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Af, rkado harp de
vam ediyor 

(Bnştnrafı 1 inci Sahifede) 

Razakın batısında Elduvada bir müdaf an 
keşif kolumuz b:r k nç düşman topunu 
tahrlbe muvaffak olmuştur. Hcrhaldl' 
Solll·•n, HaJfaya bölgesinde muhasara 
edilmiş düşmnn garnizonunu denizde1t 
iaşe tesebbi.isünde bulunmuş olan küçük 
·r vııpur limnna girmeğe muvaffak ol· 

ınadan evvel topcumuzun ateşi ile geri
ye nüskiirtülmUştUr. 

F..sirler Mısıra gelmektedir. Bunların 
enısında Almnn Afr.ka seferi heyeti 
kurmovından bir yüksek subay var<lır 

Tayyarelerimiz kara kuvvctJerimıze 
tesirli mUuı.hcrctlerlni tdnme ettirmişler
dir. Eladen ve Seydi Razak bölgelerin
de dilsman toplulukları muvaffaldyetle 
bomba1anmıstır. 

SEYDIRAZAK l~~FINDA 
Londra. 3 (A.A) - Londraya gelen 

en son haberlere öre Britanya kuvvct
lerlle faşist kuvvetler a.~ında geçen 
çetin mücadelelere sebep olan muharebe 
de halt\ Almanların elinde bı.tlunan Sey· 
di Rauık etrafında devam edilmektedir. 
BARDİYADA 
Bardiyndaki İtalyan iaşe depolan ln

gl]iz bomba tayyareleri tarafından bom· 
balanmıstır. 

ELDUDA j Git .. İZl..ERDE 
Londra, 3 (A.A) - Libyada Seyclı 

Raznk etrafında muharebeler devam ed:
yor. Brltanya kuvvetleri Eldudayı ell~ 
rinde bulunduruyorlar. Hudut bölg~ 
sinde de harekAt devnm etmektedir. Gö
rilnll göre İtalyanlar baIA Bardiyada
dırlnr. Yeni Zclandalılar burasını çevir· 
dikleri zaman boş bulduklarını bildir· 
mişlerdi. 

Londra, 3 (A.A) - İki zırhlı tilmeni
nf birJ~Urmeğe muvnffak olan Romelln 
kazandığı muva(faklyet ve bilhassa bu· 
ııun. harp tnlilnin İngiliz kuvvetleri le
hine döner glbl göründUğil bir zamnnda 
vukubulmuş olması Londrnda can sıkıcı 
bir netice olarak telakki edilmektcd:r 
Muhtemeldir ki Romel bava yolile ken
disine yardım edileooği ilmidile vakit 
laı7.anmak maksadını gütmektedir. 

1.NGİLİZ KAYJPJ ... ARI 
İngliz knyıplıırı ağır olmustur. Fakat 

Romcl:n 9000 esir aldı~ı ve 800 tank 
tahrip ettiği hakkında Alman tebliğinde 
yapılan iddia kabn bir mübalactndır. 

ALl\fANT.ART NE KADAR 
TANKI VAR? 
Romelin elindeki tanklar için ileri sü

rülen 1200 adedin!n hakikatten uzak ol
duğu kannab vardır. Arditi İtalynn tü
meninin tanklarının hepsine Alman as
keri konulmuştur. 
iNGfı.tz GAZETELERiN'İN 
MÜTALAALARI 
Londra, 3 (A.A) - Libya muharebesi 

İngiliz basınının başlıca mevzuu olmakta 
devam ediyor. Gazeteler Seydi Rauıkta 
İngilizlerin uğradıkları muvnffakiyet· 
.Wiği kilçUmsememekle beraber netice 
baklanda güvenlerini bildiriyorlar. 

libyada Sidi Razak 
ve Birelhamit Mih
verce işgal edilm( 

(Baştarnfı 1 inci Sahifede) 

nin ba:ıı kesimlerinde her iki taraf kuv
vetleri aruında çarpışmnlnr devam edi
yor merkez l:.ölgesindeki ç:ırpışmalnrdn 
düşman muharebe tankları tahrip edil
miı ve bir İngiliz tayyaresi düşürülmiiş
tür. 

ALMAN GAZETELERJNtN 
:NEŞRlYATI 

Bedin, 3 {A.A) - cFolkişe Beo
bahter> gazetesi ıimali Afrikadn mu
fınrebelerin cid~i hakkında Alman lı::ay
naklanndan verilen ma1Gmatı ele ala
rak diyor ki: 

Sayıca azlık olan general Romel kuv
vetlt"rinin bir kaç saat içinde ezlleceği
ne dnir olan lngiliz tezatlan Alman ve 
ftnlvnn J:ıtalannın kııhramnnlığı anye
ainde boşa çıkmıtıhr. fngilizlerin sııyı ve 
malzt"me Gstiınlüğü göz önünde tutulur
sa Alman ordusunun muhariplik kudre
tinin derecesi anlaşılabilir. 

Afrikadaki şartlar içinde, oradald 
nisbetsiz1ik daha büyüktür. Çünkü as
ker, tank ve tayyare ikmali bakımından 
mlhvf'r devletleri içln orada güçlükler 
fazladır. 

Diğer Alman gazeteleri de şimali 
Afriknda Alman ve İtalyan kıtalannın 
elde ettilclerl muvnffakıyetlerl bildiri
yorlar. cLolcal Antzayger> tövle diyor: 

Çörçil avam kamarasında bu taamı• 
nın uzun zamandı:ınberi hnzırlandığm1 
ve neticenin ilci (le; ıı:ıat itlndc elde edi
lccğini aövledi. Halbuki muharebe iki 
"aatten fazln sürdü ve henüz hiç bir ne
•ice alınmadı. 

e 

al'ın an ·tib ren 
eh imize iıe cuvaı .. 

a 

çav ar unu ahsis edild' 
Bir mUddetten beri tzm.irde çavdar 

ekmeği çıkarılması bir çok şikayetlerin 
devamına sebebiyet vermiştir. Toprak 
mnhsulleri ofısi çavdar unu vermediği 
için belediye vilayete müracaat eylemiş, 
vilfıyet mnknmı da işi toprak mahsulleri 
ofisinden sormuştur. 

Ticaret vekaletine aksettirilen bu mev
zu, şeker hastalığı bulunanların sağlık
farını tehdit edecek bir vaziyet göster
miştir. 

Niluıyet clün belediyenin teşebbilsiyle 
bu iş halledilmiştir. Toprak mahsulleri 
ofisi şehrimizin ihtiyacına tahsis eylediği 
unlardan bir çuvalını çavdar unu olarak 
verecektir. 

Y anndan itibaren çavdar ekmeği çı· 
karılncnktır. Şehrimizin çavdnr ekmeği 
ihtiyncı bir çuval unla tamamen temin 
edilmiş bwunacaktır. 

-----~·-------Turistik yollarda tefti$ 
ALMANLARA GöRE OLANLAR Vali dün Bornovaya giderek turistik 
Berlin, 3 (A.A) - D. N. 8. ajansı- yolu ve muhtelif mevzuları tetldk eylc

nın harp muhabiri şimali Afrikada ya- miş, Karşıy:ıka turistik yolunda da tet• 
tnlan muharebeler hakkında şu taf9il&tı kiklerde hulunulm~tur. 
verm,.ktedir: ----·· 

Cöldeki harbin kendisine mahsus bir Selektör ralısmaları 
"ekil ve manzaraıı vardır. Bazı zaman- !t" Tohumlukların ilaçlo.nma işleri hak-
lar oluyor ki dü man günle!'Ce görün- kında muntazam surette ziraat vekaleti-
müyor: knrşı tarafla her hangi bir te· ne malumat verilmesi muvafık görül
ma.-tan c;cklniyor ve derken birdenbire müıtür. Bercamada mevcut bir aelektör
b .. klenmiyen bir yerde görünüvor. le tohumluklar temizlenmekte ve ilaç• 
Düsmanın bu tabiyeııini pek çok kolay- l k d M · d 8 1 k -
l ··1·· · l•W•d· T .ki .. anma ta ır. anısa n se e tor mev• a tırnn ço un genı" ıgı ır. am ı gun - b f l" 1 d b 1 
t lcl ı ·1· 1 . . d"" .. cuttur ve mu et an ıyet er e u un-
ıın arımız ngı tz enn peşıne uşmuş- maktadır 

lerdir. Jkincl günün sabahı kendilerine · 
r.österilen mevzilerde muharebe nizamı ---. -- • 
alan tanklanmız yaptıklan cenah hare- litase eı Rususıye 
ketlNi:rle İnJ?iJiz.leri ÇeVirmeğe muvaf- bazı emlaki satacak 
f~k o1mutlnrdır. fngilizler için .. ya tes- Muhasebei hususiyeye ait tarla, bağ, 
hm veya son askere kadar olmek~~n bahçe ve bir kaç evle dükkanın .atılma· 
başka ça~e kalmıyordu. YaJnız İngılız sına vilayet daimi encümenince karar 
kuvvetlerıne mensup ve dogudan uzak verilnılttir. 
bir noktada hare.kut yapan hafif unsur- ··--lar kncmnğa muvaffak olmuşlardır. 

Snfnk vakti battaniyelerine sıkı sıkı 
ııarılmış esirlerden müteşekkil büyük bir 
kütle gördük. Bitkin bir halde olan bu 
esirler anısında 1 ndiiz impnratorluğu
nun bütün yardımcıları vardı. Uzun c;,eh
reli tatlı yüzlü Hindiler, cenubi Afrika
lılar, Yeni Zelandalılar, Avusturalyalı
lar ve Avrupadan kaçanlar ara•ından 
para ile tutulmuş a•kerler de vardL 

-------------11,.,,,,.,,.~--~~~ 

Bir t shi 
Vııtan otelinden aldığımız bir mek

tupta dünkil nüııhamızda yazılı 5000 
liralık çek ile 850 lira paranın otelde 
çnlınmamıı olduğu bildirilmiıtir. 

----- -----
Genelik • kulüplerine 

saha ve bina -·-(Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

··stahsilin ilmesi lazım 
--------------------~,~~------------~-------

• • • ua e verg sın vere· 
ek olan .. üstahsil de
ğil, fabrika sahibidir 

Kanun vergiyi zeytin tanelerinin sahJbinden 
değil bunlardan yağ çılıarandan lstiyo,. 

Zeytin tağsir eden fabrika ve deği~ Diln keyfiyeti Defterdarlık makamın. 
menlerden alınması icap eden yüzde on dan sorduk. Bize verilen cevap şöyle. 
muamele vergisinin zeytin müstnhsiUe- dir: 
rinden mi, yoksa tasirhane sahiplerin- So 
den mi alınacağı hususunda tereddüt ha- c - n günlerde bize de bu kabil 
sıl olduğu anlaşılmıştır. müracaatlar artmıştır. MUstahsill ve 

Torbalıdaki okuyucularımız bu hu- fubrika sahiplerini tenvir etmeketyiz. 
susta bize yaptıklan müracaatta fabrika Muamele vergisi zeytin tanelerini taslr
ve tasirluınelerde şimdiye kadar kendi- haneye götüren milstahsil değil, bu zey
lerinden alınmakta olan yüzde on fabri- tin tanelerini tasir eden mUessese vere
kn hakkına şimdi vergi olarak aynca cektir. Biz vergi bahsinde müstahsW 
daha yUzde on ilave edildiğini ve bu su- debril, tasirhane ve fabrikayı işletenleri 
retle fabrikalara götürülen zeytinlerden tanınz. Fakat hatıra gelen nokta şudur: 
yüzde yirmisinin alındığını bildirmişler- Şimdiye kadar zeytin müstahsillerinden 
dir. alınmakta olan imal Ucreü veya hakkı 

Devletin aldığı vergi ve rüsumlan yllzde on iken şimdi yilzde yirmi olmuş
vennemeği hatırlarından bile geçirme- tur. 
yen milstahsiller kendilerinden kesilen Muamele vergisi mUkellefiyeti fabri
bu ikinci yüzde ona mukabil istedikleri katöre ait bulunduğuna göre imaliye 
halde makbuz verilmediğini söyleyerek hakkının bu suretle arttığı hatıra gel-
bundan şikftyet eylemektedirler. mekted.ir.> 
<:::>"-:~. ">'<:::><~::><::::...c;;:><::><::::~-<:::>..::::::,..<::>-~;;:::..s><::~~..::::::,..<::>-~~:::><:~~><::::><::~< 

Müessif yangın 
-·-·------------------

(Bı:ıştarafı 1 inci Salüfedc) kika sonrn mutat sUratile yangın mahal-
Memiş Kılınç ile bu otelin odabaşısı Yu· linde iş başına geçmiştir. ilk iş yangını 
suf Ziya Atalay zan altındadırlar. çıktığı yerde bastırmak ve ateşin cıvara 

İddiaya nazaran yangın kestanecilik sirayetine mani olmnktı. Fakat daha 
ynpa.n Memiş Kılıncın kestane kavurdu- eve1den iç bölmelerden diğer kısımlara 
ğu ocaktan çıkmıştır. Halbuki yapilan ateş sirayet eylemiş bulunuyordu. Hor
keşifte bazı mübayin vaziyetlerle karşı· tumlar faaliyete geçtiği sırada itfaiye 
laşılmıştır. mUdürU yangım yukarıdan da bastınnak 

NASIL DUYULDU? için tertibat alıyordu. 
Yangını ilk olarak hisseden ve gören, Şiddetli rlizgar ateşin genişlemesine 

Evliyazade otelinde misafir olarak bulu· sebebiyet vermekte idi. Bir aralık hükO.
nan sigorta mUfettişl B. Mahmut Ziya met konnğı ile l{emeraltındaki diğer ma
Tüzündür. ğazalann da yanması tehlikesi belirmiş-

Bu zat bagrıarak vaziyeti oteldeki U. Buna karşı lUzumlu tedbirler alına
milşterilcre haber vermek istemiş, bu- rak yangının mevzii kalması temin cdil
nun üzerine otel kAtibi dışarıya çıknrak: miştir. Otel ve cıvardaki diğer mağaza

- Ne oluyor, ne istiyorsunuz? diye lnr tamamen ahşap olduğundan maal-
bagıniiıştır. esef kurtanlamariııştır. 

- Yangın var, !şte bakın." KASIT YOK 
Filhakika ateşin. merdiven kısmında Yangında kasıt olmadığı kat1 olarak 

duran ocagı sardığı görUlmUştür. anlaşılmıştır. Fakat ortada br tctbirsiz-
Yangmı haber alan otel milşterilcrin· lik olduğu da zannediliyor. Evllyo.uı.de 

den bazdan geyinmeğe bile vakit bula- oteli 50,000 liraya, Sevim pastanesi 8000 

Taymis gazetesinin asker! yazan di
yorki : $eydi Ruakta İngiliz karşı taar
ruzundan sonra durum eyileşmişti. Tob
nık koridoru, hiç değll.cıe muvakkaten, 
kapanmıştır. Tekrar ehemmiyetli ve sür. 
atli muharebeler oluyor. Alınanlar batı
dan kUlllyetll ihtiyatlar getiremiyorlar. 
Bundan dolayı Seydi Razak muvnffaki
yetsizllğl muvakkattır ve umumt vazi· 
yetimiz sağlamdır. 

Akdenizde yeniden 
ltalyan gemileri 

batırıldı 

madan dışanya fırlamışlar ve soluğu l" M hm "-1-• -• 1 · 
leri bir futbol anhası vücude getirmek sokakta almışlardır: İtfaiyeye haber ve- ıraya, e et ~ teı-"" atl> yesı 
için hazırlıklara baolanmıştır. Kulüp bi· rilinclye kadar aradan epeyce uman 10,500 liraya, Nermin mağazası 28,500 
nasının ve sair tesislerin plinı üzerinde geçmiş ve ateş bir hayll g .... ı .. ıe .... ı..+:.... liraya sigortalı idi. Maddi zarann 200,000 

NİYOZ KRONİK.LE GÖRE 
Niyoz Kronlkl gazetesi de Seydi Ra· 

zakta mUsait olmıynn hadiselerden hah· 
settikten sonra şu mUtalaada bulunuyor: 
inç şüphe yokturki Alman başkomutan
lığı Alman kıtalarile Trablusa giden yol 
arasında İngiliz kuvvetlerinin yerleşmiş 
lduğunu biliyor. İngiliz tank ihtiyattan 

da Alman tank ihtlyatlarınn üstündür. 
Bu şartlar içinde Alman komutanlığının 
yapabileceği Ud şey vardır: Ya teslim 
olmak, yahut İngilizlere znferlerlnl pa
bnlıya mal etmek. General Romel bu 
ikinci şıkkı seçmişe benziyor. 

Bu Hoffa A 
2BÜYOK 

-·-Londra, 3 (A.A) - ttalyanlaruı Adis-
to destroyeri, bilyilk bir petrol sarnıç 
gemisiyle bir iaşe gemisi Akden.i.zde ha
fıf kuwetlerimiz tarafından batınlmış
tır. __ _, . .__...__ ...... ,_,,_ 
Şanghaydan ayrılan 

erikan askerleri 
Fili pinde 

Manilla, 3 (A.A) - İki Amerikan va
puru Şanghaydnn nynlan bütün deniz 
erlerini buraya getirnıiştir. 
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çalışılmalctadır. .....,., """ıl..... liraya yaklaştılı anla.şılmaktadır. 
Cüzelyalı ve Tepecikte spor aahalan KURTARMA AMELİYESİ SABAHA KARŞI 

içln istimlake tC§ebbü• edilmiştir. Bun- Kemeraltında bulunan bazı şoförlerle Yangın gece saat 3,54 de öndUrUl-
lann planlan da hazırlanmaktadır. Jandanna komutanlığında nöbetcl bulu-

k d j danna b ı.~-- mUştUr. Fakat sabahın saat altısında Diğer taraftan Alsancak stadyumu- nan on a ar an eri i:r on~uım Gilzel İzmir hanında daktilo B. Kadriye 
nun islAhı da tekarrur etmlotir. Mezarlık idares!nde yangın mahalline giderek 
kısmında yapılacak teshat dahlllndc .a- derhal oteldeki mUşterilerl kurtarma alt bir oda ile bu hanın salon pencerele-
yunacaklıı.r ve düş yapacaklardır. mnellycsine başlamışlardır. rinden biri tutuşarak yanmağa ba§lamış 

Etrefpaşa spor sahllBlnın yapılması Kapı tarafını ateş sardığı için jandar- ve söndUrUlmUştUr. 
derhal ihale olunacaktır. Bu maksatla malar merdivenlerle cadde üzerinden KURTARILAN EŞYA 
bütc;ede icap eden tnhsisat aynlmı~ttr. otelin odalarına tırmanmışlar, pencere Kcmeraltındaki mağaznlnrdan bazıla-

T cpccikte yapılacak kulüp binası ve camlarını kırarak müşterileri uyandır- rından vitrinler içindeki bazı eşya ile 
spor snh1181 için etüdlere başlanmıştır. mışlar ve pencerelerden merdivenlerle kumaşlar kurtanlmış ve bunlar muha-

Cüzelyalıda yapılacak kulüp blna!l sokağa alarak kurtarmışlardır. faza altına alınmıştır. 
tayyare hangarlan nrkasındaki batak· İtfaiye yangını haber aldıktan ikf da- Tahkikata devam edilmektedir. 
Jıklar kurutulmak suretiyle elde edile- ,.ililYı~•iti:ı&ııiiiıii;iiiiıiiiiilıiıiiiiiiimiiliiılliıııaılimlılıiimiiııiiiıiİlııiliİillla•m•••~ 
cek müsait arazide meydana getirile
cektir. 

Tramvayın bir kavis yaparak bu spor 
saha!lı önünden geçmesi temin oluna
caktır. 

Dün spor bölge mühendiııile belediye 
muhendi!!lerl ve elektrik şirketinden bir 
muhendis mahe lline giderek tetkı1der
de bulunmuşlardır. 

Tepecik spor aah8S1 Alhnordu kulü
büne. Cüzelyalı sahası Cöztepe kulübü
ne, Alsancak sahası Altay kulübüne, 
E.şrefpnta .nhaın ve kulüp binası Ateı 
kulübüne ait olacaktır. 

Bu auretle bütün gençlik kulüpleri 
daha fa 1 bir vaziyette çalışmak imka
nınn kavuşacaklardır. 

sında sevimliliği kaybolmamış, konuşma
lan canlı ve anlayışh, kocası zengin bir 
kadına vakit ve dikkatlerini tahsise mU
temnyil bir kaç kişi bulunması pek ta
bii idi. 

SINEMASINDA 
5 Birinci kanun cuma günü 

Matinelerden itibaren 

Mevsimin ilfı milzilıaJ filmi: 
ALiCE A t ld DON AMECHE 
F YE ın 1 ız HENRY FO DA 

• LİLİANE RUSSELL • 
DAht bir ses ••• Şahane bir kadın.. Nefis bir mevzu ... 

AYRICA: M. U. M. MEMLEKET JURNALi 
SEANSLAR : 1 3 5 7 9 da. Cumartesi, Pazar 11 de başlar. 

Her gün ilk matine ucuz teans 

oldum .Bana sordu: 
- Briç oynuyor musunuz, hanım 

efendi? 
Başımı salladım. 
- Müteessüim, fakat bu ustalığım 

yoktur. Buna kAfl derecede ilgilenmedi
ğim için uzun milddet dikkatimi çekemi
yor. 

- Benim için de öyle! diye itiraf etti. 

dığımı itiraf ederim. İnsan bir az zah
mete katlandıktan sonra, çok bilmiş gi
bi görünmesi güç değildir: Gerçe bu bil
gi ciddi bir temayüle tahammülü olma
yan bir nevi cilldan ibarettir. Fakat 
yine de tesir yapmaktan geri kalmaz. 

Sordu: Tablolnnnı görmek için bir 
gün atelyesinden geçmez miyim? Bunu 
memnuniyetle yapabileceğimi söyledim. 

Benim çok param, buna karşılık pek 
nz mesuliyetlm vardı. Be1kl çocukları

. mız olsaydı hayatım başka bir gid,iJ ala
bilecekti. Belki de değil! Belki de haki
kat sadece benim ablfıld bağlantılanmm 
yokluğundan ibarettir. Kimse hiç bir za
man beni hayata hazırlamağı, bnşkalan
na karşı nasıl davranmak gerektiğini ba-

latıınbuld yerleıeccğimizi bildirdiği tarafından derhal kavrandı. Bana selin- na öğretmeğl iizerine almamıştı. Her 
vakit aoluğum kesiJecektL İstanbul! Be- c:c. yeni apartımanımız döıeoilip donan- şeyi kendiliğimden keşfetmeğe mecbur. 
nim hülyalanmın ıehril lstanbula gim· dıktan sonra. kendimi İstanbul kibar dum halbuki bu gibi keşifler ekseriya 
diye kadar hiç gitmmiıtlm. Şimdi oraya bayanlannın ipiz güçsüz hayahna kap- müthiş imtihanlar pahasına elde edilir. 
yalnız gitmek değil, fıer zaman için ora- tudım. Tıyatro, büyük sinemalar, resim * 

Brig, bana tenperve.r insanlann sığındı
ğı bir eğlence gibi geliyor. Konuşması
nı bilmeyenlerin bı.ı noksanını tamamlı
yor. 

- Ben de bunu dalına böyle saydım. 
Baruı tasvip edici bir bakışla baktı: 
- Fena bir görüş ve anlayış değil! 

dedl Peki öyle ise, sormama mUsaade 
ederseniz, nasıl vakit geçiriyorsunuz? 

- Okuyorum, dedim. Resim sergile
rini ziyaret ediyorum. Konferanslar din
liyorum: 

Dostluğumuzun başlangıcı itşe böyle 
oldu. Memduhu daima iyice seviyor
dum. Fakat K6milin kibarlığı, nezaketi, 
bana gösterdiği alAka, yaptığı kompli
manlar koltuklarımı kabartıyordu. Mem. 
ciuh böyle şatafatlı şeyleri hiç beceremez
di. Ben oturmak istediğim zaman, Ka
mil derhal saygı ile, fakat yılışıklıkla 
değil, arkama koltuğu uzatır, bulunduğu 
odaya ginliğim zaman derhal yerinden 
hlkar, hillU.sa böyle bin bir küçük şey
le benim gözilmde kibar insanlar arasın
da yer alır. Memduhun terbiyesi kıttı 
diycmiyeceğim ,fakat o lüzumsuz neza
ket göste~lerinden nefret eder, saınimt, 
hattA bazan tok hareketlerle iktüa eder
di. Onun karakteri çok sade idi. Benim 
pek sevdiğim ldbarlık hiçliklerine kat
lanmağa gelemiyordu. 

da yerle§tnek fikri beni hudutauz bir ae- sergileri, hO§W1la giden her ~yi satın KAın1l Martı ile Memduhun idare 
vinç içinde çalkıyordu. alabildiğim lük.a mağazalar, bütün bun- meclisi reisinin evinde karşılaştık. KJ-

lstanbulda ilk hnftnlanm sürCkli bir lar çok geçmeden cazibesini kaybetti. mil iki yaş arası adamlardan biri idi. 
k sırga içinde geçti Benim için her fCl' Serbest zamanı çok. fukat memalesi az Bun1ann olduğundan daha genç mi gö
yeni, her ey ilgili idi. Uk balo gecesini kibar hanımlardan biri oldum. Hül.asa. ründükleri, yoksa bunun tersine olar.ık 
yaşayan bir genç kızın halinde idim. tek. kelime ile. yapılacak işi olmayan çabuk mu ihtiyarladıklan belli olmaz. 
Gözlerim önünde yapılan parlaklıklan bir kadındım. Hakild yaşını tayin etmeğe imkan yok-
ve p.şanlan gördükçe hayranlıktan ken- Memduhun iş arka~ kabul edi- tu. Otuz beş.. Belki de kırk. Manalı göz-
dimi lnmıyordum. yor ve karşılıklı olarak biz de onlara feri ve narin elleri onun bir artist oldu-

Uk ıevkım çabuk seindü. Memduh çağrılıyorduk. Böylece bir çok kimseler- ğunu belirtiyordu. Bakışbrmm ısrarla 
yeni vnzifesinin derin mqguliyetleri le t.anıııklık peyda ettim. BuDlanıı ara-- Uzcrlmde durduğunu görünce memnun 

Çoğu znman hiç bir şey yapmadığımı 
ve olasıya can sıkıntısı çektiğimi ilave 
ettim. Ressam olduğu için, resim sergi
lerini ziyaretim söziyle koltuklannın ka
barncağını hissettim. 
Konuşmamız bir müddet bizde sanat 

hayatının son meyilleri ilzerinde dön
dü. Bu bahls te pek acemlce koııuıma- - BİTMEDİ -

-ıgı 
h 

a ele 
(Bnştnrafı 1 inci Snhiledc) 

kavemetf kırılmamıştır. 
2 - Rus ordusu birinci dc~de bir 

harp kudreti, ymıl bir taarruz silahı 
olmaktan hala çıkmamıştır. Rostofun 
geri nlınmag buna delildir. 

3 - Moskova önlcr!nde, Don havza
sında. Kınında Alman baslosıru tasav
vurun fevkinde zorhıklnrla karşılaştı
ran bnşlıca engel Rus mUdafaasmdan 
baska bir şey değildir. 

Bu elle tutulur hakikntlerl örtmek· 
ten fayda çıkmaz. Zira hadiseler bauuı 
o kadar göz kamn.ştıncı bir aydınlatma 
kudreti taşırlar ki dilnyanın bUtUn ör
tUleri bir araya toplansa yine onu ör
temezler 

Filhrer, son bir nutkunda, Rusya har
binden bnhsederken, dUşmanın silahlı 
kuvvetini kat'i surette kırmak, silah, 
mühimmat ve teçhizat namına neye 
malikse, hepsini yok etmek asıl bUyilk 
hedef olduğunu bildinnişti. Böylece, 
Alman ordularının şu veyn bu bilyük 
~chri ele geçirmek maksadile harekette 
bulunmadıklnnnı anlatmak istem~ti 
Moskova meydan muharebesi Alman 
devlet re:sinin düşündüğü neticeyi ver· 
miş olsaydı. hakikaten Mosko\'allın zap
tı ikinci derecede bir h6dise olmaktan 
ileri geçemezdi. Fakat Moskovn, Rus 
ordusunun en büyük kuvvetlerile mil· 
clafoa edilen bir merkez oldui;.1\11\dan 
Almanlar bu şehri çevirmek suretile 
çifte büyük meydan muharebelerinde 
kaçırdıklan neticeyi burada almağa 
çalışmaktadırlar. Ruslar başşehirlerini 
dişlerile tımaklarile müdafaa ediyorlar. 
Almanlar da bu anudane mukavemetin 
şiddetini takdir ettiklerinden N apolyoo 
g!bi zııfer ümitlerinin Moskovada gö
mülmesine meydan vermemek azmlle 
hareket ediyor, en büyilk ehemmiyeU 
bu cepheye veriyorlar. Hattn cenup cep
hesinden merkez cephesine büyük kuv· 
vetler kaydırmış bulunuyorlar. Galiba 
bundan dolayıdır ki Ruslar Moskovanın 
ınüdnfansı sayesinde dört .cephe üzerin
de karşı hücuma geçtiklerini, bilhassa 
cenupta Almanlan büyük hezimete 
uğrattıklarını iddia ediyorlar.· GörUlil~ 
yor ki Rusya harbinin sayısız meçhul· 
Icrle dolu olan en nt'.zik saflıası devam 
etmektedir. Almanlar, kumanda heyet.
terinin dah:ynne idaresine, adetçe ve 
malzcmcce üstlinlüklerine çok güvem· 
yorlar. 

Bugünkü vaziyetin Alınan umumi 
c!kannda yaptığı nkislcr merak cdU
meğe değer. Çünkü Alman milletine 
Rusya seferinin fiilen hitam bulduğu 
ve yapılmakta olan hnrekfıtın bir temiz.. 
leme işinden başka bir ey olmadığı 
söylenm:.Ştir. Bu kadro içinde Ruslann 
reaksiyonu gi' çlüklc izah edilebilir. Ka· 
nnntımızca, son vnziyet yalnız bir hayret 
hissi uyo.ndırmnmıştır. Ayni zamanda 
resmi ağızlnrdnn yapılan izahlann haki· 
kate uygun olmadı~'l şüphelerine do yer 
vermiştir. 

ŞEVKE'I' BİLGiN 

Afrika harpleri Al
man ya ve Fran a 

{B tarafı 1 inci Snhifedc) 

zırının beyanatı Göringin Frnnsadan Al
manya hesabına harp istihsallHını arttır
masını ve Afrlkoda Almanyanın vaziye
tini kolaylaştıracak tedbirler almasını 
lstemeğe gittiğini göstermektedir. Al· 
manlar ilk hamlede Fransız donanması· 
nı kullanmak üzere kontrölleri altına al
manın sandıklan kadar kolay olmadığı· 
m gereceklerdir. Almanların şimaU Af. 
rikadaki Fransız tayyare meydanlarını 
kullnnmnğı istemiyecckleri zannediliyor. 
Bitler fazla meşgul olduğundan Mareşal 
Pcten ve Amiral Darlanı kabule Görin· 
gi memur etmiştir. Almanya bC"lki de 
Fransada kendi hesabına çalışmaları için 
bir çok Fransız esirlerini serbest bıra· 
kacaktır. Bu suretle Fransız endilstrisi· 
ni Alman endüstrisi içine sokmak niye
tindedir. Bunun için Fransaya temin et
tikleri muvakkat faydalar Vişinln ya
ra.ttığı eseri pek çabuk hazin klilleri 
&rasınn sokacaktır. 

HEYECAN VERiCt 
HA.DISELER BEKLENMtYOR 
Londrn, 3 (A.A) - Muhtelif Avru-

pa hükümet merkezlerinden gelen en 
son haberlere göre Peten - Cöring mü
lkntından heyecan verici hadiseler çık· 
ması beklenmemektedir. Libya sefe
ri neticelenmeden evvel Vişi hülcümeti
nin Almanyayıı knrşı kat'i bir taahhüt 
altına girişmek istemediği aanılmakta· 
dır. 

ALMANLARA GöRE MOUKA
TIN MAHIYETt 
Berlin, 3 (A.A) - Bir Alman ga· 

zetesi yaz.ıyor: Alman - Fransız münn· 
ııebetlerlnin aydınlanması ve yeni Av· 
rupa nizamını içinde tanzimi lazım gel· 
diği hiç bir zaman gizlenememiştir. 
Snint Florintlnde buluşan iki marctal 
arasında bir çok meseleler görüşülmüt
tür. Yabancı basından yapılan faraziye
ler miinasebetiyle Berlinin büyük ihti· 
rnzı kaydı göstermesi bahis mevzuu olan 
konuşmalann büyük kıymetini inkiır 
için bir sebep değildir. Bu hareket tarzı 
daha ziyade görüşmelerin muhtemel 
şnnslannı bozmamak için ihtiyar edil· 
miştir. 

Londra, 3 (A.A) - Mareşal Petco 
Saint Florintine hareketinden sonradır 
ki Bitlerle değil, Göringle görüşeceğini 
öğrenmiştir. 
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'- münasebetle şu beyanatta bulunmut- Diler blr yerde de Almplar SovJet Yirmt dokuz ağuıtoı 941 tarihli bu iNCiR 
'-ı mevzilerinde gedik açmala muvaffak ol- mukavelename altına konan imzalar 9 R. 

- 1941 yılında harp iatihsalAhnda muşlardır. Bir çok düşman hilcumlannı şah ve hüviyeti göaterdiii latanbul em- 1 j. Franko 16 SO 16 SO 
Ye aaaayi techizinde en çok verimin te- püskürttükten sonra Sovyet piyadesi bir niyet dCSrdüncü ıuhe müdürlüğünden 60 K. M. N. A. kulaç 19 2S 
~ninden ibaret olan batltea meıele ge- köyil bırakmak ve yeni mildafaa mev- verilen ecnebilere mahau. 29 /8/941 26 P. Klark 21 50 26 
llft bir surette hal edilmiftir. Bugiin er- zilerine çekilmek aorunda kalmışhr. Ma- tarihli ve 3 l /8569 -.yılı ve fotoiraflı 9 ı. Bayaal 19 19 
kek ve kadın insan ~uvveti buhranı var lo~a Roslav~ kesi~i.nd~ IOD 26 aatte ikamet tezkerea görülen ltalyan tabii- 186 yekOn 
du. Ve 1942 •eneıınde bu buhran hl- milhim hl çbir d~ışıklık yoktur. ye-tinden katolilc mezhebinden f!ltanbul 93006 d .. k"" kiln 
"- olacaktır. Bu bahruaın 8ebebl cM Blll AYLIK ALMAN ZAYiATI 1903 doiumla Fortonato oilu Koıtan- un ° ye 
.uktarda tesisatın meydana getirilmesi- Kuibişef, 3 (A.A) - Sovyet sözcUsU tino Milo,·fo lle latanbul emniyet dör- 93192 lcO 
.tlr. Şimdi bunlara tam bir kadro lazım- Lozovski §Unlan söylemiştir: düncü tube -miidiirlüiünden verilen S / umum ye " 
CLr. Hem adalanmlZlll müUfau ı •• - tldacite§rin başlanndan beri Al- 9/39 tarihli Jl/11329 U)'lh ikamet ZEYTiN YACI 
-.. ele aefeT ordulan için ba kadar PY muılarm kayıpları 7Vtm milyon asker· tezkeresi g8rülen ltalyan tabüyetlnden 39200 ldto 64 50 7S 
tetle vücude getirdiiimiz kunetli or- den az deitildir. Moskovaya karşı Alman lcatolik mnhebindea Romanya t 899 PALAMUr 
~ idame etmek zorundayız. Şarkta- hamlesi 15 gOnden bert clevam ediyor. doğumlu Bugi oila Mariopariniıa imza- 433 kental 5 70 
ki ordulan mahefua etmek n orada Fakat Almanların yaptılı ilerleyişin pek lan olduiu tadik olunur. 941 8enesl UZOM 

760 
llddetll muharebelerin dnaım Ye p- ehemmiyetli olmaclıll meydandadır. ağuıttoe •:JDD 29 unca cuma sGnU. U lbnlalm Se .ı .f7 7' 
~tilmesi için haZll' bulunmak mec:- IkJncJ derecede ehemmiyetli bazı kesim- Bahçebpa dördilncü Vakıf han ı.. ne, 
~etlndeyiz. Hava ~t1mmizln leni~ Sovyet kuvvetlerinin karşılıklı ta· tanbul BçGncG Noteri H&.ameddln ZAlllR8 
A942 de .-itlerıesial '" 194'3 te iR arnmluı bir mikdar AlmaD mnzlinl ele Haydar Çamer Vekili lbralılm 67 ton bakla .. ı.. p senlılemesini Ul'fllamak ge- geçimıeje yaramqtır. • Çams 30 ton fuuJye 
relı:ttr. &.ndn he,ka he.- ennftan bh e Bir IUl'etl dairede doquanda •Jd.- 78 ton susam 

., 25 
19 

Si SO 53 SO 
75 to1ı: harp wemiai durmadan 1aızme1e .ı- Cenu,,tolli haroter nan.,.. euretln aa.t•ril•n muadd~ mu- 40 baı,.. pamuk 

ııb--. knelename euretlne ""'°" olclUKU ta. -------------
HDIDISTANDA. YEMi ORDULAR (..._.,. 1 blelWHe) dik olunur. 13/11/941 
VE RUIYAYA YARDDıl il.on eephlllnc1e Volokolamsk lstlkame- 30 •• 15 kuNslak damn pulu w 

&iDıle Od pipde .._. w bir çok mk- Bahfekape dördOncG Vakıf haa ı~ 
lllacll4w a. ~ o1aa MI- 1ar1a bir JıOeuia ~ t. de ku.- tanbal G~ncO Notert rwnl mal.Gril 

,. •dalma da maden teclahat """ fttlerlmla taraf1Dc1an ~~ w Haydar Çamer lmwa 
'-il mıclıa1 ... h .... hı:.. ._,., • ..ı. ciir. UMUMi VEKALETNAME 
.................. '9ia ..... ..,,.. YENt ALUAN KAYIPLARI Bahri " tlcart. yani .apur acenteli-
-.. - ......... m.! ın.ıell ......... llomkon, 3 (A.A) - PN"-. eenup it den~de '" kanda beyıı@lmllel nak-
-.ı ıla ,..,tııi111US YWlıı l 1 =:.... nıpiaMbade ~erla b.Jquaa uira- li)tat, emtee teteDOmU w an'kl, ·~ 
~ W.l ı ti AmerRaıclllll .......,._ yu dDpMnı takiple -.. aeUiklerlnl ma. gUmrilldeme ve eşya ambal&tı. ve ... ..,. ™" aıw •Jldt.. •-- ~or. AJ ....... r ttkrar QG Ye pnlı sevki, vapur latfcan, npar navlunlan-
... ..,. _....._ .. ,.,,..._ lbı. olarak 2 bin kili kqbe~. muı, bahriye teJJAD11l Ye denb llaorta-
~ eenOmeafni de kaW 9'llr. Mee- e -. ~ Mtet •bllo turislm. traaait 
• •Ahı 1 ll6alft .. .., ... _ ~ ba muaaelelerl, ~lt w tlOlftt 
.. .m.t&rı Mbrlıywuılbi. • :, OD tıl'ılan mamın'llttt tıe komllyoneuluk. !thaJ&t 
NWı ı'.a clhellrw. ~ rıld• w ihracat ile lftlpl etmek Oan tacan. 

laL: l>lr tq, ikinci yılda pek az. üçGneG Al k bul .tıayetlnd' a.lata aemtincle eeld ş... 
~~a çok, cl6ıd8uel 7lfda ne intendlil man orsan rap tlbJ..ıııde LGld hannma Git Jr.atm. A:rı<:::ı.<:><:><:::ı.<::::><:><:::.<::»o<::ıııı'C:::ııııı::::ı..c:::>oııı:::..<::ı~A 
11111C1ar. da 1NJa numue meNılli lkametsllu U. 
Şimdi itiz ikiacl ,.ı. ba...-~ • • cart lttlbas eden ve tstaabul ticaret al-
~ da Mnct ,.ı. -•nne1ttedtr. ı;ren ısı cU11 bllroıNlla. 1111N1 ta!lh1nc1e -. 
t\Lnanya he d8rd0nc6 eeneslnde 11erle- • lloll numa..,.nda (Asit koDekdf tlr-
~r. Fakat bütün bu niabetalzlik ... - - keti. Koeeantlno Mtlo.S. .. Mario Pari) 
-.; ........ , ... .ı.ı. dlaleceldit. Gıml 411 •llıeUJlıllatl, ...... t1oarW .ıtmc1a b,.ıh Wuaan 

bd.r lrl .Ulhla-. ..._. 2 ...._____.Ye tulfpB .......... IMa kene aJD( ltletle ~ 
lene veya yan ailll"lı kıtalarla mü- ._::-""--... etmek u.re tanllde bir tube •ÇiMi ..... 

eadele zorunda edik. Bu •fha bltm..,_ auYanıa.oe bvvetU dan IMRktr .an- tlnka..d• ohap 1 - S 
1lr.. Oailmu..leld denede a.kedarbnia idi' b--1 htanbul llcdD doanıt ..-teünla 16/ 
tııbık teclmab ltlbarlvle müsavi ol-: Slclne)t. J (A.A) _ Sidne:r lmıvazö- 10/941 taribll 'ft 4462 ..,.ı. nU.hulle BORSA U>ARE BBYrrtNDıı:N: 
e.k. blr az eonra da a.tiinllll alacak rünün Avuatura}ya eulannda bamdıit ~ Oh olıman ~ ~ Note- Bona için Jllvetea ahpp ~ 
"'·• Stayn Mark adh Alman konan gemiai litdnln 16/9)'1111/1941 tarlbll ft 68S6/ 1*Pbnlaoalmdua hnaJiDe talip oJanla. 

ASKERl,IKT& y AŞ HADLARI hakkında •erilen tafalllta aBre bu ae- 6 3 2 sayıb umumi wlc&ıemameel)ole tir- nn prtlan öğrenmeleri için 5/Klııunu-
. mı 1940 menalnde AbnaD7adan qn- ket Mmtna hareket etmei• mezun ve eınel/941 Cuma l(lDGne kadar boru. 

S.,.ekil teklif edi1aa ~ hrken çok kuvvetli olarak .U&hlanl!Uf eellld,ett&T bul11nan w lıtanbulda Bey umaml kltlPlilbıe mUıacaat etmelld. 
-. hatlanm aıdabnıfbl'. Erkekler için bulanuycml Cemlnln iki tanareel..,. otlunda YUICI eoblmda Vlktorya ha- 2, 4 5118 (2551) 
aı.ec1Maıt ..kertik yq hadda '61 clea SO dır w ~ altmda torpil konnlan nmcla U numaftlb cllrecle oturan lta]p · 
h Qbnlacakbr. '61 ppadaa ,...kan me~un. Stayn Mark .ak mit lta)'r&k tebauından ben Koneatlna Mllo.tç m-. IZMtR BELEDtYF.StNDEN ı 
c:_;:~ a1Wdı ku.vetlerd.e kul- deiittlrm~kte ldl. Nihayet Awatural7a kir flrketln lınnlr tubetlndekl yakanda Belecllye zabıta memarluklanncfan 

tar. Bunlar baflf hmnetler- harp pmllerlnla takibinden yabam enftl :razıh ltterln cDmleelnl tlrket na. mlnhal bulunanlar için 9 / I 2/941 sllntl 
te ~n daha pnç erkeklerin >:erini kurtaraınanuttır MUtettahatl 400 kiti· mana ~l•elclle yapmala hanlnle llclilcl ma.ahaka lmdhana ,..pılacaktar. Bu lm
~m. Bu auretle 2,750.000 klti ka- dk • korclonda (72) aurnarada oturan fo~ tihana orta mektep ft1a muadm d ... 
-...ıacaktır. Cençlmn llllh al~na çai- A..aunlyanan blriacl Sidft91' bava- lrafl J\lkanya yaPlflk Rodolfo ele Zan- cede tahaiJ aBrmflt w ukerlllc lmmeti
~ yqmm 18 buçuia lndlnlmeslyle ziri aecee harpte EmdeDl babrmı,tı. donatiyl wldl Ye ınDm...tl tayin ettim. al yapmlf olan1ar lftlrak edeblllr. 
~42 ~a orclu dört na akis_ ~ ikinci Sidne:r knıvazörU de Stayn Markı Bu itibarla hiildhnet dalr91erlyle mecll.- Ta1lplertn talıtlt •e aekerlikten temts 
..._ fula asker kazanacakbr. Gonullu batı bulunuyor ]erinde 'ft aatr her t6t)O devlet '°bel~ ntlkalarile birlikte imtihan günü z,ab,. 
""1hafm kıtdannda ,1,.Z00,000 ,kiti ı..i:.'!,..1p. ~ lauvuöriiadea rinde ve maliye tubelerile sümıiiktrn ta aıldtSrlGiüne mBwtlan. 
~ v ......... _... ,..,_ ' ........ v ...... aclau .......... ..., ... ...,. ... ... ............. 4 6 • 5159 (2Sl7) 
.._ bu glnGllllleda ~ Wr .._iri torplto malmbtn! de lca7betmlflk '" bankalarda thket m tel&u ------------·ı 

fZlllR ESNAI' VE AHAl.f BAlfKA.SllfDJUf : 
lsbnlerfJ'le .... l8lletlerhdn nan.nlan .tıd• ,.... .... blaedarlan.-

hisseden mOtneWt bo~ bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden eUerhltl. 
ki hiuelet esas mubvelenamemizln on 1eldzlnd maddesi bUkmiiııe ıöre Aa-
kara Kambiro bonasmda sattmlmq •e iplal ohuumaştur. SatJa alanlan ,_. 
llİ8le 1enetleri verilffektir .. 

D'ONKO NOSBADAN MABAT 
Sıra m.e Hisse veya İsmi ve~ 
No. adet makbasNo. -3902 02 10/5590 • 1 Adem 

3903 02 10/5591 - • • Sa~r otlu Yusuf 
390-& 02 10/5592 • • Abdullah olha Osman ve 8a1lla 
3905 02 10/5591 1 1 Yakup lsmail ve Veyse) 
3906 02 10/5594 • • Salih ve tdrbı 
390'1 02 10/5595 • 1 Baklral Alt 
3909 01 5;4na • • Bakbl Ali 
3910 01 5/4'118 • 1 Ahmet ve Bakkal Alt 
3911 oz 1015598 • • Rastem 
3912 02 1015591 • ATa köyünden baınedar of. An Kola 
3913 02 10/ 5590 1 • Haznedar oğlu Mehmet 
3914 • 10/861 • 1 Abdurtahman otlu Ha.,la 
3915 • 101881 • 1 Sarı Rafmn Ali 
1911 • 10/881 • • Mustafa Salırl 
3911 02 10/BM • • Mehmet~~ w y8rak 9-
3911 • 101885 • 1 Merdan oRhı Mehmet 
3911 02 101811 • 1 Demirci N1Ynl 
l9ZO '3 10/llT • 1 Maraqoz Al Osmaa ft 

8921 
Emin.. 

Ol 10/110 • • Evliya otlu Ali w Mustafa 
1821 12 101811 • • AbdU!medt ot. Meım.t lldf 
392' oa 10/811 • • Kara Hamı oAlu AD 
1125 oa 1018'11 • Aım kayUnden San IUDt llnhlm 
3821 oa 10/81t • • Kabakcımm mı.,ta 
3927 oa 10/871 • • 'nllO Mehmet 
3928 oa 10/878 • • DilAverin Bamt 
'3929 02 1oım 1 • Cerkealn Abmedla .,.. 
3930 Ol 10/8'18 • • SanHa&maS-
3931 oz 10/879 • • 81rtauııı: &at· 
3932 02 10/880 • • ~Aı..t 
3931 Ol 5/4'102 • • ~ 
3934 01 S/'703 • • Daıll~ 
1915 eı 5/4* • • C.Jar ollu 11...,. ... eı 11mo il • ICazcıa ... Abdaaı t h 

mT il sıcnt • • Rallm ... • S/4T1J, CTn • ıı:them .......... .. Ol 11ı1nı1, ms • Yusuf fl8lt ... n l/4TIT • il Bunttolhıa_. 
1941 • l/4nt, 4118 • Balrbl Naim 
iNi 01 sıcm Katnnhd.a Muhtar ..._ 
3953 01 8750 Comnlardlm Kuh• ~ 
1111 01 1/4741 Y.ım.lamd.ua Mul-t." ~ 
M1 • 1011811 • Allbeylkla a.c. lloUa .......... 
1181 • ıoım • • AnpAJiO.m 
1981 Ol 101881 • 1 s.n IWla ..... il g' D 

3964 • 10.lllN • • İsmail • olhı tsmall 
1965 Ol 10/881 • • Bakkal AJl o.na 
3981 Ol 10188'7 • • San Snleymaa ollu Rım 
1981 02 101888 • • Haca Ali 
3968 02 10/881 • • Kara lluatafa o. --Hl ..... 
3969 Ol 114701 • • 1-'•l.ımet 
1981 02 5/,758, 4851 • B61cUJden Riza 
398' 02 5/4780. 4781 • 1 Hafızll ....... 
3990 02 5/4m, cm • 1 Devoal J(\lllafa 
3991 02 1/44'11, ...... • 1 Ali bu 
3991 Ol 1/4781. ,.,. • • Haca Ahmet 
39N • 1/4798, • .,.., 1 • RllCI Emin 
399'1 02 10/BOI • G8çbeyliden helvaca ol. Halil C.... 
4000 02' 10/812 • Böldlkten Koca Yusuf 
4001 oz 10/813 • • Topal SaJila 
4002 02 10/815 • 1 Bacı Mehmet 
400I 02 10/818 • Clçbeyllden BlllbOl .... Ymuf .,. 
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DeifnnenJere nahiyesine bailı Çam kemeye kabul olunmayacaft hukuk uau- d'il:'m~ı: n ahz : k~ ~e sulh :.. ib

~den 14 yqmda ömer km bep lu muhakemeleri kanunun 402 ve 405 dandan feragate ve ferapb 
~ a~ köyden Oemaa Sey~ ta• inci maddelerine tevfikan tebllpt ma- i:J:.ı:•.,. flrket namtna mGzayedelere 
tafından bçmldtiı tiklyet eclilmlttlr. bmma kaim olmak UzeTe illn olnar. i tırak _,. .Urmeie 1hut1 tlrke
-0...... dün zabıtaya teU1m olmufttlr. S 143 (2S 14) J. m:a:.llbnm L&.nn ~ •• la

taea ve bu baptaki laakuk Ye menaftlnbt 
muhafaza ye mUdafaa ve temini t• U. 
nUMn her ne llztnwa )'apmıya w ba 
~etlerin l»lr 1mmı ba•b -.eklller 
ve avukatlar ta:rln ve teplke 'banlarla 
birlikte ftJ'll aJ'ft Qn vekllet >'8PftPYll 
mmnallf!Jft Rodolfo de Zando•dp 

Kula Mensucat fabri
kası perakende sa-

. tışıııa başladı 
Kula lleuucat fabrlJrMmm • sUze1 nnk ve Mltnlllde .... Jmmetle-
rınm; AtatUrk caddesinde 138 amurala binadaki .......... perakende ola-
rak haJJmmn Jlln olunur. 1·2 2513 
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Koatantlno Mlloviç 
(2H) bf.pulllerlacle21/t.~ 
1941 tarih ft ima. 2 

Y. No. 8'29 
C. No. 7~1 
Daır.de ~ W. dokuz ~ kırk 

blr eeıaeel blrlncl te• Qmm Jinnl 1>1-
dncl ..ı. sflnG tarlhll hu umaml vek&
letnaıee altmdald ima talı• ve la~ 
d dairece maruf n ziholunan prket 
nanmıa lmza,.a --- Fortonato oil• 
Koetantlno Milovlçln olup 'haaı amda 
koydu*'2nu tuddc ederim. 21 / 1O/1941 

BeyolJu ti~ Noteri Ratlt Ko
mik redlt mOl.llT •• bama.• 

Umumi No. 1252' Huw.t No. 4/79 
ltha ftklletname mrettnm .araten 

uhna tl011anmd• abkGllalan .,. mab
ml tarafından tmnh Wunan • .._. 
unun oldufunu tudlk eclerfm. Btn -
kuz ,. lr:ırk &lr ..... tetrhd Wftl •71-
nm otuz bldncl cuma sini. 31/10/941 
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! i S erı QZl_ye ! ;tı ! Amerika ve Jap9nya 
......•................•....................................................•....... ·-----
Afrika da lngiliiler Mih- Amer:kanın Ja· 
verin arkasındaki yol- ponvıtya ült!· 

• n. atom verdı-
1 arı kesıyorlar ~ asılsız 

Rostof ta Soo yet z~ 
feri ve lngilizler 

---·---
A imanlar için 

' 

-:etin imtihan-
lar yakın 
deniliyor 

~-~ ~•~ 
LlbYada i...._,Hzlerin zaler k:ızanacap mahak• Japon sözcilsii Siyama Rostol mavallaklyet· 
kak giltlcllr • Rostotta Almanlar, Noskovada t:ı:ırn:·.z etmek niyetin- slzllli Abnaayada •• 

· Baslar sdaşık vaziyette de olmacbktarmı iter yerde tesirini 
.Radyo gazetesine göre. Moskova c:ev- ı~. ka,nakJarınd.a u mahımat veri&- söylti70I'! gösterecek 

l"dlncleld ~urum ~le Sovyepenn nu(trr. f!-1J~lar ve ~anla~ Seyı1ı Va;~ngton. 3 (A.A) - Hariciye na- Londra. 3 (A.A) - Rostoha Sov-
aleyhinded:r. ~ hemen her ta-~ bölgesinde elde e_ttılden .~m~- ıın muavini B. Vels gazetecilere B. yet zaferi önce tereddütle karp)anımf-

S2!!2LU E i ti AS s 

Milli korunma ve ihtilıdrla mücadel• 

Gıda maddelerinin vesi· 
ka ile satılması şimdi

lik düşünülmiyor 

nfında ıiddetli m'Q}ıarebeler oluyor ve faki_yetten bahsetmektedir. in!fUizJe.nn Ruzvcdtin arzusiyle bazı malumat al- h. Fakat bu zafer harbin bqmdanberi -------
AJmanJar muhtelif istikametlerden Mos- Seydi Rnakta bir muvaffakiyctsidige mak uzere japon <lelegeai B. Kuruşoyu AJmanlann Avrupada uğradıil en b~ Ankara, 3 (Telefonla) - lılilll korun- arumda btl1dlmetbı kat'ı bir zanuet 
b,vaY• yaklaşıyorlar. Hatta baz.ı yer· uiradaldan ~ edilemez. Fakat btJ, e.vine davet ctt.iilııi söylemiıtir. Nazu yük muvalfakryetaizlik ,ek~inde ~il- :i:z. kanununda 7apılacak deliflldildere madlkça fimdilik gıda madldeı.~" 
_. Moskonya 25 kilometre yanas· harbm netieesıne dolnmacak 1111, dahil- uzak prk durumu hakkında batb ma- tiftce had.ite Londrada ehenımi)'etle hilkilmetçe hazuohmmıt bulunan hiç birilinln •tıfım 'Ndkaya taht 
._ oldukları bildiriliyor. Moskova batı mıyat'ak mı? Bb bunun biiy8k bir test- lumat vermekten çekinmiştir. mütalea edildi. Sovyet mahfilleri bu kanun proje.sbıl tetkike memur parti mala taraftar olmadılmı tebarb 
Ye '5mal lstilr,ametlerinden tehlikededir. ri 4olmnabUeceifni 181l11UUDaiJ nmva· Amerikanm japonyaya bir iiltimatom mnaffakıyeti :Almanya için çetin lmtl- pubu komisyonu buıün Bileden aoma D'Üf ve ihtiklr auçJarmı .urat19 ye 
lloUon .ncı,o.ı da dün bunu itiraf et- bk balayorm. Mihw~r, tlonublan· •e~ Olduğu ve japonya Siyama taar- banlar hazırliyan 7enl bir .. fbamn ha,. ıcra vekilleri heyethıbı iplrakiyle bir dede takip Jçln tefkil1 parti ll"D~ 
iliştir. Bununla beraber, iki 8ç haftadan mn IOD tlerecede m&ait oldotunu fddl'll ruz eder etmez lngilterenin de japon- langJCJ uyıyorlar. toplantı )'aplDlftır. BuS(bıkil toplantıda edilen Bıtim mahltemeJednba 
evvel lıloskoYanm dilşmesl çok fllpbe- etmekte bede ~ 1111lamak için W- yaya kartı harbe tuh14acaiun Amerika- Gazeteler Rostof ve T ula itlerini Al- bilhassa zirai maeleler ı..hfs mnzuu um 
Mir. Çtlnld So9yet)er .mm hemen ön )emek sararidir. A:wui 11am..-Ja ~- ya .bildirdiii hakbndakl haberleri B. manyada ve her tarafta eiyaal Ye raht ohnUI ve komisyon mut vekili lluhlia kil .red" ve allhiyetlerl halrlnnda 
lrmarJarmda kuvvetli mUclafaa h•tlart siye blŞI Wiftn lngnb bueketl, W V e1s -.alanlam .. tır. deiitiklikler yapacak bir h&dlee di7e Erkmenl cllnlemlftlr. DıtlkArla mGcadeJe kGmethı pubun arzusuna J1tthab 
..aeade ~- • olarak ltlr telllibYt: aehep ola'hiBr. ŞtJi.. llOZAltERELER . aöetubrot. - • tedbirleri etrafında hGkilmet noktal na- de olchılwm 1fade etmlftlr. KOl:Dll;J~ 

llOftOrl'A lt1JSLAR ılfdeft Tn'blas Biapd ikmal yola lıe- DEVAM EDECEK AN CE.PHESlNDE · zannı ticaret nldll llUmta Okmen veJd]]erJn ~ prm da bir tı.ıılllt! 
b.ER.J,lyeaı.Aa slhldş eWah ~hl Jdot&-lti t.PDs kuv- Tokyo, 3 (A.A) -Amiral Namora ve RUS HOCUMU izah etmJpir. TkıaNt ftldll k 1zab1an ıı ppacaktir. 
Rostof eepbesbıdekl muharebelere ge vederbdn 8 • ~ Elad ikmal 1oha B. Krusu 1 DkkAnunda Kordel Hulle Londra; 3 (AA) - MoekoYa nd- ~~:::ı.<::~~~::::..ıııı::~~<>"~:><::><ıc::...ı::::::..ıc:::~<:>-~::><:~~<:)..ıı::::>;ıı;:>c::)ıC:l,P, ,· 

Bnee • Alman ve İtalyan teblitlmnde .. nle -mune~rl ........ - ~aptddan gCSrUşmclerde japon bUkUme- )'osuna göre Kareli cepheabüa cenalS 
~ muharebelerhıe dair herbanii bir : .. ........ m • tinin konuşı_n~ara deıvaın etmek arzu keaimlnde Garo kadar nüfuz etmek için •• 1-1 amlet" te D ... kan daA valar 
lpareıt mevcut dell1dlr 8ovyetl ise bu r. ve amini bildırmişler ve oym samanda Almanlann yapbis iki tetebbu. mırnf- .. " 
ndakl· uh8lıebeJ ~ tafıdli~ İadliderin Seydi Buak mağ.lahiyeti- 26 Sonteşrln tarihli notadaki ban nok- fak olamamlflU'. Sa.yet ordum Kataa-
'9 nnek:.ı. S:.,et1n slre Roe- nl sinelerine ~kht oturacaklanm IU• talann aydınlatılmasını istemişlerdir. na kesiminde U,.. taanaza seçmltdr. 
.;, batlllnda ~annm eilerl harekAt~ ........ı.m .. laıilidertlen lM;adnlerde Japon muhabirinin çe~tiii telgnıflarm Alınan bafkumandanı 
4levmn etmektedir. Yalnız bu bölgede :::ı::::n "=!~. :;: to1J~1Nt;ö~u~~UN Bostol llöl1teslne gldlvor 
Sovyetlerln iki ordu halinde hareket et- di Bezak muharebesi aSJ1 meyllan muı..- DEDIKLERt Londra; 3 (A.A) - Marctal Tlmo-
tDderi anlaşıhyoı'. Almanlar da SoVJ~t- rebeshün bir bmuhr. Daha IJamm ıi- ş..rhay, 3 (A.A) - Japon aöaıc6- c;enkotıun devamh ilerleme.mı Alman
lerbı OStiln kuvvet1er top1adıklan~- bi bfr tabii muharebelerin olmasa ıe· Mine ır3re V8flnaton ntraü_.lıerl k• lann ne kadar uabiyetlc b,..ıadıklan-
'114mbılerdlr. Ahiıalılar resml tebli~.n- rektir •İlte 1ııRe Japonyamn TayJ.nda (Slp- na Alman kara ordulan bat kumandam 
.de Tagaınoian RaalaT tarafmdan işgali- • . . b" kısmı ma) taarrvs nhreti yoktur. H~fde marqa) Fon Bravçlçln Ukrayna cephe-
ltl yaJanJanuıtır. Fakat Sovvet ilerleyı- Çkr:.~ı!~~b~tı1d'!ktJ!:~etl~le bi,: snunn yfll'llİlendi~ ~4e ı.a.-ı ih- ıine hareket etmiı olmuı bir ifarettir. 
linin kat'! olarak durdurulduluna daır lnın 1 . ih .1 ri ld eıı·kı . bir tİy•l tedbideri almmaktadır. Maretal. Hitlerln karargahından tayya
IJir lşar olmadığına göre Sovyet ileri ha- eşme Jr~ m ~er;ı : tn e ih e erc:ı er. Hindiçiiü Yunnan eyaleti arasında re ile aynlmqtır. Kendisine Rus ka111 
Nkttmm devam etmekte olduğu mu- d';.va \ Y be im a~m b~ k~r m:- ukert hareketler vuku bulduğuna dair taarruzunun durdulmuı için bizzat Hit-

----------------- --------------------
Divaya sebep olan ya 
zılar ehli vukufa verild 

ha'kkaktır. mu are 5 na eee er • haberler üzerine sorulan bir suale e&z- ler tarafmdan talimat Yerilmiştir. 
Almanların. Sovyet i1eı"leyişini dur- dir? Bu suali ştlı>he ~e kal'!'nlamak ll- cü '° cevabı venniftlr: ALMANLAR TEHUKEDE btanbul, 3 (Yeni Amr) -Hamlet dA- ren muhakeme talik edflmlttir. 

t1urduJdn 80ll!'a Rostof lsf.kametindp zımdır. So1lum, Bard·va, Hallayadakt - Bı. hareketler geniş ölçüde olarak Fon Klayk orclaau için daha c:iddl bir vuına basiln de kalabalık bir dinleylcl tKt MEBKO'MtYET 
,_ı bir tMrruz yapmalan zamana muh- mihver kuvvetleri hall çember içinde Vaııinf(ton konutmalannın neticesine tehdit tetkil edecek ve kuvvetlerinin önilnde devam edildi. Okunan karara btanbuJ. 3 (Yeni Asır) - Hamlet 
~. Btnaenalevh Kafbsyan•n Alman- bulunduklanna göre bunların ~uluş hıtğlıdar. Japon tayyarelerinin hedefi hepsini tehlikeye koyacak olan teY Vo- göre bu divaya sebep olan yazılar ten- Yuma dahil bulunduklan halde ~ 
Jarca istilası tehlikesi şimdilik kalma- imk~nı hemen hemen yok gibidır. Bu- Birmanya yolunu prektilcçe bomhala- 1'0fi]of aradın eenup batwnda ;rapa- kit ve tenkide cevap mahiyetinde telAk- ufahabnı yud•kl•n lç1n TaaftrieM 
IDltbr ~nltil durumda mihvercllerin Afrikada mekbr. lan ikinci Sovyet taamızudur, k! edilerek berayı tetkik 'O'nive&ite ede- sazetesl sahibi Zeyyat EbUzzip ile~ 
.AFİdKA HARPLARI dahn bUyUk kayıplara maruz kaldıkla- Paıdfikte harp çıksa da Japonlar Almanlar Rus kuvvetlerinin ilerle- blyat fakUltesi mUderrialerinden bir eh- rlyat mGdüril Cihat Bahan aynca lkal_,!J 
ıa,.IHI hareüt hakkında dün ı.., rım da kabul etmek icap eder. ~anll'ha::vı t,gal etmiyecekJerdir. Zira mesinl durdunnaia muvaffak olamaz- I! vukuf heyetbıe hawle edilmiftir. edilen dAva neticesinde yüzer lira 

~ı:;::,.c;::><:~..c::::..ı~;:::,.<::~~~'><~><c-.; Şannhav bir düıımııtı toprağı delildir. lana Fon Klaylrm lutalannm rlcat yol- Ehli vukufun Venceli ftpcll"a intiza- ~zuma mahkimı edildiler. 

Siyasi oazivet Alı~neairhr -'~~t ~S~o~~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
TAMLAR SINGAPURDA fmdut kesilecek •e bu Alman balan 

---·---
Japonvamn ata-

---· Sinpour,. 3 (A.A) - Kine Jorj in- Azak denizine kadar ahlac:aktır. 

2 ~ bı•adeD fazla fl'i1ia zıthba burave "imiştir. Bu aaret- Stalniyo yakmlarmda V °""°ofan 
v le aırak ...-k lnaWa d~mlllllJ, im ~k bat11mda ltalYiin w Macar kıtalan da 

~f :fıM"p ~le ~"'=*m••t \,q- ti .. 41 ı ~ •• n - ~ ..._ 
lunmaktadrr. Prens Of Vel bu donan- yorlar. Burada atratjik bir çok tepeler 
m""'"' amiral rr.em1tlcllr. geri ahnmlfbr. 

Mecliste dün ııoriişülen 
kararlafbnlan iıler 

ve 

c~iı adım 
beklenivor 

ltalvan esir 
alındı 

Birma113"a donanmama menaoo )'elli · 'WfJe.w.---- Anbra, 3 (AA) - BG~ Millet zakerelerinl tanip eyJedttir. 
birllkll!rin uzak urb Rf'lmesi Vqing- Makı·neve Meclid husGn Şemeettln CGnaltayın re- Meclisin ~ husGnkl topilaat __ ..,_ 
tond" bnvRk ,_1&1ra ınr•t'ldarmlfbr. iaJ.iiinde toplanarak becleo terbı,...ı de.let memwlan qbklarmm tnhlt 

-·- JAPn1'fJAR V>l(tT • kanununun 19 nc:G maddabadeld ma- leadüliine dair bnlbda latanbal hl..., 
• KAZANMAK MI tmYORLAR? ,~erilirken halli tabirinin tebdiline dair olan maz- altealnln umumi müvueneye aJmm• 14 

Abllallya lull'flla•bll Rabeslstandald en son Dl~er taraftan Aınerlkanm Japonya bata ile deni& sedikll •ba1lannm fev- ait kanuna ek kanun JlyibaJaruun ~ 
..._._ ...... 1__. 11.ı&&tln ltaJwan brakolla ... ela ile ııörfişmelerlnde ıöaterdlit metanet kallde tahaJ.atlanna ~ılacak zam c1 müzakereainl yapmlfbl'. 
muaae C&"A uii ,, . p - Jcararlannda ne kadar kat'i olduğqna ._ ... _._ ... , .. • hakkındaki kanun li)'ihamam Udnd mi Meclla cuma silnil toplanecaktır. 
Avnpaya mal etlıaete bep ltll'clen teslim gÖ8tenniştir. Bu hareket tam japonva- ......... - ••• .... • ~::::.<::ııo<:><::><::::.<::><::><::><::::.<::><::><::><:><:::,,.C:C::::.<::1..c::>ııc::::ı.c;:><::ı~::::ı.c;:><::ı~::s<:><::ı..c::ııııC;:;ııı! 
ah .. WOJI oldaıa. Y!. durdurm~ iıte de Oeri.t h,.ı.Jan~a bü- d•m taanaza apadl 
-s- rl . 1.. du- _-1.,A a L..ı'-ı. vuk lJ'fnuerlilc beslenmiyor. Zira 1a~ '11-ı ~ ( "'A) • 1--- kumandam 

Radyo gazetesine göre uzak pra. Londra, 3 (A.A) - ŞIU"IU ~ lımn Snr.ma k11TŞ1 t~vüz hareketleri •-.. ;1 "'" - rum-
11QDU alırhtuıı muhafazada dev~m edi- İtalyan)ann son brakolJan da teslmı denm ·;~ektedir. Tanmmıs Amerikan ıeneral Von Staelpnapl diba pce Pa-
,_.Bir.taraftan Amerika. ~e Ja~ya olmuşlardır. Bu suretle alınan esirleriıı mahani"'lerlnhı bnaadne dre japon- rip:',!:lr3ta(A'A) ~= mabmlan 
uuuıda notalar alınıp verılırken dı~er miktan 11,500 U İtalyan ve 12,000 1 yer- yanın V•~n g8rU'1'fte1erl valrit ka- 29 80n teşrinc:le yapılan bomba auikudi 

• taraftan da Japonya ve İngiltere askeri U olmak i1zere 23,500 kişiye varmıştır. zanmak ınaksad,na dayanmaktadır. ile 2/3 ilk klnun pceal Macenta bul-
hazırlıkJarda bulunmaktadır. etı/#1111#11 e d 1_ _1 __ -LL- i-

Sahte gayri mübadil bo-: 
noları yapanlar 111abkUm 

Japonya H'mdiçinide bUyUk kuvvetin D J L. l tı/#1111#11 yann a rovenrer ... yapuan .....-t •ı:e_ 
toplamaktadır. MOfterek müdafaa için akar cıa r ranıız arın Fransızlar donanma ~· ~~P ı!!" Alman ~~yın.J:! •~--· .__ 
laponya Vif1 hükUmetinden Hindiçinl- . h .... e Hucp 0 taarruzu .. ey-;_ or- .lSQIDbul. 3 (Telefonla) - Blr buçuk ll)'a, Htbeybı Avni S eme on aya, ~US""!': 
,. •.ooo asker IOkmak mU.UdeSiııl al- mühımce bır Q p ve iJ•lerini Alman- ~!a r'd.r~ için~.~ !an8 ~t sene evvel Nihat Koyuneu ve HUmil ad- bim F.tlıem s lene' aya, Havva' ... 
mti halde bu mikdar flmdl çok artmıt- nme a m et n • ...., er r. a.,.. larmda iki '8lmn elebqahk ettlll sahte aya, İstelyo 2 .ueye, Yervan 2 ~ 
tir. f ı/oıu bulunu )'Or Jara f)erirlerae?. he kadar hiç bir netice çıkamadait tak- gayri mübadil bonoları tanzhn edenle- HUseyin HOsnil 2 aene 3 aya, il~ t 

B. Ruzvelt HlndiçJnide yapılan lruy.. tirde Fransadald Alman ~umandanlwiı rln muhakemesi bugQn ddnd alır oeza- sene 4 aya, Abdülkadir 3 1e1ıe 4 ça, lb-
'fet toplamanın sebebini japonyadan res- • • en ıiddetll mlallleme tedbulerine bat da sona emüşt:r. rab1m 2 seneye, Arşak 2 aeneye, Tabib" 
men aormtqtur. japonyanı:ı vereceli ee- Dalulrda Alman askeri Alnuudalt l'ransalllll vuracakbr. Mahkeme kararına g6re şebekeye ele- bir seneye, Ahmet H!kmet 3 aya. HaP-
np hakmda tahminlerde bulunmak yc*•aı ye m8dalaa itil' pall 7erı...lad• Almanlar T&1.......,. başıhk eden Nihat Koyuncu 30, Hüsnü de 5 aya, RaııP 'I aya mahkG.m ediblllf' 
m'DmkilnClti. faponlann buna lngıHzJe- 1_ 1 _ _. llOfaltımllar · 26 sene alır hapse mahkGm olmuşlardır. len:Br. SahtekArbk sureti1e suçhalar .. 
lin Binnldıya n SlnlaPura uker topla- -.am tamllUI . çelCIJ•ı""er KulbiteIT (A.A) - TganfOllUD Diğer. suçlulardaD Halit 8 sene dört aya. rafmdan ~ celdlesı ~ ar: 
.,.kta olmalarım 1e'bep sWencekleri Lo.._, ) (A.A) - Tay~~ete- Lon~. 3 (A.A) - peyB Ebpre- Alman .kuvvetleri tarafından botaJhld~ Ali Fuat 4 sene 8 aya, Rukiye 5 sene 8 nca kendileıinden tahsil olun8eaktlr. 
muhakkaktır. sine s6re Fraıwz harp gemilennden sin Stokhohn muhabiri bifdirlyôrı il resmen öirenilmittir Oç gfln içinde ~:;::,.<:~)o<::)-<::>-c:><~><::~~~::::.<:ı~<:::ı,.<;~ı.ıı::o><::::ıııCQa.<:::ı.c;:::ııı<:::ı<:>-c:><::::.<::::.<:.::..c;>.~; 

GörillUyor ki bir taraftan tqlltere ft RltUYo. MontTan, Celen kruvazörii. 3 Almanlar Atlanti~ va Man9 ..ııme- ltm kilome~ k ' Al an kıtalan 
Amerika öte ıaratıan da ıapon:va ara- totpito muhribi. ~er aç muhı:ip. bır rile ~ Lore~. ve bazı stratejik noıtta- Marı'!i>oı. dotnı ;kıilyori:r. SoyYet pamuk ya öının .eiatı tespı•to)--- .1 
mıda münasebetler bu askeri tedbirler kaç deaiultı. 6 aiWıh semi Dakarda lar ft\Ü8lef1Ml butün Franta::vı bopltmıt- k tal Tılpiu · 8 kilo tr meeafe- !it ~ llllU 
,,,udnden fasit bir daire içıne girmiş bu- bulunmaktaclll'. Dakardald kara kuvve- lardll'. Fnumzlu clonanmalanm Alman- d'eaı8İ op me e _____ -_____ .,_ _______ _ 

JumıYor ve bu bılılıklı h:ızırlı~. her ti 6 DCI topçu alayuıa 'baih bir taburla lara tealhn ettikleri. han ve deniz • H:W;.ki. 3 (A.A) _ Raalann Han- Ankara, 3 (A.A) _ tktbat vekiletiD-lolarak tetblt edllmlfllr. Toptan...., 
iki tarafı da bir uçuruma doğru gotUr- lejyoa akerlerlnden. 1edlnd. Franm pi- ıerı..ı. Almanlar taıafmdan diledikleri botaltmaia bqladıklan namen den tebliğ edilmlftir: pri bet taekedlr. 
ınektedir. yede alayından ibarettir. Geçen lllQl8ta slbl bDanma- munfabt eltlkleri ~rilmektedb: Pamuk yatmm ~ olarak toptan Fabrikalar aprl bet tenekeye~--~:: 

Her iki tarafta liSzlerlnl si>ylemi§ ve Dakara 22 ter tonluk 25 t.ak aaaderil- takdirde Fraw emlerl eerhe.t ~ ... __ _.-._ • ._..~...... fabrikada sa••• fiatl kilo"-·-- 'IO ı...-•• 18._ vapme!e wbuıdurlar. 
ledblrlerini almq bu,Jumnaktadn; kalan ı.nlıd. Burada 70 tayyarelik 'bir hava lac:akbr. ~--Y•u .... n..-_ -s ......- _..,... -. " ..... . 
huekete geçmektir; ve ilk adını da Ja- kuvveti de vardır. Söylendliine slre e istila etti 
ponyadan beklenmektecllr. Japonya D~d· Almlm askeri yoktur. Fakat 1 · ıt . F. 1 nran , (A.A) - HGldlmet uufyle o· f A .d tıl k 
JlmyaveVifidevazıyetintavzlhintbek- bir taarruz halinde O.kar garnizonu DJıl ~r~nıo 10 ~re btrlikte 

0

bug&n amamt ..n tarafmdan I 1 1 are uza aca 
itmektedir. mukavemete hazırdır. . harp ilin ~tmt'Sİ kabul edilerek bblnetdn lat1fuml ,,.. •• ~ 

RUSYA. JAPONYA • • • • • mletfr. Ankara, S (Telefonla) - BAJea bal aynı 23 11ııc1e maa ermektNlr. Ba 
Rusya ile japonya arasında Matsooka Fıhstınd .. yahudıle· . bAklenı·yor INGILIZ TAYYARELERt ~VEÇ \"illyetJerimlzde tatbllı: ecliJmekte olanlıarm 6.., temdidi muhtemel 

tarafmdan imzalanmış moeşhur aldır- '"· ACIKLARINDA BtR IA07c. örfi idare kanununun tatbik mUcldeti bu tıdk 
mulık paktı vardır. Fakat MaifOC>kanın rİD bir ordu yan- • GEMtStNI BOMBALADI ' 
4iüşmesiyle bu paktııı da düşmilş olması r Bem, 3 (A.A) _ l'lnlandiyanın Rus- Lol\dra. 3 (AA) - Kiyi m6dafa-
tabiidir. Maamafih pakt hakkın~ai~pon- musı isteniyor ya ile harbe nihayet '1tnnesl husuunda U1 '4'rW.Jne menwp bir B_eaufort tayya- Her Gemi Karadeniz• ~ılıomıyacalı 
1• tbdmdaıı şimdiye kada hiç bır söz "" Amerika ve tngiltere tarat'n<lan y~oılan r-1 bqgun &lleden tilraz sonra Norveç T 
116ylenmemiftir. Rusya da vaziyeti mu- • tqebbu.lere F"ınlandiya bapeldlinin ac:ıklannda dü'1ftanm hlr laee gemisine · . .____, ________ _ 
hafau eder göriinmUıtUr. Fakat Rusya- V8fin"gton;3 (~.A) _ Amerllta Siya- ve bqkumaııdanımn cevaplan bu lhd- hGC\lm ebnlştli. Cemlfe isabet lta7de- Ankara, 3 (Telefonla) - MOmkaJAtıhat etmeleri men edllmektedJr. Bu 
nın uzak arkta çıbcak bir harpt~n ban- mist ıqkilatı Flliatinde yaşıyaıı yahudi- mali suya dilşihmflftth'. Bu sebeple hı- dlJmlt ve daha sonra lfemlnin alevler vek&leti yeni leap ve zaruretlere gtire dan qaiı bulunan ıemilerm balııke1~ 
si cephede yer alaca!! hakkında şUphe- lerdtn bir ukeri kuvvet tqkilioi iste- Rilterenin Finlandlyaya yakınında harp lf;.,de olduiu sBiGlm&ttUr. deniz nakllyebnı allkalancbran ban b- •eaire gibi .lflerle megul olacaklan 
> e mahal yoktur. Japonya bunu bildiii miştir. Bunlar vatanlannın cbfuıda ka- ilin etmeıd bekfeniyor. Bu harbin aynı tnfdllz Is~ -"'e1.l'P.!t)P"I rarlar alınaktadır. Bu arada Uç yüz ton- şünülmüt. bunlann M)'ahatleri ..--.· 
ıçindir lu bir gözil ne AmerikadakJ mil: lan Çekler, P<>lonyalılar hangi maksa..- zamanda Romanya ve Macar.istana da SANA YttN JCONTROLONO HO- luktan fazla gemilerin Karadenlze .eya- bırakılmıftır. 
ukereleri, diğer gözü ile de J!.usyadakı la bir ordu kurmakta iseler yahudilerin teşmili muhtemeldir. KOMETl'El'I ISTF.M1SLER 
•sk;rl dunımu adım adım takıp etmek- de aynı maltsaıla hır ordu kurmalan icap · -ııww- Londra, 3 (A.A) - 30 işçi mebus 
tcdır. ett.ilini ~yleınt:ktedir. *·-al 81.._.. ... ı.a ve•ler büyük Britanva için hayatt önemi bil-

.ALMAM ~AYRETLEIU A9ll ....-~ rl . •~ tiin aanayiln harp esnuuada hükllrrıt-t 
Vifi görUşm~leri de japonyanın ıcözün- Jngiltere, müdahale de Amerika devleti Ye Alman pm081'J taraftndan kontrolUnil i.teyen bir teklif 

dea- kaçmıyor, Berlü:ıdeo gelen haber- demektır. Almanya, ismı değiJtırerek bom•aıaacb yapm••,•.-dır. 

''Adana,, çevresinde Hava 
K urumu11a ·eni teberrüler 

)er, AlDU1nyanın Frameyı Avrupa blo- lcendisini brplayan bu cJüpantan bil- • . IJBYADA. tN.r.tl 17. HAVA . 
Jruna çekn)eğe çalıştığını gösteriyor. tiin Avrupaya mal etmeğ' VE: ~vrupanın Londra, 3 (A.A) - hıgıliz Hava Na- osnJNWCO . 411 MUakereJerm Bolşeviklik, abloka ve yardıbunı kazanmağa çalışmaktadır. ~ırlıimm tebliği: Sahilaervishıe.mensup Londra, 3 (A.A) - Bugiln Londra- Adana,~ (A.A.) -TOrk hava kuru- camili ve onluk köyleri baDo l 
Avrupa işlerine Amerikanın müdahale- Fransa majlGbiyetine rajmen hi1A do- tayy~ dUıı Norveç .sahillerinde da bildirildtVrıe ıöre Ubyada 1~11~ Dl\UUI yemden bazı vatandat'ar mUhlm teberrQde ~UDmUf)aıdır. 
&i tehlikeleri U.rinde cereyan ettiji nanmaaJ ve geıılf..c>milr1e.Jeri1le bllyilk ailfman pinilerlne

1 
hl!cum etndflerc:llr. 1'ava k.rvvetleri ıerek aa::vı lferek teknik te'beriiilerde bQDmuprcbr. Bu teber- Osmancık da Balke9bıcle- ,._..-

aöylenmektedir. Bu Uç te!llike, Alman- bir kuvvet dıtmektir. Bu ktJVYeti kazan..: Gece dOpıaa ~pli altında muhtelif he- 'babnmdan mU-ver ktn"Yetlerine Gatün rQlerlıı ''~ 1905 ~~~· ~ "'~'" edaJft- a.. 
JUUll k~lı birer devle&tir. Bol- mak, AhnaDyamn dlf -politikasının ea- defl .. 1ırn'rlrm...,all'. • bulunmaktacbr. Bu Grtlwolffltln muhafa- Kcmmm Ald K-.ea • ~ -.--..• ·..-- ..,..-
~ ~ Bua,a, abıoU Wallklli - tıeP.11 ...... o_,, ..,,...... 11ri dilnuw•~ a .UI 'D • ·• 't ..-.. ,._ ...... ..-. ..- WID .-. Jll lira~. 


