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nan münderecatından mesuliyet kabul edilmez .. Cünıhuriyefüı ııe Cümhuriyeı eurlmn!n bekçioi ıabahlan "kar .riyari ga.zetedlT YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

Doğuda 
har hın 
uzaması 

---·----

~'~~~~~~~~~~~~. 

İ Sovyetlt>rt' ~()rt>~ı 

Muharebe 
,3 noktada 
ipek şiddetli 

i Alınanlara ~öre ! 
Muvaffaki 
yeller de
vam ediyor Jllmanyanın tahmini 

hilafında bfr vaziyet 
~aratmı.ştır ... 

1 • ·---
SEVK"-"T BiLGİN Ruslar Tulada ilt>rlt.. Rus topçusu adeta 

RwJar, lllo>kova kapılannd.ı dü,man· d • V f k ( k't 1 k • '-rını şa~ırtan bir mukavemet göster- ı, o o o oms a lt"r as t>rı uyrı ayrı 
llıektedirlcr. Bn mukavemetin ~ertliğini hı"ra•ı, " .. ""kı"fdı" t t { ' "1ık Alınanlar da inkar etmiyorlar. ,, ~· a t'Ş~ u u ,vor. 
~~i neticenin aJmnınsındaki gecikme· -•- --•-
'"'l'tlen sabırsızlanan Alman umumi efka- ~ ""' c. 1 
l'ını tatmin veya teskin itin, Alman rad- Aımanlar ağır insan uc ..... oSHOUa, Rus hat arının 
>olan, askerlerinin doğu «•;ılıesind-. malzeme zayfatı 11eri· gerisi, demiryollar 
lıı.r.;ııru;tıklnn müşkülat.o tclıarüz rtti · ""'Or. Rmlar da:a•anı••or._ hauadan E:ombalandı 
~ reporlajlar n~retmektedirler. Diin- " ,v ., 
ltanm bllyük dikkatini kendi üzerine Moskova, 29 (A.A) - Sovyet haberler 
leken bu n~yat, bilhassa "' noktalar~ bürosunun bu geceki tebliği : 19 Sonteş
ıla topJammıı bulumnaJrtadrr : rin giinü kıtalarımız bütün cephelerde 
ı _ Kızıllar öliinıü istihkar edertCSİ· ciilşmanla ınuharebe etmi.şierdir. Rostof, 

Kaimin ve Volokolmsk bölgelerinde 
ille inatla dö~W.üyorlar. Bu yiizdcn mii-
'-dele çok çetin ve kanlı olmaktadır. bilhassa şiddetli olmuştur . Kıtalarımız 

2 - Ruslar, her türlil silahlarla, gece • SONU 2 lNCI SAHWEUE • 
ilindi!~ Alman mevzilerini kendi atc<;lc· 
li altında bulunduruyorlar. Her Alman 
~eri tek başına bu ateşin tesiri altında 

Son askeri vaziyet 
---·---'"llldıfı hissini taşımaktadır. 

3 - Geceleri çok şiddetli soğuk c.a- A"rı• ka 
~urlu araziyi dondumyor. Güne<; do- 1 
•"""8 hava tedricen yumusanıokta ve 

harpları 
foPrak ansnın çözülerek harekete gecm 
'in- harp vasıtaları yerlerinden kımılda
tılamıyacak <ekild~ ~mııra '"planmak· 
lııdırıar. 

4 - İstiliı altındaki yerler<ie yiyecek 
toktur. Doğudaki üslerinden 1500 kilo
"etre uznklaşmıs olan orduy:o yiycccği
lli ve sa~,sız ihtiyaçlanm ııetinnek ~i 
.. vsalanın istiap edemiyeceği kadar bu
tlik zorluklRrla dolu en önemli hir i'i 
•bnuştur. 

5 - Bütün bu sebepler yüzünden ha
ttketsiz kalan birlikler bir cehennem 
'2abı geçirmektedirler. 

Almanlonn, daha beş hafta evvel, 
llıerkcz cephesinde, Rııs mukavemetinin 
tamamen ı..,nldığını \•e sekiz ordu gnı
Lunun imha edildiğini bildirdikleri ha· 
brlanırs:ı bugünkii durnmun Almanlan 
t.bnin etmekten uzak olduğunu kabul 
~lrı>ek 1İl7•n1dır. Jl.lulıalı.kaktır ki, Al
lııan başkumandanlığı. en harikalı gay
l'etlerine rağmen l\loskova önünde çok 
lııYmetli bir zaman kayhctn*tir. Berlin 
lııİberlerine göre, Merkez cephesinde su
lıunet derecesi simdi sı:bıın albnda 20, 
25 dereceye diismilş bulunuyor. Şu hal
de Alınanlan yıldıran çamurlar don
llıuştur. General Von Bock kumanda
IQıdakl ordulann bu fırsatı kaçırmıyıı
l'ak kar fırtınalan haşlamadan önce 
lfoskovanın tecridini istihdaf eden kat'l 
t.arruza bo~laması pek muhtemeldir. 
İsveç p%eteleri, Almanlann geçen al

tı halta zarfında Kalenin ve Tula bölge
lerine yeniden muazzam kuvvetler yığ
ıılıı.Janru, yeni taarruzun şimdiye kadar 
hpılan taarnulann hepsinden dah:ı 
..,iithiş olacağını ve 25 bin tanka dayn
llacağını yaznu.~lardır. 

Bu haberin sıhhat derecesini bilmiyo
tuz, Yalnız ~urası muhakkaktır ki Al
"'aniar darbelerini indirmek için hazır
lıklar yaparken düşmonlan do bo~ dur· 
llıanıı<lordır. Kremlinde Gamalı Alman 
lıa~Tnğının mııznffcrone dal'!alanmasına 
ltıani olmak için belki en bliyük gayret
lerini sarfctmektedirler. 

Görünüse göre, Almanlnnn daima is
lihda[ ettikleri •General Kış• ve •Gene· 
:tal Zaman• Rusyanın çökm~sine miııi 
•lınu.<tnr. Hiç şiiphc edilemez ki, Al· 
lııan orduları. en parlak neticeler veren 
lıiıYÜk meydan muharebelerini kaz:ın
ılıktan sonra kışın arzettiği sayısız zor
luklarla karşılaşmamış ve tabiatle mü
~!'1e mecburiyetinde kalmamış olsa· 
"'"rut bt'i n~n bnl(iinkü kadar 

· ~NtT 2 ıNcf·SAHiFEDE • • 

çetin o acak, 
Ingilizler da~ 
ba kuv'\·etli 

---·---
Jngiitzlerın asıl he-
defi: Alman ordusu -·Ru.syada Alman asJ:er-
leri sılııntı içinde .. 

Radyo gazetesine göre yeni başlıymı 
şimali Afrika harekabndan bahsetmek 
15zımdır. Doğu Afrikada büyük İtalyan 
imparatorluğunun tasfiyesini tamamfa
Yl'l kuvvetleri ve general Kanin
gam ordular'.'ayın on sekizinde, Sollum
dan Cerabba kadar u1.anan cephede ta
aıTuza geçmiştir. 

Bu taarruza İngil!z kıtaları geniş mik
yasta istirak etmiştir. Önemli olan bu 
hareketlerin hangi tarafın lehine inkişaf 
edeceğini ~imdiden tahmin etmek biraz 
mevsimsiz olur. Fakat, Afrikada gerek 

- SONU 3 "()Net} SAHİFEDE -

Berlin, 20 (A.A) - Alman ba.şkomu
tanlığtom resmi tebliği : Doğu cephe
sinde taarruz hareket~erimia muvaffe!u
yetle devam etmektedir. Alman hava 
kuvvetleri Sovyct il<tlar!ni ve demiryol
larını taarruzla1·ln i?.'aç etmic:lerdir. Mos-

- SONU 3 ÜNC"Ü SAHİFEDE -

fl;;ünferit su h mu?. ---·---
\'ev~anaın iş 
ba$.ından uzak-... 
laştırılmasının 

manası ne? 
---·!---

Fransa donanmasını 
ve üslerini verirse -·Amerifıa Vf~f Ue müna• 
sebetlerini "lıesece"lı •• 
Vişi, 20 (A.A) - (Havas) Ofi 

ajanıı, general Veygnndın çekileceğine 
dair haberin Almanya büyük elçisi 
Abetz tarafından mare'81 Petene yapı
lan ziyaretten aonra ortaya çıkanldığını 
siyasi mahfillerinin bunu yalanladığını. 
maamafih salı akşam.J bir kabine top· 
lantss.ı üzerine ayni ~ayiaların tekrar do· 
laşmağa başladığını bildiriyor. Muhak" 
kak olan cihet general Veygandın isti· 
rahat etmek üzere F ransanın cenubuna 
"titmİ§ olmasıdır. 

Londra, 20 (AA) - Her ne kadar 
- SONU 2 İNCi SAAIF'lcDE • 

Piyasamızın mal ihtiyacı 
Yakında hariçden yurduır:ıuza bir 

çok mal getiriln~esi bekleniyor 
Amerikan ticare-:: ~ emilerinin do~ruca liman

!{elmesi de muhtemel Jarımıza kadar 
Yeniden lıah11e, tenefıe 

11e ç1111aı getirildi-Japon 
manifatlll'aları, tel 11e 

çivi ihtiyacı 
thrac.at ve ithal.itım12ın birbirine 

müvazi olarak yürümesi için alınan ted
birlerin müsbet neticeleri görülmekte
dir. Bu vaziyet ihracat i~lerini bazen 
gecikirmekte ise de bu sayede iç piya
samızın bir çok ihtiyaçlan temin cdile
bilmekt,.. ve ithl'lltit e~yası getiri]mekte
dir. 

ISVEÇLE TiCARET 
Son zamanlarda lzmir tüccarlannın 

faaliyet gösterdikleri başlıca aerb.t pi
yasa İsveçtir. Bu memlekete külliyetli 
nisbette üzüm, incir, palamut v valeks 
sevkedilmrkte, mallarımızın bedelleri 
faveç kuronu, demir ve çivi i]e öden
mektedir. Bu memleketten gelen mal
lar, Almanyadan gelen mallardan daha 
pahalıdır. 

FiLiSTiN VE MISIRI.A 
TiCARETiMiZ 
Jsveçtcn sonra Filistin ve Mısır gibi 

Sterlin sahasına giren memleketlerle ivi 
işler yapılmaeına çalışılmaktadır. Bu 
memleketler mübayaa ettikleri mallann 
bedeHni kısmen sterlinle ve k1smen mal 
gönd~Tmek ıuretlvle ödeyorlar. 

AMERIKAJ'l.&.N MAL ı 

GELECEK MI ? ı· 

Afrikada lngiliz taarruzuna i~tirak ettikleri anlaııı'4n 
General Degolün Sipahileri 

Amerika ile ticaretimiz ithalittan zi-
- SONU 2 INci SAHWEDI': - Af rikada Jngiliz ta

arruzu devam ediyor 
---·---

150 kilometre-
lik bir cephede 
iL evdan muha-
rebesi başladı -·İngffizler cenuptan şi· 

/ngilizler T unusa ka
dar gitmek azminde 

---•ı---

ln~ilizler mih-
ver k'ı 'vetleri-

• • v 
nı çevırme5{e 

~alışıvorlar -·-lngiUz askeri miitehas· 
rnale doğru da Uerffyor· suları luıl"lıı hare"lıtita 
lar. Almanlara göre ta· dair fazla ni"lıbin olma· 

...,.uz durduruldu mağa dauet ediyor .. -
Kahire, 20 (AA) - Diin akşam Lib- Londra, 20 (A.A) _Bu sabahki gaze-

yada İngiliz ve imparatorluk kuvvetle- teler Libyadaki İngiliz taarruzundan 
rinin umumt ilerleyişinden bahseden bahsetmektedirler. Gazeteler lngiliz or
busust bir tebliğ ~di garp çölilnde bil· dusunun ilk giinde (50) mil ilerleyişini 
yülı: hareklt cereyan etmekte olduğunu büyült başlıklarla neşretmişlerdir. Şim
gösteriyor. İleri hareketi Sollumc:lan çö- di bu hareketlerin şumulii başlıca mev-
llin cenubunda Cerabuka kadar uzanan - SONU 2 INU SAllİ1't;DE -

Orta şark tngiliz ordu!ıın Ba~kumandaıu 
General Sir Glııude Auchinleck 

bir lı:a'lis içinde başlamıştır. İngiliz sağ 
penalu ve Britanya imparatorluk kuv
vetleri mihver kuvvetlerine Halfaya ge
çitlerinden Sidi Ömere kadar taarrw: 

- SONU 2 İNCi SAHiFEDE -

Ankarada tütün •atısları iç;n ha~ırlık 

Fiatın bu yıl daha yük. 
sek olacağı anlaşılıyor 
Hü"lıUmet m.uırtelif "lıananarla tUtltn mülJayaa 

edece"lı • Alıcdar ar asında Amerflıalı ue 
Almanlar da 11ar .. 

Tiitün mahsulünün tamamı satışa ar-

zedilecek surette hazırlanmış olduğu, is· ~~~~~~~~~~~~~~ 
tihsal mmtakalanndan şehrimizdeki ala- J:: 
kadarlara gelen malilmattan anlaşılınış
tır. Resmi bir makamın tesbit eylediği 
rakamlara göre bu sene Ege mıntakaoı 
tütün rekoltesi mikdar itibariyle geçen 
senekin'n dunundadır. 
PİYASA HAZmLICI 

SOH DAKiKA 
··········--
General Vev
~and tekaüde 

sevkolundu 

TUtiin piyasasının açılması için hazır. 
lıklara Ankarada devam olunmakta ve 
başlıca alıcılarla temaslar yapılmakta· 
dır. Devletin tiltün mevzuunda bazı mü· 
hiın tedbirler almakta olduJtu .Arıkara
dan akseden haberlerden anlaşılmıştır ... 
A,MERiKALıı.AR DA ALACAK ---·---
Amerikalı firmalardan bazıları bu se- Vip, 20 !A.A) - Ofi bildiriyor: 

ne tiitün piyao;asına iştirak ederek ihti- General Veygand ıe:;aüd olmuştur. 
yaçlnn nisbetinde mübayaatta buluna· Mareıal Peten Gener.ıl \i eygandın yük
caklardır. Alınacak tiitiin!er işlend'kten ıek meziyetleri ve büyii>. hlzmetleri 
ııonra Amerikan vapurları marifetiyle hakkında F ranoızlara hitaben bir günlük 
Aınerikaya sevkedilebilecektir.. Böyle emir netretm.ittir. 

bir inıkAn hAsıl olmuştur. u~~~;g~g~i~~~~~~ ........ ~ 
- SONU 2 iNCl SAHİFEl>lil 

;: 111111111111rıuı111111 ı 111111ı111111 mı 11111111111 ıı 111 E 

~ Başvekilin bugün-§ 
! J.-rde Adanaya git- ~ 
~ mesi bt>kleniyor ~ 
= = E Adana, 20 (Yeni Asır) - Mer- E 
: sinde istirahat etmekte olan Başve- ;: 
S kil Dr. Refik Saydam, bugiinTerde S 
5 Adanayı ziyaret edeceğini Adana- 5 s lılara vadetmiştir. § 
::; 11111111111111 11111111111111 il 1111111111 il il 1111111111111 = 

Ç6rçilin bevanatı 
---•ı---

ı~ frikada şim-
diden parlak 
neticeler 
alınmıştır -·-Her şey uza"lı olmıyan 

büyülı meydan nuıllare· 
ilesinin neticesine bağlı.. 

Londra, 20 ( A.A) - İngiliz başvekili 
Vinston Çörçil Avam kamarasında Af
rikada başlıyan yeni harekat hakkında 
,..ağıdaki beyanatta bulunmw;tur : 

-:- Eminim ki Avam kamarası Libya 
cephes:nde Alman _ İtalyan kuvvetleri
ne karşı taarruzun başladığı hakkındaki 
tebliği bilyiik al&ka ile okuınuştıır.. Bu 
taarruz uzun zamandan beri jtina ile 
hazırlanmıştır. Ordumuzun miikemmel 
<ilAhlarla teçhizi için beş aydan fa1la 

- SONU 2 &Jolci SABtFı-:ın; -

• 



SAHl~F. 2 YBNl.A$1R 21 SON TESRİM CUMA .104~ - ::::;:;;: 

Alrikada lngiliz ta- ı Ankarada tütün sa. 
arruzu d~vam ediyor tısı icin hazırlıklar . . 

- BAŞTARAFI ] tNct SAHİFEDE - - BAŞTARAFI 1 met SAHiFEDE -
ederek bunları sıkıştırmaktadır. Cenup· HükUmetimiz muhtelif kanallarla tü
ta Britnnya zırhlı kıtaları Piyade ile tün mtlbayan ettirecektir. Bunun için 
birlikte hududu geçerek şimal istikame- lüzumlu tnhs!sat aynlmıştır. Bu sene 
tindeki mevzilere doğru ilerlemcktedır. tütünlerimize alıcı fazladır. Yalnız Al· 
Düsmanın hiç bir bava faaliyetinden manyanm satın alacağı tüt'Ünler Ege 

bahsedilmemesi hayretle kar$ılanmama- rekoltesinin büyük bir nisbetine teka
lıdır. M:hver tayyareleri, belki de lil- bül eylemektedir. 
zumu kadar benzin sevkedilemediğin- Müstahsilin tütün piyasası ve fiatfori 
den, son mmanlardn atıl bir vaziyette hakkında müsterih olması icap ett:ği 
knlmıslnrdır. knnaati umumidir. Fitlerin geçen sene-

Verilen malUınat şiddetli yağmurların kinden bir hayli !arklı olacağı anlaşıl
yağmaktn olduğunu gösteriyor. Bu yağ- maktadır. Bununla beraber bu nisbet 
murlann hem faydası, hem de mahnır- şimdiden bilinememektedir. 
lan vardır. Faydası dilşmnn tarassutları- Piyasanın ilk ktınun ortalarına doğru 
nı zOT'laştınnası, mahzuru da yerin va- ~lacağına muhakkak nazariyle bakılı-
z.iyetidir. yor. 

Son malQmata göre gafil avlanmış -·-----
olan mihverciler bozguna uğratılmıştır_ Sov vettere göre 

ALMANI.ARA GÖRE T 

Ber1!n, 20 (A.A) - Alman başkuman- - RASTARAFf 1 INcf ~ARIFF.DE -
danlığının resmi tebliği : Şimali Afn'ka- ailşmanın hücumlannı piiskürtcrek ken
da hareketleri iki günden beri gözetle- disine insan ve malzeme uıyiatı verdir
nen ve Sidi Ömerin cenup doğusunda miştir. 
hazırlıklarda bulunan İngilizler 18 son 18 Sontcsrinde 21 Alman tayyaresi 
teşrinde Tobruk istikametinde taarruza tahrip edilmiştir. Bizim zayiatımız 7 

Ö 
tayyaredir. 

gecm!şlerdir. Sidi merln batısında ha- Moskova, 20 (A.A) - Sovyet teb-
rekete geçen bilyilk dil.sınan kuvvetleri liği: 
:Alman ve İtalyan kuvvetlerinin karş\ 
hilcumile geri atılmış ve ağır kayıplara Dün gece kıtalanmız biltün cephelcr-
uW-Stılmıştır. Pek c 'k tank tahrip edil- de düşmanla muharebe etmişlerdir stra-

tejik sebepler dolayısiyle Kerç boşaltıl-
~LYANLAKA GÖRE mışbr. ~erç için yapılan meydan muha-

Roma 20 (A.Al _ İtalyan başku- rcbclenndeAlmanl~subay,erbaşve~ 
aanhğın tebl'(d . Libvad dilşma ker olarak 20,000 ki.,cn, 130 tank, 200 top 

~L ]ru 13 . J- · f k1 a berabe.ı ve mllhimmat yüklü 1.100 kamyon ve 40 
zırnıı vve en un şa a a r tayyare kaybetmişlerdir 
br$ılanndald !talv~ zırhlı k~tlerl: Mo.skova, 20 (A.A) :._ Sovyet tebli
oe hQcum etmislerdır. İtalvnn film~ ğ:ne ektir: Sovyetler Kerçi tam bir inti
akşama dojb-u d{lşınan ~d:u1 b?' zamla boşaltmışlardır. Buradaki bütün 
bsmmı ~rm1' ve ~P. etm~: J?i· kuvvetler teçhizat ve iaşe maddeleriyle 
le!' dilşman kuvvetlen gen çekilmıştir- birlikte çekilmeğe muvaffak olmuşlnr-
150 kilometrelik bir cenhede meydan dır. 
muharebesi devam etmektedir. YENt 1MHA VE lôT1NAMLAR 

!NGtLtZ RESMt TEBl !Ot Lenin~d cephesinde 600 Alman as-
Kud(ls, 20 (Radyo) - Kabirede dün keri öldilrdük bir çok sahra topu ve 

ıece geç ftldt ~ilen İngiliz tebli- mitralyöz aldık. 
lf: Karadeniz doııaru:nasına mensup harp 

Geçen Salı sabahı günq doğarken gemilerimiz asker yilklU 60 dan fazla 
General Kanlngamın kumand8Slndakt öilşman kamyonunu tahrio etmişler ._.e 
lngillz kuvvetleri Sollum:ıan Cerayoya ô.Uc:manın bir piyade bölüğUnü imha et
bdar uzanan bir bat üzer:nde taamıza mi<ılerdir. 
geçmişlerdir. ~anın Halfaya ve Moskova, 20 (A.A) - Sovyet hilkü
Seydl ömer Qzerlndeki müdafaa m~·ld- metinin gazetesi olan ctzve?Stiya> ya ~ö
lerine şiddetli bir tazyik yapılırken kuv- re Almanların Tula istikametinde F 'h 
ntlerimiz Seydi Ömerin cenubunda hu- günü ciri§tikleri taarruz bugün d' clc
dudu geçmişlerdir. Kendilerine tesbit vam etmişür. Burada Almanlar iki pi
edilen hedefe o kadar meharetle ilerle- \-ade ve bir zırhlı tUrnenl toplamışlardı. 
mişlerdir ki dilşman tamamen gafil av- Muharebe bilhassa (D) ve (G) mınta-
lamıştır. kalarında şiddetli olmuştur. Bu bölge-

80 KİLOMETRE lerde durum vahim olmakta devam edi-
tLERLENtLDt yor, Düc:man Tuladan bec; kilometrt> mc-
Salı akşamına kadar şiddetli yağmur s:ıfede iki köyden kovulmuştur kıantı-

altında kuvvetlerimiz 80 kilometre iler- mız kayıplara uğramamıştır. 
'lemişlerdir. Hafif bir mukavemet görül- Sovyet kıtalan. Almanların bir kıs
mUştUr. DUn harekAt derpiş edilen pl!n lrac hareketiyle Tulnyı e11erine gcçirmc
Cialreslnde devam etmiştir. !erine mani olmak için büyük şiddetle 

Taarruz başladığı zaman Bardiya ve ~arpışmağa devam etmektedir. 
Tobruk arasında iki Alman zırhlı tüme- cPmvde> zetesinin harp muhabiri
ni ve Tobrukun cenubunda bir İtalyan ne göre 18 Sonteşrinde dilşman foaliye
zırhlı ttımeni mevzi almış bulunuyordu. ti bir çok kesimlerde artmıştır. Volo-
Alınan esirlerin çoğu Almandır. kolamsk istikametinde Almanlar beş pi-
HABEŞISTANDA HARP yade ve _ilç zırhlı tümenini taarruza sUr-
NalrobL. 20 (A.A) _ Resmt tebliği : mtlşlerdır. ~vyet kuvvetı;rı. dOmıana 

B 'tan la lan d biri 18 t rl ehemmiyetlı kayıplar verdırmışlerse de 
n ya a Y n ~n 80~ ~ n- bir kaç Sovyet birliği geri çekilmek ve 

de Condanıı slmalındelri. V~tiçınkue bir mikdar köyleri bırak:nak zonında 
mmtakasına _muvaffakı~etli hır taarruz kalmıştır. Cephenin diğer bir Jstikame
yaor_nışıır. Dilşman çekılrnlştir. tinde de dil.şman bazı ilerleyi~ler elde 
Bır akmcı •. RMJbu tepeye ulaşarak çok etmiştir. Muharebe bilhassa {T) mınta-

mikdarda muhfm.mat almıstır. kasında şiddetli olmuştur. 
Pazartesi günkü hava hUcuml.annda Moskova, 20 (A.A) - Tas Ajansı bU-

dO~an mevzileri bombalanmıs. sıperler diriyor: 
mltralyBE a~e tutulmus ve bir mil- Yeni takviye kıtaatı atan Almanlar 
bimmat deposu tahrip ed:lmiştir. Kalenin sağ cenahında bir kesimde taar-

Bir hUr FrallS1% mUfrezesi Gondar ruza geçmişlerdir. tki Alman alayı bU
mıntakasına gelerek düşmanla temas et- tün gece devam eden muharebelerden 
mistir. sonra bir kaç köy işgal etmişle1'9e de 

Tayyare]erimiz Deva tepesinin doğu- tekrar iki köyden atılmışlardır. Bir ta
sunda blr mühimmat deposunu tahrip bur Alman askeri imha edilmiştir. 
etmişlerdir. Le.ningrad cephesinde Almanlar fkl 

Görd~s ·Salihli yolu 
tamirf! muhtaç 

----'·---
Gördesten bildiriliyor: 
Gördes - Salihli yolunun Gediz köp

rüsüne yakın olan kısmını çay aşındır
mış bulunmaktadır. Acil tedbir alınmaz
sa şösenin bu bir kilometrelik kısmı ta
mamen harap olmak tehlikesine maruz
dur. Bu kış mevsiminde G .!diğin tul!vanı 
Gördes ve o~mirci kazalarını Salihliye 
bağlayan bu biricik yolu istifade edil
mez bir hnle koyarsa müskülatın ne ka
dar artacağı düşünülmelidir. Demirci 
ve Gördes yolları Borlu n.ıhiye mcrke
ı.ine kadar iyi haldedir. Bo~ludan Salih
hye kadar olan kısım bakımsızdır 
ve mütemadi tamire ~idd<:>tle muh
taçtır. Bu yol üzerinde (8 - 10) amele 
daimi olnrak çalı«tırılsa y.Jlu bUsbütün 
~arap olmaktan korumak kabil oıacak
tJr. Bu hususta sali'ihiyettarların ve bil
bassa Manisa valisinin ehemmiyetle na
zarı dikkntini celp ederiz. 

köyü almağa teşebbüs etmişlerse de mu
vaffak olamamışlardır. Ruslar diğer bir 
köyden de Almanlan atmışlardır. 

----------.-.•~-------

Rusya ya ya?>ı-
lan ve J"apıla
cak yardım İşi 
Vaşington, 20 (AA) - Kiralama 

ve ödünç verme kanununun tatbikine 
memur Hariman dün yanında Mister 
Atlee olduğu halde lngiltereye dönmüş
tür. Tayyareden inerken Harimen de
miştir ki: 

c- Rusyaya harp malzemesi veril
mesinde İngiltere büyük bir sürntle 
hareket etmiştir. Ayni süratle bizim de 
yapacak pek çok işimiz vardır. Bunun
la beraber şimdi işler Amerikada da 
süratle gidiyor. Bizim yardımımızın da 
zamanında erişebileceğini znn ediyo
rum. Çünkü Rusların teslim olmıyacak
larına kanaatim vardır.> 

• 

lzmir o~ulları 
---·----

Spor vurtları-
11111 ac;ılış şen

Ji~'İ vaoıJıyor 
----·----

Yarın stadyumda olıul 
talebesinin canlı teza· 

ht!r!eri görülecelı 
İzmir okulları spor yurtlarının açılış 

~enlik merasimi yarın saat tam 14,30 da 
Alsancaktaki stndyumda yapılacakt1r. 
Merasim programı şu şekilde tertip edil
miştir: 

1 - İzmir lise ve orta okul izcileri 
bando ile bir geçid resmi yapacaklar, ar
kadan okulların voleybol, hentbol atlet
leri bunlan takip edecektir. 

2 - İstiklal marşını ve bayrak çekme 
merasimini müteakip «Dağ başını du
man alınıp marşı söylenecektir. 

3 - 1kinci erkek lisesi Y ardirektörU 
Mehmet Özbey tarafından bir söylev ve
rilecek, arlr.ac;ından aynı okul talebesin
den bir grup zeybek oynayacaktır. 

4 - Bu milli oyunu müteakip kız öğ
rctıncn okul talebesi tarafından Ritmik 
danslar yapılacak ve arkasından müsa
bakalara geçilecektir. 

Törene birinci lise ile ticaret lisesi ara
sında yapılacak hentbol maçı ile son ve
rilecektir. 

-----"""""""'~Mıı'W--~--

Pe trolü f tlıt diye 
satı yorlarmıs .. 
----·---

Anafartalar caddesinde bakkal Şa.b:ın 
oğlu Hasmı ve şeriki Bekirin düklmnla
rına giden müşterilere gnzyağını filit yeri 
ne sattıklan zabıtaya ihbar edilmiş, ya
pılan nranında 34 kilo gaz bulunarak 
alınmıştır. 

~----Mıı'WttNW"W-------

B. Ehrem Ya!cınflaya 
Urfa vaH veld!i-. 
Urfa valisi B. Kazım Dcmirerin Y.ırk

larcli valiliğine tayini dolayısiyle İzmir 
\'Rli muavini B. J.:ltrc:m Ynlç.ınknya Ur
fa vali \"clrilliğinc tnylıı cdiJmi.c:lir. Dün
ki.i sayımızda 11Vali ,·ekilliğine" ibaresi 
seh\.'cn •Vali mua\inliğine• olarak çık
auşbr. Tublb ederiz. ---
iıci MAARİF 
H'CIFEITIŞi GBLDJ 
Maarif vcklletl müfettişlerinden B. 

Se.l.ih Zeki ve Süleyman Deniz Anhra
dan tehrlmlze gelmitlerdir. 

-----
J'J'rlHA2' ECZA.NESİ 
Halıfıındalıi lıarar 
tasdUı edildL 
250 lruruşa satılmasa icap eden bir 

müstahzan 5 1 O kuruşa satmak istediği 
teabit edilen Ye milli korunma kanunu 
ahkamına mugayır hareketten dolayı 
dört gün müddetle kapablması mahke
me karanna iktiran eden Kemeralhnda 
ittihat eczahanesi hakkındaki bu büküm 
temyiz mahlcemcsin<:e tasdik olunmut" 
tur. 

Pamulı amJJaldfı için 
zam emri geldL 
Pamuk balyalennın Prese ve ambalaj 

ka!'fllığı olarak fiat mürakabe komisyo
nunca kilo başına zam yapıldığı ticaret 
vekaletinden vilayete bildirilmiştir. 
Keyfiyetten ticaret odasınca alalcah ta
cirler haberdar edilmi§tir. 

-----
.KA.RSIY A!lADA 
DANSLICAY 
Karşıyaka Halhevi sosyal yardım şu

besi tarafından yarın saat 20 den 2 3 e 
kader devam etmek üzere bir danslı çay 
toplantısı tertip edildiği haber alınını§· 
tır. -------..-.•------ZABITADA 

Aqa~tan dü$erelı öldti 
Kemalpa!la ka7.asının yukarı Kızılca 

köyünden Abdi karısı Hadice Gürkan 
Palanda mevkiinde sose kenarındaki 
zevtinli~inde ağaca çıkarak zeytin top-

ELHAMRA SJN~~~~~NDA 
larken düşmü,, ağır !IUrette yarahınmış
tır. 60 yaşında olan Bn. Hadice Gürkan 

1 

bir az sonra ölmüştür. 

matinelerden itibaren 

EI'tlİLİE BRONTEN'in meşhur romanından iktibas edilen •• 

OLMEY.EN AŞK 
MEHLE 
OBERON Wutheriog H . hts LAVR~NCE 

eıg OLiVJ.ER 
Roın;o JUI..İE'IT.e nazire olabilecek yegane eser, senenin en büyük ebedi 

ve layemut bir aşk filmi. Asla unutl.!]amıyacak muazzam bir şaheser. 
Bu film Bevoğlunda 4 hafta daimi bir ınuvaffakiyet kazanmıştır. 
SEANSLAR: 1 - 3 - 7 - 9 da. cumartesi, pazar 11 de başlar. 
Her gUn ilk matine ucuz seans 

iKJ F-:JKME'l' 
RECEBİ Y. ARALA.Dl .. 
Yemiş çarşısında bir kavga olmuş. 

hnmal Musa oğlu Mehmet ve Mehmet 
oi?lu Mt>hmet, ualan açık bulunan Re
cebi bir çay içmek meselesinden çen
gelle başından yaralamışlnrdır. 

Bağdatta bir suikast 
Radyo gazetesine göre F:Jistinin bU

yük ve tanınmış bir şahsiyeti olan Falı · 
ri Emcsaşibi Bağdatta o1dürülmüştür. 

Suikast. otel kapısında mechul bir şa 
hıs tarafından tabanca ile yapılmıştır .. 
Hadise Irak ve Londrada büyük bir te
essür uyandırmı.ştır. Fahri Emcşaşibi 
Kudüs belediye reisi ve İngiliz dostu 

~ ....................................... ..Jılull. 

,. 

ABERLERİ 
Pirinçlere d.kkat! 

------
iyi pirinçlere kırık pirinç

ler karıştırılıyor 

Doğuda 
har hın 
uzaması 

-----·-----
Almanyanın tahminf 
lıilôfında fJir vaziyet 
yaratrnqt•-
• 8AŞTARAFl ı lNcl sAHfFEDI. 

Bazı llıincl el ıoptancda,. da balılıaııara 
satmalı istem lyorlarmq_ 

uzak olnuyacaldardı. Moskova ~ 
pi~ nnda Alman taama bmnın k~ 

Almanlann tam bir buçuk ay 

Bize verilen malUınata göre fiat mü
raknbe komisyonunca pirince liat tcsbit 
edilmesi üzerine bazı büyük bakkaliye 
mağazalan piyasadaki kınk pirinçleri 
toplıyarak bunlan ellerindeki iyi evsaf
lı pirinçlere kanştınneğıı başlamışlar
dır. Bu suretle mürakabe komisyonunun 
fiat tcsbit ettiği pirinçlerin hakiki evsafı 
bozulmaktadır. Si.'"lldiye kadar iyi ev
saflı prinçlerde kınk miktarı yüzde ye
di iln yüzde on arasında temevvüç et

beti geçerse tabiı kendini göstermiı 
olacaktır. Mürakabe komisyonunun bu 
hususta nazan dikkati celhedilmekte
dir. 

Nazan dikkate alınması lazım gelen 
bir ikinci nokta da şimdiye kadar ikin-

mekte idi. Bundan sonra satışa arzedi
lceek pirinı;lerde L:.ınğın miktan bu nia
~~~..c;;::ı..c;;::ı~~~~~~~~<::>·<=><:>-~~~~"=>'C::::.-~~::::::.-c::::::.-c:::::::,..:~::::,.<: 

ci el toptancı olarak tamnmıı olan bazı 
tacirlerin, mürakabe komisyonunun tca
bit ettiği fiat üz.erine perakendeci ol
duklarını iddia cclerek küçük bakkaliye 
mağazalanna pirinç satmaktan imtina 
ettikleridir. 

Pivasaıı ızın ~al ihtiyacı 
• P,'.ıo::TARA .. 'I 1 fN<,i S.ı\llİFEIW • caktır. 

yade bizim tarnfımızdan yapılan ihrn- Kah\'t: meselesi halledilmiştir. Yur
cata münhııııır kalmaktadır. Amerikayıı dunıuzun bir müddet ihtiyaca tekabul 
bilhssa miyan kökü, miyan balı \'C tütün edecek ni,.bette kahve stoku vardır. Ya
gibi mı.ıd<leler ihraç edilmekte, ihraç kındn yeni partiler de getirilecektir. 
yolu olarak Basrndan istifade edilmek- Çay <la getirilmektedir. 
tedir. JAPON MALLARI 

Harpten ıonra ticari piyasalar mahdut Mıaırda toplanmtt olan Japon malla-
bir §ekil aldığı (;ibi e~ki ticari kaideler nnda:ı bir kısım mBnifatura eşyası gc
tamamen değişmiş gibidir. Amerika ile çenlerde fzmire getirilmişti. Bunlardan 
ticaretimizin daha ziyade inkişafı için dnha bir kısmının getirilmealne intizar 
ki tarafta mevcut olan iyi niyetler, tica- olunmaktadır. 
ri yolun Dasraya inhisar eylemesi yii- Haber verildiğine göre Mısır hükü-
ZÜT'den semere vermemektedir. meti, Mısırda transit olarak bekliyen bu 

Sonra Navlun ve sigorta ücretleri de kabil emtianın başka memleketlere lh
bir havli arımı ır. Bundan başka Ame- racını men eyliyen bir karar almıştır. 
rikadP.ki ticaret evleri vasıtasızlık yü- Bu knrar piyasamızı da ala.lcadar eylc-
zünden şimdi) e kadar mal scıtı~nda mektrdir. 
nuli davranmı!llnrdır. YENi SiPARtSLER 

Amerikan ticaret gemilerinin bundan İzmir ithalatçı birlikleri plyasanın ih-
sonrl\ Avrupa ve memleketimize de ti- tiyacını temin etmek hususunda büyük 
cnri rnıtln f'etirf"ce ~~ iimit ('dil:"'1P kt,.dir. bir gayret sarfetmcktedirler. Yeniden 

MERSiNE CETlRtLEN MALLAR tel ve çivi sipariıleri yapılmıştır. 
Mersin limanına kafi miktarda kRh- Almanyadan getirilecek çiviler ucuz 

ve, teneke ve çuvnl getirilmiştir. Bun- olduğu"&ın çivi fiatlerinin düşceği 
lardnn bir ktsmı oradan İzmire yollana- ümi! ediliyor. 
~~...:::::-~~__,.....~,..c;;:::,~.c:;::::..c;:::::~~~~~.c;;::,..oı;;: 

El İt"z~ah lar·ı <loku-
nHtları i~in 3 tip 

İz.mirde \'C İzmirc bnj!lı nahiyelerde 
dokunmakta olı:ın el tczgahiarı mamula
tı dokumaların tipleri oda meclisince 
tesbit edilerek tatbika başlanmıştır. Üç 
tipe aynlnn dokumalardan birinci tip 80 
santim gen~liğinde, çözgü adedi bUtün 
geniş1iktc 16000 tel ve iplik 24 numara
dır. Beher metre siklet! .sek.,cn gram
dır. 

İkinci tipin genişliği 70 santimdir. 
Çözgil adedi blitUn geniı.hğin 1260 tel, 
iplik numarası 24 lilr. Metre sikletl 70 
gramdır. 

üçUncil tipin genişliği 70 santimdir. 
Çözgü adedi biitiln genişliğin 1260 tel, 
iplik numarası 24 tUr. MnmuH'tn metre 
sikleti 73 gram, topun mutad boyu 25 
metredir. 

Münferit sulh mu?. -- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
V cygandın şimali Afrikadnki vazif esin
den affedildiği henüz resmen teyit 
edilmemiş ise de bu sabahki gazetelerin 
intibaı hunun doğru olduğunu göstere
cek eebeplerin mevcut olduğu merke
zindedir. Coızctclerin hepsi bu hususta 
alınan haberlere mühim yerler vcrmi~ 
!erdir. 

cTaymlS> in Vaıington muhabiri di
yor ki: 

Bu haber teyit edildiği taktirde ge
ne1'al Vev~ndm azli, mueşal Petenin 
nihayet Almanya ile münferit it birliiii 
hususunda teslimiyet gösterdi~ni ifade 
eder, Fransa, Amerika için, günün me
selesini tCı1kil etmektedir. Eğer mareşal 
Peten Hitlerin sulh sl'rtlannı kabul eder
se, Amerika Vişi hülru~tini tanımağa 
nihayet verecektir. Çünkü ıulh farflan 
Fransız donanmasının mihverle iş bir
liğini 'Ye Frıınsıı: üslerinin Almanlar ta
C'l'fmdan kullanılmasını istilzam edecek
tir. 

Eğer general Veygand şimali Afrikıı
dan çekilirse bu bölge bundan böyle 
Amerikan iaşe maddelerinden mahrum 
kalacaktır. Şimali Afrikaya Alman 
hulGl siyasetin( önlemek için f ngilizle
rin şimdiye kadar gösterdikleri müsaa
dekarlık akamete uğarayacaktır. Bunun 
neticeleri ~imdiden kestirilemez. 

AMERJKAULARA CöRE 

Vaşington, 20 (A.A) -- Diplomatik 
mahfillerden alınan malumata göre ge
neral Veygand Fransa şimali Afrikasın
dakl iki vazifesinden de azeledilmiştir. 
Bunlar Fransız Afrikasında Vişi hükü
metinln umumi vekilliği ve Şimali Afri
ka F ranııız kuvvetleri beş kumandanlı
~dır. Bu tedbir Viıi hükümetinin Nazi
lerle daha sıkı bir emek beraberliğine 
doğru bir adım telakki edilmektedir. 

Hariciye nezaretinin aelahiyetli me
murlan bu hususta hiç bir haber alma
dıklannı ve Vişideki Amerikan büvük 
elçisinin raporunu beklediklerini bildi
riyorlar. 

lraktan zpytinyağ 
istPnilivor . 

E\'vclce Filistinden zeytin yağı ihti
yacını temin eden Bağdad piyasası şim
di memleketimizden zeytin yağı almak 
arzusund:ıdır. Bu hususta bir çolc tek
lifler alınmaktadır. 
Bağdad piyasası azami 2 asit, 1 ve 2 

kiloluk ambn18jlnr içinde :ıeytin yağı is
tihlak eylemektedir. Kilçük kaplar mev
cut değilse zeytin yağların Iraka varil
lerle sevki ve orada me?Vcut teneke kap
lara taksimi de milmkündür. 

Tacirler bu yeni piyasada çalışmağa 
davet ediliyorlar. 

/ngilizler 1'unusa /ta. 
dar gitmek azmini'! 
- BASTARAFI 1 fl'llCi Sı\IJİFEOE -

2.ulardan birini teşkil etmektedir. Bazı
ları bu hareketi, Stalin tarafından ikinci 
hir cephe tesisi hakkında ileri sürUlen 
arzuya bir dereceye kadar cevap telak
ki ediyorlar. 

Fakat askeri miltehassısiar ve müta
laada bulunan muharrirler halkı aşın 
bir nikbinliğe kapılmamağa davet et
mektedir. 

Orta şark İngiliz orduları aylardan 
beri önemli bir şekilde takviye edilmiş 
olmakla beraber düşman da kudretli si
Uıhlara malik bulunmaktadır. Bununla 
b<?rab"r gazeteler bu seferki taamn:un 
yan yolda kalmıyacağı ümidini iihar 
ediyorlar. Bunların tnhmınlerine göre 
lngiliz ve İmparatorluk kuvvetleri garbi 
Trablus hududuna kadar dayanarak 
Mihver kuvvetlerini şimali Afrikadan 
sürüp atmak miimkUn olacaktır. 

DEYLt TELGRAFA GÖRE 
eDeyli Telgrafı~ n diplomntik muhnr

riri Jngiliz başkumandanlığının. düsma
nın askeri gayrc-tlerini önemli bir şekil
de şaşalatmak fırsatını bulduğunu ya-
7.nrak bu taarruzda düşmanı ta Tunus 
hududuna kndar atabilecejönden emin 
olarak giriştiği ümidini gösterir. E<ter 
Britanya 6rdulnn Trablus şehrine ve 
Tunus hududuna kadar varacak olurlar
~ıı bunun bütün şimal ve batı şimali Af
l'iknsında Nazi mukavemetlerini kıraca
ğı muhakkaktır. 

MF.YDAN MUHAREBEStNE 
DOCRU 
«Taymisi> n askeri mütehassıst ileri 

hareketinin derinliğine işnetle bunun 
çok mukavemetle karşılandığını kayde
diyor ve tngilizlcrin düşmana cepheden 
öe~il. sağ cenahı çevirerek hücum et
tiklerini ilave ediyor. Asıl meydan mu
rarebesi bu çevirme hareketi sona er
dikten sonra başlayacakhr. Muhare-be 
çok şiddetli olacaktır. Çünkü düşman 
kuvvetleri tank karşı koyma batarynla
riyle takviye edildiği gibi iki Alman ve 
bir İtalyan W"hlı tümeni cephede bu
lunmaktadır. 

Bütün bu kıtalar kuma saplanmış 
mayn t.arlalarının himayesi altındadır. 
Her ne olursa olsun, kat'i bir İngiliz mu
...-affakıyeti maddi ve manevi bakımdan 
çok büyük tesirler yapacaktır. 

kiicük hareketlerle iktifa etmeleri s-" 
yetJerin maneviyatını yiikseltmq ~ f' 
iki mOhim neticeyi doiunnuştur : 

1 - Ruslar. üni tehlikeler Dil ol-" 
Moskovanm müdafaa hatJannı ~.;:; 
klmatla bir kat daha kuvvetıeml' 
muvaffak olmuşlardır. 

Z - Volga ıitzerinde ve U~ 
kabı hftlindc, umn bir müdafaa l(ill..:;; 
kalide hazırlıklar yapnıala, yetti 
merkezlerini geni lctmeie Ye ~ 
İngiliz yardmımdan daha gm1ş ~
istiradeye vakit bulmuşlardır. 

Bugünkll vuiyette, AhnanJar. Jlo'' 
ko\'ayı upte muvaffak olsalar hile, ..., 
mukavemetinin nihayet bul~ 
dnn süphe edemezler. Büliısa Dol~ 
harbin uzaması, Ahnruılann tahıninlCI'" 
lülafmn bir ''nzi\'et yaratmıc;tır. 

Harbin miistnkbel inkişaflan ne J/11" 
sa olstm. Alman askeri kudretoın:,.:.:' 
~·iizde ellisi Rusyada mıhJarmuş • 
tan kurtulamıyacaktır. 

ŞEVKE'l' BJLGJlf -------·------Cörcdin be vanatı 
1 • 

- Hı' .!"TARAFI 1 İNCİ SAIJIFEDf; • 
bekledik .. Çölde harp edilirken uıtıO 
menzilli toplar, motörlü ve zırhlı klJf" 
vetlerlc tayyarelerin harekatta ba$hc:I 
rolil ~ördilklcri muhnkkaktır. l 

CÖL VE DENlz MUHAREBın.0 
Çöl muharebelerinin şartları ~ 

yukarı denİ7. muharebesi şartlarına JJl: 
şabihtir. Çarpışma başladığı zaman t 
siz haber verme vasıtaları susturulııı'"' 
Savaş olurken tıkpı denizde olduğu ~ 
bi harbin bir tarafın veya diğer tara 
lehine olarak net:celenmesi bir kac: ı# 
atle belirir. Bu müddet zarnnda dUşın" 
kuvvetleri imha edilmis bulunursa d~ 
mnnın sahil kısmında sıkıştırılan toP'f-~ 
kuvvetleri ciddi bir mevkic duşıııOf 
olurlar. 
İNCILiZLER1N HEDEFİ 
İmparatorluk kuvvetlerinin bu sa~ 

taki gayesi düşman kuvvetlerin=n 
bilhassa Drhlı kuvvetlerinin tahribidlt" 
Ordwnuz 17 son teşrin akşamı ~ 
hazırlıklarını ikmal elmiş bulunuyordtl' 

18 son teşrinde şafakla beraber U11l.,. 
m1 ilerleyiş başlamıştır. 

Kuvvetlerimir..n ileri hareketi mUst"' 
na sayılacak yağmurlar yüzUnden t'.İ 
eikmlştir. Maamafih ya~urlar ~ 
bölgesinde daha şiddetli oldu~ 
düşmanın bizden ziyade zarar g6 
muhtemeldir. 
DtlŞMAN GAFfL A VLAND~ .-M 
Dilşmanm bu yeni hareket~. 

kam bi~ bir haxırhk Japrnamış oidctf' 
ve bir stirnmlc ka~ oldulU "" 
hakkak e-ibidir. 

Salı günü başlıyan harekette dfislll" 
mn ileri koDnn tamamen gafil a•..,.. 
~tır. Çö1 ordum dfümıan o~ 
mtt\'affnk surette boy ö1~ııecek 
tedir. HenÜ'z dfişman kuvnyi kfilli~ 
ve aftr zırhlı kuV\•etlerlyle ~· 
olup olmadığı hakkında haber ~ 
miştir. l\laanınfilı bu çarpışma uzun .,, 
man s:edkmiyccektir. 

Kendimizi zaferin verdiği bir şe'Vk = 
heyecana kantıracak zamandan hetl b
uzak buhmuyoruz. Şimdi her şey ~t 
ynn harekntı takip edecek olan bDJ.:; 
meydan muharebesinin neticesine . .,.. 
hdır. 

PARLAK ~'TtCELER 
Genernl Kaninrram barekihnımn fll'I' 

\'affokıycti icin ehemmiyetli parlak ,,, 
ticcle.r almıştır .. 

Seki?.inci ordn parlak 
Sekizinci oıdu parlak ve stratejik 1! 

yaklnsmn hareketi yapmıs ve bunu ~ı.ı 
vaffakıvetle bitirerek mühim me\"P"" 
işJ?nl etmiştir. .,-

Önümüzdeki bir kaç gOn içinde 
muharebe c;ok aJnka uyandıracak~:_,., 

Hnrbe iştirak eden imparatorluk "' 
vetlerine mensup her nefer uzun bil 
mandan b~ri icinde besled=ği atı:>c:li 1ctt" 
ar7.U ile ve en bfü.-ük nzim ve feda r 
!ıkla harp ~decektir. Bu askerler ili< 0,_ 
fo olarak Almanlarla s=J<lh bakımırıd.tr 
müsavi olarak dövüc;eceklerdir ve fj O' 
vnda elde erlilecek bir zaferin ~O~ 
haro üzerinde vapacağı tesiri g~ 
uzak tutmıyacaklnrdır.• ~ 
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Sınai ınüe se elerde deva ı urette mal ,çatan 
toptancı ticarethane ferin müfıelle i11et~ •• 

ANLATAN : l\1A. MÜ. tnsA~ 
DCNKO NOSBADAN MADAT 

2 -TOPI'ANCI 
TiCARETHANELER VE F!LYAL, 
ŞUBE VE SATIŞ 
MAOAZALARINDA 
TUTuLACAK DEF"l'ER: 
Kanunn göre toptancı ticarethane ve 

tnilteahhitlcrle filyal, şube ve satış ma
iazalarında (emtia imnlfit ve ihra
cat defterinin) tutulması mecbur! bu
lUnmaktndır. Bu defterin nUmunesi ma
liye vekAletinin (10) seri numaralı umu
ınt tebliğine 5 nilmune numarasiyle ba~
l• olarak nesredilmiştir. Bu defter de (3) 
tabloyu havidir: 

(1) NUMARALI (tZAHA T) 
TABLOSUNA: Mubayaa edilen veya 

Satılan malların mUesseseye ithal tarih
lerı, fatura tarih ve numaraları alıcı vc
l'a satıcının isim ve adresi yazılır. 

(2) NUMARALI <FATURANIN 
MUBTEV1 OLDUOU 
MAMULAT) tablosuna: Alınan veya 

Satılan malların mikdan, fiati ve satış 
bedeli her cins ve nev'i ayn ayn göste
tilrnek sartiyle derç edilir. 

(3) NUMARALI (BEDEL) tablosu
na: Alınan mallarda mübayaa bed!'ll ile 
llıalın mağazaya nakline kadar yapılan 
bakliye vesair masrnflan ve netkede 
h:ıtilın malivet bcd<'li kavıt olunur. Satı
lan mallarda ise doğrudan doğruya sa
tış bedeli yani mUşteriden alınan para
tın yekOnu yazılır. 

'Emtea ithalat ve Ihrncat defterinde iki 
Parti açılacaktır: 

1 - Birinci partiye mUesseseye ithal 
edilen mallar mUesseseye giri§ tarihi ile 
\>tı sırasivle kayıt olunur. 

2 - lkincl partiye müessesenin sattı
tı mallar. müesseseden çıkış tarihi ile 
kayıt olunur. Sene nihayetinde stokla
tın maliyet bedeli de Uzer.ne ilave edil
lhek suretiyle bu iki parti arasındaki 
fıırk bulunarak muamt'le ver~isinin 
tnatrahı elde edilir. 
Ayrıca şube, fi1ynl. satış ma~azası ol

ırı yan veya satın aldıkları mallnn biz
tat istihlAk etmeyen toptancı ticaretha
lle ve mllteahhitlerle filyal. ~ube ve sa
lış mdaz.alarında ( emtea ithalfıt ve ih
?'acat defterine} satılan ve alınan malla
tın nev'i gösterilmeksizin cins itibariyle 
~ydı mümkUnc!!.ir. 

3 - SATIŞ DEFTERİ: 
Sınat mUcsse.selerc devamlı surette 

trıa1 satan toptancı ticarethaneler. esas 
itınariyle muamele vergisiyle mükellef 
hulunmadıkları halde muamele vergisi 
~unu bu kabil mUesseseleri bir (satış 
defteri) tutmakla mllkellef kılmış bu
lunmaktadır. Bu sebeple sınai mllesse-

lere devamlı surette mal satan toptan
cı ticarethaneler yani sattıkları malın 
~de ellisinden fazlııstnı tiojtrudan doğ
tı.ıya mllstehliklere satma}•an ve sınai 
tnli~eselere mal vermesi mutad bulu
llan ticarethaneler (faraza zeytin yağı 
fabrikalanna zevtin satan ve satıslannın 
Xlzde ellisinden farlasmı doğrudan 
<ioğruya, müstehllklere satmayıp mtlte
~assıtlara sntmakta bulun:ın bir ticaret
hane gibi) 10 seri numaralı umumt teb
li ine (7) nUmune numarasiyle merbut 
bulunan (satış defterini) tutacaklardır. 
lıu deftere ticarethaneler taraf mdan 
lınai müesseselere satılan mallar satış 
tarihleri ınrasiyle cins, nev'i, mikdar ve 
ııatış bedeli ~österilmek suretiyle birer 
birer kavıt olunur. 

V-FA'I'URALAR: 
Muamele vergLc;i kanununun 31 nci 

llıaddesi sınai müesseseleri ve toptnncı 
t!carethane ve müteahhitlerle filyal su
he ve satış maıtnzalarını. tesli mettik leri 
tnallar için behemehal fatura tanzım et
lnekle mUkellef kılmırstır Diğer taraftan 
ileride mahiyetini anlatacağımız kötürli 
\Jsulde vergiye tfıbi tutulan küçük sınai 
hıilesseseler defter tutmaqa mecbur ol
lnadıkları halde tl'slimatlan için fatura 
tanzimine mecbur bulundukları gibi sı
llai mUesscselere daimt surette iptidai 
lnadde veren toptancı ticarethanelt'r de 
'ı tnuamele vergisiyle mükellefolmamak
a bernbcr - fatura tanzimi ile mükellef-
tirlt'r. 

Fatura. müşterilere yapılan sab!:lar 
için tanzim edileceği gibi. başka !arına 
<ı1 it olarak imal edilen maddelerin sahip

rine t.-c;Jimi, mamulAtın bizzat istimal 
"'e istihlnk edilmesi. komisyoncu, filyal, 

şube ve satış mağazalarına irsal gihi di
ğer biitün teslimat için de tanzim edil
mek llizımdır. 

Kanuna göre, faturn da; tcsli mectilen 
malların cins ve nev'i itibariyle mikda
rı vahit satış fiati, satış bedellnin tutan, 
teslim tarihi, müşterinin veya malın tes
lim edildiği şahsın isim ve adresi fatu
ranın muamele vergisi dt!fterinc ka~rıt 
numarnsı j!Östcrilmek lazımdır. Bu ma
l~mntın kaffesinin faturada bulunması 
şarttır. Bir tanesinin eksikliği hnlinde 
fatura tanzim cClilmcmis :ıddedilirken 
buna göre kanunun koyd.uf,'11 cezalar tat
bik olunur. Faturanın. miıesscsenin sn
lnhiyetli adamı tarafındıtn da imzası 
mecburidir. 
Yukarıda fasıl mahsusunda gösteril

diği şekilde, emsal satış bedellerinin an
ca kay sonlannda belli olan teslimata 
ait faturalara satış bedelinin derci mec
buri değildir. B usebcplc hem doğrudan 
doğruya milşterilerine satış yapan, hem 
de diğer surctll"rlc emsal satış bedeli 
iizerinden teslimatta bulunan müessese
ler de faturalann her iki kısım için ayn, 
ayrı seri numarası takip etmek üzere 
ayrı ciltlerden kesilmesi lttzımdır. 

Fatural:ır bchemclıal mtiteselsil sıra 
numarasını havi olacak ve asıl nU~ha 
müşteriye veya malın teslim edildiği 
şahsa verilerek konyesi müessesede sak
lanacaktır. Kopyelerin ya araya kopye 
kAğıdı konulmak veya istlsab makinele
ri ile teksir edilmek suretiyle aslının 
aynı olarak Uınzimi şarttır, 

l!'aturaların üzerine ve görülebilecek 
bir şekilde ve ayn bir renkte (milesse
semiz muamele vergisine tfıbidir) cUm
ll"Sinin yazısı da lflzımdır. Bu cümle fa
turada olmadığı takdirde malı mübayaa 
eden kimseler namına ileride yapılma
sına lüzum görülen muamele vergisi ce
u.ısı tarhlyatından faturayı veren mil
t sscsc de mesul tutulabilir 

-Kl.IM1<;1>t-

Almanın , '1 1lÔ'e 
- BASTAf?AFI l fNC'I SAHiFEOE -

kova gUndClz bombnrdımnn edilmiş, in
filak ve yangın bombnlnrı atılmıştır. 
Leningrad bölgesinde bilyilk bir Sovyel 
nakliye kolu cUretli bir taarruza uğra
tılmıs ve 8 düşman t:ıyyaresi dU!tllrUl
tnüştür. 

Londra, 20 (A.A) -Alınan radyolan, 
Alman askerlerinin şark ccphes:nd<! 
katlanmak zorunda ka1dıHnrı acılan 
acık bir şekilde mllletc bildirmektedir .. 
Bir harp muhabiri Moskova yolu ile Na· 
ra köprü başındaki vaziyeti şöyle tasvir 
etmişt!r : 

Kızılordu topçuları o kndar yakından 
ve doğrudan doğruya hedefe ntes etmek
tedir ki her askerin tek başına bu ateş 
nltında kaldıw hiı<:sini veriyor. Bunun 
neticesi olarak bUtUn gUn ~urla dolu 
cukurlar içinde hareketsiz kalmak zoru 
hasıl oluvor. Burada hilkUm sUren c;ok 
şiddetli ;o&'llk gözönUnc alınacak olursa 
hiç bir hareket yaomamaklığın b!r ce· 
hennem a1.nbı te!:kil ctUği ko1ayca anla
şılır. Yiyecek yoktur. Ant'ak geceleri 
biraz Slcak vcmek ıılabiliyoruz..• 

MÜTEMADi ATE$ 
Ruslar her türlil siHihlarla gece ve 

pündüz mevzilerimizi nefes nldırmaclan 
dövmektedirler. Ruslar bir milddctten 
beri tanklnr <la kullanıyorlar. Biz köpru 
b::ışımızı müdafaa zorundayız. Burada 
askerler bnska yerde bir insanın ~öre
miycccği kadar büyük ncılnra ve zorluk
larn manız bulunuvorlnr. 

CAMUR DERYASI 
Baska bir harp muh::ıbirl de şunlan 

an1atıyor : 
Geceleri c;ok siddetli bir soiiuk topra

ğı donduruvor. Fakat ertesi gün lotala
rımız ileri harekete gectiği zaman don 
ansızın cözülcrck bir bntnl<lık hnl:ne 
geldi. Mühimmat ve viyccek kamyonla· 
n ile toplnnmız, hntt!i tayyareler camu
ra sanlandı. Bunları ycrlcrinclen oynat
mak kabil olamıyordu . Bu vaziyC'tte top. 
lanmızı ve yiyE.'celdcrimizi hiç olmazsa 
mm·nkkat bir zaman icin olduğu yerde 
bırak~ınık ileri harekell<'rimize devama 
çaJı c;mnktan bnşkn yapacak bir şey kal
mamıstır. 

~J.r.~ ....... ~~ .............. ~.....-..r-~-1.:~~~=ı--.r~~~~.Q.§ 
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Son askeri vaziyet. 
• BAŞTARAFI l iNCI SAHİFEDE -

hava birlikleri ve gerek zırhlı ve motör
lü hnrp vasıtaları bakımından İngilizle
rin mıhverden listün olduklarını çe
kinmeden söylemek mümkilndUr. ' 
İKİ TARAFIN KUVVETi 
Daha evvelden her iki tarafın da bÜ

tün şiddetiyle hazırlıklardn bulundul<la . 
n malumdur. Libyadaki İtalyan ordusu
nun mevcudu piyndc moteirlü ve zırhlı 
kuvvetler oforak 12 veya 13 tümen, Al
manların 2 ınotörlU. 2 zırhlı ve 1 piyad..: 
tümeni olduğu söylenm!ştir. Bunlar.1 
muknbil İngilizlerin 2 veya 3 ü zırhlı oi
mnk üzere 15 piyade tümeni vardı . 
G~n müddet içinde her taraf tnı-af 

kuvvetlerinin artmış olması kuvvetli. 
bir ihtimal dahilinded!r. İtalyanlann 
nakliy.attaki müşküllerine nazaran, vaz!
yette Ingilir.lerin daha üstün olduklarını 
kabul etmek lli?.ımdır. 

Çörçil dün A\•aın Jcamarnsında Libya
daki harekattan çok ümitli oldu~u 
söylem:ştir. Bununla beraber, bu harc
kfıtuı geçen seneki harekat gibi kola~· 
ve kısa olaımyacağ'ım, fakat İngilWer 
için çok parlııJc netice '"erecC'ğini sö~·le
miştir. 

İNGiLİZLER Al.J\fANLARI 
ARIYORLAR 
Roytcr ajansının Libyada ilcrllycn 

impamtorluk kuvvetleri ile beraber bu
lunan muhabiri de, Almnnlann varll[,rı 
hasebiyle burndaki harekatın çok çetin 
olacağını yazmış ve şunları sövlemiştir : 

• - Britanya kuvvetJeri, İtalyanlan 
değil, Almanları bulmağa çalışıyorlar ... 
İmhn edilen bir Alman, alınacak 6 itııl
ynn esirinden kıymetlid:r. Alrnnnlar im
ha veya firnra mecbur edildikten sourn 
ltnlynnlnr uzwı müddet bize ka.rşı zor~ 
luk göstercmlycccklcrdir. Knc;an Na:ıile. 
ri görmek İtalyanların manev1ynt bo
zukluğuna baslangıç olacaktır.• 

Bu yazı ac;ık olarak gösteriyor ki İngi
lizler her n~ pahaya olursa olsun ilk ola
rak Almnnlnrı vurmak istiyeceklcrdir. 

Sovyct - Alınan harbine gelince: Mos
kova cenhesinde çarpısnn Almanların 
bazı ilerlemeler kaydcttikJeri bildirili
yor. Moskova babsında ela Almanlar le
hinde deği~iklikler olduğu söyleniyor .• 
Bununla bernbcr, Almnn nskerlcrinin 
mühim bir sıkıntı içinde olduqunu da 
Alman gazeteleri söylemektedirler. 

"ÖZÜM 
135 M. j. Taranto 
82 Albayrak 
80 F. Solnri 
35 M. Beşikçi 

3&2 YckQn 
117441 Umum! yckfuı 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 10 
11 

iNr.İR 
743 İncir ihrncat 
206 M. İzmiroğlu 

No. 

53 R!fnt Baran 
28 R. j. Franko 
20 j. Taranto 

1050 Ycknn 
86128 Umumt yekOn 

ZAIIlBE 

a 
55 
46 -00 
47 
48 

14 50 
12 
15 
11 
21 

55 
47 25 
47 
48 

47 
48 
48 51) 
52 50 
57 

19 
14 50 
16 
11 
21 

60 ton Susam 49 51 50 
80 ton Bakla 12 75 13 

102 çuval T. B. lcl 160 203 
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tZMtR S( JLH HUKUK MAHKE
MESiNDEN : 

SahJ ilanı 
Fahrünnisa. Havva, Edibe, Münibe • 

Adviye, TurPut ve Cahidln şayıan mu
l.'\!13rrıf olduklan Karınyakada soğuk 
kuyu tramvav cndd,.si bahariye mahal
lesinde kain 59 No.lu hane mahkemece 
veril,.n b·Rleyi şuyu karanna istinaden 
11/12/941 per!Olembc crünü saat 15 te 
hmlr sulh hı•kuk mahkPmeslnde sahşı 
yapılncPktır. R•ı arttırmada tahmin olu
nıın bed,.J 3500 liTanın yüzde yetrni• 
beııi verildi'?! takdirde talibine ihalr,osİ 
vapılacak akııi t11kdirde sntış 1 O viin dıı
hıı uzatılarıık ikinci arttınnası 22/12/ 
9 41 pazartf'si günii saat l 5 te dairemiz· 
ele yanılııcaktır. CRVTİ menkul iiznin..J,. 
hıık tnlehi"d"' bulunanlar ellerindeki 
re-mi ves:ıik ile daha fazla me li\""',.t al· 
mek isteyenler dairemizin 9411777 No 
lu dosyasına mii.. .. raatlan lii7ıımu ilan 
olunur. 4881 (2442) 

-- - --
IZMiR BFU:DIYESINDEN : 
1 - ~efon!!a pazar ""rinin içlndt" 

ki volların tesvivesi ve adi döııPme y11n· 
t1"lTT1am işi, fen i!!lcri müdürli;:{üncl .. k; 
ke!lif ve şaTtnnmesi Vf'rlılle at'tk ekııil•
mt>y,. knnulmustur. K .. sif becleli 1120 
lira "0 kurus mt•'\fJ'lckat teminatı 84 Ji. 
ra 75 lcıırmıtur. T,.1inte .. iıı teminAh le 
hl'nkP••nıı vatmıT"k "'"kbuzlarivle lhn· 
1 .. tıırihi ol"n 5112 /Q4 l cu...,11 günü saat 
16 dıı enr:Onıene mİİTacaatlan. 

2 - 13Q 1 nci ııokakta kııdnstTo f l 66 
nrı adanır. 21 ııııvılı nuaııının satı$1, yazı 
;.1 .. ri m\idürliil?ündeki sıntnameııi Vf'I"· 
lıile aeık orft•T'Ttı""ll lronulmu~tnT. Mu
lll'ımm<'" }. .. ,l .. li ~ 11 ı; lirn mu,,.·lrkot tt:
minııh 24R lir~ 65 kunı .. tur. Tnlinl,.rf,, 
tPmhıah fıı bnnkAıttn11 yl'tmı .. ,.J.. nıakbu7· 
l.,...f.,le ihııJ .. fRTihi olııın 5 /12 /Q4 I cumıı 
günU ınl't 16 da e,.rüm,.ne l'T'::.,...r,.alan. 

21 24 28 3 12443) 

iZMiR SiC1Lt TiCARET MEMUR
LUcUNDAN: 
(Mehmet Egeli Halefleri şirketi) ti

caret unvanile lzmirde belediye cadde
sinde 19 ' 20 numaralı mağ'.lzada kan
tariye namı verilen kahve, şeker, çay. 
pirinç ve zahire ticarctile iştigc.l etmek 
üzere teşekkül eden işbu komandit şir
ketinin ticaret unvanı ve ııirket mukave
lenamesi ticaret kanunu hükümlerine 
göre ticilin 4091 numarasına kayt ve 
te 0 cil edilclii?i ilün olunur. 

l - MUKAVELE 
T. C. fzmir sicli ticaret memuru 
resmi mühürü ve F. T enik imzası 

Bugün bin doku~ l üz kırk bir senesi 
teşrini snni ayının on yedinci pazartesi 
cünü. 17/ 11 / 941 

fzmirde birind belediye caddesinde 
71 / I num ralı hususi dairede vazife 
gören f zmir ikinci noteri ben Zeki Ehil
ol7]u işimin bnsında iken a"1ğıdn hüvi
yı-tleri yazılı iş sahhlerl daireme gele
rek anlntacaklan gibi bir muknvelena
m•nin tarnfur.dan reten yazılmasını is
tediler. Kendilerinin kanuni . ehliyetleri 
hnb: olduklarım grjrdüm. 

Sabitler : lzm!rde birinci beyler so
koğında 35 numaralı evde ohıran Emin 
Kttlyon ve lzmird,. 1,.önü cnddt".sinde 2 
nurrı rad Mişel Kabili. 

Yukıı.ndo isim ve adresleri yazılı 
olup io sahlpleTİni tanıdıklannı ve şn• 
hadete mani holleri olml\dıi?ını söyleyen 
\'e kııquni eveafı haiz oldukları görülen 
şahitlerin tarifl crile ~hıs ve hüviyetle
Tint tt"•bit etlli'im. 

l.Ş S.AHIPLE.R I · !zmirde Fettah ma
hııJJesi Dibek ıoka~ında 25 numaralı 
,.vde ikamet ede ' merhum Mehmet 
E.$teli kansı Pt>mbe Egeli nefııinden ase.
]f"ten ve küçük çocuğu Ahmet lrfnn 
Egeli nnmına vclılyetcn ve İzmir ikinci 
n~froı·Ji.ı;;,,tfcn r,..sınen yımlı:ın 10/10/ 941 
tP.dh 71S5 numaralı vekaJ,..tname mu
cihincc bilvelnv~ temsil ~dilmiş olan 
rni"Asçılorth"\ Gülseren Egeli namına 
(Mehmet Eat"li hal,.fll'ri) unvanı ile 
beş sene müddetle t,. kil olun,,.cı>k Rİr• 
k••P mes·uliyetl mahdııde ile KOMAN
DITF.~ ~Z:ı eıfntile ihale, ve dilediği 
ıt""raitle mukaveleyi nkt ve imzaya. tes
cil ve Ulin iQ1 .. rini ifaya ve yine lzrnlr 
ikirırl noterllğindPn Tesen yazılan 8/ 
11 1941 tarih ve 7619 umaralı v,.1ci\let
nnme muclhlnce mlraol"tlardan Cenap 
F .. •li ve Mı•7aff,.r f.~f"ll namlanna 
(Mehmet F.gt"ll HalPfleri) unvanı al
tındl' te-ııkil olunacak knrnıındlt ~lrkrte 
kendilerini 67n ve şerik sıfatile ithal 
Ptrrıeğe, dilediği şcra!tle mukavelesini 
nkt ve imzl\ya. sf'nnave vaz'ına hl'i:d 
ım1,.lıivl't olmak üz,.re lzmir ıwukatla
nndıın Ömer f\J,.,.m,.ttln Kilimcioi71u 
her r.rn nl!lmına bllvek8lr ve ayni evde 
....,,,l(tmler ~ıftf"T' ml .. 111ıır11,...tlıın F"tma 
Mı !••• .. rm f' .. .,11 fbT,.J.ı.., En"lt, Hil•e
vir Nazmi F ..,eli, .A 11 Riza F. veli aıın 1 .... 
ten şu suretle annlannı takrir f'dt>Trk 
mf'vat ve ~eralti ative daire<rlnde akdı 
.,,ukavele evlediklerlnl bana beyan etti
ler. 

tzmir ahklmı '3hıılve ~ulh h"kuk 
ı.t1:1 .... 1ı~tden YP.rllme 4/1 1 /94 l huih ve 
Q41 /82~ ""'"'"'T"l• VCTAııet ve•ilc1!1!11 mu
,.O,fnee 'R iP. 1041 tarilo; .. -'• ölen h:mtr 
türr"?"Jnd11n Ml'hmet EQ-.. 11nln mlT11t11 
af'Hiilesıımf 7.evce Ve çocuklfıT'I ile bn• -
velt-ve t"'"ııil f\lunıın tonnm C.iilse'"""" 
V'e bu muhvPle fuı...ırfnfle lcalan c .. 1l1 
~ ..... 11 ... f,,tlkal ""1,.dl~i ve tzmir aııltve 
l\.f .. ,.f ""lcuk hAkirn1l~;,.,~'"" verilme 
7111 /Q41 tarih ve Q4 l /? l 1 S el"'" Ye 
t Aı;() lrl\nıT nurn,.,.,.1, v,.•ika mucihince 
mfra•,.•lııır araııı•"d" hilvelav,. tf'm•il oln
... ., Cüls"'"'" fl,. f .. fan"' t••lcll olttl'l"""'lc 
ııfrkete 11erik ..,,,.,ne it'-• l1"1'1nc mııı Mce-
m~e fzln verildi~ görülüp anla~lmıt
trr. 
MAOO~ 1- Murlef mntev"ff" M·h· 

-•t Ev,.ıı,:t,.n mün••lı:ll , .,. f7"\irde B·l
dive eı.,Meefn"" Jc~1., 19/20 """'aY'8h 
ve tıl,..,,dlve 1c11dın (Mehrrıet Ell!',.Ji) un
vıını n,. fı:mi ,..,mınıele edım tfc11rethııın .... 
vf kemafl•••h•lc irfame ,.tm,.\ Ü71're bil
_.,.,'" ve hilvelcS1• y,. hilv,.lh·,. bir dr
ı. .. t; tfr,.Tive ,,..ı.ll ıottiklerlni akitler itti
'~1-1 .. 'h .. ., • .,, ederl,.r. 
M /\ nnı:- 1 - Sirk .. tfn nnYnnt '(M•h

..., .. t F'~,.lj Hrı lPn•n ıılrlcf'tn nlun mf'Tlc,._ 

.. ; t,,,..,,ır ve ,..,,,.rkP.,f m,.,..,.. .. lfı.h f7mlr-'• 
'l'.\,.1 .. ~ı .... caddesinde 19/20 numaralı 

"'"~!'t7ft"'"'· 
M /\ ODF. ".\- SiTh•tn nı-v'i K o,..,ııın

~it ,..ı .. n ı1nım1 .... ,.,..,,f P .. mbf" J:",:eli. ı:'oıt-
...,,. ",,""t"'r'" ... f";.,,.H n.,.. .. ,, r ...... ., F~-
'i. th ... 1-im F"-li. M •• ., .. ,,,... J:" ... ,.li. Hü-
... v;., Nnzml f" .... 11. Ali Ri711 F ,., .. 11 '""'"'' 
........ ı,dut ,.,,.,.•ullvt"t• tııbf v .. nt 1rt1l1 .. lttH 
.ı.\.,.t l!lr" •:ı,. ve ft ı..,,,.t hfııın E"·li lle 
~::ı .. ,.ren F"'"'ll ,.,,. . ."ulh·,.,1,.rl ıoncnk knv
...ı •• lclnn 11rrmnv,.1,.ri ,.,,11,...ıan il• mı>ı.~,,t 
'( nmııınrlitf'T ıol•\ıo•t llJfnfile işbu Şlrketi 
· - -t..:1 ,.,.1,....,1.,leTCIİT . 

MAnnJ:: 4- T .... \cil ,.dilf'n iııhn ,.ir
"•ti. \jr{l.,dj f!l'lfı•~l"m J..oıT'!t hPT }.l..;ej 

.... n.,r .. r;,:ı,." tf'm•:t ve ıti .. kete j7 .. r,.tıe 

-:ı .. r•rid,.n İ7mıı },,vmn\!n ve !li .. \ıo .. tin 
..ı .. ı., ;1r v,. haric:i hilunıtırn ic:lrrlni kPZl'I 
-•infı-rid•n V"VI\ ,-:ıatt"rrlc•., trdvl .. ve 
: ..ııı .... .,,. .. :;,.,.ı,.::....t,. ... J-t:;,.,..,;,.. Nn""'; F;.-11 
.,,. l\ li Ri7n f.Q-,.li !tilr,.ld\ca hll"lttH .. k 
..., :: ..ı :; .. ,, .... ;;m,.ııcoil t,.vln edil ..... lel,.rdir. 

M ı\T'H1F. 5 - ~irkPt müdii .. tM'inin 
• .. 1~J, iveılni mııddei ,.t:.,,.d,. muharrem 
~.,. .... ,.t ve mf""7't1U ,.irkrtiıt tf"min v,. h
•lh.,,.lj irin """kt .. 71 nmur vı- mtınmelah 
-iitad,..:ı•"\ ibart't nltın "; .. \ .. t irin "'len
, .... t miil ,.J..nzl'I etti1·1-·i tRkdirde sulh ve 
. .. ı.t..;,... .. ,1 .. mezundn,.lıır. 

MAOOE 6 - Si...\. .. •in me?'lm: Knn
t .. Tive nnmı v,.rıJ,.n kııhve. ııeker. cay, 
""İrinç, ve 7.ahire üzerine icrayı ticaret• 
tir. 

MADOJ:. 7 - ~iTlı:l'ff'l !lf'TT111'1Vl"t 
"'"'V7Ul\•1 tn4615 ,5n ,,.jj7 dört hl'l nlh 
0 iiz on beş lira ve elU kuruştan ibare-t
tir. 

MADOF: A - Sürekanm filen ıti .. \e
te va7. e-vl,.,.liklerl sermayeleri mikdan 
ı.,,.,.. .,.,.ı.ı 71Tdir. 

2Rı;11 ı;o ";..,.,,f sekiz bin be9 vüz 
nfı•• J.• .. Ura elli kuruş, şürckudan Pem
ı.,,. J:" .... ı;. 

95 l O. 50 dn1m7 bin bıı vüz ,,., lira e1-
ı· l-"ru§ ~rekndo.ı:! Fat""'"' ıt .. l.t• .. ,.m 
E.gcIL SONU YARIN ,,. 

KOLAY VE SERİ YAZI 
GÖSTERİŞLİ VE DAYANIKLI 

UCUZ VE TEMİZ 
Tüccar, bankacı, memur, talebe, 
ve her kese lllzım olan kopya 
kağıdiyle beş kopya çıkaran, 
mürekkep ayar tertibatlı ,.e 

bir sene teminatlı 

Her Dıessn ehlediği 
·M •• DE EN 
Dolma kalenderi Geldi 

Fiatı 3 liradır 
TÜRKİYE UMUl\I ACENTESİ: NA 

FİZ MUSTAFA DELEN - İZMİB.. 

...................................................................................... 

~ Devlet Demir Yol/arından i • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(10 o Adet~ rave!'s a naca ) 

D. D. YOLLARI 8 Cf iŞLETME KOMiSYONUNDAN 
MecmuQ 3400 lira muhammen bedelli bin ndet normal Cnm travenı şartna

mesi vcçhile açık eksiltme ııuretiyle mübaynn edilecektir. ihalesi 2/ 12/941 
günü saat 15,.30 da Alsancakta i§letme binasında komisyonumuzca yapılacak
tır. 

lstcklilerin 255 liralık muvakkllt teminat makbuzlariyle muayyen vak\tto 
komisyonumuza gelmeleri IAzımdır. Şartnamesi hletme kaleminde görülebilir. 

16 18 21 25 4823 (2413) 

O a cfı mezunJ n • andarma Gedilıll 
Erbas afıa na '-" e e lmacalı .. 

JANDARMA GENEL KOMUT ANLlCINDAN ı 
1 - Okula girdikten itibaren iki buçuk aene sonrn jo.ndanna gedikli çavu

~u olmak ve ayni zamanda askerlik hlzmetlnl görmek Uzerc orta okul mezun.. 
!arından gönüllü jandarma knyıdına ba,lanmıştır. 

2 - Gedikli okulunu muvaEfnkıyetle bitirenlere kanun mucibince iaoe be
deli (54) lir verilecek ve hizmctler1ne devam edenler ( 134) liraya kadar 
maaş alabileceklerdir. 

3 - lıteklilerclen aranan prtlarla okula girmek stllf ve ire için hahat 
almak ve gönüllü kaytedilmek iıteyen bulundukları mahallerin jandarma ko
mutanlık! nna müracaat ederek matbu fuhnıımeyl g8rmt-1eri ll&n olunur. 

21 23 2S 4897 (244S) 

tzm!r nhaselJel ıısm . e mü rl nden: 
Hasan Tahsin lşlcgin müterakim vergi borcundan dolayı haczedllm1' otan 

ve tapu ıkilllnc nuaran Alaancak mahallesinin birinci kordon eadd,...sinde 
196 pafta ve 1215 nda 13 parseld mukayyet ve hazineyi maliyeye 5323 lira : 
satış bedelinden ipotekli ve 600 lira iradı l?ayri ııafiU 6400 lira kıymetindeki 1 

284 numaralı hanenin mülkiyetinin satışı idare heyetl knrariylo 21 gÜn müd
detle mGzayedeye çıkanlmıştır. 

Taliplerln teminat akçelerlyle birlikte 12/12/941 tarihinde saat 16 da vUA.. 
)'et idare heyetine mUracaatlnn ilAn olunur. 4912 (2446) 

Jz E . E LtP. DAH: 
İsimleriyle hisse senetlerinin numnrnfon .; ğıda ynzıb olnn hlsscdnrlnmna 

hisseden mütevellit borç bakiyelerini Ödemekten imtina ctlikl tinden ellcrinde
Jti hisseler esas mukavelcnnmemizin on sc1tizinci m dd l hükmüne nöre An
knrn Knmbiyo bol'!>asında sa.ttmlını v iptal oltmmt tur. Sntın nlıuılara yeni 
lıissc cnetleri verilecektir •• 
Sıra Hisse Hisse veya İsmi ve Adr t 
No. adet makbuz No. 

665 05 
155 Ol 
756 Ol 
759 Ol 
760 Ol 
762 01 
763 01 
765 01 
'166 01 
'161 01 
768 02 
770 01 
'112 01 
774 1 
776 02 
178 01 
179 01 
781 Ol 
784 01 
785 01 
786 02 
'181 01 
788 02 
789 Ol 
79() Ol 
791 01 
792 Ol 
793 01 
794 Ol 
795 02 
797 01 
798 01 
799 Ol 
800 01 
801 Ol 
802 Ol 
804 01 
806 Ol 
810 Ol 
811 02 
812 Ol 
813 01 
814 01 
815 Ol 
816 Ol 
819 Ol 
820 Ol 
821 01 
822 Ol 
823 Ol 
824 Ol 
826 Ol 
827 Ol 
8~8 01 
829 01 
831 01 
832 Ol 
8..13 02 
837 cı 
838 Ol 
840 Ol 
844 02 
845 02 
847 Ol 
848 02 
849 02 
850 01 
851 Ol 
852 Ol 
853 02 
855 Ol 
856 02 

.. 

3939n679.10/8730 İzmir Ticaret mel-.."tebi talebesi Stıb?i Vasfi 
2/21413, 1/22314 İzmir Kız lisesi tal besi bnynn Ahsene 
1899 İzmir Kız lisesi No. 850 HOrrcın 
1492 İzmlr Kız 1 1 No. 352 Le21z 
1493 hmlr Kız ]!sesi No. 312 İffet 
4614 İzmir Kız 1" No. 28 İhsnn HUSeyln 
1591 İzmir Kız lisesi No. 308 Melt\hat Ziya 
2780 İzmir Erkek lisesi No. 598 Hayrettin 
2781 İzmir Erkek lisesi No. 329 Suat 
2782 İzmir Erkek lisesi No. 516 Hfuıeytrı 'Avnl 
2783 • 278' İzmir Erkek lises.l No. 964 Ragıp 
5886 İzmir Erkek Jlsesl No. 272 Necdet 
2788 İzmir Erkek lisesi No. 884 Fahri 
2790 İzmir Erkek lisesi No. 935 Nihat 
2793 • 219' İzmir Erkek llsest No. 880 Kfunil 
2797 İzmir Erkek lisesi No. 67 R:za 
2798 İzmir Erkek lisesi No. 90 ~hmut 
2800 İzmir Erkek lisesi No. 149 Bahaettm 
2904 İzmir Erkek lisesi No. 979 Mustafa 
2905 İzmir Erkek 1lsesl No. 958 Nafiz 
2906/2907 İzmir Erkek lisesi No. 957 Fuat 
2908 İzmir Erkt'k lisesi No. 920 Hasan 
2909/2910 İzmir Erkek lisesi No. 913 Mehmet 
2911 İzmir Erkek lisesi No. 890 Muhsin 
2912 İzmir Erkek lisesi No. 285 Cevdet 
2913 İzmir Erkek 1isesl No. 3Cl6 Feridun 
2914 İzmir Erkek lisesi No. 397 İhsan 
2915 İzmir Erkek lisesi No. 700 Kbun 
2916 İzm!r Erkek lisesi No. 891 Halit 
2917/2918 İzmir Erkek lises! No. 879 Nevzat 
2921 İzmir Erkek lisesi No. 956 Hikmet 
2922 İunir Erkek lisesi No. 709 Salahettin 
2913 İzmir Erkek lisesi No. 130 Nedim 
2924 İzmir Erkek lisesi No. 922 Fuat 
2925 İzmir Erkek lic;csi No. 889 Mehmet Ali 
2926 İzmir Erkek lisesi No. 967 tbrah:.nı 
2928 İzmir Erk k lisesi No. 927 Pertev 
2930 İzmir Erkek li~e..;i No. 527 Latif 
2938 İzmir Erkt'k lı~ec;f No. 514 Selçuk 
4545/4546 İzmir Erkek Li$Csl Ahmet Hasnn 
2941 İzmir Erkek lisesi No. 11 Münir 
2942 İzmir Erkek lisesi No. 8fl5 Hikmet Tnhir 
2943 İzmir Erkek lisesi No. 824 Zihni 
2944 İzmir Erkek lisesi No. lilll Enver 
2945 İzmir Erkek lisesi No. 974 Fethi 
2951 İzmir Erkek lisesi No. 859 Ahmet 
2952 İzm:r Erkek lisesi No. 856 Sabri 
2953 İzmir Erkek ı :sesı No. 530 Havdar 
2954 İzmir Erkek lisesi No. 242 Tank 
2955 İzmir Erkek lisesi No. 989 Akif 
2956 İzmir Erkek l isesi No. 873 Sadettin 
~58 İzmir Erkt'k lisesi No. 8 Hikmet 
2959 İzmir Erkek lic;csi No. 98 İlhami 
2960 İzmir Erk('k ]ı <:esi No. 559 Kerim 
2961 İzmir Erkek 1 sesi No. 439 Mehml't Bahaettiıı 
2962 İzmir ErkE'k lise i No. 340 Namık Kemal 
2963 İzmir Erkek lisesi No. 726 Nusret 
2964/2965 İzmir Erkeok lisesi No. 798 HUsevin 
2969 İzmir Erkek lisesi No. GOl Ahmet 
2970 hmir Erkek lisesi No. ırn Tacittin 
2973 İzmir Erkek lisesi No. 899 Daniş 
297712978 İzmir Erkek lises! No. 308 Vasıf 
297912980 İzmir Erkek lisesi No. 660 Resat 
2981 İzmir Erkek lisesi No. 643 Sefik 
2982/2983 fzm:r Erkek lisesi No. (i86 Hatip 
29R4/2985 İzmir Erkek lisesi No. 2 Resat 
2986 1zmir Erkek lisesi No. 657 bav İhsan 
2987 İzmir Erkek lisesi No. 869 Mezı"h 
2988 İz.mir Erkek liscsl No. 971 Serafettin 
2<}R9/2990 İzmir Erkek lisesi No. 971 Abdullah Amı1 
2993 İmfr Erkek lisesi No. 61 Nefat 
2994/2995 funtr Erkek lisesi No. 437 Hım 

SONU YARIN 



--·-GI. Veygand ve Ameriha 
Amerllıa • Japonya mü· 
zafıereleri çılımazda-

Radyo gazetesi Londradan gelen ha
berlere atfen İngilizlerin iimalt Afrika
da ilk hamlede 80 kilometre kadar iler
lemiş olı!uklarını bildiriyor. Bu taarruz 
çoktan beri bekleniyordu. 

Geçen yaz aylarında Afrikada her iki 
tarafın da hazırlanmakla meşgul olduk
ları muhakkaktır. Fakat İngilizlerin da
ha iyi hazırlanmış olmaları tabiidir. Al
man ve İtalyanlar büyUk mUşkillAtla ve 
kaçak olarak kuvvetler getirmişlerdir. 
Bunların da bir çoğunun batırılmış ol
duğu tngiliz tebliğlerinden anlaşılmak
taclır. 
Diğer taraftan aylardan beri Süveş 

ve diğer Mısır limanlarından Amerikan 
ticaret gemileri gelmektedir. Bunlar İn
gilizlere hilyük mikyasta harp levazımı 
getirmişlerdir. Bundan başka İtalyanın 
geniş Afrika İmparatorluğunu tazyik 
eden tecrübeli askerler de batı çölü böl
gesine getirilmiştir. 

İngilizlerin Afrikadaki hareketi. Rus
yanın ikinci bir cephe açıım ... ı fikrine 
verilmiş bir cevap ta olabilir. Gerçi bu 
cephe Avrupada değildir, fakat Alman
yanın bir kısım hava kuvvetleri Afrika
ya gelebilir. Taarruz hareketinin ilk 
hamlede muvaffak oldukkrını İngiliz
ler bildiriyorlar. Amerikan matbuatı İn
gilizlerin bu hareketten büyük neticeler 
umduklarını ve İtalyanların şimali Af
rikadan hUs bütün atılmalan da mevzuu 
bahis olduğunu yBZ1yor. 

GENERAL VEYGANDIN 
VAZ1Yll:n 

Afrikada 
/izlerin 

harp lngi. 
lehinde 

---•ı---

ln2'ilizler açık 
üstünliik temin 
eden mevziler 

aldılar -·-

Rehinelerin idamı ____ , __ _ 
Şayanı dikkat 
bir beyanname 
. ·-Oldürii len maıumla. 
rın adedi yüzb ine 
yaklaftı deniliyor -·-Vaşington, 20 (A.A) - Japon büyük Londra, 20 (A.A) - Deyli Telgraf Londra, 20 (AA) _Müttefik haber-

elçisi Asosyetcd Prese aşağıd~ki beya- YaZJyor : Jer bürosu neşrettiği bir beyannamede 
natta bulunmuştur: •Alman ordusu ilk defa olarak teşeb- Almanların işgali altında bulunan do-

« - Japonya Hindiçinı iizerınde emd- bUsU hasmına bırakmı~tır. İmparatorlu- kuz memleketin yedisinde suçsuz kim-
ler beslemiyor. Hindiçinide ne kadar za- ğun kalbi Nil ordusiyle beraberd:r. • selerin Nazi maJ.:amlarının emriyle kat-
man kalacağımız mescle>i Çin harbine Deyli Mey! yazıyor : liamına dair tafsililt verilmektedir. 
ve Pasifikteki vaziyete boğlıdır. jopon- Sircnaikada taarruzun başladığı ha- Büro reisi B. Voker bu hususta şun-
ya Fransanın bu topraklar üzerindeki beri Birleşik Cümhuriyetlerde ve Rus- !arı söylemôştir : 
hükiimranlık haklarına riayet etmekte- yada iyi kar$1lanacaktır. Libyada şimd' 
dir. Ve riayet ctmeğe devam eyleyecek- maneviyatı bozulmuş İtalyan lejiyonfa- - Beyanname Alman polis kıtasının 
tir.• riylc değil, hakiki bir dü.,<manla karşıla- temayüllerin! göstermek için neşredil-
GöRüŞMELER şıyonız.. ~tir. R~e ola_rak hapse konulan ve 
AKtM KALIRSA HFDEF : MİHVERCİLERİ İMHA sonradan ıdam edilen masuml'."°ın sayısı 
Vaşington göriişmeleri muvaffakıy•f,. Londra, 20 (A.A) _ Siranikada baş-! F ransada 250, P~l~n?'ada 82 hın, Çekos-

sizli~e uğradığı takdirde bunun cenup lıvan harekat plan mucibince devan: ovakyada 325 kişıyı bulmaktadır .. Yu
denizlerindeki neticeleri hakkında sefir ediyor. Kısmı külliler arasında henüz n~istanda id~ ~len suçsuzların ha-
fikir beyan etmek istememi<tir. temas olma~ır Bu temas gecikmiye- kikt sayısı bilinmiyorsa da 19 Bulgar 

AMERiKA - JAPON k · H d f d.: k tl · · · askerinin öldürülmesine karşılık olarak 
GÖRÜŞMELERİ ~e dtır. B ~~ uşman all u':"'e ~rı~ ';!'· motörlü birlikler tarafından kökünden 
Vaşington, 20 (A.A) - Hollanda el- 1~1

1

~ t~min ·:d!~ne;,eV:Ie;çıka~ yok edilen altı köyde öldürülenler 15 
çisi, Kordel Hulu ziyaret etmiştir. Bu !ardır. bin kişi tahmin edilmekted:r. Norveçte 
ziyaret japon murahhası Kurusarun MİHVER KUVVETLERİ DAÖINIK idam edilenlerin doğru sayısı malüm 
Amerikan devlet adamlariyle yaptığı K&h're, 20 (A.A) _ Düşmanı doğu değildir. Fakat baltalama hareketleri· 
müzakereler hakkında maıumat almak Sirenaikten atmak üzere yapılan hare- ne karşılık olarak bir çok rehineler 
maksadiyle vuku bulmustur. ketlerin son neticesini kestirmek için mevkuf tutu!nıaktadır. Bundan başka 

Çin büyük elçisi ve Britanya masla- vakit cok erkendir. Teşkilleri dağınık sendikalistlerden iki nüfuzlu kimse 
hatgüzarı da aynı maksatla Kordel Hu- "d ed 1 İngil il · ed 

bir h:~cde bulunan düşman baskına ve ı am i miştir. tereye · tica e:ı 
lü ziyaret etmişlerdir. birbirinden çok uzak yerlere fuıi hü- Norveçlilerin yakınları hapse atılmakta-JAPON !MPARATORUNA 

tZAHAT VERlLDt cumlara u/!ramış!ır. dır. Yugosl;ıvyada son üç ayda 500 den 
Tokyo, 20 (A.A) _ Hariciye nazırı Diişman kuvvetleri şimdi dağınık bir fazla adam o1dUrülmüştUr. Hırvatistan-

vaziyettcdir. Diin öğleye kadar hiç bir da öldürülen bir Almana mukabil 50 re-Togo imparator tarahndan kabul edile- hin d dil '-'-~'-
rek Vaşinırton konuşmaları hakkında büyük meydan muharebesi olmamıştır. e i am e me"""'""· 
izahat vermiştir. Dil!;man olanı üç zırhlı tümenin! Halfa -·-·----

JAPONLAR tNGtLTEREDEN ya .ve Sidi Öm~r .. ha~ arkasında topla- Akdenizde veniden 
SORUYORLAR ınaga matuf gozukUvordu. Fakat bu 
Tokyo, 20 (AA) ....,.. Japon hük\lmeti- böyl.- olacağına iki Alman tümeni Bar- mihver gamileri fOr• 

r.in fikirlerini ne.,.eden Japon Taymis diya ile Tobrulr arasında, bir Alman tU-
diyor ki: meni de Tobruinm cenubunda bulun- piJ[enip batırıldı 

Hung Konga Kanada kıtalarının gön- duihı sırada basılmıştır. 
derilmesi yeni bir tahriktir. Bu tnıdliz İNC.İLlz DONANMASININ _ __ ·- --·--
.hareketi Pasifikteki yatıştırma işine yar- BO~IBARDIMANI Londra, 20 (AA) - Bahriye nazır-
clım etmeyecektir. Tecrit edilmiş bir hal- Bu arada donanma Halfayı bombardı- lığının tebliği: 

:ıot 
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Kurtuluş vapuru lstanbula döndü 

Y ı· nanistandaki atlık tüyleri Üt' 
pertecek kadar müthiş ve feci! 
İstanbul, 20 (Yeni Asır) - Yuna- Kurtuluş vapuriyle lsanbula dö ..... 

niatana yenilecek maddeler götürmü, lerden birinin Yunanistan vaziyeti-' 
olan Kurtulut vapuru limanımıza dön- dair söyledikleri çok fecidir. Bu 1zalıı; 
müştür. Vapur yolda fırtınaya tutuldu- göre Yunanistanda her gÜn açbk 
• ··1 1 · lliy" 1 b 1 akı<' gu için mütat seyir müddeti uzamı~ o en erın sayısı e ı, a tmışı u m ,} 

.. b k . " dır. Merada ve Siklet adasında halk murctte at omanyalarını Yunanıstanda d b · k k ·· - ·· - •-"'· 
.. b ay an en e me yuzu gormemJlt~ 

açl~r~ dagıttıkları ~eti~ fırtına kendi- Sokaklarda çocuklar çöp teneke!.,... 
lerının aıkınhya du§meAıne Aebep ol- eşeliyerek yeni1ecek bir şey arama),tt" 
muştur. Kurtulu~ vapuru Çanakkaleye dır. Yunanistanda paranın iştira )1f 
gelince erzak istemiştir. meti kalmamıştır. 

Noter kanununda veni eıaıfar 
Ankara, 20 (Telefonla) - Bir mild- bir !adille Noterlerin gayri safi .1ıe~ 

detten beri Adliye encümeninde mllra- nrun muayyen bir nlsbetten f~ 
keresine devam edilmekte olan Noter Noter yardun sandıklarına yaplll"" 

esası tensip edilmiştir. 
kanun layihasındaki yeni esaslar ekse- Hükümetin teklifinde bu para c#IJ 
riyetle kabul olunmuştur. Y aptlan yeııl üzerine tahsis edilmekte idi 

Uvusturucu maddeler hakkında tetb;rler 
Ankara, 20 (Telefonla) - Uyu.ştııru-, rilecek ilaçlı uyuşturucu madde _bul~ 

cu maddeler hakkında Sıhhat vekAleti duğu takdirde doktor reçete ~ 
tarafından yeni ve esaslı tedbirler alın- hastanın adresini sarahaten yazacv 
mıştır. Bu tedbirlere göre hastalara ve- tır. 

Alman basıra heveti lıtanbulda 
latanbuL 20 (Yeni Aaır) - Doktor Şmltin riyaseti altındaki Alman h•""' 

heyeti Ankaradan şehrimize gelmiştir. öbür gün tayyare ile Berline dönect~' 
tir. 

Hcva Kurumu toolantısı va oılamadı 
Ankara, 20 (AA) - Türk hava kurumu genel merkez heyeti toplantı" 

eberiyet olmadığından yapılamamlf ve 25 aon teşrin oalı gÜnüne hıraktlmıştır 

lstarıbul tramvayları icfn banda i 
Edirne, 20 (Yeni Asır) - İstanbul tramvay tda'.resinln Romanyada imal ~ 

tirdil!i bandajlardan ilk parti Bulgaristan yoluyle şehrimize getirilmiştir. pet' 
hal İstanbula sevkolunacaktır. 

P. danada teberrüler devam edivor 
de olan bu tonraktan bütün İigiliz kuv- man ctmis ve Halfayanın cenup müda- Akdenizde düşman nakliyatına karşı 
vetleri çekilseydi yatıştırma hareketi faa hatları üzerine eiddetli bir baskı ya- denizaltılarımız tarafından muvaffakı-

General Veygandın geri çekilmesi de daha çok yardım edilmi< olurdu. Hung pılmakta bulunmuştur. yetli yeni hücumlar yapılmıştır. 5958 
nazarı dikkati celbeden bir bAdlsedir. Konga yeniden asker gönderilmesi as- Hava sartları Britanvalıların lehinde tonilatoluk Tampiko İtalyan sarnıç ge
Eylul 940 dan beri General Veygand şi- kerl bir tedbir mi, yoksa siyasi bir ted- idi. He~ Alman olmak üzere simdiden miai torpillenmif ve ciddi ha.oara u~a-

Adana, 20 (A.A) - Askerlerimize 1n şlık hediye teberrüüne devam edilm~' 
Bugün de bir çok vatandaşlar 250 liradan 50 liraya kadar büyük bir yekdn 111' 
tan teberrülerde bulunmuşlardır. 

mall Afrikada Fransanın umumi halisi ve bir midir, bilmek istiyoruz? b'r kac e•ir alınmıstır. tılmıotır. Sonradan bu geminin denıze 
Fran<ız kuvvetlerinin kumandanıdır. Al- Brezilva sarnıc Pl'mile- ('f'J{T.F,R TOURUKTA gömüldüğü görülmüştiir. Orta büyUk-

Gozi A ntepde Halkevi calıımaları 
Adana, 20 (A.A) - Bugün de Türk Hava KuruU:una ı:,ğışlar devam etrniŞll'' 

Bunların tutarı 3800 lirayı bulmuştur. 
manların Veyganda itimadı olmadığı ~ • ----- - DÖVÜSÜYOR lükte ve cenuba doğru ilerliyen ağır 
söylenilmektedir. Afrika ise Veygandı rini mÜS;tcJere etti Tobruk,' 20 (A.A) _ Simdi Çekler yük.lü. b~r Alman ~~puru t~rpillenmiş 11 avda cocuklara yapılan yardımlar 
tutmuştur hattA Amerika hükümetinin Londra, 20 (AA) - Br02llya Tobrulrta Britanyalılarla Polonyalıların ve ikı lı~~~?'e gemısı d.e torpil almıştır. 
Mareşal Petenden Veygandın şlmaH Af- hüküm•ti bütün sarrinçli petrol gemile- b d h ed" 1 ç it kuv Petrol yuklu olan bir şilep de top aleti 

• 
Ankara, 20 (A.A) - 1941 yılının başından beri çocuk Esirgeme kunımunııf 

taşra teşkilAtı Wafırıdan 234,764 ÇOcuJ< esirgenmiştir. Dokuz ayda 327.167 Jııl 
çocuğu yardım görmiiştllr. 

k kil d 1 yanı asın a arp ıvor ar. e · il· k !mı ri adan geri çe · mesinl iste iği .ıly e- rine elkoymuştur. vetTeri gecen han:ıte Verdunde harp et- e ya ı ıtır. • 
nilmektedir, - ----- ınlş olan bir ek albayının kumandası - -·----

Bir rivayete göre Almanlar Veygan- T•• k• J d kl (t J 
dın su sırada Afrika da bulunm8S1m teh- ur 1 ve altın~a ~ultınuyor ar .. ve bul~ u arı a yanın 1

' mevzılerı anudane mudafaa ed1vorlar. likeli görmüşlerdir. Çünkü böyle bir en- AJ\fERİKADA MEMNUNİYET k•ı 
T osorruf ve yerli malı haftası 

Ankara, 20 (Telefonla) - 12 b!rinci kAnunda 12 inci tasarruf ve yerli ~ 
haftası başvekil vekili Saracoğlu tarafından Halkevinde söylenecek bir nutul< 
açılacaktır. 

dişe olduğu takdirde Mihver Tunus bu- B } • t 1. t 
dudunda da askerbulundurmai!a mecbur 11 0'8rJS 30 Vasington, 2C> (A.A) - Amerikan ga- (.'arp an çe ı • 
kalacaktır. Bu da tnl(ilizlere bir h~met- Jiiıı zeteleri ve radyoları Britanya ordusu- . 

k ıd ki V d b h k •• b tl • nun mihveri Afrikadan kovmak içL-ı · • • t • ı• 
tir; a 

1 
eygan ir are ete geçe- munase e erı ha•ladıih. tanrruzu büyük memnuniyet- mesı ıs enı ıyor cek olursa Afrikada ve bütUn Akdeni2,. 

1 edavülden men edilen lngiliz banknotları 
Ankara, 20 (Telefonla) - İngiliz hükümetince tedavülleri menedilmiş bulıl' 

nan muayyen tertipteki 5 ve 10 sterlinl' it banknotların memleketimizde sürli' 
müne teşebbüs edildiği g<Srülınüş ve önleyici tedbirler alınmıştır. A 
>oo=c=:=:=c::agc:cac:,:cc=ccn°:accccccc :cc:::::ac:cc::c::: -

de durum değişecektir. e le kaydetmekte ve her şevin yapılaca-
Veygandın azli şayiası Vişi - Alman B I b kil• Y ((ından ,ünhe etmemektedirler. Ameri-

münasebetlerini yine ön plAna abnıştır. U cırar aşve ı, ane- kan gazetelerinin kanaatine ~öre bu ta-
Söylenildiğine gtlre General Veygand Sin söylediklerini arruz Visi ve Berlinin şimali Afrikada 
Fransa ile Almanya arasında kararlaş- i 1 b bir sürpr'z yanmaları ihtimalini bertaraf 
tınlmakta olan sulh şartlarına itiraz et- za eye ça şıvor.. eden bir harekettir. 
tiği için gözden diişmUştilr. Berlin, 20 (A.A) - D. N. B. Ajansr -·-·----

Sofyadan bildiriyor : Bulgar başvekili A l / B Çö ·1 
ALMAN - FRANSIZ Filofun nutkunda Ttirkiyeve ait olau man ar • TÇI 
lŞBlRLt(;f ? kısma siyasi Bulgar mahfiller'nde bü- • • / d • J ? 

Yük ehemmiyet veriliyor. Filof Türkiye 1Çln ne er l l'Or ar. Almanya, Fransa ile i!ıbirliği yaparak , 
Jı:arşılıklı olarak Fransız donanmasının Bulgaristan arasında münasebetleri is- ·---
işbirliğini ve Fransız üslerinden istifade !ikbalde dahi karşılıklı dostluk ve iti- ç •• •ı ı •ı• • 
etmek ıstemiştir. m~t _zihniyeti içinde g:~sec~ğini söyle- orırı naı ız ım. 

Bu işbirliği rivayetleri ve ihtimalleri mıştir. Fılof bu açık sozlerın Sobranya . , "=' Jiiıı 
zaman zaman ortaya atılmış, fakat hiç meclisi hariciye erı.cümen reis Yanefin t J "' 
bir netice çıkmamıştır. Bu defa da ne nutku müna•ebetyle son günlerde ecne- -para or U2'1""DU 
dereceye kadar tahakkuk edeceği bir bt memleketlerde yapılan tefsirleri ve . 
lı:aç gUn içinde anlaşılacaktır. faraziye~eri o:ıadan k~ld~racağı üm:din- A me r ·ık ava 
Şu kadar var ki Alman:ı-anın Viyaııa- de olduli(Unu ılAve etmıştir. .• 

da bir Avrupa konferansı toplayacağı Yanefin nutku yanlış tefsirlere uğra
habcrini ilk olarak Vişi vermiştir. lngil- nuştır. Filofun beyanatı iki memleket 
tere ve Amerikanın bu konferansa ve müna<ebelteri hakkındaki şüpheleri iza- -
sulh taarruzuna karşı sert bir kar'11ıkta le etmiştir. 

satmış imiş· 
bulunmaları üzerine Almanya Viyana ----·-·-----
konferansını yalanlamıştır. Fakat Ber- E k • • • 
linde bu haberler yalanlanırken, Alman- s l reısın 
yanın Ankara büyiik elçisi Fon Pepenin 
bir İspanyol gazetesinde barıştan hah- IDUh 8 Jefetı• 
seden beyanatı çıkmıştır. Gazete, bu be
yanatın Anhradaki muhabirine veril
diğini söylemektedir, fakat Berlin bu ha
beri de tekzip etmiştir. 

AMERfKA - JAPONYA 

Amerika ile Japonya ar""ındalti harbi 
ünlem<'k maksadiylc yapılmaktn olan 
barış görü$melerinin de yilrümedi~i an
laşılmaktadır. Krosa ile Hu! arasında 
diin hiç bir temas bile vukua gelmemiş
tir. Japonların Çinde serb~sti talepleri
ine karşı ayandon Pepen beyanatında 
<'vveJ5. şunları i."'temiştir: 

•JAPONYA 

1 - Çin topraklarından derhal çe-
k ilmelidir. 

2 - c:nc t.a.7.minat vermeli, 
3 - llindiçinôden çekilmeli, ve 
4 - \·eni ni1.amdan vazgeçmelidir.> 
Resmi bir şahsiyet olmamakla beraber 

Mi.ster Pcpen §yan hariciye az5sından
dır ve hiikümcte yakın bir şahsiyet ola
rak tanınmı~lır .. İ~te bunun içindir kı 
~öz.leriııc ehemmiyet verilmektedir. 

ARAPLAR VE INGILtZLER 

F.pice bir 7.Bmandan beri Iraktn buJ;_ 
nan 'arki F.rdun F.miri Abdullah ~un
.lttn söylerr~i tir: 

• - Arap milletinin dostlarına olan 
münas~bct!cri men1nuniyet verici ve 
büyük ümitlerle doludur harp, Arap 
milletini ve müttefikleri biribirin<' yakın
laştırmıştır.• 

____ , __ _ 
Avrupaya 1-.merikan 

askerleri gönderil. 
mesini istemi yor -·-Böyle bir şey meuc:ut 

vazilJeti. 
değiştiremezmiş .. 

Şikago, 20 (A.A) - Eski Cümhurreisi 
Hoover bir nutkunda Avrupaya Ameri
kan kıtalaruıın gönderilmesinden şike· 
yet etmiş ve demiştir ki : 

- Birleşik Amer'kanın Avrupaya 
asker göndermesi İngiltere için büyük 
bir fayda temin edeıniyecek ve teraziyi 
bu memleket lehine deği$tiremiyecektir. 
Bu hareket sadece Amerikan ekonom:
sini tehlikeye koymakla kalıruyacak, bir 
çok Amerikalıların hayatını da tehlike
ye sokacaktır. 

Vaziyet geçen harpte kine benzemez .. 
Şimdi muvaffak olmak için 5-6 milyon· 
luk bir orduyu birden kıtaya gönder
mek ve çıkarmak Hi:ıımdır. Bunları ta
şıyoeak gemileri hazırlamak için beş se
ne liizımdır. Bu kuvvet Atlantiği gcç
meğe muvaffak olsa bile bunların ihraç 
hareketlerinde muvaffak olacaklarulı 
hic bir askeri mütehassıs zannetmemek-
tedir. -

-·-Berlin, 20 (A'A) - Berlin~r BörS'en 
Çaytbng Alman garetetll yazıyor: 

lngllizler Aılu misakının keneli za
rar1arına olduğunu yavaş yavaş anlama
ğa başlıy<trlar. Amerikanın toprak· veya 
tıüfus dııvası olmadığı lngilizleri alda
tıyor. Çörçil Abnanyarıın dünya impa
ratorluğu kurmak iatedtğini il~riye eü
rerek lngihcreyi harbe aü.tikledi. Fa
kat kendisini if)ô.atan kurtarmak . için de 
lmnnratorluğu Amerikaya aatlı. 

Biz Führerle birlikte biliyoruz ki 
Borlin dünyanın hükiimet merkezi ol
mak istemiyor. Fakat Vaşinglon da ola
mıyacak•ır. 

-~-- ........ e ....... ----
ln2iliz kuman-
dasındaki de

iişiklikler 
---eı---

Londra, 20 (AA) - Ordu baş ku
maıtdanlıklftrında değişikliklerden bah
Aeden Deyli Ekspres gazetesi diyoı ki: 

Mubartbelerln tekrar haşladığı gün
ler gelmi~r. Harek.:et için güvendi~i .. 
miz adamlar iş başına geliyorlar. Al
manlardan gelmiyen yeni bir tabiyeden 
bahsediliyor. Çarpışma ba.Jor ba1lamaz 
bunun ne olduğunu· göreceğiz. 

Tay mis gazetesi diyor ki: General 
Brook; gene<al Sir Con Dilin yerini dol
duracak adamdır. Uzun .zamandanberl 
hir topçu 8.limi ve fevkalade mırhlr hir 
l(eneral olarak-tamnmıştır. Çok islek ze
ki'tsı· VBTrur. Kararlannda katiyetle · te
mayüz etmittir. · 

____ , __ _ 
Bu takdirde Amerika 
tıaıyaya bir milyar Makineve 
dolar borç verecek.. 

Çörçtlın batı çölün:lt• 
ki subay ve erlerini Nevyork, 20 <AAJ - Nevyork He- ''en·ıı·rken 

rald Tribun gazetesi İtalya~ak! telilş ve • 
heyecanı g&zden geçirerek diyor iti : m es a,. 

Birleşik devletler İtalyaya Nazilerle Bulgar bafueki linin Londra, 20 (AA) - Başvekil çö'91 
alilkasını kesmesi, Yunanistan, Hırva· batı çölünde harekatta bulunan orduY' 
Ustan ve Arnavutluğu serbest bırak- mührm beyanatı ve hava kuvvetlerine ve Akdeniz d1" 
ması şartiyle bir ınllyar dolarlık bir Is- nanmasına aşağıdaki mesajı gönde,,,.~ 
t.ikraz vermeği teklif etmektedirler. Sofya, 20 (A.A) - Bulgar ajansı bil- tır : Kral batı çölündeki ordu ve h•~ 

-----·-,---- diriyor : Kralın parlilmento açış nutku kuvvetlerinin ve Akdeniz donanmaP" 
ltal ya~ Afrika ve üzerinde yapılan müzakerelerın niha- nın bütün subay ve erlerine karşılaştı~· 

• yetlenmesi üzerine başvekil Filofun bu- !arı en yüksek ehemmiyetteki bu Jllıl' 
/ngiltereye yapılan gün rnebusan meclisinde söylediği nu- harebede vazifelerini misal teşkil edt' 

tukta TUrkiyeden bahseden kısmın met- cek bir sadıkhkla yapacaklarına itını" 
SOn hava hiicamları ni şudur: Diğer devletlerle münasebet- dını boldirmeınl bana emretmişlerdir. ti 

-·-- leriıruzden bahsetmeği lüzumsuz görü- Britanya ve imparatorluk ]otalS 
yorum. Çünkü bu münasebetler kralın h !"" Iü d "lilhl la k · · teC' Kudüs 20 (Radyo) _ Kahirede neş- er ur mo em sı ar ço ıyı J• 

redilen lngliiz hava tebligı" ·: Ag" ır bom- nutku ile gereği kadar aydmlatılımş bu- biz edilmiş bir vaziyette olarak ilk de.'., 
lunmakt•dır. Bununla beraber cenup Al ı ı karşı] B uharcır bardıman tayyarelerimiz ltalyada muh- n man ara asıyor. u m _,ı,. 

telif hedeflere lıücum etmişlerdir. Na- doğu komşumuz TUrklye ile münasebet- harbin bütUn seyri üzerinde tesirini llY:ı 
!erimiz üzerinde durmak isterim. Tür- t •~ s --' tan h"' i.,.. poli dok.lan ve marpndiz ganna bir ereceıu:r. on za.<er va ve orr . ,. 
kiye ile münasebetlerimiz kralın nut- · · b gün k d im d belet"' 

ço kisabetler kaydedilmiştir.. Brindizi kunda haklı olarak belirtHdigı•· gı"bi son ıçın u e a ar vuru us ar .ııt· 
doklarında yangınlar çıkarbmıştır. en ağınru vurmak saati şimdi çalını, !O 

Trablusta askeri hedefler bombalan- yıllarda dostluk muahedesi ve 17 şubat Çöl ordusu tarihe Blenheim ve Va1'.'r ..ı 
mı•tır. Bu harekattan ü• tayyaremiz ge- 1941 beyannamesi zôhniyeti için de çok ile kıyas olunabilecek bir zafer sahıl~ 

• • müsait bir tarzda lnki""' etmiştir. ı]e>• ri dönmem4tir. .,.... ilAve edebilir. Bütün milletler'n gö ..., 
rr AL YAN TEBLlct Beynelmilel vaziyetin inkişah ile alil- size çevrilmiştir. Kalplerimiz sizinle "" 
Roma, 20 (AA) - Jtalyan bat ku- kalı olarak bazı mahfillerin aramızda raberdir. Allah hakkı korusun. 

mandonlığının tebliği: 18 _ 19 son tet- itimatsızlık yaratmak için yaptığı te- -------•-·----
rin gecesi hava teşekküllerimiz Malta şebbUsler kat'! surette muvaffakıyetsiz- A merıka Vı•i ile nı11• 
adasındaki dütman deniz üslerini hom- liği uğramıştır. Bu münasebetlerimizin T 

balamışlardır. istikbalde ayni karşılıklı güven ve dost- nasebatını kesivor rrıtJ 
Dün gece İngiliz tayyareleri Brindizi luk zihniyeti içinde ink'şaf]a devam ede-

ve Napoliyi bombardıman etmişlerdir. ceğine olan kanaatimizi daha :ı:iyade Vaş!ngton, 20 (A.A) - Birleşik de~ 
Hasarlar ağır olmamıştır. Bir kişi ölmüı kuvvetlendirmektedir. Jetler hükümeti Fransanın Almanya ~ı! 
ve beş ki•i yaralanmıştır. l . daha sıkı bir işbirliğine doğru tem•Y": 

INGILTEREYE AKINLAR lngİ/İz tavyare erinın ettiğini gösterir yeni emareler dolaY~ 
Berlin, 20 (AA) - Alman baş ku- l le birlesik devletler ile Viş! arasınd~,,. 

mandanlığının >esml tebliği: muvalfakıvet i münasebetleri yeni bir tetkike tılbi ı:'"e 
lnıtilıerenin cenup batısında askeri l mak mecburiyetinde kaldığını VU:1Y 

tesisler ve hava meydanları bombardı- hücum arı bildirmiştir. İyi haber alan kaynaklııf" 
man edilm!,tir. Bu bölgedeki limanlera Kahire, 20 (AA) _ İngiliz havn dan bildirildiğine göre ~iciye n~ 
mayn dökülmüştür. kuvvetleri orta şark umumi karargAfn- muavini Sumner Vels çarşamba ııt'~ı-

Londra, 20 (A.A) - Hava dahili nın tcbl'ği : İmparatorluk kara kuvvet- Vişi hükümetinin Vaşington büyiik • 
emnivet nezaretlerinin teblig"'i: · · H H di 1 "k .. ,,,~ 

Jeri ile sıkı işbirliği halinde hareket ç!'ı enry ayeye p oma.ı mı"· -~ Dün gece erkenden tek bir dü•man L--tl · k ·ı iht" ı· h kk d -•v-
v eden tayyarelerimiz bütün çarşamba ha- ue erın esı me ıma ı a ın a "" tayyaresi lngilterenJn cenup doğusunda b ih d b ı 

tı çölünde hudut bölgesi üzerinde faali- ir · tar a u unmuştur. ve cenup batısında iki yere bomba at- ti ril' 
mıştır. insanca zayiat olmamıştır. Yal- yette bulunmuşlardır. Capuzzo, Hifen, Tahminlere göre birleş'k devle el"" 
nız cenup batısındaki yerde hafif hasar Sollum yolu boyunca batıya doğru gi- Vlşi büyük elçisi amiral Loahynin ra ~· 
vardır. den ve Gambut, Sidi Aziz, Bard:ya ve ru alınır alınmaz bu hususta kat1 s t 
-----·- Cladem bölgelerinde bulunan dü:ıman rette harekete gC(!ilecektir. Bu rsl"' 

Bir Japon eemisi esra· tankları ve motör!ü nakil vasıtaları al!ır muhtemel olarak bugün alınacaktır . .re-
surette bombalanmıştır. Sahyı çarşam- Amiral Leahy çarşamba günü Jtı !lf• 

ren~ !!ıekilde battı... baya bağlıyan gece İngiliz bomba tayya- şal Peten ile uzun müddet görü ü~ 
Sanghay, 20 (AA) - Japon oahil releri Trablusgarbe bir akın yapmışlar- iti 

rnuhafaza gemilerinden birisi içinde elektrik Santralı liman tesisleri hedef )er kaydolunmuştur. Brindizi~-"'" 
200 den fazla Çinli yolcu olduğu lıalde olarak alınmıııtır._ Ay:ııi gece Napoli. ve doklar bölgesinde yangınlar çuriı~tlf' 
Yangse nehrinin a~da esrarengiz bir Brindizlde de hücum1aı' yapdıııişlu.. Bütün bu harek.Attan ~ t.evvereıııif: 
şektide batmıtbr. , Napalide doklara ve prlara '4mll· isabet- .ıne diiamemiotir. 


