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r ARilll ROMAN Yazan : Şahin Altdurnan 

-- Ben Bir Adam Tanıı·ım! 
Mlmarbası Kasım a(:a, EC!"'riilii Me r<::t~t Paşayı 

SadrAzamhğa ta vs:iye ediyordu •. 

E 
Pamuk ta dar-
dı i.;in hazırlık

lar bışladı 
---·---

1 Pamuk iiatlerinin yük· 
-· 23 -· seleceği doğru değll .. 

Oördilncü Meb.medin annesi sadık lerde bulunmuş, belli başlı dört ~art Pamuk ıtandardlannı teobit için aalı 
adamına dedi ki: koşmu•tu : h 1 günü borsada yapılacak içtima• Ticaret 

- Boynu yaralı denilen bu adam da 1 - Padişaha er ne 8 " ederse mut- müdürü riyaset edecektir. Standardların 
umduğumuz gibl çıkmadı. Çanakkale laka kabul olunacak... tesbitine esaa olmak üzere pamuk böl· 
bo!!azını saran dUşmanı donanma gön- 2 - En ufağından en büyüjffine kadar gelerinden nümunelcr getirilmiştir. 
derip oradan atacak yerde surlan hada- bUtun rütb~ ve mansapları bizzat snd-
na ettirmek p:ibi divanece bir takım ~er razam tevcih edecek ve bu i>;e hiç bir * 
yanmai!a kalk~ır... !.&raftan karı'1lmıyacak... Pamuk flatlan vaziyeti hakkında or-
Nafıle .• Bu beyni ıulanmış, mahut 3 - Vezi_rlerd;n birinin el a~tın.dan 1 tal<kta. dolatan hım t~ia üzerine pa-

herif te hiç bir iJ bıışarmağa muvaffak fırıldak çevımı:sıne .m•y.dan ve:ılmıye- 1 muk fıatlarının artacagı ümit ve zannı 
olamıyacak-. cek. Sadaret lşıne hıç kimse müdahale hasıl olmuş ve bazı kimseler stoklarını 
Artık ne yapacağımı tamamlyle 18Şır- ctmiyecek. ı satmamağa te~ebbüs etmişlerdir. 

dnn. 4 - Sadrazam hakkında söylenilecek Aldığımız haberlere göre istih•alcıyı 
Smln aklına hiç bir ~ir gelmn mi? wzlere saray kulak asmıyacak... i tatmin edecek tekilde tesblt edilml1 

Dil~ bakalım!_ Turhan valde bu ~rtların hep!inl ka- 'ı olduğu icin pamulr. fiatlan ileride arta-
Boynu yaralıyı ,.zletmek kolay!_ Fa- bul etil ve bunun üzerine iiıtiyar Köprü- cak değildir. Pa.mulı:lann piyasaya ar

kat yerın. getln!cek bir adam bulamı- lü de padi•ahın mührünü aldı. O dakl- zedilmesi bir memleket meselesidir. 
yorum. lı:adan ltlbaren kollarını sıvaynak Os- ı Aksi takdirde fabrikalarımızın ihtiyacı 

VeEirltt arssmda sadarete lr.üul geU- manlı imparatorluğunun hayabn.ı !ehli- ol•n pamuiu bulmakta zorluk ha11l ola-
relim dersin?- !<eye d~Uren bütün kar~ılchklan birer calı: ve bundan tabii zarar gelecektir. 

Turhan valdenin karşısi!lda elperıce birer dUzeltmek için yorl'lmak bllmez ı -·-
divan duran Kasım ağa, o saygılı vazi- bir ııay,..,tle- hemen o:ılmnağa koyul-
yetini hiç bozmıyarak cev~p verdi: mu•t'I Şt>h riınizt> könıiir 

- Sultanım, kulunuz hır adam lanı- ' - BİTME!)! -
nm. Ondan ba1ka hiç bir kimse bu mu.
kil 'l'Uiyette devleU idare etmejte kadir 
olamaz. 

- Bn adam kimdir? Ben onu tanır 
mıyt111? 

- Belki d ~~zdur sulta-
-. .• Trablusşaııı valiliğU>den mazul 
Mehmet paşadır. KöprülU Mehmet pa'!tl 
diye anılır ... Gayet i";üz~r. akıllı, tec
rübe •hibi, ya1]J blı- vezirdir. Bu teh
likeli vaıiyette devle• i kurtıı~a an
cak o muktedir olabttir . ., 

_ GUzel ııöylersin RIJlma bu adam 
fimdiye kadar tııyjn edilQiğj valill!derde 
hiç bir iş becennej!e kadir olam.adı. Be
nim duyduıtuma ııöre beş parasız, müf
lls herifin biri imiş. .. 

Ya b6yle 'l"nsını:, ,öhretsiz, bahusus 
cebi delik bir adamı sadarete getirPcek 
olursak Al<'m bize ne der' Dil!er vezir
ler arasında mevkii pek •önük kalan 
böyle mec!ıal bir adamdan hAyır gelece
ğini ben hiç ummuyorum. Sen bu Kön
rillüyü bir tarata bırak. E~r ha~ka muk
tedir blr adam billyonan onu tai!lık 
nr-

Fakat Ka.<ım aj!ıı bilditlııden saşma
ılı. Bütün cerbttesini kullanarak Köpril
lli Mehmet p•~anıu iktidarını Turhan 
vald~e övmekte devam etli : 

- Sultanıma başka hiç bir ki:rueyi 
tanlye edemem. Cilnki bu i•;n so~unda 
ı:nahçun olmaktan korkar=. Fakat Köp
rillii Mehmet paşaya tamamile güveni
yorum. Hele bir defa tecrübe buyuru
ıııtt. O zaman bana derhal hak verecek
&:nl.ı. GOreceksiniz ki Köprillü vezir bil
tUn zorlukları yenmej?e ve çıjhındın tıı
mamile çılcmıs bulunan devlet illerini 
bir hamlede dUzeltmeğe muvaffak ola
caktır. Hiç teredJüt buyurmayın .. Ha
zır Mehmet paşa şimdi tstanbuldadır. 
Boynu yaralıyı azledip KöprülüyU he
men onun makamına !!e<;innellsiniz .• 

F,ı'.!er Köpr'Jlü dedi~im gibi çıkmıya
cak olursa sultamm. işte boynum kıldan 
lııct<dir, bana istediğiniz m:ıaıneleyi yap
makta serbe..tsinlz. .. 

Mimar Kasımın bu pek kat'! aöıleri 
Uz•rine Turhan valde artık muhalefet
ten vaz geçerek Köprülü Mehmet paşa
yı sadrazam yapman lı:araı- vt!rdi ve sa
dık adamına dedi ki : 

- Simdi hemen var... Kızlar a~uı 
rolık Mehmet aiiayı gör. Onunla g5rü
"1}p Boynu yanlı vezire çaktırmadan 
Köprülüyü sadrazam yapmak için bir 
çare dü~Unünüz ... 
Kasım ai!ı Turhan valdeyi etekledL 

oradan çıkarak aldığı emri yerine eetil'
melı: it;U> hemen kızlar a/i:ısı "°lalı: Meh
met afan1n dair•!!Çine ko!lıtu ve Ka~ım 
aj?a ile kızlar ağası haşhaşa verdiler. 
Köprülil Mehmet pa}llnın sadarete ge
tirilm•si için lüzumlu gördükleri bütün 
tedbirleri ittihaz ettiler ... 
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KOCA KöPRttLU 1$ BAŞINDA 
Köprülü Mehmet pa~. baskı sadra

unılar gıbi sarayın elinde kör bir alet 
gibi kullanılmah kabiliydli bir adam 
değildi. ihtiyar Köprülü sadrazam oldu
ğu takdi~d~ bu işin içinden yüz aıdığile 
çıkmak ıslıyordu. Bu v.uJ•yi üzerine 
almak için Tı.:rhan valdeye bazı teklif-

Birhirinden l'Ü•el iki mühim filim 
Gösterm~h-+edir 

-- J ·-· 
Dlbi Beı.!a~Ar •Caik.,....kinin• ba· 

yııhn•bn unutulmaz bir bafo 1!',.re&i 

ZARA.ısı 1 . ..-'°'NJJFR 
AP.!&\ ROmt 

tanıfından 

--2··· 
OLDttB'l'!'f (lı!!MAN 

Çok hl",etaulı Büyük mattra (ilmi 

BUGÜS OYUN SAATLERt : 
(BALO C.ECESh 12.30-3.30 
s.:ıo - 9.30 .• 

ÖLDÜREN Olll\IAN : 2 - 5 - 8 

Almanlnra f!Ö'e 
- HA<;TARAFI 1 fNCI SAHfFEllE • 

har.ek.at iç!ıa husus! bir ehemmiyeti bu
ı......, bir tiear•t ve mülljlkala merkezi 
Alman kıtalarının eline g~mi~lr. Ge
neral Riter von Gravh kumandasındak! 
Almruı hava ku"'·etleri bu ınuvaffakı
yette bOvük lmil olm"'lardır. 

Hücumlar şark cenhesinln diğer ke
simleriııde de derinl'k kazanmıştır. 
Oldu~ mühim nılkdarda dil'"1:m 

'tuv•.-e!lerlnin Leninl!!"odd~n cıkmak !< ·n 
zırhlı tanklar ve alçoktan ucan tay;.·,,re
lrr müzaheretivle yaotıih bir cok teseb
bfüler muvaffakıvetsizliğe u~tır .. 
15 tnnk tahrip .-dilmi5Cr. 

Bir kolorduva kumanda eden piyadE 
"Pnerali fon Bri,!::en 20 son fe~rincle .şarl': 
cenhe··i muhare'.>elerinde ölmiL•tilr, 

Bcrlin, 22 (AA) - Don nehrinin sa~ 
kn'lSlnda büvUk Sovyet şehri olan R<J:ı
t~fun zaotı ile Azak den!zinde müh'm 
hir limruı Almanların elin., l!ecmistir .. 
ll.oı.iof j!en!• bir deıoirvolu •ebekesiylt> 
So"yetler btrliği.nin bütiln kısımlarına 
ba>Hıdır. F •ro'!Ulın rirnt h'nter'nndı bu 
'<C'hri. kurulus tnrihi olan 1741 den beri, 
bUvllk bir hububat pazarı yanmı~ır. 
<;ehirde liman boyunoa c;ok büyük ant
repolar bulunur. Mühim deniz tesisle
rinden ba<ka Rostofta ilti bUyUk deniz 
tezgfilu. döner vinçl~r. ııntre]'.lOlar, be~ 
dok, bir cok ııem! tamir atelveleri var
<lır. Don nehrinin her iki kıyısı fuerin
~eki rıhtım 700 metre boyunco uzan. 
m~ırtadır. 

Rostofun açık den17.le mUnakalesi ne
hirden A7.ak denizine kadar bir kan:ıl 
"".1lmıısiyle baslamıstır. Bu kanal yolile 
bUyülc tonilatolu sıemiler de Rostof 11-
mıunna girebilmektedir. 

Son on Ylllar !cinde Rostof bir endüs· 
trl ~hri haline ırelm~. Burada bir sa
vas tavyaresi fabrikası. bir tank fabr!
k-. 12 cephane, banıt. infiliik madde· 
ler!, bomba ve saire fabrika•ı. iki bü
yük tlnıat makineleri fabrikası, Se
lam-mol adı verilen ve Sovyetler birli
l!lnin en bllyük a!Atı tlralye fabrikası 
olan fabrika vardır. Diğer taraftan bir 
vagon fabrikası. bir lokomotif tamir atel
ye•I, bir motosiklet fabr'ka!<I, bir kay· 
nak atelve;i, ile gemi tamirhanesi mev
outtur. MoUSr fabrikası Sovvetler birli
~inin en bUvük fabrikalarından biridir. 
Bundan haska bir cok deiıerll yiyecek 
maddeler! ve konserve fabrikalan aı;ıl
mıstır. Müteaddit dokuma endüstrileri 
ve rlört kP.re-;te Pndü~tri!lti mevcuttur. 

Berlin. 23 (A.A) - D. N B nin öl!ren
<liğlne j!Öre Alman kıtaları 20 son. teş
rinde Mo~kovan1n cenubunda muhare
be k"9iminde Sovyetlerin yeni "'1hra 
mevzilerini ele ~eçinni'.":lerdir. Bu rurrt
le Alman kıtaları Moskov. etraf·ndakl 
müdafaa mevzilerinde yenl bir gedik aç
mı.lardır. 

Berlin, 22 (A.A) - D. N. B. nin en 
son aldıjh haberlere dayanarak bildir
ci:ğine göre Sovyetler 21 son teşrinde 16 
tayyare kaybetmişlerdir. 

getirtilmesi -·- • • 
ıçın 

Orman baş mühendisi B. Ali Riza Ay-
dınlık lzmire getirilecek kömürler işini 
halleylemek üzere Manisaya gitmiştir. 
Manisa, Kasaba, Salihli ve cıvarından 
bir kısım kömürler 1zmire getirilerek 
piyasaya arzedilecekt!r. Aynca deniz ta
rikile de kömür getirilmesi kararlaşmıf
tır. 
İzmire üç milyon kilo kömür getiril

mesi lmkAn.ı hasıl olursa §imdilik ihtl· 
ya~ karşılann:.ış olacaktır. 
~--_., ...... _.... ___ _ 
Dıikkdr.ındaki eti 
satmamak isiemi, 

---·---
öde~in Yenigün mahallesinde otu-

ran kasap Mehmet oğlu Ali, diikklinın
da et mevcut olduı;:u halde müracaat 
eden bir mü.,teriye c et yoktur • dediği 
iddiaslle milli korunma kanununa mu
halif hareketinden dolayı adliyeye ve
rilmiştir. 

Fırıncı Dejilmiş 
20 çu\-al un eakladığı için ihtlkAr 

maddesinden zan altına alınan Bqtu
rakta Faik SalAhettinin fınncı olmadı
ğı, uncu olduğu Ekmekçiler cemiyeti 
başkanlığından bildirilmiştir. 

Karşıyakada Telefon 
şebekesi genişletiliyor 
KArltyalcada banyolar lSnUndeıı Alay 

bey;ne kadar olan kısımda telefon ida
resi yeraltı tesbatı vilcuda getirecektir. 
Bunun için burada kanalizasyon yaptı
r.ılınaktadı[t ---
MENEMENDE 
Mektep inşası için.. 
Mf!Tlemende bir orta mektep binası 

inşası için halkın teberrülerine müra
caat edileceğini ve ~d:den 20 bin lira 
lemin edildiğini yazmıştık. Bu teberrU
lerin toplanması için Dahiliye vekMetin
den müsaade istenmlşCr. -----
YENİ VETERİNER 
MODttRU GELDİ 
Trazbon veteriner müdürlüğünden İz

mir veteriner müdürlüğüne tayin edi
len B. Mümtaz Faik '!"hriınize gelıni3 ve 
vazifesine başlamıştır. 
~--_., ...... ,...._-~~-

MAJIKEl\IELERDE 

Çobanı oilunun 
öldürdüiünü 

sövledi -·-. Ayvacık köyündeki çi· 
ınayet neden işlenilmi~?. 

M~ncmcn kazasın1n Ayvacık köyün
de dağda çoban Hasanı sopa ile döğe
rek ölümüne sebebiyet vermekten maz
nun Hilmi Güleç ile oğlu Mustafa Gü
lecin muh,.J:em,.lerine dün ağır cezada 
devnm edi1mL;tir. 

Maznunlar bu cinayetle alalcalan bu
)unmad1ğını be}•an etmişlerdir. Dinle
nen ıahitler ifade]erinde. ölüm vuku 

'bulunca Mustafa Gülecin kendilerine 
daüda çoban Ha"anın öldü~ü yeri gös
tr-rdiğjni ve kendi namusuna ta.arnıza 
tt-şebbüs etriği için çoban l-laaanı öldür
düklerini itiraf ettiğini söylemitlı!rdir. 

Bundan aonra m-.znun Mu!tafanın 
babası Hilmi Güleç bu cinaydi oğlunun 
işlediii:ini itiraf etmiş. fakat oğlu olduğu 
için i1k ifade.inde onu ele vermek i&te
mı!rliğini beyan etmiştir. 

Mahir.eme diğer buı ıahitleria celbi
ne kalmı,hr. 

-B 1 
erinde bir karar verildi 

Annesi olmıyan asker 
çocuklarına bakılacak 

~~~~~~~-...--~~~~~-

Çocuk Esirgeme kurumu umumi mer- güzel kararın müsbet neticeleri olacağı 
kezinden İzmir şubesine gelen bir emir- muhakkaktır. 
de, babalan askere alınmış olan annes'z Bir yaşından büyük olanlar İzmirde
çocukların korwunası tekerrür eylf.>diğİ ki bakım evinde barındmlacak ve bun· 
bildi~ir. )arın masrafları belediyenin asker aile-

Bir ya~ına kadar olan bu kabil ço- )erine yardım faslından ödenecektir. 
cuklar vilayetlerden Ankaradaki Çocuk Bu husustaki çalışmaların zaman za
yuvasına gönderilecekler ve orada hu- man umumi merkeze birer raporla bil
susl bir itina ile bakılacaklardır.. Bu dirilmesi de .istenınlşt!r. 

OJ.ul s ;or yurtlarının dünkü şenliti 

Gençlerin müsabakaları 
zevkle seyredildi 

---------·----------
Dün Alaancalr. •tadyomunda havanın 

soiuk olmaaJna rağmen miall az görü
lür bir kalabalık mevcuttu. Her lr.u 
gençlerimizin goateriler!nl görmek için 
heyecan duyuyor ve •abımzlaruyordu. 
Stadvoma giri, aerb"9t olduğu için her 
taraf tıklım tıklım dolmuttu. Va!L Mev
ki müıtahlı:em komutan~ belediye relai 
ve ~hrlmizln ileri g~lenler! de ıtadyom· 
da yer alrnı.,lıırdı. Tam mera.sim aaat! 
olan 14, 30 da karşıdan izcilerimizin 
boru ve trampet •esleri duyulm•ia bat
lıyor ve gcneUq.jn bu ee11e enerjik adtnı
lannı uydurdulclan "örülüyordu. önde 
boru ve tarmpet; Türk bayralcları ve 
olı:ul fW.malan, arkadan kız ve erir.ek 
izciler, atletler ve aporcular aaf eaf ge
çiyorlardı. Nihayet geneler proııramda 
rö•terllen yerlerini aldılar. 

Bando refakativle lstikUl mar1ı bü
yük bir huşu ile dinlendL Arlı:asmdan 
yaoıllln bayr11k çekme merasimini mü
tt!akip c011 ;r hu1nı dumrı.,. almı~'t M3r111 

•Öy lene!!. M~rolor biı..r bltm•z ikinci 
1i-~ yar dir,.ktö.,.lerinde"l b•den terbiyesi 
ö;!reım,,ı M. ÖZ çok a!lı:ı,lanan bir nu
tuk ı<Sv ledi. 

Nntkıı müteakio Ankanda cümhurt
yet bayramında M'lli Sefimizin iltif,,
bna mazhar olan fzmirin ikinci erk,.k 
lla"'"I tcybek grnbu t!avet ttf,izel oyunlar 
D)'l"•dı ve sık 11k alkışlandı. 

7eybek oyununu müteakip kız öğret-

ZADITADA 

men okulu talcbeııi hocalarının idareol 
altında muzikle çok güzel ritmik danslar 
yaptılar, Daha sonra ferdi müoabakala
ra geçildL !<Jtlar ve erkekler ko,ulara 
b&§ladılar. 

Bayn.m fevlı:a!Ade gü:ı:el geçmiş. 
gençler muvaffak olmwıl.ardır. Stadyum 
benzerine az tesadüf edilir bir kalabalık 
huzurunda ı<ençlerin güzel n muvaffak 
hueketlerlylo .U.lenmiştlr. Ba,ta M3a
rif müdürü olduğu halde bütün beden 
terblyeııl öğretmenlerlnl Ta okul genç
lerini muvaffak meoallerinden dolayı 
tebrik ederiz. 

• ALINAN DERECELER 

MiiıabAkalarda alınan dcrecder ıwı
lardır: 

1 00 metrede erlı:elı:ler: 1 ne! Erkek 
U.e•i Atilla 11,3/10, 2ncl Ticaret lise
ei Samim 1 1,8/ I O, 3 ncü ikinci liee 
At>f 11,9/ I O. 

llO metrede kızlar: 1 ne! kız lisesi 
.'.'ı:na 11.9/1 O, 2 nci Ticar·• 11·~1 Hail· 
de !?. • r.cü Kız lioeoi 12,3/10. 

4X 100 bayrak yan" erkekler: 1 nci 
ikind erir.ek liseol 47,8/10. 2 ncl birinci 
füe 411. 3 ncü ticaret 49,3/10. 

SX80 kızlar: 1 nci Ticaret lisesi 63, 
9 / I O, 2 ne! ve 3 ncü kız öğretm•n 64. 

Hendhol c.el topu• oyununda Ticaret 
liseal birinci erhk li.oesino bire karşı üç 
eayı ile galip gelmiştir. 

Hasan Portakalın ikinci 
katili de dün tutuldu 

Bundan bir hafta evvel Torbalı civa- ba:n1ıııl4 ve biraz l<>tlra ölmllştilr. 
nnda Kuşçu burnu köyü yakınlarında Yapılan muayenesinde kalp sektesiu· 
Hüseyin Portakal adında bir işçinin pa- den öldüğü anlaşılmıştır. 
rasına tamaen öldürüldilğünü yazmış- M E Ş H U R 
tık.. Yapılan tahkikat neticesinde Hüse-
yin Portakalın dövtilerck ve i$kence Bir hırsız tutuldu 
ed:lerek öldilrüldüğü meydana çıkmış- Müteaddit hırsızlıkların fıılll ııabıkalı 
tır. • Arap Bahaettln gecenlerde Bozyaka ka-

Bu hldiaenin ıuaznunla.rından Cuma rakolundan kaçarak fstanbula gitmek 
ovalı Ali Güven yak.alıınmı.ş ve cUrmu· Uzere İzm'rden vapura binmeğe muvaf
nil itiraf ettıği sırada şeriki cilnnünün fak olmu~. Emniyet müdürlüğü suç
adını da söylemişti. HAdiseden sonra fi- !unun izini takip ettirerek kendisinin 
rar eylediği anlaşılan ve cinayetin ha· Çanakkolede bulunduğuııu tesbit eyle
k'kl faili olduğu iddia edilen Gümül- miş ve İzmirden giden arastınna m~· 
cineli S.ıl~ o«Ju Halil İbrahim İzmir<> murlan Bahaettinl yakalamıslardır. Ba
geldiği zabıtaca tesbit edilmiş, takip 80- lıaettin sehrim'ze ııetirilmiştir. 
nunda Namazgôh karakolunco yakalan- 7EYTİN T PJ..ARKEN 
mı..c;tır. • 

Maznun, hakkında tevkif kararı mev- KAVGA ETMiŞLER 
cut oldultundan adliyece tevkif ed.ilıniş Kwradasının Türkmen ınahalles!ndo 
ve. Torbalıya p:önder'lmiştlr. Hüseyin kızı Emine Sürücü ve kardeşi 

iSTASYONDA Hüseyin Silrücü Bayram oğlu Arifle 
birlikte bahçede zeytin topladıkları sı

Bir ihtiyar öldü.. rada aralarında bir münaka•a çıkmıştır. 
Prişt.ineli Agoş oğlu Ali adında yet- Hüseyin Sürücü elindeki tahra ile Arıf: 

miş yaşında bir zat Basmahane istasyo- sol kolundan ağır surette yaralamış ve 
nunda tren beklediği sırada düşerek tutulmuştur. 
~""'""""""""'.<:><::><:::.<:><:><.::.<:::.<:><:>.<:>''O><::..<:;:""""<::><;:::.<:><:>><::>-<o>< 

Alrıka hat bınin 
akisleri 

- SOVlT ~ hırt SA.RiFEllE -
ka.ı üzerinde büyük tesirler yapacak
tır • 

Nevyork, 22 (A.A) - Gazeteler Lib· 
vada baslıy<ın mUcadeJ~nin ezici bir za
f<'rlc n,..Hccleneceğini ürnit ctmC"ktedir· 
ler. Milyonlarca Amerikalı Libvadan 
ııelecek haberJ.,i .. bınuzlılda bekliyor. 
Bu sefer gazeteler tebl'ğlerden, askeri 
muharrirlcr:nin yazılarından başka ha· 
rek.-'\t hakkın~a bir çok sütunlar tahsis 
etmişlerdir. İlk defa olarak Alman si
lô.lılariyle Amerikan silahlarının muka
ye. esi vanılacaktır. Amerikalılar seki· 
z.inci Britanya ordusunun Amer:kan 
malzemesini hakkiyle kullanacağın: 
ümit etmekte~irler. 
JIHSIRDA.Kİ TESİR VE TEFSİRi.ER 
Kahire, 22 (A.A) - Llb;•a taaTTtız~ 

Mı<nrda o kadar haber merakı uyandır· 
mı<tır ki resmi tebliğler halkı taım;n 
etmemektedir Büvük Rritanvanın kud 
reliyle Amerikan~n teknik .kuvvetinin 
bilinm!!Sinden doğan bir !(Üven hissi 
mevcuttur. Kahire \'e İ•kendcri;•e bor
salarında kıymetler yüzde beş ile oo 

lnf;!ılizlere ~öre 
• BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

raklattı~ını acığa vunnaktadır. Bunun
la beraber yolların donarak sertle~mesi 
Almanların yeniden tazyike baslamala 
nna ve,ile olmuştur. Alman malıfillerı 
elde edilen :Ik semerelerin şimdluen his· 
sedilir derecede göründüğünü bildir
mekte, fakat teferrüat üzerinde konuş
maktan sakınmaktadır. 

Londra. 22 (A.A) - Rusyadan alınan 
son haberlere göre Almanlar Rosto( 
<-evres'nde gayretler sarfediyorlar. Mos
kova radyosu vaziyeti ciddi telakki et
mektedir. Bununla beraber Sovyetler 
mevzilerini muhafazaya devam etme!i:
tedir. 

ara'llnda yükselmiştir. 
Bu taarruzun muazzam bir harp stra

teji planına dahil oldultu ve Sovyet mu 
harebe cephesiyle alakasız bulunmad<~• 
kana6tl varılır. Keza bu harekat Pa,1-
fikteki Jaoon tehdidi ve İtalya ile Al
manyadaki mane,·iyat ile de alakalı gö
rülmekte ve Afrikdaki Alman kuvvet· 
!erinin uğnyacağı bir hezimetin İtalyan 
milleti üzer'nde felaketli bir tesir ya
pacağı takdir edilmektedir. 

iddialı 
Bir savaş 

---·;---
Libya harbi Altdenize 
kimin hAkim olduğUJld 
daha bir kerre 
meydana koyacaktıl' .. 

Şt.'VKET BtLGlN 

IJASTARAF1 t tset 51.1\llİFt:i)l':t' ~ 
den deniz !ıfilrlmiyetl konıyabilir. 1 

1 
yan donanmasının ilanal isini hİJ111) 
İ(iıı ıne)'dana atılmnı li:mndır. ital1'0 

!ar bu atıl~anlıi; ııöstermedikre AJ<d~ 
nizde İngiliz hakimiyetinin inkar k,nb~ 
ebnez tesirlerine manu; kalmaktan 1;ur, 
tulamıvaraklardır. Zira hakiki mans•' 
iddialı· bir taarruza ııirişmi• olan i1'1P': 
ratorluk kuvvetleri, hava U•tünltii(il 1ı' 
dar İn,Pliz donaııml1$lllın p:enlş hinı•~~ 
sine dayanacaklardır. Ynnl Libya hat{ 
Akdcnize kimin hakim ve sahip ol ~ 
ğunıı bir kf'rre daha meydana lı:•>"' 
caktır. 

ŞEVJCE'r BİLGjııl 
---~-·-·----Dün ~v!ere lif-

ler da~ıdıldı 
• BA<;TARAFI 1 İNCİ SAHİl"ED8 • 
Doldurulaeıı.lı:tır. 
Diln alınan fb!le.ln en gec; hugiin -;. 

lere müracaat cdcee:lc mcmurlaTa i• 
vo teslim edilmesi lhımdır. 

Bu fitlerden halkımızın manalar (I" 
lr.arma•ına hlc; bir sebep yoktur. MeJI'; 
lekette bütGn i~,e madd•lerl bol oı.r•,ı 
i•tihoal olunmaktadır. DevJ..t norfll 
hayatın en ufak bir de~ife uğ,.ıfl~ 
ması jçin mükcyycfattan mahdut o1 
kahve atoklaTımızı bile hazırlamıttı<· e/, 

Milli Sefimizln nutuklannda ifade 
buyurulduiu ,-ibl icap ede...., istilı:b.ı•l 
iotihlAlı: mevziinde bazı tedblrlet' ıtr 
ma., belki dü.,ünül~bilir. <' 

cVmkn umumi harpte 11kıcı bir~., 
lime idi ve mana itibariyle buhran 
kıtlık ifade ederdi. Şil"-li böyle bir ,.,.
na ve vaziyet yolctur. Mesela beş nU~ 
lu bir aile ııünde iki kilo ekmek l•tihl\, 
.. divo,..~n. far1'7.a vr"ika veva makbul., 
yine hu iki ldlo elcmeiZi alma11nd• ~1t 
mahzur bulunmamaBt lizımdır. Ş• 1'.ı menfaatini memleket menfaatiyle t~ 
etmesini bilen bir yurtta~ kin v.,.ik• O' 
va makbur'm düa::indtirücü bir vas~-~..,.. 
lnnamaz. Bunun böylece kabulü iP. 
dır. 1 

E!.11!'en bu fi, wulürıün ne vr-ika. ~ 
f'kmek, ne yai ve ne de di~er bir 11; ~ 
denin istihlaki veya teV7Hv}., blr al.ı 
st b,•111rdu~nu k\rn,.e tdd!~ f'dcmet:· 

Hükümetlmiz başlıca ••lı!rlerln n~ 
vaz!vetini, htihlak evledi~ muhl' lr 
madd•ler vazivetinl öğrenmek l•teı•• b' 
ık M .... ele budur ve sual vaf1lkalart ,ı 
fikre hlnnet etmektedir. Bu itibari• ~ ~ 
oile rel.ınlıı. bu Taraktan eo.hih ol•"' 
doldurmaoı l5nmd1' "e bir Tu!fedlt· ____ ......, ......... ~~---
A iri ka ve Alman vtl 

- RA!':TA~l\"1 1 tNrt ~l\fff""'°' • 
manyanın nüfuzunu '1mal Afrlko~ 
kadar uzatmalı: ve Llbyadak! lnglllr .,.!• 
arnızunun. muhtemf"l net1ee],..r kaf'f1'1 _rl 
bab Akdenl>lni teTketmemek Te f.' t' 
meTZll~rl ıağlamak lotedijilnl .ıı,.ttrr0 

!ar. ,ı 
Amerikanın FrtıMBTB lı:a.,. harekk• 

tan:ıntı da ..hem...,l .. etle haret e.lil"':,,. 
te ve Llbyadolcl Brltanya taarruzile ~ ..,. 
yada Alman hücumların1rı aTtmrt•I ' 1" 
oırd• bir müna•ebPt r,ör\ilm•k•edlr. ~ı 
hakika Almanlar RullY"da Mo•l<o""~ 
ve Kalkoyay11 vımın bir muvaffok~ıı' 
kazanmak ve lnırı1izlerin Libva rak ıf 
d..,, •o~Ta serbest kuvvetlerle Sovyeılblf 
yardımlannnı arttıT'"1"'1asıru daha zor 
hal,. kovmak istivorlar. 

T ..\ YMl<ıtl'f Flf{RI 
Tavmlı dlyo- ki: ·k•" 
,Mi1wer d•vletlerlnin slm•ll Afr\1,, 

dl" ki 'hedefleri ve vent>ral V f',..eraTI i\. 
B?Ji arasında münase.het vardır. Aı.ı '1Aı 
dü~an1" hükl91ii"C ıimal AfTike';ı",tll 
yürütmek !~P~iğini gösteren bir 
olarak eavıl•bilir. ,,..; 

Kual-ohnkadaki mütareke koınl ,.ı,.I 
nunun Alman subavlan lr.uvY•'k# 
oö,temıı!lc için :ı1irndi reııımt ünif<'I' f ( 
ile yrziyorlar. övle •anılıyor ki ~ ~ 
"and f.1İmal A frikaınnı gelecrlctı- rrı 1 h ,t" 
re ve miittefikl,.re kar.1 pazarlık ff"tf 
zuu ol>hil...:elr. bir nevi b;t.,af blok O 
tf'k muhPtf1'17.a niyetinde idL ı+' 

Ve ııtimdi Almanlar onunu a71i ,.'1111'' 
ni verdilPr. Britanva taarruzu Alr1l"''#1 

rı bu saha.da harekete gec;ıneie JC 
mı-•ır.> 

Mı 1 he.rrlr yazısını şövle bitiriyor.~tll 
cVi~i. bir kaç güıı icinde en i~t~ ,i; 

iki müşavirini kavbetm1,tir. Rır~,lır' 
tayyare kaı:asınd, öl•n genf"'rl\1 HıJ \ftf 
e-cr. ilrinciai azledilen ccneral 
ganddır.> ./. 
-------------:-;!·~ 
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.ılNTESRIN P.A~AR J9dl 

Alrıkaaa 1ngılı% ha- Alrikaıı ve 
re katı seri ltalyonlar 

• BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE - • BA$TARAF1 1 fNCI SAHİFEDE -
ciunımu şimdi daha fenadır. Britanya Hnhcrdc Rnbnt ,.e Ccznirdc general 
ordusiyle bava kuvvetleri arasında çok \Tcygand lehine nünıayişlcr yapıldıi:'l da 
sıkı bir !ş birliği vardır. ilave edilmektedir. 

Londra, 22 (A.A) - Libyada muha- Londra, 22 (A.A) - Roma gazetele-
rebe şü_ndi bütün şidde~yle devnm et- rinin yazdıkları haberlere göre İtalyan 
tnektedir. Muharebe Bntnnyalılann le- ,d!plomasisi Tunus hakkında Fransa ile 
hinde gelişmektedir. General Ronun.?1 bir anlaşmnya çalışmaktadır. Bu aradR 
İngilizlerin kıskacından kurtulmak içln Viside çok büyük faaliyet sarfedilmck 
büyük gayretler yapıyor. Başlıca mu- tedir. 
harebeler Kaput2onun 70 ~il.ometre ba- Vişi. 22 (A.A) - Cczairden yUksck 
tısında cereyan ed!yor. İngılız baskısını rütbeli subaylar gelmiştir. Mareşal Pe
atmak icin yapılan iiç Alınan hücumu ten ve Amiral Darlan Afrikadaki Fran 
PÜSkilrtUlınüstür. sız ordusuna mensup bir çok şahsiyet 

Kahlre. 22 (A.A) - Cepheden gelen leri kabul ederek uzun boylu "Örüş 
bir haberden garp çölUndc harekatın mUslerdir. "' 
yıldınm süratiyle cerey!n ettlğ~ anlaşı1· Vaşington. 22 (A.A) - Hariciye na· 
tnaktadır. Bu. habere gore İngıliz kuv- zın B. Kordel Hull gazeteciler toplantı· 
vetleri kısa hır muharebeden sonra El~- sında Fransız • Alman işbirliği etrafın· 
d~deld geniş hava mcydanı~d?n hll' da bahsi geçen hadiselerle ilgili husus 
gUnlük uzaklıkta bulunan Sıdı Rezck lan bir araya toplamakla meşgul oldu· 
hava mevdanmı işJ?al etm!şlerdir ... Bri- ğunu bi1dirm!ştir. 

iş Bankasından: 
Türkiye !t bankasının küdik cari he

sapları arasında teşrini sani 941 tarihin
de yapuğl piyango keşidcsinde lzmir 
subesinden aşağıda numaralan yazılı 
hesap ıahipleri hizalarında gösterilen ik
ramiyeleri kazoTtmışlardır. 

Talihlileri tebrik ederiz. 
Hesap 

No.su 

9453 
19493 
12997 
24175 
17618 
9324 

14647 
24400 
20878 
11487 
9337 

24355 
25145 
19055 
17337 
10677 
14056 
19804 

isim 

Leon 
Mehmet 
Ayşe 
Hasan 
Ali 
Avram 
Ayli 
Lütfiye 
Tului 
ismail 
1smail 
Hasan 
Nııclye 
Şakire 
H&yfm 
Güı:.ln 
lzmlrll Ali 
Elif 

Kazanılan 
ikramiye 

100.-
100.-
100.-
SO.-
50.-
50.-
50.-
50.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.

(2457) 

tanya zırhlı kuvvetleri. o kndar scrı ha- General Veygandın iş baı:ından uz.ak· 
rekltta bulunuyorla~ k! bu tayyare mey- laştınlması iJe yeni bir safhaya giren 
danında bulunan ellı ı>tlot ve baska me- Amerika • Fransa miinasebetleri etra
tnurlar olup biteni anlamaf!a vakit bula- fında sorulan bir suale cevaben bcya
tnadan ,.sir edilmislerdir. Bir ~n e~el natta bulunan bav Hull bir gUn evvel 
Pomahuk Britanva tayyarelerinın hucu- bu hususta söylcdill sözlere ilAve edile-
tnuna uğnyan 19 tavyare bu .~yyar<! cek bir şev olmadığını söylemişt:r. U~~~A MOR.t.S ~AYAK FA.l!Rt-
tneydanmda taaITUZ Anındaki g:bı sıra- Berlin, 22 (A.A) _ Korespondas Po· K-'_c.!J TfJ!'-1{ ~!-!ON•M 8tRKETt 
lanmış. olarak bulunmustur. ·- . litikin diplomatik gro:etest general Vey MECLt~t tDAREStNDEN : 
Berlın .. 22 (A.A) - Re~t teblıg .= Si

1
- @ndın vazifesinden ~kilmesi münasc· f - N171tmnam~mlzln 23 üncü mttd-

1natt Afrikada 19 son teşrinden beri A - bctivle Birle.sik Amerika tarafından ya· ~ .. ,.fne tevfikan ıı•ıt~d,. üc:üncü ""'d""'
rnan - İtalyan kıtalan genls .~ir cephe pıln~ tC'nk't ve tehditlere dair şöyle di de J'l'lZl1ı mev!'lddı ,,..üza1<f'Tf" Vf" ka"'"la
Uzerinde çok mikdarda İngılız zırhlı yor : Tl'I h,.~laml'lk Ü7:ere 22 / I 1/941 ta ... a,;,.. .. 
kuvvetleri ile muhar;bcye tutuşmuştur. Amerikanın bu vaziyeti Ruzve1tin müu•diF nrı7ıırtf!tıf c:Unü sBat 14 t,. U;:ı.k-
Muharebe devam edıyor. A • 1 • h k t ed' • b' k·t ta ııtrketiml7.ln muvakkııten mediııi ıdı>-

Romal 22 (A.A) _ ı~fttvan tebl.·g-·ı •. vrun .. a ış erme. n are ıcı. ır şe ı · ı ._. d d h 1 d ba k b d T"•lnt na\..lctti~i Hacı r.-c!ik hrtnınd~ld 
DUn şafakla başlıyan Marmarlt mu- e ı:nu n am. esın en s a ır şey . t:· ~niresincle f,.vJcalac!e olıırak ittimaa ıir-

barebesl biltün gün şiddetle devam et- ~ldır. Amerıka harlcly~s! daha ~lerıy~ k,,.• ı.ı,9,,.d:ırlıınnı davet eyJ,,. ... ız. 
rniştir. Tobruk garnizonun.ın arka arka- gıderek ~lmanlann şım~l .Afrıkasını 2 - Sit·ltf"tf" hf .. f" ""'"edah'l& maliJ.. 
Ya yapmış olduğu teşebbilsleri çevirme ~ontrol~~". altına alm.ak nıvetınde oldu- ht8sedarlar hamil o1:bUıın l-is~elerl.Jıl 
hareketini yapan İtalyan tümeninin mu- gunu soylıyor. ~erıka ~sayı ceza- •••va hu hfsael .. rl milli h"'"'lcl'llııı .... v-.,,. 
kavemeti karsılamış ve teşebbiliıler akim )andırmak için yıyccek gondermektel' N,,te" dııJ ... ,.leTlne Vlllh~T&k mı•bhUİn
kalmıstır. İtalyan tayyareleri 6 d~man vaz ce:mt~r. Ara sıra bi~ vapur yiya. ~ .. elacalcl&n VC!ll\i!~c:-ı na., ta"Ütio-'er 
tayyaresi dUşUr.nU!!l!rdir. cek göndermekle Amenkalılar ban ; '- fı _. 

Dolh• Afrikada G"ondarda dilşman kol- Fransız mahfillerlni vitamin politikasl- t:;:ıl'ren on ("ÜZ' Zl\r raa "'"'?!ki'\... H·~· 
5u r.cd:.k h~nmd::1<f ~aİT'e1'ind,. hıtfonııın 

lannın avcı mukavemeti ile karşılasan le tesirleri altına almak ve Fransayı aç· F. lrıta}anmızın 4 ..ıtn SÜren kanlı Ve Wl• hk Ve hastalıklarla tehdit etmek istiyor• meeli"I\ jd.,,.,. ~ist .flV•T' J.\ıncalJ•ya 
ır;.. te:elim et"n .. 1-ri lr-w""'u ilin olunur. 

laaız muharebelerde dUşm1ma ölU ve ya- lar. 
talı olarak verdirdiği knyıp 800 adam- Budaoeşte. 22 (A.A) - Yan resmt 3 - RUZNAHE : 
dır. Peııter Loid gazetesi yazıyor : A - fd"""' ... ~net azalannm Ye mü-
------·- General Veygandın tekaüde sevked'l- .. at.:-lerln irtihRbı. 

S 
· 1 1 p t A i t R - ~.-.U!lJ• eııV1'k f11h..fhsi Tr.-1-

00 yet/ere SlÖre ;;~~l~n':1na~::~ Alm::"mn:~se~t~=- Anonim ıi .. kctlrJn !"$"' r. .... ,foe t-·1.-
• BASTARAPI 1 f'1Cf ~AHİFl';JlR: rinl karartacak en kilciik bir gölge b1- ':ül rd•n tıısft,,e hf"vet1nfo "" ..... ~-'"-

Reml<d batınlmııtır. Tonaı tutan 19 bın rnlonamak l\7..minde olduklannı ~österl- ?•.:bc!Ei h'>ff.:l rd·n· rr.Ü~;l.;_!:,l l •• 1 ..... ı. .• _ 
tondur. yor. m1'1t'1 ö-'e.,rne•i ( ,,...,Ic.,.bilind- f .. ı.. .. ıtc8c1,. 

Moııkova. 22 (A.A) - Bu sabahki -·- m'.lı.-yyen fi-:ıt Vf' mi?:da .. i:-:erind:n .,._ 
Sovyet tebli(:i: 21 - 22 son teırin gece- yak v~ snir bm,.:;b.r ve i~J:k j....,.1 ,.ttı,.._ 
al kıtalanmız bütün cephelerde düıman- ,,A iman va - Frans"I. m-;k ?ı. ... tf,,T.) tchli! f"rtn .... jc ve l-·· !!"-
la carpısmışlardır. ........ l ~ :rc•1f' i'l~%ln kaJ~ı.,lmıı<tt fr.,n ev),. .... ı. 

Moskova, 22 (A.A) _ Moskova rad- • BA$TARAFI 1 tr'IC SAnırEDE • "''dumır-d,.r hn hı .. u• '1·!-kında mccJisı 
Joc;u bu sabah şu haberi vermiştir: çekilen tel~rafta Bitlerin mareşal Pe- idare:•• •:ıl5.h; ..... t verllme:ıi. 

Moskovn etrafında vaz:yct ciddidir. tenden Fransız donanmasını ve Fransı7. TJ .. ıııktoı mü"J• fl\ynk r-h,.;t. .. 411 Töirk 
Memnun olmak için biç bir sebc:.-p yok- üslerini kullanmak hakkını kat'i olarak Anonim şirketi mecı'ei lchresl 
tur. Bununla beraber ıimdl daha ]ı;u\•- istiyereği ve bu taleplerin yukandn zik- (2458) 
~tlenmiş bulunuyoruz. redilcn miilakattn miinnkao;;a olunacağı 

Durumumuz bundan bir ay evvelki- zikredilmektedir. tzM•P ~t!'."~L1 TICARET MEMUR-
ile g8re daha ey!air. DUırnana <;etin Oir Diğer tarahan. ayn't gazeteye göre LUCUNDAN : 
darbe vurduk. Moskova sakindir. Her- birle!'ik Amerika hllkllmeti Cezair ve BinYJtmln Katan ticaret unvanUe Ir-
k.es harp için şöyle bağır:nalıdır: Fast~kf Amerikan konsoloslarını bu mirde Gazi hulvanndıa 25 numaralı 

c Bir adım bile gerilememek Htzım- memleketlerde vuku bulacak her tUrlil mağazada zımpua madf!ni ticareti ve 
iır. DUşmanın hükUmet merkezine yak- Alınan askeri faaliveti hakkında haber h,,.r türlü emtiıt üzerine clahni ticaretle 
laJmasına meydan vennlyelim. > venne~e davet etmiştir. iştigttf eden Blnysmin Kat&nın f"bu ti-

Moıkova. 22 (A.A) - Sovyet rad- Berlin, 22 (A.A) - Yan re.sın! blr cınet unvanı ticRT~t kanunu hükümleri-
~oııu Mo!!lcova önünde muharebelerin kaynaktan bildiriliyor: Alman hariciye ne göre ıicflin 4096 numaraıına kayt 
ayni tiddeti daima muhafazaya deYıtm nezareti mahfillerinde söylendiğine göre Ve teacil edildiği iliin olıınuT. 
ettiğini bildirmit'tir. Ruılar bir c;ok nok- mareşal Peten ve amiral D:ırlanın Hitler 4946 (245 3) 
t.larda geri çekilmtıılerdir. Fakat ınu- ve Fon Ribbentropla millakat yapacak-
kavemete devam ediyorlar. ları hakkındaki haber esassızdır. Siyast ~lllll'lllllllllllllllllHllUlllllllllHllllllHllUIUllE 

MMkova. 22 (A.A) - Pravda ga- mahfiller Vişi hUkUmetinin kendi hü- = K t k = 
aete•inin husuıt muhabirine göre tarih- kUmranlık haklarını kullandığı için di- ~ 8 vı ana n1 vor ~ 
te Moskova clvannda misli ~örülmemlf ğer bir kıtadakl hilkUmetin htıcumuna - -
Lüyijk bir muharebe ıimdi bütün ıiddc- 11ğradığını bildiriyorlar, Amerikanın S JC A R S J Y A IC A D A S 
tiyle hüküm sürmektedir. Bütün silahlar Fransaya karşı yeni alınacak tetbirleri ~ MAKBULE KEBARE ~ 
muharebeye lcoşulmu,tur. Taarruz: mın· alıp almıyacağını anlamak için durumun - -
tak d • h ı •-·ı le •• --=Biçki-Diki• ve ... pka-,.1-k ... H rdun_.a E_ 

asın a yenı at ara çe&t me uzere gelişmesini beklemek lAzımdır. "' .... " .. ~ -• -
~en alınan ve kuvvetli mevzilerde yer- E loş devresi fc;in bir mUddetten ~ri E 
leten Sovyet k1talan düşmanı çok şld- E devam etmekte olan kayıt moame E 
detli bir ate• altına almakt .. olup muka- Borsa = ıes• yalanda kapana~khr. İstekliler= 
hn hücumlara ba,lamııılardır. E derhal mllnıırılat etıııinler. Beş avd:ı ~ 

Moiaiskinin bir kesiminde Almanlar §modanın hütiin ln«likleri ve yeni- E 
20 tl'lnk lcııybetmişlerdir. t)zt)M S likleri ötretilcrek Maarif miidiirlil· E 

Tula çevre11inde bir çok l!'Ündenberi 17 Raşlt Kuşakçı o. 44 52 E!iinde-n mmı11ddak diploma verilir. E 
aüren muharebeler dün de devam et- 8 M. Beşikçi o. 47 47 E ADRES : Karşıyaka Yemi~I paş .. § 
rn;stlr, Ruılar ka"'ı hUcuma ııeçmJ.oler- 25 Yekıln :sokak No. 5 E 
dir. 118006 Umumt yekfuı :: 19 - 23 - 27 - 30 (2430) § 

Moskova, 22 ( A.A) - Krasnaya 
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BORSA JDARE HEYETiNDEN 
Borsanın 1942 yılı bültenleriyle ev

rak ve defterleri bastınle.cnktır. istekli
lerin bu ise müteallik şartlan öğrenme
leri için 1 /K&nunu cvvel/94 t tarlhine 
kııdnr borsa umumi ktıtipliğine müraca
at etmelerL 23 25 4938 (2452) 

1ZMfR DÖRDÜNCÜ lCRA MEMUR 
J.UCUNDAN: 
İzmir Emlli.k Eytam BankaS'lna ipo

tekli olup ipotek fazlasına şamil olmak 
üzere hazinenin alacağından dolayı tah
tı hacze alınan İzmir Akd~niz mahallesi 
lk1nci Kordonda kain 72'3 taj 976 ada 
9 parselde ve tapunun 16/8/928 tarih ve 
31 numnrnsındn mukayyet ve tam3mına 
36816 lira kıymet takdir olunan ve ev
saiı 5/121938 tarihli takdiri kıymet za
bıt varakasında yazılı alt ve üst bir bap 
ma~nzanın 4 hissede 3 hissesi 20 gUn 
müddetle ve açık arttırma suretile 15 
kanunevvel 941 tarihine rastlayan pa
zartesi glinil saat 15 de aşağıdaki şerait 
dairesinde İzmir 4 ncü tcra dairesinde 
pesin para ile satılacaktır. 

1 - !§bu gnyri menkuiUn arttırma 
şartnamesi 2 kfuıunevvel 941 tarihinden 
itibaren İcra dairesinde herkesln flÖre
bilmesi için açık bulundurulacaktır. 
tlanda yazılı olanlardan faz.la mahlmat 
almak istlyenforin işbu şartn!lmeye ve 
939/2813 dosya numarası ile memuriye-
timize müracaat etmelidirler. 

2 - Arttırmaya iştirak ıçin yuknnda 
yazılı kısmının yilzde 7,5 buçu~u nisbe
tinde pey veya Milli bir Bankanın te
minat mektubu tevdi edilecektir. 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri. 
nin gayri menku! üzerindeki hnklannı 
hususiyle faiz ve masrafa c!air olan iddi
alarmı işbu ilan tarihinden itibart'n 15 
gün içinde evrakı mUsbiteıeriyle birlik
te memurlyetimize bildirmeleri lcabe
der. Aksi halde hakları tnpu sicilf!,•le sa
bit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
aından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gilnde arttırmaya işti
rak edenler arttırma şartnamesini gör
müş ve okumuş ve lüzumlu malumat al

mış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Ta}•in edilen zamanda gayri men
kul 3 defa ba~nldıktan sonra en çok art
tırana ihale edilir. Ancak artt1rma bede
li muhammen kıymetin yüzde 75 ~ini 
bulmaz veya satış i'>tiyenin alacağına 
rüçhanı olan mümtaz alacaklıların ala
cağını geçmez ve bundan bac:ka paraya 
çevirme ve paralnrın pavlaştmlmnsı 
masraflan mecmuundan fazla cıkmaz.sa 
en çok arttıranın teahhUdU bnki kalmak 
üzore arttırma 10 gün daha temdit edi
lerek 25/121941 tarihine rastlayan per
şembe günil ayni saatta yapılacak art
tırmada satış bedeli satış istiyen alacak
lının alacağına rüçhanı olrın di"'er ala
caklılann bu gayri menkulle temin edil
mlıı alacakları ve bundan baska para~·a 
çevirme ve paraların pavlaştırılma.sı 
masraflan mecmuundan fazlaya çıkma
s: ve alacak 2280 numaralı kanuna tabi 
bu1unduğundan yine ~·Uzde 75 ~I teca
vOz etmesi şarttır. Böyle bir bedel elde 
edilml'diğf takdirde gayıi rnenkulUn sa
tı~ı tehir olunarak borç 2280 numaralı 
kanun mucibince tecil olunarak taksite 
rapt olunacaktır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunAn kimse dcrhnl ihale bedelini ver
mezse ihah~ fesholunarak !cra tfJAs ka
rıununun 133 ncU maddesi muclblnce 
muamele yanılacağı ilAn olunur. 

4939 (2451) 

MENEMEN MAL MVDURI~-OCUN
DEN: 

Menemen kazası hUkümet konaıtında 
yanılacak insaat ve- tamirat işleri. keşü 
~edeli olan 1373 lira 91 kuruş mukabl-
1,nde ve şartname ve kesifnamesi muci
Hnce 11/11/941 tarihinden itibaren 15 
gün mUddetle açık eksiltmeye çıkarıl
!hıştır, Şartname ve keşlfnameyl görmek 
ısteyenler her gli:ı öğleden sonra mal 
müdUrlUğiine mürRca:ıt edebillrler. 

Talin olanların 26/ll/941 tarihine mU
sadif Çarşamba gUnU ~aat l!'i te kanunen 
ıbrazına mecbur oldukları vesaiki hami
len MMıemcn kazası mal müdürlU~U 
dairesinde miltE-şe~kll komisyona mllra
caatlan ilan olunur. 15 23 4694 (2402) 

~ b No, 7 
<-Vf'zda ırazetest dün nP'!Tettiğl lr yaz.ı- N 48 
d 

o. 8 
a !!U malumatı vermiştir: N 49 50 
Tulanın cenup doğusundaki muh&re- N~: 1~ 

'1'9RPAf,,mA SATILIK ARAZİ 

het .. r şiddetlf"nmektedir. Simdi vrliş- No. 11 
52 

SO 
inekte olan Alm&n taarruzu bu itıtika- tNciR 

57 

mette. bundan evv~l yıınılan iki tanrruz• 
d .. n c1,.ha k11vvet)ldir Bir Rus birli<?ine 276 M. Besikçi 
30 tank ve tki makineli piyade bta!!t 230 Nacl Elbirlik 
hiicum f"tmiştlr. Avni zamanda 60 tank 197 M. H. Nazlı 
«O• noktıı,.ına hiicum ederf'k bu nokta- 94 R. j. Franko 
)1 zantf"tmicler;ııe de Almanlann bundan 75 Rifat Baran 
•onraki bütiln ilerleme teşebhü,.leri akim 69 K. Mikalcf 
'lt"lmt"' ve Ru,.lar kar•• bir hücumla dii'I- 58 S. Süleymanovlç 
tnanı bu noktadan ~eri atmuılaırdır. Ru 46 Konvalı SükrU 
Çevrede iki P'Ün süren muhar,.belerden 11 B. Mizrahi 
'°"ra Almanlar 17 tank kaybetmişler- 1056 Yekun 
dir. 87678 Umumi vekOn 

K,,.za gazeteye göre mf!rkez ceph~I- ZAHiRE 
nin ba11ka bir kesiminde Sovvet hat lım- 15 Ton Susam 
na eokulan Alman tank ve motörlü bir- 20 ton Bakla 
l;kl,.rinf" Ru,.lıır tıırıırındnn yanılan bir 40 çuval T B. içi 
kııl"8ı hü .. umda da Almanlar elli tank ]20 cuval l\fazı 
ltaybetmişlerdir. 25 ton Anason 

14 
14 50 
16 50 
16 50 
15 25 
14 25 
21 50 
15 
15 
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16 25 
15 
l6 75 
16 50 
15 50 
14 25 
21 50 
27 
15 

50 50 
12 75 

210 
43 
63 

T. C. Ziraat Bank2m lzmir Ş!1!besinden : 
TorhRlıda Hü,.eyin Cavus o~lu Süleymnn -ı Ah k 1 .., h 

O d A 
" osz u met ve ·ız an ,_e ra. 

u u ve vseden h11nkamız tasarrufuna nec ,.._ ) k k" cJ ( ı 2962 ı) .. en '--Dmur u mev ıın e 
•. metre murabb"ı tarla, 11 'l ~ 1941 tarihint' mii,adiF per•embe 

szunü sal'lt <;>n üc buçukta T .. oeköv T. kredi Koooeratifi binasınd" acılc art-
hrma ıun•tıle satılacAktır Müzavedeve i•t'ırak d b'l k ı · ·· ··1 k • 'k · " t' <' ı me c;ın suru ect' aza-
mı. '?e~ mı tnnnın vüzdc yedi buc;ui?u nl•h .. t;..,de d .. 0 ozito akçesini koop~ 
ratıfımız w veva bankamız vezne•İne vatırmııık Ji'17:ımdır. 

Al~cagım.ızı karsılavacnk hed,..J ii;o:erinclen peııin para ile müşteri buluna• 
mAdıııı taktır~.e s~tıs bedelinin dörtte hiri ı>eııln miitebııkisi iootrkll ikrııza 
kaJh .. ~ bee musavı tl'lksitte bes senede ödenmek kavdlvle de ıatış yapılabi
lec,.ktır. 

Taou senedinde yazılı hudutlar şunlardır: 
Sa.rka.n ve cenuben ciftliki hümo~•un arnziııi, şı:arben Mo,.konun d,,.C.innen 

tRrlkı, eımall"n Cemal (bey) evtamı tarlası iken elyevm Bosnak Hüsevin 
(ava) tarlasıdır. 

Ara1inin hRli hazır vazivetinin taou sicilline uvS.?un olmamasından dolavı 
mii<ıterilrr bankamıza karsı hic bir hok "" müta1ebedf" bulunnmnzl r. Bu )ti
b11rla i'lt('kHlrrin d11hl\ evvd nrazivi mah~llen szörmeleri m,.nfaatleri iktiza
sındandır Fazla tafeil:lt almak lcin Tcot>köv tarım kredi koope .. atifim;ze 
veva bankamız zirai krediler servisine müracaat edilnı .... i lüzumu ilan olu-
nu~ 4962 (2456) 

1 ~--~--~---~~--~~~--~-----------~------

BUGL'N HERKES YENiDE 
AY LOGARKEN 

JEANETTE MACDONALD • NEJ .. SON EDDY 

KACIRILAN COCUK 
MELVYN DOUGLAS • LOUİSE PLATT ... 
AYRICA: M. U. Mtl. MEMLEKET JURNALi 

S E AN S LA R : 12 - L45 - 5.01) - 8.15 Te.. Cumartesi, Pazar 9 DA-

Kar~·~2~a ~9"'ekuya.ı:sun:!a Sa!P.l~I< Arazi. .. 
T. c. Ziraat Bankası İzmir Şubesinden: 

Kannvnknnın So~ukkuvu sPmtinde CnkıroP:lu eoknfönın taraft.vninrle ciz
meci Yuııuf vr knvırı v,.1..Jesi S:ımiycden bankamız tasarrufuna erccn bir ku
yuvu. bir f'Vi havi (6475) metre mu,.11bbaı bn~ ile kısmrn LaQ: ve kısmen 
tATlndıın ibaret (24037) mett·p murahbaı arıı.,.i. arık ıırttırml\ stır!'tivle satı
lı~a cıkarılmıııtır. Arttırma. 8/birind kAınun/941 tarihine mi.isadif p117nYt('si 
v,ünü saat 1 O dn bnnkıımızda yaoılacPktır. Alncl'lr!ımı,.ı kıırıııl:wck miktarda 
pe~in pııra ile müsteri bulunamnd,;~ı takdirde satıs b<'d .. linin dörtte bir Df'sin 
ve mütrb .ki"'i ipotekli ikraz!\ kalb .. n J.-.,s senPde bt"s müsavi tı-bitl<> öden
mek şartiyle de satıs yapılabilecektir. Tnouda ka\•dı olmflmakla beraber her 
iki S?nvrl menkulde d,., ze\'tin aiiacl11n vardır. Arnzlnin h&li hazır va;o:ivetinin 
tapu sic;line uvımn olmamasınrfıtn dolavı mÜ•tf"Pİler b"nkamıza karsı bir hak 
ve mutalebedr hulunnma..:lar. Bu itiba .. la f,ıeklll"rin dahııı evvel tırRzivi ma
hallen S?ÖTmeleri menfaatleıi iktizasındandır. Fazla taF•ilfit almak icin ör
n~kköv (Dedeba81) tarım kredi kooper.,.tifimize veya bank•rnız zirnt kredi-
ler eervisine mliracaat edilmesi lüzumu ilin olunur. 4961 (2455) 

SANIPE ı 

Biryük kuyu yapılacak 
Avdın Erbeyli incir ıslah istasyonu mü

dürlüğünden: 
Müessesemizde 3 metTe lcutnında 23 metre dcrlnlıı:-fndc kuru betondan hır 

keson su kuyusu yaptınlacaktır. Talip olanlann müessesemize müracaatları. 
11 15 19 23 4702 (2372) 

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

Orta oJıul mezunlarından jandarma Gedilıll 
Erbas oJıuJuna talebe alınqcaJı.. · 

JANDARMA GENEL KOMUTANL1~1NDAN ı 
1 - Okula ci.rdlkten itibaren iki buçuk sene sonra jandarma gedikU çavu

§U olmak ve aynı zamanda askerlik hizmetini eönnek üzere orta okul mezun
lanndan gönüllü jandarma kayıdına başlanmıştır. 

~ - Cedikli okulunu muvaffakıyetle bitirenlere kanun mucibince lqe b&
delı (54) lira verilecek ve hizmetlerine devam edenler ( 134) liraya kadar 
maaı alabileceklerdir. 

3 - lsteklilerden aranan ıartlarla okula girmek staj ve saire için izahat 
almak ve gönüllü kaytedilmek isteyen bulunduklan mahallerin jandarma k~ 
mutanhklımna müracaat ederek matbu izahnameyi görmeleri ilan olunur. 

2~ 23 25 4897 (2~45) 

---------~-------
KOLAY VE SERİ YAZI 

C Ö S T E R t S L t V E D A Y A N 1 K l .. 1 
UCUZ VE TEMİZ 

Tüccar, bankacı. memur, talebe, 
ve her kese tazım olan kopya 
ktığıdiyle beş kopya çıkaran, 
mürekkep nyar tertibatlı vo 

bir sene teminatlı 

Her lıesln lleJıledljl 
N.M.DELEH 

Dolma k•lemleri Geldi 

Fiatı 225 kuruştur 
TÜRKlYE UMUM ACENTESi ı NA 

FİZ MUSTAFA DELEN - İZMİL 
~--------~--------~ tzMtR DEFTERDARLICIMDAN : 

926 ıeneslnde izmirde Karantina mahallesinin yıldız tepe ıokaiında 
kain 1 7 numaralı arsayı 81 O lira bedelle ve bedeli 8 sene ve 8 müsavi tak
sitte ödenmek şartile hıızinedcn satın alan ve o tarihte Karvyakada iıtasvon 
civannda mukim olduğu müzayede kaimeslnde yuılı bulunan komiıvonca 
Osman Nuri müteaddit defalar emnivet müdürlüi?ü vas1tasilc aranm1e ise de 
hüviyet ve adresinin teabitine imkan haııl olmamıstır. 3524 numaralı tecil ka
nunundan istifade eden mumaileylıin ilan tarihinden itibaren 3 ay zarfında 
ipotekli tapu alarak namına tescil muamelesini yaptırmRk üzere müracaat 
etmediği tnkdirde mezkur gayri menkulün 2490 numaralı arttırma ek,.iltm• 
ve ihale kanunu hükümlerine ~öre ve m~terl hesabına satılacaiı teblürat 
makamına knim olmak üzere ilan olunur. 4957 (2454) 

JZMIR ES A'f! VE Al.fA.Lt BANKASJNDAN : 
İsimleriyle hisse senetlerinin nunınralan nsnğıda yazılı olan hissedarlanmn 

hisseden mUtevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerinde
ki hisseler esas mukavclcnamcmizin on sekizinci maddesi hiikmiinc göre An
kara Kambiyo borsnsmda sattınlmış ve iptal olunmuştur. Satın alanlara yeni 
hisse senetleri '\'erilecektir .• 

DCNKÜ NfiS&ADAN MABAT 
Sıra Jlisse Hisse veya İsmi '\'& Adresi 
No. adet makbuz No. 

1002 Ol 
1006 01 
1007 01 
1008 02 
1010 01 
1022 01 

1023 Ol 
1027 01 
1033 01 
1038 01 
1046 Ol 
1049 01 
1051 01 
1053 01 
1055 02 
1064 02 
1070 01 
1073 02 

1074 01 
1078 01 
1080 01 
1089 01 
1094 01 
1108 01 
1109 Ol 
1113 Ol 
1114 Ol 
1115 Ol 
1120 01 
1126 Ol 
1133 Ol 
ll40 02 
1149 Ol 
ııso 02 
1153 02 
1154 02 
1155 02 
115G 02 
1157 02 
1162 02 
]]65 02 
l1G6 02 
]]70 02 
]]73 02 
1175 02 
1177 02 
1180 02 
1182 Ol 
1183 Ol 
]184 Ol 
1198 02 

1231 02 
1271 02 
1280 02 

1324 02 

1332 02 
1339 02 

1489 02 
15ll 02 

1516 01 
1517 01 
1518 Ol 
1523 02 
]524 Ol 
1527 02 
1530 02 

1682 
1685 
1686 
1687/1688 
2/15505, 15506 
4542 

2/31527. 31528 
21509, 21535 
2121512, 21513 
2883 
1/21825, 21857 
2/21545 
1699 
1708 

İzmir Oliston tütün kum. ustabaşı Hayri Rqlt 
İzmır Kız lises! Mukadder Mehmet 
İzmir Ticaret mektebi No. 314 Numan 
İzmir Birinci Belediye ca. No. 28 Hasan Fehmi 
İzmır İkiçeşmelik No. 19 Mehmet Emin 
İzmir Orta muhtelit Mek. No. 275 Turgul 

Hidayet 
İzmlr Orta muhtelit Mele. No. 218 Bekir İsmail 
İzmir Orta muktelit mek. No. 130 H:lml 
İzmir Orta muhtelit mek. No. 147 Cahit Tevf!lıl 
İzmir Orta muhtelit mek. No. 230 Cevdet 
İzmir Orta muhtelit mek. No. 131 Numan ~ 
İzmir Orta muhtelit mek. No. 233 Nuruhayat 
İzm!r Orta muhtelit mek. No. 134 Yako 

1704/1705 
2/20399, 5/10322 
1711 

İzmir Karataş tramvay cad. No. 144 Yusef 
İzmir Karataş Teşvikive sokak Hacı Yako 
İzmır Mahmudiye $. Kazanç katibi Muhsin 
İzmir Karantina iskele cad. No. 17 Asumaa 
İzmir Teperik Kliğıthane cad. No. 46 AhaMıl 1811/1812 

veAll 
1813 İzmir Bakkal Nuri Çavuş 
4592 lzrr.ır Kız muallim mek. No. 83 Mübeccel 
1229 İzmir Kız muallim mek. No. 133 Samahat 
1238 İzmlr Kız muallim mek. No. 33 Emine 
1243 İzmir Kız muallim mek. No. 267 Sabiha 
1258 İzmır Kız muallim mek. No. 13 Fethiye 
5880 İzmir Kız muallim mek. No. ~7 Neriman 
4fl68 İzmir Kız muallim mek. No. 35 Firdevs 
5468 İzmir Klz ticaret kursu No. 2 Macide 
21fi22, 21273, 21279 • Kız ticaret kursu No. 49 Nezahat 
1815 İzmir K 1raz hanı Avram I..evi mn1asmda Etem 
1263 İzmir Kız muallim mek. No. 38 Lütfive 
1270 İzmir Kız mua1lim mek. No. 22 Nushet 
1717-1718 İzm!r Geri tütün kum ustabaşı Vehbi 
17:16 İzmır Ririncl kordon Yeni Asır lokan. Mehdi 
172311724 İzmir İskiın sevk ve iase memuru Sükril 
1727 /451 O İzmir İ!';kl\n kfıtlbl Yunus 
l728/l729 İzmir fc;klin sevk ve inse kfttibi Rami 
1730/1731 İzmir fcoHn t!'fftz memuru Muharrem 
1732/1733 İzmir fc::kôn teffiz memuru Yusuf 
1734/1735 İzmır fcokfln teffü. kfitibi Orhan 
1841 /1842 İzmir Pnvındır İckan memuru Halis 
184711848 İzmir Bornova i kftn memuru Cemal 
1849/1850 İzmir Foretcvn icıld\n kfıtibi Mel met All 
1742/1743 İzmir fc:kAn drıiresinde MesAh Mehmet Nurl 
174611747 İzmır İcıki\n dairesinde Mesah Kemal 
1748/1749 İzmir f-.knn clairec::i tevz: arazi k!ltibi S. Halil 
1853/1854 İzmir İc;Hın rlairec::i tev7.i arazi Oc::ınan 
185611.857 İzmir İc:kan dairecıi te"'7ii llratl Sait Çelebi 
18:19 İzmır Kız }Lc:ecıi No. 12 Snnive 
1750 İzm:r 'Rir:nci ko .. don Yeni A.'ilr J.,okan. Ahmet 
53!'\0 İzm r Kız li!';esi No. :>74 Hnlime Murtaza 
liG5n766 İzmir Gaziler mnh~llf' Re la,·a bahçe sokali 

1797/l800 
44Hll4417 
4439/4440 

4750/4751 

4721/4722 
7401/7402 

3160/3161 
3318/3319 

3329 
33~0 

33!ll 
381213613 
5/508 
10105/10106 
10/922 

No 170 NP"im Yunto 
İz.mır Bel<'divf' ka1"'.';1sı M<ıhmut Siil('vman 
İl.mir Arnc:trı 1110. nı; rnnnifaturacı Bohor Man1 
İzmir 1 inci ~hmhi naTıın No 14 hazır elbiseci 

Knsnbalı Hasan Sain 
İzmir Gazi bulvll"'' N:ııl taksi otomobilleri sa

hibi Nail 
İzmir Ac::msör 9 Evliil ~ok:ık 82 No. Niyaz1 
İzmır Bakır hP,.t,..,•nn itimat S. M. Nuri ve Ka

s1m Snmi 
İzmir Karşıyakn J(urııforaet Haındi 
İzmir • ~oll1ıkkuyu No. 71 tUtünc\1 

Adil Cavu 
İzmir .. Çilicedittnrı Must~fn o~ M. Nedim 
İzmir • • ı:rnc:rvin oi!:lu 'Mehmet An 
İzmir .. • Haydar o~lu Sül<.>vman 

Mt'nenıen 'Rnkknl Rıd,,nn 
Menem"n F1nncı T<'vfik 
M,.nemPn M,,c:evi m::.l.alleslnde Davi 
Menemen B::ı.k~l Faik Ata 

SONU YARIN 
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Afrikada Mihver. ordu-
sunun ühim bir k smı 

er icine alındı.c. 
~ ., 

r.etc n "re Libya harf"kfı
leh ·ne ink f göst rm ktı-

.ı 1 r, C:ollum, Sidiömer ve Si
d r z k 1 l rindf" mıhver kuvv tlc
rin n muh m kı mını genis bir çenber 
içine almı }ardır. ingılizlere göre bu 
çenber daralmaktadır. S'mdi meydan 
muharebesi bu üç mevzıin teşkil ettiği 
saha içinde devam etmektedir. 

Simdiye kadar mihver tanklarından 
200 den fazla tank harp dışı edilmiş 
bulunuyor ki yok edilen tank miktarı 

ruk arasınd toplamıs olmasını ve ln
gilizleri bumda karsılnyacağını kabul 
etmek güç olur; böyle hareket etmiş 
'se büyük bir h taya düşmüs demektir. 

Jnmliz kolları Tobruktnki kuvvetlerle 
henüz birlesmemistir. ingilizlere göre bu 
birleşmeye mani olan sebeplerin en mü
himi dü mnnın T obruk önünde çok mü
him miktarda mnyn tarlaları vücude ge
tirmicı olmasıdır. 

ALMAN - RUS HARBt 

bir tümendeki mevcudun yarısına var- Sovyet - Alman harbine gelince :Al-
mış demektir. manlar bir buçuk aydanberi muharebe 

Yukarıda isimlerini andığımız mevzi- ettikleri Rostofu işgal etmişlerdir. Bu 
ler arasında her taraftan irtibah kesil- haber heniiz Ruslnr tarafından teyit 
miş olan mihver kuvvetleri fngilizlerin edilmemi tir. 
kuvvetli çenberinden kurtulmak için Rostofun işgali, Kafkasyaya girmek 
harp etmektedirler. Cerabuptan hareket için bir kapı açmak demektir. Fakat bu 
etmiş olan kuvvetli lngiliz lutalan Tob- küçük kanıdan Kafkasyaya sarkmak im
rukun 20 kilometre yakınında Eladen kanı henüz ba•lamamıştı;, Almanların 
mevkiine gelmişler ve Kaput.<ıoda mih- sol cenahtaki Rus kuvvetlerini şimale 
verin en mühim muvasala yollarını kes- atmadan evvel yapacııkları ileri hareke
mi~l .. rdir. ti cok tehlikeli olur. Bu sebeple buırün-

Eğer Jngilizlerin iddia ettikleri şekil- ]erde cnuba doğru hareketleri pek ihti
Cle mihver ordulannın büvük bir kı!lmı mal dnhilinde görülmüyor. 
böylece bir ıaha içine ıık~ıp kalmı$lar- lnıı:ilizlere Ş?Öre beş aylık harbin en 
.,., Libya harekahnın mühim kısmı şim- büyük muharebe"i Moskova önlerinde 
Cliden lnfrilizler lehine neticelenmis ol- ~,.reyan etmekt .. dir. TulRda Sovyetlere 
4ıu~u söylenebilir. Bununla beraber, karşı yapılan tehdit ciddidir. Ceph,.nin 
mihver kuvvetleri komutanı RunmPlin di~er kısımlarında kayde değer mühim 
en büyük kuvvetlerini Sollum ve T oh- inki§aflar olmamıştır. 
IDOOaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao~~~~~~oO!~~~;Y.'~J'!".~O!~!!):~:ı'l~~~O!~O!~~~~~~~~~~~~aaoaoaoaaoa~a~c:x~ 

Siya•i va7.iyet Makineye 
• ,7 .,. k 

ltalvada ve Vi· ' *"" ır en 
••••.ı 

şide Şimali Af.. Lrbyaa':. harekat 

rika için en- Y f'ni Zf'landa knvvf't· 
dişe fazla leri Kaınıtzo kale-

-•- sine ~irdiler 
Radyo gaqtesine göre şimali Afrika- -•-

aaki İngiliz kuvvetlerinin yaptığı taar- Alrikadaki harekAt va• 
ruz dünyanın ilgisini üzerine çeken en 
&nemli hAdise olmaktadır. Son 24 saat ziyetl ingllizler lehinde 
içinde gelen haberlerden harekatın ln- Kahire, 22 (A.A) - Öğrenildiğine 
sllizlere elverişli gelişmekte olduğu an- göre Yeni Zelanda kıtalan Kaputzo U.. 
laşıbyor. BUyUk bir tank muharebes!tı- lesine ginni lerdir. 
den bahsediliyor ve İngilizlerin bu çar- Kahire, 22 (A.A) _Orta şark İngiliz 
paşınada Alman tanklannın yansını im- k ı!L bl"Y• Dün b .. 
ha ettikleri söyleniyor. Yine İngillzlere umum! arargwıının te ıgı : tı-

tiln gUn merkezi Kaputzo - Gabraleh -
ıijre Alman kuvvetlerinin mühim bir S!di Rezek - Ücı:{eni olmak üzere geniş 
kısmı sanlmıştır. bir bölgede bUyUk bir tank meydan mıı· 

fng!liz radyosuna göre Almanlar Gi- harebesi inkişaf etmiş1ir. Taktik vaziyc
rit adasından kuvvet getirmeğe teşe~ tinden tam surette istifade eden gene· 
l>Us etmişler ve Ciritten gelen tayyare- raJ Cunningham esas zırhlı kuvvetlerini 
Jer ~Uşlerdir. doğudaki esaslı Alman tank topluluğu 
Bmımı1a benber her ild taraf Jruv. ile batıdak! daha ufak tank topluluğu 

ftt1erl henilz bUyQk muharebeye giriş- arasına yerle$tirilm~. Esas Alman 
iniş delillerdir. Roma ve ona ayak uy- tank kuvvetlerinin batıya dolru bir ııe
tlunm mihver radyolan Afrika hareke- dik açmak için yaptı~ bir çok teşebbüs 
tbı.'n. $8rktakl Alman bas1omıı azalt. akim bırakılmıştır. İki tarafın tank ka
mak l~ Rusyamn talebiyle yapıldıtını yıplanm tahmin icin imkAn hAsı1 ol· 
blldlrlyarlar ve Stalini~ artık Çörçil1e mamıştır. Fakat d~an kaytl>lannm 
elele verdllbıl illve ediyorlar. . yeniden biz.im kavıt'lanmıtdan fazla ol-
Taarnızun ftalyada pek derin bir te- dulu bilinmektedir. Bu esnada Tobruk· 

llr yaptılı anla$ılıyor. BtıtUn Faşist ha- takı İnJrl}iz kuvvetleri donanma tarafın. 
tipleri seferber bir hale gelm~erdir ve dan haftalarca sUren bir mUddet zarfın. 
halkı teskine calısıyorlar. BUtün hitabe- da yavaş yavaş kaleye çıkarılan mil
lerde en ziyade g<Sze çarpan nokta Al- him tank kuvvetlerinin mUzaheret:yle 
man yardımına verilen ehemmiyet ol- dün sabah Sidi Rezeki tutan kuvvetler
nıuştur. Sinyor Ansaldo, İngilizlerin ılk le birlesme maksadivle bir cıkış hare· 
hamlelerde zafer kazansalar bile netice- keti yaonwılardır. DUn ö~le üzeri Tob
de Almanlarm yardımı He tekrar Mısıra nık mUdafaa cenberinin bes kilometre 
kadar geri atılacaklarını söylemiştir. cenup do~da kuvvetle müdafaa edi
Sundan İtalyan efkAnnı kötü Akibetlere len bir düşman mevki! ile civarda daha 
hazırlamak istenildi~ eeziliyor. az ehemmiyetli bir mevzi· zaptedilmic; 
Diğer taraftan İnıiliz ve Amerikan ve ~nes batarken Tobruk kuvvetleri 

gazeteleri de şimal! Afrika hareklbnın şiddetli bir mukavemet karsısında daimi 
lnem:ni belirten yazılar yazıyorlar, bu terakkiler kaydetmekte bulunmuştur. 
elandan alınacak neticelerin İtalyanl:'; Hudut böl~sinde Halfava ile Sld' 
Uzerinde a~ bir darbe teşkil edecegı, Ömer arasında müdafaa edilen mevzii 
:Akdeniz vaziyetinin sağlamlasacağı va tutan mihver•kuvvetlerini cenber altına 
Fransız sömürgelerin~ esa_sl_ı bir te:ıir alma~a hedef güden hareketlmlz bütün 
husule J(elece~ tebarüz ettirilmektedir .. gUn memnunivet verici bir tarzda lnki-
vlştNtN TEDBiRLERi şaf etm!ştir. Hava kuvvetlerimiz düş
Anla$11an Viştde verilen 80D kararlar rnan Uz~rinde hlkimiyetlerini idame et

bu sonuncu vaziyetin neticesidir. Vişi mis ve bomba tayyarelerima dUsmanm 
politika adamlan, Tunus ve Cezairin tank ve motörlU naklive topluluklanna 
Suriyenin Akibetine ub'atılmıyacağını karşı muvaffakıyetli hücumlarla ka~ 
bildir1yorlar ve bazı tedbirlere baş vu- muharebesme müzaheret eylemişlerdır. 
ftlyorlar. General VeyR&Ddın tekaüde Ht11Asa dünkü ~ Alman bac;kuman-
11evki bu tedbirlerden birisidir.. Fakat danlı~nın ilk silrpriz darbesinden ken
genernl Veygandın ehUvetine mi yoksa d1slni toparlamasından sonra beklenmesi 
ıaıdakatine mi itimat edilmiyor, bu he- icap eden alır carpı!11111alar devam eyle
nüz malO.m d~ldir. milrtir. Bu seferin ilk safhasında düş· 

Vişi hilkümeü tedbirlerine devam edi- mana indhilen a~ darbenin tam neti
yor, alman haberler. Vışi hilldhneti ha- celerinin tahmini mUmkUn oluncaya °" nazınnın ~ali Afrikaya gittiğini ve kadar daha bazı elddetli caıı>ısmalann 
bir Alman iktısadt heyet.:mn de gitmek vukua gelece~ muhtemel bu1ımmak1a 
Uz re nldu·u bildiri~or. beraber bUtUn böl~lenie vaz!yet lehi-

.ALMAN - RUS HARBİ mize inkisaf etmektedir. 

Afrika harpleri 
---·---

Al n_ an zırhlı 
kuvvetleri iki

ye avrıldı -·-Herşe y başlı yan bü-
yük tank me vdan 

muharebesine bağlı 

Al ~ANL R GAFiL AULANDI 
DiYORLAR 

Nevyork, 22 (A.A) - Kahirede sala
hiyetli kaynaklardan bildirildiğine göre 
Tobruk limanında muhasara altında bu
lunan Brltanya kuvvetleri cenup batı is
tikametinde muhasara hattını yarmış
Jnrdır. Bu hatta beş kilometre kadar dı
sanda bazı mevkiler. ele geçiren İngiliz 
kuvvetleri ilcrlC'mckte olan ve Tobruk 
cenubunda mUhim mevziler zaptetmiş 
olan Britanya mntörlü kollariyle birleş
mel!c çalısmaktadır. 
Diğer taraftan sC'kizinci İnı?iliz ordu

sunun harekatı mühim bir şek:lde gelis
mekte ise de taarruzun tam neticelerini 
ölçmek icin vakit henüz erkendir. 

Al..MANT,AR GAFiL AVLANDI 
Kahire, 22 <A.A) - Royter muhabiri 

bildiriyor : Ordumuzun taa1TUZunda Al
manlar tamamen ~afil avlanmı~lardır .. 
B1r suba:v1m17.ın decli~i gibi biz onları 
T>antalonlnnnı ayaklanna ıte<'irmeğe va
kit bulmadan yalrnlad1k. Almanlar küt
leler halinde tanklarım•zın hücumuna 
n~rnıc;Jar ve eok sevdikleri cevinne? 
hareketinin kendilerine kar!lı tatbikini 
..,.ömıii..ılerdir. Halfayl\ gecidinde müda
faada devam eden Almanların vaziveti 
;;mits1~"lir. Deniz kuvvetlerimiz tarafın
dan düoımıonın cenahları bombardıman 
ediJm,..ktedlr. 

tr.Al.VA'N DONANMA~l ~"EREOE': 
İtalvan donnnrnasnım vardıma gelme· 

si ztımanı simdidir. Faknt bu donanma 
k:malı lmlunduvu limanlardan aynlm1· 
yor. 

İki alayımız yalnız hnsına 57 Alnıan 
tankım tnhrin etmislerdir. Arveci 1tai
van ti\meni ricat yolunun kesilmemesi 
lcln bntıva doi?:ru Cf>kilme'!e bac;Jam1crt1r. 
Kft '{>TTTZO tuwtsfNn"€ l\fUHAREHE 

Kahire, 23 ( A.A) - Rovter ajancımın 
Kahirede bulunan başmuharriri mister 
Cnl"lin~ bildiriyor : 

Libya taarruzunun başlıca muharcbe
cıi dün ö~lcden sonra Knuntzontln 70 ki· 
lometre batısında baslam1!rtır. 

Snlfıh:vetli askerl mahfillerde dlln ak
şam yaoılan beyanata göre muharebe 
rok mUsait bir sekiJde inkiS3f etmekte
dir. Almanlar "birbiri arkasına Uc: defa 
hücuma gccmisler, fakat her defasında 
tank itibarlvle İn~lizlerin uğradığı ka
vıplardan daha ağır kayıplara uğramış-

Amerika .. Japonya 
---·---

~ üzakereler 
şimdilik çık

maza saptı! -·Mamafih makul bir 
anlaşma inıkanından 

da bahsediliyor 
-9-

JlPONY HiNDiCi IDEfı 
ÇIKACAK ~1l? -·-Ne\york, 22 (A.A) - Vaşingtondan 

Ncvyork Herald Tribün gazetes.inc bil· 
dirildiğine gör.c Jnponya ile Birlesik 
devletler arasındaki müzakereler, Ja
ponya mihverden çıkmağa yanaşmadı
fimdan bir çıkmaza sapmıştır. Bununla 
beraber görüşmeler esnasında makul bir 
anlaşma imkanları da beli..'"Dliştir. 

Muhabire göre eğer Amerika ekono
mik tahditleı'İnin bir kısmını kaldınrsa 
Japonya da flindiçinideki kıtalarım çe
kecektir. Fnkat Japonyanın fikri Hindi
çininin idaresini Vişiye vermek d~l
dir. Amerika Birle.Şik dev1etleri Hindi
çinide bir mahalli Annam hükümeti kur. 
mak niyetindedir. Bu mahalli hUkümet 
de bir nevi beynelmilel kontrol ofisi ile 
iş birliği yanacaktır. 

RUZVELTtN BEYANATI 
Vaşington, 22 (A.A) - B. Ruzvelt ga

zeteciler konferansında sorulan suallere 

Karadenizde batırılan vapurumuz 

Yenice, Bulgar karasu 
ları içinde torpillendi 

H~~·se haklwıda tahkilcat yapdıyor •• Yalnız · 
kişinin kurtulabildiği anlaşılıyor .. 

İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Ycnica siye simidi olnrak 25 can kurtaran yel 
vapurunun torpillenmesi hadisesi etra· ği vardı. Bunlardan istifade edilmeme 
fında tahkikat icra edilmektedir. ne sebep olarak gemin!n ihtarsız ve 

Vapur sahibi ile Burgaza iltica eden surette batırılması Jt(istcrilrnektedir 
vapur kaptanı arasında bir telefon mu- * 
haveresi yapılmıştır. Vapurun hududu- Sofya, 22 (A.A) - Karadenizde b 
muzdan 10 mil ileride Bulgar kara sula- tan Yenice Türk vapuru hakkında So 
nndn Öabrıldığı anlaşılmıştır. Mürette- yada alınan malumata göre vapur B 
battan 11 i kcyıptır. Vapurun sahilin gazdan hareketinden 4 saat sonra ba 
yakınında torpillenmesi mürettebatının mıştır. Bulgarfor dalgaların şiddet' 
bir kaçının lmrtulmuş olması ihtimalini rağmen vapurun mürettebatına y 
akJa getirmektedir. ma çalışmış iseler de yalnız iki kişi k 

Batan YE'.nice vapuru 20 bin liraya tulmuştur. Vapurun kaptam vap1,1J' ba 
sigortalı idi. Vapurun kıymeti 200 bin madan az evvel bir tahtelbahirin · 
liradır. SUrati l1 mildir. Gemide tahli- kopunu gördüğünü b!ldirmiştir. 
~J"~acacaaaccaaaacaaaacaacaaL 

Pahalılık, aylıklı ve üc-
retli memurlar 

cevabında, Amerikan - Japon görUsme- Kazançlal'I muayyen ol an sınıfın terflhl ~n aJ• 
}erinde hiç bir inkişaf kaydedilmediğini naealı tedbirler tetfıUı edflf.ıop .. 
söylemiştir. ı 
Görüşmeler hakkında iyinserlik (nik- Ankara, 22 (Telefonla) - Kazanç- ta bir on üçüncü maat eaaaını kabul ed 

binlik) gösterllmesi caiz olup olmadı~ ları muayyen olan aylıklı, ücretli veya ceği hakkındaki fllyİalar yersiz aay 
hakkındaki bir suale cevap vennemiş- yevmiyeli aınıhn hayat pahalılığı önün- maktadır. Bu tedbirin memur sınıfı 
Ur. deki durumlan günün ,_evzuu olmak kısa aürecek bir müddet için koruyabil 

Va.ş}ngton, 22 (A.A) - Hariciye nazı- vasfını muhafaza etmeltte ve bu sınıfla- ceği kanaati mevcuttur. Alınacak te 
rı Kordel Hall, Japonya ilo? yapılan mU- nn terflhi fçln alınacak tedbirin ne ol- bir muvakkat mahiyette olacağınd 
zakcrelrln henüz iptida! safhada olduğu- maaı lazım geldiği tetkik ve mütalea meV%Uu bahis sınıfın maaı veya Ucr 
nu söylemiştir. olunmaktadır. Parti grubu mahafili ka- lerinden alınmakta olan vergilerde 

UZAK SARKTA MÜDAFAA dar icra vekilJeri heyeti de ayni mevzu tenzil icrası da umumi bir çare ea:nlrn 
~TtBA Ti HAZffi üzerinde durmaktadır. Verilecek pren- maktadır. Diiler taraftan öğrendiği 

l.ondra, 22 (A.A) - Uzak şark lngi- aip karanna göre maliye vekaleti icap göre bazı valiler mahani icap ve za 
liz fevkalade murahhası D:.ıf Kuper aşa- eden Formalietlerln hazırlanmasına te- retlere göre hükümete ayni mevzu e 
ğıdald beyanatta bulunmuştur : vessül edecektir. DeTletln memurlar fında muayyen tekliflerde bulunmutl• 

- Malezyanın müdafaası kuvvetlen- icin fazla bir maaı vereceği ve fevkala- dır. Bu teklifler hep beraber tetkik 
ciirilıni.ştir. Holanda Hindistanı ile sıkı de ahvale munhasır kalmak üzere yurt- mektedir. 
bir iş birliği yapılmaktadır. Siyamhlar -=ıcooar:ıcoc:mıcıacaocıoo~)OC~~ıcc::ıoaoooaı•••••••~ 
t~cavilze uğrarl~rsa me~l.?~etlerini mil- Yeni koo rdinas "On kararları 
dafaa edeceklermden emırum. T 

-------ıwwttıww-------
Cep hede bir ölüm 

---·----
Almanv a en ce-
sur ve yılmaz 

Y alııız lüks hamur ve u 
işleri menediliyor 

t • • • Ankara, 2S ( Hususi ) - Bir kaç gii- kararname de bu yıl haziranmda hn ·av} ... arecısını ne kadar mühim koordinasyon kararlan bata el konmasına dair kararnamenin 
neşredilecektir. Bu kararların birincisi, ncü maddesinin 6 mcı bendinbı b 

!ardır. ka bettı• bazı gazetelerin yazdıklannın aksine fıkrasını değiştirmektedir. 
l"'İRVER TAYYARESİ NEDEN Y olarak undan yapılan bazı maddeleri il- Bu kararname mucibince her~ 
YOK?.. . • gilendlrecektir. Yeni karar undan yapıl· :VUk b8§ kOfU bayvaıı)arma '15, k 
Mih"er hava kuvvetler!nm yardıma - - ması atıhnası ve istihJAkl Mrbeat olan yan lmyvanlara 45 Te kUçUk mw 

gelmemesi benzinsizlikten değil, tayya- Ybbap ........... 21 la• k~ ekmek, fırancola, makarna, vanlara 15 kilo i1zerincleıı verilen 
relerinin meydanlarda hal"eket~ imkAn el zalel'lld bzancblltall şehriye, pebimet, plskill ve ahnit olarak ve yulaf, btıytlk bat bayvan1ara 45, 
bulamamalanndandır. Mhverm Deme tahdit etmekte, goto gibi zevke taalluk §Ulmayan hayvanlara 15 kilo olarak 
ve di~er merkezlerdeki hava meydanl• SODl.'8 maktul dtlftil eden lüka hamur ve un İflerlnl yasak rilecek ve bu 9 SOD tepinden ,em 
n kırmızı toprak tlzerlndedir. Yatrnur- Berlln, 22 (A.A) - Alman avcı filo.. etmektedir. Bununla beraber lokanta ve aulUn ldrakhıe kadar devam edeee 
Jardan çamur haline gelen bu tıoprakte lan kumandanlanndan ytızbqı Fonber- evlerde bUnJar yapılabilecek, tiGaret ve- Yeni kararnamede ldlçllk bq 
mihver tayyareleri hare'kets:zlikten kur- ra tayyarr / diqerek ölmüştür.. Geçen Weti bu ihtiyaç için de bir miktar un 1ar zı'luedilmemlştlr. 
tulınak tein CJl'l"nıvorlar. kanunda Kaıuadada bir esir kampından ayıracaktır. ıtPLtK tmALt 

ALMANLAR İKİYE AYRILDI kaçmala muvaffak olmuş ve bir avcı Kararname mucibince son tepine b- 9S aayıh koordlnuyon kan.-
Almanlar çekilmekten ise bir yarma grubunun kumandMJJlı deruhte etmiş- dar pastacılara ve men edilen hamur iş- ncU maddesi detiftlrilecek ve 

hareketi yapm11_ın tercih ediyorlar. Brl· ti. Bu grubu muvaffaloyetten muvaff .. lerl yapanlara verllmit olan Unlar hilkü- iplik ithal edilmek imllilan temin 
tanva kuvvetleri Sidi Rezekteld Alman kıyete sevkeden Fonberra 21 inci hava met tarafından mübayaa ~dllecektir. Jecek, tüccarın hariçten calbedecell 
zırhlı kuvvetlerini ikiye ayırmıılardır... zaferini kuanmıştı. Ölümiyle Alman HAYVANLARIN YEMİ tikler Sümer Bank tarafından 78P 
Bu zırhlı kuvvetlerinin en ehemmiyet- hava ordusu en cesur ve muharebede Pazartesi gilnll neırolunacak diğer bir yacaktır. 
lisi Kaputzo - Gambut cephesinde, daha en yılmaz b!r subayını kaybetmiştir. ,_~:aıı:;~ıoll!:ı:ıM:aıcıaıc:ıaıaaıaooaa~oooDoı:ıaaıı::ıoıa111ı:ı111ı:ı111ı:ı::JJ1a:11a11ı:ı:ıcı:ı:ıcı:ıM11aıcıı:ııcıaıcıaot •••••••ıoa•••••lllDll 
azı Tobnıkun cenubund~dır. B~. kuv- --.e- ~eçim kanununun defİ•ecefi 
vetler bir yarma hareketi yaoabılırlerse .._. __._. A fı Y 

bu gerçekten kendileri için bir şans ola- .... q ...... aanm n Cll'CI Ankara, 22 (Telefonla) - Mebua eeçimi kanununun tadili ve ba arada 
caktır. Almanların batıya doğru yarma •ef,,.. gelfyop.. dereceli seçim yerine bir dereceli seçim esasınlll kabul edilmesi bahis m 
t~bbUsler!ne mini olan Britanyalılar Sofya, 22 (A.A) - Bir müddetten- Glduğuna dair tstanbulda çıkan bir gazetenin neşreylediği haber hakibta 
düşmanın toplanmasına hnkln verme- beri Sofyada bulunmakta olan Bulgaria- gun değildir. 
den arasına ~isler ve ikiye ayırmış- tanın Türkiye elçisi B. Kirof bugün An- - ·~-:-:_.,.,.,":~t1:~ıoı:..:;,ıcıaıcıaaaaoao7JDl:ICDaoıa111a111a=ıca::ar1e:ıoc••ooıoa•••••••ıoaaat 
lardır. Teşebbil.s müttefıkler elindedir .. karaya dönmek ibue hareket edecektir. Türk .. Bulaar demir· Sırbistanda vaziy~ 
Britanya zırhlı kuvvetleri parlak hare- ~ 

ke~~~~!1mTANKaktadırZAlar.;,...,TI Muharebe bu sabah yeniden baslamıştır. yol 0 1• alerı· karıaık 
.llLUIY.r..aun XIA Fakat dUnldl kayıplar dolayıslyle-bu«iin ~ ~ 
Tabiye noktasından da tesebbilstı el- iştirak eden tankJarm adedi daha azc:lır. -·-

lmnde tutuyorlar. ~ihver dUn sabah Bugün. öğleden aonra Kahirede sall- Sofya, 22 (A.A) _ Burada bildlrll
tanklannın tlçte lirini, akşa,ına kadar h!yetli hır kaynaktan şu beyanatta bu- diline 1are Bulgaristan ile Tihklye ara-
da yansını kaybetmiş bulunuyordu. lunubnuştur : . unda demiryolu münakallb )'akında 

İtalyanlar Almanlara dayanarak bir • - Dtlşman tanklarmı .tahribe de- ba,Jıyacakbr. Bu. Tilrkiyeye orta Av· 
müddet tutunmuşlarsa da Alman kuv· vam ediyoruz. Hedefimiz Libyadakl Al· m1 k tl ri ile ticaret münue-
vetler;nden ayn düşer düşmez teslim man tanklannı yok etmektir. Almanlar rupa me e e e . "....::.L k la hk 
olacaklardır. ÇUnkü maneviyatlan ge- doğudan batıya·dolru gedik açmak için betlerinin gelipneaınde. bu,. ..... 0 Y ; 
çen ~efeltinden daha bozuktur. ellerinden geleni yapmışlardır. Fakat lar verecektir. Bulgaristan Turldyey 

RCYOK TANK MUHABEBaİ geri pilsldirtillmtlşlerdir. Almanlar, sa- demlryolu ile transit ~ Yerecek '!'e 
Kahlre 22 (A.A) - Her şey bUtUn nıldığına göre son tanka kadar çarpış· bu aurele Türkiye ile iyi munuebetlennl 

şiddetiyl~ htıldlm süren büyük tank mala devam etmişlerdir ve batıda ara- idame etmek arzusunun açık b~r d~~~ 
meydan muharebesine baitlı bulmıuyor. lanna Jirmiş olan kuvvetler tarafından idame etmek arzusunun 8ıÇlk bir delilini 
Tanklar karşılıklı ateş pilskürmektedir. ı tutulmaktadır, ıöaterecek.tir. 

•• 

Sofya. 22 (A.A' - B-.:ra 
haberlere göre S.rblatanda .... et 
tikçe kanpnaktadır. Geıaeral 
kuYYetleriyle gayri muntazam pt 
ve komUnlstler durmadan çarp~ 
Bu aoygunculara Y agoelavyanm • 
Sofya ataamilteri Drap Mlhallo• 
profeaör Drakoviç kumanda etmek 
dlrler. Bunlar aylardanberi daiJuda 
tunan Sırp kulUbu tetkilltma me 
turlar. 

Gene,.., aaınıe,,,,. 
..W IHIZIVetl uoflflll 
Parl.. 22 (A.A) - Parimldl 

alnln bildlrdiiine göre General 
lenin aıhht vaziyeti vahlml~r. 

DUn Alman - Rus harbi beşinci aymı 
bicrerek 6 ıncı a>-ına basmıştır. Bu ve- Rusva hakkında daha sert bir d!l ~ 
sile ile İn ıliz gazeteleri Rus cephesinde ]anmaktadır. Gelen haberler. Ruslan.., 
Almanların uiradıklan zorluklara iş&- f anonlara dost bir sivacıet takio etme
ret etmekte ve 6 haftada bitireceklerinı diklerinden şikayet edildiğini bildirtvor. 
sövledikle:-i halde Almanlann beşinci Bunun Va<llinırton J(örüsmelerinin Adeta 
ay sonunda UlA Rus harbiyle uğraştık- kes:ldi~ bir zamana tesadüf etmesi dik-

Marle 
Oberone Ol A k Laurence meyen Ş Olivier 

\-u·TH E Ri NG HEIGHTS 
EMILIE BRONTEN' iN ME.~ ROMANINDAN btTtB 

Atnel'lfıaf~ 
,,ıyecerıuepeee~ .. 
Va'1ngton. 22 (A.A) - Btrl .. 

Amerika, lzlanda ile bir kiralam9 ' 
horc; verme anlasmıuı imza l'tmtlltlr. 
Hul anlatmanın bilha•a lzlaadava 
yecek g3nderilmeal hakkında olduitll 
'bildirmlıtir. 

Jarmı bel"rtıııektedir. kate savandır. 
Rusyada son harekAtm Ruslara el~e- Göribanelerin bu eekli almasının bas-

ri li bir ı kil RÖ!ltennemekte olduJu "~ lıca sebebi Amerikanın Cine yardımdan 
len haberlerden anlacnlıvor; Almanlar vaz gecmemesidir. Amerika Cine daho 
Rostofu ~al etm'şl~rdir. Moskovada d:ı lazla yardım etmek karannı vermekle 
durumun ivi olmadıtı bildiriliyor. Celec laDOn181'8 'llert bir eevao vermiş oluyOT. 
haberi r do~ ise. Moskovanm bu bir Amerika Cine bam mahemesi nakli tein 
be: trlln lcinde dU~esi lkımdır. 80 nakl!ye Rem1sl tahsis ptmlstir. Bunun-

WVSYA .. JAPONYA· AMBltiKA la Amerlbnm Ja~ bGyOk bl:.-
&.yada 9lltlaldlır ..... ~ --- w? al 1 ı llro 

1 AS EDiLEN BU ÖLMEZ ŞAHESER 

EL HAMRA SİNEMASIKDA 
ROJIEO .Jllı.ı.JEft"B NAztu:, ıwmz illa AŞK. ıamdVE IAYDIUT BiR 8BVcl Plud... 

S&\NSLAR: 11-1 -1-1- 'I V 1 DA.. BAŞI.AL BD Gt'll iLK llA'lbm 11CtJZ 8BANS- I 

Amel'llıada ldP ..,,,, 
IH! ,,.,,.,,,,P.,, .. 
Vaşlnsrton, 22 (A.A) - DeYlet ~ 

Uıd P~lhranyada ltçllerln lrJ'eT IJlll~ 
tikleri .maden havzaıma sinnlt ~-il 
balan bu çarpıpnada 12 .,.,,el ~ ...... 


