
Japonlar 
harbe karar 
verirlerse ••ı 

---e- --
Almanya ile irtibatla
rını temin fdn 
evveıa Rusyaya 
saldıracaJılardır ... 

IWKh"'T BİLGİN 

Son Amerikan muhtırasına Japonya
Dın c:m'tlhı henüz gönderihncmi~ir. Bu 
ıınuhtıra mUnascbctilc Japon basınının 
harnretli lisanından d:ı anlnşıbyor ki, 
\'erilecek cevap müznkerclerin de\.·amı
nı temin edecek mahiyette olnuyacnk· 
br. Yani, daha şimdiden hu müzakere· 
leri knt'i olarak kesilmiş farı:etmek ka · 
bildir. Uzak Sarktn Japon genişlcnıesin· 
4'en ciddi endişeler duyan Amerika, ka
rannı vermistir : Bundan bii\'lc. Japon
nnın yeni tecnviiz harcltctlcrinc asla 
riiz yummryarnktır. Sayet Japonya, bu 
rünc kadar fakip ettiği politikad:ı esaslı 
llet.-i<>iklihler yapmazsa, ildıc:uU ablolm 
l.ütün şiddetile dcv:ım edecektir. 

Dirlesik Cümhnrlyetlcr. en kötii ihti· 
tnaTieri ~öz önlinde tuı:-"ıılc bfi~'iik 01cü· 
ele Rilnhlnnmal{tadırlıır. fil· 'hedefleri, de 
nizde ve h:ıvııda. JnuonvP' n karcı f''7;ci 
bir ii<rtiinllik t~'is ctme1'tir. Ta ki ·D:-
fnn Ciineş• imnaratorluzru. Amerika He 
lnt'i hec;ap tasriyec;ine knror \'ermed<>n 
ii~"C i.vidt'n i livc "ilc:ünmei'!r llizum g(ir· 
~~ 1 

Libyada seyyar bir Alman telsiz 
ist'181JonU 

l1frikada 
• 

şiddetli çar· 
pışmalar 

---·---
A lrn an 1 ar gt~rideki 

kuvvetleri ile İrtibat 

.oskovada 
yeı i gedi 
ler açıldı 

-
---·---

Rosto I kesıminde çar. 
pışmalar berdevam. 
1 agan1og verilmedi -·Leningradda Rus çııtıı 
1rare1ıetıerı aııım • Al· 
man tayyareleri Baııo 
11e Kaflıasya üzerinde 

uçuyor! .. 
Berlin, 2 (A.A) - A1man resmi 

tebliği: Doğu cephesinde Rostof kes.i
minde Alman kıtaları düşman İstihkam 
sisteminin yeni kısımlannda derin ge
dikler açmıştır. 

Leningrad önünde Sovyet topçusu
nun şiddetli nteşile hazırlanan bir çok 
çık•s teşebbüsü geri püskürtülmüştür. 

Hava kuvvetlerimiz Volga nehri kı
yısında bir tayyare fahrikasivle donmuş 
olan Ladoga gölü üzerinde düşman nak
liye kuvvetlerini bombardıman etmi~
lerdir. 

MlJTEMMtM MALOMAT 

Finlanditfa Cümhurreift Ru.t cephesinde JJaralılarla konU§UyOT' 

Pazar fiatları 
Pazarlarda fiatlar bir

birini hiç 
Pazar yerlennin halkın lstifadeıılni 

daha ziyade mucip bir şekle ircaı için 
yarılan çalışmalar hir hayli ilerlemiştir. 

tatmıyor 
tür. Bu iki pazar yerinde abflar daha 
harınetli olmaktadır. 

l Sovvetl~re ~öre J 
i•-·-ı-·- - -·- -·-····-·-·-· 

s fta 
Al a ar 
o a anıyor 

---·---
Moıhovada bir kesim-

den bafka yerl~rde 
Almanlar durduruldu -·Cenupta yüzlerce ağır 
top ue binlerce lıamyon• 
dan mürelılıep Alman 
ordusu imha edflmelı 

telıHJıesinde .. 
Moskova, 2 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: 
1 - 2 tlkkanun gecesi kıtalal'ımız bü

tün cephelerde düşmanla çarpışmışJar
dır. 

Moskova, 2 (A.A) - Dün geceki Sov
yet tebliği: Kıtalnrımu: biltün cepheler
de muharebeye devam ctmişfordir. Ba
tı cephesinde düşmanın şiddetli hUcum
lan ağır kayıplar verdirilerek pUskil'f'
tülmüştilr. 

Rostof kesiminde Sovyet kıtaları Al
man kıtalannı kovalamağa devam et
mişlerdir. Bir çok ganimet alınmış. 63 
tiilşmnn tayyaresi düşilrillın~tUr. Bis 
17 tayyare kaybettik. 

Hiidiselerin seyrine bakılırsa. Japonya 
l»n ihtiyncı duvmn.;tur. Ac:'keri partinin tem j il etti 1 ( .. r 
lidf!l'i ;.eneml Tojo'mm ikfülnr mevki· • 

Berlin, 2 (A.A) - iyi haber alan 
knynalrlBTdan D. N. B. ye bildirildiii:ine 
göre Moskova müdafaa sistemi yeniden 
muhtelif noktalardan yanlmışbr Sov
yet müdafaa hııtlanndaki bu gedikler 
hatlllnnın derinliğinedir. 

Bu hafta ıJChrimizin muhtelif yerle
rinde mevcut paur yerlerinde aahlan 
tışlar bu surette daha dürüst bir ~kilde 
bütün maddelere etiket konulmU§ ve ııa
vapılmı!ltır. 

Ancnk Eşrefpaşa ve Tepecik pa7.8r
larında sııtılan bütün madd~lerde diğer 
puardekine nishetle ucuzluk görülmüt-

Tepecik pazar yerindeki bazı ı:ıtışlar 
şunlardır: Koyun eti 60 kuruş. sığır ~ti 
45 kuruş, patateıı 12.5 kuruş. lahna 1 O
l 2 kunış, taze fasulye 1 S • 1 7 kuruş. 
!loğan 7,S - 8,S kuruş, kestane 1 O - 1 3 
kunış, kuru fasulye 22 kuruş, Urfa yağı 
170 kuruş. 

ALMANLAR TEHLtKEDE 
Moskovn, 2 (A.A) _ Pravda muhabiri 

mühim tank teşekkUllerinden yüzlerce 
ağı rtop ve binlerce knmyondan mürek
kep Fon Kleist ordu_runun bir o1üm ce
bine ı:irmek tehlikesinde olduğunu yazı
yor. Cenup cephesinin bir çok bölgele
rinde tesebbüs s.wyet kumondasına f('Ç• 
miştir. Fon Kleist ordusu Rostoftan ve 
şımalden takip ediliyor. ~imdi batrdruı 
bu ordunun vanlnnn:ı inil iştir. 1vl ha
urfanmış Sovyet karşı taarnttu 17 Son
l~rlnde başlamış ve bir c;ok noktalarda 
Almanlar baskına uğratılmıştır. 

inde bulunmamın raWtı('n eski ciir,.fkftr. - -
hlını kovbetmi<J olması ve J\.mcri1'-a ile 12günde176 mllıver ta31-
llamanı Japanva lehinde islrfccck mu- ytıl'esf talıf'ip edildi
~akht hır anla~.va vnrnbil~r iimicli!!' Blnden fazla Amer:'-tan 
B. Kunısuyn Vac;ıtıfftona rondermesı 

Rostof kesiminde çarpışmalar bütün 
siddetiyle devam ediyor. Sovyet tc-h
lil'Plerinde ismi geçen yerler haklttrıdaki 
iddialar ve b!Hın!!a Taganrogun Ruslar
ca ~eri alındığı iddiasi tamamiyle asıl
sızdcr. 

Cüzelyalı paı:anndaki aahıılar •övle 
(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

ltnnn imat ..dcT. Mnnmnr.h Vtıcin<rton- ftJftfll harp SGJı1!$fftda .. 
ila yanılan t?Örllcmteler. Tokvo hükümefi Kahir~. 2 (A.A) - lngiliz tebliğiı 
~in. ltlr hnval ınılrntn yara•tnaldnn hns· f.,.as cephede 20 eon teıırindenbeTİ 
lra hir netice ''ermemisth-. mr de'a dahıı 2 5 60 kilometre eenlş]iğindekl ara:>:ide 
•nla'lllmıstır kJ Bc~z Sanıy Japonv.t mahalli de~lşikliklerle cereyan eden 
ile hal'bi arm etmemekle beralicr. her meydan muhnrcbc!linde esas topluluk
ne pahnqna nlnrsa nlsnn. bu mcmlc'kl"· larım1·zın dlişmana hücum etmek veya 
tht müdffl"ivatına mnhall"fette israr ede- karııı]ıklı dii,.man hücum1anna karş1 koy 
tektir. Hntta 1m yüzden harp sakmılmal mnk irın kullanılması sebehivle cephe-
\b- "ley oka bne... nin ağırlık mt.rk":ti her viin (l .. Q.iqmistir. 

Sıokholm. 2 (A.A) - lman tııvva
rt-leri ille d,.fa olarak Balrode ~-K-a -
kaııvanın do~uınmda uçmuştur. 

Almıın mahfillc-rirıe göre Kaflcasyada 
f ngiliz kıtalan vardır. 

~ Arn~rikan rlonan
ması iki Okvanus· 

Avusturol ya açıkla. 

rında bir çaroış ma 
---~=•·==-=-

A imanların bir 
korsan ~emisi 
ve Sidnev kru
vazörü battı 

l 
Peten - Görıng teması 

ne net ·ce verecek? 
---,·---

Frar.ısanın istik-
bali ile a. akalı 

hadiseler bek
lenivor 

(Sonu Sahife%, Sütiin % de) 

A merılta - J 3pon va 
gôrü,mesi vine başladı 

Dlinvn meseleleri davası üzerind~ (Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) ol ---·---A-... rilrn • Janonvn ı!lirHc:1eri ıırnsın,.ı\l. 
fark o kadar bUyüktilr ki hic bir nokta Afrikada Mihver or
- hfr anlamı11 ,;emini bulmnğa tmkan 
)o'ktnr. 

ta da hazır vaziyette 
Vaşington, 2 (A.A) - Bahriye -•- Miilaltat -:- fı fıfl 

8 ir m an va volu-
Amerika Janonvndan. ke tli fa'hirile. 

•ldı srlimin em'N'ftl!'i JKllifikı.va diinmc· 
lfnl. Cinden t'ekilmC"t'ini. bu toTirakh:
•alJnnt yasamak Medikleri Jıı\vat tanı 
.. fsıvin hmmsnnda serlM-st hrnılmutsı 
aı, Rilviik Asya fızerinde lı:ikfmive' 
em,,_.neri beclemclden vazı!crntesini. dc
laf?Je,..;n serhestMne hfinncikiir nlma· 
•nı. fnsnnlık irin daimi 'hlr tehlike ve 
t.ir tet'a\ıiiz srnihı olan Udii pakttnn 111y-
11Jmf!c:m1 istevor. 

Halbuki J~nnnya yoltmdan dönmc1< 
•lyefindc de!!ilılir. O bilnlds İn~1terı> 
~ Amrn'l<o:\'t A!i>Vn. kıt'.ııcnndnn kovrttnl: 
llindi f"in;v~. Tavlnnıı. MnJe.,.vava. RP
'-ndrt JJimli~tnn~a. Filinin adalarma vr 
l17.nlı: olmıvım hir ,..:inde Avusturalya\'ıı 
)~J""n'lek ~ f;lcrindcdir. 

Jlfo•le cekiri 'hir tac:nvvurdan kolıı,· 
.. oh~ v:ı'l f!erilc bilir mi? 

Knn:ıntım1:1:N1 ne Amerika. ne de Ja
Jtonva ana nolifiksılı'"""""' FedakBrbkt~ 
lıul•ınnrnk mevkMc dc;;,1ı1ı .. ıer. 

Janonlnr '7~man•n kendi lehlerinde 
•lrnndıJ;nı bilivol'lnr. 

Yine hilivorJnr ki Almımya ~ri<;fiir 
llnnn7.7:am savac;ta mtıVRffnk olnmazsı, 
Jannnvnmn gcnlşfome planlan dıı suy~ 
•ncttektir. 

Snlınlde daha z.lvade vsıldt kaylK'tme 
~ iki ş-ıktan birini tercih :r:onındadtr 
Jıa.: 

J - Ya çok hesapb hareket edere?< 
Amerika ilP harhi trÖ7'..e elmıyacak1ardn 
ltu tak"lrde nınrnkün olanı JmrlAmıak 
llnn'k.."arl;tp uvsalhk ıc~ereceklerdir. 

2 - Yahut ta Amerika ne nihıwet har. 
\e müncer olacak yolu futacnklardır. 

Sonu Sahife 2, Sütün 6 da 

dularının ga vreti 
---·---

Si dl R aza k-T o b-
rukta ln!liliz-

Nazırı Albay Knoks Amrrikan do- Sfdney lıl'llllGZtirü 94ao ço açı şe • 
nanmasının faaliyeti hakkınclı: de- tonlufı htumım batır· de cereyan etm1$. Dar· 
miştir;~erikan donanması geniş dılıtan sonra aldığı lanın beyanatta bulun· kan nivetini va-
ölçUde takviye edilmiştir. Bu do- yaraya dayanamadı ması IJefıleniyor.. , 
nanmanın istifade edeceği yen! Us- Singapur 2 (AA) _ Resmen bildi· Berlin, 2 CA.A) - Yan resmt Berlin h• J 
lerin kuruJma~ı sayesinde donan- rildi~i g·! A~turnlyanm Sidney salahiyetli mahfillerinde mareşal Peten- im SftV) vor ar 

na dair Ameri-

manın harekftt sahası çok genisle- kruva~~rU ore Avusturalya açıklarında le general Göringin buluşması hakkınd.a -e-
l • k miştir. Amerikan filos11 her iki Ok- batmı.$tır ' ihtiyatlı davranılıyor. Bu hususta vazı- A Ilı BI erJ ayırn._a yanusta her tehdide kcırşı koyacak Kamıx: 2 (AA)-Avustuı-alvahO- yet almak Berlin salahiyetli mahfılle- mer anın rntanya 

• durumdadır. ra(Sonu ·Sahife 4 Sütün ·2 de) rince ger('ekten mevsimsiz telakki edil- yolunu tayyarelerle 
tecebbt•J•su•• akı•m ' m:ktedir. Bir kısı~ y~~ncı basının bu fıOl'Untafı dÜC'ÜftCeSf 

~ K 
1 

d mulakat hakkındaki mu)ahazaları ve bu Y -•- Du•• fl gece en~ era tın a h~tusn:ıadan cıkardıklan neticeler acele sDôlılı bir lt~1ıırt· 
C ~ gozilkilvor. Evvelft, marcsal Petenle ge· nta fmiş .. 
'Almanları tuzağa . nemi Göringin, Paris tebliğinde kayde- Vaşington 2 (A.A) _ Japon m~ 

kt d:Jdiği gibi, Fransa ve Almanyayı ilgi- rahhaıılan B
1 

Hul ile görüşmelere tek-
düşürme k güç oldu yangın çı ı lendircn meseleleri t.etki~ .ettikler mil- rar baıılam1şiardır. 

" şahcdcsiyle iktifa edılmelıdır. B. RUZVEL TIN MOLAKA Ti.ARI 
-•-- Fakat bu mUlakat eğer ya~1z ~lma~- Vaşington, 2 (A.A) _ B. Ru%velt 

Af riJıa mihverden te· ~a ve F~a~ bakıı;tında~ mu~laa edi- buraya avdet eder etmez. B. Kordel 
ntizlenince rürfıiyeye [vlı•vaz:-de 0teıı• Ve bı•r rok diik· lırse hakıkı kı~etı vcnlmemış olu~ .. Hulle görüşmüştür. Deniz ve hava kuv-

~ ~ Bundan daha z•yade. Avrupa devletlen- vetlerl baş kumnndanlan ve kurmay 
ile Rusyaya yardım lıO• k A "' ) d nin son zamanlarda ile mühim unsurla reisleriyle görüşmesi de muhtemeldir. 
laylasacafı diyorlar... 80 Ve ma«aza ar van J belirenmukadderatbirliğininesasteskil Amerikan notasına Japon cevabi 
Londra ~2 (A.A) - Salahiyetli ettiğini göz önünde tutmak lazımdır. Bu bek1"nmektedir. 

mahfillere' göre Libya muharebesi ge· DUn gece Kemeraltı büyük bir. tehli- m1st1r. Yangın saat Uç sıralannda sön- Uç unsur : Bolşevik tehlikesi. bütün Vaşington, 2 (A.A) - Reisicümhnr 
niş bir ıaha üzerinde da1~alanan ve bu ke ~e<.'irmistlr. dürülebilmiştir. Avrupa memleketlerini ilgilendiren İn- Ruzvelt dün hariciye nazın B. Hul ve 
ııeheple durumu daima destiştiren bir Hükümct kaI'Ş'lsındaki Evliya u- Şekerci Ali Galibin Sevim pastanesi, giliz ablokası. Amerikanın Avrupa 1$1e- •.~ira) Stark il~_uzun mü~det görüşmüt-
savaşhr. Düşman Eldunyı almışsa da ay de oteli kapısınm iç kısmındaki mer· (Sonu Savfa 3. Sütiin 2 de) rine karışmasıdır. Bu ~urlardan Fran- tur. Tnolanh ogl ... ve doı;rnı ba,.lııım•ıııtır. 
ni gece yapılan karşı hücumlarla burııı- diven altındnn çıkan YBngın, sürat le ge- !'8 AVJ'Upa kıtasındakl dığer memleket- BIRMANY A YOLU ETR~f'!NDA 
dan çıkanlmıştır. Tobruktan Sidi Re- nlşliyerek Kemeraltı caddesini sarmış- [!!!!t.lllllllllllJlllllJHntnmımnnnnnmmnm ler kadar ve belki daha ~vade ıstll'8p Tokvo. 2 (A.A) - Domeı 2Jansınm 
zag etrafındaki lngiliz kıtalanna mal- tır. umııııııııııııııımımııııııııı11111111umımımır (Sonu Sahife%, Sütün 5 te) bir tahlilinde Va,.!ngtond!n Relen ve 
zeme gönderilmcııi temin eden yol em- Yangın saat yanmda ~ktığı ve bir- SON DAKiKA -Sonu Sahıfe 4, Sütun t de -
niyet altındadır. Buradaki lngiliz kıta- den bire gcnic;Jedil!'i icin otelde bulunan· 
lan cumartesi günü Alman tümenlerinin lann çoğu geceliklcrivle penrerelerden • • ,. • • • • • • • • • 
hücumuna uğramıştır. Almanlann hede- aşaih atlıyarak kurtulmuşlardır. 
fi Sidi Rezegtcki İngiliz kuvvetlerile Yangın mahalline gelen itfaiye hemen 
T obruktaki kıtalan birbirinden ayır- atesin hiikümet konağına sirayetine ve 
maktır. tevessüünc mani ol:ıcak tedbirleri al-

(Sonu Sahife!, Sütün 4 de) 

Alınanva - Fransa 
taarruzi bir ittifak 
mı yapıyorlar? 

---·---
Vnşington, ? (A.A) - Amf'n°kan ga-

7.ctrleri, Pctcn - Göring müliikatı mii
n:ıc;chetiylc uzun ooylu neşriyat yap
mnktndırJar. Bu neşriyat şöyle hülıisn 
cdil<'hilir : 

Visi ile nitlt'r arnsmda fanmrd bir 
ittifnk bir ihanet olncnktır. Böyle bir 
ihaneti hiç bir şey unutturamıyacak. af
fcttiremiyec:ektir. Bu )"alnız Fransanın 
kendi dıivasınn ihaneti olmıya<'ak. biz-
7.at Frnnc:ıl\'n ihanet olacakhr. 7.ira bu 
millrt Hill~r Alman'.\'R!D yıkıhrken bu 
ihanetin c:ezasmı çekecektir. 

mmııınııııınmııı mm ımnmm 
111 1111 ' 1 

Uzalc 14rk "'1Ziyetı hakkında Amerilaıtda mühim S1Örif'Mlnde 
hl.. lacıilil S.jiri Lord H.UW. 

( 

- -- ___ ....,.!"":...,. 



Yf!Nf A-~IR 

ŞEHİR HABERLER:i 
Pamuk Standardı 

---·--- Ödemişte lzmirde caldı~ • • tutuldu Yazan: Şahin Alıdıırnan 

Japonlar 
harbe karar 
verirlerse .• ) 'J'ARtffl OMAN 

-- Anladınsa Arap olurum! Aka la pamuk-
larının tipleri 
tespit edildi 

850 J • •ı 5 b (Bnştnru[ı 1 inci Sahifede) 

ıra Para 1 e ı•D Bu ikinci şıkta hem Sovyetlerc hem dıı 
fngı1tcrcnin hnynti ch~miyet vcrdi\i --------------------

Dervis fahmut m vhaneci cırağma başını gö
zünü yararak bir şür okumuştu ve.. ı 1 k k 

sahalara nyni znmnndn saldıracnklardır. 

l·ra 1 çe 1•0 ...... acerası Aımnnya,BüyükBritan~·a,·cAnıcrika a ., 1 ordularmın scrl inkisafınn karşı koya· 
bilecek bir durumda olabilmek kin Sov· 

···32 ·- -·- Bir otelden paraları ve çeki çahp kaçan ı 7 ya· yctteri yere scrnıel!e nnsıı teşehhiis et· 

Mevhaneci çırağı birden bire şasıra
rak Dervls Mahmudun yfiziine baktı. 
Dervis Mahmut küstah. )"llı!;ık bir su
rette eülüm~mei!e devam ederek: 

- Ne o? Bu J!iilmenin :nanasım yok
sa cakmadrn mı? diye Rum çocuğundan 
sordu. Muğbeçe meyhaneci çırnğı mana
ama eelir. Şairler hep bu kelimeyi kul
lanırlar._ 

Bilmemek değil, fakat öğrenmeğe çn
lışmamak ayıptır. 

Dur hele sana, mesleğin olan bu işe 
dair bir gazel okuvavım da dinle ... 

Garsona gayet laubali b!r şekilde bu 
~zleri söyleyen Derviş Mahmut mev
zun bir şiiri vezinsiz yaparak ve kelime
lerin ba~mı. gözünü parçalıyarak oku
mnğa başladı: 

Mepei c4nu dili aöh"betin mey kat
tık. 

'Ezv&kı hayatın bu şe'b 4makına bat
tık. 

lfe11hanede bW hümü ıuadüflP bu 
aksam 

Bir muQbeçe{ ıahire ibram ile çattık. 
Peym4nei eltafnıa talip bütün aÖ'Jıor. 
BiT t7akti münaaip g6zmp hen.mti 

fltttttk. 
Bir maztaba kurduk biz ödem <"811ı 

sefada. 
B&-Ukte hayatı"' bu aece %ct1kin tat

ttk. 

Nasıl bari bu şiirin manasını anlaya
bfldin ml? 
Derviş Mahmut o dakikada alık nlık 

yilzUne bakan meyhaneci çırdının su
ratına gevrek bir kahkaha savurduktan 
ıonra: 

- E~er dediklerimden b!r kl"Jime bile 
enladisan ben arap olurum. dedi. sade 
sen def!il. ben bile bu elenika kelimeler
den çol!unun manasını bilmiyorum. 

Sana bu kadar ders verdıi'!im yeter ar
hk. Şimdi git, \lstnn barba Yaniye söy-
le ... 

Sana anlattığım o eski sa:-aptan bemPD 
fiti bardak göndt>rsin. Bize adamakıllı 
mezeler sretirmeği de unutmamalı! 

Hadi göreyim seni.. İyi hizmet yapa
csk olursan bizden de ona göre bahşişi· 
11! alırsın. 

Dervis Mahmudun okuduğu gazeli 
ran Slkıntısı içinde ve başt~n savma din
leyen garsonun yüzünde, bahşls kelime
ılni duyar duym3z birden bire derin bir 
memnuniyet çizgisi belirdi Derhal müş
terilerin" karşı naz.ik, saygılı bir tavur 
takınarak: 

- Şimdi pasam, diye hayk1rdı ,size 
kendi elimle eklstra mezeler hazırJıya
caı?ım ..•• 

Ve Derviş Mahmutln Tayvar 7.&dtovl 
baş ba$a bırakıp hemen o:-adan aynldL 
O zamana kadar tenha bulunan mevha
neye, aksamcıların faaliyette bulunduk
ları saatin hulul etmesi üzerine. şimdi 
bir çok adamlar gelmeğe başlamıslardı. 
O sırada meyhaneye iki adam daha ı:ıir
di Bunlar meyhaneciye kısa bir se!Am 
sarkıttıktan sonra mPyhanenln içini dol
duran boş masalardan birinin başına 
ge~iD hemen oturdular ... 

Simdi havayı ifsad eden bayat meze 
ltokulanna sie-ara dumanlarının yaptıi!ı 
fenn bir taaffün de katışmış bulunmak
ta idi. 

Böyle pis bir muhitte hiç bulumnamıs 
olan Tayyar uıde. Derviı; Mahmuda 
uyarak orava geJdmlnaen ~türü o daki
kada günlünün içinde. adeta vicdan aza
bını andıran bir üzüntü duyar gibi ol
au .. 

K ndi kendisine içinden konuşarak: 
- Aman ne berbat ne iğrenç bir yer .. 

CJedi, hay bu aksi tesadüfe lanet olsun• 
Aksam üstü bü herif de ner<'dPn karsıma 
c.ktı"' Fakat onun ne kabahati var? Asıl 
suç benim... Dervis Mahmud•ın peşine 
tD~ılnrak buraya l'<'lmeye bilırdim. 

lste boş bulundum bir defa buraya 
girdik. Simdi bir az sabretmek lazım J?e
llyor .. Benim için bundan başka yapıla
cak bir iş yok ... 

Tayyar -zadenin canı sıkılmış bir vazi
yette dilc:llnmei!C' kovJld .. ğunu gören 
Dervic: Mahmut ona eledi ki: 

_ Biri.sine küsmiiş Fihi ned!'TI susup 
Öuruvorsun. ch·anım? Herkes bak, na
ıtl ~ülüp eğleniyor_ .. 

Su karşımızdaki mac::ada oturan herif
leri görilyor musun? Hani bunlardan bi-

-----8-
f.; O'Z. rJ,. f O tJ Ol'l 

(Baştnrafı 1 inci Snhifede) 

gcçmlstir: Koyun eti 65 - 70 kuruş. sa
deyağı 175 - 180 kuruş. balık çıptı"B 80 
kuruş. kdal 40 kuruş. sarddva 30 ku
rus, çalı feııulye 20 ku"Uş, barbunya fo
ıulye 1 8 kuruş. portakal 3 kuruş. dma 
15 • 40 kuruş, teneke peyniri 75 kuruş· 
tan ımtılrnıştır. 

Görülüyor ki muhtelif pazarlardaki 
satışlarda bazı fnrklıır vardır. Bilhasıııı 
Güzelvıılıdakl pazarda mpllar dii?er pa-
211r vnl .. rindrkindcn daha pahalıdır. 
Me'!t-lit bu nazar yerinde bir lrn1ap ko
yun etini 70 kuruştan !lııttığı halde diğeri 
75 kuruştan ıoatm•"tır. Yine bu pazar ye
rlnrte t-panak 20 kuruştl'ln sıttılmıştır. 
Halbı•ki rRrşı ir:.,dek! t1t'b7el'"i1,.rde is
pa""i(ırı kiJosu 13 - 15 kuruotur. 

Bu fıat farkalarının önlenmesi temin 
edilecektir 

risi yetmişlik bir ihtiyar?.. Fakat bir Borsada sah günü bir d ki 1 00 lir h misse. Japnnyamn da ayni ihtimali daha 
Şilt a suç u 3 a yı emen sarletml§.. büyiik endişelerle göz öniinde tutmasa 

Vntan otelinde bir hadise olmu~tur. İki kici bir kadma ve evvela Sarki Siberynvn karşı hareket• 
Bu otelde misııffr bulunan Fethiyeli de- ., ~ecmcsi pek mümkündiir. Rus muknve-

ı::enç kadar nE>Şeli ~örUnUyor. O b1le bu ictima daha yapılacak 
~·aşta hayattan zevk almak imktınını bu- Pamuk atandardlannı tesbit eylemek 
luvor.- Gzere dün aabah saat onda hona bina-

ÖnOnde duran şarat> şişesini bir lah'le amda bir toplantı ynpılmışhr. Bu top
blle durmadan boşallmaga uf!t'ası}•or. lantıya Ankaradan gelen teknisyenler 
Biz de onun gibi yapmalıyız_. Bade in- de iııtirak eylemiştir. 

ri tüccari lsmail Derici adında bir adam taarruz etınişler- metinin nzaması bütün mih,•er payitaht· 
yakın tnnıdıklarındıın on yedi yaşında ödemişin Tekke mahallesinde oturan lnnnda derin bir kaygı mevzuu olduğ'll 

sanın J?amını giderir. Göi!nUndeki bUtUn Akala pamuklannın 2 ve 3 ncü tiple-

Hüseyinle birlikte evvelki gece otele 30 yaşında ve evli Ayşe adında bir kn- düsünillürse, Jııponlnnn So~·etlerc knr· 
gitmiş ve odasına ghip uyumu~tur. dının bir yolcu otomobilile Kiraz nahi- şı harekete geçmcktr bih·lik menfnntler 

lıımail Derici !&bahleyin uyanınca vesine gittiği suadıı yolda Hüseyin oğlu görmeleri muhtMneldir. Bu menfaatleri 
cebinde mevcut 8SO lira ile Roma ban- Mustafa Şahin Gürle Hüseyin Turanın şöyle Nilnsn edebiliriz: üzUntülcri esa5ından izale eder- ri lC$bft edilmiştir. Şampıı.nya namı ve

Hele birer bardak yuvnrlaynlım. Fik- rilen pamuk tiplerinin nümunelf'ri tet
dmize bir az ferahlık gelsin.. O vakit kik cclilerelc standardının tCBbit işi bor
kaybolan babanı bulmak iç!n elbette bir aa idare heyetine bırakılmıstır. Haftava 
çare dilşünürilz!. sah gÜnü yapılacak bir toplanbda nihai 

kasına muharrer 5 000 liralık bir çekin çirkin surette taarruza uğradığı şikayet 1 - Rusyanın yıkılmasını tacil edcre1' 
çalındığını anlıynrak keyfiyeti zabıtaya edilmiı:tir. Adliyece tahkiltata ba§lan- bir giin Alm:ınynnın Umk Sarkta Japon· 
haber vermiştir. mış. Mustafa ve H~eyin tevkif edil- yaya el U'PA'lhnnsını müminin kılmak... 

Böyle diyen Derviş Mahmut baloc:la- kanır verilecektir. Zabıta keyfiyeti derhal civar vilayet• miştlr. 2 _ Tok)·o • 'Bf'rlin • Roma mihveri 
lnc bild!rmi~ ve tranll"rde de icap T A K S ı arnsmda irtibab fiilen tesic; ederek Amc-
edcn tertibat alınmı~tır. Paraları çnlan p rikn ite s:ıvnc:tn ynlnız k:ılmamnk ..• 
Hüıı!"vin ödemişte tutulmu,tur. Cl"bin- arasmı Vermemiş.. Hcrhnlde Amerika • Jımonya mUna· 

rını derhal masanın üstUne çevirdi. Gar- _____ , ___ _ 
son ısmarlanan şeyleri henU7. ~Ptir:ne- Pi 
misti. Bunun icin masanın Ustü bomboş " atin,, V8}lllfll 
bulunuyordu. Bu vaz.iyett<'n canı sıkı-
!en Dervis Mahmut o daklka da tezııii- muay~ne ed İ lecek 
hın önünde meze hazırlamakla meşgul 

de 5 5 O lira ve çek bulıınmuştur. 1 lüse- Alııaneakta bir vıık"a olmuştur. Zon- sehet]crindeki kararsızlık devresi sonuna 
vinlnin bu paralardan 300 lira\·ı sarfet- guldak gemlııl süvarisi Ali oğlu Hnsan. ''aklaqnı.ş f!ÖrİİnÜYor. Amerikoh müte· 
tiği an]aşılmı~tır. Hüseyin paralan eli- ımrhoş bir halde Alsancakta indiği tak- hnsSl~ann rilmnce. Janonyavı karnrla· 
ne geçirince 16 liraya bir ıaat. 50 lira- sinin ücretini venn!"d iği. hüviyetini el- rındn tereddiide St.'Vkcdcn st'V mali v•· 
va bir elbiıııe almış. 50 lirayı kahveci ı:ıak lstiyen bckc;i Rıfata hakaret ettiği ziyetinin rc,•kalıide h"~uklu~ru. demir 
Kadir ııdında birine. bir başka 50 lira- ve tokat athğı iddia edildiğinden tutu- toklannın ancak l942 senesinin ilk 

oJnn mevhaneci çıra!!:na s<>slenerek: •---
-Hadi yavrum. elini bir az cnbuk tut, Platin şilebindeki mnlfonn tahliyesi 

diye bağırdı. deminden beri beklemekten yarın tamam1anacaktır. Şilebin kendi 
içimize yakıcı bir ateş dil~1ü._ kendini yilzdüreceğine kuvvetle ihtimal 

Arapça mt>şhur bir söz vardır. Elin- ,·eriliyor. Vapur hareketinden evvel 
t!zar cşeddü minen nnr!! .. Sen bunun ne mütehassıslara muay<'ne ettirilecek, on-

yı da Aziziyede bir kadına vermiştir. lnrak arlliycye vcrilmiştİT. 5 
- .... - -____ ~ -::... ____ -:... __ -:<;:>c.:.-:... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nyına ve pelTol stoklannın ise mart ayt· 

- - - - na kadar kirnyet etmesidir. Rm:,•a ra~ 
Alrihada Mihver or. Alrihada şiddetli yıkıbnış olsaydı Janon,.'B irin demir .e 

J / netrnl meselesindeki ?.orluk1ar bu derece demek olduğunu bilir misin? dan sonra yola çıkacaktır. 
Bereket versin. garson çabuk davrana- Ayrılan ehli vukufun yangm hakkın-

r<:k Derviş Mahmudun ısmarladığı iki da hazırlamakta olduğu rapor da yarın 
bardak şarapla meze dolu tabakları ge- müddeiumumilik makanuna verilecek
tirip masanın Uzerine dizdi Bir az daha Ur. 

UU arının gayreti caroışmaf ar büyiik olmıyncalctı. Zira Almanya Ja· • 
--•-- (Baştarafı ı inci ~ahilede) '101\.Vnmn ynrd•mma koşabilecel..-ti_ Bttıa· 

(Baştaraft t incl Sahifede) dan dolayıdtT ki Janon~·a her eydeO 
g~ik.seydi. Derviş Mahmut bu arapça ._, ___ _ 
darbımeselin manasını anlatmak i~in A 5 K E R 
meyhaneci çırağına, belki de yeniden 
ders verm~c kalkışacaktı. Hediyeleri derleniyof' 

l.ştc şimdi her şey tamtım... Derviş Hudutlanmızı bckliyen kahraman er-
Mahmut içi kan rrnglnde bir mavile do- lcrimize ~önderilecek kıslık hedivele• 
:u görUnen iki bardaktan birini Tayyar derlenmektedir. Parti nahiye oca.ltları 
zadenin önüne doğıu sürdü. Ve dclikan- derleme işinde faal vazife almışlardır. 
lıya dedi ki: 

- Hadi bakalım, velinimet zadem, 
koç dövüştürür f!İbi kndehlc-rimizi şöy
le bir yol toka edelim ..• 

Cem meclisi ilk kurulduğu günden be
ri bövle yapmak ndE't ola gelmiştir. 

Fakat Tayyar zade sanki içine ateş 
doldurulmuş bir cisme dokunacakmış 
gibi elini barda~a dPndlrmefe bir ti.lrlü 
r.esaret edemedi. Kckeliyerek Derviş 
Mahmuda dedi ki: 

- BİTMEDİ-

---KÖY ENSrJrilsU 
ralebesi üç büyülı 
bina inşa etti-
Yıldızelinde ~·apılncak köy enstitUsli 

hinalanndan birini inşava memur edi
l<'n J<ızılc;ullu köy cnstitüc:ü talebesin
den 50 kişilik bir grup bu binayı ikmal 
edPr<'k avdet eylemişlerdir. 

Köy en!<titilc:ünUn c;alışknn talebesi 
bu sene biri İzmirde olmak üzere üç 
büyük bina insa eylemi lcrdir. 

Londra. 2 (A.A) - Royter ajansı· 
nın Libyada ıekb:incl ordu nezdindekl 
husu!Iİ muhabiri bildiriyor: Sldi Rezeg 
C!"nubunda hücum ve karşılıklı hücum
lar birbirini kovnlıvor. Almanlar Bri
tanya kuvvetlerini T obruk bölgP.ııindeki 
kuvvetlerden avırma~ı hedef tutnn hü
cumlar yapmışlardır. Bu hücumlar azim 
le yapılmı~ ve bir az terakki göstermiş
tir. 

Pazartesi sahııhı hücum edl"n Alman· 
lıınn durumu bir ekml"2in C"ok katı iki 
kabuğu r1rasınn sıkıştınlmııı bir sucuğıı 
brrıziyordu. Britanvalılar bu sandoviçi 
iki taraftan parmoklariy}e sıkıştırıyor· 
lnrdı. Netice hf'nÜ:z belli de:.ildir. 

Londra. 2 ( A.A) - Sidi Rezng et
rafındaki lngili:z m\idafnalnnna nüfıız 
!"tmr'?e muvaffak ohın düşmanın püs· 
kiirtülmPıo! netier~inde hu eevredeki va
:ziv,.t 1nC!'ili71n ll"hine olarak tekrar tt"ııiı1 
e.dllmi,.tir. Nüfuzu vımnn plyndc muhte-Sov vetlere göre 

----- nı!"l l"larak kaıııvonlıırla ı?etirilen Vt-
(Baştara(ı 1 inci Sahücdc) YENİ 'J' AY.İN VE doğudan gelerek b!r kaç gün t'VVl"l c;e,•-

Moskova, 2 (A.A) - Sovyet tebliğine rARVİLLER reye ~lr!"n Almanlardan mÜ"f"kk .. o bu-
ektir: lıınuyordu. Bu nlyade1""in dc .. tekledjği 
Moskovanm batısındaki bir kesimde HakkArive tıwin edilen İzmir bas ko- hücum ikinci Almıın zırhlı tümeni tara-
harekatta bulunan bırliklerimiz diiş- miscılerinden Ihsan Dener tahvilen Sey· '•ndan hah iııtilcı.metinrlf! yapılmıştır. 
manın takviye edilmiş bir taburunu he>· han baı komiserliğine ta1'in olunmut- Bu cevr .. tfe ıiddetli muharebe cereyan 
7Jmete uğratmış ve 14 havan topu. 3 tur. etrnelct~dir. 
mitralyöz. ve çok mikdarda mühimmat * Loncfra, 2 ( A.A) - Sundt'y Tayml!I 
ele geçirmişlerdir. Çeşmenin Kadıovacık köy okulu eskı "117~teııl VA7ıvor: Y f"ni 7t"1Arıda kuvvet· 

Cenup batı cepheslnln bir kesiminde öl?retmenl Tu11?ut Deliorman Falaka t .. rlnln lrtib11t fulTl'lcetl Libya muhıırt'-
Sovyet SÜ\•arisi düşmanı bir köyden çı• köyü öğretmenliğin,. tayin edilmiştir. l.. .. ııl"-"e mıı~Halcıvet temin ed,.ct-ktil', 
karmış subay ve er olarak 400 Alman * Cörülüyor ki bu lcuvvetl .. rin ııimale H!"r· 
öldürmüş ve 3 top ele geçirmiştir. Tire m ı,tcri tube müdürlüğü sür- t .. viııi U<ttaca olmı••tur. Rom,.H ttnaiıı 
&ilahlar taşıyan bir askeı- grubu Alman- vevımı Halil Onııal Aydın au işleri f'fii<ıÜTmPlc lcac;ıın ~İ•marlc 7.u·hlmnı b11-
lar tarafından işgal edilmiş olan iki kö. müdürlüğü Sürvey11rılığına tayin edil- •ırml'lc k.ıdar gfü~ olmııııhır. Di~,.,. tAraf. 
ye akınlar yapmıştır. 2 havan topu. 3 miı; tayin emri viliyete gönderilmit- t11n Condann düwm,. .. i doğu Afrik"d" 
mitralyöz tahrip edilmiJ ve 80 düşman tir. •on düşman unııurlann1n da ort11dan 
aı::keri öldüriilmüştür. ----- kalkmn•ı n,.tic,.ııini v,.rrfi~ind!"n bul"'ttn 

Moskova, 2 (A.A) - Rostof çevresin- C. R. P • .RA ~A fDARE •411t!I ,,.fer üz,.T1 ... -1e ehemmlv!"ti vardır. 
de yüzlerce Alman ölUsiyle örtülü mu- f flk rlefll "1"'r"lc Bntnn"" ord"'"Unun ıır
harebe meydanı üzerinden Rus kuvvet- Pl:!1fE'I' 2'0PLA H1"0R "'"d" 11rtık rfi; 4 man yoktur. Ru "''""'1" 
leri ilerlemektedir. 17 Sonteşrinden 19 20 ilk Hnun tarihinde C. Halk par· =11-h,.hıırda ht"k1 .. n,.., ı?Pnl, a~k!"ri hrm·
Sonteşr1ne kadar pek çok mikdarda harp tisi kau idare heyetinin yıllık konıtT~•l kat k11rıııı-.ınrl" 1n,,.nizlerin stratejik du
malzemesi ele geçirilmiştir Almanların toplanacaktır. Bu kon~rede muhtelif nı.-., 1ruvv!"tl"nlvo1'. 
tank ve kamyon kayıplan bilhassa bü- knza isleri meyanında bir çok dilek ve f(".,. d .. ""'".;""· ;.,;,.,;z Af.-:1,,..., t~iz-
)•üktür. ihtiyaçlar üzerinde durulacaktır. f"'fnf"k ol"r"kt .... Rö··1-e Tirl,lve "'" 

Tavyarecilerimiz 92 düşman tayyare. --- --- c;,,~,.,.,,_ hirt::;.;.,. -""""rıi'.r yolil• ~·h11 
sJ, 147 tank, 86 top, zırhlı otomobil ve- V.R~ A 11 ALİ VEKİLi •""irli h;" ... -'·rnda hulunmaımz kolay-

ı rd laıı.,....·- ,.,,.,.,.r,•,r. 
saire tahrip etmişlerdır. Son 

1
gün e e GiDİY.OR... • 1 M.\N T/l."'v KAV"'J BUYUK 

ele geçirilen düşm:ın hını> ma zemesi o " • '~" ''> 
Urfa vali vekilli~h,,. tayin t<!dilen iz· Lo -',. 2 (A A) T · kadar çoktur ki henilz listesi tamamlan rın • - "'vm14 S?a7 .. tf"· 

mamı!;tır. • mir vali muavini B. F.krt"m Y11lcınkava •inin 1 ;hv;, h ....... ıc;;., ... , t 11kip "rl .. n mu-
BtR RUS 1\HJVAFFAKIYE'Ii DAHA dün :zivArrtlerd" hıılunnrak do<1tl1trıno ._,ıırriri bu harekat hakkında şunl:ın ya
Moı;kova. 2 (A.A) _Tas Ajansı yeni vedr1 etmiştir. Buttün yeni vnif!",i ha· 7ıvnr: 

sın• har"ket etmek üzere lmıirdcn ay· n c:l•A" '·u''V ıl " ı~· ' bir Sovyet muvaffakıyetini haber ver- · " ~ 0 " ' K "" ,.,. llTll'!tnnl'KI munıur-
mektedir: $imal batı cephesinin bir ke- rılmaktadır. '-'"lAr ff .. hıı tnnlu hir J..,.1 .. 0 elin!",. t,.'hh•" 
siminde üç gün süren c;arpısm:ıdan son- ------ :;•tiinlül{ü h,.Jinnrktt-clir. c .. nernl R",...,,.1 
ra Sovvet kuvvetleri eski müdafaa hat- B .. $uat Reden Tpflbfvesi ~ritanvR kıt .. lımnı pnrr'.~lam,.l<tım ibıı
lannı düşmandan {:eri almı!;tır. 21l Son- P.H.tne reis veh·ıi oldu- .... t t!llV!"";,.. .. h• ...... rn VArrnıı:-'I dn bu k .. ". 

d 29 S · k d 2· b" ·-q •H•ine çnl- 'hiiviik tıınk kııvıhına m"l nl-le~rin en onteşrınc a ar a ın Beden tPrbi_veı1i i•tişıırc he_vl"ti vn Jj. R 
") b · ··ıd·· ··ı ·· t"" 37 .,,"-ııır. iitiin ,.l>ım.-ıt,.,,. ,,.;; .. e. biir~., -"" man su av ve erı 0 uru muş ur. nin rl)•n-.rtinde vaptı~ı hir toplantıd11 
ğ k . ı· t""f k b" k t k k ..,H,vrr kuvvrtl .... j }mlıındı•l· 1ıın v,. .. rJ,. a ır ma ıne ı u en • ır ~o ım :ır- höll!e ui~ vrkilliğinı- },,.lrrlh•.- r,.is mu· 

k • t t h · d l ı·., 27 "'"lm"~" ve sidH .. tli hir tarık ,.,.,l.<1rrh-sı ovma agır opu a rıp <' 1 m .,. ftv·ını· ve futbol a1°11nı B. Suat Yurdko· 
h '-A 3 h d 1 .. •i ,.,."mi!~" m,.cburrl•••1Ar Halhn'ki 11n.,. :sti .;um. cep anr "noc::u :ı ınmıştır. runun tovioini muvafık szörmii•, viliiver "-

l\'IOSKOVA CEPHEStNmE " tımkl,.r niicııl"l"I tPnkl,.nrlır. l Ü7•ımlu 
mııkamı da tayı·n muamelesini ikmal d • l "" k 2 ( A ") H ft \ d ma ~ .. •Tin ,:?ö,,d .. rilm .. -i-..t" J,.,,vı"İ un· ıuos ova. .-.~ - a a !=On ın a t'Vl"mi .. tir. 

Mm;kova cephesinin Kalenin böleesin- - B S y dk • 1 • d b" -.ur nnkliv,. vıı .. ıt"l"nrl•r. Ru ıınhadn "İİ· 
h b . uııt ur onı ""or ış enn e ı· .... nirni.,i aTttıraenk !'"hPl"'l•r,. mr.l"ki7 deki muharebe durumunda mü i-n ir rinci sınıf ihti!las sahihi bir l!nh~ivl'ttir 

d •· "kl'k l t B k . d S 7irsı rJii,.mıınlıı !IT'l'llT'•2d" 1 .. hifTii7.,. ı"!"r,.. e ıısı ı o mnmıc: ır. u cc:ım e ov- bmir sporu ve <>rnç}ik kuliipll"ri hıık· 
e tkllal h ti t t 1 V l ... ..,.k hir nvıını--i VflTrlır. l Jrıvııbrdn d 'llı,. \' arı a arını u uvor ar. 0 o- kındn r.üıel t!l!lll\·vur ve etiidleri vard1T. 

kolamc:k ıs· t"ık t " d k" d"" ·ı .. • kııvv .. tJı,·iz. T"rb"<•ıı t"1İmi7..te tutıl\'t'· ame ın C' 1 ıışmıının 1 .-rı Rıı iriharla ·vnkındıı lzmir sporuncln R 
·· Uyu··şü d d 1 t F k t b" " •ıı7 "" 11rı dıh.,. fo .. 1 .... 1 ''nrdır. n-ni7-yur ur uru mu~ ur. a ·ıı ır fııvdalı <>elicmeler olacn~ı muhakkak-

kesimde Almanl:ır kl7.ll ordu müdafaa- b " 
0 1rrcle Hl-imi7_ R•ı hitkirnh•t"t kııt"i hİ• 

larını yarmıc:lardır. Burada bin Alman tır. un~ur hnJj ... ,. tı"'kiil\ u,.ll'hil,.cektir. Ru-
t1skeri öldürülmü~tür. Maloyorostlr\·etz ,--_-----------------. "'ltınlıı l,,.nıb,.r öni:..,,;:.,,ı,. ceti,, miirıırt ... 
\e Mojaisk Lstikametinde düşmanın iler- , ) 1 l --- - . ' 1" rrünJ,.ri V:'lr~·T Daha bir çok muhare-
leyişi durdurulmuş Ve düş:nan gpri atıl• a""' n I beler yapılacaktır. 
mıc:;tır. Bir düşman taburu yok edilmiş. 11 ----------------
}" kamyon ve bir çok top ele geçirilmiş J 

Dün düşman niııbeten dar bir cephe- CV\•e) hıarrm kudretini Almanys>nm ta· 
de zırhlı kuvvetlerinin hemen hepsini nmu; Jrurlretile birleştirerek Rusyafl 
muharebeye sokmuştur. Bütün gün Sidi vok etmek zorundadır. Ja1>0nlar hnrb• 
Rezeg ve Birelhamed mevzilerinde ya- karnr verirlerse evvela buna yapacak· 
pıllln çok şiddPtH çarpı~malar neticesin· la ..1 __ 

d b 
ruı.c. 

e cenup ve cenup atıya doğru ilerle-
mi, olan Almıın kuvvf'tleri diğer taraf
taki Alman kuvvetleriyle birleşmiııtlr. 

Hudut bölgesinde düşman mukavc
mt-t merknlerinln ortadan kaldırılması 
devıım ediyor. 

1 Java kuvvetlerimiz Sidi Rezcg ci
varında veya bııtısında düşman tankla
rına ve motörlü v:ısıtalarına durmadan 
hücum e<ll"rl"I< kara kuvvetlPrinf" ynrdım 
etmi-.lerdir. Bir çok tam isabetler kay
de~H...,i-ıir. 

ROMEL BtZZAT 1DARE EDtYOR 
Londrn. 2 (A.A) - Rovter: ftal

vnn tek7.iplerint- rnf!men şimali Afrika
dnki mihver kt•VVPtlrri baş kumandanı 
,..f"nf"ral Romel iki Alman ve bir halyan 
ı.ırhlı ,;;...,,. .. fnl hl7.7"t !dıue divor. 

AMERiKA TANKLARJNIN AD"P..Ot 
Nevyork. (A.A) - Nevyork T11y

mtı ~azeteııine eöre batı çölü.,de kutlıı
nılmAkta olan Amerikan tanlc.hınntn sa
vtsı bir ask"ri 111T' olmalt1a beT"aber bin
d,.n fazla AmeTikan t11n1c:ı Libvada ha-
relcl't,. İ•tiTI' 1r: ev1•mt"1ctt"dir. -

12 CONT>E 176 TAYYARE 
Kıthire. 2 ( A.A) - Resmen hilc!i

rilrliiline gör,. 16 ıon t~in sabahı şafak 
vaktind"n 30 11on tesrin g!"ceıi yamı"a 
hdar süren deVTe foinde l.ibvııda t 76 

~-~--~--~-~ Zeytinyağı pi vnsa. 
sında durgunluk 

Yeni mahsul zeytinyağ lan plyuaya 
~etirildi~i (l:Ündenberi pivo.sadıı gö:te 
r,.arpan bir durşru11luk vardır. Muhtelif 
ycrlerCJ,.n yemeldik yağlar getirilmek
tedir. Fakat borsada yapılan muamelo
ler nek azdır. 

Bunun muht,.lif sebepleri üzerinde 
durulmaktadır. Rekolte müstah•ili mcnı 
""" t'decek kndnr dolırundur. Satışların 
o:!urgun gitmesi yeni sr1tı"lar vapılmasın• 
;nti:zarcn gerecPk mahdut bir Zflmana 
miiQha•ir S?ihl görülmekte ve mütaleı 
-:dilmektedir. 

Sıra mallar borsada 60 • 70 kunı" 
Vflıdell satııı:lar 68 - 75 kuru,, ycmekl~ 
yııvlar da 74.5 kuruştur. 
Şunun anuıulmtıması lA:ıı:ımdır ld b• 

umanda zeytinya~ muhtelif bakımda• 
altın kıymetindedir. Durgunluitun geq
mesi nyet tııbiMir. Pivasanın birdenbi
re :yağ atoklarile doldurulmamaaa da 
tavsiyeye f&yanOtr. 

dii!ıım"ln tavvaresi tahrio edilmiştir. Bun DİKKA'J'J.eER 
lan 92 si hava muharebelerinde, 84 dü 
yerde tahrio olunmustur. Buna karşı • • • • • • • • • • • 
11vni devrekl İngiliz kayıbı çok daha 
azdır. ____ ,__,,_~~-~--
P ı ee n • Göring tema. 
sı ne netice verecek? 

(Baştarafı 1 lnd Sahifede) 

c;ekmektE>dir. 
Paris. 2 (A.A) - Fransanın Alman 

hükilm<'ti nezdindeki mümess!li B . Dcb
rino. Peten • Göring görüsmesi hakkın· 
daki bcvanatında. bu J!Öril~enin birbi· 
rine n!;kerce lıiirmet eden iki de,·let ada
mı ara51nda cok açık bir mülakat oldu· 
f?unu c:ödcmistir. D<'br~ona j?Örc Pe· 
ten. Mnresal Pilsudskinin ,.e Yugoslm·
\'a kralının ct>na7.e merasiminde tnnıdıl\ı 
Cörinein mezi\'ctlcrine hayran olmuş 
tu. Çoktan beri lwndısiyle görüşmek is-
tivordu. 

Diin f?CCe\rf trende geciren Fransız 
df'vlct r<'isi bu sahah saat 11 de Saint 
F'torintine gC'lmisHr. Fr.ını;ız de,·let rei
sini Dcbrino \'C maeşal Göring namına 

hir J?eneral karc:ılnmıstır. Halk maresaı 
PctE'ni t:ınıvarnk hüyük 1eznhürat yap
mıc:tır. Marcsal GörinJ? Saint Flor~tın 
ista•" onunda mnresalı knrsılamıştır. 

Amiral Dnrlnn ın tnkdiminden sonra 
GririnJ?in hw:usi treninde yarım saat ~Ü· 
ren husuc::i bir komısma olmustur. Mü
teakib<'n Amiral Darlan davet edilmiş 
\"C miiznkcı·e)f'r ile snat sÜrmii<:tÜr. 
Öğle \'E''l"IE'i':inde iki mart'saldan bns

ka amiral Dnrlnn. Alnrnn gcnrral Budh
hnf. Dchrino, nlb:w Rozlan ve yüz.başı 
Fl'\nlPn ha1ır bulunmuı;tur. 

Vic:i. ~ (AA) - Pek vakında nmira! 
Oarlanın beyanatta bulunması beklen· 
mckteclir. 

Bir eünahkir 
kadının f ervadı 

MAzisinl ve ~encli~inl saran bny{lk 
g{lnahlann unutulması için çırpınallo 
samimi srözynzlan döken betbaht bir an• 
ile karşılaştım. Bu kadın ilk baloşta 
- cabuk yıpranmasının tesiriyle olacak -
elliyi geckin zannedilir. Söylediğin• 

imınmak )fızım ~elirse ynsı 42 dir. 
Dün başvurduğu bir dairede yana Y_. 

kıla şunlan anlatıyordu: 
- cKocam 15 sene önce ölünce g9" 

cim kaygısiyle karşılaştım. Kucağımda 
öksüz kalan ile vnsında bir cocuk ben
den ekmek bekıivordu. Tanıdığım vole• 
tu. Akrabam yü~ümc bakmadı. Kötil 
vollara düşürüldüm. $unun bunun içkJ 
nlemforinde bulunarak kızıma bir lok
ma C'kmek temin edebildim. 

Allnh inandırsın siz.i. umumi bir kil' 
dın olmadım Bu derC'ceye dü..smı>meğe 
çııbaladım. Böyle olduğu haldf' nedense 
göze battım. Hakkımda zabitlar tutuldı.t. 
mt'clislere verildim. Kararıar çıktı. beni 
umumi evlerden birine atrnnk istedi
ler. 

Bu müthiş neticeyi kabul etmiyerek 
kaçtım. Akhisardaki akrabamın y;ının
da bir kaç se:ıe geçirdim Sonra ikincl 
defa e\•lenl'rek tzmire geldim. 
Şimdi on seki7ıne bııı::nn kızımı niş:ın

lı•mıs bulunuyorum. Yakın gilnlerde nl
kfıhı kıyı)a,.ak. MUri.ivvetini t:rÖr{'('f'/i'.i!Tl-
Yakın günlerde. vani k ızımı nic;anla· 

dıktnn sonra kızımdan b ni !=ormu1;lar··· 
Umumh"n"ye gön-it'rtn"k icin hakkıın
d;,ki <>ski muamE'lc hfıla unutulmamış. 

Allah ac:kına buna 'l'lnni .,~sunlar Sim
di namuslu, evJi barklı bir kadınım Er· 
k<'iHm var, gelinlik çağda bir kız.ıtrı 
var. 

tir. ·; lzmir flamuk m~n- 1
; 

Moskova. 2 (A.A) - Bir radyo ha be- 11 

rine göre bu sabah erkendf'n So\'Vl't ) t r,., A ş I~ 
Fin cephesinde muharf'beler şiddetlen- 1 suca 1 • • • I~ 

Y[Ni',.1n 1 ci AL TIN FiT...~ Haftası 
Kızım evlenince bir ~ün tekrar kıznıı

dan beni soracak olsalar. mazimi kızını' 
duvururla~n benim e<:ki J!iinahl~rın1 
ıı:in bir vuv:ının bozulaca~ı muhakka~
tır. Artık mazinin ıınutul'l'lac:ını ternın 
<-d"cck birini nrıyorıım. Eski kfıbıt!at1 

miştir. Kareli cephes:nin cenup kec:imin- > 
1
• ~. ç·ı ı or·ı n Q , ı 

de Sovyet kıtalnrı dört tepeden Finlrri ı> ~ ' ' ~ ı 
geri atmışlardır. DUsmnn miitE'adc!ıt ı F'ahrilca makincsindrlci hir finrn· ı> 
~-uvvetler getirerek mUhim ve strateiık 1 ~ dnn doln~, çalısmn muvnkaklen ıhır· ) 
ı...ir mevkii almak icin uğ:-aşmıştır. Fa-

1 
dıırnlmuştur. ic::c yenİd<'n haşlamıt 

kat hiç bir netice elde edememiştir. Ru!'; frırihi yıne gazele \'USıtasiyle i1fın 1 ~ 
me,-zilerinin müdafaası inatlı olmuş 1 ı ı 
ve düşmana. karşı hücumlarla mühim :<!~l~~ctti~·-__ ::... ::... ::... ::... ::... ~5~3! ~ 
«ayıplar verclırilmlştir. 

TÜRKÇE sözı.O VE ŞARKILI MASAL 

6inh1rinci Gece MustKt:sAoETl'iNKAYNA.K 

01\:U\'Al\"LAR : l\1Ü1\1R NUHETTİN • MÜZEY\'"EN SENAR 
•• 
OLDGREN BICAK FRED 

SCOT1' 

SEANC\l.AR : 12.30 - 2.15 - 5.15 - 8.15 TE.. Cumartesi, Paıar 9.30 da 

~ ~ ırtıp atacak bir salahiyetli el ıstiyo-
rum.» 

* Bu betbaht kadının sözlerine ilave 
edilerek bir noktaya ihtiyaç yoktur san .. 

~ as na # 
maktayım. 

ADNAN BlLGE'l' 



J Dk kinı1n Car~~mba ıoıtı 
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"Yenı Asır,, ın askeri muharriri yazıyor Borsa Satılık 

Almanlar Moskovayı tlzüı\ı 
14 S. SUleymanoviç 43 

118643 Eski yekun 
43 

ölü Gazozcu İsmail Hakkınm tere1tesi 
kardeşi Osmnn Uğurlu o~lu ile karm 
J\ıafize Urluya münhasır olup menkul \·e 
gayri menkuliln yan yarıya mülkiyeti
n: sahip olduğumuz Basmahane Gazıler 
<"add<'si:ıde 78 ve 7S - 3 sa.> ılı Urlu oteli 
iıe gazoz fabrikası heyeti umumiyesiyle 
birlikte ~atılıktır. İstekliler tarafeyin ve
killeri bulunan İzmir avukatlarından 
Sabri Sa\'acı ile Abdurratman Akalına 
\•eya otel ldarehanesıne müracaatları. 

çalışıyorlar 
v 

sarmaga 
118757 Umumi ~ekQn 

No. 7 
No. R 
No. 9 

46 
47 
48 
52 
56 
31 
35 
35 

Mihver kuvvetlerinin Atri•.tada Sollumda parça 
par~ edilerek sarılmı$ olduğuna hükmetmek 

Uizım geliyor ki bu mihver için tehli· 
keli bir v azivettir ••• 

No. 10 
No. 11 

17 Raz. (İnhisar ida.) 29 
209 siyah • 33 
169 Siyah A. Panagno 35 

Faik Paşa Dere sokağında No 1 e\•de 
Osman Uğurlu oğlu vekili oğlu Mehmet 
Uğurlu oğlu. 

İNCİR 

r·i·aiaN;··E·MEKLi"
0

GEN·E·R"i"l ... HÜSNÖ
001

EMİR····ER·K·İl·E·T·~ 
: ..•••••.................••.•..•.........•........................•....•... , ....... . 

580 İnhisar 
461 M. H. Na1.lı 
21 R. j. Franko 
20 İsak B. Barkl 

15 17 
18 25 21 
16 16 

Faik paşa Dere sokağında No 3 e\·de 
Nafize Urlu vekili Cendeli han No 9 da 
avukat Sabri Savacı. (2472) 

ŞARK CEPHh'SİNDE : 
Leningraddan - Rostof dolaylarına ka. 

dar uuınan muazzam doğu cephesindl" 
fiddetll ve esa~h muharebeler, Lenin
grad - İlmen gölU şimal doğusu, Mosko
\ra ve Rostof dolaylarında olmak üzere 
baslıca Uç grup halinde cP.reyan etmek
tedir. Bu muharebeler, şüphe yok ki 
Alman - Rus harbinin son taliini tayin 
edecek olan son büyük savaşlardır. 

Leningrad, bUyUk ve kuvvetli bir 
Sovyet ordusiyle b!rJikte muhac;arada 
olduğundan ve kendiliğinden düşmesi 
hihayct mukadder addolunduğundan 
Almanlar, lüzumsuz zayiattan sakınmak 
lcin. burasının zaptını zorlayıp tesrie 
bir ihtiyaç duymamaktadırlar. Bununla 
beraber Ru~lar L<.'nln~rad cevresindel" 
tanklarla dahi. mütemadi cıkıs taarruz
ları yaparak kendi kendilerini yıorat· 
maktadırlar, çünkü biltün bu mevzii ta
•rnızlar Alman müdafaa h:ıtlan önün
de eriyerek neticesiz kalmaktadır •• Za· 
ten Ruslar simdiye kadar. bu çevrede 
~imanlara karsı muvaffakıvetli bir ta· 
arruz yapamamışlar ve bu taamızu 
tnuhtelif silah ve vasıtaların mü.şterek 
~ mütesanit bir hareketi olarak asl!I 
ileri götUrememis1erd:.r. 

:1.~oskova böl~esinde vazivet tamamly
le başkadır. Almanlar, bu havalide don 
baş1ıyalı beri. yani 17 son teşrinden iti
baren, büyilk Moskova taı:ırruzuna baş· 
lamış bulunmaktadırlar. Bu taarruzun 
~def ve gayesi. evvelce bir kac dPfQ 
)'a'ldı~m v~hile, Moskovavı, Kiyefte 
oldui?u g:bi. cevrcsindeki Sovyet ordu
larivle birlikte sarmak ve böyle. hem 
telıri zaot, hem de merkezdeki Sovyet 
ordulan grubunu esir ve imha <'tmek
tir. Almanlar. iki haftadır biltün kuvvet 
\'e ustalıklnrlyle işte bu neticeyi elde 
etme~e calışıvorlar. 

Fakat Moskovanın takriben üç yill. 
kilometrelik bir yanm cevre yauan si· 
mat. batı ve cenuo cephelerindeki mU· 
teaddit Sovyet ordularının ihatası bl\· 
hloı mevzuu olunca Moı::kovava karsı ik! 
haftadan beri tatb=k edilmekte olan Al
inan taarruzu bambaşka bir ~ekil. mahi· 
Yet ve önPm kauınır. Filvaki dUz bir 
Cepheden dUşmanı şimal ve cenuptan 
kavnvacak ve neti<'edc onu külliyen sa
tacak bir va7.iyet ihdas etmek ~k ~ile 
olmakla beraber çok ta zaman istiyeo 
bir hareket ve b 1r manevradır. Bu se
beule Almanlar. kah simal. kah garp ve 
kah cenuptan ve daima tedrici surette 
ller1iyerek umum! plan ve maksatlarına 
\ranna~a çalışıyorlar. 

Almanlar. ~imdi Kalenin - Moskova 
Yolu fizerinde Sovvet has sehrine ~imal· 
den 50 kilometre yaklasmıs ve J<1inden 
'8rka Dlmitrov ve Sa~orsk mevk:lerine 
do~ ilerliveblldiklerl takdirde Mos-
ko\'ayı slmaMen sarka doj?Tu ihata ede
bilecek "'hlr durum yaratmak imkl\nın1 

~lde etmiş bulunuvcırlar. Alman kıtalan 
Moskovanın bahı::lyle cenup batısı cev
l'elerinde s1mdi 50 - 90 kilometreye yak· 
1aşmışlardır. Hatta 27 son tpc;rin tarihi: 
bir Stokholm haberine ıtöre Moskov~nın 
lGin çevresini yaran Almrınlar sımdl 
~hlrden ancak 35 kilometre kadar uzak. 
larda bulunan ikinci müflafaa hattı 
ÖnUnde bulunuyorlarmıs. Moc;kovanın 
Cenup batısı ccvre1erndeki çok ehem· 
ınlvctll bir strntciik mevki olan Tu~a 
şehri Almanlar tarafından sarılmakıa 
beraber. kuvvetJi ve zırhlı tümenlere dP 
rna1ik olan bir Alll'an ordusu buradan 
şimal doi'nı \'C do[!uya dol?ru ilerliyerek 
Uc giln evvel 45 kilometre cenup dcı~u: 
daki demiryoJu üclüoı;üniln ortasındakı 
StaJ=noJ!ork mcvkiini almıs ve buradnn 
12 _ 15 kilometre ileri 1?İtmi<;tir. Bu stra· 
teiik mc-vki Almanların Moskovayı ce
nup dol!udan cevirmek üzerP. ilerlı-mele 
tine elverisli yeni bir harPket tissii teş· 
kll edecekt·r. Bundan ba-.ka Almanlar, 
S•a!inoj:.!orsk şehrini zaptetmekle cenu~· 
bın Mrıskcıvaya gelen oemirvollardan bır 
tanec;ini dahn islemcdcn alıkoymuş olu
l'orlar. 

O halde mua?.Zam Moskova mevdan 
muharebesi biitiin şümul ve şiddetiyle' 
devam etmektedir. Fakat Mosko\•anın 
8arılmnsı daha ~ok znman istiyecektir 
Avn' nımanda unutmamalıdır ki Mm: 
kova havaliı::inde askeri harekat sıfırır 
altında 30 derecede ynpılmaktadır. Bu 

nunla beraber Ruslar, Kiycfte olduğu ıo82 Yekun 
gibi, burada dahi müteaddit ordulannın 1 - E.şrcfpaşa pazar yerinin içinde 

16 16 tzMtR BELEDiYESiNDEN : 

sarılıp imha olunmalarına müsaade ede- 91924 Eski yek-On ki yolları!1 tesviyesi ve adi döşeme yap-
93000 Umumt vek1'.'n 1 l ı f i l · "d 1 d cek surette hareket etmektedirler. Cün- tın m&sı ş • en ş en mu ür ü~ün eki 

kU onlar hUJa bUyük kuvvetlerle Mos- PAl..Al\~ keşif ve şartnamesi veçhile •<:ık ekııilı-
kovanın garp cevrelerinde sebntla dö- 1700 Kental 710 710 meye konulmuştur. Keşif bedeli 1129 
vüsmcktedir. Hatta Pravdnnın 27 son ZAHİRE lira 50 kuruş muvakkat teminatı 84 }j. 
teşrin tarih11 başmaknlesinde ~Geriye 21 ton Suc:am 51 5? 50 ra 75 kuruştur. Taliplerin teminııtı iş 
b:.X- tek adım yok .. Harbin kat'i savaşı 5 Balya Pamuk 75 hnnkasına yatırarak makbuzlarivle iha-

le tarihi olan S /12 /9 4 1 cuma günü saat 
Moskova önünde verilecektir• demekte- lZMtR StCtLl TlCARF.T MF.MUR- 16 da enciimene müracaatlan. 
dirt. .

1
• l M k . 1. d k' LUGUNDAN: SAYI 4101 2 - 1 391 ncl sokııkta kadastro 1166 

ngı ız er os ovanın şıma ın e ı . d 2 ı ı 
Klin böl~esinde hareket eden Alınan 1 Tescil .edilmiş .olan (T\lrkıye lş 1!~n- ncı a anın sayı ı arsasının satışı, yazı 
zırhlı ordusunun 2000 tankı olduğunu kas~ ~zmı.r şub.esı) namına lm;.a salPhi- itıleri müdürlüğündeki şartnamesi vt-ç-

. d' 1 D' b' hl d yctıPı mübeyy:n bevanname tıcaret ka- hile "'çık arttırmava konulmuştur. Mu-
tahmın e ıyor ar. ığer ır zır 1 or u h"k" 1 · ·.. • ·ı· "101 hamm~n bedelı' 3315 Jı·ra mu·-kkat t~ • T ı b··1 . d d nuııu u um er-ne gore SiCi ın .. nu- va ... -

da cenupta ynnı u a o gesın e oğuyll ka t t ·1 d'lcli •. ur:ı.- 1 minatı 248 lira 65 kuruştur. Tal'ıplerin 
d • 1 kt d H tttı. b. Lo d marasına yı ve escı e ı gı c.w 0 u- _ 

ogru açı ma a ır. a ö :r n ra teminıııtı is bnnka::ın"\ yatırarak makbuz-
haberinc göre Almanlar Moskovanın 48 nu1~miı sicil• t!cnrC't merrurluğu resmi lnriylc ihale t .rihı olan 5 / J 2/941 cuma 
kilometre cenup doğuc;unda ismi bilın- mühür ve F. Tenik \lll2.ası. günü saat 16 da encümene müracaalara. 
miv"n b 1r vere kadar ilerlemlşle."nliş!. 1 _ BEYAl\"N :\M~: 21 24 28 3 (2443) 
ı.fBY ADA . . tzmir ticaret sıt'ılini.ı ısgo numara.c:ı?l-. -------
Alma~ l~r, burada muharel>E;~ın de- da kayıtlı 7 '11/19'3~ tatihlı sirkülrırimh: ı ~~--::-~..oocı:~ 

\'~m ettığini . yazıvorlar.. İngıl··zler de. mu.!iLincc TUrkiyr. ls ~ankası İzmir su- İzmir Gazi Bulvannda 
e[.!cr Tobruk ıle h6.sı1 edılen temas v~ besi nomıno birine: d~e"ede lm7.a sali\
rabıta .devam et~lrilebllirsc !obruk. Bı: 1 biyrti bulunan şube mildürt\ Haki Erol 
relgubı ve Bardıya mlise11P.Sı arasmdakı 1 :stifa suretiyle bankad<Jki vazifesinden 
AlmanJ;ınn .rfcat hatlarının kesı..ıerek 

1 
eyrıldıfund:rr. ve nyııı beyannamP. ile su

teslime icbar edileceklerini, aksi tak- be namın::ı ikiıı.d derE'ccd.: imza saH\lıl
dirde bunların Deme ve Bingazinin JYıil- yetlerl tE>sdı. edihıl.., ol11r. sen•i• şefi Re
dafaa•nnı temin etmek ilzere ırarbe dolt· fik Civele!t ve Cc?vrt Konak.:;. V'! yine 
ru gidebiJec.-eklcrini b:ldirivorlar. 1ta1· tzmir tiearl" sirfüniı. l5fl numı:,.aı:ında 

S'ACLIKEVı 
(Hususi Hastane) 

Yeniden acılarak hao;ta kabulüne 
başladığını kıymetli doktorlarmi.ızla 
sayın halkımı:r.11 bilıiirlr. 

TEJ..EFON : 4.070 
vanlara J?Öre Sidi Ömer Sidi A7lı ve kayıtl· 2ıA~c:~o~/H3~ tarihli slrki'IP- ~~~~..l.r/~ 
SirH Re7.nk eMen ele j?eçmisti... ri"'li7 mut''l:,iı ce şubeml7 namın" birin-

Ej!c-r Sidi Ömer. Sld1 Aziz. Sidi Re- (~ dereced-:; imza saltl !yeti bulunan 
zak. Brelgubi ve Bardiva İnırlli7.lerin ikinc: müdil• Ali Sait GUnenç bas
elinde ise. Tobruk ta onların olduğuna ka vazifelP,.l rakll ve tavin edil\"iş 
!?Öre. o halde mihver kuvvetleri bu mev olcluklnrınc'!at• imza sal~hi~·etlerinin 
kilerin aralnnndn Solhımdu parca par- nil.c.v<'~ bulmu:· olduğut.1' l;.,ldir' 

Acele satıiık 
Ball'ılar içinde Ycsildirck hama· 
mında muhtelif iilciilerclc l\1crmcr· 
ler ve tnhta bıızlıı camlı lot'nlnr a<"c
ie s:ıtılıktır •• Ayni mahalle miirnca-
at edilmesi.. 1--4 (249i) 
........ \'l'All~~~~ı1112 ...................... 1 

ra sanlmı.c; kltı:ılar halinde bulunuv'>rlar ri1. Ahireı. şub<>!'!'ı" lkirc..' :riic!Jrlü~Cnc l 
ki bu, onlar kin büvük hlr mah7urdJr 1 tavh oh•nn~ Mi' .... J:'arcıcc; sub..- namın3' 
Bövle hir vnzivette de on fon kurt:ı,.~hil J bi~ln<"1 derec"'-! .. ·~c .ıe-. i· ~ r'i 5r.~ · ~ ~ l . ; 
mek imk!inı ancak (!arpten yaf'l D~n· .... lrcı Affap f.i,.:-rl•J· Be--:! f<a· .. ı. Nı~.ıt:ı 
ve Binga?.iclen gclebilee<>k bUyiicck in·' Er~:·;) !kini'! de: :<"1:'. "· ırn:-a ed.~·<>hl0ı·lh:". 
tivatların tnarnızf kuvvet1erind,,. bulu·! Bın·hrır aşni!.c<>'': .n.znl .rını:::- usul;..n .,...~-...c:-~Y::-.,,e-~.....,-~-..<::'~-.<:"-.<:"....e--.. 
nabilecektır. Bununla heraber simdik·· i teısdi't:ır.ı rica ec1e··Jrr fm7.alu· .. istimal 
Libva muharehelcrinin neticelerlf'! an- şeHl ve dHn·eler• hakl<ırrJ .. J~~" numa-

. b k il be'-] ı rae's;. mfücc.-ct'I sirkiilPrimiZC't." gösterilen 

KULLANll :ım" 'KAl\fi'ON 
LASTİCii 

lamak irin (faha ir aç g· n r:. eme t 

zarurPtl varelır. kn\ ıth-:- bittabi mahfuzdur 
pof;11 AFRfKADA Türkivc: ı"' bnnkası Anonim şirketi 

lfi AOET 10.50 X 16 
9 A O F.'1' 32.00 X 6 

Yu··ttsek ve .!;a'"' da~lık olan mevkii~ İzmir St'b<''ıi. K 1 rf l 1 8 lk ki!. 
·.. '"' Mihri Knnranı., ;mzast, Sadık Akko- apa 1 za US\I Ü\' c i anun 

5 ADET 34.00 X 1 

rlnl \·anm yıldım fa7.la bir müddet mn· l 1941 gilııli sa~t J7 de satılığa cıkan-ı 
dnfM ve muhafa7.a edebilmiş olan Gon- r.ı.~ lmza.sı, Affan Raydarm im7ası. Be- lacaktır. Satan hevet bu tekliflerin 
dar İtalvan ~amizonu. yiyecek ve aka- ~i Baranın imzası. Niyad Erzinin imza- ' en yükı::eğinl ve yahut her hangi hi-

cak1an bittl~indcn dolayı. ile ızUn ev- sı.Umumt No. 13742 Hususi No. 20/82 rini kabul etme~i taahhüt ,.tmez. İs-
vel fec;Jim olmu.,tur. Bu suretle Ha besi!"- tşbu heyannamP altına konulan imza- tekliflerın Uz.erinde •TEKLf F • yazılı 
tandaki en son ftalvan mukavemet. nnk· ların şahı!! ve hUviyPtleri dairecP maruf olan zarOarı bu tarihe kadar asatı-
tMı da dUmnU~ ve bütiln Ha~:etan İn- vt- da!rC'mizcP musaddRk ~/81939 tarih dakl adrese göndermeleri ve lastik-
l'ilizlerin ellnto Re<;mhrtir. Simd! bu eski ve (2053) umumt numaralı sirkülere leri görmek istivenlerin bu hu-
Ulkenln MiklAlinln l1An olurunası bek· mUstenidPn (TiirkiyP t" bankası Ano- susta mUsaade almak icin ayni ad-
lenmektedlr. nim şirketi İzmir şubf"si) namına mii!:- rese mUra~atlan lazımdır. 

tettken vazı imzaya izinli lkinri ıııUoiir ln!!iliı: tnsaat flf'yetl 

Dün gece K emeraltın. Salih Evin ve se'l'\·i~ şefi Celal Yetkin .. 5jt Atatiirk rad-11'51 
\'e bu kerre banka nnmına yeniden lmıa ALSANCAK • f7.l\ftR 

da van eın çıktı saHihiyetl verilen ikinci mOdnr Mihri ! - 3 (2502) 
Karaca ve servlı; şC'fl eri Sadık Akkor. ı<::>-<::>-<::>-<:::>-c::::::ı.-c::::::.-r:::::.-">'">'ı::>"::::><~:::::.<~ 

(Baştarafı 1 inci Sahüede) ~Han Bavdar, Bedi Baran ve Niyazi 
Evliya ude oteli, Kristal Nemı!n mağa- :F;rzınin oldu~unu tasdik Pderlm. B;n do- St~~~: SULH HUKUK MA.HKEM:E
zası. Terzi Mehmet Zeki Tanker, Piyan- kuz yilz kırk bir sı>nesl Teşrinlı::ani ayı-

Al. K 1 B 1· i r. nın yirmi yedlnri Perşcm.,P nünU. MehmPt Saka vekili Fuat Aybar tara-
go bayii ı ema en ın n ma,.,aza ve 5122 "' fından Mustafa ve Kübra ve Halil km 
dükkflnlan ile berber dUkkanı tamamen ___ ___ <2504) __ S!'lime ve Mustafa o~lu Hııvdar ve Na-
ve daha bazı d\ikkan ve mağazalar kıs- ·r "") H d'- · M · f N 17,MfR tKtNCt tCRA MEMURLU- ?.I e o~ u asan ve ııtcrı usta a ve a-
men yanmışlardır. CTTNDAN: 1if e kızı Fsıtma vP diğeri HilsP\'in ve t~ 
Yangının sebebi :zuhuru hakkında :za- Emlak ve eytam banka.sına ipott'kli rahlm ve Tahir o~lıı Sait ve Z~hra Gül-

bıtaca tahkikata başlanmıştır. clup arthrmoc;ına karar verilen l?mirdc bc-ste HPdlye ve Tahir o~lu Hasan \'e 
- - ------ Ayavukln mahaJlr~lnl:-: Keı-ner caddet;in- Ahmet kJ7.1 Aliye n1e\•h1erine Urla 5ulh .. --------------l'lllıı oeki eski ]fi!\ yeni lRi No hı ve tapunun hukıılı- mnhkcmesinıien lstihMI e\'lrcli~i 

Olu•• m ka\'dına J:!nre ada 1518, parsel 13 nunıa- ve Yıldız tepede kain doğusu ldris. füı
rada kavıtlı vesnit lii7.Umlu inıh.ıtı do~ t:sı Yavuz Mustafa V<' vol. povrazı kPı::ik 

Ankarada Avukat Zilhtil Hilmi, 
tzmirde Avukat Nahit Hilmi vP Zi
raat bankası umum mijdürlük me
murlarından Muzaffer Hilminin ba
baları, kimya~er SaHihallin Özya
rın kayın pederi. 

AHMET Htr .Mt VELtBESE 
Son hastalığından kurtulamıya

rak diin akşam Karşıyakadaki rvin
dc ABrıhına kavuşmuştur. Merhum 
uzun .scnelPr m5-ien miihendLc;i ola
rak memlekete hizrpet etmiş. lzmir 
tdadisinin ilk hocaları yanında hu
lunarak kıymetli ve mühim mp\·ki
ler almış vatan evli.ıtlcm yetiştir
mi~tir. 

Merhuma All5htan rahmet. aile-
sine de sabur ve teselli dileriz. 

Cenaze bugün saat 13 tc Karşı
vakad:ı Fazıl bey sokağındaki Pvin-
den kaldırılacaktır. (2510) 

\'asındaki tapn kavdı ve va?İ\•et rapo- \•e Kı7.ıka köylii Kııdir kıblcc:i Z<'keri
~unda y~ıılı (450) lira kıymeti muham- ya bağı ve kendi tarlaları :ıe mahchıt on 
meneli diikkanın mi.ilkiveti arık arttır- clokuz hin heş yü7. elli metrP murahbaın-
ma surl'tivle ve 844 nolu Pmlak ve ev- dıı içindp (53) adc-t zeytin ııttacını muh
tam bankac;ı kanunu mucibint'e b!r de- levi ve lrnlevi miiştemil bai! ve tarlan•n 
fova mıılısus olmak Uzere arttırması satılarak bedelinin verese arasındıı t<>l:.
e 'l /942 Pcrsembe günü saat 15 te kra simi SllN'livle şuyuun izalesine miHl'da
clair,.miz icinde yapılmak üzne bir ay ır 9110/940 tarih ve 143 esas ve 88 b
miiddetlr satılı~:ı konuldu Bu ıırttımıa rat numaralı ill\mın infazı talC'p ed:l
neticesinde atış bedC'li hl'r ne olursa ol- mekle me1k!\r ı::ayri mım'kuliin satıc:•na 
sun en çok nrttıranın U'7.crine ilı:lleo;i ya- vr birint'i arttırmanın 17/}~ 1!\11 tarihine 
pılnraktır. Satış pec:in para ile nlun ıııiic;- müsrıdıf Çarsamba ~ün il sn.:ıt 11 de iC"ra
IPriden yıılnız yli7de iki buC"uk dell'>li- sına \•e bedel muhammrn kıymetİ'~;n 
\•e mııc:rafı alınır inotek sahihi alacal<lı- yiizde yl'tmiş be~ini bulına7.sa on j!'Orı 
larla dit!e-r alncaklıların ve irtıfıık ha\ı'.lo tC"lTldicli ile ikinci rırttırmanın 27 '121941 
c.,hiolcrinin na\•ri mnekt 1 ·· · d"kı' ltrihine müsadif Cumartt'si günü aynı 
.n ..... 1 UZPrın tt 'f ·ı hl . 'k 
haklarını lı::bu ilfın tarihlr,den itibarrn sııa. e ı asına ve ~um:.ıı e): • mın ı ıın:'et-

. · .... 'ır'ınde evr k .. h·t 1 . 1 lerı meçhul oldu,:ıundan ılanen teblıgat 
\'lrmı .,un ..,, a 1 muc; • e er•v e ' f . . •. 
b. ı kt mPmur·1, .. ,,ı·1 • b'l ~· 1 • ı asına karar vcrılmış ve telılıgı mukta-
ır ı e ~ mıze ı , nırme c-n . •ıA k l k 1 ·ı k 

it'ap edPr. Akc:i ralde hakları tanıı sici- zı 1 ~n ~rır:ı as.ı. m~; e~: sa orıuna 1 ı::a 
1.nce 'malum olmarlı1<<"n pav)ac;!T'arlı>n ha- v~ erlt'sın glorc> ı e_;cgı ı::~;t:ıam~- tnrl-
·,. kal rlar] 5 ']2/941 tar·h· -' •t·b 17.ım edı mlş o dıı~um·an tı-•ı ı!;.! !'tHııo;a"'lı-

ı ı,. , ı ~ ı •n..,,.n ı ı arm k . 1 k .. k r· ·ı· ı 
şartnamP herkeze acıktır. Talin olanla- na ·aım 0 ma51;~ere e~-~·;t 1 ,ın o t.:-

hl:i~Lf.'·'e r lf;gü or.r.zj"TAN'da· I 
·-~~!.~~}~! o 2 iNCI nort)K PRO~ ... . !.~~-~-~~~-<-~ 

rın yi1'dr vc-di bucuk teminat :.ıkçası \•e- nur. ( ;, a) 
va milli hlr banka itib:ır mPktııbu ve 
tH0/1.5102 dosva numaraı::ivlc lzorir ildn
C'İ icra memurlut<ıına müraC"a::ı• l:ırı ilan 
olunur. 5134 (2506) 

IZMIR ~tCtU TiCARET MEMUR
LUCUNOAN : 
Ali Arcan ticnret unvanile hmirde 

Ahancnk Akdeniz so'kaibndr. 7 numıı
rnlı hanın 4 nurımııralı deposunda tii
tiin ''e her nt'vi emtia ticnretile isti~nl 
relen Ali Arcanın işbu ticnret unvıını 
t;l'arrt kanunu hükümlerin~ ~öre ıı!cilin 
4102 num11rıısınn kayt ve IP•cil rclll !i-

lstanbulu iiç hafta yeri ndcn oynatan Filim... ~ 
l -- f jnqaoıır \-olu ~ 

DOR07'J LAMUR BİNG GROSBY S 

2-- ~on Akın Tirr~çe 
AL'l'IH SESL1 DİK FORAN 

S E A N S L A R 

1 RER GÜN 14.15 - 17.15 - 20.15- HElt GÜN 14.15 -17.15 - 20.15 •• 
Cıımarf Pc:i Pa1ar Cıımarteoıi. Pa7.ar .. 
9.45 - 14.15 - 17.15 - 20.15.. 11.15 - 14.15 - 17.15 - 20.15 .. 
·~~.oıGG-"'....-~~GGGCC 

f 7,MIR A c:uvr. RtRtNCt CEZA 
HAl<tf'llLfetNf'\EN : 
Fnzla fiayetla lliiç satmağa teşehbiiıı 

eııic;.i v,. bu ıımrtle ihtikar V"nm,.ktan 
•mrlu lzmirrJ,. Kem,.,.11ltınrl>1 n:rlik t'C-

71""""""i ıınhihi N~bil oğ]u F '!'>t K'"mnn 
hnkkında mııhkrmemi7.ce yap•lnn dııTl'" 
"'l'I 1'10'1Ul'I"" rurltırıun SU"ll ııtahit $?Öf;:J. 
-t;;;;.~ .. ,t .. ., !'v':ll; 1.-nrı•nma k"~•ıııı•..,un 1 ~ 
vr 'iQ /3 ncii T. C. K nun A1 ncü mıod
-t .. l .. rin,. t,.vfikan 1 fı lirn '10 kuro" p,;;.ır 
oıırn <'t'Z:l"'il'" rnnhk;.""'ivetine vr .d ,.;;.., 

f'l'7"""'"'"'"i"l" kapat•lml'•tl"lı 211 O/Q41 
tariı..i..,d.. knf1'1r verilcreJ.- hiih .. ii" kAt-
ileşlizi ilin olunur. 5 l 18 (2507) 

ği ilan olunur. 5119 (250i) 

Z AY t 
929 seneııirıdr lzınir tı:!rıatlar okulun

rlAn alm•• oldu?um t11•dik..,ııme\•i kav
b .. ttim. Yeni•ini alıorıoğırn-la., eskisinin 
hükl'T'~ olmnd·;;.,.,ı ilan ec!nim. 

Okulun 121 numarP.cı r>dı. ka' ılı 
Mr.,mrt Rıfat oğlu M·hnıet Mu-
rat Barıı (2508) 

===-= 
IZMIR ESNAF VE AHALI BANKASlNDAH: 

• lsimleriyl.~ his.~~ senefl«-rin!n numnr"l'lnn •~ğlda yazılı olım hi..sedarlanma 
h~s~den mute\•ellıt bo~ bakıyelerini ödemck1en imtina ettiklerinden ellerind .. 
kı hısseler ~sns mukan•lenamemizin on seki7inci maddesi hükmüne ı?Öre An· 
kara Kamhıyo borsasında sattırılmış ve iptal olunmuştur. Satın alanlara Jea1 
hisse senetleri verilecektir .. 

D0NK0 NnSUADAN MABAT 
Sıra Ilissc Hisse V<'ya İsmi ve Adresi 

No. adet mnkbuz No. 

3814 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3823 
3824 
3825 
3826 
3827 
3828 
3829 
3830 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
38.17 
3838 
3839 
3840 
3841 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 

3851 

38S2 
3854 
385$ 
3857 
38.';8 
3859 
3862 
3863 
38r..t 
3865 
3867 
3868 
3869 
3870 
3871 
3872 
3873 
3874 

3875 

38iG 
38i7 
38i8 
3879 

3880 

3881 
3SR? 
3883 
38R4 
3885 
38R6 
3887 
3Sf\8 
3889 

3890 
3891 
3R92 
3893 
3894 
3895 
3~ 
3AA7 
3891J 
3R99 
3900 
3901 

02 101796 
02 8892, 8893 
02 8890, 8891 
02 8900, 8904 
02 8909. 8910 
02 10/5502 
02 ]015503 
02 10/5504 
02 8913, 8914 
02 8915. 8916 
02 8933, 893-l 
02 8931. 8932 
02 8929. 8930 
02 1015510 
02 8912. 8911 
02 8905. 8906 
02 8927, 8928 
02 8925. 8926 
02 8917. 8918 
02 892:\. 8924 
02 8907. 8908 
02 ]f '55]8 
02 8921. 8922 
02 89Hl. 8920 
02 ]0/5521 
02 8755. 8756 
02 89G8, 8969 
02 89~S. 8989 
02 8960. 8961 
02 1015531 
02 8757. 8758 
02 8i51. 8i52 
02 8990, 8991 

02 8994, 8995 

02 1015538 
02 8996. R.<)97 
02 8928, 8929 
02 8956, 8957 
02 89i0. 8971 
02 8992. 8993 
02 1015552 
02 8799, 8800 
02 8S19, 8820 
0? f;Sl7. 8818 
o~ ıo ' 5558 
02 ~811. 8812 
02 10/5510 
02 1015561 
02 8809. 8810 
02 10 '5563 
02 8807. 8808 
02 10/5565 

02 8897, 8798 

02 8i!l5. 8798 
02 55G8/10 
02 ~21. 8822 
02 8823, 8824 

02 8825, 8828 

02 8827. 8828 
01 8829 
02 Sl4i46. 414'1 
02 l0/55i2 
02 ]0/55i3 
02 1015574 
02 10/5575 
02 ]0/5576 
02 10/5571 

02 ]0/5578 
02 1015579 
02 ]0/5?;8() 
02 1015581 
02 1015582 
02 ]0/5583 
02 l0/55R4 
02 10/5585 
02 1015586 
02 l0'55R7 
02 10/5588 
02 10/5589 

Turanlı Firuzlnrdan Molla Halil 
ı ı Evip Cavusun Ali 
ı ı Çerkezin Musta!a 
ı ı Cam Hasan 
• • Nacak Halil ağa 
• Doğancıktan Adem 
• ı Koca Bıvık Mehmet 
• • Bakkal Mustafa 
• ı Deve<-i Halil 
• • Uz Osman 
> • Hacı Hüsevin 
• ı Laz Mustafa 
ı ı Arap hacı HOı::evfn ve Mehmet 
ı • Lfiz Mehmet Ali Çavuş 
'I • SükrU oğlu M~hmet 
ı ı Hacı Halil oğlu Hüseyin 
ı • Ramazan 
:1 • Kadı oğlu Hüseyin ve Şakir 
• • RUstem hnkkı v~ kara Mehmet 
• • Ahmet deveci oğlu 
ı ı Bavram oğlu Mustafa 
ı • Niyazi 
11 ı 0'lman ve Rüstem 
ı ı Muhtar İsmail ve mdayet 
• • Yortanlılı AH 
• Paşaköyünden İsmail ve Çil Hilseyfn 
1 1 Rasih 
ı • Mehmet o~Ju İbrahim ve Ali 
ı ı Halil o~lu fsmnil 
• • Mehmet oj!lu İ7.zet 
• • İbrahim oğlu Hilmi ve Hasaa 
• • Hüc;eyin oğlu Mehmet ve Hald 
ı ı Mı>hmet oğ. Mustafa ve Abo 

dullah .. 
• • Koca Ayan oğlu İbrahim: W 

Hasan 
ı Paşak~yilnden Derviş İbrahim 
• • Hoca Emin ve Mehmet 
• • Hatin Mustafa 
• • Cambazın Hüseyin 
• • Bayram 
• • Hatip o!?lu Ali ve Mehmet Al 
• Örenliden Kürt SUlevman 

• f nce oğlu Hasan 
• Bavram Ali o~. Abdurrahlm 
• Binbac;ı Mustafa ve SUleymu 

Hacı Musa oğlu Osman 
GUcendereli Osman 

" Yetim oğlu Yu5uf 
• • Ömer ve İsmail 
" ı Hacı Emin oğlu Salih 
• ı Hı:ıc;nn ve Hatih'n Musüıfa 

• Mehmet onbaoıı ve Koca İmam 
ı M 0 hmet oğ. Mustafa ve Mm

tafa_ 
ı • ~ahbaz Mehmet ve Molla l 

Halil .. 
• • Cavus İsmail ve Salih 
.. ı Mu!:ta!a oi!. Mehmet ve Rasiti 
ı 11 Mehmet Ali ve laz O. Mustafa 
• • Demirci Hafız Şerli Ahmet ve 

Salih .. 
• • Koca Çoban oğlu Em1ıı " 

Osmnn 
• ı Muhtar Molla Hüseyin 
• • İbra hlm Liltfü 
• • Ali Molla 
• Aziziye kövUnden O<ıman 
• • Fazlı o~lu İhrah!m 
• • 1mnm o~hı Mehmet 
» • Selim ve Mehmet 
:a ı Hn<'ı Hasan oğlu Ali 
• ı MehmPt All oğlu Nuri ft 

Mustaia 
_. 11 J<.Amll ve HUseyin 
ı ı Ömer oğ. Mehmet w M'nmfa 
> • Mehmet o~. Ahmet ve Halil 
> ı Hatin oqlu Ahmet 
• • JJüc;eyin 
• ı Katerinli Ahmet ve HUse,ia 
> ı Snit oj?lu Ali ve Osman 
ı • Hatin Mehmet \•e Halil 
• • CelHkcl MPhmet 
ı • Naim oğlu HUc:eyin ve Ahmet 
• • Değirmenci MPhmet Al1 
• ı Aliclk oğlu Mustafa 

SONU YARIN 

1zmir Defterdarlığından : 
Sııtıt 
No.r.ı 

Muhammen B. 

1 OH Köprü M. F.mlnh,.v dere şehit Nazı-n so. 829 ada 
7 par~l 278.50 M ,1. numnrP.~17 er•a 

1025 Gün•h•nlı mii•trcı>'hi zade sokak 1790 ada 3 panel 
No.hı 174 25 ~1 M. numRTa•ız ersll 

1026 Güzrlyalı R~cl'Iİ 7nr'r ,.,.. mÜ•tecnbi zade sokak 1790 
ııda 2 parsel 1006 M M numnrP.•ız erıııı 

1027 GiizrlvP.lı miistecııbl zade so. 1790 ada 1 parsel 
119.2~ MM 1''1'Tnllrıl"'7 ftTCA 

1028 Köprii M Eminbey şehit Nazım so. 829 ada 8 parsel 
No. 226 MM. numı.H11c:ı7 ıuııa 

1029 Köprti M F..minhrv sehit Nazım ııo, 829 ada 9 panel 
No 247 50 MM numarasız arııa 

1030 Köprii M F minbev dere sehit Nazım so. 829 ada 6 
par•rl 346 M M numaraııız arsa 

1031 ikinci kar111ıtina M Alsancak ve kayseri so. 1758 ada 
3 parsel 307 M '\1 nıımarasız 11r!a 

1032 ikinci kımı,..tina M Muhdes vol so. 1i61 ada 3 parsel 
l 4b 25 M.M. ııurnarnım nrıoıa 

1033 Küprü M dt:re sokak €29 ada 5 parsel 219 M.M. 

Lira K. 

ss 00 

25 00 

130 00 

21 00 

44 00 

48 00 

68 00 

60 00 

30 00 

numaraıııız arsa 40 00 
1034 iküncü knrafl\<ı 1\1 Mısırlı - l•lahane caddesi 669 ada 

21 pam·l 619 3 M ~1. numııra•ız ar•a 1200 00 
1035 Karşıvııkn ocıman zade 1i4A Resadiye so. 109 ada 8 

parsel 424 ~~ M 5 6 tııilı tarla 318 00 
1036 Ha~an hoca M (\ıhıı brclestnnı 337 ada 118 parsel 

16 ~1 M 120 taılı dükkan 400 00 
1037 Umu•bev M 152 7 ti Altın ııoknk t 404 ada 12 parsel 

135 MM. 47-49 tııilı hane ve dükkim 1250 00 
1038 ikinci kıırantina J\1 Kavseri sokak 1 i54 ada 20 parsel 

270.75 MM. numarasız arsa 55 00 
1039 Könrii M F.mınbry sehiı Nazım sokak 830 ada 8 parsel 

214 M M. numaı~.ız nrsıı 53 00 
1040 lkıncı kn•l'ntina M Kavseri sokak 1754 ada l 9 parsel 

224 75 M.M numarnsız arsa 45 00 
Yukıırıd11 vıl7llı ernv · ı pesin paTa ile mülkivctleri 28111/941 tarihinrlrn 

itihıuen 18 S?İİ'1 müddetle müza\'edrve knn,.1....,,,tth•r. lhalrleri 15I12/<)41 
tarihinr mii"adif oazartesi r nü sııat 14 trdir. Tntiolerin muh .. ....., • ., b,.,.J,.lJrrl 
üz,.riNirn % 7.5 h•minat akreııi yatırarak vevmi m .. 7ki•rdr Mm F..mlik mü
dürlüğünde mütcoekkil satıs komi.-.yonuna müracaatlan il~" olunur. 

5065 (2509} 
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Varmı, Yok ' mu ••• 
---·--- ---·---

Moskovada Alman, Ros-
Rn slar B. "Mo· 
lotof" un o~lu 
yok ki esir ol
sun divorlar 

Son Alman ve 
Italyan resmi 

tebliğlerine ~ö

re ''BZİJ·et -·-
tofta Rus tazyiki artıyor 
Moskovada Ruslar müşkül vaziyette, cenuı;ıta 
T~~anrogu tahliyeye mecbur olacaklar gibi .... -·-Moskova, 2 (A.A) - Almaıı mak"nm- Bcrlin, 2 (A.A) - Alman resmi teb-
Libyada vaziyet uzaktan karışık görünüyor .. larının Sovyet esirlerine yaptıi','l çok çir

kin muamele hakkında hariciye komiseri 
Molotofun neşrettiği nota üzerine Hit
lcrciler doğru vakalanı davanan bu ve
~ikanın milletler arası efkfın üzerine 
yapmış olduğu tesiri azaltma~a çalışı
yorlar. Bunun için de Almanların bul
duğu iyi çare Sovyet hariciye komiseri 
Molotofun glıya esir edilmiş olduğunu 
ıddia ettikleri oğlunu bir yalanlayıcı 
olarak ortaya sUrmek olmuştur. Bu iş 
için Gestapoya satılmış bir adam ve bil-

liği : Şimal Afrikada Tobrukun cenup 
doğusundaki knrşılıkh çarpışmalar son 
günlerde Alman - İtalyan kıtalarının 
muvaffaklyetleriy le bitmiştir. MUhasara 
alhndald kuvvetleri kurtarmağa teşeb
büs eden düşman geri püskürtülmüş ve 
ciddi kayıplara uğramıştır. 

Radyo gazetesine göre Mo!!kova 
<>nurdekl şiddetli muharebeler müthiş 
11obıklıı .. a rağmen devam etmektedir. 
Ve on h"ddini bulmuş gibidir. Alman
ların Moskova etrafındaki yanm çenbe
ri bir az daha darlathklan anlaşılrvor. 
Almnlann Moskova hücumlannda 600-
700 bin kişi ve 8000 tank kuJlandıklan 
anlaşılıyar. Sovyctler de tehlikenin art
tığını itiraf etmektedirler. 

Tulada vaziyet Almanlar lehinde 
~örünüyorsa da Sovyetler bir baskın ile 
Tulanın tam şimıılinde bir demir yolu 
elde etmişlerdir. Fakat Alman taa rruzu 
,imal doi?u istikametinde inkişaf ettikçe 
bınada Ruıılann kalması kolay o1mıya
caktır. 

ROSTOFTA RUSLAR HA.KiM 
Ro•tof muhnrebAlerine gelince: Bu

rada cJunım yine Sovvetler lehinde gö
rü1i.iyor. Sovvetler Almanlan takip et
tiklerini bildiriyorlar. Tasrnnrosrun a1ın
drl;'1 Almanlarca tı-kzip edilmekte ise 
de, ltalyan teblii!inde bu şehrin şimal 
bahsmda harp],..rden bah'!edilm-lct .. •Hr. 
Buna nazıuan Tııganro'?lln henüz Rus
larca isval edilmemis bile ol•a. buvün 
yann Almanlıu tarafından tahliye edi
lccr:";i sövlenebllir. 

Almanl!'lnn Ro!ltofun 180 kilometTe 
batı'!ıncla Marvnpolda bir cephe t~ine 
mf'!r.hur k,. lAr.ııklan ıtn)Aınlrvor. Sovvet 
ba•k:ısı, 250 kilometrt•lU: bir ceph .. üze
rinde oldu~una 2öre ltalvan ve Alman-

ların iddialan gibi pek te ehemmiyetsiz 
görülemez. Sovyetler bu bölgede aldık
lara mühim miktarda ganaim miktannı 
hususi bir tebliğ ile bildirmişlerdir. 
Tebliğde esirler hakkmda rakamlar ol
mndığınn göre Alman kuvvetlerinin bü
yük bir kısmının kurtulmuş olduklnnna 
hükml"tmek icap eder. 

UBYADA 
Libyadaki muharebelerin l"n çok şid

det bulduğu yer olan Sidi Rezeg böl
gesinde durum çok karışıktır. Bunun 
için burndnki durumu incelemek gü~lc§
miştir. 

Cenuotan ilerliyen lngiliz kuvvetle
rile T obruk kuvvetleri arasında bir ir
tibat olduğuna göre çenberd,..ki mihver 
kuvvetlerinin henüz dışarıdAki kuvvet
lerle birll"Şmedikleri anlaşılmaktadır. 

lngilizler asıl mf'ydan muharebesine 
.. hemmiyet verdikleri icin Sollum ve 
Bıırdivaya fP7.ln eh,..mmivet venne~k
tedirler. lngiJi7}er durmaksızın meyda,, 
mı•hnrebeııi sahasına kuvvet göndermek 
tedi .. Jt-r. 

Suriye. Irak ve lrandnki motö,.lü kuv
Vf'!llerin ele bu cepheye gönderildiği sa
nılmaktadır. 

Rn .. tofı•., Ruslarca i"'tirdadı KatkA<ı· 
y:-dııki tı-hlikrvi uzaklaştırmt<ıhr. Bu 
s"h .. ple lru,.!Jizlıorln orta 11::1rktald lcııv
vetlerinin bir km·nını Af·l~"va naklet
mı-lerinde bir mahzur yoktur. 

tün Hitlerciler bir komedya oynamış
lardır. Bu derece gülünç bir komedya 
tertip ederken Hitlerciler yalnız bir h&
diseyi itibara almamışlardır ki o da Mo
lotofun hiç bir znmao oğlu olmadığıdır. 
Bu gibi beceriksizce manevralara baş 
vurmaları için Hitlercilerin ~!erinin her 
halde pek fona gitmesi 15.zun gelmekte
dir. 

* Radyo gazetesine göre Berlin, Rus 
Ajansının tekzibine r::ığmen Molotofun 
bir oğlu bulunduihı, şimdi kendisinin 
Almanyada esir oldui!u ve babasının be
yanatını tekzip ettiği hususunda ısrar 
etmektedir. 

Molotofun omu var mıdır. vok mud•!r? 
Bilmiyoruz. fakat p:::'oongandn bu basit 
hakikati bile karartıyor! 

---- -et-----

Libyada cann.şmalann başladığı ta
rihten beri 9000 den fazla esir alınmış
tır. Bunların nrnsındn üç general var
dır. Bir çok tonlardan b:ışko 814 İngiliz 
tankı tahrip edilmiş veya alınmıştır. 107 
İngiliz tnyyaresi de dUşürülmüştür. 

Roma, 2 (A.A) - İtalyan resmi teb
l~'i : Marmnrik meydan muharebesi ba
zı noktalarda şiddetle devam etmekte
dir. Tobnık cephec;inde en ileri tec;kıl
lerin fnalivetl ve iki taraftan şiddetli 
topcu diiellosu olmaktadır. Sollum cep
hesinde müdafaamız dtismanın arka ar
kaya hücumlarına siddetle mukavemet 
etmistir. s:di Ömerde karşılıklı hare
ketler vardır. 

Merkezde Skli Re7..ak bölı?esinde yapı
lan rarnısmalarda diln aralannda gene
ral Mill Re!!innldi olduğu halde, 1500 
esir alınmıştır. 

Tobruk açıklannda bir İtalvan tornil 
tavyareleri teskili 5000 tonluk bir İn
giliz kruvazörüne üç toron isabet ettir
miş ve kruvazör batmıştır. _______ , ___ _ 

~.<:).<:)~~~~,..:;;:::,,.c:::::,..c:::::~..<::-,...c;:-~~.....::~~~~:::"'>"~~~~:::::::,...:::::::,...:::::::,...ı:::::,.ı:::::,.~ 
B ir Pro11a2"an- Rıısvada son 

hamleler Amerika • .Jooon va 1 
görüşmesi v;ne bosladr 1 -·-(Baştarah 1 inci Sahifede} 

Amerikanın Birmar.va yoliJe Cun2kin
ge yapılıtn hıup malzemesi naklivatın• 
tayvını-lerle korumak nivetinde nlduinı
nu bildiren lıaberl"r siyasi ve a .. keri ba
kımdan çok vahim bir iş olarak telakki 
edilmekt"dir. Blr]rııik Amerikanın bu 
tedbiri A. B. C. O. devletleriyle anla
ıarak nldı~ı düşünülebili• ve burmn kin
dir ki Japonyanın bu tedbiri A. B. C. D. 
devletleri tarafından vapılmış silahlı bir 
kı"'kırtma olarak telakki etmesi icap 
eder. 

ÇIN HARBE DEVAM EDECEK 
Londra, 2 ( A.A) - Tavmı..in mu

habiri Amerikan - Japon gÖ•Üqmrleri
hin neticesi ne olursa olsun Çinlilerin, 
Çin tapraklannda tek japon neferi kal
mayınr.aya kadar harbe devam Ptrnek 
azminde olduldıtnnı yazıyor. Mareo;al 
Çankay Sek ve hükümet azası Mançuko 
~eri verilmedikçe bamın imkansız ol
duğunu her zaman söylemişlerdir. Cln
Jil .. re vöre Rinnanya voluna hücum bir
leşik Amt-rlkeda reaksiyon yaratmak 
rnak .. ııdivle yapılacaktır. 

AVUSTURALYA VE YENi 
ZELANDA IHTIY ATLI 
Singapur. 2 (A.A) - Duf Kuper 

Avu•turalya ile Yeni :Zelandaya yııptıifı 
9eyahatten dönüsünde bu memleketle
rin Japonya ile bir harbin önii.,e ~eçil
mesinl istediğini söylemiştir. Bu mem
leketler zaman kazanmak icin do•tlarını 
Ye prensiplerini feda etmiveceklerdir. 
Cesarı-tleri ve harp sravretlerine f~tirak
leri bilhana lcayde değer. 

Singapur, 2 (A.A) - Salahiyetli 
Sinl?8pur mııhfillerine p:elen malumat 
Jaoonyanın Bameo yakınında mandast 
altında bulunan adıılarda harp gemileri 
toplncl•"ı hakkındaki haberleri teyit et
mem,.Jı:tı-dir. 

AMı:"RtJ( A.N DONANMASININ 
l'UVVETI 
Nevvork. 2 (A.A) - Bahriye nazm 

albııv Knoks Amerika mecmuasında neş 
Tettii?i bir makel"de Amı-rikan donan
masının her iki Ü!leanda bütün ihtimal
lere kıırşı kovacak vazlvette olduğunu 
.ö .. 1-niktf'!n ııonra divor ki: 

Donanmamız stratı-iik hare'k-tlerini 
aürntle yapma'"lna imkan veren Panama 
kanalı Sc"lY<'~inde beriki okvamvrta beli
ren tı-h lik,.lı-rı- kıır!ll koymai?a hazır bu
lunmaktad•r. Atlantikte ateş etmeğe 
baııJadık. Pasifikte mütı-vekk•z bulul"U· 
yoru7.. nonal"mamı7dıı 1 7 saf hem zırh-
1ıtrı vardır. 15 zırhlı in"a hıılindedir. 7 
tavvare gemimiz. 3 7 kruvazör. l 72 
dt"!ltrover. 1 1 3 deni7ıtltımız vudır. 11 
tıııvvare gel"f'İ•ivle. 5 4 kruvazör. 1 <)2 

detıt••wt-r. 7 3 deniznltı f ...... halindedir. 
Donanmnm1m17'ın 5ROO tayyA•ıo!ll 

pek ye kında 15 bini bulacaktır. Filo
muz ("l')k attıı taliml•ri yapmı .. tır. u.,ııt
Jn"m" 1, ki ftnlvan filosumın en 7.evıf t11-
r11fı telim vapmıık ici" kafi derecede 
banıt:ı m~lik nlmamnc:,,lır. 

tNr.•1 .t7T J:'.RE GöRE 
Londra. 2 (AA) - BMltca ga7.ıote

lı-r uzak ııarktaki vazlveti incclemektc
dirl .. r. 

Ot"vli Telamf dlyo- ki: 
~ lan"'"VR b"ZI •ivn .. i fi,..j?i,.meler van 

m11rl11T1 Amt>rilta ile 11nll'l•"maz. l-'ııro 
olıın ohmvacac;, h,.niiz mA ır...,, cf,.c;n .... 
Cf,. İı>rH•.,v11nın 'hart'krtl hi7'e her an jçin 
ha7•r ı,.,ı,,n,... .. ~, t"mrerlh1or. 

T ımonvn Hn]l,.n,JR• J-lin.llqtanrna tı-

cınn"";,. ,. .:f .. erğj yerdt" belkj Siyamı t('reih 
eCf .. ,. .. l;tir.> 

CJDt,. .. t,. bu hu•mıtA ;ııoonveva ivi clil
ıiin,...-~ınt tıııv .. i••P ,.••tkt .. n !IOnrR • T " " "'- · 
VI\ /\ 1..,.,..,... •• 'lnın Pnı ,.. .. .,,.vııı vııınt•~ r;J..; 
~ : . _....,, ~::ı .... vüzlP bomn"k erztı!Otındıı

dır -. Oiwır. 
Deyli Meyl ite Japonyanm bueünkü 

U:zak Snrh 1s 'eri ___ ,. __ _ 
l~oltanda ı: in-
distanı kı,v-

vetJelidİ 

da n•~tku 
---·---

B. Gobels "ıngilter eyi 
mutlaka yıka-

cağız,, diyor 

---·---
lft' oskova sıkışı yor. 

Rosto/ ta ~ilman ka. 
vıpları bii vüh 

~-~ ~-~ 
-•- Göbels Amerikan yardı· Amer· talnlara göre Al· 

Binden çoq hava n1ey- mınc!2n korkmn"oruz manlar yenilince düş· 
eliyor ve Yahudilere manlar11n1z hile yaptı 

danı va,,ıldı hücum ediyor.. cHyorlar .. -·-- -·-- -·-Londra, 2 (A.A) - Hollanda mahfil- Bcrlin, 3 (A.A) - Alman propagan- Kuibişcf, 2 (A.A) - A1manlar hafta 
ıerinde bildirildiğine göre doğu Hollan- da nazın CHbels haber verme bakımın- ~onunda Moskova etrafındaki yarl"lll 
da Hindistanında hava kuvvetleri para- dan Alman görUşUnU anlatan bir nutuk çembt!ri bir az daha sıklaşt1rm1!ılardır 
şütçil kıtaları, pike bomb3rdıman tay- s~~le.miştir . . Göbels Aln:~n haberler : er- J?_üsman l\fo'>k?vnya karşı harekatın 40 
vareleri deniz tayyareleri ve asker nak- vısının neşrıyatıru İngılız haberlerıyle tumen ve 8 bm tank kullanmaktadır. 
lınc mahsus tayyarelerle geniş ölçUde mukayese ederek İngil=zlerin bütün ha- Buna ra~me.n ilerleyişi yava.şl~mıs~.ır. 
kU\•vetlenclirilmiştir. Takım adalara disclerl vanlış tesbit ettiklerini söylemiş Adım adım ılerliyor. Askerl:rımız duş
Amerikadan son modCTil bombardıman Polonvolılann Berlin kapısına geldikle- mnno aldığı her karış topragı pahalıya 
ve av tayyarelerinin gelmesi devam et- rint, Fransızlann Frankfurt ve MUnihe "?al etmektedirler. ~oskova mii~af!le
mektedir.. Binden fazla gizli tayyare girdiklerini, Girit adasını bırakmıya- rınln kahramanca !1'1udaf~:ısından ıs:ıfa
mcydanı yapılmıştır. Hava kuvvetleri- cakları hakkındaki haberleri buna misal d.c eden kuvv~llerımiz dort ceı>he uze
nin emrindeki tam mevcut!u hava mey- vermiştir. Nazır, hadiseleri olduğunun rmde karşı hücumlar yapmaktadırlar. 
<ianları mUrcttebatının geniş kadrosu tersine gösteren Sovyctlerle bu hususta • Filhakika Al!:11anlar Rostofun batısı~-
2skeri hazırlıkların geniş.iği hakkında münaka!':a bile edilcmiycccğini söyliye- can cm~ba dogru cenahtnnv yaoıla.n bır 
bir fikir verecek mahiyettedir. rek söztine söylece devam etmiştir : karşı hücuma uğramış ve agır ~ezımete 

----,-8 • - Karşı taraf hakikati olduğu gibi ~ğratılnuşlardır. Rus kuvvetlen Roc:~of 

A 
söylemeğe cesaret etmiyor. Londrada l.zerine taarruz}a;ıı:ıda Gen.eral Kle.ıst 

vustural va cıcıkla. h b" k 1 ı:.. h '-'- d 1 •. ·ı kumandasındakı ıkı tank. bır motosık-
• ar ın a7'anı aca~, aKKın a nası .ımı 1 t bi S tU · · il h · t • 

be 1 ğ• • 1 ç·· e ve r . menını m :ı ezım e mış-r ı n da bir çarp ısma . s enece ını soran ~es :r artmışbr: or- lerdir. Bu kuvvetler Taganruğ istika-
• rıl Japonya - Amerıka ıle harbe gırerse t • d ka k k k 1 d + • d d h 1 L. be . . . me ın e rma anşı açmış ar ır. 

--•--;- • ı~gilte;<>nın e er a ı~r gırece~nı Almanların Rostof Uzerindm ileri ha-
(Baştarafı 1 mcı Sahifede) so~ledı. 1.n~iltere rla?a .. zı~·ade YB;rdım rekelleri muvaffak olsaydı düşman bel-

kUmeü Sidney kruvazörllniln kuvvetli ed·lmesl ıçın Atla~:ık otesı~rlen rıcada ki Kuban Uzerine yürüyecek veya ce
bir şekilde silAhlandınlmış bir Alman bulunurken 'k.endısı Amerıkaya nası1 nupta Kafkasyaya tevcih edecekti. Bel
ticarct gemisiyle bir muharebede bu ya,.dım edebilır~ ki Kafkasyanın Rusyanm diğer geri ke
korsan gemisini top atcş.lvle batırmış Ruzvelt. harbın arkacnndan koşuyor .. s:miylc her türJU muvasalasını keserek 
oldu~nu bildirmektedir. Bu çarpışma- Harbe girme nivetivle İnl!ilizlerin nazik doğuda Stalin~ad ve Volga üzerine tev
da Sidncv kruvazörüne de isabetler ol- durumunu nasıl dPğic;tirebilir? dh edecekti, Rostof zaferinın ehemmiye
muş ve kruvazör batmıştır. Başvekil s:mdiye kadar İn11ilizlcrin büfün he- ti Rus seferinin filen bittiğine geçen haf
Avusturalya milletine bir hitabesinde c;anlan yanlış ~ıktı. Ahlok;ıl:m karsı ah- ta dünyayı inıındırmağa çalışan Fon 

foka ile tesirs1z kaldı. İn~ilizlerin Avru- Ribbentrobun sözlerinden sonra bir kat 
demiştir ki : 

_ Avusturalya halkı Sidney kruva- oava tekrar dönmeleri imkansız görü- claha parlak bir şekilde kendini g&ter-
zörilndeki mürettebatın Avusturalya nüyor. mektedir. 
bahriyes7nin ananelerini muhafaza ede- AMF.llti<AN YARDll\ILARI VE ROSTOFTA ALININ 
rek sanlı deniz hayatına düsmanla mu- İNGiVrERE GANiMETLER 
harebe ederek son vermesinden gurur Ameriknn vardımt bizi korkutamaz.. k 

1 Mos ova, 2 (A.A) - Rostofu dti<;-
ve iftı"har duvacaktır. BUyUk Britanya imparator ui?unun so- d man an geri alan kuvvetlerimiz 118 

Londra. 2 (
0

A.A) _ Avusturalya filo- nunu buı:riin veva yann içinde J?Ören- tank. 210 top, 306 mitralyöz, 118 mayn 
suna mensup Sidney kruva%örünUn ba- lerden değilim. Bu yanıyı sarsmak ic'n makinesi, 4050 tüfenk, 871 otomobil iq-
tırdıftı siliihlı Alman ticaret gemisi 9400 daha bir cok taarruzlar lazımdır .. Her t.ınam etmişlerdir. Diğer bir çok silah, 
tonilatoluk Stavervan korsan ~emisi idi. ,..,nncıi tarihe kadar venemediğimiz tak- malzeme de ele geçirilmiştir. Bunlar ilk 
B~ kac zamandnn beri bu gemi 41 nu· dirde artık yenemiyere~mizi söylemek rakamlardır ve tamam değildir. Muha
maralı korsan parolasivle anılmakta ve cocukC'a bir iddiadır. İn~:liz - Amerikan rebe devam ederken ganimetleri say-
Komoran adını taşımakta idi. endilstrlsi hızla calışıyor. Fokat bizim mak mUmkUn olacaktır. Rostof harcka-

--- ve müttefiklerimizin endüstrisi de boş tında tayyarelerimiz ve karşı koyma ba-
durmıyor. taryalarımız 102 düşman tayyaresi dU-Yunanistan ve Yrıgos· 

lavYa'7ı ndtctıdeleye 
:weni tPsvllder .. .. 

Lnndra, 2 (A.A) - Yugoslavya 
lmıl,ı Piyer ve Yunanistan veliahdı prens 
Pol dün radyoda Nazi ziilmune karşı 
mukavemet gösteren milletlerine bi .. ,.r 
hitabe ile cesaret vermişlerdir. Kral Pi
per Yugoslav mukavemet harı-ketinin 
başında bulunan albay Araia Mihalovi
-;i tebrik etmiş ve dt>miştir ki: 

- Albay Araia Mihalovıç memleke-
ti kuranlar ayarınd .. bir fehlr. 

'"n·ekı-ti Fransa yıkılırken ft ııılvnnın ha
·ekf'tine be"7etivor. cSu Farkla ki Ru<ı
vn henüz yıkılm,.dığ: irin japonya tered
düt <>Ö11tt-rmt>ktt"dir.> diyor. 

T aymis g117ek'!!İ japonvnnın kom!lu
larivle vapmnk iGtedl"'i iş hirlivhıi knm
rı••nn daya!"arak hnrf'ket dii"•ürü ol.,.-nk 
lt11bul ı-tmt"kte ve iapnnvado rııatbuat 
ı.;; ..... iyetinin yokluğunu ileriye ııürm~k
tedir. 

Tnlcyo. 2 (AA) - Yumuri C:.imbo
"a !"Öre C:.ivıHnnPki jıınonlardn"' bir en 
~ adı bilr!Hl..,..; •. en bir vapurla bugü,. 
hareket etmiılerdir. 

H A KIKAT VE BLÖF şürmUşlerdir. 
Mihverin Amerikavı aralannda pay ROSTOF MUVAFFAK.IYE:r.t 

etti~: uydurmadır. Ruzvelt İngiltereyi VE AMERtKALlLAR 
bekliven flkibetin öniine J?e~miyecektir • 
,..iinkü Ameriknn vnrdımmın da bir had
di vardır. Almanva. hakikatle blöfil 
nvırt etme.,ini dPima bilmistir. Avnroa 
muharebede kalkınacak olursa, bu
nu mihverin savec:inde elde edecektir .. 
Avnına yeni şekliyle onu kuranlara ait 
olacaktır .. • 

y A uuotı,~R IJAKKTNDA 
Göbels hu harpte diinvo vahudili~l

n1n mesuliyetini hatırlatarak demişbr 
ki : 

• - Ham sonrac:ı islerinin en cahuk
lar1 arasında vahudi mesı>lesinin halli 
v:ırdır. Avı-una yn~rrıak mı . yoksa yok 
olmak mı i.,tivor? Buna karar vermek 
vaziyetindedir •. • 

----- -----
Fsr.ı~,.. .. ,,..,,,,., '1'1..,,.-,..f!ı t'lp• 

ralılaf'ı ''~alı Ptti. 
Stokholm. 2 ( A.A) - Fin parla

..,...,."ltosu Ru<ılardan tekrar alınan top
•ıoıHarın FinlanrH,.aya ilhakına ait ka
unu tasvip etmiftir. 

Nevyork, 2 (A.A) - Nevyork Herald 
gazetesi yazıyor: 

Rusların Rostof zaferi Almanlann 
bu şehri zaptettiklerl zaman hadiseyi 
çok büyük bir zafer olarak ilan etmele
riyle ölçUlebilir. Rostof, Aimanlann ele 
geçirdikten sonra bırakmak mebcuriye
tinde kaldıkları ilk büyük şehirdir. Bu 
cepheden Almanların Moskova cephesi
ne kuvvet kaydırdıkları anlaşılmakta
dır. 

N evyork Herald Tribün diyor ki: 
Rostofun geri alınması bizz:ıt bu şeh

r:n stratejik ehemmiyetini çok geride 
bırakan bir manayı haizdir. Rusların yal
nız taarruza geçebilmi~ o!malarivle bu 
zaferin vl'rdi~i sevlnci başh basına haklı 
gösterecek bir hadisedir. Berlinden an
s.zın yükselen kin seslerini duymak ka
bildir. Almaniarın cekilişıerine başlıca 
sebep olarak ~öniillii1 eri gö..c;termemelerl 
~nyanı hayrettir. Hitler yenilmez bir or
dusu olduğunu söyltiyor, yenildiği za
man hPmen dtl<;manlarının hile yaptık
.ıarmı iddia ediyor. 

Parti Meclia Grubu dün toplandı 

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

Milli Müdafaa, Ticaret, 
Ziraat ve Münakalat ve

killeri izahat verdiler 
------------~~---x*x~----------------

Ankııra, 2 (A.A) - C. H. P. mec- gören vatanda~lara ne ,ekllde tazmt,,.S 
lis grubu umumi heyeti bugün 2/ 12/ verilegelmekte olduğunu hükümette• 
941 saat 15 te reis vekili Seyhan mcb- soran diğer bir sual takiri vadı. Talıı
usu Hilmi Oranın rei!liğinde toplandı. rirlerin okunmasını müteakip kürıb" 
Celsenin açılmasını müteakip geçen top gelen alakadar milli müdafaa. tJcaret. 
lantıya ait zabıt hulasası okundu. iktisat, ziraat ve münakalat vekiJled 

Ruznamede nakil vasıtalarında kul- kendi v"kaletlerini ilgiliyen hususlart 
lanılacak mayi mnhrukatın daha idare- cevap vermek suretiyle grup umu,..r 
1i bir surette kullanılmasını temine ya- hevetini tenvir etmişlerdir. 
rar hükümetçe ne gibi tedbirler düşü- Ruznamede başka madde olmadığııt" 
nüldüğil ve ittihaz edildiği hakkındaki dnn saat 17,50 de toplantıya son veriJıo 
sual takriri ile tren kazalannda zarar mlştir. 
~ 

'f ürkiye ite Surive ve Li:hnan 
~ . 

arasında sevahat kolavlıiı 
Ankara, 2 (A.A) - Hariciye Vekale- kfuıun 941 tarihinden itibaren devaııl 

tinden tebliğ edilmiştir: <>dcceklerdir. Yolcuların Suriye budıl" 
Türkiye ile Suriye ve Lübnan ıırasın- duna muvasalatlarmda salahiyetli malcr 

daki seyahat kolaylıklarını idame için matın pasaportlan dam~alnyacakları .zf 
Türkiyedeki İngiliz konsoloslukları bu mutad harçları istifa edecekleri aıakr 
memleketlerden vnki olacak vize talep- darlarca malum olmak Uzere tebliğ oll>' 
ierini kabul ve işbu vizeleri itaya 1 tlk- ı nur. 
<:JI' --~ ,...:;;:~~><::><::~~~~~~~::-...C:~"" 

~~ il!i korunma kanuıaJJnda 
vapılacak tadilat 

Anktıra , 2 (Hususi) - Milli Korunma Bu münasebetle hükUmetin büyUk -" 
kanununda yapılacak tadılat hakkında maye1i bir teşkilat lmrarak hayat pabr 
hükürnctçe hazırlanan proienln pek esas- }ılığını önlemc-k için nAzım bir rol oyıtr 
], tedbir ve hilkilmleri ihtiva eylediği 
söylenmektedir. Proje parti meclis encü- ması fikrinin de hakim bulunduğu kar 
menindf' yarın (Bugün) sabah görUc:Ule- dedilmektedir. Muayyen gelirli vataO" 
t>ektJr. Bilhassa hayat pahJlılığını önle- daşların menfaatlerinin korunması fijıf" 
yici tf'dbirlcr iizcrinde durulmaktadır.. rinde de durulmaktadır. 
~~~"><:::><::><::><::><::><::><::><::><::><:::><:::><:::><:::~ 

Bav T ,,vf ıkin cenazesi dün koldırıl'1ı 
İstanbul, 2 (Hususi) - Dün gece vefat eden maarif miidürümtız bay Tevf* 

kin cenazesi bugün (Dün) merasimle kaldırılmıştır. 

Sobıt )\ovan yerıi drfi idare komutanı ol da 
. İ~ta?bul, 2 (Hu~si) - örfi idare komutanlı~ına Sabit Noyanın tayin edlJ

dığı vılt\yete ve aıt olduğu resmi maka nılara bildirilmiştir. 

• Çörçilin yeni 
lıevanatı ____ ,,_ __ _ 

lngilız ordusu vahın· 

da 2,5 mıl yon kifi 
daha kazanıyor -·-Londra, 3 (Radyo) - 1ngilterenin 

harp gayretlerini takviye maksadile ya
pılan yeni kanun layihasının müzakere
lerine başlanması münasebetiyle başve
kil B. Çörçil Avam kamarasında bir 
nutuk söylemiştir. 

Yeni kanunun başlıca hedefi, mihvere 
karşı harp eden kuvvetlerin artmasını 
temin etmektir. Bu sebeole askerlik 
hizmeti azami 50 yasına çıkarılmış ve 
askerliğin başlaması da asgari 18 ya
şına kadar tesmil edilmistir. 

Bundan baska 20 ile 30 yaş arasında
ki kadınlar da askeri hizmetlere sevke
dileceklerdir. 

B. Çörçil kanunun ana hatlanndan 
bahsetmiş ve ez.elimle demiştir ki : 

•$imdiye kadar fena veya yarım tes
t=h edilmiş kıtalarla, iyi teslih cdılmış 
bir düsmanla dövüşmek mecburiyetin
de idik. Bu fena devir geçmiş ve niha
yet bulmustur. 

$imdi askerlerimiz gerek silah ve ge
rek talim cihetinden düsmanla müsavi 
şartlara maVktir ve biraz sonra üstün 
sartlar altında dövüsecektir. 1941 sene
sinde. baslıca meseleler vasi mikyasta 
hall<>clilmiştir. 
HAl~ karsılaşmakta bulunduğumuz 

kadın ve erkek kıtlığı meselesine 1942 
senesinde karşı gelmeğe muvaffak ola
cağız. Kurulması evvelce kararla~ınl
mış olan silôh ve harp levazımı fabrika
larının ekserisinin inşnsı bitmiştir. ş:m
di bunlara lsci ve insan temin edilmeli
dir. Vücuda J?etirme~e muvaffak oldu
mıınuz kuvvetli ordulann mevcud:ye
tini temin etmeli ve arttırmalıyız. Hm·a 
ve deniz kuvvetlerimizin mtitemndiyen 
ırenislemesini temin edecek adamlar ye
listirmeliy!?" 

Makin eve 
.,, Prilirken , •.•.. L 1 

Lıbya harbınde aon 
vaz1yet 

Kahire, 2 (A.A) - Askerl sözcO JJ
man kuvvetleri arasında bu~nkil J{ah~ 
re tebliğinde zikredilen b!rle:şmenin sod 
zafere olan İngiliz inancını hiç bir sUret" 
le ortadan kaldırmadığını biJdirmlştir .. 
Bu birleşme isi yalnız bir kaç gün içi" 
geciktirebilecekleri birleşme ancak rtıe.,. 
zii bir muvaffakıycttir. Tobrukla ol_. 
bağ dUsman nüfuzuna raibnen old"'9' 
gibi muhafaza edilmektedir. 
AMERiKALil ... AR SANGHAYDAN 

AYRU..DI 
Manilla. 2 (A.A) - Pres Dent Madi

son ve President Harrison adındaıJ 
Amerikan vapurları Manillaya gebnif' 
1erdir. Bunlar $anghayda bulunan bO" 
tün deniz erlerini getirmislerdir. sanC' 
haydan ayrılan bir çok siviller de bu vr 
purlarda bulunmaktadır. 

RUZVET..T JAPONYADAN 
İZAHAT iSTiYECEK 

Vaşington. 2 (A.A) - Sanıldıltı",' 
göre mister Ruzvelt Japonyadan Hin&" 
çinide ve Siyamda yapılmakta olan J~ 
pon asken hareketleri hakkında izsi>' 
istivecektir. 

PARAMA Ti' A MUHRiBi BATI'I 
Kambera, 2 (A.A) - Paramatta ır 

mindcki Avusturalya muhribi torpili"' 
nerck batmıştır. 
RUSLAR, ROSTOFTA AI.MANJAJd 

TAKiP EDiYOR.. 
Moskova, 2 (A.A) - Sovyet kll"\'et' 

leri Rostoftan geri cekilen Alman ordd" 
sunu hızla kovalamağa devam etrnekt"' 
d!r. Rus kıtalan şimdi Rostofu arka~ 
rında bırakmıslardır. Her gün bir c;v-
köy yeniden ele geçirilmektedir. cerıtıP 
cephesinin bazı kesimlerinde Almanl•' 
Rus taarruzunu durdurmak için üm1~ 
sizce gayretler sarfetrnişlerdir. Alına12"' 
lar geri cekilme hareket:ni gayretler~ 
Jann geri çekilme hareketini emim:e:J 
nltınn almak icin büyük piyade ıop(
ve tank kuvvetleri toplıyabildikleri yet" 
lerde kanlı muharebeler olmuştur. 

Hindistanda kurulan kuvvetli orduya 
modern teçhizat temin etmelidir. Kendı 
ihtiyaçlarımızı temin ettikt<'n başka ta
nhhilt ettiğimız yerlere ve Rusyava mü- bulunmnlan lnzımdır. Bu adalara. cih8 • 

him mikdarda lcva7.ım gfödereccğiz..ıı nın mukadderatı ba~lıdır. Rusvnda ~~ 
Bay Cörcil . ordunun veni kanun saye- vaffak olamıyan Hitlerin gazabını bJY 

sinne 2.5 milyon kisi kazanacağını söv- tevrih etmc..ctl mUmkUndilr. 
ledikten sonra sözlerine şu suretle de- Biz Bitlerin kuvvetlerini her :zam~ 
vam etmiştir : hUyilk kuvvetler ve modern silAfılat 

• - Harbin nihayetine kadar iki bil· karstlıvncnftız .. • 
yük tehlike ilr karsı karsıva bulunuvo- Londra. 2 IA.A) - Bu.(?Ün Avam Jc•" 
ruz ki hunlar ela istil !\ tec:ebbüsii ve ha- IT'nrrıc:md;ı Çöl"<'il kf'ndi adına ve Atfle' 
\'8 taarruzlıırıdır. İstiJA tesebbüc;ünil 1 c=ncJair Bro\'rı ve Bevin adlanna ~..'! 
akamctP. ull'Mıtmak icin iy! talim görmüş len a7amt milH ~vret haklnndaki k81"""" 
faAl .lutalanmwn daima teyakkuz il7.ere , suretinin kabulilnil 18temiştir. 


