
Ekmek Meselesi 

Diin Viliyette bir 
içtima yapıldı 

BU MEVZUDA YILAYETÇE DERPiŞ EHl'.EH 
TEDBHiLERE YErrll{RI lt.AJE EDltnı 

Fınnlardan birinin önün de ekmek lıekle§enler 
Dün vilayette vali B. Fuad T oksalın 

reisliğinde yapılan mühim hu toplanb
da ekmek meselesi inceden inceye tet

Japonlar 
azimle hü
cum ediyor 

---·---
Fak at yeni bir 

netict> almış 

değil lt-rd i r -·Japonlar Malezyada 
cenuba doğru ilerliyor •• 
Japon kuvvetleri hava

dan iz'aç ediliyor. 
Rangon hücum edil· 

diği yalandır_ 
Singapur, 17 (A.A) -- Dün akşam 

neşredilen resmi tebliğ : Cenubi Kepa 
hakkında tamamlayıcı az malı1mat alın
mıştır. Kczahta durum karı~ıktır . Bu
nunla berabeı· Muda ırmağl boyunca 
muharebeler devam etmektedir. Ke!ana 
cephesinde düşmanla temas muhafaza 
edilmektedir. Düşman ilerlemek iç'n 
yeni gayretler yapmamıştır. Japonların 
hiç bir hava faaliyeti olmamıştır.. Bri
tanya hava kuvvetleri dün bütün gün 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

lneilizler 
Af rikada bir 
imha harbı 

kik edilmittir. Toplantıda belediye re- ı:;·ş;;,m· 
isi, toprak ofis mi,idürü, iate müdürü, vi
layet iandanna komutanı ve emniyet 
müdürü de hazır huJunm.,.Jardır. il:~;;;(:\ 

,-apıvorlar ••• ---·---En IJüyülı aıaııanın ye-
niden Afrilıa harpleri 
ı.ıe Alıdenlz çeı.ıresi 
berinde toplanacağı 
gtinler uzalı değildir 

Son ÜÇ, dört gün içind.," tehirde h
nnlann eskisi kadar ekmek çıkardığı hal
de ka,..ıla§ılan vaziyet tetkik edilerek 
bu izdihamın neden ileri geldiği ve na
sıl önleneceği tetkik olunmuıtur. 

Uı:erinde durulan noktalar ıunlardm 
1 - Fınnlara verfhnelde olan an 

fazfalaıbnlmlfhr. Fınnlar daha f.W. 
rkmek çıkaracaklardır. 

2 - Köylere verilen buğday ve un
lann hau köylerde mahallerinde aarfe
di!miyer~k aat..,. çıkarıldığı ve h-.ka 
mahallerde kullanıldığı anla,ılmaktadır. 
Bo aatı~lar memnudur. Bağdaylann ve 
unlann mah.Jline masruf olmasma iti-

. ..;ıwKl!."l' BİLGİN na ıröıterilecektir. 

Libyada harekat yapan Büyük Bri
tuıya kuvvetlerinin başkuD' andaıu ge
Deral Auchinleck sekizinci Mrlu kuman
•nma gönderdij!i bir mesajda, bu ordu· 

3 - Halkın fmnlar önünde birikme
ıi haleti nıhiyesi önlenecektir. Ekmet sı
kıntısı J.,,lmıyaCllktır. ihtiyaca mutlaka 
cevap verilecektll. 

(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

llUD son günlerde kazandığı ınuva!fala- ••••••••••••••• 
;retlerden büyük memnuniye • duyduğu-

Ekmekte 110 bildirmiş ve düşmanın ~ ok edilme
ııiııden ibaret olan asıl hedefe varmak 
~ dinlenmesine hiç vakit bırakılma
masını istemi<tir. Bu mesaj, Libya har-
lılnin ilk saOıasındaki muvaffalayetsi1:- ---•---
Jikten Britanyalılann cesaret.;izliğe dü~· Karııe usulü ıC>h

Singapurda yerli bir işaret memuru 

H ong Kongda tngiliz üssünü müdafC14 eden toplardan bir kw>ıı 

MihvPrf' karşı 
---·---

Çar?)ı~a n ordu-
Jar bir kıınıan
da altırıda top-

lanıvor -·-On milyonluk hir 
ordu hazırlan

mak üzeredir -·-Ruzvelte harp zamanı· 
na mahsus fevkalade 
salahiyetler verilcli.
Londra. 17 (A.A) - Müttefikler 

arasında ask.eri mahiyette i~lerin hep 
birlikte görülmesi için bütün t~dbirler 
alınmıştır. 

Vakti gelince müıteliklerin müşterek 
gayretlerini telif meselesi hakkında 
avam kamara91na maltimat verilecek-
tir. 

Vaşington. 1 7 (A.A) - Ruzvelt 
mihvere karşı ~arpışan memleketler ata
sında askeri kumandanlığın birleştiril
mesi meslesinin müzakere t>dildiğini söy 
lcmi~tir. 

Nevyork, 17 {A.A) - Ruzvelt ve 
müşavirleri zaferi tem.in edecek geniı 
bir planı hitirmeğe uğra,ıyorlar. Hükü
met harbin uzun ıürcceği fikrindedir. 

(Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

Avam kamarasında 
---•ı---

Gizli bir celse 
akdı • muna-
sip 2'Örüldü -·-Harp masrafları do· 

kuz miJyar ster· 
line hali~ oldu -·-Londra, 17 (A.A) - Avam Kamara-

sında Prens Of Vels ve Repols :ı:ırhlıla
riyle Sidney kruvazörünün kayıbı hak
kında sualler sorulmuştur. Bir mebus 
iki büyük zırhlının batarken lüzumu 
kadar hava himayesi altında olup olma
dığını öğrenmek istemiştir. 

Hükümetin deniz sözcüsü Başvekil 
Çörçilin beyanatına bir şey i!Ave edeml
ycceği cevabını vermiştir. 
Sidney kruvazörüne gelince: Bahriye 
Nazın Alek.sandr Avusturalya hUküme
ti ile istişarede bulunmadan bu husus
ta hiç bir ŞC)' söylenmeyeceğini bildir-
ıniştir. 

MESUL KiM? 
Diğer bir mebus Malezyada japonlar 

eline geçen tayyare meydanlarından 
hangi makamın mesul olduğunu sormUŞ
lur. 
Başvekil muavini Mister Atli sadece 

rordu> cevabını vermiştir. 
Mister Atli, Parllimentonun gelecek 

toplantısının bafi olacağını ve bu top
(Sonu Sahife 2, Sütün Z de) 

llSKANCllK YÜZO . -.E~ : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Geııç bir kadın beş bı-
çak yarası alarak öldü 

rsovvctlf"re ~öre l 
<--------~ Sırçlu Ahmet metresinden başka 
Kalenin ve Vol- onun aşıkını da a2ır yaraladı 

-k şöyle dursun, kat'i neticeye var-
mak hususunda şevklerini ve azimleri- d as edı· ıecek 
ili tamamen muhafaza ettiklerini göster· 

kof şehirleri 
ınektedir. Şimdi Romel ordusunun mu- --·--
bvemet kuvvetini dcnemi!ı bulunuyor- L 
lar. Harek.iitın bundan sonraki inki~- Okanta)arda yemek 
lmda daha talili olabilirlı.rse bahar gel
meden simaı Alrikası davasını 1ıushu- cinslf'ri azaltılacak 
tün ta fiye rtnleleri imkin"ız deği1dir. 
Görünüşe göre, Sircnaik harbinin -·- ~eri alındı 

ikinci safhası İnı:ilizler hesabına daha Ankara, 17 (Telefonla) - Halkı-
müsait .;artlar içinde başlamıştır.. Her mum belli ba~lı gıda maddelerine olan •---
iki tarar büyük zayiat vermişlerdir. Fa- ihtiyacını tanzim etmek ve israfın (9 \ unca Alman or-
•at İngilizler bu zayiatı kapatabildikleri öniine geçmek üzere hükümctçe yapı- .1 
halde Almanlar ve İtalyanlar hırpalan- lıın tetkikler çok ilerlemiştir. dusuna ağır darbe· 
mıı; kuvvetlerle yeni darbeleri önlemek Bildirildiğine göre gıda maddeleri 
mrundadırlar. Tobruk sekiz aydan beri üzerinde istihlaki tahdit edici tedbir- Jer ındiri/di 
devam eden muhasaradan kurtulmuş- lere dili hükümetçe kararlar alınmak 
tur. Cenuptan ve doğudan ilerliyen inı- üzeredir. :ilk olarak ekmeğin ihtiyaca --·--
paratorluk ku"'·etleri on "'- gu .. n evvel göre tevzü için karne usulü ihdası Moskova, 17 (AA) - Moekova 

~. kuvvetle muhtemeldir. b hah h bybettikleri araziyi kazanmakla kal· radyosu u aa fU aheri neşretmİf-
manw;lar Tohnıkun cenup batısında Bedenen çalışanlara, işçilere daha tir: Şiddetli muharebeler neticesinde 

fazla ekmek tahsis edilecektir. Kal · h · Alm 1 d Jı Eladeni ve şimal batısında Akromayı el- erun ıe rı an ar an geri a nmış-
lerine geçirmislcrdir. Sollum ve Bardi- Yağlı maddelerin de azami fiatleri hr. Sovyet kuvvetleri general Stransın 
yada ise m1ihim mikdarda mihver kuv- yakında tesbit edilecektir. Diğer ta- idare ettiii 9 ncu Alman ordusuna ağır 
vctleri eevrilıni~ bulunuyorlar. Alman· raftan lokantalarda yemek cinslerinin darbeler indirmi~tir. Alman tümenleri
Jar ve itahanlar son günlerde göster- azaltılması da düşünülmüştür. nin geri kalanları hab iatikametinde çe-

diklcri inntrı mukavemet yüzünden bü- ~~~~~~~~~~~~~~~' kilmektedir. 86, 110, 161, 162 ve 252 
yük kn~,plara uğradıklanndan tank, - (Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 
mot(irlli vasıtalar ve harp ma]zemesi 
lıo<:Juk!armı süratle doldurmağa muh· 
taçtirlar. Halbuki İnı:iliz donanması bıı 
ikmal i~ini su)·n düşürmek İ(İn her ~eyi 
ya~mnktadır. Taarruzun devam ettiği 
ııu <on bir ay i°'indc İtalyan Konvoyları 
birbiri ardınca batınlmı<br. Amiral 
Cunninglıamın deniz hulikleri İtalyan 
Ö<lcriyle Libya arasında gerçekten bir 
cel>enncm gecidi kurmu~lordır. 

Akşam vakti Tepecik Emrazı sariye 
hastanesi civanndaki yol üzerinde genç 
bir kadının ölümü ve genç bir adamın 

ağır surette yaralanrnasiy le neticelenen 
müessif bir cinayet işlenmiştir. Cinaye
tin saiki kısaca kıskançlıkbr. 

Tepecikte Gaziler caddesinde 263 sa
yılı evde otvran Ahmet K~çı, 14 se
neden beri tkbal Alime adında genç bir 
kadınla metres hayab yaşamaktadır. 

Ahmet Kaşıkçının evvelce evli bulun
duğu kansından 17 yaşında bir delikan
lısı vardır. Karısı ölünce bir daha ev
lenmemiş, İkbal Alime adındaki bu ka
dınla metres hayab ya~ştır. 

Ahmet Kaşıkçı son zamanlarda verem 
hastalığına müptela bulunuyordu .. İkbal 
Alime kocasının vücudunu didikliyen 
hu hastalığın kendisine geçmemesi için 
Ahmet Kaşıkçı ile münasebetlerini kes-

(Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

Bu m3nia her zamandan ıiyndc nıih· 
verrileri di.isündürü:,.·or. Tarant bozgu~ 
nonıın tesirintien hfıl3. yakn~ını kurtara· 
mamı~ olan İtalyan d~nizcileri İnı:iliz· 
lerle tema<tan kat'i surette çekiniyorlar. 
O kadar ki İtalyanlar Sicilya boğazın· 
da bile vaziyete bakim oldukl~nnı iddia 
rdemezlt'r. Nitekim inl(iliz konvoylan 

!'Wmı !fahilt' 2. Slitlin G da) Sağda: Rumc,, ıı;;ıcerleri, solda: SOV11et Ciimhurreisi Kalenina ıu1ut-lerle ııöriifü11or 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Kremlinde mü
him bir top
lantı oldu -·-Büyük ölçüde bir taar-

ruza girişilmesi 
muhtemeldir-

Londra, 17 (A.A) - Deyl Meylin Mos. 
kova muhabiri bildiriyor: 

B. Stalin Kremlinde büyük bir harp 
meclisine riyaset etmiştir. Meclis der
hal büyük ölçilde bir taarruza karar 
vermek meselesini görüşmüştür. 
Mareşal Timoçenko, Voroşilof, Baltık 

filosu Baş Amirali, Molotof ve daha bir 
çok Generaller ve Sovyet devlet adam
ları toplantıda hazır bulunmuşlardır. 

Askerl Konsey Sovyet Rusyanın ja
ponyaya harp açması için vaktin gelip 
gelmediğini görüşmüştür. Viladi Vos
toktaki hava ve deniz k ıvvetlerinin ja
.ııonyanm mağ!Qp edilmesinde ne dere
cede müessir olacakları izah e<lilmiştir. 

B. Stalin bilgili bir karar alacaktır. 
Uzak doğudaki kuvvetler Mareşal Bu

luherin kumandasındadır. 
1 ti 1 

111 11111 111 il 

~----------·--r 

~ ı Amerikaya_:ör~_J 

Filipin Ja
pon ta rru
zu durdu 

---~., __ _ 
, Amerikan tayyare· 

]eri Japon ~emile· 
rinf: taarruz rtti -·--Bir Japon gemisi battı.. 

tki başka taarruz da iyi 
netice verdi. Japon de-

nizaltıları nasıl 
çalışıyor! 

Manilla, 17 (A.A) - Japonların l'"ıli
pin karşı yaptıklan hücum durmu~ gibi. 
görünüyor. Luzonun cenup doğusunda 
Amerikan tayyareleri 1 apon gemilerine 
hücum etmi~lerdir. Bir gemi batinlını't" 
br 

Vaşington, 17 (A.A) - Japonlar Ha
vailerde Conson ve Moni adnlarına hü
cum etmişlerdir. 

RESMi TEBLİC 
Vaşington, 17 (A.A) - Filipin vaz.1-

yetl hakkında resmi tebliğ : Filjpin ada
lannda düşman faaliyeti hissedilir de
recede azalmıştır. Düşmanın hava hare
ketleri yalnız mevzii mahiyette olmuş
tur. Havav adaları grubuna dahil küçlilı: 
Niham adasında bir 1 apon tayyaresinin 
ve pilotunun bulunduğu haber veriJ. 
me<i üzerine tahkikat açılmıştır. 

(Sonıı..Sahife 2, Siitün 1 ele) --

Amerikada kalan fevkalcid• 
murahhan K unı.su 

·-~~~-~~~--~~~~l 

1 Japo~lara g;Ör~ • 

Portekizin Ma-
kao adası iş
~al edildi 
---•·---

Filipinde hava nıey· 
danlarına hücum· 

lar yapıldı -·-464 düşman tayyaresi 
tohrin edflmittfr-

Tokyo, l ı \A. \) - Resmi tebliğ: Teş
killer halinde uçan Japon tayyareleri 
Filipin adalarındaki tayyare meydanla
nna baskın hücumları yapmışlardır. 

Yerde 4 savaş tayyaresi tahrip edil
miştir. Diğer iki tayyare ile 14 sarnıç 
tayyaresi hasara uğralılnuştır. Diğer bir 
tayyare grubu Luzon adasındaki kışla
ları bombardıman etmiştir. ~lalar ha
rap olmuştur. Bütün tayyarelerim'.z üs
lerine dönmUslerdir. 

(Sonu Sahife 2, Siitün 1 de) 

ra==========c========::c:::o~. 
8 1 ita yada 
BI Hükümet kağıt para 

bastırıyor •• 
Roma, 17 (A.A) - Yen iden 

500 milyon lireılik kağıt para haa
tınlması k:ararlaştınlmışbr. Bu ted
birin ahnmagına ticari zaruretlerin 
sebep olduğu bildiriliyor. 



SAHiFE 2 
:::=:ıwc::xzc- - z:: 

SIRBISTA DA DURUM 
---·---

960 kişi kurşu-
r•a dızildi -·-Bclgrad, 17 (A.A) - Komünistlerin 

eon mukavemet yuvası da temfzlenmi~ 
tir. 900 komünist kurşuna dizllmlotir. 
Bunlar fçindc gaddarlıklnrlle kendUerlni 
göstermiş olan kadınlar da vardır. 

F ranaızlara bir 
cemile yapıldı 

YENIASIR ıs ilkkanuıı Persembe 1941 

ŞEBİ 
rwww·-·-·-·-· . .. .. _ -~ 

es leler 1 
~-·-•••~ -·-•-•- _..._.,_a_ •-•• 

Ekmek sıkın-
tısı et af ında 

E 
__ . " . . . ,, ... 

Sulama sahalarında 
'fecrübe istaRyonları tesisine 

karar ver· m·ştir 

Ineilizler 
frikada bir 

imha ar ı 

\ -apıvorlar •.• 
---·---

Sırp hükümeti temizleme harcketin
Cle muvaffak olmak için Belgrndda harp 
divı:ınlnn kurmU§tur. 

Bu muhakemeler aiynst ve adi suçla
ra da bakacaktır. Komünistler veya bun 
lara yataklık edenler bu mahkemelere 
verilecektir. Bildirildiğine :göre yalnız 
Propjevo bölgesinde komünistler 4000 
kişi öldürmüşlerdir. 

Paris, 17 (A.A) - Britanya sahili ya
kınlannda denize inmeğe mecbur edilen 
bir Alman bombardıman tayyaresinin 
kurtarılmasında iki Fransızın yardımı 
görillmüştilr. Bu harekete karşı bir mü
kafat olmak üzere Fransız harp esirle
rinden beş kişinin serbest bırakılması
na karar verllıniştir. 

Vişl, 17 (A.A) - HUkümet kömUrsliz- Koı kocaman b~ lıidiseyi belli bat-
lükten bir çok fabrlkalann 21 llkki- lı bir mesle olan elanek sıkm:mın pi.ko
nun 1941 den 4 Sonldinun 1942 ye kadar Jojik ae&eplerle izaha kallapnakla itin 
kapatılmasını kararlaştırmıştır. hal edileceğine inanmak elden gelmi-

aı.. heyet izmire geldi. istasyonların yerleri tes
lllt edilmelı Uzettedir .. 

En büyüJı a ciJıanın ye• 
niden Afrilıa harpleri 
ve Afıdeniz çevresi 
üzerinde to la ocağı 
günler uzalı değildir 

Bu tedbirin dışında kalacak sanayi yor Gündelik ekmeğini sııbahleyin te- Memleketin muhtelif yerlerindeki au- yerlerinde sulama teslsleri meydana ge-
mUesscselerl elektrik fabn"kalariyle yi- nıfu eden bir aile riainin öğle vakti bir lama eahalannda tecrübe istasyonlan tirilmekte olduğu malumunuzdur. Bu (Baştarnfı l inci Sahifede) 

~-----'l,.,,.,,.,~~-----
Ruslar daha 90 köyü 

yecck maddeleri yapan fabrikalar ve fmn önünde rastladığı kalabalığa katli- kurulm:l&ına ziraat veklletlncc kzı.rıu ve- sulama tesislerinin vücut bulmasından bu sulardnn Yızır vrzır en az zayiatla 
milden ocaklandır. mak zahmetini ihtiyar edeceğini d~ün- tilm~ti!'. Kurulacak istaeyonlann yerle- maksat fazla mahsul almaktır. geçtikleri halde, Trablusn ve Binıraziyo 

~eri aldılar 
-----•MltNl'1ıl mck, ortadaki aılmıtmın yantq bir tef- rinl tesbite ziraat vekaleti mütehassısla- Toprağa çok su vermek. heaapaız au kaçak olanlk giden İtalyan vapurlan ve 

airi oba gerektir. nndan B. Mina Gökçünün reisliğinde vermek mahsulün verimini çoğaltacağına himnye gemileri arasında 2ayint nisbcti 

Moskova, 17 (A.A) - Prnvda. gaze
tesi yaz.ıyor: 

Sovyet kıtalan Moskova cephesinde 
daha 90 köyü geri alarak ileri hareket
lerine devam etmişlerdir. Knleninde çok 
kuvvetli düşman hatları dört tümen ta
rnfından müdafaa edilmekte idl. Burada 
dUşmanın dört mildalaa hattından Uçü 
tahrip edilmiştir. Kuvvetlerimiz düşman 
mUdfaalarmı aşarak Knlenini hücumla 
:zaptetmlşlerdlr. Almanlar 35 meskfuı 
yerden kovulmuşlardır. Karanlıkta, Ka
lenin sokaklarında muharebeler olmuş
tur. DUşman çekilirken bir çok kamyon 
ve milhfmmat bırakmıştır. 

--------<111~·---------Amer ık ava göre 
(Baştnrafı 1 inci Snhifode) 

Manilla, 17 (A.A) - Amiral Hart ta
rafındnn bildirildiğine göre Amcr.kan 
denfzaltılan tarafından birbirinden ayn 
fiç hücum yapılmış ve bunlnrdan ildsi 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. Ameri
kan denlzaltılnn bağlı oldukları ı:man
lara dönmeden evvel rapor vermek zo
runda olmndıklnrından bu hareketlerin 
mnhiyeti henUz belli değildir. 

Avam amaraıında 
(Bııştarnfı 1 inci Sahifede) 

lantıda Prens Of Vels ve Repols zırhlı
Jannm batması hlidisesinin mUzakere 
edileceğini de söyle~<ıtir. 

Avam Krunarasmda aıAnın bir kısmı 
böyle bir müznkercnin açılmasını arzu 
etmekle beraber, umumiyetle bu 
müzakere fikri iyi karşılanmıştır. 

HARP MASRAFLARI 
Londra, 17 (A.A) - Maliye Nazın 

Avam Kamarasında bu yılın harp mas
rafları için bir milyar İngiliz liralık yeni 
bir kredi açılmasını istemiş ve demiş
tir ki: 
«Şimdiye kadar yapılan harp masraf

larının tut.tın 8,300,000.000 İngiliz lira
sını bulmuştur. Son giinlerin harp mas
rafı günde 11, 750,000 İngiliz lirasına çık. 
mıştır. HUkUmct yeni kıymetleri teda
ville çıkaracaktır. Vergi mUkelleflerl bu 
kıymetleri Slltın alabileceklerdir; bu su
retle biriken paralarını muvakkaten ya
tırdıkları bu kıymetlerle ileride vasıtalı 
vergilerini ödeyebileceklerdir.» 

Avam Kamarası yeni kredilerin açıl
masını kabul etmiştir. 

----- -----
Sov vettere göre 

(Baştornfı 1 inci Sahifede) 

Vaşington, 17 (A.A) - Neşredilen bir 
tebliğle Pearl Harbur tnarruzuna iştirak 
eden iki kişillk küçU.k Japon denizaltı-
lan hakkında mnl\ımat verilmektedir. nci Alman piyade tümenleri bozguna 

Bu malfunata göre bu pek küçük harp uğratılmı;:ıtır. Knleninde çok miktarda 
gemilerinde zaruret halinde kendi kcn- harp malzemesi alınml§tır. Kuvvetleri
dilerini tahrip edecek bir alet vardır.. miz kaçan Almanlnn kovalamakta ve 
Bun]ann taşıdıklan 150 kiloluk yüksek yok etmektedir. 
lnfilAk maddesi geminin arka tarafına INATU MUKAVEMET 
yerleştirilmiştir ve piller vnsıtasiylc bir Moskov, 17 (A.A) - cPravdıu ga-
elektrik bataryasına bağlıdır. Patlayıcı zetesi Almanların cephenin hll%J nokta· 
madde gereken halde bir gemi veya bir lannda inatlı mukuvemet gösterdikleri
hedefin uçurulması veya geminin kendl ni ve kar§ı hücumlar yaptıklannı bildi
kendini tahrip etmesi için kullnmlır. Bu riyor. Büyük kısımlnnn geri çekilmcalni 
küçük denir.altıları bir subay ve bir er- himaye için Alınan ardıçlan büyük tay
den ibaret olan mUrettebatı hedeflerine yare teşekküllemin yardımiyle tiddetli 
varmak için canlanın feda etmeği gözle- muharebeler veri.yorlnr. 
rfne alan kimsclerdir. Bu gemiler bir TEBU6LER 
sandal gibi, Jilzumu halinde bUyük gc- Moskova, 17 (A.A) - Bu geceki 
-n-- -'--·- yln b" ' dal "bi Sovyet tebliği: 
uuu:ce a.unır ve e ır san gı 16 ilk k" ·· ·· b .. !!.- b d lndlrillr. Bunlann boyu 12 metre, eni anun guııu • u~uu cep e e 
bir buçuk metre, güverteden itıöaren muharebeler devam etmi§tir. Sovyet kı
kapak yerine kadar yüksekliği 1.37 met,.. ~ ~enin, Volkof ve Nouo-petrosk 
redir B biri 18 pusluk iki to il k ıebırlcnnı geri 81mı1tır. 

·, .. .,;: (-'---"--- .3--'--'tılanrp o- Moskova, 17 (A.A) - Resmi teb-
vanı ~· '"uu:nı~un ~ nın liğ, 

taşıdığı torpil kovanlan ise 21 puslu~- Son 24 saat içinde Sovyet ordu1an
tur) KOçilk Japon denWıltılan aerodı- nm Klin cephesinde yaptıkJan muhare
namik biç.iminde yapılmış olup iki elek- beler Sovyetlerin tam zaferiyle netlce
trik bataryasiyle hareket eder ve sü- lenm.İ§tir 
rat1erl saatte 24 mildir. ' 

Elanek aıkmtıa bir haleti nıblye me- su mütehassısı B. Enver ve yüksek mü- azaltır. Tecrübe istasyonlan kurularak giindcn güne arbyor. İtalynnlar bu zn• 
lclcai olmaktan uzaktır. Nasıl ki fırm hendis B. Sabahattin f merden milrek- her mıntakada iklime ve toprnğa göre y!atı ka~ılıyacak Jınldc değildirler. De· 
vitrininde tqhir edil~ ekmekler de kep bir heyet memur edilmi§tir. Heyet toprağa su verilmesi tecrübe edilecek- ruz tezgahlann~a ynpılmnkta olan ,~. 
bu meselenln halline doğnı atılmq bir dün Aydın yoliyle lzmire celıni,tir. tir. Ayni zamanda bu tecrübeler köylü- ~la~! bu zayıat tempo unun yarattığı 
adım olamaz. Tecrübe istasyonlarını tesis mnksa- ye de gösterilecektir. mu kul durumn cernp vermekten çok 

* diylc intihap edilecek arazinin bu malı:- B ak uzaktır 
d 1 ..ı.u lrn kl b _ı__ • 'ml~L um satla sulanabilen yerlerde tec· t~ • . . • 

Devlet, bütün yurdda yerlqen vatan- sa a e veı-v o a a el"UI>CI" ıstı ~ rübe istasyonları ve bunlara bağlı tec- ~t~ bun~nn dolayıdır.~ı~.ıtaJynn_c~· 
daflarm ekmeği kadar bütün ihtiyaçla- ve lüzumlu tesislerin kolaylıkla ve sür- rübe tarlalan kunılacalı:br. Sudan tam n ~tikbali karanlık goruyor. Kotüm· 
mu ela temif eylenıiftir. Saıelerce yete- atle temini için bu arazilerin toplu veya randıman temin eylemek csnsbr serlik dalgnsı durmadan knbanyor .. Bu 
cek kadar stoklar bazırladığmı da bili- bir çiftlik halinde bulunmrun muvafık · vaziyetten şimaJ Afrikasının kaybedil· 
yonız. görülmüştür. A)ytnda tctldkld yaptık.1Yann (bu- mcsi, .Almıın ynrdımınn dayanan f:OD 

Ortada arada aırada tekrarlanan, B. Mirza.dün kendiaiyle görüşen bir gün enemene gi eceğiz. mıi.r de bu italyan ümidini de yıkabilir. Berlinlo 
rastlanan bir tevzi kifayetsizliği olduğu- muharririmlze şu izahatı vermiotir: istasyonlann yerlerini tayin ettikten son- Roma hiç şüphesiz bunu dü...ı;ündiiklcrin· 
nu kabul etmek Iiizımdır. Tedbir olsa -c Hükümetimizln tahsiı eylediği ra Manisaya, Gediz vadisi. oradan da den Afrika cephesini sli.ratle takviyeye 
ola bu teni maeleıi.ae alt olmak la- elli milyon lira ile memleketin muhtelif Manyu ve BUJ"Baya gideceğiz.> imkan bulmak için Fnınsndan b3zı müd· 

zım~ır. harb. k.anuilik sünl • , c;:::,.r..:Y . 
1

. . . Jd. 

1 
deiyntta bulunmuşlardır. Ezcümle Frnn· 

eçenı ikam , __ 
1
. • d ermıbeyalki: enr va ı muaoını ge ı 1 apuda tayinler m: harp gcmile.riniıı hiınnyesi aıtmda 

fıyan ar «ves » &e mıesın en e Frnnsıx vnpurlanndan ve Bizerle .... o-
bir ürküntü dôymaktadırlar. Eırr- iı ba -·- - - J .,,- Vali .nli.... ek", · Jmıh birinci ınıntaka tapu sicil muha- lundan bu önemli nakliyat işinde Inydn· 
tekilde bal edilecekse, cümhuriyet dev- m_?a~ ~c v. ·ıueten tayın lanmılk niyctindcdider. Söylendiğine 
rinde ekmeği vesika ile tevzi eyleme- olunan mülkıye müfettl§ı B. Nuri Atay fızlığma Ginon tapu sicil muhafm Ba- .,.öre, VM üzerinde "·apıbın bu •~·ik 
nin halkunıza huzursuzluk yerine em- dün celerek vaz.ifetıine baolllllll§br. ki Tüzün. !zmir kadastro müdürlüğü ., ...,.. J -.S.J 

niyet vereceği mnhakbkhr. istikbalde B. Nuri Atayın son vazifeai Hatay posta tapu memurluğuna iline! mınta- netice vcrmtt.se zırhlı Alman kuvvetle· 
atılması melhuz bulunan bu adımı, tev- heyeti tefti,iyesinde idi Kendisi be, ee- ka muhafızı Lütfü Senyücel, .ikinci ımn- rinin İberyn yarnn ndıısını istili ederek 
zi İfİnin aelftmeti balnmından bir u da- nedenberi §ark ve cenup vilayetlerinde taka muhafızlığına Muğladan Nimet Cü İspanya üzerinden şimal Afriknsuıa geç· 
ha evvel incelemekte fayda vardır sa- mülkiye müfettiıliğinde temayüz eyle- rel İzmir kadastro müdürlüğü poata ta- meleri de muhtemeldir. 
myoraz. ' miftir. pu memurluğuna lmıir birinci mıntah Hümsa mih,·crciler, her ııe bahasına 

BtLGET -·- muha.fm Omııuı Topbagı tayin edilmi§- olursa olsun Afrilmd:m çekilmemek ka· 

Di 
ADNAN r i c AR Er lCTdir. rnrındndırlnr. Şunu dn biliyorlar ki İn· 

,,,,,.,,.,.,, - •- giliz ileri hareketi ile beliren tehdit 

1 Odasında seçim Reisin teftişleri şimdi öntenemC7.Se denizden ve karadan a e Ticaret odası intihabatı hazırlıklan Belediye reisi B. Reşat Lebleblcioğlu takviye edilmekte olan imparatorluk or· 
ilerlemiştir. Bu ayın 22 inci günU ikinci dUn şehrin muhtelif yerlerinde yolları dulnn ergeç kat'i darbeyi indirecekler· 
seçiciler ayrılacak ve bu iş bir günde ve parkları teftiş etmiştir. Bazı yolların dir. Bu dnrbc şümul ve tesirj itibariyle 

Üç kifi ağır aurette 
yaralandı 

ikmal olunacaktır. biitün Akdeniz sanşının tnliini tayin 
tamiri ve parkların teşcirl kararlaşmış- edecek kadar ag'hr dn olabilir. 

Ayın 28 inci gUnU ikinci seçiciler top- tır 
lanarak od meclisinin asil ve yedek · l\1uhııkkaktır ki Bcrlin, ltomel ordu· 
&za1arını seçeceklerdir. - - suna biiyük ümitler bağlamıştır. Almıın 

----,.,,.,,.,•----- gcnernli Libya Uınrruzunun ilk saflın· 
AR2',..JDıMrA ffAll!"lll' -..J 2000 ton mazot gelmiş ve fabrika ve sında gösterdiği kudretli muknvcmctlo 

Turanda üç ki~inin ağır surette yara- 4 ~ .: A ._ işletme ihtiyaçlanna mahsus olan bir İngilizlerin ihata çcnbcrini yannış '\O 

lanmasiyle neti~elenen bir kaza olmut- Yerli mallan haftası münasebetiyle kısmının tevziine baŞJ.anmıştır. Bu ma- kurtulmuştur. Mücadelenin diğer safha• 
tur. bankalarda yeniden tasarruf hesaplan zotlar yalnız İzmlrc ait değildir. Bir kıs- Janndn ayni kudreti g~te.rcbilecck mi?. 

Bir inşaat iıindc çalışan amelelerden açılmaktn ve kumbara muamclelcrl blr mı civar villlyctlc.re gönderilecektir. Yoksa bu ağır imtilınndn nihayet zafer 
amele çavu§U Maksut, patlıyan bir dl- hayli artmış bulunmaktndır. 

k alad d d 
,.,._____ yıldızını düşmanlannn tt!ikctmek zontn· 

namiti urc ığı sıra a inarnit atC§ Hafta münasebetiyle ulusal ekonomi ZABITADA da mı kalacak? 
alını§, Makauttan başka ora.da bulunan ve arttırma kurumu Adana, İzmir ve Bu hususta kat'i bir mütaliUıda bulun· 
amelelerden Mehmut ve Süleyman da. Ankara vililyetlerinde kü...::t.. nt~..: ;.,_ M ,, al ı 

w ral 1 d \'UA !rA'Y ~ ıqam a ç mq """ mn.k zamnm değildir, Çünkü Libya bar• 
agır aurette ya anmı§ ar ır. Ictmcleri arasında bir mtisabaka açmış- Kerestecilerde Etem o~Tevfik ve bi, birbirinden çetin daha bir çok snf· 

Yaralılar hemen memleket bastan&- tır. İşletmelerinde bariz bir saWı göstc- a b ı · a ı ı d h 
sine kaldınlnrak tedavi altına alınmıt- renlere Uç nevi ikramiye verilecektir. Ali oğlu Arif haklannda . arnba- lı:'lar arze «' i ir. Şım i ik ~ö~ er, n a 
!ardır. Hadisenin Maksudun tedbirsiz- Müsabaka ına}'IS ayındn yapılacaktır. sının mıış.ımhasım çaldıklan iddiaslylc zıyade ttr.ak doğtn·n çevrilmiş ısc en 
llğinden ileri geldiği yapılan adli tM- _ _ zabıt 'l."tU'akası tutulmuştur bliyük ntfıkamn yenid Afriknda ve 
lr.lkatta anlnıılmı§tır. BORNOVA ·nA Elımeği ,,. lılll';,•a b~tün Akdeni~ .. ~ev~inde toplnnncağl 

9' n>.l!I ;,v _,. günler tı7.ak gorıımruyor. 
Olıama yazma fıDf'SU satmış.. E KE'I' B LGİ 

Kız KoHejlnde Bornovamn Ergene ocağında okwna Gaziler caddesinde aşçı ve k~pçıhk 
Göztepc Amerikan kız kolleji mildlir yazma bilmiycn vntnnda.ştara okuma ve yapan ~et oğlu Mustafa, ~ b- --------------

vekilliğine Miss Olive Green tayin edil- yazma öğretmek iç.in bir kura açılmııtır. mfnde bır kadmn 30 kuruşa bir kilo ek-
miştir. Kursa devam edeceklerin kayıtlan 23/ mek s;ıttığı için t'!t~uştur. 

-------""""""'11-

Yabancı • ş. Ba.ş· 
~--------~.a~ ------~~-----~--~-----------~~--

121941 tıırihine kadar ikmal edilecek ve Bıfl 1'aş örtüsü ~almış 
meikO.r gilnden itibaren haftanın Salı. Namazgahta oturan Abdullah kw 

hanlığından : 
Japon ı <. 1 a göre 

(Baştnrofı 1 inci Sahifede) 

Malezyada Penans kesiminde tayya
re meydanlarına hücumlar yapılmıştır. 
Bir İngiliz tayyaresi dilşUrülmQş, yerde 
yedi tayyare tnhrip edilmiştir. 

BU HAFTA Göz Kamaştırıcı bir güzelliğe malik 
RİO FİLMİ YILDIZI 

SiGRİD GVRIE'nin 

Perşembe, Cumartesi günleri .saat 20 de Fatma adında 60 lık bir kadın hakkında 1 - ÖnUmüzdekl 942 senesi l ikinci 
Bomovadaki Parti binasında Reis Mah- Saime adında diğer blr kadının baş ör- kanundan itibaren yirmi yaşını idrak 
mut fnceoğlu tarafından dersler veril- tUsilnü çaldığı iddinsiyle takibat yapıl· edecek olan 338 doğumlu erat ile geçen 
meğe başlanacaktır. maktadır. &enelttden sıhhi mazeretleri ve sair es· 

Tokyo, 17 (A.A) - Domei ajansına 
göre uzak şarkta harbin başından beri 
464 dilşman tayyaresi tahrip edilmiştir. 
Bunlann 101 i hava muharebelerinde 
düşilrillmilştür. Japonların kayıpları 43 
tnyyaredir. 

Londra, 17 (A.A) - Hong Kongun 80 
mil cenup batısında bulunan (Makao) 
Portekiz adası Japonlar tnrafından iş
gal edilmiştir. 

Tokyo, 17 (A.A) - Domei ajan.sının 
Bankoktan bildirdiğine göre Malezyadn
ki Penans telsizi pazartesi gününden be
ri işlememektedir. Şiddetli bir Japon 
hilcumu neticesinde istasyonun harap 
olduğu zannedilmektedir. 

EN SON YARATrltl 

u udulm ş Kadın 
VE 

isa Miranda • Gustav Diesslin 
TEMSİL ETl'iCi! AŞK - MACERA F1LMt 

• 
ınemas 

T: 36 - 46 
MATİNELER : B. İLAHE : 2 - 5 - 8.15-

U. KADIN : 3.30 - 6.3 - 9.45 
Cumnrtcsi - Paznr 12.30 da 1ıave Seansı.. 

ı --

Deniz Gaziııosunda 
U AKŞAM 

üy .. k Perşembe 
Eğlencesı 

Lütfen masalarınızı evueı en angaje ediniz 

tenml bahsediyorsun? - Elbette istiyorum. Beraber çalışa- kan zabıtasiyle alay ediyorsunuz. Fakat 

bap yüzünden yok1mnalannı yaptırmn
rmş olan diğer doğumlu eratın ikinci 
nanla tekaıTiir edecek müddet zarfında 
yoklamalan icra kılınacağından ~meli· 
den işe muttali olunması .. 

2 - Muayyen müddet zarfında yokla· 
maya gelıniyenler Askerlik kanununun 
muaddel maddclerinc göre cezaya düçar 
olacaklarından işe çok önem verilmesi. 

3 - Tcz.kcrclcri nüfuslarına işlenml• 
yen alcl\ımum terhis eratının tezkerele
rinin birer suretleri ''C ciizdnnlnn ile 
her gün öğleden sonra şubeye milraca
otlan. 

Akorde nu 
olan ara 

~=-!.1111111 ı ı ı • ıı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ıım ıı ı ı' ı ıı ı ı ı 11ıııı11111ıııı111111111ıı11111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111 ==~ 

erl.kada ............................. . - .............................. -- -= ..............•...........••.• = - -
- Öyledir maalesef .. Bu deniz yilzba- lım. Bir iki yardımcı arkadaş da temin buna neden ]üz.um gördünüz. Neden 

şısı kendisine pek tehlikeli bir sevgili eden;en memnun olurum. Bundan son- Miss Coolini böyle bir tö1ımet altında 
seçmiş.. Delicesine seviyor. Aşk mektup- raki çalışmalnrımız daha tehlikeli ve en- bırakmak istediniz. Tacir efendi, Ameri- 1 ~ 
lnrm:ın kopyalan ve pek işe yarayanla- teresan olacak. İşitiyorsun değil mi Cil- kan polisi kendisiyle alay ettirmez, bu- BİR AKORDEON ARANIYOR R - -- -= = == ........................ Casusları ==-························ apon § •••••••••••••••••••••••• '91\ § 
rının fotogrnflnn climdedir. bert. Çok tehlikeli adamlarla karşı kar- nu hatırlamanız !Azımdır. 1 

- Müthiş bir adamsın Abrabam. şıya bulunuyoruz. Yılmadan takip et- Tacir Yuma bu sert cevap 'karşısında Sntilik akordeonu ~lan (4007) t~-
- Walter dün gece sarhoştu. Kendisi mek için bize bir müddet izin versinler. hayretten hayrete d~üştü. Polis mü- l~on numarasına nıuracaat etmeli· S 

E NAKLEDEN : A D NA H B I L G E !' § gibi sarho§ bulunan sevgilisiyle iyi da- Sen bunu temin et. fcttişinin bu kadar sert ve babayani ko- ~~ dir. 1-2 tl 

kikalar geçirmiş olmruıı da muhakkak· * nuşacağmı aklındruı geçirmiyordu. :tşi .fi~~~~.)!".;;. § - -- -~:.mı ı ıı ı ı ı rrım ı ı ı ı ıı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11111111111111ıı1111 ııııınnııı ı ıınınnıE tır. Fakat ağzından bazı şeyler ~ınnış Polis müfett~i Abraham evinden ay- tatlıya bağlamak ve anlamamazllktan 
olup olmadığını bilmiyorum. rıl.nrak doğruca tacir Yunınnın d~- göriinmek istedi: ll-:><::>-~::><:::,..c:::::...e:=:~~~..<::::>-<:::>~ı:::::.-::::.J\ 

- Çok muğlak konuşuyorsun Walter. nma gittL Onunla konuşmaya ihtiyacı N ıl dedi Be · A---.:,_ __ 
••• 4 ••• 

Polis milfettişi Cilbert bir az dnlgmdı. 
Müfettiş Abrahamın yanına geldiğinin 
farkına varmamıştı. Abraham kendisine 
takıldı: 

- Çok dalgınsın nrkadnş, dedi, Hoş 
geldin. 

- Teşekkür ederim. Nasılsın sen .• 
Diln geceden beri nasılsın? 

- Yorgıınum tabii ... 
- Bir netice çıkarnbildin mi? 
- Evet, pek kıymetli işler gördilk. 

FevknlAde bir aşk macerasının safhala
rını takip ha1lndeyim. Fakat ortada çö
zUlmesi gereken bir çok milphemiyet
ler de var. Bu itibarla epeyce yorulaca
ğız demektir, 

- Neymiş onlar Cılberl. Pek o kadar 

ehemmiyetli şeyler mi, dersin! Senin giriştiğin iş aleli\de bir hırstt.1ık vardı. A~ bir hırsızlık v~ ~kip eden !isini m~~ ediyo~~u ;d~i~ 
_ Mlss Coolin sanıldığından daha tch- tahkikatı mı, yoksa bir casusluk Md.ise- ~u~ bır r.abıta .memuru gıbı Yumayı Mağazadaki hırsızlık benim içimi yaktı. 

ilkeli bir kıza benziyor. si mi, bu nnla§ılmıyor. istintak ederek Sf:,'Zllldan bir şeyler al- Fakir bir adamım ben. 
- Zannetmiyorum. - Yakmda anlarsın Cilbert. Tacir mağa çalışacaktı. F_,_._ 

1 
1ma 

-Çantasında 1400 dolarlık nama mu- Yumanın elinde en tehlikeli bir silllh Tacir Yuma antikite mağazasında bir - cuur 0 up o dığınızı bilmiy?-
harrcr bir çek ele geçirdim. olarak istimal edil~ ve tacirden daim! bibliyoyu temizlemekle meşguldu. ya- rum. FaJt:ıt bu h~ık gayn vakidir. 

- Olabilir, bunda bir fcvkalAdelik rurette tahsisat koparan Miss Coolin ha-. butta öyle görüniiyordu. Polis müfctti· Çünkü Miss Coollini fena halde sıkıştır-
yok. kiki bir casustan başka bir şey değildir. §inin içeri girdiğini fark edince başını clık. Esasen hırsıilığın mantaliteye uy-

- Çekte tacir Yumanın imzası var. Siz, casusluk işlerini daima yüksek per- ı-.aıdırdı. Polis müfcttŞni büyük bir ne- mayan taraflan pek fazladır. Anlaşılı-
- Na.Sıl tacir Yumanm imzası mı? deden takip suretiyle muvaHnk oluna- zaketle kar§ılndı ve sordu: yor tabi! .. Böyle bir hırsızlık gayn vaki-

Çeki tacir Yumanı imzalamış, işte bu cağına iruınmakta devam edin. Ben size - Nasıl, dedi. Benim mağımımdan ça- dir. Sizin dilkkAnmızdan bir §ey çalınma-
mühim. en tehlikeli casusları kendi elimle tes- iman kıymetli eşya hakkında yeni blr ~-

- DUn gece Miss Cilbert, kendisine Ilın edeceğim. Bittabi ihbar mükafatının malOmata sahip misiniz? - Bu basit hırsızlığı meydana çıkar-
çıldırasıya Aşık bulurum bahriye naza- tamamını dn ke.ndlıne ha.srcdeceğim? Polis müfettişi gülUmsedi, Tacir Yu. maktan ir.han acz ediyorsunuz demek. 
rcti şifre dairesi memurlarından ~ı - Doğru.. Buna ben de inanıyorum. manm kendiSiyle alay ettiğinin fatkmda Bunu itiraf ederse.oh: ben de hakkım-
Waltcr ile aşk yapıyor. Şimdi bana cevap ver. Bu~ yardımcı olduğunu anlatmak için: dan vazgeçerim. 

- Na.sil Waltez rol, v;al~ The Great. istiyomıusun? - BiJ4rorıun. dedi. Şimdi alz Ameri· - DEVAMI VAR -

Bayram ile yıl şı 
Ayın 29 uncu günü Kurban bnyrn· 

mı, bayramın dördüncii günü de yıl· 
başı olınnsı dolnyısiylc her jki bay· 
rnnıı birlikte tcsit edecek vntand~
Jnra Hilfil. eczanesi tebşir eder ~·e der 
ki : Başttı Allınrüyn ile Gizliçiçck ol· 
mak üzere bütiiıı Kemnl Kiınu1 Ak
taş kolonynlan Dalya, Zümrüt dnm· 
lası, fujer, l\1cnckşe, Leylak, Ynse· 
min, Gönül ve ıncşlıur balınr çiçeği 
ile limon çiçeği Jmlonynlnrı 942 se· 
nesi bol bol bulunncıık, yeni sene 
içinde umu eczanesi kolonya knlına· 
dı sözünü ağzına almıyacaktır. 

llİIAL ECZANESİ 



18 ilkkanun Peneınbe 1941 

BİRKAÇ.AYDA 

INGILIZCE 
! __ ÖCRETEN DERSLER 

OTUZUNCU DERS •• 
THE GARDEN • BAHÇE 

The gardener (zı gadnı) Bahçıvan 
A Jawn (ı oon) Bir çayır 
A plot (ı plot) Bir sebze ekilecek yer 
A vegetable garden ( Bir sebze bahçesi 
A hedge (ı hec) Bir çit 
A flower (ı flaua) Bir çiçek 
A ..,.., {ı röuz) Bir gUl 
A rose • bush Bir gül • çalısı (ağacı) 
A leaf (ı livf) Bir yaprak 
A seed (ı siyd) Bir tohum 
A weed (ı uiyd) Bir ot. 
A border (ı boodı) Bir kenar 
An insect (ın inselct) Bir böcek 

İngilizce uzun seslileri bir aksanla gösteririz; mesela turn (Un) tım gibi t.c
IMfuz edilecektir. 
To dig 
To water the garden 
To cut tlıe grass 
To mow the grass 
To sow seeds 
To spray 
To weed 
To spoil 
To turn red 
To drop off 
To grow 
Is this your garden? 
Bu bahçe sizin midir? 

(tı dig) Kazmak 
(tı uootı zı gadn) Bahçe sulamak 
(tı kat zı grAs) Çayır biçmek 
(tı möu zı griıs) Çayır taşuruık 
(tı söu siydz) Tohum ekmek 
(tı sprey) Dallarla hendek doldurmak iUlçlamak 
(tı uiyd) Otları ayıklamak 
(tı spoyl) Bozmak, çi!rümek 
(b tin red) Kırmızılaşmak 
(tı drop oof) Dökillmek 
!tı göru) Büyümek, yetişmek 

Y es, it is, come and loolc at ıı. 
Evet. benim bahçem, gelip görünüz. 
The gardener is mowing the lawn at present. 
Bahçevan şimdi çayır taşıyor. 
Yesterday he dug tlıat plot. and to • morrow he will dig !his one. 
Diln şu Iruını kazdı, yarın burayı kazacak .. (çapalayarak) 
I see that he has cut the graııs borders. 
Kenarlardaki çayırlan biçtiğini görüyorum. 
Do you like my rose - busbes? 
Gülleri mi sevdiniz mi? 
Last year they were by insects, but this year the gardener sprayed tlıeın. 
Gecen sene böcekler gülleri çürütmü,lerdl. (bozmuşlardı), fakat bu sene bah
çıvan onlan illçladı .• 
Behind that hedge there i< a vegetable garden in which we grow potatocs, cab
bages, and carrots. 
Bu citin arka<ında patates. lahana ve havuç yetiştirdiğimiz bir sebze bahçesi 
vardır 
There are not many weeds in your garden . 
Bahcenizde çok ot yok .. 
No, the gardener weeds it regı.ılarly. 
Hayır, bahçevan muntazaman otları ayıklıyor. 
in Spring the saads are sown. 
Tohumlar ilkbaharda ekilir. 
in Suıruner the flowers bloom. 
Çiçekler yazın açarlar. 

Kııkanclık 1ZMiR BELEDtYEStNDEH 
• yiJziinden 

(Baştarafı 1 ine! Sahifede) 

meğe karar vererek bu vaziyeti kendisi
ne bildirmişti. 

Un fiatlerinde husule gelen tereftll 
dolayısiyle 17/12/941 tarihinden itiba
ren bir kilo franco!Anın 29 kllrll§lan 
satılacağı ilan olunur. (2604) 

Halbuki Ahmet Kaşıkçı genç kadına 
kendi tilbiriyle cTaabbüt edercesine• 
ilşıktı. Ondan ayrılmak, kendisi için bir 
ölümden beter bir iş olacaktı. Bu itibar
la .genç kadını ikna etmeğe çalışıyordu. 

Ikbal Alime çalıştığı Halkapınar iplik 
fabrikasonda tanıştığı İbrahim adında 
bir gençle •nünasebet tesis ediyor. 
Aralarındaki alaka büyük bir aşk ha

lini aldığından evlenmeğe karar veriyor
lar. 

İkbal İbrahimle evlenmeden evvel es· 
ki asıkı olan Ahmet Kaşıkçıya kendisini 
nikahla almasını teklif ediyor. Ahmet 
hastalığının ilerlediğinden bahisle evle: 
Mmiyeceği cevabını veriyor ve İbrahim 
nikMı yaparsa ona varmasına razı olu
yor. 

Genç kadın eski aşıkının ilk kararın
dan vaz geçti.f(ini görünce artık ona yüz 
vermiyor ve Ibrahimle evlenmeğe teşeb
büs ediyor. 

Bu hususta görüşmeler devam eder
ken evvelki gece İkbal Alime ile İbra. 
himi Emrazı sariye hastanesi civarında 
gören Ahmet Kaşıkçı üzerlerine saldın· 
yor. Evvela genç kadını beş bıçak yara· 
siyle yerlere seriyor. Sonra İbrahiıni de 
bıcakla yaralıyor. 

Yaralılar memleket hastanesine nak
ledilıniş iseler de bunlardan İkbal Ali
me aldığı yaralardan müteessiren öl
müştür. İbrahimin yarası ağırdır. 

Suçlu tutulmuş ve hakkında tevkif 
kararı verilmiştir. Ahmet Kaşıkçı, ken . 
disiyle görüşen bir muharririmize bu 
cinayet.i kıskançlık hasebiyle yaptığını 
söylemiştir. 

- -··--~·--

Mihoere karıı 
(Bııştarafı 1 inci Sahifede) 

Bunun için de 10 milyonluk bir ordu ku. 
rulması düşünülüyor. Ha.rp malzemesi 
yapan fabrikalar gece gündüz çalı~tırı
l~c_aktır. Şimdiye kadar Pasifikten ge- , 
çırılen kauçuk ve diğer maddelerin ıun·i 
ola.Tak yapılmaınna çalışılacakbr. 

••zevcim 
Gözlerine 

inanamıyor!" 
Ve on yaş daha genç 
göründüğümü söyliyor 

Z eıvdm ''bu cld- Bakınıı nasıl 
den bir bari· muvaffak 

kaclır. dlY'Or. iUJ, oldum? 
cak iki aY kadar evvel alnımda ve 
göılerimle ağzımın etrafında çizgi• 
ler ve buruşuklukl:ırun vardı. Ha• 
kikaten "Yaşlı,, llOı1lnüYordwn. 
Bugün ise. bütun bu çizgilerim k87' 
boldu ve arkadaşlarım bir gene 
kızm cildi gibi parlak. nennln w 
yumuşak ôlan cildime takdlr naza. 
rile bıık17<>rlar Her akşam 70tmu
dan evvel cUd gıduı olan pembe 
renkteki Tokaloo kremini kullanı
yorum. Terkibinde Viyana Un!ver
ıl1ıesl pro!esörlertndeo biri tarafın· 
da:ıı keştedUen, gençli~ ~eW 
ve cazip cevhen olan .. Bk>cel" var
dır. GUndflzlerl de cildi beyazl.'tıp 
yumuşatan, oı;yab n<*talan gideren 
ve açık meoamelerl sıkla:ıtıran ıı... 
yaz renkteki Tokalon iae."l\lnl >.uJI>. 
nıyorum. 

Vaşineton, 17 (A.A) - Ruzvelt 
ayan meclisinin askerlik encümeninden n-::ııcoıc;11ıcı:co:o=oııo: c: o: o: o: co:o:o:::o:::o::ıc::ıc::ıc::ıc::ıc::ıc:ıc:ıc:ıc:K: .. ıtn 1 
a•kcrlik yaşının 2 1 den 19 yaşına indi
rilmesini istemiştir. Böylelikle sil&h al
tı~a alınacak a•kerlerin saym 2.400,000 
kışi artacakhr. 

Vaşington, 17 (A.A) - Müme89il· 
ler mt"Clisi Ruzvelte harp zamanında 
ft1vkal8.de aalahivetler veren kanunu 
k abul etmiştir. Böylece devlet reisi ya
banc•lara ait 7 milyar dolar değerinde 
büyük bir serveti kontrol edecek ve ya
bancıların muhaberelerine aansör koya .. 
bilecektir. 

Rahçe mimarı 
Ev, apartman ve villa bahçeleri için 

modern proje ve p!Anlar hazırlar, 
keşifnameler tanzim eder. Projele
rin arazide tatbikatını ve bakımını 

1 
deruhte ve taahhüt eder. 

Çiçek, sebze, fide ve fidanlar, slls 

S 
meyve ağaç ve ağaççıklar, bahçe 

8 alat ve edevatı .. 

~AHfll'E 1 

=-········································································;;;;-~.;; .. ~. • • 
i Devlet DemiT Yollarından ~ 
..........•••.........................•.............................................. : 

tTampon eresör enrnitörü alınacak .. ) 
D. D. YOLLARI 8 -"liCt iŞLETME KOMtSYONUNDAN ı 
Mecmuu 12 kalemde muhtelif ebatta (15825) lira muhammen bedelli 

( 1~500) adet tampon ıreaör garnltliril kapalı zarf uaulile tartnameal veçhile 
~biltmey~ konulmuıtur. !haleti 27/12/941 günil saat 11,30 da Alaancakta 
ııletme bınasmda komisyonumuzca yapılacakbr. 

!•teklilerin ( 1186,88) liralık muvakkat teminat makbuzlarile teklif melr.tup
!~rini uoulu v~çhile muayyen vakitten bir saat evveline kadar komisyon reisll· 
ıııne vermelen llzımdır. Şarınameıi komiayonumuzdan talep edilebilinir. 

6 9 15 18 5177 (2524) 

İzmir Türk Hava Kuruma şubesinden : 
1 - Kurban bayramında lzmir ve lzmire haiHı nahiyelrle köylerden suhe

mizce toplattırılacak kurban deri ve baraaklan 22/ 12/941 pazartesi .,Unü aaat 
1 S de idare heyetimiz huzurunda açık arhrma ile aatılacakbr. Taliplerin ihale 
aünü ,ubemize veya bulundultlan mahallerdeki eubelere müracaatlan. 

2 - Eııe bölgesindeki viliyet ve kaza eubelerinin deri ve barsak sartname· 
l~ri de ııetirllm.i, bulunduğundan taliplerin her .,Un eubemize müracaatla ı<Öre
h~l~ekleri ve ihale ıtünlerinde şubemlıden müzayedelerine dahi iştirak ede-
bilecekleri ili.n olunur. 9 13 16 20 5178 (25 35) 

ESKiŞEHİR TAYYARE FABRİKASI DİREK· 
TÖRLVOVNDEN: 

. F ab~": i.çin birinci ve Ilı: inci aınıf teıviyeci. tornacı. firezeci, elektrikçi, llo
tik ~- a~tçı ve makine ressamı alınacaktır. Verilecek gündelik ücret 
lsteldllerın imtihanda gösterecekleri muvaffakıyet ve kabiliyetine ıöre 500 kıo
~ta kadar yükaeleb.ilecekıir. lateklilerin imtihanda muvaffak olmalan. ıı:elme 
gıtme yol manaflarile bilumum zaruri masraflarının kendilerine ait olduiu
nun bllinmeal gerektir. 

isteklilerin ap.ğıda yazılı v...ıld hamilen dilekçe ile fabrilı:a genel direk-
törlüii!ne müracaat etmeleri. 

1 - Nüfua hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik vesikası 
3 - Emniyet müdürlüğünden tudikli hU.ııühal klğıdı 
4 - Okul tahadetnameal 
S - Varaa bonservis 

1-4 16 18 25 29 10 12 14 5349 (2580)_ 

EN SON HAKiKi AVRUPA MODELLERi 
Şık ve gllzel giyinmelc lstiyen bayanlar için 

MANTOLAR, TAYYÖRLER. KÜRKLE SÖSL-0 RÖNAB 
ARJEN'rter, ASTRAGAN, vt~~~1 LtlTR APREMİDİ 

ve AKŞAM TUV ALETLERi Y A L N 1 Z : 

SUS LEN MODEL 
Satılmaktadır 

(Erika Fadıl A'r AMER) 
İst. Beyoğlu, İstiklil cad. 4.6 Çığ. Apart. No. 9, LBle sineması karşısında 

tzM!R StCtLt TtCARET MEMtJR. 
LUGUNDAN: SAYI 4109 

in Autumn the leaves turn red or yell.:ıw, and !hen drop off the treeo. 
Yapraklar sonbaharda kırmızılasır, yahut sararır ve sonra döküli!rlcr 
During Winter no flowers grow in the garden. 1 

Müracaat : İzmir • Alsancok, Şera· 
fettin bey cad. 11. - DONKO NUSHADAN MABAT -

Madde 96 - Kanunen .istihdamı ._.. 
l.z olan ecnebilerle memtuini a.ideaiıı

den iıtihdamlan için müsaade istihsal 
edilecek olan mütehassıalardan ve fea 
memurlarından başka ıirketin müstab
dimini Türk olacakhr. Ticaret mekte
binden mezun olmak eababı rüchandan 
addilunacaktır. 

Kışın bahçede çiçek yetişmez. 

lngiliz/ere göre 
(Başta rafı 1 inci Sahifede) 

k~ uçuşları yapıruşlardır. Japon hare
ketlerinin göze çarpan vasfı büyük: azim
le hücumlar yaparak muvaffak olmak 
btemeleridlr. Bu taarruzlar dil.şınana 
ağır kayıplara mal olmaktadır, 

Singapur, 17 (A.A) - Öğleden sonra 
fevka!Ade olarak toplanan mebuslar 
meclisi harp suçlan hakkındaki kanunu 
acele kabul etıniştlr. İhanet ve yağma 
suçlan ölümle cezalandırılacaktır. 

Borsa 
Çiçekçi SWSER BAYKAN 

TELEFON : 2705 
R 1s - 21 - 23 (2605) § 
~occe::caco::cc::c:c:::::cc=::cl 

ÖZÖM 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 62 S. Gomel 42 44 tZMlR 2 !NCt SULH HUKUK HA-

Madde 93 - Her hangi bir hissedar 
tirketin umur ve muamlitında gördüğü 
bir yolauzluktan dola,., tirket müme.
tilleri veya onlard..n biri aleyhine do&· 

---------------1rudan doğruya n ferden ikame! dava 

119426 Eski yek<ın KtMLt"tND 
4 - Fınnlann çıkardıklar ekmekler 119488 Umumi yeldlıı '-' EN: 

eYVeli fmn camekinlanna y ... t.,tirile- No. 7 Davacı hazine! maliye vekili avukat 
cek ve ondan sonra aatılacaktır. Vili- No. 8 44 Zehra Yeğin tarafından Kll1'Şlyaka 
~~tçe derplf edilen tedbirlere yenileri No. 9 45 50 Alaybey mahallesinde Ada sokağında 81 
ılive olunmuttur. No 

10 
47 sayılı evde mukim Hatice aleyhine 

Bir kaç gündenberi devam eden va· N · 
11 

SO 941 - 954 numara ile açılan ecri misil 
dyetin önUne kat'iyen geçilecektir. ~5 Beylerce (İnhisar) 34 55 dAvasından dolayı müddeialeyh namına 

34 gönderilen d&.vetiyenin ikametgA!ıııun * 27 Siyah (İnhisar) 33 34 meçhuliyetine mebni bil! tebliğ iadesi 
HAYVAN YEMLERi iNctR üzerine mahkemece ilAnen tebligat ic-
Hayvan yemi tedarik edileınediğin- 594 Vasfi Semerci o. 18 75 18 75 rasına karar verilmiş ve muhakeme de 

edemez. Ancak ( 4 1) ncl madde ahk&
mına tevfikan ikame! dava olunabilir. 

Madde 94 - Şirket işba esas muka
velenameyi tabı ettirerek talep edecek 
hi.sedarlara ifa eyleceği gibi elli nüshası
tr. bir defaya mahswı olmak üzere tica
ret vekaletine ır.aI edecektir. 

Madde 95 - Hülr.ümet tarafından 
kanunu mahsuouna tevfikan aebkedccek 
talep üzerine thket btatistik dalresinın 
vereceği nümuneye göre her ae .. e bir w 
tatiatik cetveli verecektir. 

Madde 97 - Kanuna ve işbu -
mukavelenameye mugayir ve feshi şir
keti mucip ahvalin tahakkukunda ti""" 
ret vekaleti tarafından feoih davaaı ika
me olunur. 

Madde 98 - Mü..Wer ap.ğıda Y"" 
zılı miktarda hisseleri satın almayı ka
bul ve peşinen dörtte bir bedelini tedi
ye etmişlerdir ve mütebaki dörtte üç 
bedeli ifbu mukavelenamede yazılı hü
kümler dalreainde tediyeyi denıhte • 
mi,lerdir. Şöylekl ı 

HONGKONGTA 
Çunkin, 17 (A.A) - Hong Kongtan 

Çin ajansına bildirildiğine göre Çin li
derleri balkı soğukkanlılığını muhafaza. 
ya davet etmişlerdir. Hitabelerde Hong 
Kong hükümetinin uzun mllddet muka
vemete yetecek derecede yiyecek ve as
keri teçhizata malik olduğu bildirilmek
'Pdir. Şehirde tramvaylar işlemektedir. 
Alış veriş normal haldedir. Askeri hadi
seler ticaret üzerinde fazla bir tesir yap
maınıı;tır. Lokantalar muntazamen do
lup boşalmaktadır. Pazar günü hüküıne
tin yardım karariyle lokantalar yüz 
binden fazla kap yemek dağıtmışlardır. 

den ııkınb b., gösterdiği anlatılmakta- 178 İnhisar 14 17 22/12/941 tarihine mllsadif Pazartesi 
dır. Bazı yerlerde bayatlatılmıt, ııünet· 67 N. Börekçi o. 15 50 19 günü saat 10 na bırakılmış olduğundan Mjjes•iırin Umi Taalılıüt eü1ı; Hine bedeli Mecmu bedel 

T.U.-

BİRMANYADA 
Londra, 17 (A.A) - Birmanyanın 

merkezi Rangon şehrinin Japon tayya
relerinin şiddetli bir hava hücumuna 
uğradığı hakkında Tokyonun verdiği 
haber Londrada teyit edilmemiştir. 

MALEZYADA 
Londra, 17 (A.A) - Malezya muha

rebeleri hakkında yeni bir haber yok
tur. Pazartesi günü Japonlar, Kedah 
eyaletinde cenuba doğru ilerliyebilmiş
lerdir. 

BORNEODA 
Londra. 17 (A.A) - Japonların İngi· 

liz Borneosuna asker çıknrdıklan ha· 
beri teyit ed ilmemiştir. 

AVUSTURALYADA 
Kambera, 17 (A.A) - Eski başvekil 

Menzis mebusan meclisindeki beyana
tında Avusturalyalıların bir gün kendi 
topraklannda hnrp etmeleri ihtimali ol
du~u söyleın.iı;tir. 

Baş,•ekil Kurtis bunun biraz şilphell 

te ve alette kunıtulmut ekmeklerin ke- 24 S. Silleymanoviç 20 20 müddeialeyhin yevm ve vakti mezldlr-
pekle karqbrılarak hayvanlara verildiği 20 Hakkı Can kaptan 21 21 da bizzat !sbatı vücut etmesi veyahut 
verilen haberlerden anlatılmaktadır. 15 Bahri ve T. Nazlı 15 26 tarafından bir vekil göndermesi eksi 

Yapılan tetkiklerde ekmekle beale- 11 Ş. Özsenlak 26 50 26 50 takdirde hakkında gıyap karan verile-
nen hayvanların zayıfladıldan, hayvan· 7 P. KJark 17 50 17 50 ceği lüzumu tebliğ makamına kaim ol-
ların bağırsak iltihaplanna ıebep oldu- 916 Yektln mak ve bir nüshası divanhaneye talik 
ğu anlqılmaktadır. Hayvanlara ekmek 98574 Eski yekıln kılınmak suretiyle ilAn olunur. 
gıda11 verilmesi müteha1111larca katiyen 99490 Umumt yeldln 5399 (2603) 
lavıiye edilmemektedir. Bu ıekilde hay· 4823 Kental Palrunut 610 780 
vanlarm telefatı arttığı anlqılmaktadır. ZAHİRE 1ZM1R 3 UNCU SULH HUKUK HA-

FRANCOLA EKMEC.t 220 Ton Bakla 14 14 75 KtMLtCtNDEN: 
Belediye encümeni francola ekmeği- 25 ton Susam 52 53 50 Davacı hazinei maliye vekili avukat 

ne 29 kurut fiat tayin eylemiıtir. Dün 44 Balya Pamuk 75 75 Zehra Yeğin tarafından İzmir Gü.zelyalı 
francola ekmeği yeni fiattan sahimi§- mahallesinde 54 üncü sokakta 42 sayılı 
br. •••••••••••••••••••-••••••••••••••••••• evde oturan eski polis memuru Osman 

UN TEVZiATI ; ANKARA RADYOSU : Oğuz aleyhine 941/ 822 no ile açılan aJa. 
l:r:mirde halka günde bq çuval un :.· R l I G tl N K OP R 0 G R A M :. cak davasından dolayı müddeialeyh na-

tevzi edilmektedir. mına gönderilen davetiye varakasının ••••••••••••• •••••••••••• • Baıdurak, Kestelli, Değirmendağı, ikametgabırun meçhuliyetine mebni bi-
eıki Mahkeme, Gaziler caddesi, Tepe- 7.3o Program ve memleket saat ayarı. la tebliğ iadesi üzerine mahkemece 
cik, Kahramanlar, Alsancak, Karantina, 7·33 Müzik : Hafif program pi. 7·45 müddeialeyhe illlnen tebligat ifa.•ına ka
Asansör, Kartıyaka ve Bayraklıda 20 Ajans haberleri 5.00 Müzik pi. 8.15 Evin rar verilmiş ve muhakeme de 26/121941 
bakkal günde on sekiur kilo un tevzi saati 8.30 • S.45 Müzik pi. 12.30 Program tarihine müsadif Cuma günü saat 10 na 
ey)~mektedir. ve memlek~t ;;sat ayarı 1.2.33 Müzik : talik kılınmış olduğundan müddeileyhin 

Bu unlar evlerin ihtiyaçlarına hasre- Şarkı ve Türküler 12-45 Aıans haberlerı yevmi ve vakti mezkô.rda bizzat lsbatı 
dilmittir. Lokantalarda tatlı, börek ve 13.00 Müzik : Beraber şarkılar 13.30-14 vücut etmesi veyahut tarafından bir ve
pasta yapılması memnudur. Satılan un- Müzik : Karışık program pl. 18.00 Prog· kil göndermesi aksi takdirde hakkında 
!ardan bazı yerlerde tatlı yapılarak sa· ram ve memleket saat ayarı 18.03 Müzik gıyap karan verileceği lüzumu tebliğ 
tıldıit> ııöriilmektedir. 19.30 Konu._=a 19.15 Müzik : Çiğan ha· makamına kaim olmak ve bir nüshası 

Hatta bazı pastacılar keıtane ve pata- valan 19.30 Memleket saat ayan ve divanhaneye tolik kılınmak suretiyle 
testen pasta yapmağa talip olmuılardır. ajans haberleri 19.45 Konuşma (Ulusal il!l.n olunur. 5400 (2602) 
Kararnamede pastanın istihlaki men ekonomi ve arttırma kurumu adına Af· 
edildiği için hiç bir ıuretle puta .. bfına yon mebusu ve C. H. P. umumi idare 2 lNCt MINTAKA TAPU Sten. 
müsaade edilmemektedir. heyeti Azasından Şevket Raşit Hatipoğlu MUHAFIZLICINDAN: 

olduğunu söylemiştir. 
Darvm şehrinin kadınlar ve çocuklar

dan tahliyesine karar verilmiştir. 

~e·r·s-;·;ii'~··r1~~;2r_ 
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19.55 Halkevi Folklor saati - Çorum ge· Bozyakanın Karabağlar mevkiinde 
cesi.. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik: kllin ve tarafları şarkan yol garben Ali 
Fasıl heyeti 21.00 Ziraat takvimi 21.10 usta tarlası şimalen Giritll Hamide tar
Müzik : Fasıl heyeti 21.30 Konuşma lası cenuben dere ile çevrili armut ve 
(Şiir saati .. ) 21.45 Müzik : Radyo sen- incir ve zeytin ağaçlarını havi tarla Hü
foni orkestrası 22.30 Memleket saat aya- seyin oğlu Ahmet Behçetin minelkadim 
n, ajans haberleri 22.45 Müzik : Cazbant bila senet malı olup mumaileyhin ölü
p!. 22.55 • 23.00 Yarınki program ve ka- miyle veresesi adlarına intikalen ve ye
panış.. niden tescili talep edilmiş olduğundan 
--------------- senetsiz tasarrufat ahkAmına tevfikan - bu malın tahdit ve tahkikatı için ilan 

tarihinden itibaren onuncu günü mezldl.r 
mahalle gideceğinden bu mal hakkında 
her hangi bir iddia eden varise ise o gün 
evrakı müsbiteleriyle birlikte o gün 
tahkikata gidecek memurumuza veya
hut o güne kadar lzınir ikinci mıntaka 
tapu sicil muhafızlığına müracaatları lü-

iLAN 
Venedik Zındanlarında BORSADAN: 

TANIN Z iNct ŞAHANE FİLMİ zumu ilAn olunur. 5409 (2601) 

Nuri Sevil 14 
Ahmet Tataıi 13 
Ahmet Şamlı 12 
Hüseyin Kanıcuulu 10 
Al! Neclpoğlu 9 
!boan Necipoğlu 9 
Nuri Karacawlu 8 
E.nio Sevil 7 
Tevfik T atari s 
Hasan Kurtoğlu s 
Ha.an Atay 5 
Hüseyin Tatari 5 
Mustafa Canbazoğlu 5 
..A.vini l<aracasulu 4 
T ahtin Necip oğlu 3 
Beşir Tatari 3 
Hasan F ehml Serter 3 
Tevfik Fikret Serter 3 
Mehmet Hüseyin Tatari 3 
Sami Tatari 2 
Ali Riza Yeniler 2 
Mehmet Altan 2 
Hüsnü özay 2 
Abdullah Eroğlu 2 
Ra,it Palanduz 2 
Ha.an Serter 1 
Raif Cilcaun 1 
izzet Fidan ı 

Salih Okutkan 1 
Mehmet Helvacıoğlu 1 
Ali Karagöz 1 
Nuri Savaş 1 
Hilmi Çelebi 1 
Ahmet Başçı 1 
Mahmut Hasan Safııül 1 
Emrullah Eyipoğlu 1 
Abdu Yu•uf Korman 1 

LALENİN Z iNCt FİLMİ 
SİLAHŞÖRLER Gel Barışalım 

Borsanın günlük, haftalık, aylık ve 
yıllık bültenleri için teklif edilen bedel 
layık hadde görülmediğinden ve ayni 
zamanda günlük bültenlerin kıtası üze
rinde de değiş'klik yapıldığından bu büL 
tenlerin tab işi yeniden münakasaya 
konulmuştur. 

Madde 99 - lıbu mukavelename 

Nuri Sevil, Ahmet Tatari, Mehmet 
Şamlı, Hüseyin Karacasulu, Ali Necip
oğlu. Ihsan Necipoğlu, Nuri Karacusulu, 
Enis Sevil, Tevfik Tatari. Hasan Kurt
oğlu, Hasan Atay, Hüseyin Tatari. Av· 
ni Karacasulu, Tahsin Necipoğlu, Beşir 
Tatari, Hasan Fehmi Serter, Tevfik 
Fikret Serter, Mehmet Hüseyin T atari, 
Saml Tatari, Ali Riza Y enller. Mehmet 
Altan, Hüsnil Özay, Abdullah Eroğlu, 
Reıit Palanduz. Hasan Serter. Raif Ci

--------------- leoun, lzzet Fidan, Salilı Okutkan, Meh

İRENE DUNE • GARY GRAND YARIŞ1'A 
O..:ıo=-~-*"A"'AOOC:ıooOOC:ıooDCICIOOllCICllOC4:ıooOOC:ıoooocıooı:ıacııcıoc:ıooooc:ıooGGcl Münakasa 22/12/1941 pazartesi günü 

saat on beşe talik edildiğinden taliplerin 
horsa umumt katipllğine müracaatleri. 

5412 (2600) 

met Helvacıoğlu. Ali Karagöz. Nuri Sa· 
vq, Hilmi Çelebi, Ahmet Baeçı, Mah
mut l:lasan Safgiil. Emrullah Eyipoğlu, 

T. Liraa 

5000 70.000 
5000 65.000 
5000 60.000 
5000 S0.000 
5000 45.000 
5000 45.000 
5000 40.000 
5000 35.000 
5000 25.000 
5000 25.000 
5000 25.000 
5000 25.000 
5000 25.000 
5000 20.000 
5000 15.000 
5000 15.000 
5000 15.000 
5000 15.000 
5000 15.000 
5000 10.000 
5000 10.000 
5000 10.000 
5000 10.000 
5000 10.000 
5000 1 o.ona 
5000 S. -,ıı 

;ooo 5.000 
5000 5.000 
5000 5.000 
5000 5.000 
5000 5.000 
5000 5.000 
5000 5.000 
5000 5.000 
5000 5.000 
5000 S.000 
5000 5.000 

750.000 
lzmirde tanzim ve imza edilmiftir 

Abdu Yusuf Korman ve imzalan. 
Manifatura Türk Anonim şirketinia 

iı,bu eaas mukavelenamesi icra vekille
ri heyetinin 16/l 1/1941 tarih ve 2 -
168 72 sayılı kararnamesyle taadik kılın· 
n1ıştır. 

s. A. 
Ticaret vekili N. 

imza okunamadı. 

Oç adet ikiter buçuk liralık damga pıt
lu ve 24 Tetrini aanl 1941 tarih ve •
mi mühürü okunamadı.. 

Oç adet S O kuruıluk damga pulu .w 
24 tetTiniani 1941 tarih re•mi mühü
rü okunamadı. 
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l i Askeri V azi yet i i Çekoslo" akya 
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Mihver le harp haJin· Pasifikte hareket serbestisi 
henüz .. Japonların elindedir 

de hulunduğu
bildirdi nu -·-Şilide örli idare, Arjan· 

Rus ceghesinde Alman hatlarının tashihi devam 
ediyor •. Libyada son vaziyet .. 

tin vaziyeti tetkik 
miştir. Bunlarla Jrnyıpları telufi etmek R. dvo gJ''ek in<' gore Sovyetler yine 

fovkalfı 'C' bır tc-bl:ğ neşrederek Mosko
vmıın 170 kıioıncfre "-İmal batısmda ve 
Mo• 1 O\: a - Leningrr-d demiryolu ilze
rindpki Kn' rnini ısgnl e1tiklerini bildir
mi.,]erdır 

Sov}l'llere gore Almanlnr burada pek 
çok harp malzemesi kaybetmişlerdir. 
Tı..bliğd .... bir çok ganimetler zikredildiği 
halde esir mikdarı bildirilmemektedir .. 
Bundan Almanların kendi ihtiyarlariyle 
(.'('k:ldiklcri tahmin olunabilir. 

Bu ,iın Londra radyosunun verdiği di
ğı:'r bir haberde cenupta Rusların Har
kofa yaklaştıklarını bildiriyor. Almanla
rın bu bölgede de bazı tashihler yapma
ğa mecbur kaldıkları anlaş1Jıyor.. Fakat 
Harkofu terkedecek kadar geniş bir tas
hih pek te beklenemez. 

Sivnstopolda mukavemet devam edi
yor; Almanların burasını da düşürmek
ten vaz geçtikleri anlaşılıyor. 

IJBY A CEPHESi?lo."DE 
Gazalanm cenup b:ıtısında iki gün

den beri başlamış bulunan çok şiddetli 
harpler Mla devam ediyor. Her iki ta
raf kuvvetleri taarruz ve karşı taarruz
larda bulunuyorlar. General Romelin 
kum fırtınaları arasında ı.ngilizlere ar
darda iki karşı hücum yapmıştır. Bq
langıçta inisyatif Romelin elinde idi.. 
Sonradan yeni ve taze kuvvetler alan 
Britanyalılar inisyatifi tekrar ele alınış-

. lar ve Romel kuvvetlerine atılmağa baş
lamışlardır. 

pek güçtür. Bu telafiyi kabul etsek bile ediyor •. 
tank ve motörlü vasıtalar kayıplarını te- L<>ndra, 17 (A.A) - Londradakı Çe-
ltı.fi et~iği asla kabul edilemez. Buna mu- koslovak hüküıneti Br!tanya, Rusya ve 
kabil Ingilizler daima taze kuvvetler nJ- Amerikaya harp eden memleketlerle 
mnk suretiyle zay:ntları telafi etmekte harp halinde bulunduğunu bildirmiştir. 
ve hattfı eski kuvvet ve malzeme nıikdn- Buclapcşte, l7 (A.A) - Macaristan 
rının iistünc bile çıkmış bulunuyorlar .. Birleşik devletlere harp ilfın etmiştir. 
Bu itibarladır ki İngiliz kuvvetlerini Bern. 17 {A.A) - İsviçre hükümcti 
Libyada üstün görmek 1!\zım geliyor ve birbir!yle harp halinde bulunan mihver 
mihver de bu fü:;fünliiğü tebliğlerinde devletlerinin ve demokrasilerin menfa-
itiraf ediyor. atlerini alakadar memleketlerde himaye 
J>ASiFİK HARBİ etmeği kabul etmiştir. 

Buenos Ayres, 17 (A.A) - Arjantin 
Japon - Amerikan harbinin başladı- devlet reis.inin muavini B. KastilJo Ar

~ııdan ve Pearl Harbur ve Malezyada- jantinin Amerika f)r. işbh-liği hakkında 
ki darbelerden sonra, Japonlar büyük sorulan suallere şu cevabı vermistir : 
bir hareket scrbcstisi ile denizlerden bir Birleşik Amerika tarafından ;apılan 
çok .yerlez:e taarruzlara başlamışlardır .. tckl'.fler son kanunda Riyo dö Janeyro
Yenı harbın onuncu gi.inü olmasına rağ- da toplnn~c~k olan Amerikan cümhuri
men henüz Amerikanın her hangi bir yetJeri hariciye na7..ırlar! konferansında 
gücünden bir hareket görülmemiştir. tetkik edilecektir. Bu hususta karar 

Havaide iki adanın dnha Japonlar ta- vermek ancak o zaman mümkün olnbi
ranndan bombardıman edildiği ve Con- lir. Bununla beraber hlikiimet ahnabile
son adasının da ilk defa olarak Japon gc- cek tamamlayıcı tedhırleri şımdiden 
milcrinin taan-uzlonna Uh'l'a<lığı bildiril- gözden geçirmektedir. Amerikayı gayri 
mcktcd!r. muhaıip sayan karardan sonra Arjantin 

Amerikan mahfilleri bilhass<\ Havai hükümeti bu kararı gerçekleştirmek 
adalarına karşı yapılan baskınların için gereken tc>dbirlcri almak zarnretin
Amerikan filosunu buraya çekmeğe ma- dedir. 
tuf bir hareket olduğu kanaatindedirler. Devlet reis muavini ArjanUndc örfi 
Eğer Amerikan filosunun Japon filola- idare ilfm edilmiyeceğid zaruret hasıl 
rını bulmak için açıklara açıldıkları ka- olursa fevkalade hnl duruınun:ı girilc
bul edilirse, Amerika donanması daha ceğini ve muharip dcvl<'tlerden hiç bi
fa1Ja hava kuvvetlerine muhtaçtır .. Jn- rinin tebaası hakkıncl..t> tedbirler alınmı
ponlar, iptidai maddeler yokluğu yüzün- yacağını söylemiştir. 
den Amerikalılar kadar yeni gemi inşn Buenos Ayres, 17 (A.A) - Şili hü
edcmiyccekleri için çok ihtiyatlı hare- kümcti beynelmilel taahhütlerini yerine 
kete mecburdurlar. Fakat Amerikan fi- getirmek için örfi idare ilfln etmiştir. 
!osunun Japon filosuna karşı vaziyetin- Londra, 17 (AA) - Ta~'Ilus gazetesi 
den baı;;ka, bir de Amerikanın garb!.nde- yazıyor : Japon saldırışı Amerikayı bir
ki liman ve üslere yapılncak nakliyatını le.şürmi.ştir. Mihvcr!n telfıkkileri arasın
himaye ve müdafaa gibi çok önemli bir d:ıki. hayaller ortadan kalkmıştır. 
vazifesi daha vardır. San Fransiskodan Amerikanın harp istilısalntı Birleşik 
Havaiye kadar olan 2000 millik me~fe- ctirııhuriyctl'-'riıı ve müttefiklerin ihti
de nakliyatı. hayati ehemın!ycti hfıir. ol· ytıc'nı mc bol bol yetecek hali alacaktır. 
duğu için yüzde yfü emniyetle yapmak Pasi'ik ınuhnrebe< nyn bir harp de-
mecburidir. ğilci.r. Diiııyaya şamil büyük bir dava-

Amerika bugün 130 dcniwltısına ına- nın rmcak bir parçaSldır. 
liktir. Pasifikte bu sil!'ıhtan çok istifade ·--•------
etmeleri gerektir. Japonların harekat 
sahalarında ve her gün artan çılqmna 
bölgeler!nde nakliyatı tam bir emniyet 
altına almaları imkfuısızdır. Dcnizsltıla
nnın bu sahalarda iyi neticeler alacak

ft1iakine ~e 
'erilir en 

.. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.. ı 
J Tehliğl~r 
.... ..._._.....-.c~.....a~..o-~..-.,., 

Alman deniz 
üssünde yPn
ı[ınlar çıktı -·Muhteli~ yerlere karşı· 

lıklı hava taarruzları 
yapılmıştır •• 

Londra, 17 (A.A) - Hava tebli
ği: 

Vilhelmshafon deniz üssü dün gece 
bombardıman servisine bağlı tayyarele
rimiz.in kuvvetli bir hücumuna uğramış
tır. Şehir ve doklar iyice göriilmektc idi. 
Ve büyük .> angınlar çıkanlmı~lır. 

Bremen ve Almanyanın şimali batı
sında diğer bazı şehirll.'r de bombalan
mıştır. 

Başka teşekkiiUcr Dunkerk, Ostand 
ve Bresttc doklarn ve işgal altındaki 
Frnnsada hava meydanlarına hücum et
mİ§tir. Düşman sulan maynlanmı§tır. 

Bir tayyaremiz üssüne clönmemişlir. 
iT ALY AN TEBLict 
Roma, 17 {A.A) - halyan tebliği: 
Ahikada Bardiyn ve Sollumdaki 

mevzilerimize kar§ı düşman yeniden ta
arruzlar yapmıştır. Cazalada taarruzlnr 
ve mukabil taarruzlar devam ediyor. 
Düııman mütemadiyen yeni kuvvetleri
ni muharebeye sokmaktadır. 

ALnan esirlerin sayısı sekiz yüzü geç
miştir. Ganimetler arasında bir kaç dü
züne top v" yüzden fnzla kamyon var
dır. 

Deme -.·e Bingaziye karııı yapılan ha
va akınında karşı koyma toplarımız üç 
düııman tayyaresini ateşe vermişlerdir. 

Yunanistanda Argostolu üzerine ya
pılan akında hasar yoktur. 

Brindiz, ve Katanyaya hava hücumu 
yapılmıştır. Bir kaç bina hasara uğra
mııttır. 

Tayyarelerimiz ve Alman tayyareleri 
Maltada askeri hedefleri muvaffakıyet
le bombalamışlardır. 

Berlin, 17 (A.A) - Kıı ayları için 
ıark cephesinde taarruz hareketlerinden 
mevz.ii harbine geçilmiş olduğundan 
muhtelif kesimlerde cephede icap eden 
dilı..eltmeler tesbit edilen plana gö
re yapılıyor. Alman hava kuvvet
leri Don bölgesinde ve merkez ke
siminde Sovyet kıtalarına karşı taar
ruzlarına devnm ederek kıtalann ve zırh 
lı vasıtaların toplantılarını dağıtmışlar
dır. Düşmanın topçu bataryaları, mo
törlü arabaları tahrip edilmiş ve Vol
kof kesiminde dü'1llana ehemmiyetli 
kayıplar verdirilmiıtir. 

ıs İlkk.:; e••tt ?er.sembe J,41 
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Büyük Millet Meclisinde 

Vekiller ve bir çok ha
tipler beyanatta bulundu 

-~-------,,_,,.,,-------~ 
1-f ot usi müesse$elerde çalışarak aslrere giden-

ı~:rin durumları mevzubahs oldu 

Ankara, 17 (Telefonla) - Hükümet 
milli lı:orunma kanununa bazı maddele
rin eklenmesi hakkındaki lAyihayı mec
lise takdim etmiş ve bu l~yiha hakkında 
rnec~iste uzun müzakereler olmuştur. 

Tıcaret vekili mecliste söz alarak de
miştir ki: 

- c Müstaceliyetine binaen bu lAyi
hanın teşkil edilecek muhtelit bir encü
mende müzakeresi mUnasip olur. Bu 
hususta bir karara vanlmasını rica ede
rim.> 

Tokat mebusu Galip Pekel, Konya 
mebusu Osman Uludağ mevzu üzerinde 
fikirlerini beyan eylemişlerdir. Neticede 
muhtelit bir encümen kurulmuş ve 
umumi celsenin tatilini müteakip derhal 
çnlışmalara başlamıştır. 
MAAŞ KANUNU MESELE.51 
Ankara, 17 (A.A) - Maaş kanununa 

ek kanun layihasının mecliste birinci 
müzakeresi bugün yapılmıştır. 

Devlet dairelerinde ücretle çalışan 
memurlarla bareme dahil banka ve mü
essesefordeki memurların staj için ve 
sef erberllkte askere çağnlınca maaş va
ziyetlerini tayin eden bu layiha görüşü
lürken Denizli mebusu Emin Aslan 
caylıklan tabiriyle ne maksat gUdüldU
ğünU sormuş, meclis maliye encümeni 
buna cevap vermiştir. 

Seyhan mebwm Sinan Pekeloğlu de
mi§tir ki: 

- «Bu layihada bankalar ve müC$e
selerdeki memurlann hakkında hUkUm
ler vardır. Halbuki baz.ı mÜC$eseler 

vardır ki bunlar hususi eşhasa ait 
olup sermayeleri çok g~c;tir. Buralarda 
çalışırken asker edilen vatanda§larm 
aileleri perişan kalıyor. Bunlar nazaı1 
dikkate alınmaz mı? 

Maliye encümeni reisi Atıf Bayıncbt 
buna cevap vererek hususi müesseseler
deki çalışanların vaziyetlerinin iş ka
nunlarına göre tayin edileceğini bildir
miştir. 

Maliye vekili B. Fuat Ağralı da mu
vakkat memuriyete alınanların kadro 
ve maaşlanna ait bazı izahat vermiş ve 
maliye encümeninin bu hususta hazırla
dığı metin aynen kabul edilmiştir. 

Ankara, 17 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugün yaptığı toplantıda milli 
korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun layiha
sının muvakkat bir encümende tetkiki 
ve İngiliz lirası sahasına dahil memle
ketler listesine yeniden ilAve edilecek 
memleketlere tatbik edilecek usul hak
kında İngiliz hükümeti ile ticaret ve te
diye anlaşmalarının merbutlariyle bera
ber iki ay uzatılması hakkında Roman
ya hükümeti ile teati edilen notaların 
tasdikine dair kanun JAyihalarını kabul 
etmiştir. 

Meclis bundan sonra 1108 maaş kanu
nuna ek kanun layihasiyle bazı madde
lerin gümrük rüswnlannda icra vekilleri 
heyetince yapılan tAdillerin tasdikine 
dair kanun lAyihalarının birinci müza
kerelerini yapmış ve Cuma günU toplan.. 
mak üzere içtimaa son v~tir. 

Hamlet davası 
' 

Cenupta teşebbüs ettikleri kuşatm:ı 
hareketi ile İngiliz kuvvetleri Gazalanın 
cenubunda Romelin sağ kanatlarına ve 
arkalarına düşmeğe muvaffak olmuşlar
dır. Romelin ihtiyat kuvvetlerinin mü
dahalesi de henUz bir tesir yapamamış
tır. Şimdilik harekAt İngilizlerin lehine 
bir gelişme gösteriyor. Romel bu hare
ketlere karşı koyamaz ise, Cazalanın 
cenup batısındaki mihvercilerin kuvvet
li bir çenber içine girmeleri mümkün
dür. Her an daha fazla kuvvetle baskı 
yapan İngili;lere karşı Romelin bu ha
reketleri karşılıyabilmesi pek güçtür. 
Romelin durumu çok kritiktir. Hasımla
nna karsı bir çok noktada 7.aif durum
da olan Ro.mel kuvvetleri yirmi sekiz 
gUnlük harpte çok kayıplara maruz kal
mıştır. Girit ve diğer yerlerden tayyare 
ile bazı takviyeler almıştır, fakat bun
lar günde en çok 600 - 700 kişiyi geçme- hırı muhakkaktır. 
~<::>-<::>-~~~~~~~~~~:::-ı,.c~~~·~ An~eriha harbiye ne

zCJretinin tebliği 

lngiltcre sahilinde Duvr '\'e Plimut li
man tesisleri ve müeaaeae mCTltezleri 
bombardıman edilmiştir. 

Ehli vuktJfun hazırladıiı rapor 
dünkü celsede okundu 

General Romel 
---·---

K. um fırtınası eana-
•ında bir taar

ruz vaptı -·Fakatbataarrazpek 
çabuk darclarulda .. 

Londra, 17 (A.A) - Afrikada seki
rinci Britanya ordusu nezdindeki Roy
ter muhabiri bildiriyor : 

General Romel yUz metre ilerisini gö
remiyecek kadar şiddetli bir fırtına es
nasında hücuma geçmiş ve göz kamaştı
ran güneşi arkasına alabildiği zamanı 

seçmiştir. K:ıtalanmız düşmanı durdur
muşlardır. 

Gazala civannda düşmanın ehemmi
yetli bir tayyare meydanı bulunan yer
den kuvvetlerimiz mihvercileri kov
muşlardır. Tayyarelerimiz kara muha-
rebelerinin yapıldığı müddetce çöllerde 
devamlı surette faaliyette bulunmuşlar
dır. 

Almanlar Tobruk üzeıine mutat akın
larda bulunmuşlardır. Almanlann el-
lerindeki benzinlerin gittikçe azaldığuu 
gösteren alametler vardır. 

Kahire, 17 (A.A) - Tebliğ : Kum 
fırtınası İngiliz hava kuvvetlcrin!n faa-
liyetini azaltmamıştır. Gazala _ Timini 
üzerinde dilşman mevzilerine şiddetli 
hücumlar yapılmıştır. 
Düşmanın motörlil taşıtları bombalan

mı!:tır. Ayın 14/15 .şinde Bingazi üzeri
ne bir hücum yapılmış ve rıhtımdaki bi
nalara tam isabetler kaydedilmiştir. 

Kahire, 18 (A.A) - Orta şark tebliği: 
Gazalnnın sol babsındı hava ~lannın 
müsait olmamasına rağmen her yerde 

Iranda durum 
Şimali Afrikada Tobrukun batısında 

aiddetli muharebeler dün de devam et- lstanbul, l7 (Hususi) - Bugün Ham- düğü zikredilmiştir. Muharrir Payamı 
miştir. Bardiya yakınlarında düoman ta- let dbasına devam edilerek ehli vuku- Safanın yazısında ise Ertuğrol Muhsi:niıı 

---·--- arruzlan püskürtülmüştür. Düşman bü- fun hazırladıjı rapor okunmuştur. şahsına hakaret edildiği kaydedilmiştir. 
yük kayıplara uğramışhr. İngiliz hava Raporda muharrir B. Celil Ezinenin Yalnız Payamı Safa raporda kendi ya-

Jran Başvekilinin Vaşıngton, 17 (A.A) - Harbiye nazır
lığuun tebliği : Filipinlerde son 24 sadt 
içinde gözükün hiç blr düşman faaliyeti 
olmamıştır. Havada Mani adasında Ka
huluinin bir düşman denizaltısı tarafın
dan yapılan kısa bombardımanı esnasın· 

k 1 · 1 7 ·11- '-" ı Al zısı hakkında ileri sürülen fikre itim 
uvvet erı ı ~ .ıuınun geces man- yazdığı yaz.mm tenki. 't mahiyetinda ol- eylemiı:: dig~er alııkadarlar raporu tasvip 

yeni beyanatı yanın şimal batı sahillerinde bir kaç ye- d ğu b lhi d ~ u 
re infilak ve yangın bombalan atmışlar- u ve uma yeti ~a ığı, sanatkh eylemişlerdir. Ertuğrol Muhsinin yazısı---·- dır. Bazı mahallelerde hasar vardır. Dört B. Ertuğrol Muhsinin yazısında rastla- ı nın şiddetli bir elem ruhunun tesiri al-
lngiliz tayyaresi dü~rülmilıtür. nan bazı cümlelerin hakaretamiz görül- tında yazıldığı da ipret edilmiştir. 

Tahran, 17 (A.A) - Royter bildiri- da yalnız Ananas ticareti yapan bir şir-

____ ,______ . 

Pasiıik harbi hakkında Unlardan &lınan bu~dav koruma yor: ketin beton nhtımında hafif hasar ol-
İran başvekili Ali Furugi, İranın İn- muştur. İnsan kayıbı yoktur. On kadar 

giltere ile bir muahede imza edeceğini obüs atılmıştır. Diğer bölgelerde kayde 
bildirmiş ve demiştir ki : değer bir şey olmamıştır. 

yeni haberler "' • • •1 -k __ ,. ver~ısının ı eası ararlaştı 
•İranlılar Britanyalılarla birlikte çar- . Sing?pur. 17 (A.A) .- Kedah cephe

pışmağa mecbur tutulmıyacaklardır. s:.ne bır haftadan ~n. d~rmad~ Car
Britanyalılann İran ve Iraktan mal al- pısan kıtalann yulcünu hafıfletmek 
d kl h klo daki h b 1 .,., B' maksadiyle taze kuvvetler gönderilmek-

Japonlar 6 tor-
pito batırdılar ];,_,~ı ka iknd d ~ er kynin ı"l ... r. 

1
1
- tedir. Bu yeni kıtalarda ağır malzeme de 

wu:ı ço m ar a yıyece rana ge - ard K d k .. . . . 
miş ve daha da gönderileceği vadedil- ~ ır. e a ~oe~esı üzerın~~ aşağı e---
mişlir D • ınen Japon motorlü kuvvetlerını bu mı;l Japonlar Am•rı·kan 

· ~ .. zeme sayesinde durdurmağa muvaffak ~ 
Burada sanıldıgına gore muaheden.in olunacağı ümit edilmektedir. donanmasını avJa. 

ba.şlıca maddeleri şunlar olacaktır : han-
daki bUtün münakalat vasıtalarından is- - ma L 1· •tı· "OTiar 
tifade edilecektir. B d R 

0 
T 

İrana Britanya ve Soyyet askeri kuv- afat'İa ra )'OBLlnUn -e-
vetleri yerleşecektir. Britanya ve Sov- Hollanda tebliği 26 Japon tayyaresi 
yetler kuvvetleri İranın dah!li işlerine tahrip edilmlştil' .. 
kanşmıyacak ve beynelmilel durum el- Londra, 17 (A.A) - Bugün Batavya Tokyo, 17 (A.A) - Japon imparator-
verişli olur olmaz Britanya ve Soyyet radyosunun yapbğı Hollanda tebliği 14 luk umum karargMu deniz tebliği : 
kuvvetleri İrandan çekileceklerdir. ilkkanunda düşman tayyareleri Malez- Japon donanması Hong Konga karşı 
--------------- yanın doğu kıyısı açıklannda Anabaş hareketlerde bulunan kara vasıtalariyle 
tazyikimizi idame ettirmekte ve bazı takım adalarından Tenempayı bombar- işbirliği yaparak bir topçekerle 6 torpi
ilerlemeler kaydetmekteyiz. dıman etmişlerdir. Hollanda tayyarele- do batırmış ve bir destroyeri de hasara 

ri Borneonun şimal batısında Sarevakta u~a•-·..+ .... 
Tobrukun batısındaki çevrede Alınan M 6' ı.u.u"l~ 

ve İtalyanların bırakmış olduğu 40 ka- k iri civhannkda. y~phiılan Japoedn asker çı- Hong Kong kalesinin Davis ist.ihkAm-
dar topu ve bir çok tank karşı koyma ~a ar~ ~t:.nı maye en bir. tor- lariyle diğer istihkAmlan da ciddi hasa-
topu bulunm~c;tur. p~do muhribıne isabetler kaydetmişler- ra uğratılmıştır. Hong Konga karşı de-

c t h rtl 
.. d h dır. . . nizden ve havadan Japon taarnızu de-

ayc zor ava şa an ıçın e are- Tayyarelerımızin hepsi Uslerine dön- vam ediyor. 
kfitta bulunan tayyarelerimiz düşman milşt" 
hava kuvvetlerinin kara kuvvetlerimize B ur. .. Vaşington, 17 (A.A) - Havai adala-

atavyua rady?su bu tebliği yaydık- nna karşı yapılan harekAt Japonların 
karşı hilcwn teşebbi.\sleri akamete uğra- tan sonra şu tefsırlerde bulunmuştur : vurmak ve sonra kaçmak hususundaki 
tılmıştır. Dikkati çeken olay Miriye yapılan Ja- tabyaları Japon donanmasının k:ısnu 

Hava kuvvetlerimiz cephe gerisinde pon asker çıkarma hareketid!r. Bunun- küll!sini arıyan Pasifikteki Amerikan 
düşman kollarına ve bir düşman taşıb- la beraber Miri limanındaki benzin te- donanmasını hataya dilşürmek maksadı-

Ankara. 17 (A.A) - Hüktimetçe buğ
day flatlerinin arttırılması dolayısiyle 
ekmek fiatlerinin bu nisbette yükselme
sine mani olacak tedbirler alınmış oldu
ğunu evvelki gilnkU neşriyatımızda bil
dirmiştik. Haber aldığımıza göre bu 
tedbirler cümlesinden olmak üzere buğ
day ve çavdar unlarından alınmakta 

olan buğdayı koruma vergisinin kaldı
nlmasına hilkümetçe karar verilmiş ve 
bu maksatla Büyük Millet Meclisine bir 
k.anun teklif olunmuştur. Bu kanunun 
meclisçe kabulü halinde ekmek fiatleri
her halde kaldırılan verginin derece
sinde ucuzlatılacaktır. 

Ordumuza kışlık hediyeler 
Ankara, 17 (A.A) - Kahraman er-ı liyor. Bu maksatla Adanada 5 3 bin Jı

lerimize kışlık hediyeler almak için ya- ra, lzmltte de 339 J lira 50 kuruı top
pılan yardıma bütün yurdda devam edi- lanm11tır. 

Muamele ver2isi kanı· nunda ba
zı tadiller yapılması n.ukarrerdir 

Ankara, 17 (Telefonla) - Muamele vergisi kanununda yapılacak tAclile ~ 
ı.eytin yağı ve diğer nebati yağlardan ç ıkanlan haşhaş, pamuk yağı ve bugibi 
yağlan imal eden muhamk kuvveti 2 beygiri ve kullandığı işçi mikdan befl 
geçmeyen ve şimdiye kadar muamele vergisinden muaf bulunan kUçilk imallt
haneler muamele vergisine tabi tutulacaktır. 

Çıvi, eczayı tıbbi ye ve malt ine aksamı geldi 
İstanbul, 17 (Hususi) - Edirneye kUl liyetli mikdarda çivi destere, eczayı tıb

biye ve makine aksamı gelmiştir. na muvaffakıyetle hücum etmiştir. sisleri de dahil olmak üzere buradaki nı gildüyor. 

4~-~~-------~~~q------------~h~~~~evvcl~n~~~il~ştir. Vqingt~TI(A~-~~~~~ lr &A MF'· ' q. Bizim müdafaamızın hayati noktası Sin- Havai böl~esindeki iki ada son 24 sa~ 
gapurdur. M!rideki harekatın ehemmi- at zarfında Japon harp gemileri tarafuı- Sivas, 17 (A.A) - Dün saat 14 te ıehrimizde beı eaniye süren orta ıid-

..',)ıı'asta .zararıız bir zelzf!le 
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HER GÖN İLK SEANS UCUZDUR ... 

yeli ikinci derecededir. dan bombardınıan edilmiştir. dette bir yer sarsıntısı olmuştur. Hasar yoktur. 
---- Conson arasındaki ileri deniz Ussü, -..:>'~o;;:::..o~c;:::,.-c;:::,.-c;:::..-~~'>"~~~::><~ 

H V h ilk defo olarak dün gece düşman gemi-
o r. g r..Ong mu are- lerinin hücumuna uğramıştır. Mani ada-

!Jestnde simdi ve kadar sının şimal doğu sahilinde bulunan ve 
• bir deniz ticari merkezi olan Kapuluyu 

hayde değer bir ~ey bir düşman denizaltısı tarafından bom-
l"' bardım:ın ed:lmiştir. Bu iki hücumda 

o/mamıs hafif hasar yapılmıştır. Düıjmana karşı 
• deniz harekab devam ediyor. Velk ada-

Manilla, 17 (A.A) - Hong Kong ile sı iki hava hUcumuna tabi tutulmuştur. 
muluıbere yeniden konulmuştur. 16 İlk Manilla, 17 (A.A) - Ordu umumi 
kfınunu saat 10 tarihli son Hong Kong knrargfıhının bildirdiğine göre Vasgan
tebliği vaziyette hiç bir değişil<l!k olıiıa- daki Japon hava üssüne yapılan bir hü

Rus ilerleyişi devam 
ediyor •• 

Londra, 17 (A.A) - Salahiyetli kay
naklar Rus ilerleyişinin geniş bir cephe 
boyunca devam ettiğini bildirmek-tcd!r .. 
Moskova ile Leningrad arasında demir
yolu ile de muvasale mevcuttur. Moja· 
iskten Moskovaya gelen haberlerde Al
manların büyük ölçüde tahliye hareka
tına giriştikleri bildiriliyor. 

dığını bildirmekte, yalnız düşman topçu- cum esnasında 26 Japon tayyaresi tah- az faaliyet kaydedilmiştir. Bu cepheye 
su ile tayyarelerinin mütat bombnrdı- rip edilmişt:r. düşman takviyelerinin geldiği anla.şıl-
manları yapıldığını, fakat müstemleke- Singapur, l 7 (A.A) - Bu sabahki maktadır. Havada faacyet olmamıştır. 

Malezyadakl .Japonla· 
rın üzerinde hususi 

paraları var 
Singl\pur, 17 (A.A) - Malezyayı is

tila eden Japonların beraberlerinde 
Tokyoda hususi surette bastırılmış pa
ra getirdikleri bildirilmektedir. 

-----•---.----Rumen işçileri Alman-
yada çabşacak.. 

nin artık bu bombardımanlara alışını~ tebliğ : Cenup Kebahta muharebeler de- Düşman Rubonda bir çıkartma yap-

"•--------&llmlımıU•--------------' bulunduğunu ilave etmektedir. 1 varn ediyor. Kelanton cephesinde pek mıştır. 

Berlin, 17 (A.A) - Alman - Rumen 
mümessilleri arasında yapılan milzalte
relcr sonunda pek çok ıenç Rumen işçi
siı~in Almanyada çalıştınlma.'il kararlaş
tırılmıştır. 


