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~ = a ŞEVKET BiLGiN § 
::: Baomuharriri : HAKKI OCAKO(;.LU : 
E : ::: ABONE ŞERAİTİ : 

i: DEVAM MüDDETİ Türkiye ic:in Hariç ic:in § 
§ Senelik............ 1400 2900 ~ 
§ Alb aylık... .. .. ... ... 750 1650 § 
~ Günü ııennis oU<halar (25) kuruştur 
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1 Ad;:~:ate~:~;ü~~ru- 1 - -§ Adana, 21 (A.A) - Türk Hava kuruımına fab- § 
~ rikatör Salih Bosnalı ' ·ere<esi tarafından 1006 § 
: Lütfü Karaatlı taraiından 400, fabrikatör Ali : 
§ Karabıçak tarafından 200, manüaturacı Süley- ~ 
ii man Türk Kazmird tarahndan 150 ve diğer Uç E 
;: vatanda.< tarafından 96 lira teberrii t'dihnistir. E = . . = 
= = - -
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ll8n münde1 r.ca tında n mcsulivrot kabul edilmez .• Cümhuriyeti1' 11e Cihnhuıiyet eaerlerinin belcçiri '4bahlcın çıkaT aiycısi fl'IUledir YENİ ASffi Matbaasında basılmıştır .. 

Hava Kurumuna TOBRUK 
ONl-NDE ---·---in 1?ili z kuvvet· 

---- ------ - - ------

leri bir me1t kii 
İşı?al etmiştir 

Bir def alık teberrülerin 350 bin 
liraya baliğ- olaca~ı anlaştlıvor 

-·-Bir ltalyan tank ko-
hına taarruz edildi, 

t>sirler alındı Garp 
çölünde 
bir düello 

---ı·---

4fPiJıa harbi, harbin 
bütün seyri üzerinde 
biiyiilı tesirler 
Yapacaııtır .. 

Geçenlerde ticaret odası salonunda 
tüccarların iştirakiyle yapılan bir top
lantıda alelfunwn tüccarlann, esnafın ve 
halkın Türk Hava Kurumu İzmir şube
»ine bir defaya mahsus teberrülerde bu
lunmaları ve ayrıca daimi azli kaydedil
meleri tekarrür eylemişti. 

Manifaturacılar grubu dün son top
lantısını da yaparak teberrüde buluna
cak tüccarların listesini ıekemmül ettir· 
ıniş ve Türk Hava Kurumuna vermiştir. 
Hazırlanan listede tüccarların verecek
leri mikdarlar da gösteril:niştir. Mani
faturacılar birliğinin hazırlanan listesin· 
de yazılı olduğu üzere manifaturacılar 
grubu az!lsından Ahmet Talan müesse
sesi dün Türk Hava Kurumu veznesine 
7500 lira yatırm~br. Ahmet Tatarı mil
essesinin bu kıymetli teberrüünü sevi
nerek kaydediyoruz. Manifaturacılar 

-·Amerilıalılar lıareJıfit. 
tan büyük ümitlerle 

IJaluediyorlar
Kahire. 21 (AA) - Orta şark İngi

liz tebliği : 
19/ 20 sonteşrin gecesi İngiliz kuv

vetleri Tobrulmn 16 kilometre uzağında 
bir mevkii işgal etmişlerdir. 
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ŞE\'Klı.'T BİLGİN grubunun tesbit eylediği liste 100 bin 
lirayı geçmektedir. 

lngilizler, Bab (Ölliode ba~lıyan bil· 
1,iik taarruzu, h3rbin bütiin seyri üze. 
t11ıde geniş tesirler yaparak bir hadise 
~lakki ediyorlar. 
lfattalardruı beri, Rru;yanın karıılaşlı· 

b ınuazz:ım tazyiki mümkün olduğu ka· 
ılar hafinetmek i~in, ikinci bir cephenin 
llıdasından ısrarla bahsedilıni~tir. Neti
'esinden sureti kat'iyede emin olmadık
ta, İngilizlerin lataya asker ~ıkannak te
ltbb!lsünde bulunrnıyacak!arı da ~nlu · 
lllııııştır. Şimdi İngiliz haS\·ekilinin ve 
ıı..tbuabnın ümitli lisanından nnhyorw 
~ Afrika harekatı. mihver de,·lctleriniıı 
Manianın altüst edecek bir vaziyet ya· 
:!lınak maksadiyle wku bulmoktadır . 
"" hedef. pek nazik bir dunımda olan 
~ - İtalyan kuvvetlerini inıba ede
~k Alrika topraklarını mihver askerle· 
'iııden tamamen temizlemektir. 

Biiyle bir darbenin çetin ücadelelere 
lrıtiyaç göstereceği şüphesizdir. 

.\frika harekatının Avrupa harbine 
~nl ve tesirini tetkik etmeden evvel 
•UgünJru harekatta muhasım ordulann 
~UVa(fakıyet şan•larını gözden gec;ire· -· , B. Çö~il, nutkunda İngiliz askerleri· 
ilin ilk defa olarak müsavi sllatılarla 
lııiicehhez oldukları halde Almanlarla 
.. ~laşhklannı söylemi~tir. Müsavi si
~dan maksat zırhlı tümenler ve 
layYare)erdir. İmparatorluk c·rdusu, ha· 
~kabn seri inki<afmda, bir taraftan 
ttrhıı tiimenlere diğer tarnftnıı donanma 
ile iş birliği yapan hava kuvvetlerine 
~anacakbr. Eğer İngilizler havada 
lıAkmiyet tesis edebilirlerse (öl harbin· 
llekj ~rübelerinden Mifade ederek ça· 
lıııı.: netice almalnrı beklenbilir. Bun· 
ifan dolayıdır ki, B: Cörçil, çöl muhare· 
~!erinin deniz harplerini andırdıfiın:' . 
"UVayi kiilliyelcr ara.,nda teması mu· 
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Jcıpon lmparntoru HlROllITO 

thracatçılar grubunun listesi tekem
mül eylemek üzeredir. thracatçılarm 
yakın günlerde teberrillere başlayacağı 
~nlaşılmaktadır. Diğer gruplar listeleri
ni kuruma vermişlerdir. 

Yüksek komite bu listeler üzerinde 
~alışmaktadır. Teberrillerin 350 bin li
raya baliğ olacağı zannedilmektedir. 

Milli gayesine mihver 
sayesinde erl$.eeelı •• 
So{ya, 21 (A.A) - Bulgar ~ 

vekili Filof mebusandalıi beyana
tında Bulgaristanın mılli gayesine 
Mihverin zaferi sayesinde erişebi
leceğini söylemiş Bulgaristandaki 
komünist hareketlerinin diğer mem-

ll leketlcrden fazla olmadığını bildir-
8 mistir. 
~:ı-.1'"~..oc:::::::::::::::::: 

.Jl_PONYA 
Tarihinin en bü
yük bulrranını 

• • 
ı?eç rıyor -·Birınanya yoluna 

miihim Japon kuv
vt>tleri yığıldı -·Amerif:a ile anlaşmalı 

için Japonlar Rindfçini
den çefdlmelidir .. 

Tokyo, 21 (A.A) - Başvekil Togo 
dün yaptığı beyanatta japonyanın kendi 
taıihinin en büyük buhranını geçirmek
te olduğunu ve bu yükseliş veya sukut 
yollannın tam manasiy le birleştiği bir 
noktada bulunduğunu bir kerre daha 
tekrar etmiştir. 
Başvekil hükümetçe istenilen ihtiyat 

tedbirlerinin her türlü ihtimale karşı 
lı:oyabilm•k için lüzumlu olduğunu söy
l•miştir. 

Tokyo, 21 (A.A) - Dömei Ajansına 
göre Şans vilayetinin cenubunda Çin 
komünistlerine karşı harekAtta bulunan 
japon kuvvetleri 129 nC'U Çin tümenini 
San • Sin - Ton şehrindeki mevzilerin
den çıkarmışlar ve bu şehri işgal et
mişlerdir. 

Japonlar aynı bölgede yedi kışlayı ve 
harp malzemesiyle dolu 7 depoyu işgal 
etmişlerdir. 

Tokyo, 21 (A.A) - Japonya maliye 
nazın Birleşik Amerika, Britanya, Hol
landa Hindistanı ve İngiliz müstemleke
leri tarafından bloke edilen japon ala
caklarının 900 milyon yen tuttuğunu ve 
bu memleketlerin Japonya taranndan 
bloke edilen alacaklarının ise yalnız 400 
milyon yen tutarında olduğunu bildir
miştir bu rakamın ismi geçen memleket
lerde kalmış olan milhim mikdarda ja. 
pon bonolan da ilav edildiği takdirde 
bir milyar 800 milyon yene yilkselece
f:ini nazır söylemi~ir. 

Londra, 21 (A.A) - Taymis gazetooi 
yazıyor: 

Bir kaç haftadan beri Hindiçini hudu
,:unda Birmanya yoluna mühim fapon 
lıtalan yığılmıştır. japonya Hindiçiniyi 
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B. EDEN 

B. Eden 
---·---

Bizi daha çetin 
mu.harebıeler 

bekliyor, diyor -·-"Zalf'r saatı gelince 
silahlarını1zı bı· 

rakacağız,, -·Amerilıalıların dua gıt• 
nünde B. Edenin sözleri 

Londra, 21 (A.A) - Aınerikalılann 
dua günü münasebetiyle Amerikan ce
miyetinde bir nutuk söyleyen Hariciye 
Nazırı B. Eden Amerikan - Japon görii§
melerinden bahsederek demiştir ki: 

- cBu görüşmelerin tabil olarak Pa
sifik bölgesinin bütün Atisini a!Akadar 
eden, yine bizim doğrudan do!lruya 
müttefiklerimizin bulunduğu veya biz-
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... 
r 

• 

• 
Batı yolunda faaliyet gösteren bi1' 1ngı1iz cWelli1ıgton> bombardıman tayyaresi 

Esef edilece~ bir 
lıiidi&e daha 
--~,•---

Yenice va-
purumuz 

• Vasilikos açıkların
da torpili~ batırıldı -·Geminin yalnız kap-

tanları kurtuldu -·-Ankara, 21 (A.A) - İstanbul li· 
manına bağlı 550 tonluk Yeni~ va· 
purıınun Buqazd:m.htanbula ııelir
ken Vasilikos açıklarında torpille
nerek batbğr lıaber alınmıştır .. 

Vapurda hamule yoktu. Gemiııin 
yalnız birinci ve ikind kaptanları· 
nın kurtularak Burgaza iltica ettik
leri bildirilmiştir. Hüklimet hidise 
hakkında ieaıı eden tahkikatı yap
brmaktndır .. 

lco:cuc~::cac:=~============:i 

.. Hür Fransanın ı 
AmePifıa tarafından 

tanmması çofı 
muhtemeldir .. 

3 Vaşington, 21 (A.A l - General 
ıı Degol tarafından teşkil edilen 

Fransız milli komitesinin Birleşik 

min maksadiyle bugün mümessiller 
meclisine bir takrir verilmesi ihti-

~
!l mali vardır. Cümhuriyetçi mebus

lardan Fokster bu husustaki takriri 
~ yazmak işini Uz.erine almıştır. 
JO:l""'J'~======~JO'"""J"'J~ 

MVHiM Biq KARAR 

Almanlara ~öre J j Sovyetlrre ~öre 1 
os o 

35kilomet
eyaklaşıldı ___ , ___ _ 

ırımda bir 
Alnıan 

taarruzu ---· Kalenin ve T1ı- Düşman l-ir te
la'da Alman bas- peyi ve iki nok-

kısı arttı tavı bırakmıştır -·-&rlin, 21 (A.A) - Alman ordulan 
"Baş mlü i!aiılifiiim mmr tebligidir: 

cDoneç havzasında ve cephenin mer
kez bölgesinde bugün cereyan eden 
nıuharebelerde bariz ilerlemeler olmuş
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-·-Moakova, 21 (AA) - Sovyet teb-
liği: 

20 aon teırinde bütün cephe boyun
ca kıtalarımız §iddetli muhar•belerde 
bulunmakta devam etmiılerdir. 

T ula kesiminde bilhaua harekat da• 
- se~ .. -:: !? !'Tr'! <: ~ •!*FEDE -

Moskova kapılannd~ Rru;ların bir mevzii 

Amerik~ Filipin Hariçten zeytinyağı Üze-
adalarını müda- rine talepler artmıştır 

faa edecek 1 • • b ..... b. k•tct 
. . • . . . ç pıyasa 2'&yrı ta ?ı ır şe ı e 

lng1hzlt>rle den1z ıttı· vükselivor tedbire ihtiyaç vardır 
fakı buna imkan ~ Muhtelif memleketlerd!n zeytinyağı < ~ ,, 

üzerine talepler dev•n1 etmektedir. Bil- ~=:=c: :;;;; ; d:ccc:,;•c« 
Vermiştir baısa Slovakyadan ve Çelr.yadan zeıı,tin ~~ 

yağı talepleri vardır. ltalyanın Alman- SON DA~KA. 
--·-- yaya vermek üzere taahhüt eylediği zey- ' 

Nevyork, 21 (A.A) - cNevyork Tay- tin yağlann tamamı verilmediği için Al· • • • • • • •••• • • 
mis> gazetesi harp halinde Birleşik Ame- manyaya da zeytin yağı ihracah yapıla-
rika devletlerinin Filipin adalarını mü- caktıT. Petrol harbı· 942 
dafaaya karar verdikleri hakkında bir Macarların z•ytin yağlarımıza iyi fiat 
haber neşretmiştir. Bu yazısında rnuhar- t•kllf eylemelorine mukabil Romanya- d k 
rir bilhassa şöyle diyor: lılar iyi fiat öd•mem•ktedirler. lngiliz- e baclıvaca 

Nevyork mahfillerinde söylendiğine )erle zeytin yağı üzerine henüz bir an- ">: 
göre eski askeri müzakerelerde bir Pas!- laıma yapılmamııtır. •---
fik harbi takdirinde Amerikalıların Fi- Bu itibarla borsada zeytin yağı fiat- Londra, 21 (A.A} - Hinclıstan ~ 
!ipin adalarını bırakarak Havai adalan- !eri 68 - 70 kuruı araoındadır. Fiatlerin kumandanı general Veyvel Büyük pet
na çelıilme!eri lhun geldiği neficesine bir tevelı:kuf devTen geçireceği anla§ll· rol harbinin 942 yılında cereyan edeceği 
varılmıştı. Buna sebep olarak Filipin maktadır. kanaatini izhar eylemiştir. Petrol hnr-
adalarının Amerikadan uzaklığı ve bu * binde harp sahası Kafkasya ile birlikte 
sebeple nakliyatın zorluğa maruz oldu- Yemelı:lik zeytin yağlann iç piyasa İran, Irak ve Suriye olacaktır . 
~ gösteriliyordu. Yılhakika Filipin ada- vaziyeti gÜn geçtikçe ıayanı dikkat bir Harp başlayınca Büyük Britanya v~ 
lannı müdafaa zarureti hrı..ıl olduğu tak- mahiyet arzetmelı:tedir. Perak•ndecilu- müttefiltleri Sovyetler birliği ordusu· 
dirde iaşe ve malzeme meselesi çok güç de ve bakkallarda yem•l:lik zeytin yağ- nun yanı basında harp edecektir. 
bir şey olacakb. lann lı:iloıu 92 kuruıtan 105 kurup ka- General Veyvel ve erkinıharbiyesine 

Şimdi alınan haberlere göre ise Pas!- dar yükselmiştir. Bu gayri tabii yükse- mensup subaylarla Sovyet yüksek su
fik Okyanosunda İngiliz filosunun önem- !işten ellerinde ıtolı: bulunduralan bil· baylan arasında daha sı. 'mdiden temas
ı; takviyesinden sonr.ı, Amerikan - İn- hassa müstefit olmakıadırlar ve tedbire 
giliz deniz ittifakı sayesinde vaziyetin ihtiyaç vardır. !ar yapılmaktadır. 
d~;•miş olduğu söylenmektedir. Fiat mürakabe te9kil&tı dün zoyt!n Generale göre Japonların ilk ate'!! ıle 

"' h bütü d" ayılaciktır 
Bundan başka Filipin adalannın mer- yağı mevzuuile alakadar olmuıtur. lh· ı ~arp~~~~n~u~n~y~a~y~a~y~~~..,~~-ij~ 

kezi olan Manilaya fasılasız olarak ağır tikira sapanlann tiddetle takibine bat- l! 
- SO.Nll % İNCİ SABiFEDE - lanmak üzeredir. ~ 
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TARİHi ROMAN Yazan : Sahin Alıdaman 

-- P er kes yerinde dr rs!~n ! 
Seyhülisleim, KüçiiJı pnd!şahın ııorhn'7~Jeceğini 

dbünereıı bu emri vermişti •• 

-·22··· 
Billhare tarihte Dördüncü Sultan 

Mehmet namlyle ~hret kazanmıs olan 
bu lı:nçük çocuk bir serçe kuşu gibi se
ke seke ilerllyı>rek meydanın ortasından 
geçti Tahtın yanına varmasını m!itea
kip kalabalı~a selim verdi Sonra lnci 
işlemeli kadife minderin üzerine çıktı, 
oturdu. 

Simdl kalabalık, bayırdan 11§3ğıya yu
varlanan büyUk bir kaya parçası gibi 
yerinden oynamışh. Mini mini padişaha 
biatta bulunmak isteyen vezirlerle ule
madan bir çoi!"u ileriye atıldılar. 

Fakat Şeyhislam Abdülrahim efendi 
yUrUyenleri tevkif etti. Kat't bir sesle: 

- Herkes yerinde dursun, dedi. ka
labalık birden bire baş:.na ti'!ilşecek 
c.luraa masum korkuya uğrar. Onu boş 
yere tellşa dUşilrmek hiç bir veçhUe 
caiz değildir. 

* tşte DördUncil Mehmedin tahta çık-
ması htdisesl hu suretle cereyan etmiş
ti .Fakat onun padişah olması, devlet iş
lerini dUzeltemedikten başka, eskisinden 
daha karışık, daha berbat bir hale ge
tirrniştl 

Yeni padişahın büyüle annesi sıfatiyle 
Kösem valde devletin idaresini eline al
mL'ltL Haris kadın senelerden beri gilt
tüğü maksadına nihayet kavtışmus bu
lunuyordu. 

Fakat Kösem valde bir çok zorluklar 
çekerek ve rn aon hayatta kalan biricik 
oğlu Sultan tbrahimi de ce:JS!ların eHne 
teslim ederek ihraz etti ğ i vasilik maka
mında uzun boylu oturamamıştı. 

Kösem valdenin karsısına müthiş bir 
rakip dikilmişti. Bu rakio. ihtiyar :Mah 
Pikerin genç ırelini Turhan sultandı. 

Biri yaslı, diğeri de taze olan bu iki 
kadın Saltanat nüfuzunu paylasamamak 
yü7.ünden biribirleriyle mücadele etme
ğe başlamışlardı. Nihayet ııelinle kayna
na boğaz boğaza geldiler. 

Devlet ricalinden bazıları Kösem val
denin yanında, bir kısmı da Turhan 
Sultan tarafdarları arasında yer al<lılar. 

Biriblrine muhalif. siyasi iki parti te
,ekkiil etmişti ve bunların ara•ında o 
kadar müthiş bir mücadele başladı ki bu 
son asırların tarihinde sıör!ilen en karışık 
parti kavgaları bile bunun yanında ço
cuk oyuncağı l(ibi gayet güliinç bir va
Eiyette kalır. Çok uzun süren bu milca
dele nihayet Turhan valdenin ihtiyar 
Kösemi mağlQp etmesiyle neticelenmlş
t;. Turhan valde partisine mensup adam
lar bir gece, Topkapı sarayında, Kösem 
nldenln dairesini bastılar ve Sultan lb
nhlmln annesini, saklandığı yUk doll
bınm içinden çıkardılar. Pencere perde
min ipi ile bohrak onu gayet fecl bir 
,ekOde llldilrdlller. 

Bu suretle gelin hanım, gayet kurnaz 
're akıllı bir kadın olan kaynanasını 
mağlQp etmiş ve onun kanlı cesedinden 
geçerek aaltanat makamının merdiven
leri (!zerine kendisini atmağa muvaffak 
olm~ 

Fakat Turhan valde devlet ldareslnin 
kaynana.siyle mileadele etmek gı"bl ko
lay, basit bir iş olmadığını anlamakta 
gecikmemlstl. Bahusus o karışık vazi
yette, devleti muhataraya uih-atmadan 
~!eri yoluna kovmak övle değme baba
yiğidin kArı değildL Turhan valde, iş 
ba'lna ııeçer geçmez pek ciddl. gayet 
mnhim bir sürü müşkülatla kat!;ıla~mış
h. Batmak tehlikesine maruz kalan bir 
gemid• birden bire kumandayı eline alan 
acemi bir kaptan gibi, daha ilk günlerde 
pu•ulayı şaşırmı~tı. 

rin geçmesini men etmişlerdi. Boynu 
yaralı bu müskül vaziyeti önlemek içl_n 
nasıl bir tedbir ittihaz etse beyenır 
siniz? .. 

tstanbul surlarını kireçle badana et
tirmişti. Şayet Venedik donanması bo
ğazdan geçecek olursa İstanbul surları
nı bem beyaz bir renkte ve yepyeni bir 
vazivette ıtörecekti. Bu suretle, İstanbul 
içinde ciddi bir müdafaa ve mukavemet 
1'.azırlığı yapıldığına kanaat getlre""k 
olan düşman şehre karşı hıarnızda bu
lunmağa cesaret edemiyecekti. 

Sadrazam Boynu yaralı Mehmet pasa 
aldığı bu gibi basit, cocukça tedbirlerle 
herkesi kendisine güldürmekten baska 
bir iş başarma<:a muvaffak olamadı. Bu
nu gören Turhan valde Boynu yaralıyı 
da sadaretten atmak kararını verdi. Fa
kat yerine Jtimi getirecekti? .. 

İste en müşkül mesele bu idi: Şimdiye 
kadar iş başına getirdiği adamların hiç 
birisi belli başlı bir iş görmeğe muvaf
fak olamamışh. 

Devlet, son nefesini vermeğe hazırla
r.an biı:- hasta gibi, ümitsiz bir vaziyete 
düşmüş görünmekte idi. Turhan valde 
ne yapacağını artık tamamiyle şaşırmış
h. !şte Dördüncil M hmedin .annesi bü
tün ümidini kaybederek derın bir şaş
kınlık buhranına tutulduğu bir sırada 
bir adam onun imdadına yetiş-ti .. 

Turhan valdcnin yardımına koşan bu 
adam, saray mimar başı.sı ~ Kasım 
ağadır .... 

* Turhan valde mimar Kasımla aık Slk 
temas eder, d•vlet işlPri hakkında onun
la isti~arelerde bulunurdu. 

Boynu yaralının İstanbul surların ı ki
reçle badana ettirmeı'!e kalkıştığı gün
lerde idi. Turhan valde öj;le zamnaına 
doğru, dairesinde mimar Kasım ağayı 
huzuruna kabul etmiştL 

- BiTMEDİ-

---~~-....... ----
Mühim bir karar 

- BA~ARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -

bombardıman tayyarelerinin gelmesi bu
rada birinci derecede ehemmiyeti haiz 
bir hava üssü tesisine imkan vermiştir. 
Bu itibarla. bu tayyarelerin Filipin ada
larına sevki sayesinde, bu adalar müda
faa edilir bir hale girdikten başka birin
ci derecede bir taarruz üssü haline de 
gelmiş bulunuyor. 

cN evyork Tayınl.D ga~etesinde çıkan 
bu yazı Auster Brook imzasını taşımak
tadır. Bu zat gazetenin Va~ington büro
su mlldilrtidUr. ve Daima doğru haber 
vermekle maruftur. 

Brook, Birleşik Amerika hllkUmetle
rince Ffüpin adalarının müdafaa edil
mesine karar verilmesini bu adalarda
lı:! lruvvetlerln, hücum edebilecek her 
hangi bir uzak şark devletine karşı ta
arnız hareketine geçebileceğine bir de
lil sayıyor ve yazısını şöyle bitiriyor: 

F.ğer Amerikan Generaileri hücuma 
geçerek müdafaa usulüne karar vermiş
lerse, Japonyayı bombardımana mukte
dir olacak kudretli bombardıman 
tayyareleri bulacaklarına şüphe yoktur. 
Bu tayyareler liizumu halinde Sil:ıirya
da yere inebilecekleri gi~i bomba ve 
benzin aldıktan sonra ters istikamette 
synı yolu katederek japonyayı tekrar 
bombardıman ettikten sonra Manilaya 
döneceklerdir. 
---~ ....... e ....... ----
~o v yetı ere göre 

• BASTARAFI t iNCİ SAHİFEDE -Dalııalar. dağ büyUklüğ'jnde biribiri
nin ardı sıra gelerpk mütt:lmadiv~n ge
minin üzerine saHırıyorlardı. Ve gemi ha oiddetli olmuştur. 
kaptanın idaresinden ziyad~ rüzgarın ve Mo•kova, 21 (AA) - Almanlar 
fırtınanın keyfine tabi olarak kayaların Kırım cephesinin bütün kesimlerinde 
Ü2"rine doğru sürüklen;yordu. taarruza geçmişlerdir. Bilhassa (B) ke-

-Hl 
Valinin teft~leri ---·---Br vraklı volun· 
da İn$aat 
hızlandı -·-vali bay Fuad Tuksal dün turistik 

yollar ~atını teftiş eylerrı:ş, bilhass.ı 
Bayraklı istikametindeki Parke inşaa
tını görerek direktifler vermiştir .. Ban
dırma civarındıın beklenen paket taşla
n muntazam bir surette gelmeğe başla
dığındıın irL•aat bundan sonra daha hız
lı devam edecektir. 

Vali bir aralık !aşe müdürlüğüne gi
derek gündelik işlerle meşgul olmu~. 
dün akşam da köylere gönderilecek mü 
tebaki tohumluk tertitılerinin tevzii ve 
gönderilmesi işiyle aliikadar olmuştur. ____ ................... -~-~ 

R. Halit Onaran 
Se11han bölgesi Parti 
müfettişi oldu-
Mardın mebusu B. Hallı Onaranın 

Adana ve Mersin mıntakası parti müfet
titliğine tayin edildiği memnuniyetle ha
ber alınnuştır. 

B. Halit Onaran Ankaradan yeni va· 
züesi başına gitınlştir. Muvaffakıyet di
leriz. -----·-----Bir gect>de iki yan-

~ın oldu 
Dün gece şehrimizde iki yangın v.llka

sı olmuştur. Birinci yangın Karşıyaka
da Şecaat sokağında Bekir Behlill vere
sesine ait 8 numaralı evin bifü'j!indeki 
hayvan damından çıkmış ve deı·hal ge
r.işlemek istidadını göstermiş ise de ye
tişen itfalye ateşin büyümesine mahal 
vermeden söndürmü~tür. 
Yangın esnasında damdaki hayvanlar

dan iki boğa ile bir dana yanmış ve di
ğer hayvaniar kurtarılmıştır. 

Ateşin sebebi zuhuru hakkında zabı
taca tetkikat yapılmaktadır. Bina ve 
ciam si~ortasızdır. !kinci yangın tzmir
de 1382 sokakta Victor Fedellige 15 sa
yılı evin banyo dairesinden çıkmış ve 
itfaiye tarafından büyümesine meydan 
vermeden söndürülmüştür. Yan~ının 
oıkmasına sebep banyo da \resinin baca
~ı etrafında yığılan salaş, tohta vesaire
r.in bacanın hararetinden tutuşmasıdır. 
Bina sigortasızdır. 
-~--.................. --~~~ 

BA$ KOMİSERLER 
Arasında :\lenı tayinler 
lzmlr emniyet baş komiserlerinden 

B. Muotafa Keçer içeli vilayeti emniyet 
koml•erUii!ne, lzmir bat komiserlerin
den B. Ihsan Dener Ağrı vilayeti baı 
komlserliğlne, fstanbul emniyet baş ko
miııerlerinden B. Raşit Altın ve Ağrı Ti
IS.tel emnlyet baı komiseri Celal Erlcun 
lzmlr emniyet müdürlüğü bq komiser
liklerlne. Ankara lı:omiııer muavinlerin
den B. Şükrü Güven lzmir emnlyet mU
dtirlüğü kadrosuna tayin edilmişlerdir. 

------
' KARSIY-"KA 
HALKEVİNDE 

Bu gece Karşıyaka Halkevinde veril
mesi kararla.şan danslı çav toplantısının 
bir hafta aonraya tehir edildiği bUdiril
ınişt'...r. __ ........, __ 

BİRTERFt 
İzmir - Tire kııpı•ı kontrol memuru 

Mehmet Demlr bir derece terfi etml~ 
tir. 

Sen Jozef ofıolunffa 
lzmir kız öğretm~n okulu mezunların

dan Bn. Habibe Mükafat özbal Alsan
cak Sen J ojef erkek orta okulu ilk kJSmt 
Türkçe öğretmenliVine tayin edilmiştir. 

-~~~ ....... --,----
ZABITADA 

Gemiyi muhataradan kurtarmak icin. siminde harp pek tiddetlidir. Alman 
Turhan valde sık sık kaotan d ei.ii~tirip kuvvetleri burada ağır kayıplara uğra- Bademi waralamf$lar 
dunnu•tu . Fakat nafile . Sekiz sene i•in- mı<lardır. 1 dd · d 1 

' Ruo kuvvetleri bulundult!an mevzile- Ahancokta, Sehit n ca esın e. s-
de belki de bir düz;ncden fazla Sadra- ·ı k R k" . S"l k ZI s,b ri büyük bir inatla müdafaa ~diyorlar. maı ızı u ıve ve u evman ı , -
t:am değiştirdiği halde. bun]arın icinden Dü•man iki noktadan çekilmek mecbu .. riye bir miinakaşa sonunda Sait kızı 60 
hi• birisi, batmak Uzere bulunan devleti • d k d B•d ı· ı"l ba•ı dan yara ' riydinde kalmıt ve bir tepeyi e ter V•"'n • " em •opa e "n -
kurtaracak şekiide e•a•lı bir iş başarma- lad,klarından haklarında kanuni takiba-
g• a muvaffak olamamı•tı. etmiştir. ' b ı b 

' Londra. 1 (A.A) - SalAhiyetli Lon- ta •• •nmış r. Turhan va ide en son <>iıır.ı k sadaret ..,. • l J 
k b 1 M h dra ka'makl ·rına ttelen en •rın haberlere .,.ııuıav~«!e ~"' ,,...t "'" mev iine oynu yara 1 e met paşayı . .. a ~ 

ge~lrmiş ti. göre Rus ccphesipde Volokolamps ve • Çorakkapı bah<e .anbRrında, ~-·m~.n 
Yine nafil• ... Boynu yaralı kendi•in- Tula kesimler'nde sürekli muharebeler : o"lu Ho•an adınclakı .. h.,Jann vumru · 

dl'n evvel gelen ~adrazamJarclan daha olmuştur. j ğ,. ait 5 1 metre kanftvİçe çaldıkları ,1 .. 
aciz. daha iktidarsız cıkmış tı. Venedik- Rostofa doğru da Alman hamle<i şid- 1 kavet edilmiş ve ıuçlular yok•hnarok 
liıer Bozca ndayı almışlar, donanma detie ve fasılasız olarak devam etmekte-! caldıkları eşya alınmı.tır. Haklarında 
gönderip Çanakkale boğazından gemile- dir. ka~nni muamele yapılmaktadır. 

------------ IHr hıPsızıı~ •ıah'tt.ıı-

BUGLN HERKES YENiDE 
L OGARKE1'' 

.JEANETTE MACDONALD • NELSON EDDY 

KACIRILAN COCUK 
MELVYN DOUGLAS • LOUİSE PLATT-

lkiç••melikte h•cı Ali cadd.-.inde 
oturan Mu!l:tafa oğlu Demir, zabıtavn 
müraC"P:nt ederek ba21 e~alrınnın ("Alındı
ibnı haber vermicııtir. Y arnlan takibatta 
bu hınızlı~ın. Mehmet oSZ1u Halil tara
fından yapıldı~t tt" .. bit olunmuş ve ıuç
lu yakalanarAk rırl1iveve v.-.. ilıni!}tir. 

HAKA~IE:T 
Mc-mleket hast;ınesi kanısındftn içeri 

f!'İTmPk i~tiyen sabıkahlardAn 1-lalil oğ
lu F rttah. iceri soknlmadığırıdan mug
ber olarak kanıcı Ahmet oğlu Haaanı 
döğmüş ve yakalanmıştır. _ .. _ 

A MtRAL Jınn,-i 

-ABERLERI: 

Beş ihtikar vak' ası 
Un, Buı?day ve 

saklı yanlar 
astarlık bez 

tespit edildi 
Fiat mürakabe memurları ihtikirla 

mücadeleye hız vermişlerdir. Dün şeh
rimizde 4 ihtikar ve milli korunma ka
nununa muhalif hareketten mütevellit 
suç tesbit edilmiı ve muhtel:.irler hak
kında kanuni muameleye tevessul olun
muttur. 

Bunlardan birincisi ~udur: 
Keçecilerde Anafartalar caddesinde 

fırıncı Faik oğlu Salahattinin tek tip ek
mek unundan fırında sakladığı ihbar 
edilmiş ve yapılan aroştırmada 20 çu
val bulunarak hakkında zabıt tutulmuş-
tur. 

BUCDAYYOK ! 

oğlu Hayri ve Hüseyin oğlu Mehmet 
müşterilerine ayni ıek.ilde haTelc.et etti
ğinden dükkan araştırılmıı ve 14 buçuk 
çuval buğdayın asklı olduğu görülmiif
tür. 

ASTAR BEZLER! SAKLANMIŞ 
Mimar Kemalettin caddesinde yaz

macı Hasan oğlu Mahmut ve ayni yerde 
katip Salih oğlu Hıfzı, müşterilerine u

tarlık bez olmadığından bahsettikleri 
halde, dükkô.nlannda yapJan araşbr
mada 1 2 top .. ıar bezi ve aynca iki bal
ya da astar bezi bulunduğu tesbit olun
muştur. 

Suçlular meşhut suç zabıt varakala
Bundan başka, Kestane pazarında, riyle adliyeye teslim edilmişlerdir. 

zahireci Hasan oğlu Saadullah, buğday 
almak için gelen müşterilerine cyok> ÖDEMiŞTE 
demetinden ıüphe edilerek dükkanında ödemişin Çatal yol mahallesinin b-
ara,tırma yapılmış ve 250 kilo buğday tasyon caddesinde l 03 sayılı evde otu
bulunmustur. ran Mustafa oğlu Hi.i~nü Nalçacı. ayarı 

Suçlu hakkında meşhut suç z11;b1t va- 1 32 kuruşa aatdma.eı 18.zım gelen arpa-
raka111 tanzim olunmuştur. yı 260 kuruşa aattığından hakkında tu-

BUNDA DA YOKMUŞ tulan zabıt varakasiyle adliyeye teılim 
Sandıkçılar içinde. zahireci Kamil olunmuştur. 

ıc: =: : ::=:=:: =::: oc:: C:C::r'""'7~»==~==-::ccc: QCO""....CQCCCICICtı~QC'CQOt: 

Japonya far1h;nin en /?. Eden biz.i daha 
biiyük buh f nını 

l!eçırı vor 
- B~TARAFI 1 INct SAHiFEDE -
iş~ ettiği zaman bu memlekete Ame
rika, 1ııgiltere ve müttefiklerinden her 
türlü sevlciyat durdurulmuştur. Japon
lar Birmanya yoluna taarruz ederlerse 
daha şiddetli tedbirler beklenmektedir. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
cBirleşik Amerika japonyanın Hindi

çiniden çekilmesini ve, şarkt Asyada 
başka düzlenmeler yapılmasını israrla 
istemekteclir.> 

Niyor Kronikel gazetesine göre: Tay
lan, japonyanın önümüzdeki taarruzu
na hedef teşkil edecektir. 

-----... ·-----T o l.rul1 önünde 
• BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -
Kuvvetlerimiz Tobrnğun 50 kilomcll"<! 

cenubunda harekatta bulunan bir İtal
yan tank koluna hücum etmislerdir. 

Vuku bulan muharebed~ 150 İtalyıın 
esir ve bir ınlkdar tAnk alınmıştır. 

Halfaya ve Sidi Ömer arasındaki böl
gede dü~mar. üzerine taeyik;miz berde
vamdır. Harekiit memnuniyet verici bi.1' 
şekilde devam etmektedir. 

Londra, 21 (AA) - Radyoda bir 
nutuk söyliyen Avusturalya hariciy2 
nazın B. Ford billı&ssa ~öyle demiştir : 

Libya harek&bna dair resmt haberl<>r 
cesaret ver!ci mahiyettedir. Tobruk mu
kavemetinin ezici bir zaferle bitmesi 
Umlt edilebilir. 

Londra, 21 (A.A) - Amerikan haber
lerine göre Libyadaki İnı;:iliz taarruzu 
malzeme taşıyan kaflelerin gelişinden 
sonra gecikmeden basla.mış ve ilk defa 
olarak müttefikler Almanların karşı
sına müsavi teçhizatla çıkmıştır. 

Nevyork Herald Tribun gazetesi yeni 
tip tayyare ve tankların vereceği neti
celer hakkında büyük ümitler besliyor 
ve burada kazanılan zaferin cenubi İtal
yayı İngiliz bomba tayyareler'.ne daha 
fazla yak}aştıracajtı ve Sicil yanın istila -
sınm kolay olacağı neticesine varıyor. 

Gazete sayet zafer kazanılırsa Rusya
ya malzeme götüren Amerikan gemile
rinin Umit bumunu dolaşmak zorundan 
kurtularak .l'J·denizden kolaylıkla ge
çebileceklerır..; yazıvor. 
-~~-......... e ....... -~~-

Sicil va halkı 
İtalyanlara isyan 
etmeıı üzeredir .. 
Vaslngton, 21 (AA) - Vaşington si

y8'i kaynaklarından alınan haberlere 
göre S'cilya halkı açıktan acığa isyan 
etmek üzeredir. Bir İtalyan kafilesi Af
rikaya hareket eder etmez Sicilyalılar 
bunu Maltadaki İngilizlere bildirmegc 
muvaffak olmaktadırlar. Bund3n bask-ı 
Britanya denizalb mürettebatları iste
dikleri ıı'bi Sicilyaya çıkmakta ve İtal 
yan makamları buna mani olamamakta
dır. 
~~ 

:.TAYYARE·: 
.. • 4\; .. " • • • 

·;. ,SINEMAS1 · :·''. ,; .. . . -· . . .. . . 

Birbirinrlen güzel iki mühim filim 
Göstermektedir 

... ı ... 
Dahi Bcstagilr •Çaikow><kinin• ha
yatından tınutu1maz bir balo ırercsi 

ZJ!~~R L5.i!M"!J~R 
MAR!~A RÖKK 

tarafından 

••• 2 ••• 
ÖL~VB~N ORMAN 

celin rruharebeler • 
bekfıyor dıt1or 

- RASTAl?ı\FI l iNCi SATIIFEDE • 
zat kendi ırkımızdan insanların sakin 
olduğıı bölgeler: de alakadar ebnektedlr. 
Hükümetim namına şunu söylememe 
müsaade ediniz ki bu görüşmeleri emni
yetle karşılıyoruz. Amerikaya tam iti
madımız v~rdır. Bu itimadımız o kadar 
Lüyüktür kl müzakerelerde temsil edil
memizi ne istedik, ne de isteyeceğiz.• 
Nazır bundan sonra Libya taarruzun

dan bohsederek şöyle demiştir: 
- •Bugün bütün düsünoelerimizi as

kerlerimiz teşkil eder. Bütün dualarımız 
onlar içindir. Belki olan biten hakkında 
benden bazı malumat ister>iniz. Ben de 
öyle .. Şah•en fikrim şudur ki bir muha
rebe bahis mevzuu olunca konuşmak 
i<'in onun bitmesini beklemek daha iyi
dir.> 

B. Eden sözüne şöyle devam etmiştir: 
cHürriyet ruhu ne ölmüştUr, ne de 

cğilıni~tir. Her baktığımız yerde ruhun 
veni bir güven ve yeni ümitle iler
lediğini görüyoruz. Uzak ~oğuda, Allya
da ve Nazi tahakkümünün muvakkaten 
hüküm sürdüğü Avrupa memleketlerin
de hep hürriyet için rahatlarını ve ha
yatlarını feda eden insanlara ras ııeli
ıoruz. 

Bizi daha çok çetin muharebeler ve 
çok cetin caroışmaları bekllyor, fakat ııe
çen 18 aya bir göz atacak olursak bıtı
yoruz ki zafer saati gelince nilıayet si
lahları atacağız. İnsanlığın hlirriyet ve 
selameti için çalışacağımız günUn ııele
ceğini hissetmemek mUmktin delHldir. 
Milletler sadece Diktatörlük esaretin
den kurtulmalarını değil, herkes için 
daha iyi bir dünya kurulmasını isterler 
Biz. yalnız kime kar<ı döv!istüğümü•U 
eleği!, aynı zamanda hangi gaye için dö
vüştüğümüzü de bil!yoruz.• ____ ....... 41.......,, ___ _ 

Almanl<ıra gö,.e 
- BA<:ı'l'ı\Rı\Fl 1 Nrt C::.\IDFFDE -

tur. Leningrad önlerinde düşmanın çıkış 
teşebbüslerini piyademiz akim bırak.mcy. 
tır. 

* Radyo gazetesine göre, Moskova önün
<ie büyük ve şiddetli muharebeler deYam 
ediyor. Almanlar, Mo.<kovaya 35 kilo
metre kadar yaklasmışlardır. Kalenin ve 
Tulada Alman baskL>ı çok artmı~tır. Tu
ladaki muharebeler Sovyetler için teh
likeli görülüyor. 

Cenup cephesinde hare~cAt Almanlar 
için müsait olarak devam ediyor. Yeni
den endüstri merkezleri alınmış fakat 
Doneçin geçildiği hakkında hiç bir ha
ber yoktur. Rostof mukavemete elan 
devam ediyor. Lenin!'rnda Sovyetler 
bitevi karşı hUcumlarda iıulunuyorlar. 
Sivastopol da mukavemet etmekte ve 
Ker~in doğusuna doj!'ru henUz her hAn
gi bir Alman hareketi vuku bulmamış-
tır. 

Bir Alman rPsml tebliği Rus tayyare 
~ayıptan hakkında şu malO.matı vermis
tır: 22 Hazirandan beri Sovyetler 17.000 
tayyare kaybetmi~lerdir; fakat tebliğ 
bu müddete ait Alman bava kayıplarını 
bildirmemiştir. 
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A YRICA : M. U. MÜ. MEMLEKET .JURNALi 
S E A N S LA R : 12 - 1.45 - 5.0ll - 8.15 Te .• Cnmartesi, Pazar 9 DA.. 

Peşte. 21 (A.A) - Kral Naibi Amiral 
Hortinin harareti tekrar 16.6 ya cıkmı. 
fakat bir ihtila.t yapmamBtır. Horti bir ~ 

kaç güa daha yataktan çıkmıyacaktı.r. f, 

Çok ht>,.ttonlı llibiik marern filmi 
nur.ÜN OYUN SAATLERİ : 
(RALO f:ECESİ) 12.30-3.30 
6.~n - 9.30 .. 

ÖLDÜREN ORllfAN : 2 - 5 - 8 

~ Y ALNl:ı! (2) KON·''"R t 
:; VERECEKTİR ;: 
§ YERLER NUMARALIDIR .. " ~ 
:ııııııuuıuıııııııııııııııuııuııııııııı ıııııııııııııı = 
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Garp 
çölünde 
bir düello 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAe.tFEJ>f:. 

teakip neticenin anlaşılacağını söyle~: 
tir. İngilizler, bu neticenin kendi le,.~ 
rinde tecelli edecel{indcn emindirl••· ır 
mauyanın beş aydan beri, Rusya~~· ,,.~ 
luk aldırmıyan bir dev savaşa ıırı11ı11 bulunmasını fırsat bilerek yaptık 
ha~rlıklara güveniyorlar. dııt 

ln{iliz göriiyle bunun manası '" ~· 
Almanya, diğer cephelerde. ezid ı' 

retini göstermesine imkan bıraJ<ııt;, 
bir batağa saplanmıştır. A!ınRll.,.ııı 
elinde, simdiye kadar müthiş bir .. ~ 
silahı olan hava kuvvetlerinin bıı) 
kısmı Doğu cephesine nuhla~tı~ 

Rusyadakl savaruı mucip olduğU d•il 
at, Almanl:ınn Afrikada ve italY~ 
hava kuwetlerini hi....,dilecck &e
zailletmelerini ve burada başlıta ~ 
yi İtalyanlara devretmelerini de ti 
kılnııshr. Şimdi İngili7.ler. Libya~°Jııı" 
fazla İtalyan tayyareleriyle knt~ı,itJll 
eakl•nnı biliyorlar. Su halde h3"""" t1 
bu başlangıç saflıa<mda, havada !f..t 
üstiinlük elde etmeğe muvaffak jııılı' 
tarsa asıl hedeflerini teııkil eden tr 
harbi hakikaten sakınılmaz bir ş•Y.ı° dl 
eaktır. Zira deniz yolundan i!!~ 
edemiyen Mihver kuvvetlerinin 1 • ~· 
M fevkalade mfükUliit kesbedere~~rt 
hi. nrkalarında ıstırap verici bir ti-' 
mnnzara51 11rzeden Tobruk mlldsf• ~ 
nın mevcudiyeti de iki ateş ~n 
kalmalarını icap ettittcektir. ,.41 

Hülasa. batı cö!Unde iki dU'!!W"' 011" 
biitün tekniği. İnodern silahlan ve s 
teJ!siyle karsıla.o;ınış bolonmaktadıt· jdf' 

J~lizler, bu sava•ta İtalyanları etO" 
ta unııhıyor ve yalnız Almanlara eh ·~· 
mlyet veriyorlar. Bu bakımdon IC•';t
!!llmla Römcl arasında bu harbin eO 
reklı düellosu başlamL<tır. ·dı~ 

B. Çörc;ilin sakınılmaz bir şey .ıı> J<!• 
m"vdan muhar~besini kim kazan•••&> 
Eğer harp talii İngilizlere ,uıc ·ııı 

İtalV1111 imparatorlu~mon son parr~d
te•kil eden Garp Trablusun da 111° defi 
~eratı tcayyiin edecPktir. Zira htt jtsl· 
lngilizler Afrika toprağında ne ,.
yan ne de Alman aııkeri bırakm•tnl'k!flt' 
nıiyle harekete geçmı.lerdir. İn~(iid 
rin nlanlannda muvaffak olmao;ı. ~ 
Akdeniz m<>sclcsinin yepyeni bir :Uııı· 
zara arzctmesi ,.e bul'iine kadar ı.r"' 
nülmemi• bir rol< ihtimallere J<apı 
açılma'll dem<>ktlr. . . d"6 

Almanya hu tehlik.-yi hissetti~11 ı' 
daha can alae11k bir noktada siy~<l '61' 
askeri faaliyete tr:"l'.n>eı:i mümJdl~fld' 
Siyasi faaliyet Fra"""yı kat'l te j(il 
tazyik ederek mihverle iş birliCi b 

1
1' 

Almanyanın isteklerini tamamen k• 1 

mecbur etmek olabilir. ~ 
Vi~i mnkavemet ır:östermek ıst 0~. Almanya böyle bir tazyiki yam~ fil 

tedir midir?" Bu ayn bir davadır· ,..ı 
Amerikan mahfillerine ııröre, geıı• ,. 

V eyl!'.andın vaziR8inden affod~ •:::ı
sı, Vişinin en ağır bir t.,.limiyet yo 
girmiş bulunduğuna delildir. • ı1r1'1 

Birlesik Cümhuriyetle• h Vısi ff' 
hüyük elçi.si amiral Leahy mareŞld bf 
teni ziyaret ederek Beyaz saraY11'_1.ı· 
hususta ne dü.,Undüği.inü afık(a aı::r 
~- Anlaşılan Fransa bir tercih ,. ;ıı 
mai:a davet edilmiştir. Fakat vwı:ıl 
bir tercih yapması killi midir? Frat'1r 
efkarı umumiyesi ihtiyar mareşalırl ı.Jıi' 
kip <>iti~ siyaseti hosnutsuzlukla bil' 
etmektedir. Yurdsevcr Fransızların .,
yük ekseriyeti her şeye rai(men Fr•ı:ıı
nın mulmdderahnı İngilterenin "'dıtıııı 
dcratından ayırrnağa inıka.n otnıa 
biliyorlar. ,..ır 

Acaba Almanya, Fransız efkin ':,.,•· 
miyesini kaz:ınmak için, Fransaf8. 

8
J;. 

liıbiyetin izini ta..~ımıyan ve müs.aV"t Jıffl;1 
!ar tanıyan bir sulh teklif edebilir /. f' 
Yani Fransadnn bir müt1efik ııibl ;~i 

· · • tir k etıncı; n•pan1n yenı nızamına 1_ş a 
istivebilir mi? dıf" 

Fikrimizce divanın ruhu burııd• .. ~ 
Almanya bunu yapsa beklenııt•~ 

şcvl•r olabilir. 'f.ir' 
Fakat Almanva bunu yapan1a'· ;ıpl 

Fransava maii"lubi:v~tinin netirel< ,.ı
viikl<'bllekte ısrar eden bir İtfll"a d'" 
dır. Yani Almanva. Fransa ve lt•lY8 

birini tercih em;<'k m~,,kHndedir. tr 
Göriiliivor ki Afrikada ba•lı,·an lr,..

ki\tın inki~afına l?Öre hu !"İvasi f~!\ ~P". 
tin el>emmiyeti artacaktır. Yine hı(; 11,1 
he rdilem,.., ki AlmAnior yalnız ~1'rk' 
fnnliyetle iktifa t>tmi~·erek vakın ~',.,t· 
tnki havn kuvvt'tlerini veniden. k•~:ı.
lt'ndirmt""ie liirum ,-örf'reklt'rdır. '"·ıt" 
yı"ivle dotru rrnh~~indPn kııV'•tt ··ıte
n10ı>a, k•ndi lrnrcl<et pli\nlarını fn~.~~ 
renin horel:<t't p!in!n~na ıQ·d 11"!1...c1~ 
mc~1-11ır n1nra1cl!lrdır. P,iitün hu neti 111111 
rin Rn~va harhi İİ"'erindc f('•İr yıt" ilr1 

ması imkônctı-,dır. İstr hu mülflha'!~ .,dil
ilir ki. Çörril Nil orrluctuna m~1"' ,,., 
röl ordıı<ıından bir Rl~nha~-m , .• _.~ J<l't1 
ter)o zarerivlc n1ukay~e edilet"Ck 

bir zafer hŞi::';"~!;n;r'i~Gjpl 

35 bın-,:;'juk W 
• 

Amerikan gemıst 
___ ,. "k ıgrl'' 

Niyufort. 21 (A.A) - Amerı a !~~ 
fından inşa edilen 35 bin ton;l!it''ı,tl" 
zırhlılar serisinden İndiana zır~;' 70 
gün merasimle denize indiri!~~-kırh8rP 
milyon dolara mal olan bu bu~ u l il<' 
gemisi yapı planından altı •Y evve gc;ı.I 
mal edilmiştir. Oc taretlı olan bu 
saatte 27 milden fazla sürattedll"· 
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Muamele Vergisi 
Verginin nebati mahsul
ler tasir ve tasfiyehane

lerine tatbik şekli 
Sınai müesseselerin 1J eyannameleri, ecnebi 

nıemıeııetıere ihraç edilen mam1.:ICit ve buna ait 
vergi müJıellefiyeti.. 

ANLATAN: l\IA. !lfÜ. İHSAN 

DÜNKÜ NÜSHADAN MABAT 

vı - Mtl'KELLEFLER!N 
VERECEKLERİ 
BEYANNAMELER: 
Muamele vergisi esas itibariyle nıii-

kelleflerin verecekleri beyannameler 
lizerinden tahakkuk etmektedir. 

1 - SINA! MüESSESELER!N 
BEYANNAMELERİ: 
Sına! müesseseler, bir ay içinde vaki 

teslimatlarının cins ve nevi itibariyle 
nıikdarmı, azfurJ ve asgaıi vahit satış 
fiatlerinl, satış bedeli tutarını, varsa ip
tidai madde tenzilat mikdarmı, muame
le vergisi tutarını gösterir bir beyanna
meyi ertesi ayın on beşinci akşamına ka
dar bağlı bulundukları varidat idaresi
ne vermeğe mecburdurlar. Sınai mües
-elerin verecekler! beyanname nümu
tıe•i maliye vekllletinin (9) seri numa
nlı tebl!ğine (1) nümune numarasiyle 
bajilı olarak nesredilmiştir. 

BEYANNAME BtR KAPAK tKl 
TABLODAN MOTEŞEKKtLDtR: 
Beyanname kapağına müessese tara

fından hesap numarası, sanat grubu 
(zeytin yağı fabrikalarında cgıda> keli
me yazılacaktır) müessesenin adı (tica
ret Unvanı)( işi ve adresi N!yannamenin 
taalluk ettiği malt yıl ve ay yazılır. 

Beyannamenin iç tablost•. yapılan tes
limatın kaydına mahsus!~ Bir ay zar
fında yapılan teslimat oins ve nevi iti
bariyle bu tabloya derç edilir. Yapılan 
teslimatın satış bedellerinin aşa~ıdaki 
cinsler itibariyle ayn beyll!111amenin bu
na mahsus ayn •ütunlarına kaydı lazım
dır. 

9 - Peşin satışlar, 
b - Veresiye sa~lar, 
2 - KOMİSYONCU. FtLYAL, 
SUBE VE SATIŞ MAC.AZALARINA 
tRSALAT: 
Bunlann umumi yekôı:u da iptidai 

madde tenzilAt cetvelindekl pozisyonlar 
itibariyle buna mahsus sütunda göste
rilir. 

Beyannamenin ikinci tablosu satışı 
fesh ve ithal edilen mallarla. komi.•yon
euya g6nden1en mallann satıs bt>delin
cleki d~ikliklerin kaydına malısustıır. 

Beyanname doldurulduktan sonra al
tı müessesenin lmnya sa!Ahiyetli mah
ausu tarafından imzalanır. Ve bir mak
buz mukabilinde varidat idaresine tev
di olunur. 

Bir sınat müessesenin bir ay zarfında 
teslimatı olmasa bile keyfiyeti bu ciheti 
ı&terlr ~ bir beyanname ile vtıridat 
idaresine bildirmesi l!zımdır. Aksi hal 
cezayı müstelzimdir. 

2 - TOPI'ANCI TtCA~F.THANE. 
FtL YAL. $UBE VE SATIŞ 
MACAZALARINTN 
BEY ANN AMEL'B:Rt: 
Bu mükellefler bir takvim yılı zar

fındaki muamelelerinin neticesini gös
terir bir bevannamevi takv:m yılıı:ın so
ı:undan itibaren iki ay içinde varidat 
idaresine vermeğe mecburdurlar. Bu be
Yannamenln nümunesi de (9) seri nu
tııaralı umumi tebliğe 3 nümune numa
l'asiyle bağlı olarak maliye vekilletince 
be'?edilmiş bulunmaktadır. 

Bu beyanname bir kapak Uç tablodan 
tııütesekkildir. 

Kanak. sına! müessese beyannameleri 
lrapai!ının aynıdır. 

BlR!NCt TABLODA tKt HESAP 
MEVCUTI'UR: 
1 - İthalat h""abına g«;en seneden 

mevcut stoklar. bu sene zarfındo mü
bayaa edilen malların maliyet bedeli ya
~ıp yekiln edilir. 

2 - İhracat hesabına; bu sene zarfın
da satılan malların satış bedeli. bu sene 
sonunda mevcut stokların maliyet be
deli vazılarak .yekOn yapılır. 

İthalat ve ihracat he•apları arasındaki 
fark da. a!5.kadar hesabın altına yazıla
rak tablonun mU\·azenesi ,·apılır. 

!kinci tablo muamele verııisinin su
reti hesabını gösterir. birinci tabloda 
bulunan itha!At hesabından ihracat he
sabının fazl~sı, ikinci tablonun başına 
)'aıılır Bundan toptancı tirarethar.e. fil. 
Yal. sube ve "81ıŞ ma~azelarında "'tıs 
l.e<i~linin yü1de beşi. pera~enıl•d filval. 
~!:ıe ve satış mağazalarında ise yüzde 

20 si tarh edilir. Bu suretle elde edilen 
rakam muamele vergisi matrahını gös
terir. 

üçüncü tablo, sene sonunda mevcut 
stokun iraesine mahsustur. Stoklar cins 
itibariyle mikdar ve maliyet bedeli gös
terilerek bu tabloya derç olunur. 

VII - ECNEBt MEMLF..KE'I'LERE 
lHRAÇ EDll..EN MAM'JLAT: 
A - l\famulfıtın tamamen ihracı: 
Kanunun 26 ncı maddesi mucıbince 

mamu11ltını ta!namen memıeket haricine 
çıkaran sınat müesseseler için muamele 
vergisi tah,kkuk ettirilmez, ancak sına? 
müesseselerin imal ettikler malların tn
mamını bizzat ihraç eylemesi veya ihra
catın bir ihracatçı veya ihracat komis
yoncusu tarafından sına! :nüessese he
sabına yapılması veyahut r.-.al memleket 
içinde bir ihracat tüccarına satLlarak 
onun tarafından doğrudan do~ruya ih
raç edilmesi lazımdır. Bu sebeple mamu. 
!Atın memleket içerisinde bir kaç el de
ğiştirdikten sonra ihracı ba!inde vergi 
muafiyeti kalkar. Mamuliltını memleket 
ıçinde bir ihracat tacirine satmak sure
tiyle ihraç eden sınai müesseseler, müş
terilerinden bu mamulatın ihraç edile
ceğine dair bir teahhütname alırlar, 

- ti 1 T t\11~ l> l -

···················--··················· E AHBAP..11 P~D'!:."CSU : 
: - - - . 
: tıtıG(ıNKÜ l'KOlôKAM : ·············-----············ 7.30 Program 7.33 Müzik : Hafif pro~-
ram pl 7.45 Ajans haberleri 8.00 - 8.45 
MUzik : Senfonik parcalar pi. 13.30 Prog
ram 13.33 Müzik : Türkce ulaklaT' 13.45 
Ajans haberleri 14.00 Müzik : Türkçe 
olfil<lar proı:ıramının devamı 14.30 An
kara sonbahar at varışlarının taluninle
ri 14.40 - 15.30 Müzik : Rivaseticümhın 
bandosu 18.00 Proın-am 18.03 Müz'k : 
Meydan Faslı 18.40 Mti7Jk : Radyo dıım 
orkestrası 19.00 Konu_<ma (Kahraman
lar saati .. ) 19.15 Müzik : Radvo dans or· 
kestrası proın-amının devamı 19.Jfl 
Memleket saat ayan ve ajans haberleri 
19.45 Serbest 10 Dakika 19 55 Müzik : 
Muhtelif makamlardan sarkılar 20.15 
Radyo gazetesi 20.45 MU1ik : Suzidil 
makamından sarkılar 21.00 Ziraat takvi
'lli 21.10 Mii?.ik : DinleviC: istekleri 21.45 
Konu.'1Ua (Günün meseleleri..) 22.00 
Müzik : Radyo salon orkestrası .. 22.3fl 
Ajans habe•leri. Ziraat. esham. tahvüSt 
kambiyo. nukut borsası.. (fiat) 22.45 
Müzik : Radyo salon orkestrası urogra· 
ınının ikinci kı'lmı 23.00 Kaoanış .• - ,..__ - --

IZMIR BELEDiYESiNDEN : 
Basmahanede Al•ancak otobüs durak 

verinin bir sene müdd~tle kiraya veril
mesi. yazı isleri müdürlüğündr"l;i ,artna
mesi vt"çhile açık arttırmaya konulmut
tur. Muhammen bedeli ican 84 lira rnu
vakknt teminatı 6 lir:ı 30 kuruştur. Ta
lip1t"rin teminatı j~ bankasına yatırnrnk 
"1•khuzlariyle ihale tarihi olan 28 il ! / 
941 cuma Şt'Ünü saat 16 da encümene 
müracaatlan. 

14 18 22 26 4800 (2396) 
1 - Bornova beledil'e porkı civsrın<la 

helediyeye ait ada 43 te 23 arsa ve ada 
52 t2 de 20 arsa sııtılaoaktır. 

2 - MüzayedP 31121941 ÇaMamba 
~ünü saat 16 da Bornova belediye daire
sinde yapılacaktır. 

3 - Arsaların beher metre murabbaı 
muhammen kıymeti 25 kuruştur. 

4 - Müzayedeye iştirak için yüzde 
7,5 depozito akçası yatırı!acaktır. 

5 - İsteklilerin Bornova beledi~·e•ine 
cr.üracaatları. 18, 22, 26 4844 (2428) 

i'4 ::=p;;;;;;====~ı 
ı Akort. Tami~a;. 1 ~lı;'1 Satını, Kira ı

1 1 Adil lmer 
~ Anafortafor C No. 557 § g Telefon: 3695 

~ :.C: CC~..U'JJ...r...r...r...r...r..er...r...r...r...r.,,.......c:r...r...CC:§ 

BİRKAÇ AYDA 

INGILIZCE 

She sang a song. 

ÖGRErEN DERSLER 

YIRMt BiRiNCi DERS 

(~i sen(g) ı son(g) ) 
O bir şarkı söyledi. 
We caught the ten o'clock traiu. 
(ui koot zı ten ıklo'k trevn) 
Biz saat on trenini tuttuk .. 
He knew wbere thev l!ved. 
(hi nyô uea zey livd) 
O nerede oturduklanru bildi. 
The postman brought a letter .. 
( zı pÖu•tman broot ı letı) 
Postacı bir mektup ııetirdi. 
You began your work early this morning. 
(yu bıge'n yoo uik ili z.is moonın(g) 
Sen bu sabah Lo;ine erken basladın. 
He found it was difficult !o learn English. 
(hi faund it uoz difıklt tı !in ingliş) 
O İngilizce öğrenmeği zor buldu. 
She wore a new dress vesterday 
(si uoor ı nyô dres yesbdi) 
dün yeni bir elbise giydi. 
He lost the book. 
(hi lost zı buk) 
O kitabı kaybett' .. 
I wrote a Jetler to my friend to teil nim to come. 
(ay röut ı letı tu mav frend tı tel him tı kam) 
Ben nrkadasımın gelmesi icin ona bir mektup y87.d•m 
The bird flew up into the sky. 
zı btd flQ ap intu zı skny) 
Kuş semaya uçtu .. 
Thot boy dTMv a very good picture. 
(zct boy drCı ı veri gud pikı;ı) 
Su çocuk c;ok güzel bir resim çekti. 
He was swimming very well when 1 saw him in the sea. 
(hi uoz sui'mın(g) veri uel uen ay soo hiın in zı siy) 
Ben onu denizde gördU~mde o c;ok güzel yüzüyordu. 
When he was on holidny, he used to swim every day. 
(uen hi uoz on holıd'. hl y(ls tı sulm evri dey) 
Tatilde o her gUn yüzerdi .. 
He swan for an hour yesterday. 
(hi suem for ın a(ul a yestıdi) 
O d Un bir saat yüzdü. 
They were talking while she was singing. 
(zey vea tookın(g) uayl siy uoz sin(ıılin(g) 
O •arkı söylerken onlar konusuyorlardı .. 

-

They u•ed !o sueak to each other at Jeast a dozen tlmes during the week. 
(zey vôs tı sn'yk tu iye a'zır ıt liyst ı da:rn taymz djoönn(g) zı uiyk) 
Bir hafta zarfında onlar birbirleriyle nihayet on iki defa konwrurlar. 
He u..,d to live !here. 
(hi yfıs tı liv zea) 
O orada oturmak itiyadındadır. 
He was livinl? there when were here la.<! year. 
(hi uoz tvın (g) zea uen uiy uca hia !Ast yia) 
Biz ~ecen !liene burada iken o orada oturuyordu. 
He lived !here for two years, but he does not live there now. 
(hi livd zea fo ta yiaz. bat hl daz not liv zea nau) 
O orada iki sene oturdu. fakat şimdi orada oturmıyor. 
He has lived thcre for hm years. 
(h'y ız lıvd zea fo ta yiaz) 
O orada iki sene oturmuştu. 

IZMiR SIC'ILI TICARET MEMUR
LUl:UNDAN: 
DÜNKÜ NÜSHADAN MABAT 
9510,50 dokuz hın beı yüz on lira 

elli k~ şürekidan Osman Cenap Ege
li. 

951 O dokuz bin beş yüz on lira 50 
elli kuruıı şüreka.dan Ahmet irfan Ege
li. 

9510,50 dokuz bin bet yüz on lira 
elli kuruı ıürekidan Hüseyin Nazmi 
Eııeli. 

95 10,50 dokuz bin be, yilz on l!ra 
elli lcuruş türekidan Ali Riza Ege!L 

95 10,50 dokuz bin be9 yüz on lira 
elli kuruş ıürelcil.dan Gülseren Egeli. 

Şirketin bu sermayesi, nakit ve kıy
metler! teriklerce bil'ittifak takvim 
olunmuş tlcar: emtea ve demir baş eı
ya ve matlubattan tcrekküo etmiıttfr. 

TEME1TON SURETI TAKSIMt 
MADDE 9 - Her senei ticariye ni

hayetinde müdira.n tarafmdan tanzim 
olunacak pilanço mucibince tahakkuk 
edecek safi Urdan evvela % 5 yilzde 
beş nisbetinde ihtiyat akçesi tefrik ve 
bakiyenin % 20 yilzde yirmisi yüksek 
sennay~li terilc Pembe Egeliye ve % 
1 O yüzde onlan diğer ,ürekinın her bi
risine tahsis ve her eerikin maddet ati
yedeki oelahiyeti dahilinde evvelce çek
mi, olduihı avanslar hissei müsibesin
den tenzil olunduktan sonra bakiyeııl 
tcv7i olunacakb:r. 

MADDE l O - Sürekadan her biri 
asaleten ve ııavrl reşit Ahmet lrfan na
mına Vllltdesi Pembr EP."ıali ve Gülseren 
namına Hasan kızı ikbal veli.veten ma-
hive yüz liraya kadar 8vanı almağa ee-
1'\hivettar olup l•bu tediyat makbuz mu
kabiUnde yanılması meşruttur. 

Ancak oirket müdürleri şirketin ted
vir ve inki~afına matuf ve masruf me
lkll ... rine mukabil işbu maddenin birin
cl fıkrA.S1nd:t muhaner avanstan maada 

mek tartiyle kann tabi olduğu nisb<t 
dahilinde yani yürde yirmi ve yüzde 
on üzerinden taksim olunacaktır. 

MADDE 14 - Şirk•t müdürleri Üc· 
ret veya maaş mukabilinde muhasip. 
kiltip ve satış memuru namı ile ve mil• 
tebaaır bir tüccar zihniyetiyle lüzumu 
kadar eşhna istihdam edebilecekleri gi• 
bi bun]ann ücret veya maa"lannı dah.I 
ayni zihniyeti ticariye !le takdir ve ta
ayin edebileceklerdir. 

MADDE ! 5 - Şürelc& arasında ve· 
fat vukuunda şirketin infisah etm,mesl 
mukarrer olup eğer müteveffa ,erile mea 
uliyeti gayri mahdudeye tibi lcollektif 
,Ureki.dan ise onun reşit olan varisleri 
ayni sıfatla ve gayri retit olanları be 
komanditer (mahdut meauliyetli 'erik)' 
-.fatiyle şirkette devama selahiyettar
dırlor. 

MADDE 16 - Gerek lcollektif ve 
C?erekse komanditer fÜrekanın tirkette-
lti hlsoeleri 9irlcetin müddeti d•vamınca 
ah1tra k,.hili devrii ft-rai dei{i1dir. 

MADDE l 7 - Şirketin feshi elyevm 
mer'i ticaret kanununun 181 inci mad
desindeki: 

1 - Mevzuu hah. ek.eriyetin sülil
~an ekseriyet olma,ı tartivle • 

2 - 3. 4. 5 ve 8 inci fıkral•nnda 
muhı\n~r 1thkAmı mAh"'ll!'Aya tabidir. 

MADDE 18 - Şirketin hitamında 
vevahut on a]tıncı maddede y,.z,fı esba• 
bı. kanuniveye binaen fe:ıhi halinde müt 
tehi.len har .. ket ~tmeleri tartlyle slrket 
müdürlr<i ol•n Hü..,vln Nazmi Egeli 
ve Ali Ri7"l. Egcli tasfiye memuru tayin 
edilmiıııJ~rdir. 

MADDE f 9 - !,bu ,irket, mukave
lenamei hazı.-unun l'Iİcilli ticarete kayt 
ve teoııcil ve ll&nı tarihinden itibaren bet 
,en~ için mün 'akit olup hitamından ev
velki on be, ııün içinde ,ürekA.nın her 
han"'i biri ta1"llfındl'\n tasfiye talep edil
m•dikçe yeniden beş sene için temdit 
edilmiş addolunacaktır. 

ve 11cne nihavetinde taayyün edecek 
hiııt~~i mÜ!ihelerl ile mahsup eclilme-
m•k füere h~r ay 150 yüz elli•er lira Yazılan bu mukavelenameyi ,ahitleT 
:ı1ısılıilıaeıaklıt'rdir. vanında lcendilerlne lcudum •e anlattım 

MADDE 1 ! _ Dokuzuncu maddede Münderecatının loteğlne ve beyanlannı 
I.1uharrem ihtiyat akı~e9 i fl'irk«"tİn ativen ayne!'. uvgun ~ldu~~u ve ba~~· bir de-o 
u.Yrayabilece{ii zararlara kar~lık olun yecegı o~madı~.hıldırmel~ri uzerin«: re-
işbu 11\cce evvt"lR. komanditf'r olan Ah· tten tanzım ettıgım bu ve111'kav1 te•d1k3.n 
met irfan ve Gülsııorenin sermavelerine lıeoimiz imza ettik ve mühürledik. Bln 
İqf'bet edecek zarar)an mütesaviven te- dokuz yÜz kırk bir ıene!li te"rinl eanl 
!afiye ve saniyen ko1l•ktif şürek&nın ayının on yedinci pazartesi gilnO. 
aermavt"lerlne f!tabet edecek zararla1"1 V. C. 
t,.,,,~ttüün tok•imlndekl eoao ve ni bet T. C. lzmlr lkind Noteri Zeld Ehil· 
dı:1hilinde telafi ve itmama hasroluna- oV1u remli mührü ve imzuı 
caktır. Akitlerin : imzaları. 

MAODE 12 - Sirket aza•md•n Os- S•htlerin: imzalan. 
m>n C•nao E~•li. bilahare toh•ilini ik- Umumi No. 7814 Hususi No. 6/4 
mel ederek 111irket hizm•tlerind.. filt!'n lıııbu mukavele auretının dairemiz 
t'J11.l1~hğı takdirde k,..!'\di"jne maa, namı do~~~ın~11. sakh a!ılına uygun o1du{hınu 
ile ve onuncu ml'lddcde muharrem ve tasdik edf'rim. Bin dokuz yüz kırk bir 
tt"rrıettüd~n mJ1th~1·h1ı vapı]m11nıak \llar- senesi te~rinl eanl avı"''l on yedinci pa• 
tivle avnca vüz l 00 lira verilmeqi ve "UTte~i crünü. 17/11 /941. 
$iTlc:etl. tem•;t sc1ahiveti~in ona dA tf"i'- V. C. 
mil ve tevdii ve on. o•ki•inci manrl•ne T. C. lzmir ikinci Noteri 7ekl Ehil-
ya~ı, tasfiye iı,lerinl rl'i~er1eri ile biTlik- o~lu Tt"8mt mührü ve imzası 
te idnrey,. memur kıl,nmaSt ~imdiden 30 ve 15 kuro8lu1c d11mva pul11 tize-
mı•h..,..Tdir. •ind• l 7 ikinci teşrin 194 l tarih ye 

MADDE. 1 3 - Shketin zararlan d•- T. C. lzmir ikinci noteri resmt mühürü 
hi komantit~Tler h·kkında üc ve on bi- ve Zeki Ehiloğlu lmza11 
rlnci maddeln ahkAmına haı.J velme- 4896 (2439) 

İ~Mİ!! E~H~F VE A.HAl.l EJ!NKAS!H!JAN: _ --·------·-----------
t.imleriyle hi""" senetlerinin numar?lnn n'ID.iJ,da yazılı olan hissedarlannıı~ D. D. YOLLAR! UMUM MODORLOCONDEN ı 

hi .... eden mütevellit borc bakiyelerini üdemekten imtln" ettiklerinden ellerinde- Muhammen bedel! (81250) Ura olan l 1000 adedi Tulum 1500 adedi ca-
kl hi .. eler !!!'!IS mukavelenamemi-rin on sekblnd maddesi hükmOne ıı:öre An- ket ve nantolondan ibaret takun ol.,,ak üzere ceman 12500 adet işçi elhl•eol 
kara Kambiyo bo""'1'lltl<!a sattırılmış ve iptal olunmuştur. Satın a1aıılanı :yeoi 8/12/941 pazartesi ırli'lü saat 15,30 de kapalı zarf usulü ile Anlcarada idare 
hisse senetleri v~.-ilecektlr.. biM'lnda satın almaeaktır. 

Sıra 
No. 

857 
858 
859 
861 
862 

863 
864 
867 
870 
873 
876 
881 
885 
886. 
887 
893 
894 
896 
898 
899 
901 
911 
913 
927 
937 
939 
940 

942 
951 
956 
9G4 
971 
977 
980 
983 
\188 
992 
9n3 
999 

1000 

msse 
adet 

02 
02 
02 
Ol 
01 

Ol 
01 
01 
Ol 
Ol 
Ol 
02 
01 
Ol 
Ol 
02 
Ol 
02 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
02 
02 
02 
02 
Ol 

Ol 
02 
Ol 
02 
02 
Ol 
04 
03 
Ol 
Ol 
01 
02 
Ol 

DÜNKÜ NÜ S H ADAN l\I ABAT Bu ı,e srirmek l•teyenlerin 5312.50 liralık muvakkat teminat !le lcanunım 
• ta'J'in ettiği veslkalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 za lcadar komisyon 

ref•1HHne vf"nn~],.ri l&zımdır. msse veya 
makbuz No. 

İsmi ve Adresi 

299612997 
2998/:lm 
5 18277 
1498 
1597 

İzmir Erkek lisesi No • .(27 Faruk 
İzmir Erkek ]'sesi No. 885 Hüseyin 
İzmir Erkek lisesi No. 9GO Galin 
İzmir 'Polis müdü.-iyeti şoförü Raif 
İzmir Karantina Biçki yıırdu Ruh<aT' H. mvci 

Hüsnü 
1596 İzmir • • talebesi No. 35 Niglr Fehmi 
1595 İzmir Ticaret mektebi No. 333 Mehmet 
2879 İzmir Ticaret mektebi No. Mustafa Kemal 
1601 İzmir Ticaret mektebi No. 356 Nusret Rahmi 
3391 İzmir Ticaret ır.ektebi Mustafa Kemal 
1603 İzmır Ticaret mektebi Murat Celal 
4639/4640 İzmir Ticaret Kursu talebesi Hazika 
4648 İzmir 1 Ticaret kursu No. 10 Hafıza 
4649 İunir T'caret Kursu No. 42 Nigllr 
4654 İzmir Ticaret kursu No. Mürüvet 
2/21225 İzmir Ticaret kursu No. 32 Mediha 
1/21612,21612,21326 • Ticaret kursu No. 31 Muzaffer 
2121228 İzmir Ticaret kursu No. 02 Fatma 
1612 .ıı İzmir Ticaret kur,;u No. Cahide Cemal 
1621 İzmır Ticaret Lisesi No. 240 Pakize Sıtkı 
1620 İzmir Ticaret Li<esi No. 382 Mebrure Sevket 
2801 İzmir Hapishan..<le Ce<meli Gir'tli Hasan 
2804-2805 İzmir • Menemenl! Kızılcı oğ. Ahmet 
2840 İzmir • İstipll Hacı F.lmas oğ. Arif 
2851/2852 İzmir • Menemenli Salih 
1855 '2873 İzmir • Focalı Hacı Ali oiılu İbrahim 
2/2187, 1/21535 İzmir • Alaşehirli Kara Z. Mah. A. 

2855 
2874'2875 
1/21529. 1/21865 
2 121015. 21803 
rn~~ 11s39 
1635 
1642. 3076. 3078 
rnso. 1652 
lsı;o 

14952/21406 
1661 
1678/1679 
1680 

Necati 
İzmir • Emi oğlu Sadullah 
İzmir • Garbi Karaai!adı Hal'i İbrahim 
İzmir • Kusadalı Recep oğlu Ali 
İzmir • Pınarba<h Ahmet oj!. Mu<tafa 
İzmir Grri ttittin kum. Eksner Ahmet Kazım 
İzmir Cieri tütün u~tahn-.ı Arif Zekeriva 
İzmir İhracat gümrük Mehmet oj!lu İbrahim 
İzm'r İthalat gümrük Ömer oiilu O<man 
İzmir İthali\! gi.imriik Veli oğlu Aziz 
İzmir İthaliıt gümrük Kolhaşı Hü'°''in 
!zmir İthalat gümrük Medet ol!fu Mehmet 
lımir Di Amerikan tabako Ra•it oi!. Mu<tafa 
İzmir G!en tiitiin kum. ustabaşı Abbas Avni 

SONU YARIN 

$artnamel.-r (200) kul'U§& Anhra - Havdarpa~a ve l:nnlr T<'%l'•l•rinde -
tılmaktadır. 22 24 26 28 4935 (2448) 

tzna!r D~tePdClfl'lıifmdan : . -
Pinyal Mustafa oı;Ju Hüseyin Avnlnln Ba•turak fUbeıine 935, 936. 937 yıl

lan kanznc verırl•lnden olan C<man c4 5 6• lira 60 kuru• borcunun telini tah.ill 
%ımnında hoczedile" Bolçovanın ılıca mevkiinde Hin bir dönüm üç evlelc 
ml1'dannd•kl ve 1500 lira kıvmetl mı• 'kaYY"del! bahçenin mutaoamfı bulun
duilu nısıf hil'esinln kat'i ihaleıl için v!lilyet idare heyeti lcarariyle 1 O gÜn müd· 
detl~ mtizayedeve C'1kR.rılmışhr. 

Taliplerin 1/12/941 ırününe müaadif pazartesi gÜnil eaat 15 te villlv•t ida-
re heyetine müracaatlan ilin olunur. 4933 (2449) 

tzrn!,. Vahı5!ar M~idiiP!ü~i:n:!en: 
Mr7&Tlık ha,ınd" m,..,but f"Vkftftan Yf"f'Iİ yaphnlan hal bin""ının le; lc.:1sm1n

daki 425. 427. 428, 429. 430 ve 43 f 432 sayılı 7 adet bo• diikkanlann ican 
9,. ... ,..viıııi 560 lira üzerinden ve orta1111ndaki meyd,.nında rnuhftt""men kıvmetl 
300 lira oluo mttzayt"de kl'lliml"sinri~ki t~rait dniresinde vr ihrıle tarlhind.-n 
itiharon 31/51942 sriinüne kador kinthnmak iizere hu dükHnlarla m•vclan 
me1;halli bir kül halinde virmi P'Ün müddetlf" mlizayedeye ~ıkarılmı~hr. 1haleıi 
11If2 /94 ! pe,...embe ırünü sat 1 O -:la dır. Talip inin m~zkür ı>Ün ve ••"ti' pey 
akçelr"riyle b'"'raber ve faz]a taf111il3.t alm~k ve sartları okumak i,teyenlerin de 
her gün vakıflar varidat memurl .. ~una. müracaatları il~" olunur. 

22 2 4936 (2450) 

İzmir Vakıflar Mödı•rUJ~ünden: 
Mr••lıa! ıathiyesl 

Metre Cinsi No. 

314 Arsa 9.11.13 

Mevkii 

Tepl"rik A"'TTlutlu 
oi<lu oohk 

Vakfı 

Bezmi alt>m 

Yukanda mahalle. mevki ve evsllfl !'laire111i VATıh pavrl menkuliin mülkiv,.ti 
pe,.in paTa i],. pey nlhna ahnmı!Jhr. lh?l~ıııi 1 /12/Q4J OPIZ~,.•,.~i niiııü 8aat 10 
dadır. Alm~ii-a i<1tf'kli olııtnlı>ırın vüı:de 7.5 t~minatl,,.ril .. bh·likte ihele- ııı:..Rhncl11n 
evvf"l Vakıfl<'lr idar~5;11de bulunmalan ve fazla taf1'i1:.t alm"'k iJı:t1venlerin her 
gün Vakıflar idaresinde varidat memurluğuna JT1ıirac1'1,,.•l",., il'ln "hınur. 

1 ı 22 4703 (2370) 

- ----------
Dahi Rejisör CECİL B. DEMİLİN Son Zaieri isr AHBVL BELEDİYESİNDEN: 

Zafer Ordusu 
Y A R A T A N L A R: 

Kami/en 
Renkli 

C A R Y C O O P E R • lllADELİN KAROL 

!ı Lale 
24 son te!;rin PAZARTESİ'den itibaren 

ve Tan Sinemalarında 
• • 

BarhaTos türbc!İ etrafının yol tretuar ve duvar in~aalı kapalı zarf u!ulile ek• 
ailtnı,_v,. 1contılmt1ıııtur-

K•şif h•n•li 25.766 li•a 92 kurua v• ilk t•minatı 19"!2 lira 52 kunıctllT. Mu
kav,.l• r"k~ilrm,. bavındn·lık isleri Vf"nel Vf" hııcttntİ ve fennt ct"Ttn,,.rnel~ri n"oie 
kf"~if hül<'lıtıııııil~ buna mütefeorri djf;pr evr1'k 12Q ktn"n" mukAbHındP h""ll"Nive 
fr-n iql•Tİ mii~;;•liiP.>iıırft"n vf"Til-,.,.kt; ... th•lr- 3 11~ 1Q41 rAr'~""'h" ..,.;:j"'ii '""t 15 
te daimi enciim,.nrl,. veoılacı>ıktır. Talinl,.Tin ille teJT11nat m~lchn7 Vt>Va m,.k
tup]:ııın iha1e tarihinrl;n üc e'Ün evvf"l belediye ft'n işleri müdürliiqünf' mtir•• 
caatla alacakları fenni ehliyf"t Q41 vılına ait tic;.re-t odaıııı Vt"ctik~lıu·1 im7ııı.lı 

flBrtname ve saire Ve knnUnt"O ibrazı liİ71M Ji?'4!'len di~~r Vf"ctetıik n~ 249() ARy1b 
kanunun tarifatı çevresinde hazırlıvacakları t4!'klif mf'ktuplannı ihale günü sa• 
at 14 de kadaT daimi encümene vermelt-ri lazımdır . 

18 22 26 29 4848 (2424) 
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Siyasi vaziyet ---·---
Libya taarruzu-
nun ehemmiyeti 

~izleniyor 

™ 

i···;··I···A·;1ı·;·;i'···v~~Ty;1··1·:;···1 
: ......... ~ ....... , ...........................••••.••.......•••....•.......••••••••. 

lıaı?İlizler çöJ harbini tasfiyeye 
karar ·vermişe benziyorlar 

Libya harekatı :halı
kınJa aon malumat ---·---
8 ü yük meydan 
muharebesi he-~ 

Şekere zam yOktur 
---·---

Radyo gazetesine göre §İmali Afri- İngiliz Jıısrnı ldillisinin B ingazinin cenubuna doğ· 
kada başlnmı~ olan büyük taanuz iki : f • ··ı S..ifl 

•• d Anknra, 21 (Hususi) - Şeker fiatine nuz başlama 1 zam yapılacağı, şekerin vesilca ile satı
lacağı gibi bulanık haberler çıkaran ba-

rumağa matuf bir harekettir. Bu~ 
nin şeker fiatine zamla bir alilası y.
tur .. 

gündenberi en önemli mesele olmnkta "" sarJıacağı 'bir taflmcn olal'alı i eri siıru eu r •• 
devam ediyor. Bütün lngiliz ve Amcri- Radyo gazetesine göre orta şark İngi- mih\'er ku\'vctJerini kurtuluş imkanla· 
kan basını bu olanın üzerinde durmak- liz kuvvetleri kumandanlığı dün gccck1 rından tamamiylc mahrum bırakır. Böy
tadır. Cörçil avum kamnrnsındaki nut- tebliğinde Mısır hududundan hareket et- le bir vaıdyetin olup olmadığı ise nncnk 
kunda bu tanrru~un b~? ayd.an.beri ha- miş olan Britmıya kuvvetleri Tobruktnn lir kaç gün sonra anlasılab!leccktir. 

~ndra, ~1 ~A.A) - ~n~:~ sal~l- z.ı kimselerin fırsattan istifade eylemek 
yetli mab{iller.ınden bildınldıgme gore istedikleri naza dikk ti lbetm·~;- En mevsuk mnlliınata nazaran meJO" 

lekettc şeker stoklan klfi dereceyi l>Ul-Libyı!da askeri harekat devam etmekte- Şek "ıı asl ce ı~ahiı.u.:·· 
d. F k t b" ük d uh eb"sı· ere za.m yap ması a a mevzmıb s ır. a a uy mey an m ar "" dcğ:ldir muştur. Şeker :fabrikalarımızın bu ~ 

neki rekoltesi 90 bin tondur. Bu ~
dar ihtiyaca cevap verec<'k mahiyette' 
dir. 

:r.ırlanmakın oldugunu soylemı§tır. Ame- 16 kilometre w-.akta bulunan bir mev- IIA VA ÜSTÜNI.ÜCÜ 
henüz başlarpamıstır. Harekat devam Hük.: ti fi tin 
ediyor ve az çok ~dövü.c;ülliyorsa da he- urne n J?.a~car a c on para 

rikr.d.ın gden büyük ölç~de hava kuv- kiin işgal edildiğini bihlirmiştir.. Daha Libyoda İngilizlerin tam bir hava üs-
.. · "l "d d ~·1d~ zam yapması yuzundcn çıkartlan bu ka-

C'UZ gcnış o çu c egı ır. b'l · 1 _,_, ed'lmek diı 

v~ıl~ri kul!anılmakta ve ı~k defa olarak cenuptan h:ırcket eden kuvvct1t>r 'fob- tünliiğü elde ettikleri bildiriliyor. Yal
huyuk kmıktar1d~ l Akmen

1
kan tnnkÇl.~rı ruğun 50 kilometre cenubunda hareket- nız yaµılan ve yapılmakta olan hava ha

n;ıhve~ uvvet erıy c ar§l aşm~otır. .or- te bulunan b:r İtalyan tank koluna te- rekatı hakkındn henüz mal\imat veril
çıle gorc bu taanuzun hedefı toprak dUf d ek 150 · l b' k n1ı'yor. Bun, ... mukabil Alman hava kuv-

Sollum ve Tobruk çevrelerinde düş- ı şayın ar .:esmen t~~ ~ te -. 
man kuvvetlerini ayırmağa gayret etti- Şekere bugun olduğu gıbı istikbalde de 
ğimiz hakkındaki tahminlerin doğru ol- zam y~pılmıyacaktır. . . 

Evlerinde şeker stoku yapmağa ~~ 
şanların hareketi milli ruhla kabili i%JI"' 

1. d ~ ·ı Llb d ,_, 'h k t sa c er csır :ı ını.ş ve ır ço .. 
ması muhtemeldir. Hakik.atte pancar yetiştirenlere fazla. 

Roma, 21 '(A.A) - İtalyan tebliği: dan verilen bu 10 para isilhsalcıyı ko-
değildir. Bunun böylece bilinmesi Jj
z.mıdır. ışgn ı egı • yn aıu mı ver uvve - t k hr' tn '..+. vetlerinin zırhlı kollnra, Marsa Matruha 

lcrinin imhasıdır. Çörçilin harekattaki anB tal dıp e b11"k~ır. d"rt .. ]''k ha 
un ar an aş a o gun u re- ha\'adan taarruz ett:kleri bildiriliyor .. evvelden hazırlıkları ve harekatın hede- ~ . 

1 fi hakkındaki sözleri, netice hakkında kutı ?Y~ınlntacnk başka bır haber ge - İngiliz taarruzundan soma, oldukça 
ümitli olduğunu göstermektedir. memıştır. İ . . uzakta bulunan bu mevkie ne için hava 

Mihver gazeteleri bu taarruza 0 ka- Alman ve talynı: ;esmi tebliğlerındc tanrruzu yapıldığını anlıyamadık.. Asil 
dar büyük bir ehemmiyet atfetmek i~- de az malOmat v.e~iliyor ve knrşı taar- ehemmiyetli hedef, taarruza geçmiş olan 
temiyorlar görünüyor. ltalyanlar .tngı- ruzlardan bahscdılıyor. ku\'vctler ve b"u kuvvetleri besliyecek 
Jiz kuvvetlerinin 80 kilometre kadar te- Mısır hududundan taarruz eden kuv- kuvvetlerdir .. 
ralli ettiklerini kabul etmekle beraber vctler!n Tobruğun 50 kilometre cenu- İtalyan tebliği, Bingazi, Mesina ve 
i§gal edilen yerlerin bir çöl parçası ol- buna geldiklerine bakılırsa, İngiliz kuv- Napolinın tekrar taarruza düçar o1du
duğunu sl-\ylemektedirler. Berlin ise, vetlerinin üç günde 120 kilometre kadaı ğunu ve ahali arasındn ölü ve yaralılar 
hadiseyi ikinci bir derecede addetmek- bir yo] aldıklarını kabul etmek JUzımdı:-. oldubrunu bildirmiştir. 

Srenaikte di.in meydan muharebesi 
devam etmiştir. Alman ve İtalyan zırhlı 
grupları düşmanın yeni hücumlarına 
mukavemet ettikten sonra, karşı hucu
ma geçerek dli§man zırhlı teşekkUJlerini 
püskürtmüştür. 

Büyük mikdarda düşman tankı tahrip 
etrnisler ve esir almışlardır. 

Mihver hava kuvvetleri müessir su
rette muharebelere iştirak eylemişler
dir. 

Tobruk cephesinde şiddetli topçu dö
e1losu olmuştur. 

Büyük Millet Meclisi toplan-::ı
sında ıL.Üzakere edilen mevzular 

Ankara, 21 (A.A) - BüYük Millet 
Meclisi bugUn Refet Camtezin reisliğin
de toplanmış 1111 sayılı askerlik kanu-
nÜÔun 39 ncu ve 61 nci maddelerini de
ğiştiren yeni 39 ncu maddesi Uz.erinde 
geçen müzakerelerden sonra kabul edi
len ve yeni 61 nci madde projesini encü-

mene geri vermiştir. Bundan sonra. JJ1e0° 
lis rilmamesinde bul~ Milli MUdr 
Eaa mükellefiyeti kanununun 68 nci ınad
cesine bir fıkra ilAvesine dair olan ~ 
nun Jayibasınm birinci müzakeresiııl 
yapmış ve Pazartesi gilnU toplanıns) 
Uzere dağılmıştır. 

le beraber. kötü bir akibetin lngilterece Büyük harp olduğu hakkında henüz Büyük taarruz dolayısiyle İngiliz Ak
ne suretle telakki edileceğini sormakta- bir haber gelmemiştir. Bunun tek ma- deniz filosuna ordunun harekfi.tını hi
dır. nası vardır: Mihver kuvetlerinin hudut- maye ve f.nk,•iye etmek, kolavlaştırmak 

Sinyor Ansaldo radyo ile ltalyanlann, ta dcğ!l, çok uzakta, en az 250 kilometre için ba1.ı vazifeler düşmektedir. 

Britanya tayyareleri Trablusgarbı ve 
Bingaziyi bomba la mışlardır. Hasar ol- ~~~.c;;:).<;;:::,.c;;:::..<:::>-<:::>-<:::>-o:.::>-c:::>-o:.::>-c:::>-ı:::>-:::::::.< 
rr.uştur. ttç tngiliz tayyaresi düşüruı- Avrupa ile münakalatı temin edecek 

Almanların yardımı ile bo taarruzu kar- batıda harbi kabul etmeğe karar vermiş İng:lizler taarruz ile inisiyatifi ele al
~layabileceklerini söylemi§tir. obnalandır. Bundan b~ka her hnngi mış oldukları ve ana vatandan, Ameri-

Harekatın geli§i hakkında henüz ma- b:r hareket tanı kabul edilemez. Çün- kadnn pek çok şey getirerek ihtiyacı te-
1\unat gelınemi§tir. Yalnız, taarruz kuv- kü Sollum ve Sidi Ömerdeki mihver mln etmiş olduklarından dolayı fazla ve 
vetlerinin, geçen Nisandanberl Alman- kuvvetleri Cerabuptan hareket eden İn- büyük nnl.cliyata ihtiyaçları kalmamıştır. 
ların önünde bulundukları T obru~a. ~ 6 giliz kuvvetlerinin baskmı tehlikesine Filoya İU>J.!•anın Libya ile muvasalesini 
kilometre kadar yaklaotıklan bıldırıl- maruz kalabilir. ÇünkU bu kuvvetler, kesmek, gerilere asker çıkarmak vazif:
miıtir. Büyük harekat ve meydan muhn- burnlnrdnki mihver J,,.;ıvvetlerini tehcllt si düser. Eğer büyiik İtalyan harp gerill-

müştür. / '- / / k 
Evvelki gece Britanya tayyareleri ye- miryo U RÔpTÜ eri tamam anma Üzere 

niden Napoli, Brindizi ve Sinaya hucum Ankara, 21 (Telefonla) - Uzunköprli Uzeredir. Yakın günlerde inşa ameliy-1 
etmişlerdir evlere isabetler olmuştur. il s· T d d ki A il ·km ı dil · b ı ktı 
Brindizide 6 ölü 5 yaralı vardır. e ıvı ıngra arasın a vrupa e 1 a e mış u unaca r. _ı.. 

münaknlAtı temin edecek demiryolu Arda nehri Uzerinde şimdilik muVP"' 
Sinada halk sükunetini ve nümune köyrülerinin inşa ameliyesi sona ermek ka tbir köprü yapılmaktadır. 

olacak bir disiplin muhafaza etmiştir. 
Dur~~umu~~y~alıvud~ ~~~~=c=c=c=ccccccc~~«·~~~~~~~~~~~~~~~-

Napolide irusanca zayiat olnuı.mlştır. Yüksek tahsil müesseselerinde rebeııi henüz olmamıotır. .. . edebilirler. leri limanlarda alıkonulmakta devam 
General V cygandın tekaude sevki!e Mihver kuvvetlerinin kendilerinden eder \'e himaye küçük gemilere bırakı-

hu hare~et evv~la olal~nnm nasıl bag- üstün kuvvetlere karşı müdafaa için hrsa, yukarıda yazdıi:t:ımız hareketleri 
}andığı ızah edilmemi§tır. Yalnız Va- . ~ · 1 İ k 1 1 kl bT 
· t Veygandın tekaüdü hadi.seoo Derncnm dağlık mıntakasmı scçmış o - ngiliz donnnnıası o ayı a yana ı ır .. 
!~:~e:n':emnun olmamı§ ve çekilme- duldan tahmin olunab.rnr. . Ve İtalyanlar Libyadaki ordu ihtivaçla-
. d Alın pnrmağı görmektedir. Ve Bununla beraber, mihver kuvvctlerı· rını kacak suretiyle yapınağa devam d-!n: ken ;kn harbiye nazın Hutzin- nin Sirenaikte sıkışıp topyekun yok edil- ede,.Jerse. ihtiyacı tem:n edeme?Jer. Bu 

g:rinr faaliyetini de bu taarruz ile ala- mesi icin İngilizlerin başk~ b~r ~:ınev- da İngilizlerin arz.usuna uygun dilşecck
lı:adar görmektedir. Malumdurki Fran- ray~ bas v~ı:mnları .. da mlimkündur. tir. Tobruk bugüne kadar denizden ya-
sız harbiye na7.tn, tayyarenin kurtulmak E~cr İngılizler colde me~c~t yolda~ pılnn ikınallerle büyük muvaffakıyetle 

k ah · .. 1.. hl k t1 gecircbl mu·'dafaada devam etmiştir. İtalyan do-imkanını göremeyince Afri a aey atı motor u ve zır ı uvve er:nı -
not ve raporlarını havi olan çantasını lirlerse, asıl büyiik kuvvetlerle Binctn- nanmnsının çekingenliği ?evam ederse. 
yere atmış, bu çanta da bulunarak doğ- zinin cenubuna doğru hnreket etmcJcri İngiliz donanması da j!e~ı!erc asker çı-
rudan doğruya mareoal Petcne verilmiş çok muhtemeldir. Böyle bir hareket karma hareketini yapabılır. _ 
ve gen~~ Hu~ngerln cenue tö~ni • 

için Vi§iye gelen Alm~n .. e~~isi Fon Visi hv hü rref; Inn ·ııı·z - Alman 
Abetsle uzun uzadıya goruşmuş, bunun • 11:. . 
üzerine general Vygand çnğnlmıştır. 8----

Toplarımız bir dlişman tayyaresini 
düc;ürmüşlerdir. 

Bu sabah avcı teşekküllerimiz Malta 
adasında br tayyare meydanını yere sU
rüniircesine bombalamışlar ve yerde 4 
tayyare yakınl§lardır. 

Makin eve 
,, erilirken 

ltv. oskovaya doğru Al .. 
ır.an taarruzu tekrar 

aiddetini arltirdı Vygandın harbiye nezaretine geUrilecc- Af .k A harbinde 
il §aylası çıkını§ ve hatta bunun Alman- fi 8 UmtJmJ Moskova, 21 (A.A) - Cepheden Mos-
lar tarafından ısrarla teklif edildiği de · O kovaya gelen ııon haberler Moskovay3 

> 

bildirllmi~tir. HMbuki Veygandın çağı- d ı eı· ""·nı· lngı·ı,·zler üç Alman doğru büyük Alman tnarnızunun yeni-
nlmaınnın büsbütün baıtka ve açığa çı- e e!;! l ~I den ~dığını ve Volokolamk:5 istlkn-

kanlması için imiş. oem'l.Sl• batırdı/ar mcünde sekiz tümenle bir hUcum yapıl-
Emekli Fransız generalı. Afriknda k Jd dı 6 dığım bildirmektedir. 

kumandası altındaki askerlere gönder- 8 Jr --·-- Tas. muhabiri şiddetli çarpışmaların 
digv·ı gu .. nlük emirde veda etmiş ve Pete- • d tti".: · ktad Muhab' 1 .... -

Londra 21 (A.A) _ Hava ve Dahili evam e ıs·nı yazma ır. ır "'""' nı·n etrafında toplanmalnnnı tekrar tav- ~enel'al Ve".11andın te- M k h . . div k . l . de v .Y':'I emniyet mızırlıklannın tebliği : os ova cep esının ger esım erın 
siyA.~:J:c~~-Veygandın i§ baoından ay- Jıaüt ~dilmesi ue Derli· Di\şman hava kuvvetlerınin İngiltere de Sovyet kıtalarınm şiddetli l-ücumla-

d d I~ 11 nzerindc bu rreceki faaliyeti hakkında ra mukavemet ettiğini kayde.} .eınekte-nlmasını, Vişi ve Almanya arasın a a- nin müta ıırı;Gd'!l'I .. "' b h M k 
"'-ki · kayda dc,;er bir ~ey yoktur. dir .. Çarpışmalar il assa os ovanın ha eık1 atılım~ bir adım telö.& etmış- Vı'ş'ı, 21 (A.A) - Resmi bir tebliğ 15 ~ ı k · d "dd •''dir b d 

Londra, 21 (A.A) _ Bahriye Nazırlı- şima eshnın e şı eu: ve ura :ı 
tir. il b k Afrikodaki umumi delegeliğin kaldırıl- g~ ının tebliği: dllşthan Moskovaya kadar bir gedik aç-

Bu sebeple Vişi · e münase ah es- dıgvını bildirmektedir. İmparatorluk ak- dcd 
v d'. Evvelki gece deniz devriyelerimizle mak teşebbüsün ir. meği ve Oegol hükümctini tanımagı u- samı arasında nylırık hareketleri baş-

dil§man arasında vuku bulan bir çarpış- a-ıünmüştür. laması üzerine kurulan Lu delegelik mada bir tayyare karşı koyma gemisi Tulada yeni b....-
lngilterede işgal altınd~ bulunm~~ sonradan General Veygandın iyi idarc-

Fransayı da işgal altında~ı Fransa gıbı siyle 1mparatorlrık birleşme merkezi ol- muhakkak. iki gemi de muhte~el olarak vaziyet doğdu .. 
telakki e~~~-ini_ilin _e~.lştır. Bu kararın muştur. Delegeliğin kaldınlması -üzeri- batırılmıştır. .. . Londrn, 21 (A.A) - Moskova radyo-
manası buyuk~r. Çunku buralara da sı- ne muhtelif Afrika böl~eleri Vişi ile Gece ynnsından az evvel dogu sahü- suna göre Tulanm cenup batısında ciddi 
lu abloka tatbık edecektir. doj(ru bağlar tesis edecektir. Jer! açıklar:ınd~ ~ki düşman tayyare kar- bir vaziyet doğmuştur. Moskova radyo-

Bu gibi jhtilaflarda Amerika Fransa Berlin 21 (A.A) _ Yarı resmi bir şı koyma gemısı muhtemel olarak batı- su : Kıtalanmız Almanların bir çenber-
ile Jngiltere arasmd.a aracılık ~apardı; kaynakt~n bildiriliyor: rılmıştır. Kayıbımız yoktur. leme manevrasına düşmemeğe ve düş-
fakat V eygand hadıscai hasebıyle bu Berlindcki umumi mUtalaaya göre Ge- Dün sabah erkenden bir devriyemi~ 6 manı hUkUmet merkezinin uzak civann-
nracılı;;ının yapılması şüphelidir. ncral Vcygandın tekaüt edilmesi siya.sl düşman tayyare karşı koyma gemls~ ~~ da geri pUskürtmeğe çalışmışlardır, de-

lngilizlerin Libyada bir ;taarruz. ~~: erkanı değiştirmek yolunda Fransız hü- yaptığı çarpışmada bunlardan bınnı işt:.r 
reketleri ba~larken böyle hır iş bırlıgı kümetinin takip ettiği siyasete ait bir muhakkak surette batırmış ve diğerleri m ' 
nazarı dikkati caliptir. İtalyanlar bu tedbirdir Ve bu hususta başkalarının isabet nlarak hasara uğramu~lardır. Libya"aki harekftt ~· 
Fransız - Alman io. birliğine daima engel vaziyet ~lmasına liizum yoktur. Esasen Devriyelerimiz baı.ı hasara uğramış- d ann •nki 1 d·yor 
olmuııtur. Fakat Libya baskınından kur- bu mesele hakkındaki tafsılflt ve sebep- tır. en l:;_. .. e 1 şa e 1 
t?lmak için bu engellikten vaz geçecek }erin Vfşi hük:imctincc neşredilen muh- Bu çarpışmalnrdan sonra av tayyare- Kahire, 21 (A.A) - Orta şark İngiliz 
tır. telif tebliğlerle kufi derecede izah olun- !erimiz dü.,c;man tayyare karşı koyma ge- umum! knrargAhının bu akşamki tebli-

Her halde öyle görünüyor ki. gerek duğu kaydedilmektedir. Bundan bac:ka milerine hUcmn .ede:ek .b~ınlardan birini ği : Sirenaikte muharebe dün öğleden 
siya~i "."e gerek aake.ri ~lanlar, çok hare- şu cihet te biliniyor ki vatanına bUyük batırmışlar ve bır dığerını de hasara uğ- sonra ciddi surette başlamıştır. Bundan 
letli bır devreye gırmış bulunuyor. hizmetler yapmış bir nskcrin 75 ya ına rntmışlardır. evvelki iki gün uırfmda yaptıkları sü-
:111111mıııııııııınmmnıııııııınımııımmmııı~ geldikten sonra yerine daha genç biri- Berlin, 21 (A.A) - Alman tebliği: ratli ilcr1emelcr neticesinde zırhlı kuv-
- (n nİ tere _ sinin getirilmesine hiç de hayret etme- tngiliz hücumbotlariyle yapılan bir vetler!miz 20 sonteşrinde Sidireseg ci· 

~ - mek lazımdır. Hususiyfodir ki 'İngiliz- çarpışmada bir Alman hücumbotu ha- varında bUyük mikdarda Alman tankla-
- _ ler. General Veyganddan daha gene olan sara uğrayarak bilahare batmıştır. Snv~ş rı ile savaşa girmişlerdir. Alman kuv-
- Ana vatan Fransa .. - Genel Kurmay başkanı Dilli değiştire- tr.yyarelerimiz bir İngiliz karakol gemı- vctleri 70 tank ve 33 zırhlı otomobil kay-

rek ondan dn daha genç olarak birini sini bomba ile hasara uğratmışlardır. bcttikten sonra bir knç yüz de esir bı-
E Sini düşman topra- tayin etmeği muvafık görmUşlerdir. Şimali Afrikada Alman - ltalyan kar- rnkarak geri çekilmiştir. Sidi Rezeı; 
- General Veygandın tekaüt edilmesi- şı hücumları şiddetlenmiş ve Maramat- bölgesiyle S!di Ömer arasında başka bir - gı tanı yor _ ne Berlin Vişinin harici siyaseti hakkın- ruhta askeri tesisata zarar ika edilmiş- İngiliz zırhlı otomobil teşkili Bardiya ve 

_ • _ _ da neticeler çıkarmak istememekle be-- ür. Gam but bölgelerinden cenuba doğru 
E Londra, 21 (A.A) - Alınan işgali· raber Amerikanın bunu bahane ederek -·- ilerlemiş olan başka bir Alman tank teş-
E aJtında bulunan ve bulunmıyan .münhasıran Avrupaya ait işlere yeniden H ) ' kili ile muharebeye tutusmuştur. 19 son 
E Fransız sanayii Almanya için çalış- • kanşmasını gözönlinde tutmamazlık 3Z1 r 0 U O• teşrinde ilk çarpışmada düşman 26 tank 
~ tıırından İngiltere ana vatan Fnın- • edemeyiz. -•- kaybetmiştir. Bizim kayıbımız 20 tank-
: sasını iktısadi her bakımdan düş- ZOHGUl.DAKT A Londra, 21 (A.A) _ Londrada bir br. Diln :;abalı bu harekete yeniden baş-
E man topraklan ilan etmiştir. :. y d r"dyo Fransız m'ıllet'ıne hitaben bir me- lamış ve neticede düsman 34 tank daha - 1 1 - Zonguldak, 21 (AA) - ar ım u k · l · 'k ti d : Fransa ile yapılacak ticaret ta ya-= d k b . •'aJ· neş-derek halkı mu"ttefı'kler tarafın- kaybedere şıma doğu ıst: ame n e severler cemiyetinin Zongul a şu C$ı ., •'-' ül ı G b' böl 
=-- ve Almanyadaki gı'bi tahdit ve kon· · b Ik 1 dan yapılacak lstil,, saatinde hazır bulun- geri püskürt" ıniiştür. Bir e e ı • ugÜn teşkil edilmio ve i top antııunı u h · F k t 
5 trollcre tabi olacaktır. ~ mag~ a davet etmiştir. gesinde vaziyet daha a~ sari tır. a .~ 
=ıı ..... ı ııı•ı•ıı•I' • ı urı-uııı111111111111111111111: yapmıştır. ih t al(i d k' bıdayette bu bol 
4'ıiıiiıiıııiıılıiııİliiıııliııiıiıııiıiiiııiiiiiiiıiiiiımmmi:i:allıilllıi---... ••-• • u - nrwrn z şu c e m m ur ı -

' gede harekete geçirilen İtalyan zırhlı 

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

Ankara, 21 (A.A) - Yük.sek tahail 
müesselerinin son iki senesinde bulunan 
talebeye gösterilmekte olan clnkılip 
tarihi ders!• unvanı, •inkılAp tarihi ve 
Tilrkiye cümhuriyeti rejimi dersi• ola
teehit edilmi§tir. Bu ders 1941 - 1942 
ders yılından itibaren son iki sınıf ders
lerinde haftada iki olarak okutulacak-

çenttcn okuyacakbr. Bu dersin netieİ 
ve faydalannı tetkik etmek, prograın1'
nnda ve tedria usullerinde icap eden t# 
dilleri tesbit ve teklif eylemek gençleri
mizin milli ve siyasi terbiyesine hadir11 
ve inkılap tarihi ve Türkiye cGmhuri
yeti rejimi dersiyle ali.kah neşriyat ..&
cude getirmek vazlf elerl de yakında hır" 

hr. ııusi bir kanunla tevsik edilecek olan idi 
inkılap tarihi ve Türlr.iye cümhuriyet kılap tarihi ara§hrma enstitüsüne te~ 

rejimi derslerinde okutulacak denlerin olunacaktır. 
müfredatı maarif vekilliği tarafından Ankara ve f stanbnldaki yüksek tah• 
tertip ve müesseselere tebliğ edilmiştir. sil müesseselerinde inkılap tarihi de~ 

Her fakülte veya yüksek okulun son lcrini okutacak profesör ve düçentlef 
iki sömesterinde buluruın talebe inkılap de tesbit olunmuştur. 
tarthi ve Türkiye cümhuriyetl rejimi latanbulda derslere başlanm1~tır. Arr' 
dersini kendi binalarında ve kendileri karada gelecek hafta içinde baılanacak
lçin tayin olunacak profesör veya dö- tır. 

E:rlerimize kış hedive eri 
Ankara, 21 (Telefonla) - Kızılayla 

Yardımsevenler cemiyetleri müşterek 

komitesi önUmüzdeki salı günü asker
lerimize kış hediyeleri toplamağa başh
yacaktır. Bu münasebetle komite bir 
beyanname neşretmiştir. 
Beyannaıncdc ezcümle şöyle denmek

tedir: 
Memleketimiz millt birliğin sağlamlı-

ğına inanarak kahraman TUrk orthlırO" 
mm kudretine güvenerek huzur ve stl
kan içindedir. KAnunlar yaltlasb. onlr 
n düşünelim. Hudutlanmızda TUrk ~ 
ref ve istiklalini bek1iyen on b!nlerd 
kardeşimizi dü.şünelim ve hatırlıyalıJll 
ki gönderece_ğlııiz küçük bir kış hediye'" 
si onlara selfun ve sevginiz! göt~~ 
yüreklerinde sıcak bir heyecanın lB'-"" 

bir ürpertisini yaratacaktır. 

Simit~;, Börekçi ve pastacılara 
un ''erilmiyecektir 

Ankara, 21 (Telefonla) - Fırıncılara simitçi ve pastacı ile hamur tatlısı Y.
ekrnek yapmalan için verilen unları.-ı panlara kararnamenin neşrinden sonrl 
bir kısmını börekçi, pastacı ve sirnitçı mahdut mikdarda da olsa un verUıniyr 
gibi hamur işiyle meşgul olan ticaretlıa- cektir. Bu suretle fınncılann el altııı" 
nelere sattıkları tesbit edilmiş ve buna dan un satışı yapmalarının önüne geÇ\
mani olmak için Ticaret vekaleti bir ka- lecektir. Börekçi ve tatlıcılar ellerinde 
ramamc projesi hazırlıyarak başvekale· bulunan un mikdarını bir beynnnaın4' 
te takdim etmiştir. ile Toprak mahsulleri ofisine bildirecelc" 

Kararname esaslanna göre börekçi, tir. Kararname yakında neşredilccektit• 
~~~..cccoco~ccc:ıacccx:co-..ccoc=~==cıood' 

Sümer!>ank memurlara ucuz fiat-
le basma bazen satacaktır 

Ankara, 21 (Telefonla) - Sümerbank fus cüzdanlariyle yerli mallar pazarlr' 
yerli mallar pazarları yerli ve hususf rına müracaat edenlere ucuz fiatle ba.9" 
müesseselerdeki memurları alakadar ma, patiska ve amerikan bezleri saüla
eden bir karar almıştır. Buna göre, nü- cakur. 
coccccccac=ccc=====~'a=c:ı~cacccaccca========aoaocooOI 

ÇiL_ento satışlarının serbest ya· 
pılması kararı yürürlüie 2irdi 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Çimento s atışları hakkında evvelce konulmuş olaO 

tahdidin kaldmlmasına dair karar bu giln vilayete tebliğ edilmiştir. Çimento 
.satışları eskiden olduğu gibi her tarafta serbest yapılacaktır. 
~-~~.J"" ..... ...r..r.~~...-~~......-~,.....,._,..cı-..r~~=ocaccacaca=c===accccc:ıacot" 

Amef'ilıan tayyo.eleıti Komünist değil, ingU,_ 
Londra, 21 (A.A) - Londrada bulu- zabiti lmfflef' .. 

nan Amerika hava kuvvetleri kuman- Belgrad 21 (A.A) - Sırbistanda Ju,... 
danı beyanatta bulunarak demiştir ~ · münist mÜcadelcsinde öldürülen iki ko-

•$imdi ?rta şarkta ~k çok Amerık.a mUnist üzerinde vesikalar bulunmuş ,,e 
tayyarelcrı kvarildır.ldİn~tekredortab' şart·r. bunların iki İngiliz zabiti olduğu aiıJr 
teçhizatını ab o Uısu a ar ır :p lm 
yapmak istemiştir. Tayyarelerimiz düş- §1 ıştır. . d d ...ıır .. 
man tayyarelerine üstündür. Harp Bunlar istila sırasın a orman a r;-
uzun sürecek olursa teçhizat yenilene- lenmişJerdi. Gizlenmiş daha dokuz 1ngı ... 
cektir. liz vardır. 

l\:?arle 
Oberone Ölmeyen Aşk J,,,aurence 

Olivier 
\-UTHERiNG HEİGHTS 

tümeni her halde muharebe üzerinde hiv 
b!r tesir yapmamış ve muharebe halen 
devam etmekte hu:ıunmuştur. Hatırlar
dadır ki bu İtalyan z.ırhlı tiimeni 18 son 
tesrinde Sidi Rezege doWtı ilk İngiliz 
ilerleyişinde İn~iliz zırhlı kuvvetleri ta- ---------------- a4f 
ra{mdan hücuma uğramıs ve cidd~ su- ve düşmanın bütün esaslı miinakale esaslı zırhlı topluluğu üzenne miltem 
,.,,ttc hıroalanmıstır. Halfaya ile Sirfi hntlarını tehditleri altına almışlardır... hlicum)ar yapm1şlardır. Tayyareleıiı1ıl" 
Ömer arasınçlnki müdafaa hatlarını tu- Dün bütün gün hava kuvvetlerimiz bil· zin Sidi Reseğe etrafındaki zırhlı kU,, .. 
tan dfü•ınan üzerine kuvvetli tazyik ya- tün muharebe bölgesi üz.erinde faaliyet- vetlerimize müzahereti bilhassa ve~ 
nılmakta devam ediliyor. Bu esnada baş. te bulwunuştur. Taarruz} keşifler ya- olmuştur. En az 24 diişman tayy 
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ka İngiliz zırhlı teşkillerinin müzahereti pan av tayyarelerimiz zırhlı kuvvetleri- tahrip edilmiş ve b!r çok düşman ta)'" 
ile faalivette bulunan imparatorluk kuv- rnizi bombardımana teşebbüs eden düş- yaresi ciddi hasara uğratılmıştır. 
vetleri Sidi Ömerin batısından ilerliye- man teşkillerile muharebelere tutuş- Kahire, 21 (A.A) - S:ılAhiyetli kaY" 
rek şimale doğru durmadan nrazi ka- muşlar ve düşmanın keşif tayyarelerini naklardan bildirildiğine göre bugün $" 
7.anmaktadır. Geniş muharebe sahasının karşılamışlardır. Avcılarımız dilşman leden sonra bütün şiddctivle devam e:; 
diğer kısunlannda kuvvetli İngiliz ve pik~ bomba tayyarelerine muvaffakıyet- Libya muharebesi f~katade memn 
'l"IOtörlU kollan bazı L~ikametlerde de- le kendi Ualerine hUcum etmişlerdir ... yet veriei-bir tarzda mkişaf eyleme~ 
r.ln 4Ul'ette ilerlemeler kaydetmit)erdir, Bomba tayyarelerimiz dilfmanm ilu dir. 


