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E E 
==~ Baraalla tarih seuer-; E_-_ 

= ler /turumu = 
~ Bursa, 10 (A.A) - Valinin himayesinde bir ta- E 
E rih seve.Jer cemiyeti kurulmuştur. Cemiyet şdı- 5 s rmmdek l tuibl eserleri kmuyacak, e&ki eserle- E 
E re karş 'bir sevme Ye lcoruma hissi vermek iş- E 

Senelik............ 1400 2900 i 
Alb aylık.-.......... 750 1650 s 

§ Günü gesmif nüshalar (%5) kurtL..tur..... ~ § lıtriyle mewrul olacaktır. ~ - -
: TEL it PO N: %197 5 - -51111111111tıt111tı11111ırııı111111111111mın11m1mt1mımmm1111111F. 

E E 
:inmınııımm11111nıınnııııınıttt111111n11H1tt11ııııııııııııııtııııF. 

fliın münd .. rc •lı td .. n m,.suliyet kabul edllmeır: .. YENi ASm Matbaasında basılmı~ır . 

• •• 
geı.ı 

...:..--·---
I~eningradda bazı 

vollar Rusların 
. -:.li ne g~çti 

.. - •-. . . 

Bir deft.iz harbini göstc ren tem.ili "bir twim 

Ribbentrop ---·---Peşte ziyaretir•-
den dün Berline 

avdet etti -·-Alnıan nazırı "1942 
yılı hizi aAn· 'azile
ler karşısında hn-
lundnrtı \ 'Or,, divor -· Bu<lapeştc, 10 (A.A) - AlnNm Hane -
~ Na7.ırı Ribbentrop şerefine teı'iip 
edilen bir çayda Macar Basvekili ve H. -
:riciye Nazırı Bardovski Alınan - Macar 

Rusya 
Harbinde 

FiNLER 

ııııiıanunciGJd lıman lıcl· 
yıpları bir milyondan 

fazla gösteNU)JOI' .. ~· -·- -·-·-·-·--+ 
1 uzök Sarkta 1 ---------------1 dostluk mtina.c;ebetlerinin cok eski oldu

--·---Durum Almanları 
ınernnan etmeJtten 
~olı uzalıtır •. 

---·---
Sulh teklifi vap. 
mak emelinde -·n1iitte:fik hükiim~tı~r 
bu hafta Londrada 

Mokova, 10 (A.A) - Sovyet tebliğine 
ektir: 

Moskova cephesinin bir keaiminde 
şiddetli muharebelerden soma 4 yeri 
geri aldık. 19 top, } verici telsiz istas
yonu, ve bir ç<>k malzeme e~ geçirdik. 
Başka bir kesimde Almanlan Uç yer-. 

den çıkardık. Bir dU~an ltarargMunı 
tahrip ettik. Düşman mubarcbe meyda .. 
nın-Oa 300 ölU vermiştir. 

YEN1 tŞGALLER 

Moskova, 10 (A.A) - Sovyet 1ebliği: 

Rus~a lı::ırhiııdc öin(•mli iki nokta ~öw hir toplantı ya• m~~h=a~:!~~~i k~~~ d~ 

+--·-·--·---·--.... --·-,-·-·- -·-· 
Matezyada 

• 
ycnı çarpış-

malar oldu ---·--Jarpmaktadır. 1 Jn_vorlar ' yerleri işgal ettik. Bunlar arasında Ka-
ı - Alınan Jıa,·:ıcılıi,lı artık ıtu-;ya sc- logantn 75 kilometre batısındaık:i Mosa- Çi il 

D'l~l:mn::ı hakiın değildir. - 8- lak, Veçino ve Serteysk şehirleri var· 
kıt'aları Kanton 

bd·- lJıız denizinden Azak dcni:ıinc Londrn, 10 CA.A) - «.Dcyli Heral- dır. Almanlar ağır kayıplar venni§tir. CİVlll'IUda bir ŞChrİ ' 
k' a.r t;•z.:11?0 ccplıcd<' . .'Unınıı ı\toförlü clın> diplomatik ;yazarı mUttefik hükii- 19 Alman Uıyyırrcsi tahrip ettik. 
~'\c er~nın solnk aMırmı:'l-·:-tn f; rıl"n~t- metlerin önümüzdeki hafta içinde Lond- Z8J)İettİ ı~r 
~ nsınır! ı:addc indif!iııll<'n iman rada bir toplant1 yapacakl::ınndan bah- BiR GEMl BATI'l 
lllt 1'J! malônesme bariz lıir ıuiinızcnc iz. sederek eliyor ki: - ·-

ı:rız. olnı~ı ~ur. Avrup::ının işgnl altınd::ıkı memleket- Bir diişman nakliye gemi.!i batırdık. Çunking, 10 (A.A) - Tebliğ: 
• Jı~rhın hiitnn seyriııe tesir c•lec~k lcrinin Lon<lrad::ı bulunan htikümetleri 5 tayyare kaybettik. Bir çok vilayetlerde Çinliler muvaf-
te~·ı'fet~c olan bu mihnzcncsizlii::"i miil· önütilüzdeki hnftn, si\'illel'C karşı cebir tVENlNG STANDARD fakıyd; ltaıanmıştır. 
SU:k ~r b~~d~hına lıir fliiııiim rıoktası (:l'. hareketlerinden mesol olanların ccuı- Yangçe cl arında Kueıçik ya1nnlw-ın-

B'lin8d.~' ır.. . lan<lırılacağını ilfin edeceklerdir. Bu de- umdra, 10 (A.A) - Standard ıa7.e'le- de lehimize neticelenen- muharelleler ol-
tebbiisU:.• ~~bı,, Alm:ınlar taarruz tf"- meçi B ·lçika, Çekoslovakya, Hür Fran- si yazıyor: muştur. Çinliler Kantonun cht mUdafa· 

kaza 1 e erındc hıttukları miiddet- t , Yunanistan, Dükscmburg, Bollan- BtR AYLIK KAYJPLAR alarma hUeum ediyorlar. Mtthlnı bir de-r ndıklan .;ok şaşırtıcı zaf<'rlcri. da, '.Polonya, Yugoslavya delegeleri..im- aıll'3 1 hri 1 y edil-.:!lha~ hava iistiinliiklerine Ye zırhlı za edcct•klcrdir. Bunlar demeçte bükü- Rus cepheaindeki Alınan byıplan :o u fe 
0 

an ungçeyu zapt . 
.... menlerinin rr lu k tl hakkında son bir istatistik 1 llkkanun lll.iştır. . 
bltl . 1 Dlll\'a a yetle fathi · et- nıe eri adına olarak sivillere kar~ı zu- ayındaki ölü ve kayJp sayısını l,250,000 Soknk muh~re~>elerinde Japonlar ağır 

pe7 Y1 dırım tahyesine bor<'ludurlar. lüm yapan c::ınilerin adeletC' teslim edil- clarak .,
0 
.• steriuor. kaYıplnr vernııF. 

R 0 onyada, Fransada, ~lkanlarda , .c me1erini miimkün kılacak bir .işbirliği ., " (S ah 
.,~sy~ya karşı yapılım biiytik is(İ]a ı-a- tcnhhirdtinii alacaklardır. Birleşik Kral- Moskova, 10 (A.A) - Zve.stia gaze- onu S ile %, Sütun 1 da) 
~? t~ makine et \'e kemiği durmadan lık, Dominyon1ar, Birleşik Amerika ve te.sinln harp muhabiri bildiriyor: 

11
• t ış •.r. Almanlar en harikalı zaCerleri· Sovyetle!' Bir1iği delegeled de imza tö- General Teıkinski kumandasmda bu-

..: :·nare .'e tank iic;fünliiklcri saye in- .reninde hazı~ bulunacak ve müttefik lunan Sovyet kuwetleri Lcningrad ce~ 
Fa~nmı lardır. hi.ikümetlcrin kararını tasvip ettiklerini he.sinde Volkof ırmağı çevre6inde Alınan 

llt-r' .. bu ~bir ii. tiinliı~iı kaybettik- bildirec('klerdir. mevzilerine iecavüz ederek bunllınn 
~ ';0 : h~rbın şeldi deki.,.ınlf, :\"Cnil- ( Sonu Sahife 4, Siit .. 5 le ) bir kısmını :r.aptctmi§lenlir. 
elind ev du imnnlal'ını hiidile:ren c;İlıri ------------------------------

en kaewnuştır. . 
Bu~ k" 
Cer ."~; ' 'aziyet işte budur. • PiYASA AÇILIAIE~: 

LiBYA HARBi 
---· ---

Mihver ordusu 

Moskovanın 
bir notası 
---.. ··----

Almanlar Rus balkı· 
na işkene~ ve katli

amlar yRpıyorlar -·-Bu 11arefıetler resmi lllP 
emirle yapdmalıtadır 
Moskova, 10 (A.A) - &rkiye Halk 

Komiseri B . Molotof Sovyetler Birliği
nin diplomntik münasebette bulunduğu 
memleketlerin Bilyük Elçi ve Elcile-
rinc işgal altındaki Sovyet toprakla.nn
da yapılan Alman tahrjbatını anlatan 
bir nota vermiştir. Bu notada kaydedi
lenler arasında §unlar vardır: 

Muva'k1mtcn Alman mtıat.cvlilerinin 
elinde bulunan muhtdif şehir ve köyl"" 
rin Kızıl ordu tarafından kurtanlması 
turasında l§gal )atalan tarafmdan..mu
lum halka karşı yapılan ya~, tahribat. 
cebir hareketJeri, işkence w katlilm
laı- ınaııılmıyacak bir §e'kildedir Sovyet 
bUkUmctinin eline dü$en WıSi'kalar bu 
•ah§et ha.re'keilerin.in mtbtevlilerin çiz
melCTi altına giren bütün bölgelere ~ 
mil olduğunu· gösteriyor. 

'N'otada bu haieketlerin Alman ku
mandanlığı tarafuıdan Alman hüatüme
tinin emriyle yapıldığı belirtilmekte .,.. 
d~lil olarak 512 nal Alınan piyade alayı 
komutanının e1e ıeçen bir emri gösterD
me-ktedir. Bu emirde deniliy« ki: Kıt. 
Janmız 1arafından bopltılu bölgeler ri-

(Sonu S.hlfe !. Stlffln 5 te) 

YEll SITIŞLAR: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

lu ve yeni Avrupanın xuruluşu sa\la§m-
da ::Macaristanm yaptığı ve yapmağı 
\>eklediği bir çok vazifel<?r bulunduğu
nu söylemiştir. Bundan sonra Alman 
Hariciye Na7.1r1 fU beyanatı yapmıstır. 

cBize 2.'lrla yüklenilen harp kat'i bir 
safhayn giriyor. Mi11etimizin sulh yoliy
Je makul ve tadil isteklerine karşı duran 
hodbin milletler karşısındayız. İngiltere 

(Sonu snlıifc 2, Siitun 6 da) 

B. RIBBENTROP 

l.uriye1~ man ordusu, s;ı,·rı119mk mec
~ d ınde lcaldı!'ı lnıwellnin hepsin· 

tir St
aha mükemmel surclft? yeti.c;miş-

• ratc-" · ı · · · · tlih' f' JI I mının ' 't" har11 sanafınm 
...;.. 

1 ıstl~dları S.'l) ılan kummula heyetle· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tütün n1iıstahsilleri ge-' 

Sirte körfezi 
boyunca l(eri 

çekiliyor lngilizler Istanbuldan 
"'"e ma ıkt' -t1a Yii:ı b' ır. Bununla beraber, Rusya-
tett"'" ınlc1cc insan ft'da ederek zap
lnt'kıgt 'd!npraklardnn n(lım :u1ım "ekil-

" ır. 
j \:eç ~ iZ '( 1 ° •ahriUeri' l' c erme ~orl', .ı\lnıan askeri 

~in k d: !Uman. ordusunun kıslanmk 
ııelme~?._.'s.ınc tayın edilen hatta heniiı 
arazi kı~ını, Ruslnnn bımdan dolayı 

cikme haberini büyük bir 
itimatla karşılamıştır 

iıiia etm:zanm_a1cta de\am ettiklerini id· Ticaret ,ek&Jeti gördüğü lihum ve 
•lnl h~edır. llalhııki iki hafta en el zaruret üzerine Ege tütün piyasasır~ın 
.·; nıa ıller Alınan t;ekilmt• h:m•keti- açılmasını üç gün tehir eylemiştir .. 11~ 
~sona erdi~ini hildirnıÜjlcrdi. karara göre ~arın açı1mnsı gereken pı-

11 tenak117 flikl< t' k kt k yasa. perşembe günü açılacaktır. 
lama,._ n ı ı:e me en urtu· Dcv1etin bu hususta vermiş olduğu 
~o~lımınl.ırııı •111,.:im ıh· her hakımdan karann tütiln müstahsillerinin lehinde 
n ~üınp~a~ndı'? k"' \etlere sahip nldukla- o1duğumı innnnwk lazımdır. Ticaret \'e· 

';' es:ı1 ır Yaln R kulcti bu ilç günliik aradan istifade ede-
ltarQretli günl . ı7.. usya sa\'a!iının rek, heniiz tamamlamadığı bir tedbiri 
arasındaki .~rıne nıı.betJe ktn·\•etll'r 
41e•i"m' t' ""'"azcııe So\'yetler lehinde de tamamlamış, teşkilatını fua1iyete ge-

" .. ıs ır. OJıwl·•r h ·· · ti · bulunacaktır haftalard· • · • unu gos(erı!'Or. rınış · 
L' .ın ~rı de\"Ull d 1\1 tSonu sahir~ 2. Siitun 6 da) 
adınesinin ı k'k· ' . e c;n • ınan t;e· ___ ..:.....----------
11ndan ·ı 13 1 1 se~hı kutuı> so::-nkla-

' ıuretse Kh 1 k. " re_ketini na • mu a ı Rıts ilel"i ha-
G sıl ızntı ehll<!k kub'ld' ? 
,cçen sene: ~az ı ır. 

hm a hakimh eti • a~ larında. ı\ imanlar 
llt'nizdc K11;l f~nnl'! day~ıarak Kara- • • • • • • • • • • • • 
riım1cştirmC';,f' onnun ffaalıyetini kötia-
n ,. Hl\a fnk l 1 d 
nııf!ün, lıu filonun t .. o mus ar ı. 
.. !ik .. r 

4 1 f> rah?Jık noktalara 
1 ? ı :ırp1a'!ın:ı nc(J<-n nı:"ıni rtlam -• or ;ır. 1 

nıınuıı eh 1 . A 
leriııiı1 d t. >ını hh~n hu\ a Kll\'\ et-
lıiiyi'k o~ıı s:ı' nşlnrında uğr:ıılıklıı.rı 

ı 7'.;I\ ı:ıfa 'e n . h 
lnnnın 7. 1 ıavı ma rukat sfok· 
lnmıız. :ı n llln•ına :ıffetmr>lc 1uıfa1ı '.'in:'.'·•· 

Ne lıatııl ı 1 l 
tin A ı 

1 
' · le 1 o,ı,:udn. Jll' d<• AfriJ,ıı-

M.-ıhsntın~n :ır hn,·n iisfünliiğiinclt•n arhk 
... nı"·orl:ır. 

1<:ıO ııs;\ :ının l""trt ı . l"kl . b" •n CV\ el ka "- 1
• ~cngın ı erme ır 

•k:ımcH Al 'usmıık u:ın yapıl .n seferin 
tir j T J rn:ın lıcs~pl::ırını altüst etmiş· 
Rii~e 11

1
12 er 'c Ru lann tııhmiulerinc 

ile ~ ,• ın:ınl':ının bir hı:rp senesi itin· 
ruf :ı? 1 nı~ hnıkııt ihtiyacı, ftzami tasar-

:ı :rım et ctn ~- · 1 •• b r• l lt'K ')arfı:\ C 20 milyon fO 
a ıg 0 maldadır. Almanya bn mik-

(Sonu sahiff! 2. Sütun G da) 

ln~iliz tayyare
leri Breste Jiü • 

cum -etmişlerdir ---·--Londra, 10 (A.A) v- Hava Nazırlığı-
r.ın tebliği: 
Almanların Brcst deniz üssüne yapı· 

lan hücumlanr dün gece de devam edf. 
lcrek bir çok yangınlar. çıkanlmıştır. 
Ş ı bnıg dokları da bombalanmı,ştır. 

Tayyarelerimizden ikisi dönmemiştir. 
Londra, 10 (A.A) - 5200 tonluk Glnti 

adındaki 1ngili2. kruvazörü bir denizaltı 
U.rahndan U>rplllemnif 'ff batınlm~. 

< www•www www '"'www owww www•www•••www oml 

L~-~~~ ~~~~.-~~~~--· 
Malezyada düş· 

man motörlü 
kuvvetleri 

sarıldı -·Ravalga bir baskın 
n~ticesindc alındı 

-.-e -
Batam YGf'IBI ada..,,•· 

lıl raellZller. ·de 
zaptedUdi ... 

Tokyo, 10 (A.A) - Rcami teblil: lıla
lezyanın batı kıyıla:rında faaliyette bu
lunan birliklerim iz 7 Sonilnunda Tero
lakııı ıimalinde dilşmanın motörltl kuv
vetlerini ~ ve derhal hUcum etmi;ı
lttdlr, Bundan sonra ÖDcWerimlz dil~ 
mam yeniden kovalamağa başlamı§tlr. 
Kuvvetlerimiz bu sırada Paletogpatiyi 
geçmiştir. Terolak 9&r'J>ışmasmda 14 
top, :40 uçak •var topu, 50 hafif tank, 
30 motosiklet 'ft 500 obnobil elimi7.e 
geçmiştir. Dtişman 200 il esir olmak \be. 
re 500 asker kaybetmiftlr. japon kay>p
lan l 7 öl Ü 60 )'8J'8lıchr. 

( S..U Süife 4, SitYn 3 t• ) 

-·Halfaya geçidinde 
muharebeler olu yor -·lfcdtaya yeni llaua tacir· 

serbest dövizle üç milyon 
liralık nıal alıyorl~r 

ruz..,..yapdd~. ~----------------

Londra, 10 (A.A) - Taymia ıue- FRANSA 
leain1n a1kcri yazan Libyadaki durum 
Mkkında ıunlan yazıyor: Dütman Age- ---·---
dal.ya ~vrainde UZUn nmandanberi 

~ m:;n~:~ ~;v: Uzerine ablan 
lbm.l,tir. Bu mayn tarlaları tank kolla- be 1 
nnuz için düıman hava kuvvetlerinden yyanname er 
ft clüıman ardıcı kuvvetlerinin muia-
-..rıctinden daha ciddi bir engel te~ll - · -
ediyor. Franaa, ndDellne mat•· 

Londra, 10 (AA) - l..ibyada ge.- •.-.IJıl ..a __ _., •--
.....ı Romel kuvvetleri taktik dciiıtir- ,.~, er•ft nt---ı er 0...-
-.lt n kum hrtınalanndan faydalan•- calıları lllJdlrlllyor-
rak geri çekilmeie baılamıtttr. lngiltt Vaşinglıon, 10 (A.A) - B. Ruzveltiıı 
kuvvetleri mayn tarlalarının Tücude ıe-- hususi kltibi Erli Amerika hesabına 
tbdlği güç1Ulı:1ere bakmadan düımanı F.ran.<ıa ibenne Mı1aıı. milyonlarca be-
'-nb;or. · ( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

İstanbul, 10 (A.A) - $ehrimizdeW 
İngiliz ticaret korporasyonu mtlıne9Sil
leri ile İstanbul tüccar birlikleri merke
z.inde bir müddetten beri cereyan eyle
mekte olan müzakereler btıgün hüsnü 
suretle neticelenmiı:ıtir. 

Yapılan anlaşmaya nazaran İngilizle
re üç milyon lira değerinde muhtelif 
emtea verilmesi kararlaşmıştır. Bu mal
lar. serbest dövizle ~ılmıştır. 

Elde edilecek serbest döviz mukabi
linde SterJing grubuna dahil ülkelerden 
memleketiınizf' bu mikdarda ithalAt ya· 
pılncaktır. 

İngilizlerle yeni satışlar yapılma.sa 
için müuıkcrcler devam edilecektir. İn
giliz piyasa1arı üzüm, incir, fındık, fut. 
tık, zeytinyağı ve tütün gibi baz.ı mad
dc-1crimize de taliJ>tirler. 



T AatHf ROMAN 

-- ln .. di sana 
Yazan : Şahin Alıdııman 

• • • 
ızın verıvorvz 

Zülfihar aqa Hıi cü.ce~i 31anına al!p tehrtn' içeri 
avdet etmiş idi •• 

••• 57 ••• 

EDİB DABERLERi: 
_aber verilme- tlıbanktan eeoa,o geldi 

----~~...-.. ...... -----.,_...---!·MIW~------.::....------~~~--

der.. suıa: kesildi Kok kömürü sıkıntısı 
Dün belediye yukarı ·h •• d k d• 

malıallelere su enuz evam etme te ır 
dawttı. -·-- Efendimize, Zülfikar ağanın çalış- dedi ki: 

kan, gayretli bir bendeniz olduğunu dün - Sen.in :işgüzarlıklarını övdüğün be- .. Şehriu 'Yukarı mahallelerinde don Y~
de arzetmiştim. !şte ağa kulunuz bu mü- cerikli adamlmın bunlar mı? zundcn patlıyan bazı su borularını, vı
him işi bu kadar az bir zamanda meyda- Bunların her ikisi de eşleri nadir bu- layelin te~ligatı üze~e tamtı:e ~ 
na çıkarmış olmakla be-nim bu sözleri- hın.ur birer hılkat acibesi ayol!. Boylan v:eren .~. s~ Turk Anonım şırke-

Kömür sıkıntısının sebeplerini . 
~örmek ve tedbir almak lazımdır 

min doğruluğunu tamamiyle teyit etmi~ iki karış ya var, ya yok!.. ti, vazıyetı ilan etmesi lazımken bunu 
bulunu~·or. • Zillfikar ada Iafa karıştı; yapmadan tamir dolayısiyle suyu kes- İz.mirde kok köınürU sıltı.ritısı henUz banktan ve 1000 tonunun da geçen se-

Müsaade buyurunuz da kendisjnden - Siz o~ boylan hsa olduğu.na mi~tr. Bu yüzden yukarı mahalleler hal- devam eylemektedir. Belediyenin vila- neden kalan kömürden temini dü.şilnül-
soralım. bakmayın.. Gayet akıllı ve becerikli Cü- kı susuz kalmış ve bu kısımda bir gaz. yet makamına müracaatı üzerine valilik mi.iş ve bu suretle hareket edilmişti. 
Şami Zade, Zülfikar ağaya hitap celerdir bunlar sultanım.. tenekesi su 10 kuruşa kadar satılm.ağa keyfiyeti Etibanka telgrafla bildirmiş ve Geçen seneden kalan kömürün hesap 

ederek ona sordu: İşte yirmi dört saatin içinde bu gizli başlammştır. kış mevsimi ortasında İzmirin kömür- edilerek İzmire bin ton noksan kömür 
- Siz bu malumatı nereden aldınız? batakhanenin yerini bulan bunlardır.. Belediye, halkın şikayet ve müraca- süz kalwğmdan, &cll tedbir alınmasın- gönderilmesi ve kışm §iddetli geçmesi 

Görüyorsunuz ki vaziyet çok mühim ve Sadraza.-n scıkalh Cüceye hitap ederek ati üzerine bu su mevzuu ile alakadar dan bahsetmiştir. şehri böyle sıkıntılı bir vaziyete dü§ür-
mcse1e ewelce Vezirlik makamına kadar dedi ki: olmuştur. Şirketle temasa geçilmek!~ VilAyet makamı ayni zamanda işi, tz- mü!tilr. • 
yükselmiş bulunan meşhur bir adamın - Şöyle bir az daha yarumıza yaklaş beraber, belediyenin arazozlariyle yu- mirdeki Etibank mümessilliğinden de Daha mühim bir nokta bazı bayilerin 
kızına temas edivor... bakalım .. Senin adın ne dir?.. karı mahall!ta kafi derecede su gönde- takip etmektedir. İzmire ait olan kömürleri Aydına, Na-

Sahibi devlet hazretlerinin gösterdik- Cüce derhal cevap verdi: r:l-:. ve halka ve evlere vern-: .... : ·-. zill' ,.,.. __ ,_ ...-aı dır B da 
l ....... ""il ~...... Etibanktan gel tak.. .. e _ ıye ve w..cu.ı.ı.:saya sa..... arı ~ u 

leri tereddüt çok haklı ve tanıamiy eye- - Gazanferdir, :rultanım... İzmir su ~ketinin bu muamelesi ve en cevap omur m v ~~ı.-::.... ih · d b" d'k çmıştır 
rindedir. Eğer Gevherli hanım aleyhinde Koca Kö-prülU bu sefer tüysüz Cüce- halkı haberdar etmeden suyu kesmesi cut olduğu ve fakat nakliyat müşkülatı ~.......... tiyaeın a ~ ge. 1 a 1ar · 
duyduğunuz şüpheleriniz doğru çıkını- ye döndü: hayretle karşılanmıştır. ~üzünden gönderilemediği bildirilmiştir. Ser?est meslek sahiplen, doktor ve 

us ya ~ 

Harb.nde 
---·---

Durum Almanları 
memnun etmeıııen 
çolı uzaJıtır •• 

Şk!VKl!."'T BİLGİN 

(H~tru'afı 1 inci Sahifede) 

darın on milyon fonunu biiyük müşkü
latla tedarik etmektedir. Ayni malill1-
ler, Rusya· tecavüzünün ilk ayl:ırındald 
sarfıyat temposu ile yapılacak bir. sa
v1e5ta Almanyanın ancak Uç aylık. ihtt
yaca yetecek mayi nıabrulrotı olduğu 
fikrindedirler. Eğer bu tah.fuinlcro 'ha
kikat nnzariylc bakmak caizse Alınan 
tayyarelerin.in \'e n1otörlii kuvvetlerinin 
neden faaliyetlerini azalttıkları daha ko
lay anlaşılır. Bu takdirde AL--ııruılarm 
ellerindeki stoklan önlimüzclcki ilkba· 
ha-rda doğu C!epheshıde yapmak niyetin· 
de olduklan kat'i mahiyette hareketlere 
sakladıkları düşünlilebilir. Bu tahmin 
hakikatin ifadesi olınasa bile Rusyadaki 
durumdan Almanlann nıcmmm ohnala
n için hic bir scbcı> yoktur. 

. ŞEVKE'J' BİLGİN 

.vacak olur:ia "<>k hatalı bir harekette bu- - Ya sen.in ismin ne?.. ~e- Iş bu defa ın.iinakaIB.t ~eka.Ietine yaru- hus~ı ~astanelerde~. ~zıl~kbillmıe lkışar-
"" .......... mevsmu ortasında komürsüz a ş - (Bastnrafı 1 inci Sahifede) !unmuş ve filemi kendiıtlze güldtlım~ - Benimki de Tayfurdur devletld Ve- p 

11 
k' • • mış nakil vasıtası temini rica edilmiş- w • • 

olacaksınız! Bu işin ucunda padişahımı- • U · sar J''lD tir.' dır. Buna.bir çare buluna~gını. Umit Tütün piyasası ticaret vektıletinı.n 
zm ve Valde Sultan hazretlerinin tekdir- zıı::_ Eyy ... Anlatın bakalım .. Ases başı '° SIKINTI NEREDEN GELİYOR? edere~ Etibankm nazarı dikkatini cel· mutlak bir kontrol ve mürakabesi için-
leri.ne uğramakhğınız bile muhtemel!~ dün sizi hir meselenin tahkikine gön- Zir kael-. d bi İz.mirde bu sene tahminler hilafına beDdt~ KÖM'ÖRLER de açılacak, miist.ahsilin menfaati mem-

ıı. .... ı. ...... , cı~-~ Zaden.in bu -!:-
1eri der·mı·r Yaptıgwınız ın· celeme "'e'ti,._ın· de aat -e etin en • u leket men!aatleı-iyle telli olunarak tü-~ ~· ....-uu. ~u >:·· • ....., ..... ~ ,,,. .. - karşılaşılan kok kömürü sıkıntısı nere- Sanayide kullanılan zero diz ve kalın 

üzerine tereddüt ettiğini gösteren cı.ur- ne gibi şeyler öğrendiniz?. Elde ettiğiniz ikd t h • t idi tüncülerin eline fazla para geçmesine 
gun bir tavur takınmıştı. Fakat Zülfi- rnalUmatı, hakikatten asla ayrılmıyarak ~ ar a SiS& . ge den~ gelmiştir? .. . .. . Zo~guldaJc!-a ~yit ~~mürleri ~ çalışılacaktır. Vekalet tütün . c;eksyonu 
lr...ar ağarun durgunluğu uzun müddet de- bana olduğu gibi anlatın.. ZUaat vekaleti adma İzm.i:rde pulluk, İzmirm yıllık kok komürü sarfıyatı edilmek üzeredır. Komiir darlıgının şefi bu iş için paı.aı·te i günü lzınire ge-
vam etmedi. Çar çabuk kendisini topla- Tayfur bir Papağan cerbezesiyle söze uç demiri ve sair zirai Metlerin imalini Etibaııkça 10 bin ton olarak hesaplan- önüne geçilmesi için alman tedbirlerin lecektir. İnhisarlar idaresi de piyasayı 
dı ve Şami Zadeye hemen cevap verdi: başlıyarak Defterdarın Topkapı dışın- takibe memur komite dün de faaliyet mıştır. Bunun Uç bin tonunun fzm.ir ha- ve yapılan teşebbüslerin iyi netice ver- takip edecektir. 

- Ben bu işin tahkikatına memur et- daki bağına nasıl gittikleı·ini ve geceden göstexmiıtir;Dün vekMetten beklenilen va gazı kömUrlliıden, 6000 tonunun Eti- ınesi bekleniyor. Tütün müstahsilleri her yerde bu ge-
t!ğim adamlarımdan aldığım haberi dos- mezar ta.şlarımn arkasına ne suretle tahsisatın bir kısmı gelmiştir. Diğer tah· . cikme haberini biiyiik bir itimatla kar-
doğru olarak sahibi devlet hazret1erine saklandıklarını Koca Köprülüye uzun sisatlarla demir yakında gelecektir. H · k • t b ••ı şıl tır 
arzetmekten başka bir i~ yapmış deği- uzadıya anlattL .. Büyük bir dikkatle Erkek sanat okulunda ba7J. pulluk ak- ava urumuna yenı e erru er ~eı: tütün satı:şlariyle bir memle-
Um. Bu adamlar gayet isgl.izar ve mü- Cücenin de-di1<lerini dinlemeğe koyulan samınm imaline başlamnışt.ır. Gelen tah- ket mevzuu olarak bu tütünlerin sahibi 
cerrep memurlardır. ~f mdiye kadar Sr. ıhaz rn• hiı · aı:alık kendıninl tutamıya- sisattan 3000 lirası erkek sanat okulu ~ olan çiftçilerden daha ziyade alak:adar-
hangi işin peşine düştülerse her d faı;m- rak: · emrine verilmiştir. Ih t ı •• t •• •• dır. Piyasa açılıp inkişaflar gösterince, 
da da yUz aklığiyle vazifelerini ifaya - .\ foıın .. c!t'cH. Aklınıza gelen bu ~·~ raca çı ar ve tu uncu- müstahsil bu ufak ve kısa gecikme ted-
muvaffak olmuşlardır. B~n bu adamlııT- tedbir fena değil!.. IC k birinin pek büyük faydalarını görecek-
dan eminim... 1 Demek bağa bugün bir adam geldi, rı! BrŞJ Y 8 8 V 8·· ir 

Onları vn.nıma aldı bur getir- rylc mi? .. Bunun kim olduğunu iyice ler ıı•stesı• kuruma verı•ldı• t . ---e-dim. :·ğrendiniz mi? Sakın bir hataya dilşxnUş d b• • 
şimdi oaa .. apısının ctıiında bekliyor- olmayasınız.?.. . puron a ır Uz.ak Şarkta 

(Baştnrab 1 inci Sahifede l 
lar ... Sahibi devlet hazretleri ferman Tayfur Sadrazamın bu sualine doğru- h Ad• 
buyururlarsa varıp çağ1rayun .. Vaziye- dan doğruya ceıvap vermiyerek bıraktığı 8 JSe 
ti bir defa da onların ağzından duyacak yerden anlatmağa devam etti: 
olursanız, benim gibi muhakkak efendi- - Bütün gece mezar taşlannın arka- -·-
miz de kanaat getirecek~ini1_. _Koca Köp- sına sinerek bekledik .. Geceyi bu su- Bir kadın tabanca 
rülil ağır bir tavurla dedi ki: retle geçirdik.. Nihayet! .. 

Bu iki liat~nin teber rü rakamları 325 bin 
lira ya baliğ ol maktadır 

Vaşington, 10 (A.A) - Harbiye nazır
lığının tebliği : Filipinlerde cephenin 
muhtelif kesimlerinde çarpışma1ar ol
muştur. Düşman, hücumlarını arttır
mak ve şiddetlendirmek için yeni kuv
vetler getirmeğe devam ediyor.t 

-İmdi sana izin veriyoruz .. Bu adam- Arkadaşının yarını bıraktığı cümleyi İSİİmaline kalktŞtI 
lan çağır da huzurumuza gelsinler .. Dı- Gazanfer ikmal ederek: 
şnrı çıkaıı Zülfikir ağa iki Cüceyi yanı- - Sabah oldu .. Ortalık ağardı .. dedi.. -·-
na alıp tekrar avdet etmişti.. Yine geceki gibi, :sabahleyin de bağın Karşıyaka vapurunda bir bAdise ol-

Her ikiSi de bin1>irinin tamaıniyle semtine kimse uğramadı.. Aradan bir muştur. Karşıyajtanm tanınmış ailele
benzerl bir kılık ve kıyafet taşıyan, kaç saat daha geçti.. Yoldan tek tUk rinden birine mensup bir kadın Karşı
boyları gibi yüzlerinin göriin.l.işü arasın- yolcuların geçtiği oluyordu.u. Biz bek- yakaya gitmek üzere vapura binmiş ve 
da da tıpkı tıpkısına bir mutabakat bu- Jemekten usanmadık.. Bir de öğle zama... birinci mevki salonUa bir yere oturmtl§-' 
lunan Cüceleri göri.ir gönnez birden bi~ nı yaklaştığı bir sll'ada gördük iki!.. tur. Biraz sonra bu kadının karş:ısmda-
re §a1'l?'an KöprüUl Mehmet paşa, o da- Gazanfer yanm bıraktığı ci.i:mlenin ki sıraya bir genç oturmuştur. ' 

İzmir halkı ve tilccarlan tarafından 
Ttirk Hava Kurumuna yapılmak.ta olan 
bir defalık tebertülere devam edilmek
tedir. Haber aldığımıza göre yardmılar 
henüz beklenilen haddi bulmamıştır. 
Bazı müesseseler bu memleket borcunu 
eda hususunda geri kalmışlardır. İzmir 
halkının bu hamiyet müsabakasında ge
ri kalmak istemiyeceğlnde şUphe edile_--

verilmlştir. İhracatçıların l~ 225.000 
liraya baliğ ohnaktadır. Tiltlinciiler lis
tesi de 100 bin lir&dan bir az daha faz
ladır. 

Başka ~evrelerde ka~•de değer birşey 
olmamıştır. 

Londra, 11 (A.A) - Son haberlere 
göre Malezyada şiddetli muharebeler 
devam ediyor. 

Rangoon, 10 (A.A) - Hava vis maro
şalı Keterton Rangoona ıelmştir. 

kikada kıs kıs gülmekten kendisini ala- alttarafını Tayfur getirdi: Kadın bu zatın yij.züne dikkatli dik
lmaınıştı. .. Sadrazamın gillı;ı':si.ne R~i· - Yolun üzerinde birden bire bir katli bakmasından ve başkaca bir ha.re
Bi11Jı:Uttap Şamt Zade de ~tirak etti... adam peyda oldu... ketinden müteessir olarak elindeki çan
Odayı dolduran kahkaha1ann arasında Gazanfer - Aman efendimiz, eğer tasını ~ ve içerisinden çıkardığı ta
blan Gazaııferle Tayfur hiç şaşırmadan gönnilş olsaydınız, bizim gibi siz de şa-- banca~ tevcih etmiştir Kurşunu bu
ilerlediler .. Önce Koca ~öprOl~yU, oudan şmr.:ka1.1~~ınız!.. . • lunmıyan tabanca pek tabil olarak ateş 

Bu iki komite teberrUluin vapılması 
hususunda alfiltalı ve listede adlan mev
cut tüccarlara tebligatta bulunmuşlar
dır. Gerek ihracat taclrleriniu ve gerek 
tütün firma, .,;,·ket ve müessesel~ı·in.in mez. r---· 

Mareşal bundan evvel İngilterede 
bomba tayyareleri servi.sini idare edi
yordu. lhracat tacirlerinin hazırlanan teber- kendilerlnden beklenen bu milli va:zileyi 

rü listesi. Türk Hava Kurumu şubesine hemen bqaracakları muhakkaktır. 
~~,...:;_ ........ ~~ 

Amsterdam, 10 (A.A) - tngUiz rad
yosuna göre, Japonların. doğu Hollanda 
Hindistanında taarruz~ geçmeleri pek 
yakındır. sonra da ~ Zadeyı, her ~ de .sı- Köprtilu M~_hmet p~şa gül~eyerek: almamı roa da va urda bulunanlar bü-

ra ile etekled.ikten sonra, Vez.irihamın - Neden oyle birden bıre şaşırıp yük' ~ P . , 1 . 

Foça ltôlılınllği 
Kemalpaşa kaza& h8khn muavini B. 

karşısında ellerlııi göğüslerine bağlayıp kaldınız? .. Diye sor.du .. Bu gördüğünüz kikat ~ır heyecan geçı.rm:ış erdir. Tah-
gayet saygılı ve o devrin seremonisine adam da, yoksa si:tin gibi böyle u~ ~ aşlannıqtır. 

Enver Erdil salahiyetle Foça hlklmliği .. 
ne tayin edilmift!r, 

tamamiyle uygun bir tavurtakmnuşlu- fek, garip bir mahluk miydi?.. ------------------------------
dı ... Köprtilü Mehmet paşa kıs kıs gtil- Tayfur Koca Köprl.ilUnün :fu!attıjı bu n~~...o=c:;~uıcaa""°...o-.ccr~~J'.JCICll:l~/.cr..ı:t.:er~ 
ıpeğe devam _ettiği halde ZUlfikar ağaya nlikteye karşılık olarak dedi kl: § B u g u·· 

~ 1 i. u ,[! ~.-,.,.~ m ,ıt, n 
ID:IOCl~"°'-~ıccııı~.r~...CO-J.X1"'J""'J"~J".rJ"~J'.caocooo"'~J.:COO! • li - - ••• ·-· ~ .:.: 

Deniz Gazinosunda 
Her aksam 

Pazı:r 
kalade 

. 
günü 

klasik 

MACAR caz orkestra•ı 

öğle yemeklerinde fev-

parçalar. 
·ıe.c~..O""J~..r~~;J..coıxıcıcıccıı;occ•cıa'oa=~ 

~ 
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Büyük Gece 

... ' ... 

~ · Matinelerden ıtlliaren 
§ ROBERr YUNG ue RELEN QJLBER2' 1 TARAFINDAN HARİKULADE BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİLEN ..... 

~ ~!A~B~ eı~!~ETL~~! 
Sstz BİR ESEB İMPARATOR FRANSUVA JOZEF ZAMANINDA EÖ§ LENCELER, V ALSLAR, LVKS VE AŞK DİYARI VİYANAYI TASVİR 
S EDEN EMSALSİZ BİR FİLİM .... 
n SEANSLAR : 1- 3 - 5 - 7 - 9 da.. C. ERTESİ, PAZAR 11 de BAŞLAR 
~~:--.r..r..r.r...r~7.,ıe-.r..r/J!"q.;U..r.r.#'J"J.r.r~~J"J"J".-"'J:rJ"..O"'...-J"~X..-J.A:~.r~-

·teyi kendime rakip aanıyon.un. Artık fir ııeldi. Zaten zatıalinize haber ver• 
tahammülüm kalmadı, tereddüt ctmiye- mek üzere geleeektim. Şu mektubu bi· 
ceğim, Bu aşkı öldürcceiiim, fakat ken- tlıip yola çıkacaktam. içeriye geref ve~ 
elimle beraber öldüreceiim 1 mek lütfün da bulunursanız, bay komi-

- Ne dernek btiyorsuıooz) ser.... Dedi ve komiseri bitişik odaya 
- Her vakit söylediğimi söylüyo- aldı. 

nım: Nit - Ro - Gll... Masha, evin hizmetçisi rolünü yap-
Vasili her heceyi birbirinden ~yıra- makta devam etınekla beraber, kapıcı

rak söylüyoıdu. Fakat kelimeyi tamam- yı bir kenara çekti ve ııen kahkahalarla, 
lıy~dı. ı:::apının §i~detli surette vurul.. bir hizmetçi cilvelriyle konuıımağa baıı
maıu ik.inain.i Cle yennden hrlattı. Çok ladı. Vasili birden Sofyaya yaklaııtı ve· 
çabuk bir ha.kıt teatisi ile tedafüi vazi- An A .. • • • • 

Komiser gidince Anton dePin ,,,,. nefes aldı, bu yet aldılar: y~ hiç bu ıeyd~n haberi cı:- ' na hala gelmedı m~) Dıye sor-

ef d ._ _ __. ld fı' d d~ yokmuı gıbı bır sigara ıarmaga batla- c:ı fy • . •V• .s er e HMra.U u • e .... d s fya b"lm bır" ,,_, ~-k d .:10 a, Vasilinin ne demek l!ftecliğıni 
ı. 0 o eye ı.ıu 11.3 e vur u: lad h M h 

- Fakat Vasili .. Bu aııkı neden kal- yanında olduium zamanlarda da ayni Masha kapı)'I açarbın. Anton da masa hemen k kı; ve emen arş anın ko-
binizden bu kadar hiddet ve hatta kinle istirap ve elemleri çeldyoruml Büyük bir baııında yazdığı mektubu dalgın dalgın lunu çe ere. : 
sökmek istiyorsunuz} A~k size men arzu beni kendisine çekiyor. Fakat bil- tamamlamağa koyuldu. Aradan bir da- - Çok ihmalcısın kızım. Her zaman 
edilmit midir, ki} mem necllı ki beni ona ıöz aöylemekten kika bile ge~eden Masha: olduğu gibi bugün de penceredeki çiçe-

- Fakat, ben sevmek hakkrna sahip .men ediyor. Sözlerinde bir hakaret ve - Madam bay komiser geldi! Diye- ği sulamağı unuttun. .. Dedi ve pencere-
clcğilim. So(ya. k-endisini mefkUreye ver t.ekdir, bala§lannda bir nefret ve istik- rek salona gi;di, deki çiçek saksısını çekti, içeriye aldL 
rııiş bir adam için bunun ne demek ve rah sözlerimi boğazıma tıkıyor. Ah, o KomiseT de. arkasında kap!cı olduğu Bu sırada, Anton, komiseTl büyük bir 
ebedi bir istirap olacağını bilmiyor mu- giizel gözler, .anki - seniz ve sedasız - halde kapının eşiğinde göründü. Komi· nezaketle u,ğurlayordu. Polis komiseri 
sanuz? Hele bir rastlaşma saat veya beni istintak ediyor ve bana coh Vasi- serin kasketi elinde idi. Oldukça sert Cle, yine büyük hir nezaketle: 
fırsab:un dakikalarını çalmak, bir kadı· iL .. Yüksek ve ulvi mefklıremize siz bir tavurla: - Sizi rahatsız ettiğimden dolayı af· 
nın yokluğu kar~ında en za1lın istlıap- nasıl böyle adi gönül ihtiraslarını k~ - Bonjur! Dedi, mösyö, pek ala bi- fınızı riea ederim mösyö! MalUın ya, 
lann kurbanı olmak ne kadar eü~~.. tmyorsunul.• Diyor sanki .. Çünkü onun liyonıunuz ki paaaportauz pansiyoner biz de emir kullarıyız. Yabancılar hak.-

- Tam btr koca bebek olmUf8unuzl fikir ve temayullerlni tamamen biliyo- kabulü yıuaktırl ktnda çok §İdcletli emirler alıyoruz. lhti· 
Ve, Sofya, samimiyet ve tam itimat rum. Onun indinde her geyden evvel da.- _Yazdığı mektuptan bqm.i maıum bir l!lcilerin hazrrlıklan büyük. Gözümüzü 

gösteren bir gülümse ile güldü f vamız. büyük ve ölmez davamız vardır. vaziyet ile kaldırmıt olan An ton bu <I~ açmazsak', memleketin ralıat ve saadeti~ 
Vaaili tam bir ümitsizlikle: Safya büsbütün aiulatan blr ciddi- fa ayağa kalktı, ve çok. büyük biT neD• ni bozmağa. muvaffak olurlar, sonra. ..• 
- Alı. Sofya, dedi. Bu halin ne ka- yetle: ketle: Dedi ve ayni zamanda Antonun avucu 

dar acı, ne kadar elim ve oe kadar öl- - Evet, Vuili. Siz davamızın raJd.. - Pasaport için mi buraya kadar içinde verdiği on rublelik. bankanotu, 
dürücü olduğunu bilmezsiniz. Eğer bun- bi oluyoraunuzl Dedi. zahmeti ihtiyu buyurdunuz}° gösterdiği ca'lt nezaketten daha büyük 
lan aıdıyabilmiş olsanız... Fak.at ben - Evet. kıak.anç oldum, her teJi. Fakat burada pansi.7oner filan yok. bir ustalıkla cebine indirdi: 
sade ondan uzak olduğum zaman cleğil, bizi ayıran her şeyi kıskanıyorum. Her :V alnu; K.iyeften akrabamdan bir misa- ~ B t TM E D f '1NW 

Bir maltlıa'bniyet Jıararı 
Tepecikte Ali ve Cemali bıçakla ya

ralamak ve Ali karısı Gilllüyü bıçakla 
karnmdan yaralıyarak hamile bulundu
ğu sek.iz aylık çocuğunun ölUnılin~ se
bebiyet vermekten suçlu Hüseyin oğlu 
Mehmet Klpırd.ağm muhakemesi ağır~ 

ceza.da neticelenmiştir. 
Suçl\Ulun bir sene ve 11 ay ağır hap

sine ka?"ar verilnrlştir. 

~~~-----~~-------
ODEMIŞ'J'E 
KUMAR VAK'ALARI 
ödemişin Cümhuriyet mahallesinde 

bir evde kumar oynayan 14 kişi suç üs
tü tutulmuşlar ve adliyeye verilmişler
dir. Kumar Meti olan bir fincan ve zar-
la 34 lira para da ele geçmiştir. Kumar 
oynatılan ev zabıtaca kapatılmıştır. 

Yine ödemişte Yeni istasyon civarın
da bir kahvede zarla kumar oynayan al
tı .kişi tutulmuş ve haklarında kanuni 
mu.ameleye b~lanm~. 

---~------~------
Mo•kouanın bir notası 

(Baştatafı 1 inci Sahifede) 

cattan sonra çöl halini almalıdır. Bura
larda bütün evlerin yıkılması ve boşal
tılan bölgelerin tamamen tahrip edilme
si için bütUn tedbirler merliametsiZ bir 
şekilde hazırlanmalıdır. Bir çok bölge
ı~rde yapılan ba§ka hareketler de nota
da sayılıyor ve Sovyet halkının uzun 
senelerce süren gayretlerin neticesi olan 
eserlerin düşman tarafından tahribi kar
şısında haklı bir intikam hissi duydu
ğunu anlatıyor, 

Japon layyaı·clcri ehemmiyetli keşif 
hareketleri yapıyorlar. 
Va~gton, 10 (A.A) - Uzak doğuda 

Hollanda Hindistanı ha\•a kuvvetleri 
1 aponlara karşı önemli muvaffakıyetler 
khzanmı.şlardı.r. 

Vaşington, 10 (A.A) - Uzak doğuda 
Sovyet bandıralı Aleksanclr Yapuru Ja· 
pon tayyarelerinin hllcumuna u~ 
ve vapur, mürettebatı tarafından batırıl
mıştır. 

Londra, 10 (A.A) - Royterin askert 
muharriri Analist yazıyor : 

Çunking haberlerine göre Birrnanya
l'a yeniden Çin kJtaları gelmiştir. Bu 
kıtalar Birmanyanın dağlık kısımların
da yerleşmişlerdir. -----·-------. Ribbentrop Peşte zi. 
yaretinden dün Ber

line avdet etti 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

va Amerika insanlığın büyük düşma.ru 
olan Bolşeviklerle birleşmiştir. Bunlar 
Bolşevikliğe kendisini Avrupada serbest 
bırakmağı vadetmişlerdir. Fakat üçlil 
pakt milletlerinin mukadderat birliği ve 
azmi bu projeleri muvaffakıyetsizliğe 
uğratacaktır. 

cSovyetlere ağır darbeler indiriyoruz? 
Fakat şimdi 1942 yılı da bizi mühim va
zifeler karşısında bulunduruyor. Alman
ya ve müttefikleri Avrupayı tehdit eden 
bu tehlike ortadan kalkmadan ve İngiliz 
ve Amerikalıların elinden sulh sever 
milletleri harbe zorlamak ünkanı alın
madan silfilılarını bırakmıyacaktır.> 

Ribbentrop dün peşteden ayrılmıştır. 

GABY GRANT - İRENE DUNNE • GA1L PATKİCK .• 
Tarafından yaratılmış İSTANBUL ainemalarmda defatle görüliip pek çok 

beğenilmiş olan 
İNGİLİZCE SÖZLÜ 

ı .. iLK boz AGRISI "s E v o t L t K A R ı 1\( .. 

-VE-
İMPERİO ARGANTİNA'ııın YEGANE RAKİBESİ ~ 

ESTRELLİTA CASTRO'nun iSP ANYOLCA SÖZLÜ va ŞARKILI 
Z -GECE GOLLE Ri •• 

BU EMSALSİZ İKİ B-0YÜK PROGRAM 8 V Q U H 
T A Y Y A B E Slııemasmda... ~ 

MATİNELER : G. GÜLLERİ : 2 - ~ - 8 .• İ. G. A6RISI : 3.30~.30-9.30 
Cumartesi; Pazar güiıleri 12.30 DA ILA VE SEANSI .• 



JJ&ONKA.NUHPAZAR19f2 WBNIA IR 
w:ı:a 

.... ,.., 
T. C. 1ZMtR TICARET StctL ME- (Mahaul Tütün ihracat Tidt Aneala 
llURWCWR>AN t flrketl) llmam mldGrü Burhaa Ataa 
(M.1.aı tfit&n illftlCat Tihl Anonha imzan 

tirketi tzmir ıubeai) ticaret unvanile Umumi No. S 68 Huatdt No. l / 113 

IZMtR SULH HUKUK HAKıMU
t.&Nl>EN: 
Davacı hazinei maliye vekıli avukat Borsa IZMIR B•NAI' VE MIALI BANKA•DIDMI: 

Sadık Borata• t fından lzmirin Dibek C)dll 
ı... maballai 813 numaralı sokak 1 J l51 tnhlsar!ar 
numaralı evde oturan Mehmet oğlu C:-- !24705 Eski )'eldllı 

lzmhcle S..m.banede Melez caddesin- f§bu Teklletnamo altına konulu im-
4' il • SO de 7 numarada Türk tütünleri bey ve ıi- zanın ph .. ve hüviyeti marufum ve dai

rua ve itletmeai ve ihracı ve doirudan remiz vaatk doayaauwı 8/ 1/1942 tari
doiruya ve.ya bilTMlta tildbae müteal- hinde aakJa alrldilere müateniden (Mah-

İsfmleriyle bbae 9elletJerlain No. la: ı aşalıda yuı1ı olan hladai'lrmmıa ..,. 
seden mUteveDlt borç bakiyelerini öd~ekten imtina ettiklerinden .ıJedndısıld 
hisseler esas mulcavelenamemizl.n 18 mci maddesı hükmUne göre İstanbul kam
biyo Bonuında •ttmlmıt ft iptal olunmuştur. 

Satua alanlara yenl hlue •netleri verileeektır. 
D'ONKfi NÜ'SliADAN MABAT 

44 50 lik her nevi muameleyi yapan itbu fU- aul Tütün ihracat Türk Anonim ıirketi) Sıra ın.. 
45 50 benin ticaret unvıana ve Remzi Tıney ile umum müdüril Burlıan Atan"m olduia- No. adet 

fer Polat aleyhine 941-776 numara ile 124856 Umwnt yekUn 
. açılan ecrimiail davasının muhakemesi No. T 

sonunda: 8 
Ma'khu& İsim n Adresi 

!f o. 
47 Mihir - Lütüfmen'e verilen temsil ve- nu taıdik ederim. Bin doku yüz kn 
50 lr.aletnamesl ticaret kanunu hükümlerine ikl aeneai klnunuaani ayının aekizlnc:1 7061 Posta Havale memun& Ali Biz.a 

Müddeabıh 6.S 7 kurutun maa ma~rl- No. 9 f.i muhakeme ve ücreto vekAlet taballine No. 
10 • 27 / l l 941 tarihinde karar verilmiş ol- No. 
11 -cluiuacJan mücldeiale71Ua ilbv bükmii No. ZABlaE 51 göre ıiciln 415 1 numaraıına kayt ve per,embe sünü. 8/ 1/1942 nll Tekeli Kahveci Demirli Mehmet oğlu 

tescil eclildiil illa olunur. M. C. Hamdi • 
117at.ı ihbamameıdnfn tarihi neırinden 
itibaren mahkemeye ıekiz sün i~bıde 20 Ton Susam 52 50 53 
milracaatla teD17Z yoluna sltmedlil tak- . nh l 'k k ı k tile 
Clircl h"k ün kat'iyet kesbedeceii teb- .. dıva aneye ta ı ı ınma sure 

e u m . 1 ,_ b. u ha- iwn olunur. 14 7 ( 81 ) lii makamına kaım o ma~ ve ır n s 

30 Ya11ndaihl{y_ar 
40Yôşın-clo genç! 

• ,, ~30 YA$1111A u~~ ... ~:: 40 YAŞINDA ::.t::~,:.t. 
\. .. .,. ..... "'1 .... llhl ~ ve 1111· U ve tabii un111rlarla e.,ateren .... ,.. 
,,...l!Mılar, nyıflım" •lhıttılfl. • lof• hJt bir •111'" ......,,._ ~ 
·- ...,,... ..__.."'"den Mtlhiat Mıthur ... mOleh.aııaı• ..... o~ 
- - ... _._ ... .,. ~ ... ıı60 ,...",_ .... ...._il 1oM cN 

ldllen ita tıJmetll ve Jcnl ce.her, nuıı bealetftelı ıa11m191diii helıketMM 
hali llhbatte bir genç kızın cil- ~ lıJ bahaUnl o1'UJ••"·ı .1ıı '" ~ 
cllndelı:I tallll usurlanna roüşa- , 'J 
. bllıur. V1Jana Unh ersitesl Pro- da çizgiler ve buru111tıuklanl1\ 
feslrterlnden Dr K Stcj kal tata- Yardı. Hemen hemen elli Jqımaı 
fınclan ltetf Ye cBIOCEL~ tabir e- 7aklaşmııa benziyordum. Bug~ 
.... b9 enber, clld gıdası olan bfitun arkadaşlıınm bir genç la 
»embo rellkıetl Totalon tremln- suıki tlbl açık ve tue tenlıne gıp 
de atfteuı&ar. Ona her aqam ta nuariyle baiıJorlar. Ben 
JatJDaldaa ene& kullanınız. sıı hepsine benlm Japtıltm ııtbl beq 
urvten, elldlma, bıa kıym\t.U cev- iki Tokalon kremlerlnl kullanın~ 
bora •••ıler. Her 8abah UJan- ları.riı söyledim.• 
-...... elldbdlı daha tue, daha Bu basit günlük ·ıec1avr ·aa1e; 
ıMru. daba 1'11Dutak ve DAHA stnde, her kadın bir çok aen' 
,OEMQ olclııtunu eörürsuniis Oiln- gençleşebUlr ve her genç kızı~ 
düılert lçln .be1aı ,renkteki (yaQ- mü!teblr olacall şayanı hayret 
m» Toblon tremını kul)ı.nınız. Blr blr tene malik olablllr. Buglliıd~~ 
~kaç liln sarfında. en sert ve en do- tt.lbann clld pdalan i11aa ber 1~ 
a_ut blr cllc:U J\Ullllfabp beyazlatır. Tokalon kremler1DdeD birer vuo 
..JBaıan M. D. n1D ıu mektubu· veya birer tl1p atınıa. <Yataıs>J 
r-•• 'btQuna: «Zevcim göalertne beyazı gibıdt\z tçln ve penbeal a 
inanamıyor •• bu ldeta bir mu- içindir. 'JQtalon kreminden mas 
clzedlr, dlJordu. Yüzllmdc, :Wıım· mır neUceler pranWldlr. 
~&6&lea:'m.!L!b~ e:tra:~~lll·llrdllrtle ~ ..ıaauı ... 

1 - BEYANNAME lzmir üçüncü noteri Süreyya O~ 71'5 Birgiden Kunduracı RaJam • 
2 - VEKALETNAME reami mühür ve imza& T15S Beyde gümeden Muharrem • • 
Ka: Halide An tekin Umumi No. S 68 Huauai No. 1 / 113 7171 Bademlyeden Mollş Mehmet • 
Vek: Mustafa Ak tüzel ltbu vekiletname mretinln daire el.. '1208 :Adagtdeden Sipahi oilu Abdullah • 
T. C. lzmir Sicil ticaret memurluiu yumda aakh 8/ 1/1942 tanla w 568 '1208 • Tekeli oilu Ali • 

resmi mühürü ve Mustafa Aktüzel im- numarah aalma uycun olduğunu tudik 7209 llazcayakadan Mustafa oilu Hüseyin • 
zası. ederim. Bin dokuz yüz kırk ikl __.. '1211 lleşrutiyet mab. Ekmekçi Z. tSmail • 

BEYANNAME Ununuaani ayının sekizinci ~e 72TS lluallim MUmin • 
Merkezi fatanbulda kiin ve İstanbul günü. 8/ 1/1942 '1271 Balabanlıdan Hat:p oglu Mehmet • 

ticaret sicillinn 26070 numarasında mu- 15 ve 30 kulllf}uk damsa pulu Uz.o '13Z1 Kilik K. Muhtar Basri Ala ... 
kayyet Mahsul tütün ihracat Anonim rinde 8 il Unun 1942 tarih n T. C. ı.. '7390 Damdan AWyeli Z. Mustafa otlu Ahmet • 
ıirketiııin Jzmirde küpt ve teala ettiği mir ilçüncij noteri Süre,ya Olıcq re...U 7'37 Kemaliye K. Sarraç oiJu Mahmut • 
§Ubesini temsile ve ıube namına imza mühür ve imzası. '1441 • K. Hacı Bekir otlu Ahmet • 
vaz"ına aellhlyetli mümeasillerin 1Jn18a- T. C. Beyojlu betinci notai ~ '7558 Karaca Ali K. H. Mustafa otlu Molla • 
rı ve İm7.a nilmuneleri apjwda göıteril- 18688 Hüseyin 
mit olmakla bunlann uıulen tasdik ve Busilnkü 11/12/ 1941 taribiade ıwlll 7559 • Ali Kahya oğlu Molla Jıluatafa • 
tllnını rica ederiz. bay Cevat Abbas Gürer ildacl ret. "7 '7581 • Deli Mehmet oğlu SWeyman 

Şubeyi ilzam edebilmek için ıirket Cemal Şabina1ray ve ua. m&dürii maa- 7581 Bayan Nadire 
finnua altına her iki mllmeailln mfltte- mJ bq Bmbaıı Atanın huzurile topla- T588 SUleyman ojlu Mehmet 
rek irnzaıuun veyahut bu müıneaalller- nan keyetl idare uptıdır. TM Hacı Hasan oğlu SUleyman 
den biriaiyle bu beyannamemize baib 1 - Şirketin ihtiyaca olan tütün mfl. '1801 Şerif ollu Mustafa ~li 
tasdikli ıirkülerd. nümuneleri mevzu bayaaaını batka bir müeaaeM YUdaıllle 7802 Ha1ll oğlu Hüsc~ in 
ıirket müdüıil umumisi ve idare mecl\ai yapm&)'IP bllzzat kendiainin doinadan 7803 Sapancı oiJ.u Ali 
azası Burhan Atan veya idare meclı.ı doiruYa yapmua lllzamu tezahlr etmlt 76°' Mustafa Halil oğlu lsma ı 
reisi Cevat Abbas CUrer veya idare o1muı dolayıaile bu dairede tüccarl ma- '180I Hüseyin oğlu Bektaş 
mecliıl azasından Cemal Şahingiraydan amele için tütiin iatlbaal merkezlerinde '7814 Sabık Mahkeme aza 

1 
Etem Hamdi 

blrlnln imza11mn bulunma11 tarthr. birer~ açınaia. premlp itiharile. bP '7628 Murat ollu R1za 
Şube müdUrU Remzi Tiney töyle im- rar verilınit ve cliier tubeler hakki.U 'im Hüseyin oğlu Mehmet 

za edecektir. badehu icabı dlltQnülmok iiıEere timdi- '1651 A1uf oğlu Mustafa • 
lmzw lik lzmir ıubealnla Mmen açalmw. 'l6IO "8z}Qnı oğlu İsmail AJatsltl 
Fondedöpuvar Mahir Lütufmen ıöy- 2 - Bu maksat ile umum midir~ '1690 Alt otlu Mehmet • 

le imza edecektir. Burhan AtaNn bmtre lzamına ve ba • '1691 Mehmet ollu Mercan • 
lmuaı. .ı.ın lcabatını ifa hUIUMlftda kendWM '1711 Arif oilu Mehmet • 
Umumi No. 5 69 Huauai No. 1/1 14 aellıhJ.Tet verilm.U.e ve bu bapta k... 7735 Ebuber mahallesinden Katip z. Ahmet • 
tıbu beyanname altına konulan im- dbiae. auntl .,aiıda 7uW. hueual .,. 7'131 Snlaolı karyesinden Demirel otuDarmdm • 

zaluna tahıa ve bGvlyetleri manafum lciletnamenin verilmeaine. liaSan 
....ı-,ı tOtBn ihracat Tüık Anonim p... J - Bu tub-1a t.W h- ilk 1751 y-n ka oğlu Mehmet 
keti .. De.1 müdürU RemziTiaey ve (Fon- Jıeyed umwnl,eye ana U. ikdMt _,... "'~ vak.tan Hu.e,.in O. Bektaf 
de de Pouvolrs) Mahir Lutufmenla oldu- Jetine ihbarına ittifak ile bru YeriWL = Mahkeme bq katlbi Sadık 
ğunu tudik ederim. Bin dokuz yüz brk 4 - Bay Burhan Atana verilecek w- DOmenler bry181ndıta Mmtafa O. N... • 
iki sencal kanunusani ayının ıeklzlncl Uletname ıuretl 1t1dur: 7768 Kulanui Kamurca karyesinden İmnall be7 • 

oiJu Stlleyman perşembe günü. 8/1 /1942 VEKALETNAME 7771 Karpyaka Mehmet ollu Süleyma • 
M. C. Heyeti 1daremiz azaamdaa ve tirke- 8495 ~ ~A-• 
lzmlr üçüncü noteri Süreyya Olcay timiz umum mildOril bay Burhln A..- Aaeyesinden Recep dayı Kem•]&1111 

reamt mtihür ve lmza11. nın bmJr pbee1ni t.ı. etmek iizere iz.. 8551 Ulucak karyesinden Molla r.acle bnWm • 
Umumi No. 5 69 Hususi No. 1/ 114 mire izamın& ve intihap edeceii tube 8560 • k81"l c inden Araplı Ali • 
lthu beyanname suretinin daire doa- rnUdGril•U ve ayni zamanda ıube m&.- 8582 • H. Alinin hafız Hüseyin • 

yaamda aaklı 8/1/1942 tarih ve 569 tahdemlerfnl intihap ve tayine, bunlu- 8605 1 1751/45.19 '.A:nnutludan Huııınet ~~yman • 
numaralı aslına uygun olduiwıu ta.dik dan mUnaslp göreceklerine ılrket na-
ederim. Pin dokuz yüz kırk iki senesi rnma imza etmek Qzere imza sellhlyeti 8808 1 1'M'9/6a P chllvan O. Veli • 
kanunueanl ayının sekizinci perıembe itasına, ve !lu vaz"ı imzaya mezun m• 88lt 

2
1 21=~= • Kurt Basan. • 

giinü. 8/ 1/1942 murlann (Fonde de Pouvolra) 1ann p 8611 ı · Aahallı, karyesinde bakkal Salih • 
30 ve 15 kuruıluk damga pulu üze- be müdüriyle mUıtereken- vaz•ı imza et- 8624 1 2111/4111 s.r:çalı ~~~L-0.0ş.• ~r : 

rinde 8 il Unun 194! tarih ve T. C. melerlne, veyahut ıube müdürü veya 8628 1 238.1/211111 l4ll• ısa 
lzmlr üçüncü noteri Süreyya Olcay re .. vaz'ı imzaya mezun memurlardan Md- 8633 Z 831S Annutludan H. Veli O Halil • 
mi mühür ve inızuı. sinin firketin latanbal merkezinde imza- 8634 2 83lJ Kızılcab:ir Kara Hasan O. Halil • 

VEKALETNAME ya ıtellhlyettar birim lle müıtereken lm- 8635 1 831'1 Sofular Karyesinden H. Molla Mehmet • 
Merkezi lıtanbulda kain ve İstanbul za komalanna mezuniyet vermesine ve oğlu Mustafa 

ticaret sicillinin 26070 numarasında mu bu bapta münasip g8teccği şekilde ica- 8643 &-mutludan Çoban Abdullah O. Emin • 
kayyet ve müseccel (Mahaul Tütün lh- bmda bunlara vekaletname itaama ft ,. 86'& • CotJcun Osman • 
racat TUrk Anonim tirlı:etf) nln lzm1r be mGdllril n TU•ı imza,.. mezun me- 86'5 • Sabık muhtar Mustafa • 
,ube.ini idareye ve tent.de ft Prkeda nnnlann almrlk. lnhbadar posta .. aa- 88441 • Kulıtar Vehmet • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

1 8204 
1 .., 
1 ..., 
1 -... nizamnameainln clanl._. nwlcJ.. lr rwnt mabmat lnmuanda ft hanb- IMT JC.ıg1caJ zlrden Halil ef. O. Ahmet • 

-::::::-------------------------- .melet Jar ve aalr etbaı nezdinde her iti ,..._ llCI • B. Ahmet O. Mehmet • 
(l'Uık dltünleri ~ ve tiran ve itW. mala ve bankadan para çekmeie n ~ 888 lla1UbesrB lCaryemıden il.Ahmet O ........... • 

1 .. 
1 mı 
1 92M 

Ali Galip Sevim Şe
kerleme Evi 

Topraıc Nabsallerl Ollsl bınlr Şabesl•den : 
TABUn VE T.uodl. tıt BKSD.TJIBSt 

.... ~uhat un ve kepeklerin ·vagondan tahllyelerlle anbara yerleıtirtne ve 
;:;k'7e Taatalanna tahmil iti l )/ 1/942 giDil aaat 1 S te ofialmlz binumda 

ekailtıne ile ihale edileceiindea lateklileria prtnameyi sarmek •ve ebllt
~ ltthak içbı 500 lira ilk temlnah tevc:li etmek Ozere oftabnize mlracaat-

n. 8 9 1G 11 12 13 78 (S6) 

Dolıto•, ~ llenql..e l'e Re"lfll'e cue~•
~nauıc1a1t ltöaıür lıavzuandald 'Kandilli haatalaaneslne 30G lira &cretle bir mil

.._ heldın almacaktır /Dahiliye mtltehUllll terclh olunv/ Zoqalclak 
rnerltez itçl haatahaneaine · 300 Ura ücretle hir ortopedi Teya hariciye mUtehu
Üa. 1~00 lira Gcretle bir cildiye miltchas.... 100 lira licretle bir bat hemtlre 70 

ra ucretli Uç hemfire alınacaktır 
r Ta~te~n 20/1/942 tarihine kadar Zonguldakta havza bat h.klmliiiM ml-:::U n ilin olunur. 148 (8J) 

BiitiJn lzmiTin SabıraıJıkla Belıledifi 
R;r Harika Kdmilen Renlrli , 

Güliver Cüceler Ülkesinde 
Hu Satı lzmire 

LOREI. • llABDl - TtlaKÇE 
ACEMl AşiKLAg VE 

SON YARIŞ= 

Geliyor 

BU HAFTA 

1 
SBANSLAa : 1Z -
uo-Ut-1.38tla 
c rı.1,Pmrlü 

mesi ve ihracı ve doinadan doğnıya ve- ketldee!ne ve aha kabza Ye t'lhenba 8658 Sofular • H. Halli • 
ya bilvasıta tütüne müteallik her nevi umana eartyeGni temflyete aellhl,ettar 8851 • • R Kurumunun Raca BJlp • 
muamele. ) kılıntnalanna ve bunlann ~ 8651 Sofaı. bryesinden Muhtar O- • 

Şeklinde kabul ve teal>it edilmit olan tayine ıtellhiyettu olmak &zere lıı.,.d 8821 Dellrmen dere Ali O. Hayrullah ır.I .r. 
iftipl mevzuuna dahil muamelltı lfaJa. idarece. mfittehu karar macibmce. _. 8821 Liltfll efendi O. Alt U1Yl • 
bankalardll" ve aalr Laklkt ve 1ılmt ef" malleyh m6d6rii amwnlmla .. Buıı' 8831 Dellrmen den All O. Abdullah • 
1ıu nezdlad. mnclut heeapJan ft'Y& Atana wk&letname ftll1mltdr, .. '.A'znethe,11 brlye. Ali O. lluharreıu .. 
alaukh heeabı cariler açtumala ba ~ lmzaı CeYat Abhu Gtbw ._ 08mGlilr briye. Hamit • 
euılar için akdi lizım gelen mub"1ele- imza: C. Şahin Ciray iMi • brl,oe. Muhtaı- Hakla ef. otlu • 
rl ve ..ır evrak ve T ı tklal imzaya. hmaı B. Atan. M. Ceıalettin 
açılm11 olan heaaplardan çek. makbuz Bu aardn _ ..... tildln ilamcat Tirle 8881 Kesre bı7es1nde İbrahim O. llUlllafıa • 
'ft .. evr~ ye T..tkle an .......... .,._ Anonim fbbtl tuafmdaa lbıu ed'lip 8a . • kar,..ınc1e Veli O. Hmn • 
lunmaia, ıubeye ait her türlil mebaüii ve bir ....el dalred. ahkonulduktan ıon- 888' • bryeslnde Muhtar R8el ....... • 
ve aair ew-.ı ve ftUik1 ve eenedatı. ra ptirae pıt ftdJea 2' K. wvel otlu Kenan 
kıymetli, kıymetsiz f_e_r türlü evrakı v~ 1946 tarih 'ft 19454 amnua O. cllıiftm 8871 Kesre Kart. fmam o. B. Halil • 
mektuplan ahzü kauza, her türlU ticar ce •,,.lalan mülaldeoea muklr lirk~ 8881 Deiirmen dereden Veli kAbya otlu Himmet • 
ıenetleıl ciroya .bunların bariclndeki .v- te ait meclisi idare mulaammıt defterl •1 s.n.Jrlı kariye. Hüseyin O. Ali • 
rak ve veaaild lınzqa, tirket neml!Ml tB- nia 11 •• 12 ind aalUflmndeki \'azılı 8891 • • Hilaeybı O. Su.le7ma • 
tnn alım aabnuna ve nakil ve en ve lı:ayde mutababbnl tudik ederim. Bin 88M 
ecnebi memleketlere ihracına ve mGba- dokuz yUa kırk bir eene.i K. evvel ayı- 8891 1 

• Ali O. Ali • 
yaa edilmft ve edilecek tütilnleri kanunu mn on birinci peqembe aüaA • 8891 : : :~ ~~ : 
mahsus dairesinde tefemıia n teaellfl- 7S barutluk pullar Uzerinde Be,... 889T • ~,.Ô. llusa • 
me ve bunlan aalr 1'aklkt we hlkmt ,._ oilu bePncl noteri Senih Y qmut 1'emd 8891 
h..tar namına devir ve ferei 'ft teslim mühOrii Ye umııw oCUMma)'lm 1mz8 ,. ı. " Mustafa O. İbrahim • 
ve tramfer etmeie Ye bu hanalar için tı'ba belge ftretl noter 1ı:anun.._ 41 = • • Halil O. Nuri • 
muktezi nAik. mU.tediyat ve aalr eY- ncl madde.u.e cana h~ n pa).uz • • Abdullah O. M\lltlıfa • 
rab imza vaz"ma. firkete alt tildinleriD olarak çıkanlıp ilittirilmiftir. 8905 TNftl bryesindeo Mu.tala o.suı.,m. • 
ftletilmeal için amele, miiatahdem teda- A. O. 8/11/1942 8911 Çataltepe • tbiş ollu HQseyiıı • 
rik ve istihdamına ve gayri menkul i.- T. C. lzmir Gçbdi noteri Sürena 89ll Dlrmll Molla İbrahim • 
ticanııa ·ve aa.ir muktazl muamellb ifa- Olcay reaml mühlr " im 8911 • • Recep O Mehmet • 
ya. ılr'kete alt olarak poata ve telgraf 8911 • • Ali • 
ve telefon, Jlman. giimrilk ve lnhlaarlar ,..~~-~~'!'9"~~-~~--? 8920 • • Mehmet ı 
Ye devlet denizyoUan ve deınlryollan M-wltld Çu Uua G.da 8921 • • İbrahim CaV\lf • 
tdareleriyle ..ır devlet devaır ... m1ee- F k • z· 8921 • • İbrahim • 
aesatmda Te bl1cthnle haldkt ve h61ant 08ıarın ıya 8921 • • Ali Kolla • 
ıahıalar nezdinde ifua icaheden bllu- ı ...... kr At.r. !• 89H • • ~ Hüseyn Hillllü • 
marn mumelltı 1fa7a Ye 1Mm1ar için ... • •m· ı ~tlerhl llelQ .... 89ZS • • H. Süleyman O. HulD • 
maktesl e\'fta hnzaya huıı. hunıcla -. ....,., ... ı•• ahılul, ._. 8MI • • Hatip O. Ali • 
aynca t.uriJa eclilmlt °'••• dahi ,.kar- W w .... ---.. ....._ SN! • • Ramazan O. Xmp • 
da mezkGr iltlPl meftlluaa dalail W1- .... ~ 
cünıle umur ve muamel&b lfa7a. yaı- Depo1 .zı,. u.ı.., .,. Glda .... 945 • .ısmau O. bü:bl Nuri • 
tütnn mUbayaua ve tıeaellilm ve aev'ki ve tahsırata ,_......, Volto ._ No. 8111 ÇapK • H. İbrahim O. Bekir • 
dava itleri için vekil tayinine ve gerek bu 2 _ • 8951 • a Nalbant O. Osman • 
hwıualarclanpnbe-....b..ıredeado- >m. lllb cM. ......_ 8851 • • Muhtar Ali O. Etem ı 
layı tidtetin lelı ve aleylılnde 1ıadia ol- h inle 4iep&11aı M. S. S.wlDçll 8958 • • Meşet kaylll o.nan • 
mut ve olacak hn türlü daTalardan do- O .. ~ Şu.la .--_ 14 Kefaettin 
layı Türkiye cilmhuriyetl .mahkemeleri- 1t 17 24 31 {84) 8958 1°epekByde Şakir ollu Yakup • 
nin, meclialerinin, dairelerinin ve mü.- • 1

•--
1 
-·----· .. ·----... --.... ,.-...; .... . _ ... ___ ,...•I 8981 • Ertu,lrul mahaDesl İbrahim • 

aelerin.ln her kıaam te dereceaılnde her 8971 • Abidin ollu Halil Çavuş • 
sıfat ve tarik Ye ıuretle ılrketimizl tem- MANiSA SULH HUKUK ~ 898' An1anlar bı7alnden Mustafa onbep • 
aile hak ve menfaatlanmmn muhafaza- UCINDEN ı 8968 TQyare cemlyetl muhaaf'bl Ziya • 
11 için mUnaalp g6recell muameleleri Mant.a emnJ,yet mfldüril iken "Veht 8998 8epetıçller ldJyUııden tulumbacı Hasan • 
ifaya. muhakeme, mulıaaama ve m&ra- eden Cavidln terekealne mahkemece 8999 • k8yf1nden Babçqan Ali • 
faaya. teblii ve tebelluia. tahlt ikame- vaziyet edilerek ven!l8e8inln talebi ..,_ 9001 Havuzblıta karyesbıdan Ramazan O. Şaban • 
une, yemin teklif n reddine, ihtiyati rine mUza,rede ile eablmanna karar....,. gem ı • Osman O. HUseyhı • 
haciz ve tedbir ve teabitf deWI talebin- rilmif ve C§Yalar atasında hezıeran kol- 900t • • Mustafa O. Koca Alt • 
de bulunmaia Ye fekkini lateıneie. ha- tuk gardlrop Isparta halıaa klhklil elhı.. 900S • • Ömer O. Mehmet Cawt ı 
kem ve ehli vukuf intihap ve azline. iti- milteaddtt ba.W CfYll hurcu ipek~ 9011 Hemfdfye .köyünden Ömer O. Abdullah • 
raz ve temyizi davaya, temyiz murafa- lar takım elbiaelerl sibi kıymeti hahr .,. 9028 !'epek6yden Tayyare muhasibi Ziya • 
aaına, ahzü kabza, başkalannı tevkil ve Ya bulunduiundan taliplerhl 24/ 1 /942 9039 • Arif Qavuş oğlu Mustafa • 
azle müştereken hareket ve imza etmek tarihine raatlayan cumart..& sı\lntl _. - SONU YARIN -
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JJ SONK~HllN PAZAR 1942 
z 

bahar harbına hazırlanıvor a ın. e ır çıy~~ ar 
Rus orduları büyük Mindanao adasına 

Istaılbul liı.4anında -
Alman dinlendirilmiş kavvetlerlnln ilk hamleyi • I k 
cenup cephesinde yapacaeı tahmin edUebllir- netıce ere oşuyorlar asker çıkarmalan ikbal vapurunda 2ece bir vanıpn 

çıkarak söndürülmüştür ad\ i ga;ı:rtcsinc .göre Sovy,.t orduları- rada 15 O kilomc!re kadar dNinlikte 
rıın Alm:uıl ır tizcrındcki baskısı devam ilerlemeler yapmı.,lardır. 
rlmrkt<"rl'r. Y<'n•dcn h'r kal'. kö}, bir kaç Dahu cenupta Orcl bölgcı;ınde fazln 
k:'•· ha 'ı- "ki kı.iriık şehir alını lardır. bir kauınç elde edememişlerdir. Cephe-
42 "'iinclrı.bNi devan eden So ... :yct mu- nin Oralla Harko( aral!ında kısımda da 
k bıl ı arruz1 rınd . C'<'phede Alman- az ılcrl<"mclcr olmus hatta bazı kesim
). rl z'y d \le ktıy~uyn düqiirecek bü- ferd·· Almanlar f'•ki Cl'hpe i mulıafo7.a 
' ik d ;-,· k kler yoktur. etmi .. lcrdir . 

Bu 42 gün içinde yapılan çekilme, . !lark~f il~. ~o~tof hattında dikkate 
rrrh n·n imal kısmından itibacn cenu- d~gcr hır ~egııııklı~ o~mus ~ovyct}er 60 
b k d 1 k d k"ld h 1• kılomclrr- ılcrleyebılmışle.rdır. 

a 1\ ar o an ısım a ım se ı c u a- Al l k d b' "k 
ı 'l b'!' E · ld T'k . d AI mnn ar zor arşısın a ır mı ·tar 

tıa N J e ı ır: n şıma e ı vın e · h k"I b"I' l b l h d 
J 122 k·ı . kil . a a 1;e ı e ı ır er; u suret e cep e c 

man ar 1 ometre gen çe mısler- 400 kilometre1ik bir tashih yapmaları 
dir. Bu çekilmenin Volkhof nehrine ka- miimkündür ve en az 40 tümeni iatira
dar olan kıımı Almanların kendi istek- fıııta çekebilirler; ve ilk baharda bu din
),.ıi ile olduğu kabul olunabilir; fakaı bu l<"nmis kuvvetlerden faydalanabilirler. 
nehirden sonraki çekilmeler zorakidir. Alman.vada bu har 1• 1• h ,_,_1 
M f'h S 1 h" d . "b ..,. P ç n azırU& ar 

aama 1 ovy~t er ne ır en ~ti aran de\'am ediyor. Yeniden üç sınıf, yani 
ancak 20 - 25 kılometre kadar ilerleye- 700 _ 800 bln kiııi daha ıilah altına alın
hil~i!~crdi~. A~manların ~radakf tchli- mıştır. Bundan h·afka Fransa ve Yugos
k<"yı onledıklerı anlaşılıyor. lavyadaki kuvvctl~den bir kıımı hare-

Kalcninde de Almanlar 120 ltilomet kat sahasına getirilmektedir. 
Je çekilmişlerdir. Bunun dııraklaJıi?ı ve Bu, baş kumandan Hitlerin oynaya-
ya ai?ırla!!tığı görüliiyor. caiı son kozu için hazır]aJığı anlaş1lı-

Moskova batısındaki Rus ilerlemele- yor. Bu bir ölüm veya kalım davası 
ıine gelince; bu bölgede Sovyetler Mo- olacaktır. Fakat Sovyctler de ayni hız.la 
jaiski aldıktan aonra en fazla 90 kilo- çal11ıyorlar. Her halde ilk baharda ilci 
metre ilerleme lcaydetmit oluyorlaı; en taraf orduları yeniden muharebeye gi
az llerleme Utikameti de buradadar. rişmiş olacaklardır. Bu defa Almanların 

Sovyetlerin bütün cephelerde en faz- Moskovayı almaktan ziyade cenup cep
la ilerlemeie muvaffak olduk.lan eaha heıinde netice almak iıtiyecekleri tah
K.aloga ve Tula ara11ndaki sahadır; bu- min edilmektedir. 
~- ~'/'~~ 

Siyasi •adyet .. •""-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
• ' : Kısa Haberler · 1 

Stokholm. ıö(~i')- Ofi bildiri- ınnhtemeldir 
yol': 
Onega gölünden Kırıma kad3r bütün 
sark cephesi hareket halindedir. Vazi
yet bir kaç gün m• ht lif dalga! n 11, J .. ı 
g6steroikten sonra Q)dukça .sarıh bir 
şekil almıştır. 

Lcninmd cephesinde, emin menp:ı
lordnn 'alman hahl'rlt>r<> göre, Ruslar bir 
kaç haftalık gayretlerdc-n sonı·a, Volk
hof nl'hrin'n Navgarof ve Tulca arasın-
. • • ~ . . ... ., ı.+--J n 

-·Japonlar Jilfalez r"'·cia 
12 tonluk tanlı 
kull•nı yor/ ar -·-İngiliz kıtaıarı henüz 

hava ınüzaheretinden 
mahramdarlar .. 

suretle il<'rd<'ki taarnıı.Jannı omuzlaya- · 
cak iiç k()prü başı eldf? etmişlerdir. Ay
nı zamanda Neva üzerinde yapılan Rus 
tazyiki de artmaktadır. Vaşington, 10 (A.A) - Bahriye na

zırlığının tebliği : Moskova cephesinde Viazma, Kaluga 
ve Moz:ıi.c;k arasındaki bölgeyi çcvirmc
ğc matuf olan kıskacın kuvvetleri biri
birinden ancak 200 kilometre uzakta bu
lunmaktadır. 
Şimalde Ruslar düşmesi sekiz gün ev

vel muhakkak gibi görünen Rejesk 
önünde durmus vaziyettedirler, buna 

HolJanda Hindistanı sulannda bir düş
man tayyaresinin hücumuna uğrıyan 

Ruth Aleksandr vapuru terkedlmiştir .. 
Ta,yfalanndan biri ölmüş, diğerleri kur-
tarılmıştır. Merke:ı Pasifikte düşman 
denizaltılarmn karşı harekAt devam edi· 
yor. 

mukabil cenupta Mazoloku işgal etmiş 
ve ile.rlemiş bulunmaktadır. Ma:zolok lan~~ı:i ..:~e= s:~:=~t 
Tula<Jan itibaren Rusların ilerlemi.~ ol-
duklarJ en uzak mevkide. Ve Tuladan yeti haber alınmış ise de yapılan U8f" 
70 .kilometre mesafededir, tınnalardan mUsbet netice alınmaımftar. 
Rusların bu bölgedeki uzak hedefleri Vqington, 10 (A.A) - Harbiye aa-

Koçimavdır. 12 tlk'kAnunda Kalogayı rulığmın tebliği ~ Pmplnlerdeki Luzon 
alan' Ruslar buraya doğru yürüıneğe ça· adasında dün daha ziyade ~ d(le)lo. 
h~makta iseler de bütiln gayretlerine su ve sıkı devriye hareketleri oJmupur. 
rağmen bu cephe istikrarını bulm~ gibi nn--- cepheye &.emli .Aı....a..e kıtala-

ktanbul, 10 (Hususi) - Barı.Hay kum. 
panyasına ait 5500 tenluk tkbal vapunı
ll\Dl 3 numaralı ambarında diln ıece bir 
yangın çılıinış, kara ve deniz itfaiyele
rinin gayntiyle ate§, geniflemeden sön
dürülmüpUr. Serıi rıhtnnma ~mıı:; 
~~- ....... ~ 

~ 

bir vaziyette bulunan lkbal vapuruDda 
ınaddi :ıarar ehemmiyet.sizdir. Vapmı 

cenup limanlarımızdan pamuk yilldyle 
l'!lmifti. Yangın 3 numaralı ambara at.
lan bir yanık sigaradan çıkmlfPJ'. 
~~~ 

E.ayat pahalılıiı karıısında 
MiJ.te'/ıaitlerin vaziy~ti de tetkik ediliyor 

Ankara, 10 (Telefonla) - Ba7at pa. borca pdlkleri ve bu borçlann ileride 
halılığmm vasat kazançlı memurlarla altından ltalkamıyacaklan bir vuiJı!ıf 
alelCı.mum halkın yapyışmda ciddi ... a&termesi ihtimali ıözönUnde tutUJ.. 
-1rler yaptıjı görühnektedir, Devlet me- maktadır. 
mur1arı libi hususi mUesseseJerde çalı- Bayat pahalılığı bıppnda mmıurJa.. 
pn bUtQn memur ve milstabdemlerin de n yapılacak zamların milteblt, dul ft 
aiyanet ohmmaları lll'Z1l olunmaktadır. yetim JnUflanna da tepnili tetkik mev-

Az. kumçlı memurların 80l1 aylarda zuu oJmU§tur. 

Bitlerin Müslüman 
olduğunu yazıyor -·-

Makineye 
\'erilirken 

görünmektcdir. ..,'"9'uau --. .. y 

Merkezin cenup kısımlannda Ottl ha- rı ıeGtmektedir. Bundan ha§ka diler Londra, 10 (A.A) - han Şahı demlf
valisinde §imalden yapılan hücumlar bazı emareler de Japonlarm telı:nr tur- tir ki: 
ilerlemiş ve Rusların Mozaisk bölgeain- ruza ıeçeceiini s&terlyor. •Mihver qdyo postalarmm pyretle-

Ruzveltin mü
messili Hindis
tanı ziyaret 

de Oka nehrini gccmelerine meydan ver- Dilfmanın hava faa1lyetl kepi 1llUI- ri İranda hoanutamluk uyandırıyor, 
Amerika yün alacak. miştir. larına intizar etmiftir. DOn lfindımao '~:. r~~~:....~- ~Jiyle :r-ptılı 

-----·----- adası açıklannda pek çok dUşman .. ~tl :y'!rl
3 

"4NM9w.& • 

lş"al altında.ki .4:- -·-·-·-·-·-·-·-·-=--.1 
m·emleketle1' is- ed.ecek 

tiklallerine sa
lip nLidirler? ---· . Jfareıaı lkdllonan ölii· 
mönü lıaplıyan esrCll' 

fÖZÜldü •• 
Radyo ıazetesine göre milletle .. 

1ıraS1 politika faaliyeti bu liaftanm so · 
nuncu gilnilnde belirtilerek belli başlı 
bir olay yok gibidir; fakat dağınık ve 
tkinti derecede faaliyetler goze f'arpı· 
70r. 
Bunların başlıcaları : Alman hariciye 

nazırının Macaristanı ziyareti ve Ber1i· 
ne avdeti; Molotofun Almany.ayı bir ta
lanı isnatlar altında bırakan notası; İtal
,adaki iaşe darlığı; Finlandiyanın git

. tikçe zorlaşan zorlukları ve mihver ile 
müttefik devletlerin propaganda faali· 
yetleri .. 
Şimdi bunlara yakından temas ede

lim : Fon Ribbentrop Macaristam ziya
nı& etmiş" memleketine dönmUştür. 
Bu vesile ile Alman basınının bazdan, 
Macar devlet "ricalinin istiltlalleri hak
bnda söyledikleri sazlerin, mihver itti· 
fakma lfrDdl oJmı devletlerin istikWle
rini kaybettiklerine dair yapılan iddia-
1arm yalanlıjına misal olduiunu g&ter
mektedirler. Demek ki böyle bir §lipJıe 
.armış ki Macal' harldye nazırınuı söz-' 
terinin bir phit gibi g&terilmesine Hı 
sum görillmU$tUr. 

Mihvere göre, işgal altındaki memle
ketler istikllUerine sahiptirler, ve yal
nız işbirlilı yapmışlardır. Bu da Bolşe
vikliğe karşı mücadele esasına dayanı
yor. Mihvere göre, Avrupa demokratlar 
tarafından Bolşeviklere terkedilmiştir .. 
Fakat bu iddia ileri sUrülUrken Londra
da memleketleri lc;gal edilmiş devletler 

Vaşington, 10 (A.A) - Amerika hü
kümeti yün almak için Peroya müracaat 
etmiştir, Geçen sene Peronun yünleri 
japonfar taraf mdım satın alınmıştı. 

Polonya tümenleri... 
Londra, 10 (A.A) _General Sikors

ki Stalln ile yaptığı anlaşmadan .sonra, 
Rusyadaki Polonya kuvvetlerinin iki tü
menden altı tümene çıkarıldığını ve bu 
kuvvetlerin İngiltere ve A:merika tara
fından silAhlandırıldığını söylemiştir. 

İtalya ve ekmek..;. 

'aponlara aör• · · ·· .. 1 .. 1 ___ J la L... er UsUlmandır, mukaddes Ye- Yeni Delhi, ıo (M) - Royter Jıli.&-
J' ~ • mısı goru muş 0.11JMUJ• apoJLrm uu all kemeri lrupnıyor, kendisi Muh.... ter Ruzvcltin huaual milmeasill Mister 

(Baştarafı 1 inci Sahifedt) adaya asker (Jkaracabna c1e1D sayı]abJ,. medin tonudur.• Bul1Wn Hinclistanı aiyaret e4eeeli hak· 
lir. Tahnm, 10 (A.A) - Bir otelde otpla- bıda Tahrandan geJea haber burada 

Japon tayyareleri Mutcve yapt1klan Batavya, 10 (A.A) - Saravak ncaaı nan 58 yabancı memleketlerine ıönde- bUyUıı bir alika uyandınnqtır. Mister 
biı· baskın hüeumiyle büyük vapurların hükümet merkezinin dUşman eline dUf. rilmiştir. Bunların eeldzi Alman dijer- Bullitin buraya ne zaman geJeeeli ve zl-
ortasına bombalarını atmışlardır. Dqrt !eri Ma--...2·-. yaıeHnı .. hakild sebebi bilinmemekle 
\""<:pur hasara uğratılmış ve liman tesis-- mesi üzerine bureya gelmiştir. Racanın ~ t>erab;"1Birı ik 
!eri de muv>ıffokıyetle bombardıman Avusturalyaya gideceli IMiy!en!Yor. MMı·- r ef Amerika devle&lerinin 

barba girmesi üzerine evvelce Rusyaya 
edilmiştir. Singapur, 10 (A.A) - Royter muha. Finler ıulh teltlı·ıı· yardım için Amerika tarafından hazır. 

J,APONLAR iLERLtYOR biri bildiriyor : lamn1§ olan geni§ p)Anm ve TUndyeye 
Tokyo, 10 (A.A) - Jrpon birlikleri Malezyada Ko\ralalamborun fim•ltn- l'OOrnOlt eme/inde Irak ve Jran yoliyle göad~k eaa-

Kuafofampura dün 16 kilometre yaklaş- deki İngiliz mevzilerine karşı yap.lan am MYki meselelerinin yeniden inceJen-
mışlardır. Son 24 saat zarfında japon Japon hücumu §iddetle devam ediyor. (Ua§&arah l lnd Sabife41e) me&i zoru hasıl olduğtı bellrtilınektedir. 
kıtaları 75 kilometre ilerlemişlerdir. Ay- İki tarafın da kayıplan ağırdır. Burada nNLJ!:R SULH lSTZYECEK Bmıdan başka mlittefikletin brta prkta-

Roma, 10 (A.A) - cTevereı> gazetesi nı §ehl'e şimnl batıdan Tatlastan başka da Japonlann bUfün gayretlerini sarfet.. Lanara, 10 (A.A) - Vaşiııgtonun iyi ki ilıtiyaçlarırun temini meselesiniıi tek-
20 yaşından 60 yaşına.kadar bütün !tal- japon birlikleri de şehirden 24 kilometre tikleri ıöriilmektedir. baber Uuı mahfillerine &tire FinlancJ.i.. rar tetkiki gerekli göriilmlqtür. Jılisier 
yanların günde 200 gramdan ibaret ol.1n uzakta olan Ravalgı almışlardır. İngiliz )'8J1m yakında sulh Jatemesl ihtimali V8l'- Bullltin giSrU§ecell if)er araamda en bel-
ekmek tayınlanndan haftada bir gün m~vziJerinl' yapılan hücumlar devam Düşman 10/12 tonluk tanklar kullanı· dır. Londra mahf;ıteri ite bu haberin ti ba§lısı Amerik.anın H.indistana yapa-

cdiyor. Şehre doğrudan doi:,'l'Uya hücum yor, bundan ene] ise iki ki§ililc ufak .t..Jı.-.ı..a..-- .;...,..._
1
yo•. çJa-'l..J< F':-1 __ • cafı yardım '"'idır. Bu huSusta Mister 

kendi arzularlyle vaz geçmelerini teklif t k · · b "k" k ı b' ı · b k •~-klar kull }ardı B uf-L .a.-L --a•u.ıus ...... .-~ & u.uau aıJ.iUl .:i "'.l c mc ıçın u ı ı o un ır eşmcsı e - wuJ anıyor . u ... wwa.• ~' a .. '--- .a.AL"dir acmeç yeniden dikkati çekıne-ktedir. 
ve hükümeti diğer ba:ıı tedbirler almağa Jeniyor. l:ır top ateşinden pek müteessir ohıyor- UJY ~MWyaya M&Ul ve gerçekten Amen'lta devlet reisi bu demeeiıide 
davet ediyor. Gazetenin teklifine göre Tokyo, 10 (A.A) - .Japon kıyıları dul bUtUk tanklar ancak .,.elerdeiı gi- lılllı YIPDÜ istese bile Ahnanlar buna Blrletik Amerika devletletinJn Jıa:iM 
halka hususi kartlar dağıtılacak ve ltal- ııçıklarında bir japon ticaret gemisi bir dEbllmekte ve f_...t,.ı:.. •-·--un a•....ı .. _ mani olur. Alman baskısı hesabına b- girmesi ile kiralam3 ve CMIUn,. venne b-
yanlar, ekmek vesika kuponlarını bu &JlSllm _..,, .... ~ ·~ t.1 bile J'bılan..lı...ada '- leai ·:. 
kartlara yapıştırarak bizzat Musso)iniye ilü-ıman denizaltısı tarafından torpille- den kurtulamamaktadır. Bu çarppna-mua ' yY -.• :meae nununun tatbikinde hiç bir deği§lliJnr 
göndereceklerdir. nerek hasara uğratılmıştır. • lardan bir kerre daha anl8fl]ımfbr Jd k8tt1 bl:r durumd~dır. Alma.nlar ~- omuyacatuu belirtmi§ bulunmaktadır. 

BATAM MEVZlLERt . İngiliz lutaları hava mUdahalesinden tllya,a yiyecek göndermeli vAdediyor- RUSYADA VAZlYEr 

Saravalc racası... kı~la~ y~';:!> adas=e ~::: mahrum bulundukça mukavemette pek =~itı~ ~ı,;~t . ~kholm, 10 (A.A) - Ofi ajan& bil-
Batavya, 10 (A.A) - Saravak Ra~ı ı · 1 · · l d' ş•-..:ı' b dan güçlUk çekiyorlar ft bu aebeple de J .. mazı telkinJerine 1.--ıJmaktuı kurtuJa.. cliriyor: Onega gölilnden Kll'Dl18 kadar 

erı e e geçırmış er ır. w1U1 ura ponJ n ...... L--l ] .1-'-- ..ı.-..:1- .__ • _., 'btltUn prk cephesi hareket halindedir 
hükümet merkezinin düşman eline düş- ôüşman mev:r.ileri iki ateş aruma alin- ann ucrı llllDl e eri _.... ..... ,..uc - aıyoı!s, Amenka ~a har'bme Vuiyet bir kaç gUn muhtelif dalga~ 
mesi üzerine buraya gelmiştir. Racanın nuştır. layla§ıyor.. . - wrilmeel için bunda b~ ~ayn- malaı· gösterdikten aonra oldukçıa aarih 
Avusturalyaya gideceği aöyleniyor. Batavya, 10 (A.A) _ Hollanda Hin- e Rl. ~~ aeleni 1•~· Şimdi clurwn bir tekil almıt olduiu için durumu fU 

-·-- clistanı t-ebliği: 9 Sonkimmda 8 japon Al bl. . ieiifmiltir. Buslar ı1er1iyor1ar. Barıf 9Ul'etle hUJAsa etmek kabil olabiJir. Le-Dal c ooer Londroya tayyaresi Saratonda aakerl hedeflere ye.. ma11 t• ıfıne g6re lmWi uukbr. ningrad cephesinde emin menbalai'dan 
niden hücum etmiştir. Düşman bir gün la • • ..,. Stök:holma gıelen haberlere göre Ruslar 

cönüyor evveı japon hava ıuvvetıeriııin hilcu- ar11 uaaıyetı L .6 1.. z.. bir aç hafta dnam ecıen gayretle:Nen 
munu püskürten bir harp gemisine 30 --e- 1 ya n•11ı SCllll'8 Volhof nehrini Novgol'041 iJıe Slce 

- ·- kadar bomba atınıpa da hlç bir hasara ( ....... l lael 8Mlfe41e) anamda hiç olmazsa Uç noktadmı geç-
Londta, 10 (A.A) - Başvekillik aş~- sebep olmamıştır. Berlin, 10 (A.A) - Alııma ııemıl teb. mişler ve bu suretle ilerideki taarruzla-

ğıdaki tebliği neşretmişti: Tokyo, 10 (A.A) - Japon ]ataları Ma- .Jlli: Kırımda ft p:dt oephabdn omup t.silİ& aekeri. mal.filleri diitman~~ ~ nnı omuzlıyacak üç köprübagı elde et-
V aşingtonda alınan kararlar ve Gene· Jezyada Terolakın fbnalindekl mUStalı- kMimh>de hafif fuUJıet Jraydedil:miftl; IW1 tekflitbıJ jyı bıtılw~. ~ ıni§lerdir. Ayni zamanda Sl~lburg ve 

ral Vavelin P asifik cenup kesiminde. kem mevzileri ele geçirmişlerdir, SaY8f ve Pike tayymoe)erlmlz Slvastopol l~ak kdmutanbiımn ıayeaı arazı ~·- Om.ega üzerine yapılan Rı.q; tuyikide 
Başkumandanlığa geUrilmesi üzerinıe Tokyo, 10 (A.A) - Malezya cephe- ve Teodozya açıklarında 4000 toıiilAto- zanm elil. cliitmanm harp k~etini artoıaktadır. Moskova cephesfude Via:z
Singapurda kabineye dahil daimt nuır sinden gelJm son· haberlere göre Kuala luk 1"r düpnan gem1s· . bat ş ve or- kırmllkbr .. Dfltm•nm Sirte .klrferu ~ ma Kaluga ve Mojalak arasındaki bölge
sıfatiyle bulunmakta olan B. Daf Kope- Lamptın bölgesinde 'şiddetli muharebe- b;.;...nl.lnL....- ıL.: ....,,_~ un;;. le bir ~ ae11 ~ bunları kovala)'Wl yi çevinneie matuf olan kı&kaçın kollan 
rin vazifesi nihayet bulmuştur. Bu se-- ler olmaktadır ve lngillzler şimalden ta . ""l'·w~ ;mı -...nr. P'l'-1 l:qillz Jı:uvvetleıintn Jafe8i bakımmdan birblrinden ancak 200 Jdtometre uzakta 
beple B. Daf Koperden Londraya dön- ~}erleyen japon kuvvetlerine kU'§ı bu· hafif kruvuoril b.Dra · ujratnuflarclu'. eüçltiıkln tloi,mluiu slbl yolun azama- bulmimaktadır. Şimalde Ruslar düşme
mesi rica edilmiştir. rasmı müdafaaya çalışıyorlar. Karaderıizin dolu luyw açıklannda aı da bunlann lehine delildir. ~n si sekiz glin evvel muhakkak gibi görü

tarafından da bir konferans- yapılacak 
•e milstevliJerin muameleleri protesto 
edilecektir. Londraya sıiınmış olan bu 
Avrupa devletleri işgal altındaki yerler
de yapılım muamelelerden ~kayet edi 

ba!!lamışlardır. Bu, her halde İtalyada Japon mamulitındandır. Buna göre 
iaşe durumunun darlığını ispat ediyor. Hitler MUslüman imi ve saire .• 

bafka bir dil§man ticaret ıemiai yakıl- kuvvetlen cephedefl bir hücbınla .tutul- nen Rjev iSnUnde durmuş vaz.iyettedir
mıştır. maz veya ~evrUmezac bunlann kaçması leı·. Buna mukabil cenupta Moeolsku i§-

Şarlt eepheainin mmezinde ve şimal· imkanı nrdır. pi etmlf olan Sovyet kuvvetleri Siiratli 
de bir kesimde mildafaa muharebeleri Ote tarafta HaUaya geçidinde tiddet- bir ilerleme kaydetmiş bulunmaktadır-

yorlar. 
Almanların girdikleri yerlerde halk 

hareket serbe~tisini muhafaza ediyor 
mu? Sualine Almanlar •Edivor1ar!• di· 
yorlar. İn~ilizl<"r de abini iddia ediyor
lar. 

BALBONUN ÖLÜMÜ İNGİLTERENİN İAŞFSİ... 
Çoktan beri zihinleri işgal eden bir İngiliz iaşe müstepn lngilterenin iaşe 

muamma, Balbonun ölümünü knplıyan durumu hakkında dikkate değer şeyler 
esrar açılıyor. Balbonun, umum! valisi ö_y !emiştir. Müste§&l', iaşe durumunun 
olduğu Libyada bir tayyare kazasında harbin ilc;Uncü yılında ilk seıresmden 

F.İNLANDİYA 
daha iyi olduiımu ve bunun atokJarm 

öld~ü malQmdur. O uunan bu kazan~n artmasından ileri geldijinj, fakat bugün-
• İngilizler tarafından hazırlandıiı iddıa kü kuvvetli duruma --en Ja--1--

Finlandiyanın durumu gittik~e zor· edilmişti. Şimdi, Batbonun tayyaresinin Amerika gemilerine b::'ket' ınJ;;llerl: 
laşmaktadır: Rusların tazyiki de art- bir İngiliz tayyaresi sanılarak bir ftal- le -lece'- -ne L--· mn-1.üllenn· -'L
maktadır. Anlaşılan Finler de Almanlar e- 'A ..... uaz.a ~ ~...-
gibi harllin az si.irceeğini umarak harbe yan topunun mermisi ile düşilrilldüğü bilcceiinden bahsetmiştir. 
girmicJeı dir. !fşa edilmiştir. Fakat İngilizl~r buna ~~ . İngiltere ve Jrlanda, kendilerini T>ea-

Almanlar, harekatı ilkbahara talik ınanmıyorlar ve Almanya ıle teşrıkı liyecek durumda değildir, Bunun lç1ıı 
etmi!<:lı>rdir. Fakat Finler için ""a7Jyet mesaiye taraftar olmıyan Balbonun si- İngiltereyi tam bir abloka altına almak. 
böyle <let!ildir. Finler fakir ve en çok üç yasi düşmanlan tarafından öldürüldü- harbi kazanmak demektir. Fakat bu ne 
mih on l,i idır1<'r. Mo"'kovaya göre Fin- ğiinü ileri sürüyorlar. Maamafih bu, Napolyon harplerinde, ne umumi harp-
1cındiva Ru \'a ile anlaşmağa taraftar- belki de bir pr•pagandadır. te ve ne de bu harpte mürnkiln olama-
nırhr: "' \"<'kt:' A ncrikanın sulh teklifi- Propaganda bu harpte en safta gelen mıştır. 
ni k. lJ ıl ('tın , , n Finforin şimdi bunu bir silahtır. Amerika, yeni bir propagan- Müsteşar, İngilterenin bütün zorluk-
kabul hazır olduklarına Vaşington, her da çe~idi icat etmişlerdir : lara rağmen Avrupanın en iyi beslenen 
nccl ı J,an. rıt göstermiş bulunuyor.. Amerikalılar, İngiliz tayyarcleriyle memleketlerinden olduğunu da söyle
Faknt L ı.:;lrnya göre Finlandiya hare- Fı:ınsanm Lli ve Paris şehirlerine iki miştir; bu doğrudur. Fakat muhakkak 
ket "'"l h• 'iti 'nı: ın, lık değildir Alman- mil~·on propaganda kAğıdı attınnışlar- olan bir şey vardır ki o da harp uzadık
Jann n'ifu ı , ltmdaki Fin hükümt:t: dır. Bunların nıünderecatı bilinmemek- ça, İngiltere de dahil olmak üzere Av-
sulh \. ''. cnktır. le beraber, başında Nevyorkun meşhur rupada ia~e zorlukları artacaktır. 
İTAL ·.\DA İAŞE VAZİYETİ hürriyet anıdının resmi olduğu söylen- Müttefiklerin harp hazırlıklarından 
l<ı :ı n ul. ı be ihtimallcr:n- m ı~tc.>dır. Bu, Fl"ansıdara hem hürriye- bahseden Bertin radyosu cDü~anları-

dC'n 1 1 l'ı I 1 akla İu hanın g lmn.. ti V<' hürriyet uğ undaki fo<lakarlıkları- mız milyarlık projelerle kendilerini al-
m i 1 · ı <l 'hl" ·. Harp w.un siı .. - nı 'c hem de bu anıdın Fransızlar ura- datırlarken durmadan çalışan Alman sa
dii iı i ·ı İt. 1 • ı en çok in~" ı 1ır l f: l an teklif \'c :-ırmağan cdıldiğini ha- nayii yeni sistem bir tayrare motörü 
~eken b' le t olduğu g'ı.Jenm'yc r. tır! .. tın k d mc!,tir. Bu anıt ıki meml"- keşfetmi tir. Bu mofürler her tayyarede 
E. " ı 200 grn ı el ın k vcı "lmf'- ' t arasındaki do.,tluğWl bir sembolü tatbik cdıleccklcri için yakında kullanı-
sj de • öı t"nıl(' c1urmkc-n bunu gı:d"- olı u~tur. Ve c;ok iyi düşünühnüş, ince lacaktır• demektedir. Bu yeni motörün 
"lcğc iınl.:n ) oı.tur. Şıındi bazı Jtah an bir propagandadır. Fakat bunun yanın- ne .olduğu \'e neler yapacağı ancak bun

-ıcteleri ..,.eni in!';~ tahditleri td<lıfc da kaba pro~andalar da \'ardır. bu da dan sonraki olaylarda görülecektir 

ıiddetini kaybetmeden devanı ediyor. Ji mubareheler C:luımadan Clevun edi- lar. Mosolsk Tuladan itibaren Rusların 
Şimall Afrikada Sonum cephesinde yor. ~•nm burada daha uzun müd- ilerleml§ olduktan en uzak mevzidir ve 

topçu ateşini ve hava hilcumlarmı an- det mul:nemeti hnlı:anaız görülmekte- Tuladan 170 kilometre m~ede buhm-: 
tırm tır Agedab bölgesinde kaqıbk dir maktadır. Rusların bu bölgedeki um 
h k ışif fa t: .. eti ::n....... · Maita 10 (AA) _ B' k d" hedefle~i Juernovdır. 12 illd~Anunda X.· 

eş a-v -ıı·-· • u ço upnan ltigayı ışgal etml§ olan Rus kuvvetleri 
Jlalta adaamcla 1çyare meıydanlarma tayyareleri dün aktam Maltaya yak!•- de bu hedefe dolru y{lri)mele çalıımalt

kar§ı hUcumlar dün.ele devam etmi§tir. prak 'bir ook homb~ •tmıtlardD'. Dut- ta iseler de bütün gayretlerine ralmen 
Fnnaız ahllJmiaıe kup dUfman hava man hava kınvetler.ı ka11ı koyma top- bu .sahadaki cephe istikrarını bulmuş gi· 

hücumlarıncla dll"t 4ltlpum. tlnareıd lannm rııtefile uaklqmJtlardar. bl görünmektedir. Merkezin cenup kı-
dtqürliJmUftUr. •~ sımlannda Stokholma gelen ve resmt ol· 

• F: Ü • f l nuyan haberlere sCSnı Orel havalislnde 
----.wıııııı. ._ ranaa serıne G 1 Gft fimalden yapılan hUcumlar terakki eı. 

Lı•b va l..ar• Lcfh 1..81.. b . / . miş ve Rusların Mojaisk bölgesinde Oka 
J n ~" n il• f! yan•ame t:.. nehrini geçmelerine meydan vermiştir. 

Jrında en son teb/if (119§tanlı 1 inei s.hifede) Svenska Dagbladet gazetesinin askert 
miltahassısı §U miitalaaJan yürütmekte-

--·-- Y~~enin Vlfi ile Ame~ arasındaki dir : :Rusların muvaffaldyetleri kış için 
, ınunasebetler ihe~de tesln olup obna- iyi techiz edilmiş birliklerin beklemedik-

Kahire, 10 (A.A) - lsıgiliz Hava Kuv- ,y~ca~ hakkındaJn suale §U cevabı ver- leri bir zamanda kışın şiddetine maruz 
vetleri tebli~: mifür: kalan Alman kuvvetlerine karsı en mu-

Dün bütün gün Ageyla bölgesinde ve cFransız milletine karşı dostluğumuz vafık zamanda yapılabilecek her şeyi• 
Agedabya • Elageyla yolunda düşman açıktır.> yapmış olmalarından husule g .. Jıni~. 
taşıtlarına merke:ı.leşmiı hücumlar ya· Vaşington, 10 (A.A) - Beyaz saray- HadiM'lerin gelişimleri Rusların taliın 
pılmıştır ve ağll' hasarlar ve~tir. dan bildirildiğine göTI? İngiliz lıava kuv- görqıüş kafi miktarda ihtiyat kuvvetleri 
l!.vvelki gece ReselAli ve lstavrega yolu vetleri milyonlarca Ame.rikan beyanna- çıkarıp çıkaramıyacaklarına ve bu kuv
üzerinde \'e dolaylanndaki düşman tank mesini işgal plhndaki Fransaya atmış- vetlerin kadrolan ve yeni teçhizatı miı
ve motörlü, vasıta}an tesirli bir şekilde lardır. kemmel olup olmıyacağına bağlıdır. Sov 

Bu bcyam}amclerde Beyaz sarayın bir yet kuvvetleri Almanlara karşı tıpkı 
bombalanmış ve makineli tüfenk ateşi- mr.sajı vardır. ME?Uj mültefiklerin mu- 1939 - 40 kı ında Finlandiyada tatbik et-
ne tutulmuştur. Halfayadaki dil:,.c;man ~er olacakları teminatını taşımakta tikleri harp usullerini kulJanınaktadır
mevz.ileri d dün bütiin gün bombalan- ve Hlir Fransız milletinin maneviyatını lar. Bu usuller gece ve gündüz iist iiste 
mıştır. 7ükselteeek cümleleri ihtiva ebnektedir. ve muazzam kuvvetlerle bUcuın sure-

Düsman Ganbottaki tayyare meyda· Lil şehrine 600.000, Parise 1,800.000 tile t.ıtbik olunmaktadır. Ruslann yap
nına hücum e1mi§ fakat hasar yapama- be31:annamc atılmıştır. Zaman zaman bu Ukları çevirme hareketleri de başlıca 
ml§tır. Bütün bu hareketlerde bir tay- kabil bt-yannamelerin atılma.cnna devam suvari ve kayak gruplarile yapılmakta· 
yar~miz kayıptır. edilf'Cektll'. dır. 


