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SEVKET BiLGiN 
Basmuharriri : HAKKI OCAKOliLU 

E ABONE ŞERAİTİ ~ 1 D~ AM MÜDDETİ Tilrkiyc i~lı1 Hariç için ~ 
E Senelik............ 1400 2900 = 
E AJtı aylık............. 750 1650 ~ 

E Günü l{ecmis nüshalar (25) ktırustur..... § 
~ TELEFON:2697 E 
:it il 111111ı11ili1111111111111111111111111il1il111111111111111111111il111111111 f. 

tlf n "?lÜnderecatından mesulivet kabul edilmez .. 

Gii.zel Edirnede muhteşem bir Tfirk dbidesi: Selimi11e Camii 

Dün "Edirne,, kurtuluşunu kutladı 

Türk Edirne ebediyen 
Türk olarak kalacaktır 

·~------~----~~~--~----~~--~~~-

tcı1rnen1n bayramına Ankaradan ıı!tmlş olan 
bir heyet te istirak etti- General Cemil Taner 
Gençlik teşldlabna bayrak vereli ve bir geçit 

resmi yapıldı... 
Edime, 25(A.A)- Edirne bugUn kur

tu1uşumın 19 uncu yıldönümUnü parlak 
bir törenle ve içten teznhilratla kutla
mıştır. Törende Ankaradan gelmiş olan 
bi rheyet te bulunmuştur. BiltUn genç
Jik ve halkın hep bir ağızdan .söyledikle
ı;i istiklal marşından sonra günün öne
mini belirten söylevler veriJmiştir. Ha
tiplerden Şaban demiştir ki: 

Volganın 
Doğusunda 

---·---
llusfcui llaz•lılilarını 
Uımaıe IHilılı 
•uıaca1ııar mı? 

ŞEVKET Biwm 

Mihver ıuete1eri, doğu cephesinin 
~kez bölgesinde, iki ilk te.şrinde baş
~ en 'bUylk meydan muharebesinin. 
... tfhı tahminler hilMma olarak, kat'i 
~yi vennenüş obnasmı bilhassa yağ~ 
'-r mevsiminin fazla sUrmesine ve bir 
"-ar dmJslnl andıran arazinln zorluk
~ atfetmekte idiler. Şimdi kuvvetli 
L'!lar. başladıl'mdan hareUtm yeniden 
~ıimı. Kmlordumm muka~
te deftlD edemlyecek hale sokulması 
hlr: ıedlmılyeceJjnl yazıyorlar. 
L_ ~a tahminler de bundan evvelkiler 
~r hatab (ılmuyacak mıdır. bunu 
~iyorm. Yalnız "1118 kaniiz ki, psi
ııııolojik AmiTierin hlrind derecede rol 
'hadıldan böyle muazzam bir savaşta, 
"'1.htemel neticeler dUşUniiliirken, ri· 
~ kat'iyet Uadt'! eden bir lis'Ulla ko
~akta hiç isabet yoktur. Zira tan1ıin 
~.bir devrinde ~örUlmemis şekilde ha
"ll(j bir hayat ölilm mü~adelesi yapan 
"'lhetıerin mukadderatı sadece ellerh· 
ftlti milthis silahlara haih değildir. Mo
ttı kuwct '\'C psikolojik unsurlar ekse 
tf)a l1u silalılann listünde bir rol oyna
~lttadır. Vekayi, imdiye kadar bu gö
'1İşU fobJp etmemiştir. Akıllara hayret 
~reeek derecede azametli zaferlerin bi· 
~kısır kalmıs o1malarmın sebebi belki 

dur. 

... AJmanlar, Rns ordu!!.-unun zayiatını, 
it, yaralı ve esir olarak 12/13 milyona 

:~rmıslardır. Halbuki yine Almanlar 
"""IS ordusunun seferber edebilcce~ 
~i kuv\'ctİ 15 milyon tahmin etmiş-

l'ılir. Şayet hakikat hundan iharet .. e 
'°\>yet muknvcmctinin hangi esraren· 
~ kuvnte dayanarak devam ettiği an· 
~lrnaz bir şeydir. Asahi Şinıbun adın· 
~i Japon gazetesinin Moskova muha· 
"-ll'i, son bir reportajında hu mu:ımma· 
~ kısmen a~·dınlntmıştır. Muharrir. bU· 

tı Rusya halkının müst.c\"liyc karşı 
t'lclanruış olduğunu. Moskova sokak
~ ında kadınlar. eocuklar ve ihüynrlar

n bn ka eli silah tutar insana rast ge. 
~~nıiycccğini bi1dirmistir: Bu da, gös

ıyor ki. harpten CV\ clki Almanyanm 
~ kat biiyükfü(ründc arazi knybctmesit. rni{men, lıfıla elinde yüz miJyondnn 

. la bir insan kaynağı hulnnan bir 
'lekct. kavıplannı telafi edecek ye-il" • 
~ k~wvetlcr hazırlamak. it.n~1ından 

c hır 7 .. "man mnhnım teliıkkı cdılemez. 
~ So,'Yctlcr, kendileri için cidden fcla
'-' tli neticeler '\'eren hüyiik meydan 

llharebelerindcn sonra Rusyrunn in
;:: ka~ naklnrma dayanarak yeni ordu· 
tı Yaratmak, l•nrp nınlzcmcsi !mvıpla
'S& ttı nıiimkiin olduğu kadar süratlc te
.. ~_ etmck ~ibi iki lıaynti ıniişkiille kar-

c - Yeni yeni smır]arm çizildiği va
tanlarm bir rüya gibi varlıktan yokluğa 
gtıtiği ve milletlerin geçmiş bütün ör
ne1deri gölgede bırakacak bir cidalle va
tan ve cL~valnn u~da can feda ettik· 
leri şu aıra:laraa bh lrurtu1uşumU%u ve 
kurtulma saadet ve nimetini kutlamak
tayız. Bayramımız ebedidir ve ebedi o:ta
caktır. Kalbimizde AtatUrkü ve fikrimiz
de İsmet tnönUnü yaşatmaktan ibaret 
olan parolamı.zla dilnya çınlasın.> 

Bundan sonra gençlik teşkilatına oe
den terbiyesi umumi mUdilrü General 
Cemil Taner tarafından bayrak verilmiş 
ve askeri kıtalarla mektepliler ve genç
lik teşkilatı geçit yapmışlardır. 

, 
Amerika Müttefik 
topraklarını koru yor ____ , __ _ 
F eleıri.enk Gô .. 
yanına asker 
~önderilecek -·Brezilya bu hareketi 

tasvip ve Gayana bir 
heyet izan;J ediyor .. 

Vaşington, 25 (A.A) - Beyaz saray
da bildirildiğine göre Hollanda Gftya
nında bulunan ve Birleşik Amerikaya 
ham alominyum ihtiyacının ehemmiyetli 
bir kısmını temin eden kıymetli Boksit 
madenlerini muhafaza için buraya Ame
rikan kıtaları gönderilecektir. Bu m§.. 
denlerin muhafaz.ı maksadivle Amerikan 
hükiimeti ile Hollanda hükümeti ara
sında bir anlaşma yapılmıştır. Brezilva 
hilkümeti de bu hususta mutabık bulun
maktadır. 

1NG1LlZLER MEMNUN 
I..ondra, 25 (A.A) - Amerikan kıta
- SOSU 3 ONcü SAHİFEDE -

~-ınıslnrdır. 
t .\ttıeriknn mii ahitler. Urallardan Vol
-~ hana ınn ,.c garbc doI:rru sel hıılindc I 
~ .n t>dcn trenler rlolmm nsker kafilr
) tı. gördiık'erini. Ruc:~ nnm ı?"erilcrindc 
~~rdulnr lın:ı:ulandığım bildirmekte-

- -- -= = = = - -- -- -~ Kozanda bir zelzele oldu ~ = = - -§ Kouın, 25 (A.A) - DUn sant 19.26 da şimal- E s den cenuba doğru Uç saniye süren orta şiddette E 
5 bir yer sarsıntısı olmuştur. Hasar yoktur. § 
3 § 

~ ~ 
- -
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Cümhurlyctin ve Ciimhuriyet cscrLerirıin bekçisi aabahla;1 ~ka.r siytl3i gazetedrr Yın-1 ASm Matbaasında basılmıstır .. 
E!!Z 

Afrika vazi ve t : 
---8---

''A ·ı gı~a,j ve 
"Cialo,, da 
zaptolundu 

---·---
Ga mbut ile Bard< -va 
al'atunda aç,ılan ge. 
dik genişletili vor -·İngilizler huduttan iti .. 

baren u4cou kilometre 
kadar Derlediler 

Kahire, 25 (A.A) - Ortn oark Bri
tanya 'karnrgahının tebliği lngilizlerin 
Agilayı zapt ettiklerini bildirmektedir. 
Tebliğ f ngiliz kuvvetlerinin T obrukta 
bir çıkıt hareketi yaparak iki binden 
fazla esir a1dıklnrını ilave etmektedir 

CIALO DA ALINDI 
Radyo gazetesine göre cenupta Cialo 

mevkii de lngilizler tarafından i"gal 
edilmi.stir, 

GAMBVT MEVKU NEREDE ? 
Kahire, 25 (A.A) - Dünkü ln'liliz 

tebliğinde işgal edildiği bildirilen Cam
- SONU 4 ÜNCÜ SARfFEnE -

XL! 

lib ya horbi ve biz 
·---·---

Türkiye 
i kuvvetlene • 
1 

cek diyorlar 
---·---

Amerikalılara söre 
Tür/tiye bir Alman 

hücumuna uğrarsa ... -·İngilizlerin Llbyadan 
Ru.! cephesinde Alman <UJkerlen_·_b"'_· _1a11_~ __ t_mev __ ki_'i1_ıde _______ sonra İtalyaya taarruz 

etmeleri mahteıneL 
Nevyork, 25 (A.A) - Nevyork He

rald Tribün gazetesi Libyada İngilizler 
zaferi elde ettiği takdirde şu neticeler 
olacağını yazıyor: 

f 
~·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·._..r 

Almanlara ~öre 
oC. • - -·-·-·-·-·-·-·-·~-&ı 

er 
. 
taarr 

ez de 
zde· 

vamediyor 
---·---

Alnıanların "Don,, 
nehrini Rostoftao 

geçmeleri muhtemel -·Amerikaldar böyle bir 
teşebbttsü tellllkeU 
· gör.tlyorlar 

Berlin, 25 (A.A) - Alman tebliği: 

o- ·-·-·-·-·-·-·- - ·-· 1 
J Sovvetl~re ~öre ··-·-·-:-·-·-·-·- -·-·-·-·-· 
Moskov 
önlerinde 
urum ciddi 

---·---
Rostof şimalinde Al-
manlar 100 kilom~t

re kadar geriledi -·uMoskovan şosesi bo-
yanca bir çok köyler 

Almanlara geçtL 

General Vavel Mısırla Süveyş kana
lının emniyeti hususunda her hangi bir 
kaygıdan kurtulacak, bütün vaktini 

- SONU % lNCt SAHİFEDE -

.,.._.., -·-·-·-·-·- ..... ~ -·-·-~ 
logilizler ~ransız 
sahillerin~ bir ih .. 
raç teşebbüsiinde 

bulundular 
Londra, 25 (A.A) - Resmen bildi- ı 

rildiğine göre küçük bir Britanya 
devriye mUfrezcsi pazartesi gecesi 
Fransız sahillerinde Normandiyaya 1 
çıkmış '\"C kayıpsız dönmiiııfür. i 

* Bertin, 25 (A.A) - Resmi teh-

Doğu cephesinin orta .kesiminde taarruı 
......,.,......,._, feylill olma& Clevam ediyor. ._ 

Moskova, 25 (A.A) - Bu sabahki 
$QyYct 'tebliği: 24 SonÜ'şrinde '!II~ 
beler biltUn cephe boyunca devam et
mi:ltir. Muharebeler bilhassa Klin, Tu
la, Kalenin, Mojaisk ve Rosto! bölgele
rinde şiddetli olmuştur. 

lif: 23 • 24 son te,rin gecesinde 
lngifülCT bir kaç gemi ile Fransız 
Mail§ kıyı.unda bir ihraç hareketi 
YJpmak tete!>büsünde bnlunmuı?ar
• ela Alman Sahil tNataryalan ta
rahndan alır kayıplar verdilerek 

Afrikada !ngiliz harekdtını idııre 
eden Gentteıl Kanlnoam General 

Villonla beraber 

Mihver bütün kuvve
tile harbedi vor 
----·---

Af rikada tank 
muharebesi pek 

kanlı oldu -·Muharebe sarih bir ne· 
tice vermecWise de mih,. 
ver tankları çekildiler .. 

Londro, 25 (A.A) - Royter Ajansı
nın muharebe meydanındaki hususi mu
habiri yazıyor: 

Tobruka yaklaşan müttefik kuvvetle
rini daha cenupta harekatta bulunan 
müttefik kuvvetlerinden ayırmak için 
olacak, Alman tank kuvvetleri Pazar 
günü bütün gün devam eden şiddetli 
~ücumlarda bulunmuşlardır. Sık saflar 
halinde hareket eden Nazi tanklan bu 
istikamette harekette bulunmakta iken, 
üç günden beri Birelgols istikametinde 
kalan İtalyan zırhlı tümeninin kısımla
rı da aynı istikamette daha cenuba doğ
ru ilerlemiştir. Mihver başkumrındanla-

• ı;;:n,ıp ~ 11\'("f ı;;: ,\llfJO'J;Hfo' • 

Berlin, 25 (A.A) - Doğu cepheslniiı 
merkez bölgesine taarruz muvaffakıyet
li bir surette devam etmektedir. 
· DON NEHRtNt GEÇiŞ 
~EBBOSO' 
Vaşington, 25 (A.A) - Gazetelerin 

tahminlerine göre Don nehrini Alman
lar Rostoftan geçmeie ~bblls ederse 

- SONU 2 iNCi SAHİFEDE -

ROSTOETA RUS lLERLEYlŞt 
Moskova, 25 (A.A) _ tzvestia gazete

sinin cephe muhabirine göre Sovyet )o. 
talan Rostofun şimalinde 96 kilometre
den fazla ilerlemişlerdir. 

- SONU 3 CNCO SAHiFEDE -

Kaçan Dikili veznedarı yakalandı 

.Kenan mevkufen Istan
buldan getiriliyor 

Vezneclarm çalclıiı a blll liradan yalnız' bepblr 
yerele De 700 Ura ele geçlrlldl 

SOND4KJKA ............. 
Moskova, Mojaisk ve 

'rulada Sov yetler 
biraz çekildiler -Londra, 25 (A.A) - Moskova radyo-

su bu şehrin şiınalindeki Rus kıtalan· 
nın üç kasabayı bırakarak yeni müdafaa 
mevzilerine çekildiklerini bildirmiştir. 

Knlenin clvannda kanlı muharebeler 
cereyan etmektedir. Fakat Almanların 
bir gedik açmak icln yaptığı bütün te
şebbüsler boşa gitmiştir. 

Volokolamskta Almanlar Moskova ile 
bu şehir ar&Slndnki yol boyunca bazı 
terakkiler kaydetmişler ve bir kaç köyü 
ele geçirmişlerse de SovyeUer mevzile
rini muhafaza etm~er ve başka nokut
larda karşı hücumlar yapmışlardır. Mo
jaiskte Ruslar evvelce hazırlnnrnış bu
lunan mevzileı:e in!izamla çekfü~işlcrdir . 
Buradaki otomobil yolu boyunca yapı
lan Alman hUcuınları pilskiirtülmUştür. 
Norofominskte Sovyct piyadesi kuvvetli 
bir Alman piynde milfrczesini bozguna 
uğratmıştır. A1manlar ölU ve yaralı ola
rak 600 kişi ktıybctmişür. 

Sovyetlcr Nnra ınnağı Uzerindeki 
mevzilerini muhafaza ediyorlar. 

Maloyarost1evctz durumunda değişlk-
1ik yoktur. Tulada üstun Alman kuv
vetleri şehrin doğu cenubunda ve doğu
sunda bir az ilerlemi!;lerdir. 

Büyük tank kuvvetleri arasında çetİ'l' 
muhareb<'ler cereyan etmektedir.. Bir 
noktada Rus kıtalan Almnnları altı ki
lometre geri atmışlardır. 

İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Bir müd
det evvel Dikili maliye veznesinden 8 
bin lira çalalılk ortadan kaybolan Ke
nan Sezgipln Bakırköy civarında Mah
mut bey köyüne iltica ettiği Bakırköy 
j~ndarması tarafından tesbit ediltniş ve 
yakalanması l~in tertibat alınmıştır. Ke
nan Mahmut bey köyünden 1stanbula 
gelirken İncirli mevklinde jandarmala
nn kurduğu pusuya düşerek yakalan
mış, üzerinde dokuz bcşibiyerde albnla 
700 lira bulunmuştur. 

Kendisi evvela hüviyetini saklamak 
istemişse de her şeyi itiraf etmiştir. 

Kenanm mütebaki parayı Beyoğlun
da barlarda yediği, şehrimizde bir ay 
saklandığı, bir de bisiklet satın aldığı 
anJaşılmıştlr. 

Adliyeye teslim olunan Kenan mev
kuf en Dikiliye g'önderilmek üzeredir. 

tardedilmhlerdir. 
!NGtLTEREYE BiR ZIRHLI 
TCMEN DAHA CELDI 
Ottava, 25 (..\.A) - Be,incl 

zırhlı Kanada tümeni Büvük Bri
tanyaya nnnqbr. Bu kafile sim
diye kadar Atlantiki geçerek Brl
tanvaya ftl'aJI kafilelerin en b&yü
iücfür. ··-·- -·- - -·-· -·-g-·-·- • 

Rualar mevzıi n:uval· 
lakıvet kazanıyor 

·----·---
Bir çok Alman 
ve harp vasıta
sı imha edildi -·Lenlngrad cephesinin 

bir kesiminde Sovyetler 
llerlemeğe başladı... 
Moskova, 25 (A.A) - Son lıaber

lere göre Sovyet hava kuvvetleri Moa
kova cephesinde faaliyetine devam ve 
Rus piyadesi de gittikçe artan muvaffa
kıyetler kaydetmektedir. Cenup ve ce
nup doğu kesimlerinde harekatta bulu
nan Sovyet tayyareleri pazar günü 39 
Alman tanin, 7 zırhlı araba, asker yük
lü 760 kamyon, benzin dolu 5 7 aamıç 
kamyonu, 25 ağır top, mermi ve mü• 
himmat yüklü yüzden fazla vagon tah
rip etmiş ve iki Alman alayı ile bir ı~ 
veri müfrezesini yok etmiştir. Bir süva• 
ri birliği de hücum k.ıtalanna mensup 
bir taburu imha etmiş ve tabur kuman· 
danı da dahil olduğu halde bf!f yüz Al· 

- c;o ·1 J ~ 1) TO «;;: ı\ m"FJIDE -
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TARiHi ROMAN Yazan: Şahin ...ı ma 

-- en·m vanımda ı imiş? 
m tekiri ad
iveve verildi .. . 

Ko n Kött,.ül ··, Defterdarın lıPn-'i '.'UI ~..," 
ğunu bildirdiğini öa enE ce hayret e mi,Jti 
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Hem pahab sa yor, hem 
de iazla kalmadı diye 

az veriyo!'mD$ Gevherli hanımın bir görüşte aklını 
başından alan ı?llzel delikanlının sırtın
da. kenar yerleri sırmalı, al ren'kte, 
uzun bir ipekli kaftan bulunuvordu. 
Basında kfitibl (•) denilen biçimde ince 
sanklı, zarif bir kavuk taş lyordu. Kavu
ğun her iki yanından fırlayan saç bllk
lilmlerl müteaddit kwrımlar teşkil ede
rek gencin ~·anaklarınn doğru uzanıyor
du. 

O dakikada bir yer minderin1n üzeri
ne diz çökerek oturan Tayyar zade er
kek gilzelllğinin milcessem bir tlm!alini 
andırmakta idL 
Bıyıklan daha yeni terlemeğe başla

mış bulunuyordu. S:ıçlannın rengi gibi 
g6ılerl de koyu slyabh ve bu göı.lerin 
BllzgUn bakışları sade Gevherli hanım 
gibi ~eçkin, haris ve isterik bir kocaka
rıyı def!il, sevdalılarına karşı hissiz dav
ranan katı kalpli. merhametsiz bir çok 
gttzellerl bile baştan çıkarabilirdi. 
Şimdi odanın içinde derin bir sessiz

lik hUkUm sUrtıyordu. Gerek Mehmet 
paşa ve gerekse relsU1trlltt9p Şami zade. 
her lktsl blrden Tayyar zadenin gllıel
Uğlne ve buna inzimam eden derin ze
rafetlne ve terbtyeslne hayran olmu$lar
dı. K8prUlU Mehmet paşa, dellkıınlıya 
sezdirmeden qözlerin•n ucu ile onu bir 
mOddet tetkik ettl. Sonra bu meşguli
yetten kendisini kurtararak Tayyar za
deye dedi ki: 

-Evet efendi oğlum. Adın Tayyar 
zade. bunu anladık. Benim eski arkada
şım Defterdar Hüseyin efendinin mane
vi oğlusun. Onu da öi!rendık. Şimdi ca
buk işin alt tarafını söyle. Defterdar Hll
seyin efendi evinden ne zaman kaybol
du?. 
Sakın kimseye haber vermeden bir 

bildiğinin, akrııbasmdan bir kimsenin ya
nına gitmiş olmasın?. 

Tayyar zade bl11Qr gibi çınlayan se
siyle hemen cevap verdi: 

- tık önce ben de efendimiz ~ibl dU
§ilndUm. Fakat buraya gelip te huzuru
nuza girer girmez işte biltün ilmitlerlm 
kınldı. 

Sadrazam birden bire k~larını çata
rak dedi ki: 

- Senin bu sizDnU htç yerinde bul
madım, delikanlı. 'Bizi görilr görmez 
Umidinln kırılmasına sebep nedir? 
Yoksa bizden ters bir muamele mi g51'
dUn?. 

tşte seni yanımıza aldık. Karşımıza 
oturtup bQttln diyece-klerinl dinlem~ 
amade bulunuyoruz. Senin dilinin altın
aa bir bakla var amma. hlz anlayamadık. 
Cinaslı. kapalı söz istemem. Muradın ne 
fs açıkça btldir ... 
Sadrazamın a~r, öfkeli bir tavurla 

siSylediği bu sözler Tayyar zadeyi bll'
'den bire derin bir ~kınhğa uğrattı. 
Dellkanlı kekeliyerek: 

- Aman efendim, diye haykırdı, ina
s-et buyurunuz. Maksadım yanlış anla
r;ı1dı. Şimdi her şeyi öğl'Cncceksinlz. 

Başınızı a2rıttığım için kulunuzu af 
buyurunuz. Meseleyi sırasiyle naklet
nıeyecek olursam hiç blr şey anlayamı
yacaksınız. Bunun için vaziyetin evvelin
den sonuna kadar anlatılması IAzım ge
liyor. 

Ayağınıza kapanarak yalvannm. Beni 
lUtfen dinleyiniz, efendimız... Huzuru
nuuı girer girmez neden Umltslzlik için
de kaldım, biliyor musunuz? Haşa sOm
me haşa, iktldarımzdan ve kaybolan ba
bnmı bulacağınızdan şUphe etmek aslA 

khma gelmiş değildir. 
Babam iki gün evvel eve gönderdiği 

bir mektupta sizin yanınızda bulundu
ğunu bildirmiştir. 

Köprülü Mehmet paşa bOyük bir hay
rete tutularak telfışla yerinden fırladı: 

- Ne dedin? Ne dedin?. Baban eve 
mektup mu yollamış! Bunun içinde HU
&eyin efendi bizim yanımızda bulundu
ğunu mu haber verivor? HaJbu ki ben 
on beş yıldan beri Defterdar Hüseyin 
efendinin yüzünü hiç görmüş değilim. 
:Allah Allah! .. Buqün sabahtan beri hep 
esrar dolu bir takım maceralar içinde 
yUzüp durmaktayız. Yahudi Hayımın 
kayboluşu hfldisesl bir .. $alcı Emin ağa 
vakası, iki.. Şimdi bunların üzerine 
üçüncü olarak bir de bu Defterdar HU-

(") Eski devirlerde k4tipleTlc genç 
dclikanlılann giydikleri bir nevi kavuk 

seyin efendi meselesi inzimam ctmi~ bu
lunuyor. 

KöprülU Mehmet p:ışn Şami z:ıdeye 
baknrak sözUne devam etti: 

- Ya sen bu haltere ne dersin, efendi 
hazretleri? Sakın Defterdar Hilscyin 
efencli de diğer iki adam gıbi o ı:!izll ba
tskhaneye dUşUrUlmilş olmasın? 
Şnml zadenin yerine KöprülU Meh

met paşanın sualirle cevap veren Ta~·
yar zndc olmuştu: 

- Aman paşa hazretleri bendeniz. ış.. 
te bendenlzin aklıma gelen de budur. 
LUt!en kulunuzu dlnleyinlı. H&disevi 
anlatacak olursam bu işin iç yUzU bir 
dereceye kndar anlaşılacaktır. Ben bir 
oydan beri Hüseyin efendinin bnf!tna 
ujinımıyorum. Çünkü aramızda bir me
sele geçti. Bunun üzerine bab::ı oğul bi
rlblrimlze darıldık ... 

KöprülU Mehmet paşa Ta~'Yar zade
nin sözUnU birden bire keserP.k dedi ki: 

- tşte tuhaf bir iş daha.. Bugiln tu
haf şeyler hep biribirinin peşi Slra !lelt
yor. Sabahtan beri hep bir sUrU tuhaf
lıklarln ka~ılaşıp duruyoruz. Bakalım. 
bu gidişle netice nereye \'atacak acaba? 
Aman o~um. pek mera1'. ettim, Bu nok
tayı da kzpah b kına. Babanla biribl
rinlze acaba neden clanldınız? .. 

Tayyar zade devam etti: 
- Afr efcnd.im, bu · te benim bir gQ

na suçum yoktur. Souradaııı ığıma 
göre efendi babam da bu meseleden ta
mamiyle 'bihaber bulunmakta imiş. Me-

fn de bir kadm p:mn:ığı var-
mı~ ... 

Bu sıradA Şami zade de söze karıştı: 
- Zaten insanın basma her türlU he

U't kadın yOzilnden gelir. Meşhur atalar 
sözUdür: Kadının fendl erkeği yendi, 
derler .. 

Yoksa sen de mi kadın şenine uğra
dın? Ah bu kısa akıllı ve uzun saçlı mah
JQ1dar en tcmkinlJ, uslu erkekleri bile 
bııstan çıkanrlar ... 

Ey anlat bakalım, elendi oğlum. Bu 
kadın parmaj?ı, yoksa sana bir sevda 
oyunu mu oynadı? 

Tayyar zade çarçabuk cervap verdl: 
- Aman öyle değil. efendi lıuretlerl .. 

Sözlerim yine yanlış anlaşıldı. 
Evv le de an.ettim ya. Ben HUseyln 

efendinin öz oğlu değilim. evlAtlığıyını. 

-BtTMEDt-

Lib va harbı ve brz 
• BAŞTARAFI 1 fNCt SAHiFEDE -

Kafkasya ile orta ~rkm mlldafaasına 
hasredebilecektlr. 

TO'RKlYENtN V AZtYErl 
Bundan başka Tnrkiyenln durumu 

daha zlyade kuvv~tlenecek ve TUrk hU
kümeti Alman tehditlerine 'karşı daha 
dayanıklı olacaktır. Çünkü bir taraftan 
İngilizler Akdeniz hAklmlyetlni muha
faza edecekler ve diğer taraftan General 
Vavel Almanlann hücumuna uğradık
lan takdirde TUrklere daha sağlam yar
dımda bulunabilecektir. 

tTALYAYA TAARRUZ 
Bundan başka lngillz zaferi şimnl Af

rikasındn bUyük ak~ler yapabilecektir. 
tngilizler Sicilya veya Sardonya veya 
doğrudan doğruya kıtadaki ltalyan top
raklıırına asker çıkarmak suretiyle ta
arruz edebileceklerdir. 

Nevyork, 25 (A.A) - Nevyork He
rald gazetesi yazıyor: İngilizler Libya 
taarruzuna mehnretle başlamışlardır. Bu 
taarruz Almanlann Moskova Uzerinde
ki tazyiklerini arttırdıkları sırada düş
manı şaşırtmıştır. Bu sırada şark cep
hesinden ehemmiyetli Alman hava kuv
vetlerinin aynlıp Afrikaya gönderilme
si çok gUç ve belki de imUnsı~dır. Bu 
sebeple İngilizler hava üstünlüklerini 
k.aybctmeyeceklerdir. Bugilnkü şartlar 
a.tında Alman kuvvetleri teslim olmağa 
mecbur olacaklardır. 

LtBY A HARBtNtN NETtCELERt 
V~ington, 25 (A.A) - Nevyork Tay

mis gazetesi Libya zaferinin aşağıdaki 
cetlceleri verdiğini yazıyor: 

1 - Deniz hAkimiyeti 
2 - Almanların Rusyndan bir çok ha

va kuvvetleri çekmden yıkılmıyacak 
olan hava ilstUnlüğü. 

Almanlar Sovyet Rusyadan hava kuv
vetleri çekseler bile Libyadakl tayyare 
meydanlarının tahribi benzinsizlik yü
zünden mesele Mihver lehine halledile
miyeccktir. 

3 - Kullanılan malzemedeki ilstUn
lük. 

4 - Mihver kuvvetleri Demede veya 
diğer bir yerde tutunmaıta muvaffak 
olursa bunlar Tobruka benzeyen bir va
ziyet bulamıyacaklardır. Zira Britanya 
donanmasının Akdeniz h&kimiyetl olma
saydı, Tobruk mUdafaa edilemezdi. Mih
ver kuvvetleri bir yerde çemberlenirse 
bu kuvvetler yavaş yavaş mahvolmağa 
mahkOmdur General Romel de bunu 
bildiğinden hareketlerine mUdnfaa siste
mini kabule mecbur olmuştur. 

Pazvnnd çarşısında 1322 nci sokakta 
21 sayılı dükkanda baharatçı Yako oğ
lu Roben Hazanın tuz ruhu sntışında ih
tlkur yaptığı ihbar edilmesi üzerine me
murlar bu ticarethaneye girerek tuz ru
hu istemişlerdir. Roben Hazan: 

- Ancak 250 gram verebilirim. Elde 
faua kalmadı, demiş ve kilosunu 35 ku
ruşa vermesi icap edt'n tuz ruhunu elli 
kuruştan satmıştır. Bunun üzerine ma
ğazada yapıJan aramada 91 kilo tuz ru
hu bulunmuştur. 

Yine Roben Hazanın sattığı tuz ruhu
na su kattığı iddia edildiğinden mUso
dere edilen tuz ruhtan tahlile verilmiş
tir. 

Robcn Hazan hakkında adliye tahki
kata başlam~tır. 
~~~~ltılW>I ltılW>t~~~-

MAHKEMELERDE 

Tepecikt e Şaba
nı öldürenler 

D l& kôn, oldıı 
---· -----

Melrınet 15 sene, kardeş· 
teri Salih ve Faike 8 er 

ay ha sedDecek ler ... 
T epccil::te Alman kulesinde oturan 

Mehmet o$tlu Sabanı öldürmekten suç
lu Demir oğlu Mehmedin kardeşleri Sa
lih ve Faika hakkında ağır cezada de
vam eden muhakeme neticelenmiştir 

Demir oğlu Mehmedin ekmek bıça
~iyle Sabanı muhtelif yerlerinden yara
lavıp öldürdü:{ü ve maktulun kımsı Ce
mileyi muhtelif yerlerinden yarnladıih 
anla'lılmı§, Fnikanın dıı kavga sırasında 
kardeşine yardım ederek maktulun 
üzerine takunya ile hücum ettiği tebey
yün etmiştir. 

Neticede Demir oğlu Mehmedin l 5 
sene ve l 7 ~ün müddetle ağır hnp!!İne 
ve iki kardeşinin de sekizer ay haplslc
rİnf" karar verilmiştir. 

Kadııt :vU.zllnden 
yaNlama davası 
Torbalının Cakırbeyli lcövünde cere

yan eden bir hSdlsenfn muhakemf'"lne 
cuma l?ÜnÜ sehrimiz ağır ceza mahke
mesinde bıı .. lanacakhr. Bu b•diııenin 
maznunu HUseyln o;lu Cani Kurttur. 
Müddei mevkiinde Muhsin Aksoy ad1n
da btrt vardır. 

iddiaya l!Öte Muhsin Aksoy kövde, 
Cftninln cH • adında bir kadınla müna· 
scbet tesis ettJ~ni dedi kodu şeklinde 
vayrnı .. ttr. Bundan müteessir olan Cani 
de Muhsini öldürmek için yolda belı:le
miş ve tabancn ile ateş ederek onu ağu 
mrette yarnlamıştır. 

~-~~NW>1•--~---
Ek m~ k ÇPşnisi yarın 

değiştiriliyor -·-Koordinasyon heyeti ekmek çe~nisl-
nln değiştirilmesi hakkındaki kararını' 
değiştiren yeni bir karar almıştır. Yeni 
karara göre ticaret vekilli~ince gerekli 
görUlen vlliliklerde, yabnncı maddesi 
çıkarılmıJ yUz kilo saf bu{!daydan 94-96 
kilo un alınacak şekilde imal edilen un
larla bu unlardan yapılacak ekmekler 
yot!altılacaktır. 

Bu yeni karar 27 Birinciteşrin 1941 
tarihinden itibaren ytirürlüğe girecek-
tir. (ULUS) 

~~~~NW>11t--~~~~ 

Beledi;ve i$C!leri 
mtJnıes,:iUeri secildi 
Belediye otobüs, tramvay, Hava gaz' 

ve mezbahasında cahşan işçiler arasın 
dan iş kanunu ahkAmına göre mUmessil
ler seçilmesi için bir toplantı yapılmış 
ve 9 mUmcssil seçilmiştir. -- - -

a 
Maarif mildllril B. Reşit Tarnkçı Ber 

gamaya gitm~tir. Maarif milessesele
rindc tetkikatta bulunacaktır. 

------
eni b·r var mun ini 

tay n e i m vecefı 
İzmir vali muavinliğinden Urfa vaH 

vekilliğine tayin edilen B. Ekrem Yalçın 
kaya ay sonunda yeni vazüesi ooşına 
gidecektir. 

Bildirildij?ine göre İzmir vali muavin· 
li~i bu vekil1ik vazifesine uımimeten B. 
Ynlçınknyanın uhdesinde bulunduğun
dan, İzmire şimdilik baska bir vali mu
avini tayini mevzuubahis değildir. 

Ja on a rueih!nin en ----
vohm t:N ·ın erin e- ·,. ze,Jtin i anı 
Tokyo, 25 (A.A) - Jaoon başvekili ;ı>fr f?. hnr 

milli işler idari birliği toplantısında be· Bornova zevtincilik istasvonundn ye-
vanatmda Japonyanm tarihinin en va tişen zevtin fidanlm·mın müracaat sıra· 
him durumunda olduğunu söylemiş ve siyle istiyenlere 25 kuruştan verilmcı;;i 
mill~tin mu.da.fan hazırlıklnn vnpmnsını 1 muvafık ı:ıörillmüstür. Bu huc;usta istas-
tavsıyc etını~tir.. yona tebligatın bulunulrnustur. 

yvanlarım zı Yaşata ım 

Hayvan yemi tedarikin
de çok zorluk çekiliyor 
Aı•abacılar atlarını eJımeJde beslemeğe IJcqladı· 
lar •• Kepelı, arpa, yulaf bulunamıyor • Sılııntıyı 

önliyecefı Cicil tedbirler alınmalıdır 
İzmlrde, viHiyctimizde ve komşu vilA

y etlerde hnyvan yemi tedarikinde çok 
zorluklar çekilmektedir. Bir arabacı bi
ze, atları için saman ve arpa bulamadı
gı cihetle, bunları ekmekle beslediğini 
söyledi. Taşrnlı ıanıdıklarımız vilayet 
içincle de bunun vnki olduğunu söyledi
ler. Üzerinde durulacak bir noktadır. 
Hem hayvanlar lôyikiyle beslenemiyor 
hem ekmek israf oluyor. ' 
İzmir toprak mahsulleri ofisinin kepek 

satışını durdurduğunu öğrendik. Sebebi
ni bilmiyoruz. Arpa ve yulaf el al tından 
resmi fiatin iki ilç misline satıldığı hnl
de yine bulunamı~·or. Bütün bunlar h~y
\•an iaşesi işinde çok zararlı bir teşkllflt
sızlık mevcut olduğunu gösterme ktedir. 

Hayvan toprağımızın en büyük serve
tidir. Çiftçilerimi'tin en kıymetli motoru-

dur. Ordumuzun en kuvvetli yardımcı
sıdır. Hayvanları yan açlığa mahkOm 
etmek memleket için her bakımdan za
rardır. Çiftçiler besleyemedikleri çift 
hayvanlarını, d!ğerleri koşum hayvan
larını elinden çıkarmak zorunda kalı
yorlar. Yarın bunları iki misli fiatlc ara
yıp bulamıyacaklardır. Fnknt ne yapsın
lar?. 

Çift hayvanları mezbaha yolunu tutu
yor. Bu, zlraatimizin temelterlnl sarsa
cak bir şeydir. Bu acı hnklkntleri, bu 
derdin kolayca çaresi bulunacağına gU
vendiğimiz için yazı~·onız. VilAyetln zi
raat vekaletinin, ticaret vekAlcti faşe 
umum müdürlüğünün ehemmiyetle dik
katlerini çekeriz. Kafi ınikdnrda hayvan 
yemi temin edilerek bu sadık dostların 
yaşaması temin edilmelidir. 

ı ... ava kur 11muna teberrüler 

lz~irde veniden 10600 .. 
lira teberrü olundu 

Hava kurumuna teberrüler devam 
etmektedir. Hnmiyetll taclrlerlmiz tara
fından lzmirde yeniden yapılan teber
rünt vekunu 10600 lirayı bulmuştur. 

Hareketleri takdire ıµıyan olnn bu 
yurttaşlann isimlerini teberrü ettikleri 
mlktarlnrle beraber aşağıya yazıyoruz: 

Nuri Sevil ve Eni. Sevil manifatura 
tndrl 7500 lira. Ali ve Adil Fidan rnR
nifntum taciri 1250 llrn, Muiz E. Yafe 

ZADITADA 

kazmirci 5 00 lim, Bahri Urgancı mnnl
fntura taciri 300 lira, Avni Cençkırlı 
manifaturacı 300 lira. Mehmet Helvncı 
oğlu manifatura taciri, 250 lira, Mehmet 
Altan manifatura taciri 200 lira, Ali Kn· 
ragöz manifatura taciri 100 lirn. 

Nuri Fettnh Esen avukat 100 lira, 
Ekrem Or:ın avukat 50 lira, Adato nvu• 
knt 50 lira. 

25 se i b·r es a a 
çakçıs1 dün yakalandı 

------ ---·- -----------
Küçük Hasan tutulunca mahtdhnivete razı ol• 
duğanu gafil avlandığına canı sıkıldığını söyledi 

25 seneyi mütecaviz bir zamandan
beri lzmirde esrar içirtme yerleri nçan 
ve gizlice esrar satan Küçük Hasan na
mile tanılan Hasan Ö7.ocakın yeni bir 
suçu tesbit edilmiştir. Bilindiği gibi kü
çük Hasan şimdiye kadar esrar içirtmrk 
kumar oynatmak, polise hakaret etmek
ten ve esrar 11ntmaktan dört defa mah
köm cdilmistir. lzmir zabıtası ötedenbe
ri küçük Hasanın faaliyet gösterdi~i 
yerleri göz hapsi alhnda bulundurmak
tııdtr. Yeni emniyet müdürü f zmirde 
vazifeye başlavınca, küçük Hnsanın ta
kibi için araştnma dairesinde alakalı 
iki memuru peşine kovdurmuştur. 

Bir aydanberi geceli gündüzlü de
vam eden gözleme faaliyeti esnasında 
küçiik Hasanın ~cıki huvurdan vaz p,cç
medH?i ve tedarik eyl,.diğl esrarları 
muhtt"lif kimselere satmAkta oldu!!u tes
bit edilmiştir. Son iki gün içinde hamal 
kıyafetine giren araştırma memurlan üç 
defa -Haı;anın Azizler sokağındaki evine 
o-iderl"k 3.20 J!ram esrar satın almt!'llar
dır. Son defa dün kücük Hnsnn bu me
murlardan birinin uzattığı numaralan 

Sov vetlere göre 
- RASTARAFI t fNf'İ ~AHİFED1'; -

MOSKOVA öNLERtNDE 

Moskova, 25 (A.A) - Pravda gazete
sinin muhabiri yazıyor: Büvük Almnn 
tank kuvvetleri Kalenin yolunda Mos
kovaya 90 kilometre mesafede Kline 
yaklaşmışlardır. Sovyet sü varileri bir 
tabur ac:keri kılınçtan geçirmiş ve dört 
tankla 15 makineli tüfeği tahrip eylemiş
tir. Volokolamsk istikametinde süvari bir 
tikleri mevkilerini muhataza etmekte-
dir. Bir muhafız tümeni de Alman hü
cumlarını geriye püskürtmüştür. Fakat 
Volokolamsk yolu boyunca Almanlar 
mllteaddit köy işgal etmişlerdir. Mojaisk 
şösesi boyunca yapılan Alman hücum
lan da 'pilskUrtülmüştür. Norofominsk 
ormanlık bölgesinde de ağı= çarpl§tila ol
maktadır. 

Moskova, 25 (A.A) - Pravda gazete
sinin merkez cephesindeki muhabiri ya
zıyor: 

Moskova için yapılan son muh:ırebc
lerde düşman ehemmiyetli muvaffakJ. 
yetler knzand:ğından vaziyet ciddile.ş
miştir. Almanlar Moskova şösesi boyun
ca bir çok köyler işgal etmektedirler. 
Tula kesiminde üstün düşman kuvvetle
ri bu şehrin cenubunda ve doğusunda 
ilerleyerek cV> işaretiyle gösterilen kU
çük şehre varmışlardır. 

Bitler bugün Moskovaya karşı kırk
tan fazla tUmen kullanmaktadır. Bun-

tesbit edilmiş bir lirayt alarak bir mik
tar carar ı.•ermiş ve bu &Jrada araştırma 
komiserlerinden B. Hilmi ile arkada,ln
rı kendisini ci.irmü meşhut hnlinde ya
kalnmışlardır. NumaraSJ tcsbit edilen li
ra da Hasanın cebinde bulunmui ve 
derhnl bir zabıt varakası tan't.İm edil
m~tlr. 

Bu defo çürük tahtaya bftstıibnı anla
yan küçük Hasan memurlara: 

-c 19 ny hapistt-n başka bir sene 
!Iİİrviin edlieceğim. Buna razı olacağım. 
Cnfil avlandığım için canını sıkılıyor> 
demiştir. 

Küçük Hasanın bu vak'a akebinde 
evi araştınlmışsa da tek gTam f' .. srar bu
lıınnmnmıştır. 

ödemi~ ceza evinde hırsızlıktan iki 
ay ve on beş l!iin hapse mahkum Alaşe
hirli Ahmet oğlu Mustafa hapi!hanenin 
avlusundan bir yolunu bularak kaçmış. 
tır, aranmaktadır. 

Almanlora göre 
- BASTARAFI 1 lNCt SAHİFEDE· 

çok büyük zorluklarla karşılaşacaklar
ciır. Almanların Rostofa girmeleri nehrin 
geçitlerini ellerinde buıunrlurdukları 
manasını Uızammun etmez. Don nehri 
burada b".ş yüz metre el'nişliğindedir. 

BULGARI.AR SIHHJYF 
TRENt GöNDERtYORLAR 
Sofya, 25 (A.A) - Alman - Rus cep

hesine ,:?idecek olan sıhhiye treni bu haf
ta içinde hareket edecektir. Trende 6 
doktor, 6 hastabalocı ve çok mikdarda 
sıhhi malzeme bulunacaktır. 

lardan yirmisi zırhlıdır. 
Resmt bir telgraf Kalenin kesiminde 

mücadelenin yeniden şiddetle başladığı
nı bildiriyor. 

CENUPTA VAZtYET tY1 
Sovyel birlikleri son günlerde cephe

ni ncenup kısmında büyük faaliyet gös
termişler ve Almanları bir çekilme ha
reketine mec-bur etmişlerdir. 

ROSTOFTA 
Moskova, 25 (A.A) - Tas Ajansının 

resmen bildirdiğine göre Sovyet kttaları 
Rostofun batısınd:ıki bölgede 100 kilo
metre ilerlemişlerdir. 

VOLOKOLl\MSK 
VE MOJAt5KTE 
Pravda gazetesinin bu sabah yazdıf:ı

na göre Sovyetlerin durumu Voloko
lamsk iJe Mojaisk bölgesinin orta kesi
minde nisbeten iyil~cmıiştir. 

---·---
uslar hazırlılılaf'ln• 

ilınıaıe valııt ~ 
bu acaldar mı? 

• BAŞTARAFI 1 İNCt SAOtFEDE . 
ikinci müşküle ı:elince, alahiyetll V 

num şahsiyetleri, Rusyanın alhndar. ~ 
lmnuyacai:11 kayıplara utrradıitnı. iV 

manya dahil. bütiin dünya fabrib"" 
Rusya hcsnbına çalı alnr bile u~ 
lıın zn~iah eneler ı:recmeden teJlfl _. 
menin imkansız olduğunu söyl~ 
dir. 

f nı:ilferc \ 'C müttefikleri bu ~ 
değildirler. Onlarn göre, bu meeeJe, ir 
kfır kabul etmiyen ağrrlıitna ~ 
Almanlnn saşırltıcnk surette han;# 
mek ilzcredir. Bir İngiliz razetesl ~ 
mevzun temas eden yaıısrnda diy~ 

11Diinyn Ruslıınn, VoJt?anın ııa 
son seneler zarlmdn kurmuş oldufa ~ 
düstri lnn"\ctinin ne oldu~nu az ~ 
nnlamı~tır. Hnlbuki Avrupa Ru~ 
don VoJımnın şark sahiline P(lrilPn -
mil fobriknlar \'e on binlerce mahir fi 
tecriihe sn.hi'ti işci hakkında dftn,..
Failn m H'tmah yoktur. Son haftald -1' 
f1nda devfisn hıı~ketlcr yapwlmntır. ~ 
Rusyanın c11 büyük sırlarmden biri ~ 
nmoıtnr. l\'fe.o;eliı Almanlar Dtnyı:~ 
vnrdıklanndn Zaporozhcdeld hilY"'" 
a1omin.,.uın fabrikasını bombos bul111of' 
lıırcf•.. . Bu f nbrikn ad re ini değisti.,.Jt 
tir. Klyeftc ,.c Hnrkoftnki fahrib"' 
için rfe nyni hnl vaki olmustur. M~ 
\'ndn huhın:m harp malzemesi fabr°'9!:: 
nndoıı 1'n711nn \'C A1man1ttr eliM .~ 
"" Tulndnki kiicitk silah endtistP"' 

('İ\'afn somnnfnrınn kadnr şarka ~ 
dilmio:tir. Gnrhi Sibiryndn ve ~ 
Asvndn yeni rndüstri merker.leri ..-.:_ 
makfnıf•r. Dı:ıhn ıız mfihim olmıvan .. 
~e:v de bu fobriltJ\lardn r.alıv111n bUf111l it' 
çiJ,.rin simdi sarkfn hulundukl11nelfl'·• 

f nl"i1iz l!trT.cfelerirı;n ilzmnde ~ 
mivetlo durdnklnn bn hııl>erltte 1d*I' 
kat nııwrivle hakmak knhfl!lfl. Al..-.: 
nın <fo!tıdJ>'ki lı:ırlıi bitinne'I( hu~ 
lmrSlln'-'makfn oldtıi!tt 20rlı11'1ann !'At,.,, 
na vn1dAc:m ktAn cok 117.a'- bulnnd• ..... 
pıt J:nlnıl ('fm"'lt la'71mdır. Jlı1 selte;::.. 
ki Almanlar. Ru~nn1n ycntden k 
lt'nnı~ine \ 'nkit lnralrnıınna\ frin 1"" 
ko\'a~·ı 7.anfı-tmck , .e Ifnfknsvavı R~ 
dnn nyırmnk l•ıısusundn hllyUk ltOP" 
göstcmıektf'ilil·?er. 1f 

~ YJR'F.'l?' rıfr,GI .... 
c;··zıa ı abnaeak.. 

Ziraat vektı.leU simdiden bağl11nn ~ 
taşı ihtiyacını temin edecektir. fzınıı_; 
ml'V<"ut göztaslnrından 50 tonu satnl ~ 
nacak ve yeni me\-slme hnzır bulunu .. 
rulacaktır. -· ... -

llRİ 'J:'İR VO(,f.AR 
ir.iH CA~ISMA 
Vilayetin hı r yerinde turistik ~ 

in'1ası foa1lveti devam E>ylemektedlt'~ 
yollann etrafına ağarlar da dU?t_~ 
tir. Llh:ım gelen hazırlıklara beş.....
tır. 

. . - ...... 
J!'-YIR V P. rE'~M'!DB 

lff ıt VA "-"'F-._, 
Ceşme kw .. ısında saPlık durumunu ~ 

kik eden sılıhat müdürU şchrimi7.e ·~ 
cylemistir. C".eşmede umurnt sağlık _... 
rl rwyet iyidir. 
İzmirde havaların gösterdiği ~ 

O'l1ayısivle mevı::im hastAlıklan beO iti' 
di tczahtirler göstermisür. .. _. 

Pt. nd11~ında 

''I? ;,.••hnl'tn. "~",.. 
.T:icnret odası mecllcı:i intiJ,abı tdn ~ 

rlnci serici lic;teleri odanın salonuna " 
mıı:tır. Listelerde adlan bulunmıya".~ 
dan müracaat edenlerin talebi ~ 
edilerek isimleri listeye nave o}pn111P" 
tadır. 

Listeler tam bir av asılı kalacakt1'' ---
••••••••••• 

1 a · at pahalılı
ğı 3FflSIJi da 

Hnyat pahalılı~ gUn ge~ikçe ~ 
daha harizleserck nylık ve Ucretle ;;o!: 
şan muavyen kazanrlı kimselertn /1 
mini tazyik ediyor Bazı tahminlere~· 
re son bir yılın ı?eçim farkt yüzde '13 ~ 
Her ay pahalılık nisbetine yeni ~ 
n=c;betleri ilave <'diyor. ~ 

Bu hakikati her vatanda$fan ..... 
önce hükümetiınizin göriip bildi~ 
inanmak l llzımdır. Bu b;ıhi~e de" d,t 
bazı husuc:] düşünceleri bulunduğtı 
muhakkaktır. ~ 

Niifusumuzun dörtte ücünUn nıil, 
siJ olduO-unu ~öz önünde bulundurt~ 
en büvük hakikatin ışığlvle karsı~ 
Türk köylü ,ü fakird=r. Bu harı> fi: 
sivle köy ailesinin yapısına her J!Utl ~ 
niden bir knç temel taşı ilAve ~~ 
görmek. olsa olsa hepimizi se\'ifl 
bir net'ce olur. ~ 

Anadolu köylüsünU refahlandı 9'1C 
icin. ele gecen bu fırsat köv1UmU"-U"~ 
bir zaman. hiç bir c;ağda Pline uzat1 .,.V 
mış bir haktır. Bunu cok görmek "~ 
ta yerine masruf bir nimet olaralt ,r 
lamaktn hiç bir münevverin bizden 
rı]mıyacağı muhakkaktır. ~ 

Bunu bövlece tcsbit etr.kten ~ 
devletin m~muru ve işçivi dUsi.ln el lıl' 
den ve hayat1 pahahlanıiıran Ik~ 
recedeki mevzuları tedbirlend 
den stlphe etmemek lttzımchr. 

ADNAN 
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Türk Edirne 
Kurmluşunun yıldönümü müna&ebetiyle • 

Gazi Süleyman paşanın Bulayirde 
\rukubulan vefo tı üzerine Gelibolu ve 
bavalisindeki Türk ordusunun başına 
geçmiş bulunan birinci Murat, Rum,.Ji
rıfn eavaş harekii.tına Hacı llbcği ile Ev
tenos beyi bırakarak tekrar Anadoluya 
ritmtşti. Ankara kalesini zapt ederek 
ıüratle Rumelive döndiii{ü zaman Edir
ne üze,.inc üç koldan yüriimeğe ba!!lan
rnııtı. Dimctoka ile Kuleli Burgazı Hacı 
flhe~i. KeBnn ve hava1Mnl Evrenos bey, 
Çorlu. Lülebu?'P'az ve Babaeski ~hirle
rlnl d,. birinci Mu'l'at aldıktan sonra çok 
e~ki Türk ırklarmdıın olan Tnklann 
0..kldamak adını tnşıvan tariht Edirne 
tchrl feth olunmushı. Edime alındıktan 
sonra Filibe muzafferiyetini müteakip 
Cisrl Mu'ltafa pnşaya yakın (Sırp sındı
ID> denilen Cirmt"tlde yüz bine yakın 
rnücelıhcz müttefik kuvvetlerini 16 bin 
atlıst ile clarma dağınık şekild~ ez,.rek 
MPlire döken me,.hur akıncı aerdan Ha
Cl flhei!ln bu mühtm savaşı, Türklerin 
Rumeli böJctesinde k .. hramanlık scref
lerint yühPlterek ebedi tutunmalannı 
temin etmişti. 

Yazan: Kcma! ALTAN 

Ali Kuşinin Edirnedo bulunan medres~ 
ai şan istilalara kadar mevcuttu. Yine 
rlyazivundan ikinci Beyazidin muallimi 
olan Kadı zade Mirim Çelebi de Ali 
Ku~i medreslnde den vermiş ve Edir
nede vefat etmiştir. 

ikinci Bcyımdın inşa ettirdiği (Tıp 
medresesi ve Dariişşifa) binaları mima
rt teşkillıtının mükemmeliyeti itibariyle. 
ilmi ve içtimat bakımdan o devirde em
!'aline tesadüf cdilmiyen birer eserdir. 
DarüsşiFanın bas hekimi olan Tabib LU
ri Çelebinin Edirnecle ilk ciheti siitun 
ve revaklı ve müsakkaf kubbeli harnp 
bir camii bulunmaktadır. 

* Edimede tarlht aanat eserlerinden 
bir c;oğu eski Türk büyüklerinin kıy
metli yedlgarlannı ihtiva etmektedir. 
Bunlardan: 

1 - ikinci Muradın kumandanların
dan Sehabeddin paşanın (Saraçhane 
köorüsü) 

2 - Vezir Sokullu Mehmet paşanın 
(CiFte hamamları) 

3 - Vezir Rüstem paşanın (F evka-* ni hanı) 
Elycvm Edlmede yıkık. dökük sut 4 - Cedid Ali pa.şanın (Kapalı ç.ar-

hakfv,.1 .. rt"tn hıır2'be1 .. ri kalmı• bulu- şuıı) • 
nan. kalPlet Bemti e•lci Edirne"in dAr. S - Kanuni ümcrnsından YahJ-a be-
l:rırük r"'VTe<1ini te"lcil etmPkte idi. yin (su l-nlnesi) 
F dlme Türklerin eliv)e eon veniş v .. zen- 6 - Birinci Ahmedi" Defterdan Ah
Pin mamurelere biirünmüoıtür ve Birinci met oaşanın mecıhur (Tunca lcöpriisü) 
Murat zamanında ba lıVftn umr~n ve ile ( Ayş,. l:adm hanı). 
:rnedeniv .. t r.,.fahından (bhinci Mahm11t 7 - Merzifonlu Mu lafa pasanm 
~"'vn"d"kl Kmnıın ana vatRndnn avnl- san'sotlı mü•,.addlt (meydan çeşmeleri) 
dı~) bMncl fstill\ tarlhlne kadar hiç hir Huıust bir,.r kıymet taşıyan başlı 
uev kavbolm111mt ta. ba••na eee,.1f'rdir, 

·Sanat t111,.ihimi'7clf'l, Türk mlmnlı;.,- r.nul Edlrnernfzin sıtnat ta~an vÜ· 
hin f'rlstHH ~emal ~,.vrl. Erlirn,.,.t. ille ~.,.Jlik ıoineslndc, Knca Sinanın yüce Se
parlPlc te<":elll•i"l pöstermloıtir. 'K'll\~ik limlvesi ve onun hakim. cazio kuruluş 
ÖT1"1 .. ;fmfzt te.•tdl ctJ,.., r•'U!şhur (üç "'"'" "'an.,.arnsını i1'1Al etmlven ~enf'I avlu•u 
rf'ı .. 1i ea,,,n\ tn8a edlldia zaman hu ctrafr--rla ı!'•ralanmış ( Ar11sta. D""'-; ... ,h. 
yfı\:,..lc 8btdef\İn kunılıı m""7"mcsl ile van. O rülkur' a ve medreu•lf"ri) Tih·k 
rı'-C"1-t11r, ,.trPfında k•vrnetll ilim "lli•~- rn .. deniv .. tine, Tii,.k J-'\r•ına bir tecelli
ııese},..;. vürtıde oett.ilml!ll . .. ~~ki. p .. vik- ... ~h teşkil eden Türk F' .:lime içinde par
ler a~ı veril"" hu Gc Pf'"'"'nli. m•ıh,.c;e- lak. en bari:ı: bir mi•,.Hrllr. 
lerlnde lbnf K•mal s.?ibi Türk alt.n1rr1 Edirne 
Yetl•mf•ti. Fııtihin mC11hur rlvaziveeisi Y. Mimar Kemal Altan 
oıoer~~..r~ııccco:rJ"J.r_...~,,~ .. ~ 

Mihver bütün kuvvet- Amerika Müttefik 
lerile harbedi vor 

• Pl\ST.AftAFf 1 fNrt ~AftfFF.OF. -
ıı ellerinde bulunan bUtün kuvvetleri 
harbe sünnUslerdlr. A.sknlerimiz sid
~etli bir şekilde dövUştillcr Pa7.ar gün
ku tank muharebesi çok kanlı oldu Fa
kat sarih netice vermedi. Bununla bera
ber muharebe bittiği zaman Nazi tank
lan şimal batıya cekilmlslerdir ve Pa
:tartest sabahından evvel teknır toplana
ınamışlardır. Tank karşı koyma topları
bin ve 15 ilk toplarımız dUşmana ajtır 
kayınlar verdlrml~lerd!r. Almanlar da 
k~etli mermilerle bazan tan klan mızı 
ateslemej?e muvaffak olmuşlardır. Zırh
lı teşekkUllerlnden birini arkalamak is
teyen kıtalarımız bir aralık tehlikeli bir 
Öuruma dU!ımn.cıttır. ÇUnkil ayni zaman
aa hem doırudan hem de batıdan hUcu
nıa maruz kalmıslardır. Fakat lcıtalan
Zllız narlak bir manevra ile bu zor du
tumd'ln çıkında muvaffak olmuşlardır. 
lllr General askerlerini ıntıharebeye blr 
kurmay otomobiliyle götUrmUş ve Al
ınan saflanna ~O metre mesafede oto
tnobllini durdurarak dUtbtnle düşmanı 
tarassut için otomobilinin üzerine çık
bııştır. Tank teşeklrllllerlnden blrinln 
komutanı düşmanın bir mitralyöz mev
ıiini bizzat işgal ederek askerlerini mu
harebeye sUrmUştUr. Bunıar vazlfeleri
lıi oarlak bir şekilde bnşarmışlardır. 

Pazar gilnkO tank muharebesinden bir 
az önce tanklarımız bir dilşman hava 
nıeydnnını işgal etmişler ve yUzlerce 
Esir nlmışlardır. Bunlann yarm Alman-
dır. 

ALMAN F.S!RLE:ij1 
Bu Alman esirlerini cephe gerisine 

ee1dik1cri vakit gördüm. Bti üniforma
lı olan bu esirlerin heosi maneviyatı bo
~k insanlardı ve suallere cevap vermek 
istemiyorlar. Alman tayyareleri görü
hUnce İngiliz askerleri Almanların knm
l-onlardan inerek Alınan mitralyözlerine 
karşı korunmnlannı söyl~diler. Esirler 
itaatle inerek yurtdac:lnnnın hücumun
dan korunmak üzere yere uzandılar. Ye
blden kamyonlara bindirildikleri vakit, 
onceki ~ibi yine konuşmamakta Israr 
~ttilcr. Bir mikdar Alman subayı da esir
lerin arasındadır. 

BtR tNGtLZ SUBAYININ 
SöZLERl 
Bir İngiliz subayı şu beyanatta bulun

llıuştur: Almanlar bizi beklemiyorlardı. 
l<arstlnrında ~örünce apta1laştı1ar. İn
g;lizlerin geldii!ini ~ören ttalyan kam
l'on ları ve işçileri Almanlan orada bı
l:<ıkarak kamyonlarla uzaklaşmış olduk
larından buna çok kızan Alman subay
ları küfürler savuruyordu. Almanlar 

fooraklarını horu vor 
• BAS'l'ARAFI 1 Net SAJ-rtFEDe -

lannın Hollanda Glı.yanına gönderilm~· 
si haberini ~azetelcr ilk sahifelerinde 
büyük manşetlerle neşretmişleTdlr. Bil
tiln gazeteler bu askert hareketin Al~ 
manya tarafından tehdidi muhtemel ba$
ka topraklann da müdafaası bakımın· 
dan ne kadar önemli bir misal teşkll et
tiğini bilhassa kaydediyoriar. 

BREZtLYA DA HEYET 
GöNDERDI 
cDeyl Telgraf> Brezilya heyetinin de 

Hollanda GQyanma gönderildiği habe
rinden bahisle bir cenup Amerika dev
letinin Mihvere karşı ilk defa olarak as
keri tedbirleri gerektlrebilecek bir ha
rekete baş vurduğunu belirtiyor. Yine 
ilk defa olacaktu ki Amerikan kıta1Rn 
müttefik topraklarını mUdafaa etmek
tedir. Vakıa tr.landada Amerikan kuv
vetleri vardır. Fakat burruıı bitaraf bir 
memlekettir. 

cTaymiu bAdiselerin inkişafı netice
sinde Amerikan memleketleri arasında 
isbirliğinln f!lttikçe daha sıkı bir hat al
dığını belirtiyor. Bu işbirliği Birleşik 
Amerika devletlerinin umumt politikası 
çerçevesi içinde bUtUn ccnubt Amerika
ya teşmil edilmektedir. 

IM<»o:BFıITI 
i KARSIY AICA .SELİMİ· I 

YE SOKAK No. 26 1 s § Zengin çeşit modeller <:ok f!{izel §
8 ~ sapkn1ar tüller ve çlreklcr ıe1miş · ı 

~ tir. 26-28-30 (2471} 
~~~~~~::.:-:.-.r...eı:r..r.J:Cr.OO 

taarruza mukavemet etmediler, kuzu gi
bi tı-.slim oldular. 

Londra, 25 (A.A) - Seydi Rezegte 
Britanya piyadesinin Almanlarla çarpış
ması buradnkt tank muharebesinin bit
mek üzere olduğunu gösteriyor. Aftır 
tanklar piyade ile birlikte harekette bu
lunmaktadırlar. Bir Alman tebliı!i Al
manlann 662 Britanya tankını tahrip et
tiklerini bildirmiştir. Bt'.itanya kurmayı 
bile kullanıbmıyacak hale ı;ıelen tank
ların ndedini tayin edemez. Muharebeye 
iştirak eden tank kuvvetleri biribirinl 
imhaya muvaffak olsalar bile bu netice 
Britanyalılar lehine olur. Çünkil tank
sız bir muharebe ancak Almanlar aley
hine neticelenir. 

(QF.~T//~.r.r.r~;.rJY.r.r.cTA.rJtda~I 
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•• y BÜYÜK SERGÜZf:ŞT VE g 
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BAŞ ROLDE : F R E T 1\1 A C M U R E Y . 
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Ruılar mevzii muuaf .. 
fakıyet kazanıyor -·-- BA ~-~ ARAFI 1 iNCi SAHİFEDE • 

man subayı ve neferini öldürmüştür. 
Alman tabunmun umumi karargahında 
bir çok vesikalar ve harp malzemesi ele 
~eçirilmistir. Başka bir birlik bin kndar 
Alman öldürmüt ve üç tankla 19 ağır 
top, 49 mitralyöz. 1 3 mayn topu ve bir 
cok silah ,.~ miihimmat iğtlnnm Nmiş
tir. 
~F.NtNGRADOA RUS 
MUV AFFAKIYETI 
Kuibişef, 25 (A.A) - Ruslar Le

ninrırr d cephesinde azimle haro ediyor
lar. Rolkof kesiminde Almanlar geri 
ahlmışlurdır. Ve hala geri çekilme(:e 
devRm cdivorlar. 

Malaya Vi~cra ı::::eri alınmıştır. Ruslar 
bu civarda diver bir sehte varmışlardır. 
Bu şehirde sokak muharebeleri olduiu 
söylenilmektedir. 

Londra, 25 (A.A) - Leni"arad 
bölcYeginde karşı taarruza geç.en Ruslar 
dünkii tebliğle bildirilen ve cephf'nin 
cenup kısmında elde edilen başarılara 
bazı yeni muvaffakıyetler elclemiıılerdlr. 
Nov~odun dn~u cenubunda düşmanın 
üç piyade birliği dağıtılmı,tır. 

BOR1'10VA BELı:"otYE~tNDEN : 
1 - Bornova belediye parkı civannda 

belediveye ait ada 43 te 23 arsa ve ada 
5212 de 20 arsa satılacaktır. 

2 - Mfüayede 3112/941 Çarşamba 
~ünü saat 16 da Bömova belediye daire
sinde yapılacaktar. 

3 - Arsalann beher metre murabbaı 
muhammen kıymeti 25 kunıştur. 

4 - Miiıayedeye iştirak icin yüzde 
7,5 depozito akçası yatırı!tıcaktır. 

5 - lsteklilerln Bornova bcledivesine 
mliracaatlan. 18. 22. 26 4844 (2428) 

tZMIR BELEDiYESiNDEN : 
Basmahanede Alsancalc otobUa durak 

yerinin bir sene müddetle k1raya veril
mesi, yazı l11lcr1 müdürlüğünd .. lct şartna
mesi vechile açık arttmn•ya konulmuş
tur. Muhammen bedeli kan 84 lira mu
vakkat teminatı 6 lira 30 kuruıtur. Ta
lipl .. rln teminatı iş bankasına ya•1rarak 
mıtkbuzlariyle ihale tarihi olan 28/11 / 
941 cuma ıninü saat 16 da encümene 
mOrııcaa t1 arL 

14 18 22 26 4800 (2396) 
B~lediyemizin varidat servisindeki 

münh,,.latR müsabaka ile memur alına
caVından Liıe ve orta mekteo menınla
nndan a 0 1c,.Tlik fjJi hf7m,.tinl bith·miş 
olan fııteklilerln 29 I l 1 /941 tarihine 
mOsadif cu'T\ııırtesi ~linü saat 9 da yapı
lacak rt"llsabakl\ imtih'lnınl\ Pirmek üze
re evrakı miiıtbitelerJle birlikte riyaset 
makamına mül'ftcaatlan ilAn olunur. 

(2466) 

IZMtR BIRtNCt MINTAKA TAPU 
StCIL MUHAFIZUeINDAN ı 
Kadaatroca GGzelyalı mahallealnln 

Güneş soka~nda 894 ada 3 parsel, nu
marasile Mehmet Şükrü veresesi Nazire 
ve Zehra, Mehpare, Mehmet Naci, 
Mustafa ŞUkrü, Ayşe Özcan ve Hüseyin 
Adnan namlarına iştirak halinde mül
kiyet •uretinde tesbit ve tesçil edilen al'
samn tapu kütüğüne, (hacı} Andon 
fabrikasında mevcut Raşit Er, ve şüre
kasının 1 77 çuval mathun vo 118 çuval 
~ayri mathun madeni ihtivaten tahtı 
hacze alındığından dolayı 29 şubat 331 
tarihinde mevridi ve mahreci ıı;öttteril
meyerek S mart 332 tarih ve 250 sıra 
numarasile mevzu haciz hakkında ilgili 
dairelerle yapılan inceleme ve aoruştur
malara rağmen müıbet bir netice elde 
edilememi§tir. Olbaptaki tebliğ hO
kümlerlne tevflhn dairemizce mezkOT 
haczın kütükten terkini cihetine s:?ldilo
ceğinden i•bu hacizden dolayı hükmün 
veya hakiki oahı!lar tarafından hir hak 
ve mütalebc iddiasında bulunanlar var 
ise müsbit evraklarile birlikte illn tari
hinden itibaren bir ay zarfında mınta
kamız aicil muhaft'71•~ına müracaat et
meleri ve aksi takdird .. haczın n-sen teT
kin edileceği lüzumu ilan nlıınur. 

5007 (2467) 

Ptfl:'.NJ'MJ:l'ıf >-ı:ttYE HUKUK HA
ICtMU~tNOF.M : 
Doava No. 941/10 
MüddelalPvh: 1 - Maltepe köyün

den Yu~uf 0~111 fb,ahim ve ayni kövden 
küı;iik kızı Hamirlc namına bil'vf'l&ye 
kendi namına bil'uale ibiş kanaı Kad
riye, 

lkametcı:ahınızın medıul k.almaStndan 
10141940 tarih ve 10/ 69 numaralı 
hii1<mi.in temyizen tetkikini havi 2/4/ 
941 tıorlhli t,.mviz layihıuıı Ye ilam auTC
ti tebü; yerine kaim olmak üure ma'h
k•me il&n tahta•ına vapıştırıldıi{ından ı 
1 ı; giin k!nrle tetkik edin cevan verme
di~fnfz takdirrll'l bu hakkını7dan vaz 
geçmlş nazarı ile bakılacı>~• nan nlun"ur. 

5008 (2468) 
~~~ 

JtOJ('r:'I' R 
JIA~ı... ,PftRATA,Y 

SAÖUK VE ~RFKAT Ytmou 
J{""'"tlnıu'fa Y11dı7.teoe sokajh 
No. 1! .. Her etin hastalannı kabul 

eder, C'11tnartesl, fakirler muıtv"161 
parastı:dır.. (%3%8) 

DOK2'0rt 

KEMAL M. YALAZ 
DOtUM VE K.\OTN ffA4;'1'ALIK· 

LARI l\rOTEIJASSJSI 

Bh-fnd Beyler Sokak !llJ •• Telefon !9'8 
EVİ: Karantina • Kanrfl .• 
Berat ap. ı.. TEL. 3888 

ı~,..ı .. Lbttnn ıue s~hJ,. IJah*e,..oloji müesaese
•f •~ "'''"• lıonı&yonandtUı : 

Yanılacak in11aabn Kat'i teminat alı:çest 
k04if bedeU 

Lira Kunıı Lira Kutuı 

1361 85 204 28 
fzmlr liman ve uhlr hakternloH mU eSBeseıfnde yapttnlaeak muhtelif lntaat 

keşif ve tartname .. ine ~öre 1/12 /94 t pazartcal g(tnil Hat 1 t de İnOesse~ bf,. 
ftP!l1T'da toolpınaeak sahi\ ıı1ma komf•vo.,u"ca pu:arl•kl" yapılac11khr. Talip 
o1an1•nn m"hammen bede1'n % 15 kat't teminflt bedelini hamilen Ye anı. 
nacak olan livakat hel~elerile blr1lkte meı:k~ tariJ,te mUenesede mlitesekkil 
komlcvona müracaatlan ve ke§if şartnamesini her siln müe-~ .. de gfS•,.l.necek-
leri ilan olunur. SOH (2470) 

30 Yaitôdti ilıl{yor 
40Yoşındo genç! 

30 YA~INDA Cildin kıymetli 
'i unıurl•rının gı· 

ip olmHındın mııtıvellid çı:ıgl ve b• · 
rutukluklat, ıayıflamı' ıdılaıt"-

• 
Clld hUceyrelerlnden istihsal 

~dilen bu k.ıymeUJ ve ~cnı cevher, 
hall sıhhatte blr genç kızın cil· 
tUndekJ tabll unsurlarına ınüşa
blhtlr. Viyana Ünlver&ltesl Pro
fcsbrlerlnc!en Dr. K SteJskııl tara
fından keşt ve •BIOCEL> tabir e
dilen bu cevher, clld gıdası olan 
pembe renkteki Tokalon kreınln· 
de mevcuttur. Onu her akp.m 
yaı.mazdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken, cildlniz, bu kıymetll cev
herl ınasseder. Her Babah uyan
dığınızda clldlnlz daha taze, daha 
beyaz, do.ha yumuşak ve DAHA 
GENÇ olduf:unu görürsünüı. O!in
dUzlert için beyaz ,renkteki <yağ
sızı Tokalon kremini kullr.nınız. Blr 
kaç gün zarfında en sert ve en do
nuk bir cildi yumuşatıp be~azlatır. 

Bayo.n M. D. nln ,u mektubu
'nu okuyunuı: •Zevcim gözlerine 
inanamıyor ve bu Adeta bir mu
cizedir. diyordu. Yuzümde, alnım
da ve gozlerlmle ağzımın etrafın-

40 YA~f NDA Bu korkulu Jaf• 
'J da clldlnl lııJmet• 

il ve tabii unsurlarla bNleJ•n kadınlilr 
için hiç bir ındlft mut•aavver dıijlldlr 

Mı,hur bir mlltahuııaın lı•fli O· 

lup .ı&O yasında genç kılmak için clldl 
nasıl bHle1T1ak llıımgıldlOI hakkında· 
lıl izahatını oku,un .. z : 

da çizgiler ve buruşukluklanm 
vnrdı. Hemen hemen ell1 yaşıma 
Yaklaşmışa benzJ~·ordum. Bugun 
büt.un arkadaşlanm blr (;enç kı· 
zınkJ gibi açık ve taze t.enlme gıp·: 
la nazarıyle bakıyorlar. Ben de' 
hepsıne benim yaptığım gibi heı: 
iki Toltalon kremlerini kullanma~ 
laruiı söyledim.• 

Bu baslt günlUk tedavi saye~ 
sinde, her kadın blr çok sene 
gençleşebilir ve her genç kızın 

müftehir olacatı fayaru hayret' 
bir tene matık olablllr. Bugilnden. 
itibaren cUd gıdnlan olan her 1k1. 
Tokalan kremlerinden birer vazo' 
veya birer tüp .alınız. <Yağsız) 

be)'UJ gündüz lçla ve penbesl gece 
içindir. 7okalon kreminden müs
mir neticeler garantl11dlr. Ak.11° 
tıİ.kdlrde paranız iade olunur. 

1ZMtR ESNAF VE AHALI BAHKA~INDAlf: 
fmnJeriyle hisse senetlerinin numaralan •fffl• yuıb olan hfssedarlarmu 

hisseden mii.tcvcllit bor~ bakiyelerini ödemekten imtina etüklerinden elleriade
ki hisseler esas :rı•Jlmvd'!namemizfn on sekizinci maddesi hükmüne göre An
kara Kambiyo bonasmda sattıribnış ve iptal olunmuştur. Satın aJanlara yeni 
hisse aeııetleri verilecektir .. 

Sıra 
No. 

1726 
1727 
1728 
1729 
1736 
1747 
1748 
1750 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1761 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1R29 
1830 
1832 
18~5 
18.~6 
1R38 
1839 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1841 
1949 
1851 
1852 
1853 
1857 
1860 
1861 
1862 
1864 
1865 
1871 
1877 
187R 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1837 
1888 
1889 
1890 
1891 
1893 
l!l19 
1920 

Hisse 
adet 

01 
Ol 
Ol 
02 
01 
Ol 
Ol 
02 
01 
Ol 
01 
02 
02 
01 
<1l 
02 
01 
01 
02 
02 
02 
02 
01 
02 
02 
02 
01· 
01 
01 
02 
02 
01 
02 
Ol 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
01 
Ol 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
03 
01 

DONKC NOSHADAN MABAT 
Hisse veya 

makbus No. 

5/ 586 
5/587 
5/588 
10/ 990 
51592 
2/1352-1353 
2/1854-1355 
2n3G6-1370 
2/ 1381-1880 
2/1382-1383 
1384-1385 
2/1886-1390 
2/1391-1395 
2/6102-6103 
2 / 65J 5-6116 
10/6564 
516805 
5/6806 
10/ 6505 
10/6507 
10/6508 
4290-4291 
5/6807 
10/6511 
10/6509 
10/6512 
5/ 6808 
5/6809 
5 1GS10 
10/ 6516 
1016517 
5 /6813 
684!l-6850 
516814 
~/6823 
5/6815 
5/6816 
6817 
5/6818 
5/6819 
5/ 6821 
5/6824 
5/6874 
10/6534 
5/6825 
5/8150 
5/6869 
5/6830 
S/6R7S 
5/8153 
5/9908 
5/6832 
10 1~530 
5 168~3 

516835 
5/6835 
5/68.~lı.6837 
5/GR38 
5/6839 
5/6840 
5/6842 
5/6849 
5/M« 
5/6845 
516846 
10/6538 
5/~857-0911 

5/6858 

İsmi ve Adresi 

Menemen Berber Hasan Fehmi 

• 

• Tahmis Ahmet oğlu Hilseyiıı 
• Zahireci Mehmet Silreyya 
• Seyrek köyden İsmail oğlu Aziz 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• .., 

• 
1 

• Halll oğlu Bekir 
• İbrahim o~lu Kokoz Ahmet 

• 
Bayram o~lu Yunus 
Mehmet Al! KAhya 
Musa oğlu Kadir 
İbrahim o!lu Tosko Hilseyln 
Küetık HUı1eyin 

11 Ömer Çavuş 
.. Peynirci Halil 
• Halli Haydar 

Ayvacıktan Mehmet o~Ju İsmail 
ı Canlı o~lu Mabut 
11 Eşref Rumi 

Helvacıdan MollR Bekir olu Hll9eyln 
• COban Mahmut o~lu HU81l 
• Necip Pehllwın otlu Mere911 
• Kamı~ Ali oğlu Sülevman 

Hacı Bavazit ~lu All 
Kad!r o~lu A baullah 

• Nalbant f q o~lu HO.,tn 
• Aydınlı Mehmet o. Sa1Uıettla 
ı.. Bavuıt Ahmet ~u HOaeyla 

Hatunden-~en Hncı Hasan 
11 Ömer Çavuş 
• Numan o~lu Ali 

Helvacıdan San Ahmet 
• Genç oğlu Mustafa 
• Ahmet o~lu Metni~ 
• Berber $erif o~lu Mustafa 
• tdm 
• Mustafa oğlu Sallhettin 
• Molla Haun otlu Hamsa 

Sarı Mustafa otlu Mmtafa 
• Serif All ~. Mehmet Kndr 
• Hafız H. fbrahlm ot. fhnıhlıa 
• Raftı B"ltl ı O. 11 ....... 
• Saates Ziya 
ı H11mld!ye m. Ahmet O. KiNi 

Seyit NasruUah mahal. Semerci Halil 
Kesiltköyden Kf'nvalı Hacı lıfllltafa 

• Kırlı B\Qeyin 
• Kadı Ali o~lu Mehmet 

KömeHU~ 
Muht.ar Rifat 

• Bakkal İbrahim ot. All 
ı Bakırlı Ali ~lu Veli 

Musabevd~n muhaciT MOmin 
Ke!';ikkövdE'., C'ak• .. oğlu Mehmet 
Em'n o~Ju Tonlu Mehmet 
Muhtar HUst-vin 
Bodcöyden Mu!ftlıfft o~lu Mehmet 

• Ke<""eCi Must.Afa otlu Al 
• ~üleymAn ol?lu Puan cıaı.. 
., Knrcı HU"!eyin ~ 
> Muhacir ~an oelu Bu.,la 
.. .Molla oiilu M~ 
• Musa oJlu ff"gn Hu.,tn 
" Tekeli oğlu Ali 
• HUıteyin ~lu Havrettla 
• Salb o~lu Hu..in 
• ToYJal Oınnmı ofu RIW 

Ulucaktan Mo11- MehrMt 
BozkH,den ~ ollu Mehmet 

• Mehmet oj}u IWınwt 
SONU YARIN 

IS'l'ANBllL BELEDIYBSIJIDBJI: .•. 
Barbaros tü1'hesl etrafmm J'Ol tretuar ve duvar inşaab kapalı un Ulalile ei

•lltnı~VP lconı•lmmıhır. 
Keşif 1>•~e11 25.766 lf"' 92 kurus ve ilk teminatı 19~2 llra 52 ktm•,.tur. Mw

kav,.le f'1ı:siltme bayındı,.1ık isleri t!enel ve hu•u•t ve fennt ıı"Thtamel•Tf 1'ft\M 

kesif h0laıft•f1,. 1'u"• mUtefenf dl5er cV1'8k 12Q kunı" mukftbilinde beledtYe 
f Pn •• 1 .. ,.; miiJ:hlü;..'1.,den veril•cek•l ... tJ..,.le 3/1?. /94 f cars!'lf!"ı.." v\inii toflıııt 1' 
te daimt encüm,.nde )'aoılaealctır. Tallolerfn ille ten"'linat m,.\.1,11z ve,.. mel.
tuplan' lhale tarihinden üc eUn n-vel b.-ledlye fen işleri müdürlii~i'lne mOraıo: 
caatla alacaklan fenni ehliyet 941 vılına alt tic11ret od11.91 ve .. lkı-1-'!'1 imza~ 
:şartname Te saire ve kanunen ibrazı lbrm gelen diğer v~allc fle 2490 nydi 
kanunun tarifah .;evresinde harırlıvacaklan teklif mektuplannı ihale gtlnll _. 
at 1 .. de kadar daimi encümene vermeleri l&zımdır. 

18 22 26 29 .. 846 (2424\' 

SODA ''Berk EN fvt 
tNctLtz 

• • Karbomtıdır-
KUTU ALTINDAKİ YEŞİL ET1KETLİ (BERK) İSMİNB 

DİKKAT EDİNİZ .... 
v:ııı:ıeıc::.oıı:cc:scc~:cc:cc:ıocacx~~ıoc:c_~~~~''cc=ı==ııccaıııııııı --- --- - -----
:····················································································: 

i DetJlet Demir Yollarından i 
: ................................................................................... .. 

D. D. YOLLARI UMUM M(JIJORLOCONDEN : 
Muhammen bedeli (81250) llrıı olan 11000 adedi Tulum 1500 adedi oao

ket ve pantalondan ibaret takım olmak üzere ceman 12 500 adet i•~i elbi-
8/ 12/941 pazartesi giinü saat 1 S,30 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
biııl'lsında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5 312,50 liralık muvakkat teminat ile kanuna 
tayin ettilH vesfkal•n ve tekliflerini ayni gün saat ~ 4,30 za kadar komisyoa 
reicıliğine verınelPri lazımdır. 

Şartnameler (200) le.urup Ankıua - Havdarpatta ve lzmir vezn~lerinde .., 
ttlmaktadır. 22 24 26 28 4935 (2448) 

lzrnf P Defterdarlı(lından : 
Türkanın Basmahane şubesine olan 73 lira 37 kı.tru~ ka:tanc; vergisi boı

cundan dola)'l haczedilen bir adet Alman marka kuyruklu salon piyano• 
1/12/41 pazattesl günü saat l S te mezkur şube bina!lında bilmü7ayede satıla
cağından talip olanlann şube t..ıhsil eefliğine miİTeca.at etmel"ri ilan olunur. 

26 27 28 502.. (2469) 

Gizli çiçek 
l:.czacı Kemal K. Ak
taş 'ın en son es.eri 
(Alhnriiya) kolonyamım ciddi ra

kibi zevk, şanat, bedayi hep bir arada 

Hilal 1:. czanesi 
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Libyada seri lngiliz za-
feri ihtimali artı}'Or 

IV:oskovanın pek uzak görülmiyor 
Radyo ~aıetcsinden · Libya ccphesin- kuvvetlerine karşı seri muvaffakıyc• 

de h:ırekatın geli<imi hakkında h~nüz elde edecekleri ihtimali günden gün: 
ke"in J.ir fikir mevcııt olmamakla be- kuvvet bulmaktadır. İngilizler cephcnın 
raber İngilizlerin bir takım zorluklar başka bir tarafından. Libyanın ccnu
].;n..,,·sında oldukları anl:ışılı::ıaktr.dır. bundan lıaı·ckct ederek Ciolo ıncvkiinı 

İngili?.ler Al,nanların ~ok iyi döviiş· ı:aptetmi;lordir. Bıı ka-aha S:rt • körfe
tıiklerüıi. ıaıık kay.plannın aiiır oldu- ı.inclen 25Q kilometrr v" Mısır hu
ı•unıı bildinn~kte ve milıver hava nıu- dudundaıı 350 kilometre me;afcdedir .. 
knı·r=tiııin artmasından şikayet!" bu- Bu muvaffakıyetin Almanları ve İtal
lunmaktadırlar. Harekat ikinci safhaya yanları ikmal yoförının ke,;;ilmesi tehli
girıııiştir. Buna sebep iki taraf tank ka- kesiyle karşılaştıracagmdnn kaygılara 
yıbının ağır olmasıdır. Bu vaziyet knr- sevkctn1esi mümkündür. Cialoyu zeptc· 
>1sında Almanlar da, İngilizler de tank- den kuvvetin pek zaif bir kuvvet olma
lar yerine piyade kuYvetlerini kullanı- sını 7.annetmiyoruz. Mihver kuvvetleri 
yorlar. Almanlar ve İtalyanlar karşı ta- bu harekete karşı koyacak bir kuvve! 
arruza geçtiklerini bildiriyor ve duru- '<•vhdeıniyecek durumda ise Sirenai
mıın gelişmesine intizar edilmesini tav- kada muharebe eden lrnvvctlerin dııru
•İye ediyorlar. İngilzler gelisimin ken- mu feci bir bal alabilir. 
dilcrine elveiişli olduğunu iddia etmek- Deme ve Bingazideki mihver birlik· 
te ve zafer kazanacaklanndan emin gö- !erinin de vaziyetleri tehlikeli bir duru. 
rünmektedirler. ma girer. Cialo bölııesine giren kuv-

Çörçil harekat başlarken İngiliz hal· vetlerin motörlil birliklerden ibaret ol
kına büyük ümitler vadetınişti. Başve- ması çok muhtemeldir. Avni kuvvetle
kil <imeriyle bütün geri dönm<> kapı- rin iki \iç güne kadar sahile vararak 
!arını kapamıştır. mihvercilerin ikmal yoJ1arını kesmeleri 

Bu hale göre İnglizler Llbyada mu- de ihtimal dahilindedir. İngi.]i,Jer bu ha
hakkak zafer kazanmağa azmelmi~ler- rekette muvaffak olurlarsa Tobruktaki 
dir. muharebeler bilfarz aleyhlerinde netice 

Zira zafer kazanmazlarsa itibarları- verse bile bu son hareketle Libya zafe
nın lorılacallını kendiler! de blliyorlar. rini kazanmaları yine imkfuı dahiline 
Di~er taraftan Almanlar da bunu bil- girer. Cialo, Sircnaika sahrasına bitişik 
diklerinden çetin dövüsmektedirler en ileri vahadır. Arazisi gayet münbit 

MOSKOVA CEPHESİNDE oldui(ıından kuvvetlerin harekatına mU-
Moskova etrafında durumun Sovyet- saittir. 

ler için gittikçe daha nazil< hale girdıı\i J 931 yılında nüfusu iiç bini geçmek-
Rus kaynaklarının haberlerinden anlaşı- te jdi. 
lıyor. Almanlar kış bütiln şiddetiyle gel- RUS HAVALARINDA 
meden Mo•kovayı almağa karar vermiş-
lerdir. Sovyet hava kuvvetlerinin kamyon 

Almanlar Moskovayı sarmak iciıı ı;eh- kollarına taarruzları önemli bir mahiyet 
rin şimal ve cenubundan büyük kuv- almaktadır. Sovyet tebliğinde cenup ceo
vetlerle taarruza geçmislerdir .. Ruslar hcsinde hava harekAtında tahrip edildi· 
mukavemet etmekte olduklarını sövli- i!i bildirilen 750 Alman kamyonu haki
yorlarsa da baş şehirlerini uzun zaman katen ortadan kaldırılmıssa böyle bir 
müdafaaya muvaffak olacaklarına dair kavbı az görmemek l!izımdır. 
limit beslemedikleri Moskovaclan gelen BcrJjn radyosu Rostof hakkında İn
haberforin satırları arasından anlaşılı- giliz ve Sovvet menbalarından gelen bü-
yor. tün rivayetleri çetin bir dille yalanla-
ASKERİ VAZİYETİN TAHLh..t nmlır .. 
Libyadakl harekAt hakkında ııelcn ha- OENİZLERDE 

berlere Röre Sollum ve Tobruk arasın- Kanada deniz kuvvetlerine mensup 
daki büvük tank muharelx>sinin birin~i iki denizaltı avcısı Atlantiğin şimalinde 
safha" 

0

bitmlstir. Tank muharebeleri su bombalariyle bir Alman denizaltısı· 
Arızalı arazlve intikal .,iliğinden faaliyet nı batırmışlar ve milrettebatından Jark 
lcısrnen hafiflemiştir. Şimdi büyiik pı- yedi kiıtlvi esir almışlardır. Kanada ııe
yade birllklerlnin muharebesi ba<lamıs- mi tezJ?8hlarında denizaltılarla mUcade
tır. Muharebelerin siklet merkezi Sidi le için fazla mikdarda kücük su ilstil !(P
Rezegtir. Tobruktan cenuba doğru mu- nıllerl inşa edildilti maJ{lmdırr. Bunlar 
vaffakıyetli bir çıkıs hareketi yapan Po- en modem silahlarla teçhiz edilmistir .. 
lonyalıların, cenuptan ilerliyen Britan- A U\tANLARIN Bffi TAARRUZU 
ya kuvvetleriyle birleşmek üzere olduk- Alman radyosu yarbay Brekkerin ku-
lan bildiriliyor. Dün akşama kadar bu mandasında bir hücumbotu filotillasınm 
iki kuvvet arasındaki mesafe 6.5 kilo- 16400 tonilAto hacminde dört ticaret 
metre idi. İnııJlizler Mısırdan harekM ııemlsi batırdığını, batırılan gemilerdM 
sahasına biteviye takviye kuvvetleri birinin 6500 tonluk bir sarnıç gemlsi ol· 
göndermektedirler. İngilizlerin mihver duğunu bildiriyor. 
~~cc=:eocccaca=============== cc:ccccc=cccccoc=====cococ~ ı:cıo=-

Makin eve 
''erilirken 

Sovvet resmi teb/;iti 
Moskova, 25 (A.A) - Dün Sovyet 

haberler bllrosu aşağıdaki busust tebli
ği neşretmiştir. Rostofun batısında ce
nup istikametlerinden birinde yapılan 
karşı hücum neticesinde 20 Sonteşrin
den 23 Sonteşrine kadar Kızılordu kıta
ları 49 zuncu p;yade kolordusu bir S. S. 
tümenini bir viking tümenini ve 16 ıncı 
tank tümenini yok etmişlerdir. Kıtala
rımız 111 top 55 tank 83 makineli tüfek 
:iG mayn topu 365 otomobil 115 motosik
let ve bir çok başka mühimmat almış
lardır düşman muharebe meydanında 
yedi bin ölü bırakmıştır. Bu çarpışmalar 
~•nasında tayyarelerimiz 46 Alman tay
yaresi düşürmüşlerdir 23 Sonteşrin ak
§amı kızılordu kıtaları düşmanı takip 
ederek hareket mevzilerinden 60 kilo
metre ileTlemişlerdir. 

Moskova, 25 (A.A) - Krasnaya İz
vezda gazetesinin muhabirinin bildirdi
~ine göre General Kosevoy kumandasın
daki Rus kıtaları Tikvin şehrinin cenup 
batı kenarına kadal' gelmişlerdir. Tik
vin I .. ~nin~radın doğusunda Alman ileri 
hareketinin en ileri noktasında mühim 
bir dcmiryolu merkezidir. Şimdi bu şe
hirde sokak muharebeleri olmaktadır. 
Bu muvaffakıyet düşman hatları üze
rinde tazyik icra eden Sovyet kıtalarına 
karşı bir Alman piyade ta'ıurunun tank
lar hi:nayeoind• yaptığı karşı hücumun 
kıı,Jma~ı l'çticcsinılc elde edilmiştir. Ci
vardak So\'\'et birhl:leri bu muvaffakı
yetle~ ;sı fade ederek Tikvin demiryo
lu kavs >\ma vuklaşmı~lard>r Sovyet top
çu.su Aln1'ln siperlerini ve ~ehirdcki diiş
man topt'u lle ·zilcrini bombardımnn et-
mektedir 

Moskova, 25 (A.A) - Tas Ajansının 
bildird'i!ın" ı:ıore Alman kıtaları Mosko
va cep!: »inin Klin bölgesınrle yeni bir 
j)erleme k<1ydctm;c.lt:'rdlr. Son iki giin 
i~indc iki zırhlı ve bir motorlu tümen 
tarafından yapılan şidclctli hlicumlardım 
sonrn dü• an bugün öğleden sonra 
.Mosk..,, ,· •i ıe çı.lı:maİ(J muyaffak ol
mu~t... Yt gi..ind<"ln beri bu bölgede 
durmad n ç.ırpışw.ılar clcva:n etmekte 
ve A'·~ nl • büviik savı muvaffakıye
tincı rııPmPn l{..:slar hilkümet me~kezi 
ctrr.fır..d2k 'lt..:.17.inin her metrE'sini bü
yük takv ye kıfaları almaktad" Rus 
kıtaları her gün ~5 30 Alman tankı taı1-
rip C} lcmcktcdirle Tu Tula civarında-

Yugos /av vada 
---· ---

Al n.. an ar dört 
kövde iki bin 
rehineyi kur-
suna dizmişler 
Londra, 25 (AA} - Londrada be

yanatta bulunan Yu~oslav hariciye na
zın Yugoslavyada dört köyde toplan
mış olan iki bin rehinenin A1manlar ta~ 
rafından kurıuna dizildiğini söylemiş 
ve söz1erine şunları eklemi~tir: 

- Almanlar bütün Yuıı-oslav mille
tinin kökünü kazımağa çalışıyorlar. Fa
kat 9imdi Yugoslavyada çete harbi ya
pan ordunun mevcudu elli bin ile yüz 
bin arasında tahmin edilmektedir. Bu
gün memleketin bir kısmı yeniden bu 
kuvvetlerin eline geçmiş bulunuyor. 

---~ ........ .a ....... ~---
Birleşik Ameri-
ka hür Fransız
lara da ''ardım .. 

edecek 
Vaşington, 25 (AA) - Cümhurrc

isi kiralama ve ödünç verme kanununun 
hür F rRnsızlara da teşmiline karar ver
miştir. Bu karar Degol idaresindeki hür 
F rans1z faaUyetin1n Amerika tarafından 
fazla tanınmasına bir işaret olarak te
lakki cdilm•ktedir. Ruzvelt <Hür Fran
sızlar tarafından müdafaa edilen her 
toprak parçasının Amerikanın emniyeti 
için elzem o]duğuna ka,niim> demiştir. 

- --- ------- -----
ki vaziyet hakkında da şöyle demckte
diro 

Tulan;n cenup doğusunda şiddetli 
muharebder olmakta ve Almanlar ö.,e
yi k""ınek için gayretler sarfeylcmekte
di.r. Tula Alınan topçusu tar:ıfından •id
detlc bombardıman edilmekte fakat 
Sovyet birlikleri azimli bir tarzda karşı 
lıilrumlar yanmaktadır. 

Londra, 25 (AA) - Moskova rııdvo
s un bildirdiğ ne yöre Almanla. Fus
~n sefcTin~c altı milyon kadar ölü ve 
y~ralı v~sair vermi§lerdir. 

L G. 

Komünistliğe kar1ı 
koyma paktı büyüdü 

---o---
Berlinde dün 
tantanalı bir 
iı;tima ve tö
ren vapıldı 

nn 

Afrika harpleri ve iki 
tarafın vaziyeti ---·---

Artan mukave-
mete ra~men 
In,iliz tayya
releri hakim 

-·- 1 -·-fü·rlin, 25 (A.A) - Bugiin saat 12.30 Kahire, 25 (AA) - lngiliz hava 
da y('nı başvekilJik binasının büyük el~~ ~uvvctlerjnio karş.1!aştık.1ar.' muk~veme
çi ~r oda::;mcla dünya siya<.;eti için ı>C~. tın aıtmakt~ .oldugu te>:ıt .. ~.dı~~ekl_e 
büyük <"heınnıiycti olan bir töı·en yapı! b~raber lngihz kuvvct~erı ust~nluklerı
ıru~hr. Toplantının başında A1man hari- n~ ~uhafaza et~ek.te~ırler. ~un sabah 
ciye nazırı Fon Ribbentrop komünistlı~t) yırmı a':c1.nın ~ımayesı~~c ell~ Alınan 
k k aktı · d d l · t tayyareıının hır altını ild Harıken filo-
ar~ı oyma p nı ımza e en ev e • d d d 1 .. 

1 1 b ık! · 1 · · · tlan da muz tarafın an ur uru muştur. Duş-er ~ u p.: a gmnc erı u:ın yap · f· kil d · 
t . k b- 1 d h'.k" tl . .. 5 man ıloıunu te, c en tayyarclrın 

ve ı ·a u e en u ume erın mume · otuz 'k t 'd' H d fl · İn ·u ·11 · · Fiil Al h .. k.. t' pı e ayyare ı ı. e e erı l(ı z 
sı erını Jrer ve man u ııme 1 na- zırhla lc:uvvetlerini hombalamak:tı. Hari-
mına 'elilmlamıştır. kcnlerin şiddetli hücumları karşısında 
Komünistliğe karsı koyma paktının düşman tayyareleri bombalarını bıraka

daba beş sene uzatılması protokolunun rak lcaçmağa mecbur olmuşlardır. 
evvelki paktı imza edenler tarafından Geçen Cumartesi günti harbin en uzun 
imzalannıası üz.erine Bu1garistan, Dani~ hava mnharebelrinden biri cereyan et
markn, Finlandiya. Hırvatistan. Roman- rnlştir. Muharebe bütün gün devam et
ya ve Slovakp mümessilleri de dünya· miş ve hava kararırken bitmistir. Düşti
nın düsmaru olan Bolsevikliğe karşı sa· rülen düşman tayyareleri çöl üzerinde 
vaş paktı olan bu pakta memleketleri- yatıyorlar, tki ha't'a filomuz Eladen kar
nin girdii\ini resmen ilan etmişlerdir. şısında yirmi tane Messer Şınitle karşı-

Bunclan sonra Fon Ribbentrop milll )aşarak dilşmanı ağır bir mağllibiyete 
Çin hükümeti hariciye nazırı Somin - Si uğratını~lardır. 
tarafından gönderilen ve milli Çin hil- IKJ TARAFIN TAMiR IŞLERt 
kümelinin de bu pakta ~iriliğini bildi- Kahire, 25 (AA) - Büyük Britan-
ren telgrafı okumustur. Paktı imza eden ya kuvvetlerinin Libyadald jlcri hare
devlet adamlarından başka elçilikler ketleri bir hortum intibamı vcrmcktc
azası ve Alnmn basın mümessilleri de dir. Hasara uğrayan tankları tamir cdc
tör~ncle ha1.1r bulunmuşlardır. cek ve bunları tekrar muharebeye ıürc-

Berlin, 25 (A.A) - Komünistliğe cck vaziyette olan lngilizler Almanlar
ka.rsı koyma paktının beş sene milddet· dan daha müsait bir durumda bulunu
le yeniden uzatılması hakkında bugün yorlar. · Almanlar harap olan tanklannı 
a.,.ğıdaki protokol imza edilmiştir : tamir etmek ve harekete gçlımck lmkô.-

Alman Rayh hükümeti, İtalyan kral- nına malik değildirler. 
hk hükümeti ve Japon imoaratorluk bil- JNGtLtZ tA!I" VE LEVAZIM 
kümetyile Macar krallık hüktimeti, V AZIYETI IYi 
Mançuko imparatorluk hükilmeti ve İs· Kahire, 25 (AA) - Libya ordusu-
panyol hükümeti komünist entemao;yo- nun iaşesi alınan tertibat memnunlvet 
nalinin faaliyetine karşı koymak için verici bir ekilded!r. Bu husu.ta yapılan 
yanılmış olan mukavelelerin tesirinin en beyanata ııöre büyUk Britan• orduları 
mükeınmol bir şekilde sabit olduğunu, taarruza durmadan devam bilmek 
bwıdan başka kendi memleketlerile bir- ic!n muhtaç olduklan benzini, rp mal· 
birine uy~n meniaatleri olan memle- :zemesini ve yivece~i muntazaman ala· 
ketlerin ilerisi için de müsterek dilsına· bilmektedir. Almanlar mühimmat ve 
na karşı sıkı bir iş birliği lüzumunu ta- ia~c depolarını kavbcttikçe zorl>ıklarının 
nıyarak paktın yüriir)üğtinün beş sene bir kat daha arttıklarını ııörcccklcrdir. 
müddetle uzatılmasına karar vermisler ALMANLARA GöRE 
ve bu hususta a•al!ıdaki hükümler üze- Berlin, 25 (AA) - Simall Afrika-
rinde mutabık kalınıslardır : da cephenin bütün kesimlerinde anU<!a-

1 - Komüni'<t eııtemasyonale karşı ne muharebeler olmRktadır. 
25 sonteşrin 1936 tarihinde imza edilen AI..MAN RE.5Ml TEBL!Ct 
anlaşma bunu tamamlıvan prot:okoldan 
tahassül ettiği şekilde, 25 son tesrin 941 Bıırlin, 25 (A.A) - Resmi tebli!li: 

Seydibarrenl ~!malinde düşmanın ol
tarihinden itibaren be~ sene müddetle dukça büyük bir harp gemisi b ir hava 
uzatılmıştır. torpillmlz!n lsabetıvle ağır surette ha-

2 - Komünist enternasyonaline kıır- sara ul?rııtılmıştır. Uç dilşman tayyaresi 
şı koymak için bu paktı ilk imza etmJ, dil§llrillmil§tllr. 
olan Alman, İtalyan ve Japon hilkümet.- ·-·----
)erinin daveti ilzerine ııakta girmek ni- F 

1 
D •• 

yetinı izhar eden devıet1er ~-iltih~k rftDŞIZ ar,, UD· 
dekl~rasyonunu Alman htıktimetine bıl-
direcekler ve Alman hükümeti de bu k k hl 
deklıirasyonu aldığını diğer Azalara bil- er zır ısını 
direcektir. lltihıık deklıirasyonu .Rayh 

hiiküıneti tarafından alındığı günden ta" mı·r etm·ıcler 
itibaren yüriirlüğe girecektir. ":S' 

3 - Paktın metni Almanca, İtalyan
ca ve Japonca olarak yazı~~ Me· 
tinlerin her biri asıl telakki edilecektir. 
Protokol imzası gününden itibaren yil· 
türlü!e girecektir. Yüksek Akit taraflar 
bu beş senelik müddet bitmeden evvel. 
ilerideki iş birliğinin şekli hakkında za.. 
manında anlaşacaklardır. 

İSPANYA HARİCİYE 
NAZIRI BERLİNDE ... 
Berlin, 25 (A.A) - ispanya hariciye 

nazırı Serano SUner komilnistlll!e karşı 
koyma paktının yıldönümil münasebe
tiyle yapılacak törene iştirak etmek üze
re bugün Berline gelmiş ve Anhalt is
tasyonunda Alman hariciye nazırı Fon 
Ribbentrop ve diğer bir çok Alman şah
siyetleri tarafından selfımlanmıştır. Sü
ner Belvü şatosuna gitmiştir. 

SULU TAARRUZU l'ttU? 
Londrn. 25 (A.A) - Deyli Tell!l'af 

gazete..i Berlin içtimamdan bahsederken 
imzalanan yeni paktın arkasından bir 
ban~ taarruw ıreleceğini, fakat İngilte· 
re ve birlesik Amerikanın Uitlerlc sulh 
miiznkeresinc girişmemek hususundaki 
kararlan sebebiyle bu taarnızun şinı· 
diden akim kaldığını yazmaktadır. -----· ...... ----U kra y n ada Nazi 
ale yhtarlı i!ı ve ida m 

---· ----
Vaşinııton, 25 (AA) - 200 Uk

raynalı Kiycfteki Naziler tarafından 
kurıuna dizilmiştir. Rozenbcrgin Uk
raynaya umumi vali tayini üzerine Na
ziler aleyhinde nümayişler y&.pılmıştır. 
Bu tayin Ukraynaya istiklil veıileceği 
ümidini azaltmıştır. 

-·-Paria. 25 (A.A) - cMaten> gaıe-
tcal ı!mall Framıız Afrlltaııında Oran 
harp limanına ltllrfl lnglllz taarruzu cs
na.sında ağır hasara uğramış olan Oun
lterk zırhlmnın tamir edildiğini ve ya
kında tekrar hizmete gireceğini bildir
mektedir. 

GENERAL VEYGAND TIJLO NDA 
Tulon, 25 (AA) - General Vcy

gand burada Pradela ıatoıunda yerlct
mi§tir. 
----...... tt-,---~ 

Bir Alman hava 
generali d aha öldü .. 

Bcrlln, 25 (AA) - Hava gencralı 
Gilbcrl bir tayyare kazasında d~rek 
ölmüıtür. -----·-·----Arlı Royalin 100 
mürettebatı ingilterede 

Londra, 25 (AA) - Batan Ark 
Royal tayyare gcmiaindcn 700 kişi ln
giltercyc gclmlotir. ----.... ~· ...... , ___ _ 
/ngılizler yen ı bir gö-

ğü& zırhı yaptı 
---·---

Londra, 25 (AA) Britanyada 
yeni bir göğüs zırhlı tecrübe edilmekte
dir. Bütün harp teçhizatını taşıyan as
kerlerin üç parçadan ibaret olan bu zırhı 
yaptıkları yürüyüşlerden ve talimlerden 
sonra fazla bir yük ve yorgunluk hi•sct
mcdcn taşıdıkları anlaşılmıştır. Şimdi 
bunların beden hareketlerini azaltıp 
azalblmadığı tayin edilecektir. 

26 2inci Tesrin CAR Ş A M BA ve 27 2inci TEŞ. P ERŞ EM BE 
GÜNÜ AKSAJ'tll SAAT 21.30 DA .. 

ELHAMRA Sinemasında 
KIYl\fETLİ SANATKAR 

UNUR NURETTiN ve 

ARKADAŞLARI 
SADİ IŞILA V - İZZETI1N ÖKTE - 1''EYZİ ASLANGİL 

YALNJZJKıKONSER VERECEK1'1R 
KiSE SAAT 9 DAN i TiBAREN AÇIKTIR 

26 SontP.ıı>J:tin Car~;,mfta 1941 

Aıkere gidenlerin çocukları 
~~~~~~~--,-~~~--~~ 

Yardım işini çocuk esir· 
geme kurunıu görecek 

200 den fazla çocuk koruma müessesesi bu ışıe 
uğraşmağa başladı... 

Ankara, 25 (AA) - Alınan bir ha- alınarak icabında yatak aayı8Jnın arttı
here göre askere giden yurttaşların ço- nlmaaı temin olunaeakbr. 
cuklariyle meşgul olmak vuifcai çocuk Şimdiki halde 300 binden laila Tlrlı. 
ıesirgeme kuıumuna verilmiştir, Kuıu- çocuğunun daimi olarak yardımına ko,
mun genel merkezi tarafından bu hüsua- çocuk eairgemc kurumu kış mevalrnl er 
ta tertibat alınmış ve 200 den fazla ço- naaında yardımlarına devam edecek .,. 
cuk koruma müeasescai bu işle bilfiil ala- vatanı heklcmeğe giden yurttaşların ~., 
kalandırılmıştır. Diğer taraftan Kcçiil- caklannı c1a1lı ıcltildc calrgcmd: ~ 
rendeki rnculc yuvasında da tertibat muhtelif çarelere bat vuracakbr, 
:c:- ... - -,c:ıc:=ıac!!:C ::c:=:::cı;c:sc:sccacc:c °C:~c:=: :SCC:SO ?d 

rti Grubu dün toplandı 
Ar , 25 (A.A} - Cumhuriyet halk lanbya alt zabıt hUJAsıısı olı:unarak Jır 

partisı ı:rubu umum! heyeti bugün bul edildi ve nımamede mUzakenı e.1-
25/11/941 ~aat 15 te ı;ris vekili Trabzon lecek bir ınadde olmadığından ıçtlJn8I 
mebusu Hasan Sakanın reisliğinde top- son verildi. 
landı. Celsenin açılmasını milteaklp top-
~~~~~===::o:>o=:t:u1CCCOCcc=ıoocccoc~ ===~::aı=: : ac' 

Yenice kurbanlarının cesetleri çıktı 

İstanbul, 25 (Yeni Asır) -Bulgar ka- siyle defnettlrilmi§tir. 
ra suları civarında torpillenmiş olan Ye-
nice vapurumuz mürettebatından 12 kur- Bulgar ve Rumen linıanlanna buıı• 
banın cesedi Bulgar sahillerinde bulun- dan sonra hiç bir Tllrk geınls! lltme.Y .. 
muş ve Burgaz Konsolosluğumuz vasıta- cektir. 

~"'°"'~-'"~c:ı=c:ıc:ı::: : cııo::: : : :=a::::c : : ::::::aıaaıs1' 

iplik a lanlara verilecek vesikalar 

Zati ihtiyoç 
satanlara 

ıtıhip/erile dokuttafana 
a yrı renkte olacak 

Ankara, 25 (Telefonla) - lktisat ve- ayyen bir zamanda veya bir defa 01-
Hleti iplik kararnamesini müteakip mek üzere mahdut mikdarda lpllk ela
bazı yeni tedbirler almakta ve bu mü- caklar, buna mukabil dokuttu~u w 
nasebetle iplik fiatlerinl yeniden tet.- tan kimselere daha fazla !pllk vermek 
kike karar verınlş bulunmaktadır. Ve- imkanı hSsıl olacaktır. Dil!er tara/tali 
kfilet alAkadarlara yaptığı bir tamimde bazı kimselerin tezgAh sahibi olmadılf. 
bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu ıa- lan halde tezgüı sahibi görUnerek lpP 
mime göre vilAyetler tarafından veril- almakta oldukları ve bunların aldıklaıt 
mekte olan ipliklere alt vesikalar yeni- iplikleri yilksek fiatle başkalarına sa._ 
den değiştirilecek, zatı ihtiyacı olanlara tıklan tesblt edilmiş ve bunların ısnU
ayrı, dokuttuğunu satanlara da ayrı nün alınması için haklarında §lddetll tr 
renkte vesikalar v"1'ilecektlr. Bundan kibatta bulunmalan için vilAyetlere wll
böyle zatt ihtiyaç sahipleri senenin mu- ligat yapılmıştır. 

~A::::::c:ıc:ıc:ıcc:ıC'O'ı:oc:::::c:oo:::::c:ıa::c:::ı : ı ı ıd 

Milli korunma kanunu 

Tadilatı miizakere eden lıomi•yon 
Faali Yetine deoam edi vor 

Ankara, 25 (Telefonla) - K Utahya mebusu Recep Pekerln riyasetinde ml1ll 
korunma kanunu tadlJAtını müzakere ve tetkik eden komisyon bugün de ,._. 
yetine devanı etml§tir. 

Bel-.diye Teİ•İm rz ;n intihabı tasdık olunrJa 
Ankara, 25 (Telefonla) - Re1&t Leblcblcloğlunun lzmlr belediye rcı..J

ğlnc intihabı taavlp edi!miıtlr, 

Ank oroJa askerimize verilen hedivefer 
Ankara, 2S (Telefonla) - Buııün kahraman erlerimize ltıı hediyen top

lamağa baılıyan müşterek komiteye bir günde yedi bin parça hcdiyelilt ve elli 
bin liraya yakın hediye paraııı verildi. 

T ahra11 elçrm;z müstesarlıi!ı 
' Ankara, 25 (Telefonla) - Tahran büyük elçiliği müııt~rlığına 

den Zeki Hakkı Karabudalt tayin edil dl. 
merke,.. 

Afrıka vaziyeti 
- BAŞTARAF1 1 İNCİ SAHİFEDE -

but mevkii Mısır hududundan 350 kilo
metre Sirte körfezinin doğusundan 250 
kilometre uzakta bulunmaktadır. 

MUHAREBELER ŞIDDE'llJ 
Şimdi Libya muharebeleri ıiddetlcn

miştir. Bir çok yerlerde göğüı göiüsc 
çarpışmalar haber verilmektedir. Mu
harebelerin neticeai hakkında henüz hiç 
bir feY ıöylenemez. Bilhassa Sidi Rezeg
tc çarpışmalar fiddetli olmaktadır. 

Kahire, 25 (AA) - Sidi Rezcg ci
vannda göğüs göğüıe şiddetli muhare
beler olmaktadır. 

Yeni Zelandalılar Gambutla Bardiya 
arasındaki gediği genişletirken T obruk 
garnizonu cenubundak.i k.ıta]arla aıasın
daki mesafeyi 6 ltilomctreye indirmlt
tir. 

ÇEViRME HAREKATI 
Hintliler Sidi Ömer - Halfaya böl

gesinde düşmanı çevirmekte devam edi. 
yor. 

Gambut tayyare meydanı dü~man ta
rafından kullanılamaz bir haldedir. 
Simdi muharebenin fazlalaştığı bölgede 
birbirine yakın tepeler sil,i!cs! çok ari
zahdır. Denize inen vadiler a~r tank· 
lann harekatına elverişli değildir. 

KAT'I NETiCE YAKIN 
Londro, 25 (AA) - Askcrt yazar 

Analist Llbyadalti vaziyet hakkında di
yor ki: Libyada ııeniş bölı;cler üzerinde 
bir seri muharebeler verilmektedir. Her 
iki tarafın da kayıpları ağırdır. Fakat 
mevzil~r zanttnın da i!i!bat ctti~i gibi 
avantaj lnırilizlerdc kalmıştır. Sollumda 
sarılan Mihver kuvvetleri vok olma trh
didi karşısında bulunuyo;lar. Almanla
rın Libyaya acele av ve bomba t ayyare
leıi göndermelerine rağmen lngiliz1etin 
hava üatünlüğü devam etmektedir. Bir 

• 

iki ırünc kadar kat'i haberler beklen"" 
bilir. 

tNGtLtZ RESMt TEBLtCt 
Kahire, 25 (A.A) - Orta şark BrltaJl" 

ya karar,gahının tebliği: 
Seydi Rezeg civarında Büyük Britall" 

ya ve Almanya zırhlı kuvvetleri arasıll" 
da şiddetli muharebeler devam etmiştir• 
Bu çevreye gelen takviye kuvvetleri dl 
muharebeye iştirak etınişlcrdir. Cenubi 
Afrika kuvvetleri tanklarld himaye edi
len Almanların şiddetli hücumuna ut' 
ramıştır. Düşmana nisbetle çok az olaJI 
Afrika kıtaları Britanya hücum kuvvet
lerine karşı taarruza geçerek Alnı,
tanldannı ağır zayiatla tardedinceye ıır 
dar mükemmel mukavemet etm!şlerd~ 
Yeni Zelanda kuvvetleri Kaputzo - 'fr! 
yolunca ilerlemekte devam etmi§lerdi1• 
Meydan muharebesi bilyük şiddetle de" 
vam etmiştir. 

!KlTARAFIN 
TANK KAYIPLARI 
Londra, 25 (A.A) - Libyada büyil1' 

meydan muharebesi büyük şiddetle dd 
vam etmiştir. Her iki tanfın maks•. 1 

kabil olduğu kadar büyük tank tahr1l' 
etmek olmuştur. 

YER ALIP VERİLİYOR 
R,r iki taraf yer almı~ ve yer ver".'1i}: 

tir. Kayıplarımızın ve duşmana verdı~·ıı 
mi• kayıpların tesbiti şimdilik milmk0 

değildir. Tobruk miidafileri yaptıkla~ 
eıkıs hareketlerinde kazan!lıkları ıııe'V" 

11 leri 'kuvvetlendirmişler ve yarısı Alnı• 
olmak üzere iki bin esir ahıışlardır. fl'

1 
u• 

· a ındut çevresinde binden fazla esır ·r 
mıştır. Daha bir çok esirler gelmektcdı1~ Cenuı>ta Karabugda seyya_r ko~arını rl 
b~yük terakkiler elde etmışlerd.ır._. S:u. 
bır ilerı harekette bulunan bı!şıncı t• 
men Ali~alı zaptetmiştir. Hava kuvven• 
lerin1iz düşmanın motorlu vasıtalar1 

• .t' 
bom'balıvarak ağır kayıplar verdır:;;;,,1 
!erdir. Donanmanın harekata ya~ 
muvaffakıyetle tetevvüç etmektedir· 


