadıkları yerlerde kaymaknm
hlclarn verilecek beyannamelere dahil yapaklann Ankadarda Y enişehirde 
İsmet paşa caddesinde 1 5 No. da Sümerbank iplik ve dokuma fabrikaları 
müessesesi yapak mübayaa ekipleri tarafından, beyannameler mıntaka iti
barilye bir sıraya tabi tutularak, sıraları geldikçe aşağıdaki ticaret vekaleti 
fiat ve şartlariyle alınacağı alakadarlara bildirilir. 

Ynpağın Mahallinde mübayaa Bursa ve ls
tanbulda mü

bayaa kilo fiatı 
kuruş 

Cinsi kilo fiatı kuruş 

1) Kirli Me.rinos 170 1 70 
2) Kirli Yarımkan 150 150 
3) Merinos kuzu 130 130 
4) Trakya mallan 77 81 
5) Tip Trakya 71 75 
6) İzmir 69 73 
7) Aydınlı 6 7 73 
8) ince Anadolu 67 72 
9) Kaba Anadolu 63/62 68 

10) ince şark malı 67 73 
11) Kaba şark malı 62 68 
12) Erzurum kızıl 6 7 7 5 
13) Erzurum beyaz 65 73 
14) Van beyaz 58 73 
1 5) Karayaka ve koç 5 6 60 
16) Deri malları ait olduğu cinsin % 5 noksaniyle alınır. 
1 7) Besi malları nit olduğu cinsin fiatiyle alınır. 
18) Normalden yüksek Tandımanlı yapakların beher randımanı aşağıdaki 

Fiatlerle alınır: 
Kuru!! 

a - Trakya mallan 1. 4 7 
b - Tip Trakya 1.42 
c - lzmir 1,38 
d - Aydınlı 1. 38 
e - Anadolu ince ve kaba 1,38 
f - Şark ince ve kaba 1,38 
g - Enurum kızıl 1,47 
h - Erzurum ve Van beyaz 1,43 
i - Karaköse ve koç 1 , ı 3 

ı 9) Gömlek halinde olmıyan apğıdaki malların beher randımanı apğı
daki fiatlerle alınır: 
a - Kasapba§t (ince} 1,20 
b - Kasapbaşı (kaba) 1,08 
c - Kuzu ve güz yünü (ince) l ,30 
d - Kuzu ve güz yünü (kaba) 1.20 

20) Yapaklarda bulunabilecek parça, deri, keçe. koç, pıtrak. çakıldak, 
rutubet ve güve gibi maddelerin toleransları ve bunlar için yapılacak 
tenzilatlar aşağıda gösterilmiştir: 
a - Parça: % 8 nisbetine kadar esas malla birlikte kabul olunur. 
Bu nisbetten fazlası esas mal fialinin % 25 noksaniyle alınır. 
b - Deri malı: Esas malla birlikte gelen deri malları bu mal fiatinin 
% 5 nolcaaniylc alınır. 
c - Ker,. F as malla birlikte fa (3) çe kadar kabul edilir. Fazlası 
esas maı fıatınden kiloda 8 kuruş tenzilatla alınır. 
d - Pıtrnklı: % (3) çe kadar sıvama pıtraklı mal kabul olunur. 
Bu nisbetten fazla sıvama pıtraklı mallar esas mal fiatinden kiloda 
1 O kuruş noksaniyle alınır. 
c - Koç: Esas mal ile birlikte % (3) e kadar kabul edilir. Faz.lası 
yukarıdaki 15 ci maddede yazılı fiatle alınır. 
f - Güveli mal alınmaz. 
g - Çakıldak: Esas malla birlikte % (3) çe kadar kabul olunur. 
Ve bu nisbetten faz.lası daradan tenzil edilir. 
h - Diğer yabancı maddeler: Azami % ( 1) re kadar kabul edilir. 
Fazlası daradan tenzil olunur. 
i - Rutubet: Normal olacakbr. 
j - Çuval: Çuvallı mübayaalarda çuval darası % 2,5 nisbetini a§a
maz. Bu nisbetten fazlası daradan tenzil olunur. 

8 10 690 (296) 

Mağazasında fıumaş meueaı olduğu halde 
yofı demek suretiyle Milli fıorunma kanunu· 
na muhalif har eket e d e n ue memura rüıueı 

ueren S a ftef' Gif'ftllgU malllıtim oldu.. 

lzmir C. Müddeiumumilii inden: 
Mağazasında kumaıı mevcut olduğu halde gelen müııterilere yok demek 

suretiyle Milli korunma kanununa muhalif hareketten ve memura r~vet ver
mekten suçlu lzmirde yeni manifaturacılarda 1 S numarab mağazada mani
faturacılık yapan ve Karşıyakada Fahrettin paşa caddesinde 132 numarada 
oturur Mehmet oğlu 1296 doğumlu Saf ter Giritligil hakkında lzmir Asliye 
birinci ceza mahkemesinde yapılan duru~ma sonunda: Suçu sabit olan suç
lunun hareketine uyan milli korunma kanunun 32/2, 59 / I, 63 ve T. C. K. 
nun 220, 223, 225, son 71, ve 76 cı maddelerine tevfikan 1 O ay 24 gÜn 
müddetle hapsine ve 1300 lira ağır para cezasiyle mahkumiyetine 12/ 1 /942 
tarihinde karar verilerek hükmün katilC1tiği ilan olunur. 688 (302) 

. -~---------------
l zmir Defterdarlığından : 

1 - lnönü caddesinde tapu binasında yapılacak tamirat açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen keıif bedeli ı 196 lira 4 kuruııtur. 
3 - Muvakkat teminat 89 lira 70 kuruıtur. Bu teminat ihaleyi müteakip 

kat'i teminata iblağ edilecektir. 
4 - ihale 9 /2/942 pazartesi günü saat 14 te Defterdarlık binası yanında

ki Milli Emlak müzayede salonunda icra edilecektir. 
5 - Talipler keıifname ve prtnameleri Milli Emlak mü.dürlüğünde göre

bilirler. 
6 - Münakasaya İ;Jtirak edecek olanlar Nafia müdürlüğünden alacakları 

musaddak ehliyet vesikasını ibraz etmeğe mecburdurlar. 26 8 350 (185) 

Vilayet Daimi EncümenJnden : 
Nevi No: mahallesi sokağı sokak muhammen teminat iza-

No. bedeli miktar hat 
Ev 15 / 40 Birinci gaziler Ziba l 2 71 800 60 tamamı 
1 - Yukarıda evsafı yazılı idarei hususiye.i vilayete ait gayri menkulun 

mülkiyeti satılmak üzere aleni müzayedeye çıkanlmııtır. 
2 - Müzayede müddeti 4/Şubat/942 tarihinden itibaren 15 gündür. Mü

zayede ve ihale muamelesi yevmi ihale olan 19 /Şubat/942 tarihine müıa· 
dif per§embe günü aaat 1 O da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 60 liradır. Taliplerin bu mikdar teminatı 
yatırarak makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkulü görmek ve §eraiti müzayedeyi öğrenmek 
isteyenler her gün muhasebeyi hususiye varidat dairesine müracaat edebile-
cekleri ilAn olunur. 6 14 622 (303) 

sen tanzim ettiğim bu vesikayı tasdikan 
hepimiz imza ettik ve mühürledik. Bin 
dokuz yüz kırk iki yılı Şubat ayının al
tıncı Cuma günü 612/ 942 

Akit ve şahitler imzalan. 
T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi 

Tenik resmi mührü ve imzası. 
Umumi No: 1519 Hususi No: l/153 
lşbu beyanname suretinin dairede 

saklı 6/2/ 942 tarihli ve 1516 sayılı aslı
na uygun olduğunu tasdik ederim. Bin 
dokuz yüz kırk iki yılı Şubat ayının 
a1tıncı Cuma günü 6/2/ 942 

Biri 20 ve diğeri 25 kurU§luk damga 
pulu üzerinde 6/2/ 942 tarih ve İzmir 
sicili ticaret memurluğu resmt mührü 
ve Zeki Ehiloğlu imzası 

689 (297) 

öDEM1Ş ASL!YE HUKUK MA~ 
MEStNDEN: 

ödemişin Birgi nahiyesinden Alim kı
zı Necibe tarafından miiddeialeyh öde
mişin Adagide nahiyesinden Hanaylı 
oğullarından Mehmet oğlu Abdullah 
aleyhine geçimsizlik ve fena muamele 
sebepleriyle açılan boşanma davasında 
ilfım suretiyle tebligat yapıldığı halde 
gelmediğinden gıyabında muhakeme ya
pılmnsına ve duruşmanın da 10/ 3/ 942 
Salı günU saat 9 za talikine karar veril-
mekle yevm mezklırda da gelmediği ve
ya bir vekil de göndermediği takdirde 
duruşmanın gıyabında devam olunaca
ğına dair olan işbu gıyap karan dahi 
ilanen tebliğ olunur. 682 (298) 
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Somatradaki hava ku~ ~etleri de 
Sin2'apurun 

istirrk 
mi1 daf c.asına 

edecektir 
Uoğufia S'ou:vet lıarıı taarruzu daha ~erı 

m"ılıavemetle 1ıar$ıla~mağa başla~ı-

.... ,. 
uJ. 

Uzak doğuda Singapura yapılmakta 1 alındığı İngiliz kaynaklarından bildi
olan topçu ve hava bombardımanı de- rilmektedir. Bununla beraber, batı hava 
vam ediyor. Japon hava kuvvetlerinin cephesi ikinci bir ehemmiyette kalmak
Cava ve Sumatraya karşı taarruzları ta devam ediyor. 
artmış gibi görünüyor. Bunun yeni ha- MALEZYADA 
rekata başlangıç olup olmadığı henüz 
mall\m değ:Jdir. 

DOÖUDA 
Doğu cephesinde Almanlarla Sovyet

lct' arasında cephenin önemli kısımla
rında şiddetli muharebeler oluyor. Bil
hassa Kursk ve merkez bölgesindeki 
muharebelerin pek kanlı olduğu anlaşı
lıyor. Bugünkü Alman tebliğinde iki tü
men Sovyet kuvvetinin imha edildiği ve 
bir çok ganimetler elde edildiği bildiril

Malezyada Japonlar, başlıca hedefleri 
olan Singapura gclm!şler ve müstahkem 
bir ada mahiyetinde olan burasını al
mak için faaliyete geçmişlerdir. Joh\>r
daki Japon topları ve hava kuvvetleri 
adanın müstahkem mevkilerini bom
bardıman etmektedirler. Esaslı .taarru
zun kara, den!z ve havadan ne zaman 
başlıyacağı hiç bir veçhile tahmin olu-
namaz. 

miştir. 

Leningraddan ve Sivastopoldan Sov
yetlerin yaptıkları çıkış teşebbüsü Al
man mukavemeti karşısında yine mu
vaffak olamamıştır. 

Her iki taraf ta da hava faaliyeti ge
niş olmuştur. 

Bunlardan çıkan mana şudur : Sovyet 
karşı taarruzları daha sert mukavemet
le karşılaşmağa başlamıştır. Alman ha
va kuvvetlerinin gerek cepheye ve ge
rek cephe gerilerine yaptıklan taarruz
lar geniş bir ölçü almıştır. Her iki taraf 
ta biitUn tabya alanında kendis!ne ya
nyacak kazançlar teminine çalışıyor. 
LİBYADA 
Libya cephesine gelince; Alman ve 

İtalyan tebliğleri doğuya doğru çekil
mekte olan İngilizlerin takip edilmekte 
olduklarını bildiriyorlar. Elgazala mih
verin eline geçmiştir. 

İngiliz tebliğinde harekat hakkında 
kayde değer bir şey yoktur. Yalnız ha
va kuvvetlerinin başardığı :faaliyetler
den bahsedilmektedir. 

Mihver, hava kuvvetlerinin Tobruk 
bölgesindeki motörlil kuvvetlere karşı 
yapılan taarruzlarda muvaffak olduğu
nu ve iyi neticeler alındığını bildiriyor. 
Tobruk açıklarında da bir İngiliz kafi
lesine yapılan taarruzda da bir iki ge
minin hasara uğratıldığı bildirilmiştir. 
Maltaya karşı taarruilar da devam edi
yor. 

Batıda İngiliz hava kuvvetlerinin bab 
Almanyaya taarruzlanndan iyi neticeler 

Berlin, 7 (A.A) - Alman tebiliH: 
Doğuda tiddetli soi{ub ve kara rait

men muharebe devam ediyor. Merkez 
cephesinde düomanın mühim kuvvetle
ri çevrilerek yok edilmiştir. Burada 
15 top, 45 mitralyöz ii{tinam edilmiştir. 
Bir ordu bölszesinde 80 top ve 400 mo
törlü taşıt tahrip edilmiştir. Alınan bir 
cok ~sirden baska düşman 18 bin ölü 
vermistir. 

Cephenin oimal kesiminde Almanlar 
düsmana abr kavıplar ~erdirmislerdir. 
Bir cok düşman blokhavzları tahrip edil 
miııtir. 

Savaş tayyarelerimiz 1 O bin top hac
minde lnı:ı;iliz vapuru batırmıslar ve beş 
eill"bi hasara u~ratmıslardır. Bir deniz
altımız bir lnı:ı;iliz muhribini babrmıs
tır. 

Atlantikte 38 bin ton hacminde 6 va
Pl"' batırılmı,..hr. 

Roma, 7 (A.A) - Latribuna gaze-
tesinin Bertin muhabiri bildirivor: 

Alman Baş kumandanlığı kış har-

Filipinlerde Manilla koyundaki Kore
idor adasındaki müstahkem Amerikan 
mevkiinin Japonlara uzun müddet da
yanması, Singapurun daha uzun müddet 
mukavemet edeceğini ifade etmez. Çün
kü adanın her ne pahaya olursa olsun 
elde edilmesi zoru Japonları, akla ve 
hayale gelmez fedakarlıklara sevkedebi
lir. Fakat bu hususta fazla bir şey söy
liyecek mevkide değiliz. 

Singapur, Malezyadan en dar yeri bir, 
en gen:.ş yeri iki kilometre olan bir bo · 
ğazla ayrılmıştır. 
Adanın nüfusu 1.314.000 kişidir. 
Bunun 300 bini Malezyalı, 150 bini 

Hintli ve 15 bini Avrupalı olup kalan 
mikdarı Çinlidir. Buradaki Çinlilerin 
Japonlara karşı İngiliz kuvvetlerile bir
likte çalıştıkları anlaşılıyor. 
Adanın tahkimatı, her deniz üssünde 

olduğu gibi en mühim kısmı denize kar
şıdır. İICnci derecedeki kısım da kara
dan gelecek hücuma karşı yapılmıştır .. 
Tahkimat şimalde Johor ve cenupta 
Singapur boğazlarını müdafaa edecek 
derecededir. Adada dört hava meydam 
vardır. Sumatradaki hava meydanların
dan İngiliz ve Hollanda hava kuvvetle
rinin de müdafaaya iştirak edecekleri 
tabiidir. 
S~ngapur müdafaasında topçu ve hava 

kuvvetleri muhakkak surette kara kuv
vetlerinden fazla rol oynıyacaktır. Ada
nın tabii teşekkülü bunu icap ettirmek
tedir. 

(Radyo Gazetesinden) 

• -·-ı -• ··- --·- -1-·-·-·-·-··1 
1 Tebliğler 

.....-.- -·- --·-·-·-·-·-·-·-, 
Malta tebliği 
Malta, 7 (A.A) - Resmen bildirildi

ğine göre Cuma sabahı Maltaya yapılan 
hücumda topçu ateşi ile iki Alman tay
yaresi tahrip edilmiş cfiğer iki bomba 
tayyaresi de hasara uğratılmıştır. 

--------~tıt---------

K raa Faruk 
---·---

Mısır parlamentosu· 
ııu fesh~trniştir -·-Nahas paıa M·ısır a• 
keri valisi oldu -·-Kahire, 7 (A.A) - Kral Faruk iki 

kararname neşretmiştir. Bunlardan bi
rincisi Parlamentonun feshi ile yeniden 
yapılacak umumi seçimden sonra, mec
lisin 30 Martta tekrar toplanmasına ait
tir. 

Kral ikinci kararnamesiyle Nahas pa
şa.yı Mısırın askeri valiliğine tayin et
miştir. 

Kahire, 7 (A.A) - Vafd partisi men
suplarından teşkil edilmiş o!an yeni ka
binenin listesi şudur: 

Nahas paşa: Başvekil, Dahiliye ve 
Hariciye Nazırı, Makrem Ubeyd paşa 
Maliye ve levazım Nazın Seyfennasih 
paşa müdafaa Nazırı; Abdulhilali paşa 
maarif Nazırı, Zeki Elarabi paşa nakli
yat Nazırı, Sabri Agualam adliye Na
zın, Osman Muharrem paşa nafia ve ~
sü müdafaa Nazın, Abdulfettan Eltavil 
sağlık nazın, Ali Hüseyin paşa din işle
ri Nazın, Abdüsse!Am Fehmi paşa ziraat 
Nazın, Sadık Kamil ticaret Nazırı. 

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

Makineye 
,~erilirken 

Perşembe sabahı adaya yedi akın ya- h 
pıldı. Bir kişi hafifce yaralandı. Dün altı Japon karargd l• 
tehlike işareti verildi. Avcıların hima- nın teb/ı.ğı· 
yesinde gelen bomba tayyareleri Malta-
nın cenup doğusuna bomba attı. ölenler Tokyo, 7 (A.A) - Japon umumi ka
ve yaralananlar olduğu gibi sivil bina- rargfilıı tarafından neşredilen tebliğde 
larda da hasar vardır. bildirildiğine göre bir japon den.iz.altısı 

Tebliğ verildiği sırada akın devam 5 Sonkanunda büyük bir düşman torpi-
ediyordu. to muhribini batırmıştır. 
ltaJyan tebliği Tokyo, 7 (A.A) - umumi karargahı 
Roma, 7 (A.A) - (Gecikmiştir.) Dün- tarafından neşredilen tebliğ alınan son 

kü İtalyan tebliği: malUmata dayanarak tesbit edildiğine 
Do''U Sirenaikte düşmanı takip eden göre Marblehead hafif Amerikan kruva

kıtalar Plimiyi işgalden sonra Aynelga- zörü ile Java sınıfından bir Hollanda 
zala çevresine doğru ilerliyor. kruvazörü 4 Şubatta japon hava kuv-

31 Sonkanun tarihine kadar imha edi- vetlerinin attığı bombalardan isabet al
len veya ele geçirilen kamyon sayısı 1220 mışlar ve işe yarıyamıyacak derecede 
adedine varmıştır. hasara uğramışlardır. Bunlardan başka 

Londra, 7 (A.A) - İngiliz hava kuv- Tremp adındaki Hollanda hafif kruva
vetleri Brest doklarına şiddetli bir hü- zörü de bir deniz muharebesinde vahim 
cum yapmışlardır 2 tayyaremiz geri hasara uğramıştır. 
dönmemiştir. AMERtK.ADA ASKERE 
Souyet 'J'ebllğl ÇAGRILANLAR 
Moskova, 7 (AA) - Bu sabahki Sov- Vaşington, 7 (A.A) - M. Ruzvelt bir 

binin basladıiı ı:ı:ündenberi ille defa ola
rak sayısı 2 - 3 tümene varan düşman 
kuvvetinin imhasını bildiriyor. Bu kuv
vetlerin son haftalarda merkez kesimin
de Alman hatlarına Riren kuvvetler ol
ması muhtemeldir. Sovyet1erin on bin
lerce asker kayıp ettikleri tahmin edili
yor. Genie ormanlarla kaplı bir bölı:ı:e
de durmadan hücum ve karşı hücumlar 
vapılmaktadır. iki taraf tank kuvvetleri 
faalivettedir. Bu hücumlarda Sovyetler 
cok ııiddetli ates kuvvetleri ve hareket 
kabiJivetll"rİ ile tl"mavüz eden tanklar 
kullanmı"!lardır. Bunlann zırhlan o ka
dar •ı-rlamdır ki bunlan her mermi de
lemivor. Cenup cepheııinde durğunluk 
sii~P.kli hücumlarla nihavet bulmustur. 
AlmP.,hr C:ovvrtl .. rin bu hilrıımlan"ı 
karı;ılı:ımak için bilyiik zorluklan yenil-

yet tebliği : Gece Sovyet kıtalan düş- emirname neşrederek henüz fili hizmet
mana karşı faal hareketlerine devam et- te ibulunmayan biitün ihtiyat :birlikleri~ 
mişlerdir. ni silah altına çağırmıştır. Bu birliklerin 
LllJ"G telJlf All hangi tarihlerde hizmete girecekleri 

mt>k zornnda kalmıslardır. Karkof kesi
minde 48 saatte Sovvetler on hücum 
YaPmuılardır. Buna rai?men Alman hat
tı (1 .. ı: ""'l"den ıu tun mustur. 

İsvicre ,,- · to!'!;rı 
Do?su cf!nhesinde 
cahsıvor .. 
Bcrlin, 7 ( A.A) - Yan resmi bir kay

naktan bildiriliyor: 

., 'll sonradan Harbiye Nazırlığı tarafından 
Kahire, 7 (A.A) - Orta şark İngiliz b!ldirilecektir. Şimdiye kadar silAh altı-

tebliği : · na alınanlar gibi bu birliklerde harp bit-
Dün iki taraftan yapılan devriye faa- tikten altı ay sonraya kadar silah altm

liyeti ile topçu düellosundan başka ka- da kalacaklardır. 
ra durumunda hiç bir değişiklik olma- JAPONLARIN TAYYARE KAYIBI 
mıştır. Uçaklarımız dün de pek ziyade Rangoon, 7 (A.A) - Sanıldığına göre 
memnunluk verici bir gün g~irmişler- şimdiye kadar japonlar 131 tayyare kay
dir. Av v~ bomba uçakları~ız ileri çev- betmişlerdir. Bundan başka 42 japon 
relerde bır çok sayıda duşman taşıtı tayyaresinin daha tahrip edilni'iş olması 
tahrip etti~?ri gibi ağır bomba .~çakla- muhtemeldir. Müttefiklerin ise tahrip 
rımız da duşmanın başlıca munakale edilmiş veya hasara uğramış olarak ka
hatlarında bulunan daha uzak hedefler yıplan 12 tayyareden ibarettir. 
üzerinif.e iyi neticeler almışlardır. 
~------tt----~~-

ır ALY AHLRA GORE 
LİBYADA VAZİYE'J' 
Roma, 7 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Ön kıtalarımız dün Aynelgazaleye 

varmışlardır. Kalva vahasını yeniden iş
gal ettik. Malta üzer!nde önemli hava 
faaliyetinde yangınlar çıkarılmış, düş
man harp gemilerine isabetler kaydcdil
mi~tir. 

Hava muharebelerinde İngilizler dört 
uçak kaybetmişlerdir. Bir uçağımız 

dönmcm=fJtir. Trablus ve Bingazi üzerin
de uçan İngiliz bombardıman tayyarcle
ri tarafından atılan bombalardan birkaç 
yaralı vardır. Hasar ehemmiyetsizdir .. 
Düşmanın bir denizaltısı batırılmıştır .. 

s =ı:::w:wı 

-·-Bir Japon nakli ye 
gemisi ve bır kruva

zör batırıldı -·-· 

:ız 
8 SURAT PA7ıAR 

Batavya, 7 (A.A) - Felemenk Hin
distnnı tebliii: 

Başvekilin bir nut
kiyle açılacak. 

Bugün Surabyaya yapılan bir hava 
akını esnasında ön limana bir miktar 
bomba atılmı!ltır. Rıhtımdaki lokanta 
binasında hafif hasar vardır. Deniz üs
"ünde hic bir hasar olmamı<ıtır. Baska 
iki akın daha olmus ise de bu akınlar 
hokkında haber s;relmemstir. 

22 Şubat Pazar ~ünü Londra
açılacaktır da bir halkevi 

6 şubatta donanma uçakları Borneo
nun batı kıvısı açıklarında düşmanın bü
vük bir nakliye gemisine hücum etmiş
lerdir. Gemive büyiik bir bomba ile tam 
isabet kavdedilmi<ı başka bir bombA da 
"'rmiyi yalavarnk suda oatlamıştır. Der
'-al vana yatmara bnşlıvan P'emi uçak
lnmız ayrılırken batıyordu. Bir harp ge· 
mlmiz ve bir ticaret vapurumuz bir li
manda Japon UCllkları tarafından bom
halanmı~sa da atılan 55 bombadan hiç 
biricıi bu gemilere isabet etmemiştir. 

Fe1enmenk Hindistanı sularında bir 
muhribimize vedi düşman uca~ hücum 
,.tmi.,se de hic bir isabet kavdedileme
mi,..tir. Ne hasar, ne de kayıp vardır. 

Ambuan sulanndcıki hücumda bir 
diiRman kruvazörünün batınldığı ve 
baııka bir düsman kruvazörivle hir 'de
nizaltmna da İ•abetler kaydt>di)Cliq! filo 
kumandanına bildirilmistir. Bu iki harp 
r.temi~inin hatıo batmadıqı tcsbit edile
memiştir. Bu hücum hakkında haberler 
beklenilmektedir. Ambuan muharebesi 
hakkmdaki son malumat f aponlann bu 
adaya sayıca pek ziyade üstün kuvvet
lerle hücum ettiklerini fakat şurada bu
rada cetelerin düsmana karşı faalivetle
rine devam etmekte olduklarını sı:öıte-
rivor. 

Genel kurmay
lar arasında -·-İngiliz • Amerikan iı 

blrlill yapıldı.. 
Vaşington, 7 (A.A) - Hariciye neza

retinden bildirild!ğine göre İngiliz ve 
Amerikan genel kurmaylar konseyinin 
merkezi Vaşingtonda olacaktır . 

Konseyin vereceii kararlardan mut
tefik memleketlerin şefleri haberdar 
edilecek, fakat konsey icabında Ani ka
rarlar da alabilecektir. 

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

Milli piyan20 
dün .;ekildi ____ , __ _ 

Bttytl ldkramlye ıstan· 
bala isabet etti.. 

' 
Ankara, 7 (Hususi) - Millt Piyango-

nun 9 uncu tertibinin birinci keşidesi 
bugün Sergi evinde, havanın güzelliğin
den istifade ederek toplanmış emsalsiz 
bir kalabalık huzurunda çekilmiştir. 

İsabet eden numaraları yazıyoruz : 
En büyük ikramiye olan 20 bin lira 

090,120 sayılı bilete çıkmıştır. Bu bilet 
istanbulda satılmıştır. 

366,277 ve 396,954 sayılı biletlere de 
onar bin lira düşmüştür. Bu biletlerin 
birincisi Malkaraya, ikincisi de Tckirda
ğına satılmıştır. 

302452, 277,939, 241,351 ve 344,137 sa
yılı dört bilet te beşer bin lira kazan
mıştır. 

İlk iki bilet İstanbulda, n~µncii bilet 
Zonguldakta ve sonuncu da Ünyede sa
tılmıştır. 

Son beş rakamı 70,286, 16,634, 55,426 
88,596, 61,285, 26,943, 85, 764, 69,340 
63,980 ,.e 17 ,055 olan kırk bilete ikişer 
bin lira düşmüştür. 

Yine son beş rakamı 39325, 64928, 
22275, 05339, 19919, 07210, 95670, 06252, 
35032 ve 62299 olan kırk bilet biner lira 
kazanmŞlr. 

Son dört rakamlan 3822 ve 9089 olan 
80 bilete beşer yüz lira; Son üç rakamı 
967 olan 400 bilete yüzer lira, 

Ankara, 7 (Hususi) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam halkevlerinin tesisinin 
yıldönümüne rastlıyan 22 Şubat Pazar 
günü radyoda bütün memlekete yayıla
cak bir nutuk söyleyecektir. 

O gün bütün halkevlerinde ve halk 
odalannda merasim yapılacak ve yeni

den bazı halkevleriyle halk odalan açı
lacaktır. 

Başvekilimiz nutkunda halkevlerinin 
yurtdaki faaliyetlerinden bahsedecek ve 
bir senelik çalışmaları anlatacaktır. 

Haber verildiğine göre aynı gün Lond
rada bir halkevi açılacaktır. 
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Vekiller dün Dr. Sayda
mın riyasetinde toplandı 
Memlekette umumi zirai sefer

herlik bazırlıiı vapılıvor 
Ankara, 7 (Telefonla) - Başvekil Dr. 

Refik Saydam refakatinde iktisat, ticaret 
ve ziraat vekilleri bulunduğu halde bu 
sabah saM onda Cümhwiyet halk parti
si umum merkezine gelerek karşılan
mışlar. Burada parti umumi odalar he
yeti azasmdan Şevket Raşit Hatipoğlu 
c;;:::,-<: • 

ile Cümhuriyet merkez bankası umum 
müdüril Kemal Zaim Sunelin de iştirak 
ettikleri bir toplantıya Başvekil riyaset 
eylemiştir. Memlekette zirai seferberlik 
yapılması hakkında bazı kararlar ittihaz 
edilmiştir. Bunlar derhal tatbik oluna
caktır. 

Cizre hattında Sinan is
tasyonu işletmeye açıldı 
Büyük demiryolu inşaatı her 
şeye raimen devam ediyor 

Ankara, 7 (Telefonla) - Nafia vekil- ray ferşiyatına öntımll.zdeki ~baş
llği, bugfuı'kü şartlar altında mevcut her }anacaktır . 
türlü imk!nlardan istüade ederek yurt- Diğer taraftan Osmancık - Amu,. 
da demiryolu inşaatı için büyük gayret- kısmının etüdlerine devam olunmakta
ler sarf etmektedir. dır. Zonguldak - Kozlu hattı bu sene 

İıışaat mevsiminin gelmekte olundu- sonlarına doğru bitmiş olacaktır. Bu yo
ğunu gözönünde tutan vekAlet muhtelif lun 1600 metresini uzun bir tünel teşkil 
nafia işleri hazırlıklarına devam etmek- etmektedir. Bu tilnelin açılması amellye
tedir. bu arada Ellzığ - Van hattı tize- si bitmiştir. İç kısmı döşenmektedir. 
rinde Elazığın 160 kilometre mesafesin- Bundan başka E1'2incan belediyesl 
de bulunan Çapakçura doğru inşaata emrine fevkalade tahsisatla verilen 2 
büyük bir hızla devam edilmektedir. milyon liralık tahsisatla bu şehirde ya. 
Diyarbakır - Gizre hattında her türül pılması kararlaşan hinalann bu ay son.

inşaat bitmiştir. Diyarbakır istasyonuna lnrında ihalesi ikmal edilecektir. İnşaata 
70 kilometre mesafedeki Sinan istasyo- Nisanda başlanacaktır. Diğer sarsıntı 
nu işletmeye açılml§tır. Sinan istasyo- bölgelerinde hasar gören binalarda yeni 
nundan Kurtalnna kadar olan kısmın inşaata devam olunmaktadır. 
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Başkasının ekmek kartını kulla· 
nanlar 3_ §ene hapis yatacak 

~------~---·~~~~~~~-
Ankara, 7 (Telefonla) - Milli korunma kanununda yapılan son değişiklikler 

arasında ekmek kartlarını tahrif edenle r veya başkalarına ait kartları kullanan
lar veya istihkakları dışında kart kullananlar hakkında 3 yıl ağır hapis cezası 
konulmuştur. 

Ticaret veHleti vilayetlere gönderdiği bir tebliğde bu hükmün kart usulil tat
bik edilen şehir ve kasabalarda tatbikini bildirmiştir. 

Bu sene talebeye ~ay 11ePUmJyoP 
İstanbul, 7 (Hususi) - Üniversite rektörünün her yıl Somester tatilinde 

Üniversiteye bağlı :fakülteler talebeleri ne vermekte olduğu çay ziyafetlerinin 
bu sene tasarruf maksadiyle verilmiyeceği haber alınmıştır. 

\-urdun muhtelif yerlerinde v:ö
ze çarpan sosyal hareketler 

Yine son üç rakamı 843 olan 400 bile
te ellişer lira, 

Son iki rakamı 80 olan 4000 bilete 
onar lira çıkmıştır. 

Son rakamları 2 ve 6 olan 80 bin bilet 
te ikişer lira amorti kazanmıştır. 

Ankara, (A.A) - Askerlerimize kış
lık hediye temini için Siverekte 700 li
ra ile 1300 çüt yün çorap; Karasu ve 
köylerinde 1045 lira bağışlanmıştır. 

yardım kolu kış münasebetiyle hasta, 
sakat ve fakir yurtdaşlara yiyecek, ya
kacak ve ilaç yardımında bulunmuştur. 

Çorum, 7 (A.A) - Şehrimizde Türk 
hava kurumuna 2567 lira bağışlanmıştır. Sungurlu, 7 (A.A) - Halkevi Sosyal 

Gazi Antep, 7 (A.A) - Ziraat bankası tohumluk temini için müstahsil köy
lilye para dağıtmağa başlaml§tır. Yardımdan faj•dalanan 200 köy halkı çok 
memnundur. 

BOLİVYA· ARJANriH 1 NORVEÇ!'E 
Boy:ı~s Ayres, 7 (A.A) - Bolivya ha- Stokholm, 7 (A.A) - Norveç gazete-

riciye nazıriyle Arjantin hariciye nazırı lerinin verdikleri haberlere göre pek 
arasında yapılan, anlaşmaya göre Boliv- kk b 

Arj tin •~ı kt" B · 00· yakında Norveçte keresteden aya a ı ya an e pe .... v verece ır. u ış 

~lman gazetc>lerinin de bildirdiği gibi 
do 'U cephc-sinde şimdi İsviçre doktorlı:ı
rındzın mliteşekkil ikinci bir grup çalı
ş~y?r. Alman mahfilleri İsviçre hekimle
rının kıymetli faaliyetlerini tamamiyle 
takdir ediyor. 

Bir denizaltımız üssüne dönmemiştir. ••••••••••111!1•••••••••••••••••• .. 
memleketi biribirine bağlayan petrol bo. yapılacaktır. Bunlar çok ucuza mal ola• 
rulariyle yapılacaktır. caktır. 


