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§ Erlerimize armağanlar ~ 

ilan münder('catından me<ıuliyet kabul edilmez .. Ciimhuriymn ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi sabahlcM çı1CaT riytut gazetedir 

§ Ankara, 21 (A.A) - Kızılay ve yardımsevenler S 
:S cemiyeti müşterek komitesi kahraman erlerimi- =: 
§ ze kışlık annağan olan 7000 parça eşya teslim § 
§ etnı.iştir .• Bu nrmağalann tutarının yüz bini bu- § 
S lacağı umuluyor.. :: 
5 Muht~lif kurumlar topladıkları paralan ko· § 
:: miteyc ~öndermeğe başlamışlardır. Ankara ku- :S 
E yurnculan perakende olarak verdikleri arma-~ 5 ğanlardan başka 431 lira, Sebzeciler ve meyve- § 
= ciler de 198 lira vermişlerdir. S 
;J 111111111uı 111111111111111111ırı111111111111ıınmuııı1111111111 mmı ı ı ı;:: 

YENİ Asın Matbaasında ba..<;ılmı~r .• 

.Şiddetli kı§a, kara, yolların. bozukluğuna. rağmen devam eden doğu. harbinden sahneler 

Akdeniz 
Savası .•• 

~ ---·---M a 1 ta adasına 
~-ihverin bir 
Taarruz'"' bek
lenmektedir -·-SEV KET BİLGL"I 

Kart usulü başladı 

7 50 gramlık ek
mekler 12,5 kuruş 

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

Fırıncılara yalnız alınan elıınelılere ait 'lıart Jıu
ponu verilmelidir • Lofı antalarda da elımelı ııu .. 

pon ile verilecek • Ağır işlerde çalı· 
şanlara ait muamele ••• 

Bu sabahtan itibaren belediye hudut- --------------

Boğc zlara dair emel .. 
ler ve Alm1n iddiası 

Rus yada son vaziyet 
---·---

Alman ce , 
• 
l• 

lişi dı am 
ediyor 
---·---

Ruslar Mo jaiski is-
tirdat ederken esir 

de aldılar 
Amerikada. büyük harp 8a.nayii 

programını tatbike memuT 
edilen Şeflerden 

~e~ ARNOLD 

Doneçte şiddetli muha· Uzak doğu harpleri 
rebeler oluyor. Sovyet • 
hücumlarının ardı ar- ıurı ., lt f .k-1-kası kesilmiyor... . ıı.!l u e 1 er • 

sı-
Moskova, 21 {A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : Kıtalarımız bu gece de 
Alınan kıtalarına karşı hareketlerine fa la11 ve kuvvet 
aliyetle devam etmişlerdir. 

Moskova, 21 (A.A) - Dün geceki 
Sovyet tebliği : 20 son kfuıun günü kı
talarımız Almanları batıya doğru püs
kürtmcğe devam etmiştir. Düşman ağır 

~öndermeğe 
çalışıyorlar 

kayıplara uğramışbr. --·--
Birliklerimiz Mojaisk şehrinin geri c· ı·ı H ht 

alınmasında düşmandan esirler almış- ~ ın ı er ape e ilıi Ja-
lardır. pon mevziini aldılar. Bir 

19. son ~anun günü 16 AJr:ıan uçağı Japon gemisi 
tahrıp ettık. Beş uçak kaybettik. ·ıı d• 
YENİ~US BAŞ.ARILARI torpı en ·-
Moskova, 21 (A.A) - Moskova rad- Çungking 21 (A.A) - Çin tebliği: 

(Sonu sayfa 3, Sütiin 1 de) Doğu Humnan cephesinde düşmanın 
çevirme teşebbüsü püskürtülmüş ve Ja

~r/J"~..O"'.r.r..O"'J"..r.-'.r.r.r-..0"'~~..4'! ponlara ağır kayıplar verdirilmiştir. Hu-

Vircinio Gayda nJumale Ditalyan da 
neşrettiği bir makalede, Alman - Italya1.1 
Japon askeri anla~masının Atlas okya
nusu ile Hint denizine, Akdeuiz ve Pa
&ifik okyanusuna şamil olduğunu. Anglo 
Sak.sonlara karşı müşterek hareket 
Planlannın bu anl~ma ile tesbit edildi
iini, bundan sonra asıl kafi harp sah
nesi Akdeniz olacağım yazmı~tır. 

Iarı içinde bulunan her vatanda§ ekmek 
ihtiyacını, kendilerine teslim edilm.i§ 
olan ekmek kartJariyle temin edecektir. 
Bugiin b<ısJamış bulunan merhale, dev
letin ekmek israfına mani olmak üzere 
almış olduğu zaruri bir tedbirdir. 

Dün gece geç vakte kadar, sekiz be
lediye dairesi ekmek kartlarının tevzii 
işiyle all\.kadar olmuş, alamamış olanla
ra kartları verilmistir. Kart isinin ikmal 
edilmiş bulunduğu~ vilayet makamı tara
fından ticaret vekilliğine bildirilmiştir. 

§ Alman generallerı .. I peh cephesinde düşmanın iki müdafaa. § mevziini ele geçirdik. İç Mogolistanda 

erl:n lnailiz e 8 le hükümet erkanı mahalli muvaffakıyetler kazandık. 
1.1 ..._ • s . ' A AMERtKAN TEBUô.1 • 

Gaydanın .. Kafi harp sahncsin sö
ziinden maksadı nedir? 

. ı· . Ss ara&r.nda ıhttlaf? Vaşington 21 (AA) - Bahriye na-
rın US eme 101 ••• 1 zırlığının tebliği: Bir torpitomuzun Fili-

Rusya cephesindeki hareketlerin ar
tık ikinci planda kaldığını, birinci dere
cede ehemmiyeti haiz en büyük hadise
lerin Akdenizde beklenmesi icap ettiği
bİ belirtmek mi? yahut ta harbin talii 
Akdenizde anlaşılacağını anlatmak m1? 

KARTLAR NASIL 
KULLANILACAK ? 

Zurih, 21 (A.A) _ •Noye Zürher pinler?e ~inang k.o~~d~ beş. bin .to!1-

kabuı ett• a;n,. Zaytung• gazetesine göre Hitler bazı luk hır duşman gemısını torpillemıştır. 
·~ A generallerle hükümet erkam arasın- AME.RlKA SAHILLERtNDE 

Herkese dağıtılmış olan kartlar, hal
kın ekmek i.o:;tihkakını göstermektedir. 
Ağır işlerde calısanlara günde 750 gram 
ekmek tahsis edilmiştir. Aleltlmum 7 
yaş ve dahıı yukarısındaki yaşlılara gün
de 375 gram ekmek verilmektedir. Yedi 
yaşına kadar olanlara da günde 187.5 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

iter zaman salahiyetli İtalyan mahfil
lerinin Ukirlerini aksettiren mamf mu
harririn mütalaası, gerçekten mihver 
rÖZi.iy)e bugünkü vaziyetin ifadesi ise. 
fU halde mihver stratejisinde ilkönre 
Aııglo Saksonlan yenmek, sonra Rus
larla hesaplaşmak cihetini iltizam eden l ·ıı··/ere go·re 
Japon görüşü haklın olmuş demektir. ngı ~ 
)falfondur ki Japonlar, Birleşik cüm- ---•---h . • 
Urıyetlerin havsalaya sığmıyan dev ha· Japonlar sı·n_O"a-

llrhklaruu ikmal etmelerine vakit hı· .~ 
raknıadan mihver gayretlerinin kat'i 
netice ala~ak surette Oseanlarda ve Ak· dan en az 
denizde toplanmasım istemektedirler. pur 

de ı. usır -·-Almanlara göre 'l'ürlı 
devlet adamlarının Rus 

temayüllerini ilgisiz 
lıarşılamadığı gözden 

lıaçmıyor •• 
Berlin, 21 (A.A) - D. N. B. Ajansı

nın diplomatik muharriri yazıyor : Al
manya Sovyetler Birliğinin Avrup~ to~
raklarındaki açık emellerinden ve Ingil
terenin buna muvafakatiyle neticelenen 
Moskova görüşmelerinden ilgili hükü
metleri haberdar etmiştir. Bu münase-

(Sonu Sahile 2, Sütün 5 te) lllasıl ki, Anglo Saksonlar· da, harbin • ı 
•iırhğı Doğu cephesinde toplandığına ı 2 o k 1 o metre 
kanaat getirdiklerinden Sovyetlerin ta- ~..o=ocı:ıı:ıı:ıcıı:::ıı:ıı:ıcıc 
~ .. kudretini kuvvetlendirmege en kta 1 ihtikar davaları 
azla onem vermişlerdir. uza ••• 
Gaydanın yazısında ileri sürülen tah· -·- hUSUSİ mahkeme~ 

!hinlerin kısaca manası şudur : d s. ·· 
• Alınanya ve ortakları Rusya cephe· Cenup Birmanya a uU• s lerde görülecek 
j1

nde uzun zaman müdafaada kalacak- yülı muharebe lıazırlığı § § 
s°:ı~~r. Bu sayede, asıl taarruz Angl~ var. Japonların Jofıora § .. .. .. sS 
.~onlar aleyhinde yapılacaktır. Yam s L .. rulen mu s 

ll'IJ~\'Cl' devletleri gözlerini Akdenize yeni asfıer CJfıardlfı• s UZUlft go • S 
~evırerek burada hakimiyeti ele alma· ıarı yalan.. § esseselere e~ ~onu· § 
~a ~alışacaklardır. Bu bakımdan ilkha- Singapur 21 (A.A) _ İngiliz bom- § lup bunlar.hükumet• S 
n?~ a Ynpacaklan büviik taarruz Akde- 1 . N d ~ • 1 til k § 
lızı bastnnbasa kucaklıvan bir taarnı~ bardıman ta~are en . leşed. taA~rre ~ çe iŞ e ece •• .. S 

O nc.-aktır · meydanına hucum etmış er ır. an 8 Ankara, 21 (Y~ni Ası~) - .~u- § 
JaP<>nl~r d · d h daki hilki- bütün bombalar hedeflere düşmüş ve S yük Millet Meclisıne verılmek uze-i S 

hl" • cnız e ve ava • tk· d.. tayya O K k d 
d t;\·etıerini cenup batı Pasifikten Hint yangınlar çıkmıştır ... ı. ';1~an d·t . - 8 re olan Milli orunma anunun a 
Beni7.ine teşmil etmeğe hazırlanırken. resi düşürülmüş ve bırıs~ t rıp e 1 {;.~ş- 8 ~apıla~~k ~ği~i~lik hakkınd.a~i pro-

1 
S 

h
erlinde nna hatları çizilen müsterek tir. Bir İngiliz tayyaresı kdayıkptı~f uş- § 1eye gore ıhtıkar davaları ıçın hu
areket pl' 1 d. Alınan man işgali altındaki arazi e eşı uçuş- S susi' mahkemeler kurulacaktır. Lü-

Jaf)o . an arının mesne ı, • l 1 t S zum görülen müesseselere el konu- 1 
elele\• Italya~ .ordul.arının .orta şarkta Ja;:{~~L~1k1rStNGAPURDAN UZAK § lup bunlar hükümetçe işletilecek-
iurıu k:-bınf lcrını te~ınden ıbaret oldu- Londra 21 (A.A) - Dün gelen ha- ~tir. (Sahife 2, Sütun 2 de),,._.,;.. 

l\tih u etmek lazımdır. .. Sin a urun 120 kilometre ~.#"~.r~,...ı:;,ı....ı=ı~--~a 
lirler? verciler, hu hedefe nasıl eri.şebi- berlere gor;Son: :ayfa 3. Sütün 2 de) 

Biitün o t • . 
hakiınd' r a şark yollanna Ingiltere 

il'. 

Akdeniz h'k' . ..f. 
ı:nez bir · a ınıı:vcti de şüphe go Ut'· 
elind d' surette İngilli donanmasının 
rnive~i ır. Alın,:tnya ve İtalya. hu hfıki
Ja ·on] snrsmaga lhuvaffak olamadık<::ı. 
içi~ R arla gayretlerini birleştirmek 

' ttsya •ı çiğneyip geçmekten başka 
<Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

--~;;;;~===-~~~-~~~--:-:-=: ~..r~~ ............ .,,..,..,...ıı:r~.o-~/J"J"/~ 

· olotcf Lon.- ~ 
d § ra va ı?İdecek § 
Londra, 21 (A.A) _ Gazeteler iki 1 

1 
veya üç ay sonra Molotofun Londra- S 
Ya geleceğini ve vanında kara, ha- S 
~a, ~~niz ihtisasçıları ile siyaset ve § 
ış muşavirlerinin de bulunacağını§ 
~~z.ıyorlar. Londrada, askeri işbirli- § 

daki gerginliği ortadan kaldırmağa R Bırle,ı~ deletler kıyısı ~o~ca dü,.. 
1 akt d 1 man denızaltılannm faaliyeti devam en ışm a ır. • ... 

• ~..ıOOO'"~CXX)t- (Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

Herşey Pahalılaşıyor 

Fiatı en çok ar
tan maddeler ... 

------------------·----------------~ 
Fiat istikrarsızlı~ı müstehliki 

zarara sokuyor 
Bu ay içinde piyasada her türlü ye

nilecek ve giyÜecek maddeler fiatlarm
da bariz bir artma kaydedilmiştir. Ya
pılan tetkiklere nazaran fiat tezayüdü 
bilhassa gıda maddelerinde nazarı dik
kati celp edecek kadar belirli olmuş
tur. 

En göze çarpan yükselmeler aşağıda-

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Sovyetler geniş ölçü· 
de yeni taarruz-

1ar yapıyorlar 
---·---

Mo jaisfıin IJatısındalıi 
Alınan müdafaasının 

da yılıılması IJefıleniyor 
Londra, 21 (A.A) - Ruslar Mojaiskin 

geri alınmasından sonra geniş bir ölçüde 
bir taarruza daha girişmiş bulunuyor
lar. Bu taarruz Jemen gölünden Novog
rada karşt yapılıyor. Mojaislcin düsmc
siyle Briansk - Viazma hattının d~ğu
sundaki Alman çıkıntısının temel taşı da 
düşmüştür. Bugünkü haberlere göre 
Rus başkumandanlığı Mojaiskin batısın
daki Alman müdafaasının da çabucak 
yıkılmasını bekliyor. 

Salahiyetli kaynaklarda Leningrad ile 
Smolensk ve ayni zamanda Moskova ile 
Leningradın yan yolunda bulunan Os
taşkofun işgalinin de bu noktadan kıs
kaç vaziyetinde iki taarruza imkfuı ha-

ki maddelerdedir: 
Süt, yoğurt, tereyağı, her türlü yağ

lar, her türlü sütlü maddeler, unlar ve 
unlu maddeler, patates, et kuru bakla, 
nohut, mercimek ..• 

Patates son on gün içinde kiloda 6-
8 kuruş yükseltilmiştir. Patates pahalı
lığına mani olunmak üzere icap eden 
tedbirler alınmışhr. 

İzmir mıntakasında sebzelerin soğuk
tan mühim nisbette müteessir olması 
üzerine konserve fiatleri de yükseltilmiş.. 
tir. 

Pirinç fiatı tesbit edilmiş bulundu
ğundan fiat artmamış, fakat pirinç için
deki yabancı maddeler arttınlmıştır. 

Süt fiatı hiç sebebe istinat ettirilmi
yerek tekrar yükseltilmiştir. 

Piyasada makarna kalmamıştır. Şeh
riye de yoktur. 

Et fiatı 85 - 90 kuruşa kadar çıkarıl
(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

Akdeniz ve Afrikada 
---·---

f ri ha ha -
bi Malta,.. 

a bağlı! 
---·---

AI ma n 1 ar Maltayı 
alamazlarsa Afrika

dan çekilecekler --İngilizler mihver kav· 
vetlerini parçalamak 

için son bir hamleye 
hazırlanıyorlar •• 

Londra, 21 (A.A) - Salahiyetli :mah
filler Halfayanın işgalini ehemmiyetli 
buluyorlar. 

Söylendiğine göre Mısırla doğru mu
vasale kurulursa yiyecek ve malzeme 
götüren vapur kafilelerinin işi çok ko
lay !aşacaktır. 

(Sonu sayfa 3, Süfün 1 de) 

.Şimali Afrikad.a tngiliz harekatını 
idare eden Ge11eral 

RlTCHtL 

Cenubi Ameri
ka ve Mihver 

---·---
Şi l i ltı yıları korun-
maz•• Mihverle mii
na•ebatını lte•miyor· -·Mihverle münasebetle· 
rin lıesilınesini lstiyen 
devletler de bunda 
ısrar ediyorlar •• 

Lizbon, 21 (A.A) - Şili hükümeti 
Amerikalılar arası konferansında birle
şik devletler donanması Şili kıyılarıru 
müdafaaya gönderilmezse bu memleke
tin mihver devletleriyle münasebetleri .. 
ni kcsmiyeceğini bildirmiştir .. 

Bütün Amerikan devletlerinin mihver 
ile münasebet1erini kesmeleri için har· 
canan gayretler bir çıkmaza girmiştir~ 

Münasebetlerin kesilmesini. teklif eden .. 
ler, hareket hatlarını değiştirıneği ve 
Arjantinin uzlaşma teklifini kabul etıni"' 
yorlar. Bu uzlaşma teklifine göre her 
millet mihverle münasebetlerini mUna· 
sip göreceği zamanda kesecektir. 

* J . Radyo gazetesine göre Rio de enaı.ro 
konferansında Arjantin ve Şili rnilstes
na bütün cenubi Amerika milletleri 
Mihvercilerle siyasi münasebetleri kes. 

(Sonu ı;ahife 2. ~iitun 6 da) 

gının nasıl yapılacağı ve iki mem- § 
leket arasında her sahada işbirliği § 
temellerinin nasıl sağlamlaştırılacağı § 
da tetkik olunacaktır. "'1 

~QCIQDCO""~ıl 
Uzak doğııda. tngilizlerle i§birlıği yapan Amerikan 

1-WlftffiWı ,ffifj' R1 mwnımrnnnnnnmmı Rio De Janeiro miizakcrelcrini dikkatle takip eden 
Vaşingtondan da bir görüniil 



SAHIFE2 

TARİHi ROMAN Yazan: Şahin Alıdun1a11 

-- J,.man )'arabbi, bunlar da kim? 
---·--

Mehpare, HCan Jıurtaran yoJ:ı mu?n diwe bağır· 
'"" ue birden orası slltilı lı adamlarla dolmu.$fa. •. 

... "··-
Gerek Mehpare ve gerek Tayyar Za· 

Cle bu alaylı sözleri söyleyenin Gevherli 
hanımın ta kendisi olduğunu anlamakta 
gecikmemi§lerdi ve: hemen aynı anda 
merdiven sahanlığının kubbesini çınla
tan alaylı bir kahkaha duyulmuştu. Bu· 
nun arkasından Mehpare acı acı haykır
mağa başlamıştı. 

- Can kurtaran yok mu? .. Yeotişiniz! .. 
Bizi göz göre göre öldürüyorlar. 
Eğer bir az evvel bir çift kumruya 

benzettiği Mehpare ile Tayyar Zade o 
dakikada hakikaten kanatlansalar da 
(pırr) diye birden bire gözünün önün
den uÇmuşcQlsalardı, Gevherli hanım bu 
derecede şaşırmazdı ... 

Birden bire bir mucize olmuştu ... 
llerde, cümle kapısının önünde ansı

zın meşale panltlSIDı andıran keskin bir 
ışık belirmişti .. Cümle kapısından itiba
ren taş merdivenin sahanlığına kadar 
uzayan dar yolda ayak seslerinden ve bir 
çok adamların bağrışmasından mütevel
lit gürültüler peyda olmuştu ... Ve meşa
lelerin ortalığa yaydığı parıltılar ara
sında tabanca ve yalın kılınçlarla müsel
Wı bir çok adamların koşuştuklannı, 
Gevherli harum birden bire fark etmişti: 

-Aman Yarabbi! .. Bunlar da kim olu
yorlar!.. 
Müthiş koca kan bu sözleri söyleyip 

bitirdi~i bir sırada ilerde koşuşan adam
lar da artık Gevherli hanımın yanına, 
onu elleriyle tutacak bir mesafeye kadar 
ysklR§"'ış bulunuyorlardı ... 

Meplelerin panltısı ortalığı gündilze 
çevimılşti. .. 

Bir kaç dakika önce karanlıkta cere
yan eden baskın hAdisesinde vazife alan 
gizli kahramanlar, şimdi aydınlıkta hü
viyetlerini tamam.iyie belli etmiş bulu
nuyorlardı. .. 

Gevherll hanımın yanında Derviş 
Mahmut da hazır bulunmakta idi. Kah
ya Ferhat ağa Mehpareyi bileğinden ya
kalamış, o dakika da kendisini kurtar
mak için çırpınan zavallı kızı zaptetme
ğe çalışıyordu. Anberle Kanber, koca 
karının cellltlan olan bu kara yüzlü, 
korkunç herifler de yerde yatan Tayyar 
Zadenin üzerine çı:kmışlar, o dakikada 
onunla mücadele halinde bulunuyorlar
dı ... 

Ve bütün bu adamların arasında en 
lena vaziyette olanı biçare Defterdar idi. 
Hüseyin efendinin UstU başı perişan. el
bisesi baştan bap delik deşik içinde gö
rünüyordu. Ak saçının ve sakalının gün
lerce kesllmemekten uzayan kıllan bi
ribirine karl§m§ltı ... ölü gibi hareketsiz 
bir vaziyette yerde sırt i.istü yatıyordu. 

Zavallı adam acaba ölmüşmU idi? San~ 
ki kapıdan bir imdat gelir gibi, ortalığın 
'birden bire meplelerden yayılan kes
kin bir ışık içinde kalması Gevherli ha
nımla adamlarını 3yle derin bir şaşkın
l:ğa uirattı ki ne koca karı, ne de öteki 
herifler yerlerinden kımıldaınağa vakit 
bulamadılar. 

tıte her tarafta Yeniçeri külihları ve 
bunların altında gizlenen korkunç yüz
lerin üzerinde uzun bıyıklar, heybetli 
kırçıl ve ak sakallar görünmekte idi .. 

Gevherli hanımın adamlan arasında 
ilk önce aklını bapna toplayan Derviş 
Mahmut olmuştu. Birden bire üzerlerine 
gelen adamlarm Yeniçeri ocağına men
sup askerler olduğunu tanıtmakta güç
lük çekmeyen dalkavuk herif bir kaç 
saniye önce duyduğu şaşkınlığın üzerine 
bu sefer derin bir korkuya tutulmuştu. 

Aman Yarabbi!.. Acaba yanlış mı gö
rüyordu? .. Yeniçerilerin önünde ilerle
yen iki adamı ansızın gözü ısırır gibi 
olmuştu! .. 

Bunlardan birisi gayet yaşlı bir adam
'ch. Başında Sadrazamların giydiği, kal
lavi denilen büyük bir kavuk vardı .... 
Sırtınna dört yenli, samur kaplı gayet 

kıymeüi bir kürk bulunuyordu ... 
Derviş Mahmut, tutulduğu o derin 

:korku arasında, birden bire yanan bir 
ışık gibi, zihninin karanlıklan içinde 
bir hatıra parıltısının belirdiğini çar ça
buk sezdi. .. 

Evet!.. Bu yaşlı adamı evvelce bir ker
re daha görmüştü .. Fakat nerede?. 

B.irden her şey hatırına geldi. Ases 
başı Zülfikar ağa, bundan iki ay önce 
Şeyh Salimin evinde Derviş Mahmu
du tuttuğu vakit, oradan alarak onu doğ
rudan doğruya bu ihtiyar adamın huzu
runa çıkarmıştı ... 

İşte ta kendisi idi! Derviş Mahmut, 
bu dakikada Koca Köprülü ile yeniden 
karşılaşmış bulunuyordu ve onun ya
nında duran uzun boylu, kara sakallı, 
iri yapılı adamın da Ases başı Zülfikar 
ağa olduğunu çar çabuk fark etti ... 
Eğer Derviş Mahmut ölümünün bir 

insan kılığına girdiğini ve o dakika da 
yanı başında dikildiğini görse idi, belki 
de bundan daha fazla bir korkuya tutul
mu,ş olmazdı. .. 

Korkusundan keskin bir çığlık kopa
rarak: 

- Eyvah, mahvolduk! .. Bu gelen Ve
ziri azam Köprülü Mehmet paşadır, di
ye haykırdı, yanında Ases başı Zülfi
kar ağa da bulunuyor ... 

Koca Köprülü etrafını saran Yeniçe
rilerin arasından çıkıp vakur, ağır bir 
yürüyüşle Gevherli hanımın yanına doğ
ru ilerledi ... 

- BİTMEDt-

···-,YENJ rEFRJKA.Miz .. 'i' 
Bir Devşirmenin ; 

Hatıraları ı 
YAZAN : ŞAHİN AKDUMAN ' 

Yavuz Sultan Selim devrine temas 1 
eden bu yeni tar.ihl romanımızın da 
muharririnin öteki eserleri gibi sa
yın okuyucularımız tarafından de
rin bir zevk ve merakla takip edile
ceğinden eminiz .. 

(Bir Devşirmenin hatıraları) ında 

1 

Yavuzun Mısırlılara karşı kazandığı 
Mercidabık zaferi ve Osmanlı ordu
sunun Mısır üzerine yürüyüşü, Tur
gut reisin şahsiyeti ve deniz muha

' rebeleri pek canlı olarak tasvir edil
! m.iştir 

l.!~~~-n~~tı:~,.!'!~~~~-) 

J htihar davaları hu
susi mahkemelerae 

görülecek -·-Ankara, 2 1 (Hususi) - lk aya ya-
kın bir zamandanberi Büyük Millet 
Meclisi komisyonlarında müzakere edi
len Milli korunma kanununda tadilata 
ait kanun layihası muhtelit encümence 
:ittifakla tasvip edilmiş olduğundan şiın
di hükümetin kanunda yapılması ta
lep ettiği tadil teklifi Meclisin heyeti 
umumiyesine sunulacaktır. Kanunda ya· 
pılan tadilat üç esaslı noktaya dayan
maktadır: 

1 - Hükümete saI.ahiyetler veril
mesi. 

2 - Milli korunma kanunundaki ce
zaların daha şiddetli ve tesirli bir hale 
konması. 

3 - Müli korunma kanunu mucibin
ce hükümetin faaliyetini zorlaştıran ba
zı mali kayıtların kolaylaştırılması. 

~Biiyük Gece 
~~~Ş,~~~~L~BINDAN HEYECANLI BtR MACERA r 

-ıs-
Eğer hayatmuz bize a~r geliyorsa, onu pahab 

satmağı bilelim, darbeyi vurahm! .. 
Bir köşeye çekilmiş olan Vasili, başını edilmek, yeni işler için olan vazüesine 

elleri arasına almış. dii§ünüyordu. O bir fayda verebilir mi idi? 
kadar derin bir düşünceye dalmışh, ki Fakat, onun için hepsinden beteri. on 
cdokton un söylediği sözleri ancak şöy- gündenberi kalbini yırtan, burkan, hat
le, böyle duyabilmişti. Zaten bu sözler ta şu anda benliğini mukaddes davadan 
ona yeniden ne öğretebilecekti? Arka- ve bu davanın müdafilerinden uzaklara 
daşlannın tevkifinden sonra çektiği ıs- götüren mesele, bu kadar gündenberi 
tıraplar arkadaşlannın neler çektiğini Annadan hiç bir haber alamamış olma
göstermiyor mu idi? On gündenberi, sıydı: Her gün uzun müddet ve çok sa
göz hapsinde bulunduğu muhakkak mim1 görmek adeti olduğu halde, bir de
olan ikAınetgAhına bile gitmemiş ve facık olsun onu görmedikten başka, hak
Franç Boru'dan ihtiyar kiracı Arina'dan kında da en küçük malumat alamamış
başını sokacak bir yer istemeğe mecbur tı. Şilphe yok, ki o da saklanmış, izini 
kalmıştı. Burada, maksat ve gayeye sa- l>ir müddet ortadan kaldırmak mecbu
dık kaldıkça her türlü tehlikelerden ma- riyetinde idi. Acaba o da kendisi gibi 
sun demekti. Evet, arkadaşlannın tev- Odesada mı idi, yoksa başka bir şehre 
kilinden, onlara yardım edememek ac- mi gitmiş idi? Bunu da bilmek mümkün 
zmden, onlan zındandan kurtaramamak değildi; Anna hiç bir aşinaya görünme
yüzünden en derin elem ve ısbrapları den, haber vermeden kaybolmuştu. 1ka
çekiyordu. Fakat elde yapılacak ne var- metgihında ancak küçük bir denk ile 
dı, sanki? Şu halde, polisten kaçmak ve gittiğinden başka malumat yoktu. Ne
yeni vazifelere hazırlanmak bir zaruret reye gittiği, ne zaman döneceği yine 
değil mi idi? Onlarla beraber tevkif meçhuldü. Nihayet. Annanın bir müd-
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ŞEHİR DABERLERi 
Akdeniz Sa\ıaşı 

---·---
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Satılan tütün
ler 24 milyon 
kiloyu S{eçti 

---·---
Satılab!lecelı pefı az 

tütün Jıaldı •• 
Diia alqama kadar satılanı tütünler 

24 milyon kilıodan b.ir az fazladır. Fiat
lar ve satışlar hala •araretlidir. Ancak 
satılacak ticari. mahiyetteki tiitiinler 
aza:ld:r..;;mtbnı rc1rolteye. tüke~ naza
riyle bakmak lazımdır. 

------tt-----~ .. 
Oğretmenf er için gizli 

dosya tutulacak -·-Orta öğretim okullarında müdürler 
tarafından her öğretmen için ayn ayrı 
birer mahrem dosya açıLnası ve buraya 
müdürlerin öğretmenler hakkındaki 
müşaıede ve mütalaalarını kaydetmeleri 
öğretmenlerin şahıslarını ilgilendiren 
kağıtların da bu dosyalara konulması 
maarif vekaletinden, alakadarlara bil
dirilmiştir. 

Öğretmenlerin derslerini teftiş eden 
müdürlerin öğretmen hakkındaki müta
laalarını maarif vekHliğine göndermeyip 
bu dosyalara kaydetmeleri de gelen 
emirde blldirilmektedir. 

--- - ---
Yeni Zeytin budama 
kursları... 

Bornavanın Kavaklıdere köyünde bir 
zeytin budama kursu açılmıştır. Şubatın 
ilk günü Bornovada da bir kurs a~ıla
cak ve on gün devam edecektir. 

-----
Maarif müdürünün 
teftffleri-
Maarif müdürü Ödemişe giderek 

mekteplerde teftişlerde bulunmuş ve 
dün Tireye geçmiştir. Yarın şehrimize 
avdet edecektir. 

-----
Yeni bütçe basılıyor •• 

Vilayet 942 yılı bütçesi ve vilayet 
daimi encümeni mütaleanamesi tabedil
mekted.ir. Bunlar vilayet meclisinin top
lanacağı 2 şubat pazartesi günü mecliı.. 
azlarına tevzi edilecektir. 

Azalar bütçeyi tetkik eyledikten 
sonra, şubatın ortalarında bütçe müza
kerelerine başlanacaktır. 

---·- --
BJR KOMÜRCiJ 
ADLİYEYE VERJLDJ 
Çukurçeşme mevkiinde kömürcü 

Mustafa, kömürün kilosunu 8 kuruş ye
rine 1 O kuruştan sattığı ve bir müşte
riye 5 kilo yerine 3 kilo kömür verdiği 
iddiasiyle adliyeye teslim edilmiştir. 

İSTANBULDA DÖRT HAFTA
DAN BERİ GÖSTERİLMEKTE 
OLMASINA RA(;MEN YÜZ BİN· 
LERCE İSTANBULLUNUN TEK-

RAR TEKRAR GÖRMEK 
İSTEDİKLERİ 

LA 
KONf'· A 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ 

PEK YAKINDA 

ELl~AMRA 
SİNEMASINDA SAYIN İZMİR-ı 
LİLERİN YÜKSEK ZEVKLERİ· 

NE ARZEDİLECEKTİR .. 

det için ecnebi bir memlekete gittiğini, 
cok büyük ıstırapla tahmin etti. 
~ Fakat, Annanın aziz varlığından uzak 
olmak ile, geçen aylardaki hareket ve 
heyecan hislerinin kuvvetten düştüğünü 
b.Wediyordu. O, küçük ihtilalci grubun 
ruhu idi; onun gündelik tahrik ve teş
vik sözleri, sarsılmaz itimadı olmadıkça 
çalışmak mümkün olamıyacak gibi idi. 
Vasili bitkin ve yorgun, her ümidini 
kaybetmiş gibi idi. Bundan sonra hedef
siz olan bir varlığa bağlanmaktan ne 
fayda olabilir di? Davanın her zaman
kinden ziyada taraftar ve fedakar ... Bel
ki de pek çok kurban beklediği ve iste
diği şu sırada Annanın hazır bulunmadı
ğını düşünüyordu. Evet.. Kurbanlar!.. 
Kendisini arkadaşları için kurban et
mek, hayatını, bütün kanını feda et
mek, ve bu suretle kendisi yok olurken 
kalanların serbest.isine faydalı olmak, 
kalanlan sefaletten kurtarmak demek
ti. Ve bundan sonra, hareket ve faali
yetinin tek hedefi ancak bu idi. Faaliye
te geçmek, işte şimdi önünde dikilen ve 
haklın olan fikir bu idi. 

Vasili birdenbire silkindi, daldığı de
rin düşünceden kurtuldu, ileri doğru bir 
adım atarak keskin, kulaklarda ugultu
lar yapan bir sesle: 

- Pek ata... Dedi, hareket etmek, 
faaliyete geçmek daha ne bekliyorsu
nuz? Çektiğimiz istiraplar, gördüğümüz 
zulumler, içinde bulunduğumuz hal bi
zi snltatiye ~ hnel::ete sevk 
için hi!i. yetigm.iyor mu} Biz ne zavalh 

... 
Uç ihtiyaç maddesi hakkında 

Bugün öğleden sonra pi
yasada kahve bulunacak 
Her semtteki bakkallara günde 5 çuval un veri· 

liyor • Şeker baklanda beyanname verildi 
Şehrimizin her semtindeki bakkallara mevcutlarını birer beyanname ile hü

günde beşer çuval tek tip un verilmek- kümete bildi.nrrlşlerdir. Viliyet mülha
tedir. Bunlar he.ika muntazam surette katında da aynı suretle hareket edilıniş
satılacaktır. tir. Bugün umumt bir kontröl yapıla

caktır. 
KAHVE VERtLtYOR 
Bugün iaşe müdürlüğünce tahın.i&~ 

ve diğer alakadarlara kahve verilecek
Dün ak§ama kadar toz ve kesme şeker tir. Bugün öğleden sonra piyasada kahve 

satan bütün ticarethane ve müesseseler satılacağı anlaşılmıştır. 

Bugünden itibaren francola satışı 
mülgadır. 

ŞEKER BEY ANNAMELER.t 

Kart usulü başladı 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

gram ekmek tahsis olunmuştur. 
Ağır işçilere ait listeler dün iaşe mü

dürlüğünde tekemmül ettirilmiştir. Bun
larclan kalanların muameleleri bugün 
tamamlanacaktır. 

Herkes şehrin istediği fırınından ek
meğini tedarik edecektir. Her fırın, ku
ponlu kartlar mukabilinde ekmek ver
mek mecburiyetindedir. Bazı aileler, ev
velce sarfeyledikleri ekmekten fazla ek
mek alacaklardır. Bu gibilerin yalnız 
sarfedecekleri ekmek kuponlarını fırın
lara vermeleri, sarfedilmeyen ekmekle
re ait kuponları vermemeleri lazımdır. 

YENt EKMEKLER 
VE FtATI 
Belediye reisi, dün şehrimizdeki bü

tün fırıncılarla bir konuşma yapmış ve 
yeni kart tatbikatı etrafında kendilerine 
icap eden nıalO.matı vermiştir. 

Dün akşam içtima eden belediye daimi 
encümeni yeni ekmeklerin şeklini ve fi. 
atini tayin eylemiştir. Yeni ekmekler 
yuvarlak ve her biri 750 gramlık olarak 
yoğurulacaktır. 750 gramlık beher ekmek 
12.50 kuruştan satılacaktır. Bu fiat ts
tanbuldaki ekmek fiatinden on para faz
ladır. Şu hale nazaran 375 gramlık bir 
insan .istihkakı 6 kuruş on paraya satı
lacaktır. 187.5 gram c-kınek hesabı 3 ku
ruş 5 para tuttuğuna göre, bir gün son
raki beş para alacakla mahsup edilecek-

l.J z.ak doğu harpleri -·-(Ba.ştarah 1 inci Sahifede) 

tir. 
Fırıncıların bu hususta halka kolaylık 

göstermeleri menfaatleri icabıdır. 
750 gramlık ekmekler ikiye ve icabın

da dörde bölünerek veznedildikten son
ra satılacaktır. Her fırında birer terazi 
mevcut olduğundan belediyece ekmekle
rin ağırlığı daimi surette kontrol edile
cektir. 

LOKANTALAR 
Lokantalar ve aşevleri bu sabah kart 

vermeden fırınlardan ekmek alacaklar
dır. Fakat müşterilere ancak kartlardaki 
kupon mukabilinde ekmek verecekler 
ve topladıkları kuponları her akşam fı
rınlara vereceklerdir. Fırıncılar da bu 
kuponları belediye memurlarına teslim 
edeceklerdir. 

* KARŞIYAKADA 
Karşıyaka belediye şubesi riyasetin 

verdiği direktifle sabahlara ikadar çalış
m1ş, Karşıyakada oturan bütün vatan
daşların ekmek kartlarını dağıtmış ve 
hemen hemen hic bir kimse kartsız kal
mam.ıştır. Şubede kurulan muvakkat 
iaşe bürosu müesseselerin ağır işçileri 
hakkında iktisat rnüdürl üğünden getiri
len vesikalar üzerine bunlara ait kart
ları tebdil etmiştir. Şube her hangi bir 
suretle kart almanuş olan vatandaşların 
müracaatım bugün de karşılamak için 
tedbirlerini a~tır. 

Herşey pohalılafı yor -·-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ediyor. Üç benzin gemisi düşman deniz ml§tır. Bu yüzden lokantalarda tarife
altıları tarafından batırılmıştır. ler kendiliğinden yükseltilmiş ve porsi-

Sil...AH VE MüHiMMA T GöNDER- yonlar azaltılmıştır. 
MEôE ÇALIŞILIYOR Piyasada bilhassa gıda maddeleri 

üzerinde iatikrar olmaması, müstehlik
leri mütezarnr etmektedir. Vaşington 21 (AA) - Reisicüm

hur Ruzvel, memleketine dönen Hol
landa Hindistanı umumi valisi Van Bu
ku kabul etmit ve kendisiyle görüşmüş
tür. Bu görüşmede Hollandanın Va
şington büyük elçisi de bulunmuştur. 
Vali beyaz saraydan çıkarken gazete
cilere demiştir ki: 

- Reisi cümhur cephemizin kuvvet
lendirilmesi bahsinde hana çok iyi ha
berler verdi. Görüşmelerimiz hakkında 
çok nikbinim. Çünkü bab Pasifike si
la.hlann ve lüzumlu kuvvetlerin gönde
rilmesi için büyük gayretler harcandığı
nı biliyorum. 

JAPONLARA GöRE 
AMERİKAN DENlZ ZAYtATI 

Tokyo, 21 (AA) - Bahriye Nazırı, 
japon denizaltılarının Amerika suların
da 20 bin ton hacminde ticaret gemisi 
batırdıklannı ve 70 bin tonluk sekiz va
puru da hasara uğrattıklarını söylemiş
tir. 

Boğazlara dair eme/. 
ler ı·e Alman iddiası 

(Ba.,.<ıtarah 1 inci Sahifede) 

betler Moskovada Rusyarun Boğazla!' 
üzerindeki eski emellerinin de görüşül
düğüne işaret edilmişti. Hafifletici de
meçlere ve yalanlara rağmen Ruslar, 
İngilizler ve hatta Amerikalılar tarafın· 
dan teyit edilen bu haberlere inanmak 
için biitün sebeplerin mevcut olduğunu 
sanıyoruz. Bu haberlerin basın llemin
de uyandırdığı tepkiler Türk mahfille
rinde alAka ile karşılanmıştır. Türk ba
sını hükümlerinde ihtiyatlı olmakla be
raber mesul Türk devlet adamlarının 
eski emperyalist Rus emellerini hatırlı
yarak Sovyet iddialarına rağmen Sov~ 
yet temayüllerini ilgisiz karşılamadıkla
rı dikkatli mü.şahitlerin gözünden kaç-
mamıştır. 

(Rus Hamletleri) yiz; daima bulyalan- İzvestiya gazetesinde çıkan ve Tas ta
mızı haltikat görmek arzuaiyle elzem rafından tefsir edilen makaleden Türki· 
olan hareketlerde korkmak. arasından ye hususi bir ilgi ile malfunat almıştır. 
çıkamıyoruz! lote şurada hepimiz de Bu makale Amerikanın eski Ankara bU
baılan öne eğilmif. dü§Ünüyoruz; hlç yük elçisi Mac Murry'in, Baltimor Sun 
şüphe yoktur ki hepimiz de ölümü isti- gazetesine verdiği bir demeçe dairdir. 
yoruz. Eğer hayatonız bize artık ağır 
geliyorsa, onu pahalı satmağı bilelim, İzvestiyanın tefsirinden anlaş.ıldığına 

yollan yoktur. Halbuki Rusya, inanı~u
yacak şekilde kendisini toplamıştır .. 
Eğer Vircinio Gaydanın yazısı Berlinde 
verilen kararlan anlatıyorsa Almanların 
1942 baharında. mevcut tahminler hilıi· 
fına olarak Rusyada taarruza g~mek 
fikrinden vaz geçtiklerine hükmetmek 
zaruri olur. 

O zaman şöyle bir faraziye kurulabi· 
lir : 

1 - Mihver orduları bugünkü yığı· 
nak hazırlıklarına göre, İngiliz hava 
kuvvetlerinin Orta Akdenizde sıkı bir 
kontrol yapmalarmı imkinsız kılmak 
için ilk hamlede Maltayı zapte teşeb· 
büs edeceklerdir. 

2 - Bir başka yazımızda işaret etti
ğimiz gibi, İspanyayı muhakkak suret
te harbe süriiklemeğe çalışacaklardır. 

3 - Viş.inin eski müttefiklerine brşı 
kafi bir ihanet manasını tazammun ede
cek surette askeri işbirliği fikrine mu· 
baJeietini kırmak kabil olamazsa, kuv
vet istimali suretiyle Fransanm Afrika 
imparatorluğuna el koymağa, Tu1on ve 
Orandaki Fransız harp ıemilerini zap
tetmeie bllnşacaklardır. 

4 - İngiliz filosunu feci bir vaziyete 
düşürmek için de CebeJüttank kayasına 
hikim olmağa çalışacaklardır. 

Bunlar vanlması tasaVVUl'un fevkiu· 
de zor olan hedeflerdir. Fakat şunu da 
kabul etmelidir ki rnihvercilerin önün
de bundan sonra kolay zafer yollan 
kalmamışbr. Doğuda savaş, saatin her 
tiktak edişinde bir askerin hayatına 
mal oluyor. Akdenmle başka türlü ol· 
ması akla getirilemez. Mihverin Akde
nize ve Hint Okyanusuna hakim olması 
Büyük Britanya imparatorluiunun çök· 
mesine muadil olur. Biz hu derece kan· 
şık ve muazzam bir strateji davasının 
zorluklan üzerinde duracak dıeiilis- Sa· 
dece mihverin ilk hedefini teşkı1 eden 
Maltaya taarruz meselesini gözden ıe
çirmek isteriz. 

Almanların Maltaya taarruz maksadi· 
le Sicilyada büyük mikdarda paraşütçü 
kıtalan ve deniz taşıttan tahşit ettikleri 
haber verilmektedir. Sicilya ile Malta 
arasındaki mesafe 60 kilometredir. Mih· 
ver tayyareleri bu mesafenin azlığından 
istifade ederek günün her saatinde Mal· 
taya akınlar yapmaktadırlar. Bu akın· 
lar, mihverin Trablusa nakliyatım bü
yük ölçüde darbeliyen Royal Air For· 
ce'un faaliyetini akamete uğratmafa 
matuf teiakki ediliyordu. Şimdi doğru• 
dan doğruya bir istil8 teşebbüsünden 
bahsediliyor. Maltanın böyle bir teşeb
büse karşı çok i)i mücehhez olduğun· 
dan şüphe edilemez. Malta umumi valisi 
Vilyam Doobli bu münasebetle şunlan 
söylemiştir : 

cıMaJta, Akdeniz savaşında kendisine 
düşen büyük rolü görmekte devam edi· 
yor. Adamız düşmamn ayağına batan 
bir diken gibidir. Bu keyfiyet mihveri 
sinirlenairiyor. Hava hücumlan ne ka· 
dar sıklaşll'sa sıklaşsuı Maltada bir ıev· 
şeme, bir zaaf alameti görmiyecekler• 
dir. Eğer bu iz'ae,:lar arttmhr ve diişmaD 
Maltada ~ini denemefe kalkarsa onu 
iyice karşılamap hazmz. Malta gami· 
ZODU ve Maltahlar hiç sarsılmadan her 
darbeye mukavemet edeceklerinden 
emindirler.• 

Bu sözler, kuvvetli bir itimatla birlik· 
te Maltaya bir taarruzun beklenmekte 
olduluno da göstermektedir. 

ŞEVKET aıı.aur 

Cenubi Amerika ue 
mihuer 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 
meğe razı olmuşlardır. Arjantin ve Şili
nin vaziyeti hasebiyle iki teklif ortaya 
atılmıştır. Bu tekliflerden. birisi Meksi
ka tarafından yapılmıştır. Meksilca di· 
yor ki: 

cArjantin ve Şiliden başka diğer dev
letler Mihverle münasebetlerini kesme
li, Arjantin ve Şiliye arkadan gelmeleri 
için de kapıyı açık bırakmalıdırlar.> 

İkinci bir teklifte ise Arjantin ve Şi
linin Amerikalı milletler camiasından 
hariç bırakılması istenmektedir. 

Riyo de Janeiro, 21 (A.A) - Baltala· 
ma hareketlerinin önüne geçmek için 
Santos limanındaki Kont Grande adlı 
İtalyan transatlantiğine el konmuştur. 

bir hiç için feda etmiyelim; darbeyi vu- göre bu demeç Edenin Moskova görüş
ralım 1 Artık vakit gelmiştir. bizimkile- melerine dair verilen haberleri teyit 
re kaııı hu kadar zulum hi~ bir zaman ediyor. İzvestiya Mac Mu.rıy"ı Alınan Bu Ak 
yapılmamışm. Mukaddes matbaamız propag~dasım kolay~gından .d?- Cft m 
elde edildi; Anton muhakkak ölecektir; layı kotüleyor. İzvestiya gazetesınm ~ 
Polis her gün sürülerle insan tevkif edi- Mak Murry'ın demeçine dair tefsiri ve P~rşem be ealenceJeri 
yor; tevkiften bangiıniz kurtula bil ece- resmi Tas ajansının dikkati Sovyet "" 
ğiz} En küçük bir tedbirsizlik, divan emellerinden başka taraflara çekmek L .. / [ 
barbn önünde bulunmağa kafidir. itte yolunda gösterdiği acele bu meseledeki ut en masa arınızı 
bunun için diyorum ki hareket ve faali- Alman görüşünün doğruluğuna yeni bir ecvelden angaı·e ediniz 
yet 18.zımdır; ben ise huna hazırnnl delildir. 

Odadakilerin hepsi de baılannı lı:.al- °"iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 
dırmıtlar ve Vasiliye bakıyorlar. Franç ..ııııı 
Bom heyecanla: 

- Hakla var 1 Diye bağırdı. 
Vasili bunun odasına çıkmJştı. Ancak 

yirmi yaşlannda ve henüz derslere de-
vam ettiği için kendisine ctalebe> adı 
verilmioti. Şu anda hile başında üniver
site kasketi bulunuyordu. 

- Vasilinin hakkı var 1 Diye tekrar 
bağırdı. Ben de Vasilinin fikrindeyim. 
En genciniz benim, siz büyüklerimin ba
na öğrettiklerinizi size ben mi tekrarla
yacağım) Her zaman iç.in mi hekliye
ceğiz) cDoktor> dan hepiniz de duy
dunuz: 

,._BİTMEDİ,._ 

B1'TON İZMİR hallanın salnnnhk la beklediği dünyanın en muazzam 
T.ARİBl FİLMİ 1 

vıcroa HVGO'nan ÖLMEZ ROMAHI 
-· rVRKçE sozı.u --

NOTR DAM'ın K ANBURU 
(.N02'R DAME DE PARIS) 

OYNIYANLAB: CHARLES LAUGBTON • MAUBEEN OBABA .. 

Butrün Tayyare Sinemasında 
MATİNELER : ı.oe - a.oo - s.eo - '1.00 - t.ıs TE.. 
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( Uaşt&rafı 1 inci Sahifede) 

YENi İNGİLİZ HAMLESİl\TE DOGPU 
Londra, 21 (A.A) - Almanlar bir İn

giliz gemi kafilesinin Sirte körfezinde 
bulunduğunu tem!n ediyorlar. Bu Al
ınanların Afrikadaki kuvvetlerini par
C<alamak için son bir hamlenin başlamak 
üzere olduğunu gösterir. 

MALTANIN VAZİYETİ 
Vişiden bildirildiğine göre Romel İn

gff z ilerlemesini geciktirirse mihverci
ler Maltaya hücum edecektir. Bu mak
satla Romele takviye gönderilmiştir. 

Böylece Afrikanın dunımu Maltaya 
bağlı görünüyor. Burada Alman taarru
zu muvaffak olursa mihver şimali Afri
kaya çok sayıda kuvvet gönderebilecek, 
aksi halde HiUer Afrika seferinden vaz 
geçecektir. 

Maltadaki İngiliz askerlerinin mane
viyatı mükemmeldir. Mihver tarafından 
Maltaya karşı yapılacak bir taarruzun 
~ok ağır knyıplara mal olacağı temin 
edilmektedir. 
AFRİKADA İNGİLİZ 
MUV AFF AKIYETLERİ 

. Kahire, 21 (AA) - Dünkü orta şark 
Ingiliz tebliği İngiliz akıncı kollan ta
rafından geniş bir sahaya hücum edildi
ğini ve bazı mahalli muvaffakıyetler 
k~nıldığını bildiriyor. 

LlBYADA KUM FIRTINALARI 
Kudüs, 21 (Radyo) - Kahire tebliği: 

Garbi Libyada körlet!ci bir kum fırtına
sı hava ve kara harek~tını tahdit etmiş· 
tir. Yağmurlar düşman cephesinin baz.: 
kesimlerini geçilmez bataklıklar haline 
ko;ymuştur. 
INGİLİZLERİN ALDIKLARI 
TOPLAR 
Halfayada 16 sı Alman ve 44 ü İtal

yan olmak iizere orta ve ağır çapta alt
mış to iğtinam ettik. 

stcl YAYA HA VA HÜCUMLARI 
Hava kuvvetlerimiz Sicilyada Komis· 

$0 hava meydanına taaıTUZ etmişlerdir .. 
Düşmanın bir deniz tayyaresi yakılmış
tır. Katanya tayyare meydanında bü
Yiik yangınlar çıkarılmıştır. 

ALMAN TE.BUôl 
Berlin, 21 (A.A) - Alman tebliği: 

. Simali Afrikada topçu faaliyeti kay
dedilmit ve sahil bölgesindeki bir yolda 
İngiliz kıtalarına ve açık deniz gemile
rine tesirli taarruzlar yapılmıştır. 

Maltada Lavaletta limanı, tayyare 
rneydanlan gece ve gündüz bombardı
nıan edilmiştir. 

İTALYAN TEBLİÖİ 
Roma, 21 (A.A) - İtalyan resmi teb

liği : Sirenaikada topçu faaliyeti olmuş 
Ve kıtalarımız büyi.ik faaliyet göstermiş
tir. Düşmanın motörlü ve zırhlı müfre-
2eleri uçaklarımız tarafından bombardı
tnan edilmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz Deme ve Tobruk 
liman tesislerine muvaffakıyetle hücum 
etmişlerdir. Limanda demirli bulunan 
bir gemi Yakılmıştır. 
, Maltaya devamlı hücumlarda bulunan 
:'--lınan tayyareleri önemli askeri hedef
-.ıere bombalar atmışlardır. Lavalettada 
bir hava muharebesinde orta büyüklük
te bir ticaret vapuruna bir çok bomba
lar isabet etmiştir. İki düşman tayyare
si dil.şi1riilm.üştür. 

İngiliz uçakları Elenin bölgesine yan
gın bombalan atmışlardır. Evlerde ha
sar vardır. 

Rusyada son vaz_iyet 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

:V<>su karlı ve bozuk yollara rağmen 
~erkez kesiminde Rus kuvvetlerinin 
~~erleıneğe devam ettiklerini bildirrniş-
ll'. 

(Ba~tarafı 1 inci Sahifede) 

y..ıkınında hiç bir Japon yoktur. Düş
manın Johura yeniden asker çıkardığı 
do;;ru dC'ğildir. 

BiRMANYADA 
Londra 21 (A.A) - Japonlar ye

niden Birmanya topraklarına girmiştir. 
Siyamlı bir müfreze Myavaddinin do
ğusunda hududu geçmiştir. Şehrin şi
malinde muharebe oluyor. 

Rangon 21 (A.A) - Royter ajan
!'ının bildirdiğine göre Mondeyin isti
kametinde Japonların yaptıkları mühim 
bir taarruz Myavaddinin şimalinde dur
durulmuştur. 

BOYOK MUHAREBE 
HAZIRUCI 
Rangon, 21 (AA) - Neşredilen 

son tebliğe göre jaPonlar Birmanyanın 
cenubunda büyük bir muharebeye ha
zırlanıyorlar. Japonların bu harekete 
başlaması gelecek altı gün içinde Malez
ya muharebelerinin göstereceği gelişme
ye bağlıdır. 

KUVVETLER KAFi Mt? 
Doğru haber alan mahfiller Birman

yada bu memleketin müdafaasına yete
cek kadar kuvvetin hazır bulunduğunu 
ve askeri kuvvetin harekete geçmek sa
atini ko11adığını !'Övlüyorlar. 

ROYTER ASKERİ 
MUHARRtR1NtN 
B1LD1RD1KLERt 
Londra, 21 (A.A) - Royter askeri 

muharririnin yazdığına göre Malez
yanın batı sahili tabii en tehlikeli nok
tadır. Merkezde İngiliz mevzileri cephe 
taarruzuna mukavemete muktedir gö
rünüyorsa da japonların diğer bir yerde 
denizden mukavemet görmeksizin asker 
cıkarmalan ihtimali cok ciddi bir tehli
kedir. japonlar karadan 100 kişiyi taşı
yan mavunalar getirmişler ve bunlardan 
büyük ölçüde faypalanmışlar<lır. japon
lar Sarado ve Kutiana çıkarma yapmış
lardır. Bunların ufak kuvvetlerden iba
ret olduğu sanılmakta ise de durum na
ziktir. 

Birmanyada kalay madeni merkezi 
olan Tayının japonlar eline geçmesi ho
şa gitmeyecek hadiselerdir. Johubahru
uun 40 kilometre batısına asker çıkar
mışlardır. Durum o kadar nazik ve düş
manın adet üstünlüğü o kadar büyük
tür ki şimdi hükümler çıkarmak güç
tür. 

BtSMARK ADALARINDA VE 
YEN! GtNEDE 
Melburn, 21 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre bu sabah Bismark sıra 
adalariyle yeni Ginenin şimal kıyısı bo
yunca kuvvetli japon fl1olar1 görülmüş.
tür. 

Batavya. 21 (A.A) - Hollanda Hin
distanı tebliği: 

Bir fener vapuru üç düşman tayya
resinin hücumuna uğramıştır. Diğer beş 
düşman uçağı Medan limanına bomba 
atmı~tır. Üç ölü, yedi yaralı ve az hasar 
vardır. Bundan başka iki düşman uçağı 
Borneoda bir hava meydanında bulunan 
uçaklan hasara uğratmışbr. 

YENt BtR lŞGAL 
İnanılır bir habere göre Minhassa ja

ponlar tarafından işgal edilmiştir. Bu iş
gal düşmana pahalıya mal olmuştur. 

----MMııCI»__..-~-~ 

Doğa Avrupada 
Tifüs var •• 

Londra, 21 (A.A) - Harbiye müs
teşarı avam kamarasında, Avrupa dışın
da baş gösteren Tifüs hastalığının orta 
şarktaki t ngiliz kıtalanna bulaşmasına 
mani olmak için tedbirler alındığını söy
lemiştir. Bir işçi mebusu doğu A vrupada 
tehlikeli bir şekilde geniş1iyen ve ispan
yaya geçen bu hastalığa hükümetin dik
katini çekmişti. 

1.-~o~ova cephesinde yeni başarılar manlar için çok ağır olduğunu bclirt
~rnıştır. Bir Sovyet brliği şiddetli mektedir. Smolenske g:den yol şimdi 

11
1! nıuharebeden sonra Teleşetki köyü- Rusların kontrolü altındadır. 
u geri almıştır. 500 Alınan subayı ve Alınan generallerinin görüşü doğru 
~ kaçmak zorunda bırakılmıştır.. Bir çıkmıştır. Almanlar için son felMt.et gü

vyet müfrezesi esirler ve bir çok mal- nü yaklaşmaktadır ... 
zerne e1e geçirmiştir. ALMANLARA GORE 

"YENI SOVYET TEBLİGİ Berlin, 21 (A.A) - Alman tebliği : 
Rudüs, 21 (Radyo) _Bugünkü Sov- Done« cephesinde şiddetli muharebe-

YeL;ebliği : Mojaisk cenubunda Veraya ler devam ediyor. Nehrin yukarı kıs
§e•J.Cı ku\1Vetlerimiz tarafından geri mında Alman hatlarına girmeğe muvaf-
~~nuştır. U tank, 46 top iğtinam ettik. fak olan düşman kuvvetleri geri ~~~
..... ~anın üç bin er ve subayı öldürül- tır. Düşman 110 ölü ve bir kaç yuz esır 
"'•Uşt\ir, vermiştir. 19 top, 30 mitralyöz alınmış-

~9J1!~KİN GERİ ALINMASI tır. . al böl 
uıunuvı Düşman cephenin orta ve şım . g_e-

g Lond.ra, 21 (A.A) _ Deyli Ekspres }erinde de hücumlarına devam etmı.ştır. 
:n~btesı Kızılordunun Mojaiske girmesi- Teodosya meydan muh:rebesınde .. :L,u harbin en büyük zaferi şeklinde Ruslar insan ve malzemece agır kayıp
N ederek bu zaferin Rus ordusuna Iara uğramışlardır. Teodosy~ rn~yda~ 
daapAo~:onun yolunu açtığını ve bu yol- muharebesinde alınan esirlerın mıkdan 

ımanl 10605 tir. 15 tank, 177 top alınmıştır. 
sUrükJ d arın şimdiden garbe doğru Hava kuvvetlerimiz Kerç bo. ğ.azı. nda 
l\ıto k en ilclerini, Hitlerin de arb.k h 

s ovayı t hd d bu··yu'"k bir di.işman ticaret gemısını a-diy e it edemiyeceğfaıi kay e-
or. sara uğratmışlardır. , 

•.c\J..MAN FELAKET'i: Şimal buz denizinde bir denızaltunız 
~;;_~t ŞIYoR. b" düşman destroyeri ile bir ticaret ge-

_.., e 100 b b mırı.sın· ı· batırmıştır. Başka bir de~oyer 
Şehir-de b·· . in kişinin kışlıyacağı u h -
larının n uyUk yiyecek ve giyecek stok- ve iki ticaret gemisi de asara ugramış-
- usların eline geçmesinin Al- tır. 
·:ıc:o:ccr~:- ~--.-.. -c-ı::ı_c_ıcocıc:-:-::-:-::oo=::ı::ı::ı::ı::cı:ı::ı:cı:ı::ı:ı;:;·cc:;;,;;~;;;;_;ı-
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MILAND TAMiROF MORISON 
Gibi üç büyük yıldızın yaşattığı aşk Faciası ... 

1--V AHŞİ AŞK KAMILEN RE~KLI 
2 TÜRKÇE VATAN FEDAJSJ 
3 - TÜRKÇE PAMUK ~ULTAN 
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nm 3 üncü sahifesindeki İzmir Esnaf ve p ,.. Vişi, 21 (A.A) - Amiral Darlan bu- ..... r. Umumi n &iı ··rı•wg~•c.-..11en •• 
d Ahali bnnkasmın bedelleri ödenmiyen - - -ını~ 

gün Vic;i en Tulona gitmiştir. hisse senetlerinin iptal olunduğu hak- 1 - idaremiz münhallerine ilk mektep mezunu ve telgraf muhabere bil-
kındaki ilanda : 5100 sıra numaralı bir gisjne vakıf olmak üzere alınacak maaşlı veya ücretli memurlar için müsaba
hissenin sahibi Bayındırın Falaka kö- ka imtihanı yapılacaktır. 

URLA C. MODDEIUMUMiLtctN
DEN: 
Dükkanında bulunan mallan ticari te

amule aykın olarak diğer bir malın da 
satın alınmasını mecburi kılmak suretile 
malını satışa arzetmek suretile milli ko
runma kanununa muhalif harekette bu
lunmaktan maznun olup sulh hakimli
ğince 9/ 10/ 941 tarihinde tevkif edilen 

yünden Deveci Hafız Mustafa Ali oğlu 2 - Müsbakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği yerlerde me-
Mustrıfanın 2924 numaralı muvakkat muriyet kabul etmeleri şarttır. 
makbuzunun da iptal olunduğu kaydı 3 - Müsabakada muvaffak olanlara 365 6 savılı kanun hükmüne göre 1 O 
sehven unutulmuştur. İşbu ilanla mez- lira maaş veya 5 O lira ücret verilecektir. 
kur hisse senedinin iptal olunduğu ilan 4 - İdare dahilinde müsabakaya iştirak edecek hat başbakıcı, baş mü-
olunur. vezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evvel idareye intisap etmiş olma

Uwrlanın Yenice mahallesinden Osman ~.r.r.r.r..o--~.r..O'"..O'"J"~~ 
oglu 5 5 yaşı~da Mustafa Zeytin hakkın- § Milli Reasürans H 
da Urla aslıye ceza mahkemesinde C. § 
M. u. si Necdet Üzer hazır olduğu hal- 8 İzmir Ajanlığı 
de maznun ve vekillerinin yüzlerine kar- ı Milli Reasürans İzmir ajanlığı 1 
şı mevkufen icra kılınan açık durusma kanunusani 942 den itibaren Küçük 
ve tetkikat sonunda: · 

~ Kardiçalı hanında 16/17 numarada 
Tahminen 10/ 7 / 941 tarihine tesa- N faaliyete geçmiştir. 

düf eden günde Urlanın BRdemler kö-

1
§ TELGRAF ADRE...~İ : Reasürans 

yünden Hasan, yanında Ulamıslı Mus- İzmir .. 
tafa olduğu halde maznunun dUkkanına TELEFON NO. 4154 
giderek orada hazır bulunan Nazi1li POSTA KUTUSU 206 
basmasını eöstererek şundan bana dört § 1 _::_ 3 (147) 
metre kes dediği ve maznunun yalnız lS·~/.r..ccr.r..ıO""/~~JJ:r..oocr.r.r.ccc 
basma vermem dört metre de yataklık 
alırsanız veririm dediği ve yataklık. al
mayınca basma da vermediği Hasan ve 
Mustafanın ve eylülun 6 veya 7 inci gü
nü Urlanın Yaka mahallesinden Ahmet 
Ba1ka"nın keza Mustafanın dükkanına 
giderek orada hazır bulunan Nazilli bas
masından iki metre istediği ve maznu
nun buna iki metre basma veririm fakat 
iki metre de yataklık almak suretiyle 
diye söylediği ve yataklık almayınca 
buna da basma vermediği Ahmet Bal
kanın ve keza bundan bir müddet ev
vel maznunun dükkanına Amerikan be
zi almağa ş:iden Şevket Acara maznun 
yataklık almak şartiyle Amerikan bezi 
vermei?i teklif ettiği ve yataklık alma
vınca Amerikan bezini vermediği Şev
ket Acarın yeminli beyan ve ihbarlarile 
anfa~ılmıştır. 

Binaenaleyh maznun Musafa dükka
nında bulunan malları ticari teamül ha
ricinde dirğer bir malın da satın alınma
sını mecburi kılmak suretile müteaddit 
defolar satıııa arzeylediği cihetle temin 
edilen ve edilmesi lcastedilen menfaa
tın hafif olduğu göz önünde bulunduru
larak maznunun harelcatı vakıasına 
uyan 3780 numaralı milli korunma ka
nununun tadil eden 3954 numaralı ka
nunun 3 2 ve 5 9 / 2 inci maddeleri mu
cibince 5 O lira ağır para cezasile teczi
yesine ve 7 gün müddetle hapsine ve 
15 gün müddetle mağazanın kapatılma
sına ve maznunun ayni kasti cürminin 
ef' ali icraiyesinden olarak kanunun ay
ni hükmiinü def'atla ihlal eylediği ci
hetle T. C. K.nun muaddel 80 inci mad
desi mucibince cezası altıda bir nisbe
tinde arttırılarak ve günün küsuru ile 
kuru~un küsuru maznunun leyhinde he
saba katılmayarak neticeten maznun 
Musa fanın 5 8 lira 30 kuruş ağır para ce
zasile tecziyesine ve 8 gün müddele 
hapsine ve 15 glin müddetle mağaza
nın kapatılmasına ·ve bedeli mahkuma 
ait olmak ve fakat 25 lirayı geçmemek 
şartile hükmün neşrine ve mevkufiyette 
müddetin mahsubuna ve başka bir se
beple mevkuf değilse tehliyesi için C. 
M. U. liğine müzekkere yazılmasına ve 
2503 sayılı adliye harç tarifesi K.nun 
4 7 ve 5 O/ 5 inci maddeleri mucibince 
1200 kuruş ilam harcının da maznun
dan alınmasına ve duruşma sırasında ye
ni delil ikame edilmiş olduğu cihetle 52 
inci maddenin tatbik.ine mahal olmadı
~ına kabili temyiz olmak üzere 27/1 O/ 
94 1 tarihinde karar verilerek C. M. U. 
si Necdet Üzer hazır olduğu halde maz
nun ve vekillerinin yüzlerine karşı ale-
nen tefhim kılındı. 345 ( 158) 

---------------·· 
r:::::~94~~==~d~ iı i itibaren 750 gram olarak imal edi-
i lecek beher ekmek 12.5 kuruştan 
1 satılacaktır. Keyfiyet ilfuı olunur. t 
t (159) 
•:·~--0·-0o-.« _D_r_ı __ .~,~·:· 

tZMtR BELEDtYEStNDEN: 
ı - Yola kalbedilmek üzere istimlak 

edilen Erler mahallesi 904 üncü sokak
ta 368 ada 5 parseldeki dükkanın yık
tırılması alana ait olmak üzere enkazı
nın satı~ı, fen işleri müdürlüğündeki ke
şif ve şartnamesi veçhile açık artt.ır
maya konulmuştur. Keşif bedeli 70 lıra 
muvakkat teminatı 5 lira 25 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatlra
rak rnakbuzlariyle ihale tarihi olan 
2/2/942 Pazartesi günü saat 16 da en
ı:ümene müracaatları. 

2 - 1362 nci sokakta 19 uncu adanın 
195 metre murabbaındaki 19 sayili ar
sasının sat~ı, yazı işleri müdürlüğiln
deki şaıinamcsi veçhile açık arttımıaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 2925 
lira muvakkat teminatı 220 liradır. Ta
liplerin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 2/2/942 
Pazartesi günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 

18, 22, 26, 30 296 (131) 

tZMtR 2 NCt SULH HUKUK HA
KtMLtCtNDEN: 

tzmirde Altay mahallesinde 979 ncu 
sokakta 17 numarada Azime tarafına: 
Ayşe tarafından aleyhinize ikame olu

nan zararın izalesi davasında ilanen teb
ligat yapıldığı halde mahkemeye gelme
diğinizden gıyap karan tebliğine .v.e .h~
ıa sularının yaptığı zararın tesbıtı ıçın 
keşfin 24/1/942 Cumartesi günü saat 
10 da yapılması tensip kılınmış olduğun
dan mezkUr gün ve saatte tahtı tasarru
funuzda bulunan 746 ncı sokakta 63 nu
maralı evde bulunmaz ve mahkeme gü
nü olan 29/1/942 tarihinde mahkemeye 
gelmezseniz hukuk usulü muhakemeleri 
kanununa tevfikan muhakemenin gıya
bınızda cereyan edeceğine dair işbu gı
yap kararı ilanen tebliğ olunur. 

346 (156) 

!ZM!R StCU.ıt TtCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4169 

lzmirde Sağır sokakta 54 numaralı 
mağazada ithaHH ihracat komisyonculuk 
ve bilhassa mahsuUtı aniye ticaretiyle 
iştigal eden (P. Filinesi ve şürekası) şir
keti esas mukavelenamesinln beşinci, al
tıncı ve yedinci maddelerini değiştiren 
mukavele ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 4169 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

Katip Halide Antekin, Vekil Mustafa 
Aktüzel. 

tzmir sicili ticaret memurluğu resmt 
mührü ve Aktüzel imzası. 

1 - BEYANNAME. 
2 - MUKAVELE. 
Bugiln bin dokuz yüz kırk iki yılı 

1kincikanun ayırun on dokuzuncu Pazar~ 
tesi günü 19/ 1/942 tzmiroe Birinci be
lediye caddesinde 72/1 numaralı dairei 
mahsusa.5ında vazife gören 1zmir ikinci 
noteri Zeki Ekiloğlundan telakki eyle
diğim emir ve mezuniyet iizerine ben 
a~a.~ıda imzası bulunan Daire başkati
bi Şefik Çohadaroğlu mumaileyhe veka
leten davet olunduğum lzmirde Sağır 
sokakta 54 numaralı müesseseye gittim. 
Orada hazır bulunan iş sahiplerinden ni
ye çağınldığımı sordum. Anlatacakları 
gibi bir mukavelenin tarafımdan resen 
vazılmasını istemeleri iizerine aşağıda 
isim ve adresleri yazılı şahitlerin tarif ve 
şeha-detleriyle şahıs ve hilviyetlerini 
tesbit ettim. 

$ahitler: tzmirde Karşıyaka Şafak so
kağında 1 numaralı evde oturan Zihni 
Pars ve İzmirde Alsancak Çelikel soka
ğında 39 numaralı evde oturan Con 
Olivie. 
Yukarıda isim ve adresleri yazılı olup 

iş sahibini tanıdıklarını ve şehadete ma
ni halleri olmadığını bildiren ve kanuni 
evsafı haiz oldukları görülen şahitlerin 
tarifleriyle şahıs ve hüviyetlerini tesbit 
ettiğim. 

lş sahipleri: Karşıyaka Kurtuluş so
kağında 12 numaralı evde oturan Pol 
Filine si. 
Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde 141 

numaralı evde oturan Antonio Filinesi. 
Karşıyaka Fadıl bey sokağında 17 /3 

numarada Adali Negreponte. 
Karşıyaka 1709 ncu sokakta 11 nu

rnaralı evde oturan Policarpo Raimondo 
Filinesi. Şu suretle arzularını takrir 
ederek mevad ve şeraitt atiye dairesinde 
mutabık kaldıklannı beyan etmişlerdir. 

Madde 1 - İzmir ikinci noterliğinden 
resen yazılan 20/12/937 tarih ve 14332 
numaralı şirket mukavelenamesinin 
5/6 ve 7 nci ma<ldeleri şekli atide tadil 
edilmiş ve akitlerden Policarpo Ralınon
do F'ilinesi mezkih- şirket mukavelesiyle 
bu tadilatı aynen kabul e<lerek şirkete 
iltihak etmiş bulunduğu ittifakla beyan 
edilmiştir. 

Madde 2 - Şirket esas mukavelena~ 
menin beşinci maddesi şu suretle Wil 
edilmiştir. 

(Şirketin sermayesi 30,000 Türk lira
sından 100,000 yiiz bin Türk lirasına ib
l~ğ olunmuştur. Bu sermayenin 70.000 
yetmiş bin Türk lirası Pol Fillnesi. 

15,000 on beş bin Türk lirası Policar
po Raimando Filinesi. 

7,500 yedi bin beş yüz Türk lirası 
Antonio F.Uinesi ve 7,500 yedi bin beş 
yüz Türk lirası Adolf Negrepoııte tara
fından vaz olunmuştur. 

Madde3 - Şirket esas mukavelena
mesinin altıncı maddesi şu suretle tadil 
edilmiştir. 

(Şirketin sene nihayetinde yapılacak 
bilançosuna göre tahakkuk edecek kar 
ve zarar şerikler arasında şu suretle 
taksim e<lilecektir. 

% 50 si yüzde ellisi Pol Filinesi. 
% 25 yüzde yirmi beşi Policarpo Rai

mondo Filinesi. 
% 12,5 yüzde on iki buçuğu Antonio 

li'ilin esi. 
Ve % 12,5 yüzde on iki buçuğu Adoli 

Negreponte. 
Madde 4 _ Şirket esas mukavelena

mesinin yedinci maddesi şu suretle tadil 
edilmiştir. 

(Şirketi, şeriklerden Pol Filinesi nıiln
feriden ve Policarpo Raimondo Filinesi, 
Antonio Filinesi ve Adolf Megreponte
den her hangi ikisi müştereken telll-c;ile 
ve bu suretle şirket namına ve şirketin 
Unvanı ile birlikte imzaya salalıiycltar
dırlar. 

Yazılan bu mukaveleruuneyi şahitler 
yanında kendilerine okudum ve anlat.. 
tım. Münderecatınm arzu ve beyanlan
na aynen uygun olduğunu bildirmeleri 
üzerine resen tanzim ettiğim bu vesikayı 
tasdikan hepimiz imza ettik ve mühür
ledik. Bin dokuz yüz kırk iki yılı Son
kanun ayının on dokuzuncu Pazartesi 
günü. 19/1/1942 

Akit ve şahitler imzaları 
Noter naibi: Ş. Çohadaroğlu imzasL 
T. C. İzmir ikinci noteri resmi mührü 

ları şarttır. 

5 - Jdare haricinden müsabakaya girmek isteyenlerle halen idare dahi
linde bulunan muvakkat memur muvakkat bakıcı ve müezzilerin 788 sayı11 me
murin kanununun 4 ncü maddesindeki şartları haiz olmaları ve devlet hzmetine 
ilk defa alıncakların 30 yaşını geçmemiş bulunmaları lazımdır. 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya girmek isteyen
~er 25 /S~~at/942. çarşa~ba günü akşamına kadar yalnız bir dilekçe ile ve 
ıdare harıcınden gırmek ısteyenler de yine mezkur tarih akşamına kadar di
lekçe ve evrakı müsbiteleriyle birlikte imtihanın icra edileceği P. T. T. mer
kez müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka vilayet P. T. T. merkez müdürlüklerinde muhabereden 
26/Şubat/942 perşembe günü saat 1 O da ve umumi bilgilerden 2 7 şubat 
942 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 20 22 278 (137) 

P. r. r. Müdürlüğünden: 
1 - Açılacak kursta ayrıca muhabere de belletilmek üzere müsabaka ile or

ta mektep mezunu ücretli muvakkat memur alınacaktır. 
2 - Müsabakada kazananlara 50 lira ücret verilecektir. 
3 .- M~habereyi öğrendikleri zaman ücretleri 60 liraya çıkarılacak veyahut 

15 lira aılı maaşla memur namzetliğine tayin olunacaktır. 
4 - Müsabakada muvaffak olanlar idarenin teklif edeceği yerlerde vazife 

kabul etmeleri oarttır. 
? -Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 ncü maddesindeki şartlan 

haız ?lmakla berabe~ devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını geç
memış olmaları, aynı zamanda bayanlar müstesna olmak üzere erkeklerin fili 
as~erlik hizmetini bitirmiş bulunmaları yahutta 339 tevellütlü olmalan lizun
dır. 

6 - Müsabakaya girmek istiyenler 24/ 1 /942 cumarteai ı;rünü saat 13 e ka
dar dilekçe ve evrakı müabitelerile beraber vilayet P. T. T. müdürlüğüne mü
racaat etmelidirler. 

7 - Müsabaka 26/ 1 /942 pazartesi günü saat onda P. T. T. müdürlüğünde 
yapılacaktır. 18 22 246 ( 128) 

ZİRAAT MVDORLOCUNDEN: 
$ARTNAME 

1 - Bornova vilayet fidanlığında mevcut 40 adet zeytin ağacının damga
lanmlf ve işaret edilmif olanlann kesilerek odun halinde satılması mahallin
de icra edilecek müzayedede en yüksek bedel verene ihale edilecektir. 

.. 2 - Mezkfu ağaçlar ihale kararının kendisine tebli&inden bir hafta sonra 
agaçları kesmeğe ve kökünden çıkarmaya bir hafta zarhn<la odunlan kaldır
mıya mevcburdur. 

3 - Kesil ve nakil esnasında fidanlıkta bir zarar vaki olursa alan kimseye 
ödettirilecektir. 

4 - Odunların muhammen bedeli 200 lira olup % 7,5 pey akçesi müza
yedeye iştirak için hususi muhasebe veznesine yatacaktır. 

ihale edildiği vakit teminat % l 5 şe iblağ edilecdc.tir. 
5 - Odunlann bedeli ihaleden Üç gün sonra hususi muhasebe veznesine ya

tırıldıktan sonra kaldınlacaktır. Odunlann çelıtilmesi ve kaldmlması hitam 
bulduktan sonra % 15 teminat kendisine iade edilecektir. 

6 - Gazete.~~~ bedeli ve d«:_ll~ye sair rusum masrafları müşteriye aittir. 
7 - ihale gunu 27/1 /942 gunu saat 15 te Bornova vilayet fidanlığında

dır. 

8 - Taliplerin o günü bir saat evvel mahallinde hazır bulunmaları ilin 
olunur. 20 22 24 308 ( 136) 

İstanbul Belediyesinden : 
Temizlik işleri hayvanatı için alınacak 100 ton saman ve2 l 6 ton kuru 

ot kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 
2O100 lira ve ilk teminatı 1509 liradır. Sartname zabıt ve muamelat mü
dürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 20/ 1 /942 perşembe günü saat 15 te 
daimi encümende yapılacaktır. 

Taliple.ri ilk teminat makbuzu veya mektuplan 941 yıhna ait ticaret 
odası vesıkalan ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numa
r~~ .~anunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 
gunu saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

14-17 22 26 203 (104) 

KAOIN VE ERKEK 
Yusuf Ça~layan. Terzihanesi 
1 O senden beri Osmaniye mevkiinde bulunan terzihanemi bu kerre tevsi.an 

Emlik Bankası. ittisalinde t 5 numaralı mağazaya naklettiği.mi sayın müıteri
lerime arzederim. Mağazamda normal zamanlarda kullandığım en iyi cin&ler-
den malzeme mvcuttur. TELEFON : 4244 

18 20 22 (127) 

Nazıııı Pamulı deneme, ıslah ue üretme çlftll• 
01 Müdürlüğünden : 

Müessesemiz için 70 - 75 lira aylık ücretli bir lise mezunu bayan katip ve 
dosya memuru ve 66 şar lira ücretli sanatmektebi veya makinist mektepleri 
mezunu veya meslekine ehliyeti hakkında resmi makamlardan vesikalı bir 
çırçır ustası ve bir traktör ve otomobil kullanan makinist aranmalttadır. 
.htek~~erin 26/ 1 /942 tarihine kadar fotoğraflı birer dilekçe ile müessese-

mıze muracaatlan. 20 22 24 306 (142) 

§~1111111111111111111111111111111111rımıın11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııa: - -- -i Karada ve suda ~iden ! 
- -
~ yeni bir araba i 
5 Yukarıda ismi geçen arabanın 2 memleketten ihtira beratı alınmıştır. Bu ara-5 
~bayı vücude getirmek için lazım gelen işçi ve muazzam atelye lstanbulda ha-s 
=~~ = 
g Bu iı için kapital bulunduğu takdirde resmi bir anlaşma ile bu araba derhalE 
:=meydana getirilecektir. : 
§ Alakadarların yüksek mühendis Nihat Yılmaz Komkat Ankara Palas oteliE 
~lzmire müracaatları. 1 - 3 ( 148) § 
:ıumu 11111111111111111111111111111 ı ı ı ıı ı mmnı ı ıı ı ı ı 1111111111ııııı1111111111ıııııııııı11111111111111111111111 ıı r:i 

ve Zeki Ehiloğlu imzası. 
Umumt No: 507 Hususi No: 1179 
Bu mukavelename suretinin dairede 

c;aklı aslına uygun olduğu tasdik kılın
dı. Bin dokuz yüz kırk iki YJlı tkinci
k~un ayının on dokuzuncu Pazartesi 
günü 19/1/ 1942 
İzmir ikinci noterliği resmi mührü ve 

Çohodaroğlu imzası. 
BEYANNAME 

İzmir ikinci noterliğin<len resen yazı
lan 20/12/937 tarih ve 14332 numaralı 
şirket mukavelenamcsinin 5, 6 ve 7 nci 
maddeleri, yine İzmir ikinci noterliğin
den resen yazılan 19 / 1 / 1942 
tarih ve 507 numaralı mukavelename ile 
tadil ve bizlerden Pol icarpo Raiınondo 
Filinesi şirkete yeniden şerik sıfatiyle 
ithal edilmiş olduğundan Türk ticaret 
kanununun 150 nci maddesi hükmüne 
tevfikan keyfiyetin tescili zımnında ta
dilatı havi mukavelename nüshasiyle bu 

beyannamenin neşr ve ilanı zımnında 
şirket firma.siyle imzalanmızın tasdikini 
dileriz. 

Pol Filinesi, Antonio Fillnesi, Adolf 
INegreponte, Policarpo Raimondo Fili
nesi imzalan. 

Biri 3 ve diğeri 20 ~luk damga pu
lu üzerinde tarih 19/tkinci kanun/ 942 ta
rih ve imza okunamadı. 

Umumi No: 523 Hususi No: 1/78 
Bu beyanname altındaki firma ve im· 

zaların zat ve hüviyetleri maruiumuı: 
<P. Filincsi ve şürekası) ünvanlı şirket 
şerikleri Pol Fili.nesi, Antonio Filine&, 
Policarpo Raimondo Filinesi ve Adolf 
Negreponte tarafından vaz olunduğunu 
tasdik ederim bin dokuz yüz kırk ilti se
nesi ikincikanun ayının on dokuzuncu 
Pazartesi günü 19/1/1942 

İzmir ikinci noterliği resmt mührü w 
Çohodaroğlu imzası. 
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Rus .Qrdu• u gittikçe 
ağır bası.yor 

ZLW 
22 Sonhii11un P.e'9sem1Je 

---· ·---Alnıanların Rusyada ln~ilizfilosunun A.1.n.anlar "E ar- Büyük Millet Meclisinde 

Yeni bir müdafaa hattı- yeni akınlar kofta ve Kırım- ----·-......_.____.,......__ __ ___ 
yapmasından da hırpalan- Muvazzaf askerlik müd-

n a _ç_e_k_il_m_\e_~_ri __ m_u_h_t_eme kork~luyor dık" di:orlar.. detin in 3 seneye çıkarıl-
M k h · · k b l l kadar bu"'yu"'k bı"r •chı"r olan Taşavoryo man apa tara faf' :.• • • Radyo gazetesiDP. göre, Almanlar ı..eningrad - Smolcnsk arasında Mojaisk Al 1 f Alman Of'duJaf' n91UIJU k b ı d ı d 

ojai..ı şe rını ter e mec ur o muş ar- " m ası a u e 1 ı 
dır. Alman kuvvetlerinin Viazmayı ge- şehrini de işgal etmişlerdir. Buna göre O!anlar SGfJ!f IJöfgelerfn• Jıamandanı değqff•lfel• J.. 
ride bırakaark Rijel - Briansk hattını Sovyctler Kalenin şimal bölgesin de de den ı~e .. ııere donpg sinlıi Raslaf' taf'afından 
ikinci bir müdafaa için tertiplemeleri tı>arruz hareketine g çmişler demc',{tir. Y :. 

cok muhtemeldir. Ograh - Vazoza ne- Dün akşam kapılarında muharebeler ol- JıaÇJ]IOf'ltJI'.. IJombalandı-. 
birlerinden müdafaada faydalanmaları duğunu söylediğimiz Orel ve Kursk şe- Stokholm, 21 (A.A) - İngiliz donan- Stokholm, 21 (A.A) - İsveç gazete-
mümkündür. Almanlar bu müdafaa hat- hirleri Rimdi harp sahasına girmislerdir. masının Norveç sahillerine yeni bir lcrinin Bcrlin muhabirine göre Berlinde 
hna çekilirlerse Moskovadan ağaşı yu- Bu şehirlerin sokaklarında muharebe- akınından korkan Norveç Kuislingleri Sovyet hticumlarınm gittikçe şiddetini 
kan 200 kilometre uzaklaşmış olurlar. ler olmaktadır. Bu hal Almanların bu kendilerini korumak için Almanlardan arttırdığı Sovyetlerin Alınanları Harkof 

Bir Londra haberine göre Sovyetler bölgede asıl müdafaa ettikleri hattın ya- bir koruma teskiliitı kurmalarına müsaa- ve Kırım cephelerinde hırpaladığı bil
rılmış olduğu ihtimalini gösteriyor. Har- de istemişle-rdir. Kuisling trafdarı bir dirliyor. 

Siya•i vaziyet 
- --· - --

Japonya ~ele-
cekten korku. 
)'or, Çinle an
laşmak istiyor 

kof üzerindeki tehlikenin bir az daha gazete polisin himayesi kafi olmadığın- ALMAN KOMUTASINDA 
artmış olması muhtemeldir. Alman teb- dan bahsetmektedir. DEôtŞ1KLtK 
}iği Doneç havzasında Rus taarruzları- Hollanda Kuislingleri de heyecan için· Bern, 21 (A.A) - Mareşal Fon Book 
nın arttığını bildiriyor. Son habelrere dedirler, sahil bölgelerindeki Kuislingler şimdiye kadar Mareşal Fon Reichenau 
göre Ruslar T aganrog şehrine karşı bu bölgelerden içeriye kaçmaktadırlar. tarafından kumanda edilen ordular gru-
ıiddetli taarruzlara başlamışlardır. - · - bu komutanlığına tayin edilmiştir. 

Kırımdaki Kerç yanm adasına Al- 5·rstrede büyük bir BlR ALMAN GNERALt HASTA 
man taarruzlan devam ediyor. Alman I I Bern, 21 (A.A) - cLa Tribiln dö Lo-
tebliği T eodosyada J 0605 esir alındığı- yangın Oldu.. zan> gazetesine- göre Alman tank kolor-
nı bildiriyor. Sofya, 21 (A.A) - Silistrede çıkan dusu komutanı General Guderyan Za-

Lt BY ADA bir yangın genişHyerek büyük zararlar türrieye tutulmuştur. Geçen senenin 
L ibyada büyük hareketler olmamış- yapmıştır. Sonteşrin ve tlkkAnun aylannda Gene;al 

tır. Bütün hareketler keşif faaliyetine -·- Tuna kesimindeki Alınan kuvvetlenne 
inhisar etmiştir. lngilizler harekatın du- p A R j S T E kumanda etmekte idi. 
raklamasına kum fırtınalarının sebep ol- • • HELSİNK1DE TEHLİKE 

-·-- duklarını söylemekte iseler de tahmini- uç Fransız asıldı.. İŞARE:TI..ERt 
& •-an Ye Japon dtlctlft. mize göre İngilizler yeni bir hareket için Paris 21 (A.A) - Alman makamları Helsinki, 21 (A.A) - Burada dün al-
...un °' tı hava tehlike "'areti verilm;...+ı ... Saat hazırlık yapıyorlar. Gün geçtikçe lngi- düşman lehinde faaliyette bulunmaktan ~ ~ ...... 

celerl başka • Alman lizlerin Trablus hareketini yapacakları suçlu üç Fransızın asıldıklarını ilan et- 14,50 de bir bombardıman olmuştur. ttç 
hazırbkları • Vişlnin hakkındaki belirtiler çoğalıyor. miştir. ölü ve dört yaralı vardır. -----·- -·- .,_,,,, ___ _ daaoa:- General "Kay- B. "Çörçil" bü- Sin2apur müda· 
Radyo gazetesine göre İngilterenin ha- ,, •• k t•• il faa edı·ıec•k, 

fif tertip bir politika buhranı geçirmek- tel muza ere- un sua ere ~ te olduğu İngiliz gazeteleri tarafından 

:y~~~~=~~~·~~;~!r~~~= lere ba'1tladı ceva p verecek verilmiyecek 
buhran görülüyor ki İngiliz kabinesin- "'# • 
de bir ameliyat yapılmasını mucip ola- e e ---
caktır: Hükumetin bazı üyeleri hakkın- Alman Genel Kurmay ingillz başvelllH Avam Taymis Slngaparun ma• 
da memnuniyetsizlik vardır. Her halde baskanı Macar bacvekiaı Kamaf'asın n htilıümete halaza edileceğini ve 
Avam kamarasında yapılacak müzake- ~ .. H 
relerde parlAmento Cörçile itimat reyi 1i ve Genel kurmay baş· Jıarşı IJlf' me~dan olıu· bir gün taarruza ge~e· 
verecektir. Çörçil Amerikadaki siyasi kanı ile mülakat ettL. ma haf'eJıet! §Öf'Üf'Se iti• ceğlnl söyliyor .. 
zaferinden sonra İngiliz tarihinde hiç Budapeşte, 21 (A.A) _General Kay-· mat pe·uf isti.''e~elı- Lon. dra, 21 (A.A) - Taymis ~aşma-
bir devlet adamının mazhar olınadığı iti- "" ·" k l d M 1 d tahl 1 de-
madı kazanmıştır. Bununla beraber hü- tel Meçhul asker~ mezarına çelenk koy- Londra, 21 (~.~) ~ Çörçil Avam Ka- ake~.n e k"a.ezya urumunu ı e 
k.. · bazı il 1 · · · lk" d muş doğu cephesınden gelen Macar kı- marasında dcmıştır kı: re ıyor ı · 

umetin ye erı ıtımat te ın e e- 1 ' . . d h b 1 Uzak k h b" d 1 • 1 hiss Düsman Singapura doğru ilerlerken ed"kl . d k b" . d d v• 'kl"k ta arının geç·t resmın e azır u un- - şar ar ı o ayısıy e e-
m ı er~en 1 a ınesın ~·h egış~ ı _ muştur. Saat 15 te Macar başvekili ile dilen endişc.-lere iştirak ediyorum. Fakat geniş bir muharebeye ~~cbur olmıya
ya~ğı .. . ~r a~~: be~e~rıa:d: görüşmüştür. Macar genel kurmay baş- bu harbin neticesine büyük itimadım ~k surett~ ~areket ~tmı~tır.. Yakında 
letlerı Çorçilın dusmesını y . k ""rii ede hazırdı bir tebliv ne - vardır Harp durumu hakkındaki müza- Smgapur onunde çetin hır meydan mu
ÇünkU Çörçil İngilterede harbi devam :ınbeı klgo . şm , g ş kereler. e u··ç giln tahsis edilmesini teklif harebesine mecbur olacaktır. Malezya-. k • · 1 · J"d' ç·· · rı enıyor 
ettirme azının~ canı .tımsa ı ır. orçı· · 8 ediyorum. Eğer müzakerelerin gidişi da İngiliz hava kuvvetlerine önemli tak-
lin. ~üşmesi İn~ltererun. ha;rı>te deva~ Q- ,_,,, hükümete bir meydan okuma mahiyeti- viyeler gönderilmiştir. Yapılan karş1 
~ıııw:ı~da. bır gevşeklik ıfade edebı· Makıneve ni alırsa itimat takriri verilmesi için ted- hücumlard~ bu takviye kuvvetleri kul-
lir. İng~lizle~n ~illetçe .~arbe .devam birler alacağım. Müzakereleri şahsen !anılıyor. Önümüzdeki iki hafta içinde 
etmek istediklennden şuphe ed!lemez. r • ı • k açar:ığım ve suallere cevap V"receğim. Singapurda muharebelerin şiddetlendi-
~anlar .İngil~re ile anlaşıp Rusya ~le en Jr en tNGtLlZ GAZETELERtNtN ğini göreceğiz. Japonlar şimdi Singapur-
dovUşmeii tercih ederler. Japonlar ~e NEŞRİYATI dan 100 kilometre uzaktadırlar. Şehre 
Çinle anlaşıp İngiltere ile vuruşmagı 1 l . Londra, 21 (A.A) - Mister Çörçil 50 kilometre yaklaşmaları mümkündür .. 
tercih etmektedirler. İki milttefik ara· Jngiliz eb lğl ParUlmento önüne tekrar çıkacağı habe- Fakat Singapur bütün kuvvetini muha-
sında bir görüş aynhğı vardır. - · - rini gazeteler ~ı;rin .. bir sev~~le karşıla- faza ed!yor. Bu ada muhafaza edilebilir. 

JAPON 'OMİTLERİ VE Kahire, 21 (A.A) - Orta şarktaki mıştı;. B~":'ekıl~ soyleyecegı.nutuk sa- Bir gün gelecek taarruza da geçeceğiz. 
DÜŞÜNCELERİ kuvvetleri umumi karargahının tebliği: nıldıgına gore Mıster Ruzvelt ile yapılan .,_,,,, _ __ _ 

·· göriişmelerden sonra harp durumu ve 
Japonlar Çinle ayn sulh yapmak funi- Dün Sirenaikanın bütün batı h ududu bilhassa ~zait.şarktaki d1;1rum hakkında lnaı·ı.·z - Alman-

dini hi1A kaybetmemlşlerdir. çevresinde süren kor edici kum fırtına- umumt bır bılAnço mahiyeinde olacak- ~ 
J -ıı-..ı•..ı• d"-'L.?• •• 1 • d .. sı kara ve hava faaliyetlerimizi azaltmış- tır. Gazetelerin yazdığına göre askeri d 
a~n . ~wn~ • W1Au • soy evm ~ tır. On günden beri devam etmekte olan la ı 

Ç~gın ~~rika ile İngiltere hak- bu hava şartlan şiddetli kum fırtınala- du~mun hoşa gitmeyen safha nnı te- ar arasın a 

Ankara, 21 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugünkü toplantısında umumi, 
mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen 
dairelerle belediyeler ve sermayesi bun-
1~· tarafından verilmi§ müC$CSeler ara
smdaki ihtilafların hakem yoliyle halli 
hakkındaki kanunun t efsiri mucip bir 
noktası olmadığına dair mazbata ile as-

kertik kanununun beşinci maddesine 
eklenen ve muvazzaflık müddetini üç 
seneye çıkaran layihayı kabul etmiş, 

yedek subay ve askeri memurlar hak
kındaki muaddel kanuna bir fıkra illve
sine dair olan lAyihanın birinci müzake
resini yapmıştır. 

Meclis Cuma günü toplanacaktır. 

Edirnede ve Istanbulda kış 

Edirnede kırk saattır 
fasılasız kar yağıyor 

Edirne, 21 (Yeni Asır) - Kırk aaattanberi ıehrimize faaılaeız kar yağmak
tadır. Sokaklarda kann yüksekliği yan m metreyi bulmuı ve yürümek pek müt
külleımittir. Mektepler bir hafta müddetle tatil edilmiıtir. 

İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Sabaha karşı hava şiddetli boyraza çevirmiş, kar 
yağrnağa başlamıştır. Boğaziçinde tipi hU küm sUrdilğUnden vapur seferleri mU,. 
ikülatla yapılabilmiştir. 

Ticaret Vekaleti itlıalit fiatla
rının seyrini takip ettiriyor 

Ankara, 21 (Telefonla) - Ticaret ve
ka.leti ithalat fiatlerinin seyrini tetkik 
ve takip ederek bu hususta bir istikamet 
tayini dçin ithalAt tacirlerinin nezdinde 
bir anket açmıştır. Bu anketten alına
cak neticeye göre ithalat ve ihracat fi-

atleri bakunından yeni tedbir ve usul
ler ittihaz ve vaz edilecektir. B u tedbir 
ve usullerin ana çizgileri gelecek 87. 
içinde Ankaraya çağrılacak olan birlik .. 
ler umumt katiplerinin yapacaklan bir 
toplantıda kararlaştırılacaktır. 

Ekim faaliyetini arttırmak için 
veni tedbirler alınıvor 

Ankara, 21 (Telefonla) - Mem1elc:et te eltim faaliyetini artbrmak ve daha 
ziyade mahsul almak için Ticaret vekaleti tarafından yeni tedbirler alınmak
tadır. Bu meyanda çiftçiye ziraat aletlerinden maada çift hayvanlan v erilmesi 
için tetkikler yapılmaktadır. Bilhassa pirinç. fasulye, nohut. bakla ve pamuk 
gibi maddelerin daha fazla ekilmesine gayret edilecektir. 
<::::>"-:~. <;:>..::::::,..ı:;:::,..~~~:::.<::><::::,.c;;:::,..c:;:><;;:><:::::ıo<:::,,,c::::~~.c;;::,.<;:>~ı:;:::,..ı:;:::,..:;::>..:~:::.<::><::::,.c;;::>.ı:;:~ 

Çiftçiler de aiır işçi savılarak . .. 
750 2ram ekmek alacaklar 

Ankara, 21 (Telefonla) - Şehrimizden ekmeiini temin eden çiftçilerin de alıı' 
ifçi sayılarak Kiinde 7SO pam ekmek almalan kararlqtınhmf ve alikahlera 
bilclirilmittir. 

Satye davası beraatle bitti 
k:ındaki üınitlerın.de ~yal sukutuna uğ- riyle şiddetli yağmurlar arasında değiş- essufle karşılayan Parllmento azlsı da 
radıiu;ıı ve. şim~ ~ olmak Uzeı:e mektedir. Bu yağmurlar neticesinde dilş.- harbin güdümünde bir takım teklifler J İstanbul, 21 (Yem Asır) - Temyiz mahkemesinden naben gelen (Satye) 
oldutuııu söylemiştir. . · Bu olsa olsa bır man cephesı"nde bir N\k bölgeler geçil- yapmasını ve sillh imalltının bir mer- SOD 88 V81ı: ar dlvasına bu..:'- b ....... 1 ..... ~.-. Yusuf Ziya "-:ft ve arkadaşları beraet etmiflerdlr. 

r"" kezden idare edilmesini istemekle bera- Y r;w.&& ~...... "'"'9 
Japon temennlsıdir. mez bataklık haline gelmiştir. Bu da ber Mister Çörçil ile işbirliği halinde • - -- M / h /ı/t d ğ /t J 
.~rçi bugUnkU şartlar iç~de Ja~nlar düşmana geri kalan mahdut bölgeleri çalı~ak arzusundadır. ı--''lz ··e Al-an •a"'9ft· 1 emur mtıaf arı a ın a m za '!re er 

Çinlilere ehven şartlar teklif edebilirler. mayinlemek imkanını vermiş ve kıtala- TAYMtstN YAZDIKLARI •S!I.. .,. ... • ıı1- Ankara, 21 (Husuai} - Bütün memur maaılannm arttmlmuına ait ka-
Japonlar için hem demokratlarla, hem nrnızın hareketlerine engel olmuştur. Taymis gazetesi bütün İngiliz partile- pelerl IHll'fddılı ldieam• nun liyihaaı Meclis encümenlerinde müzakere edilmektedir. Müzakere henüz 
de Cinle dövUşmek ağır bir iştir.. İlk Halfaya bölgesinde teçhizat ve harp mal- · b " k b ı h 1 1 Al Jt __ al edilıni"ı deg"ildır" • 

k ~e m~n.sup ır .. ço .. me us ann arp ar "Gptı Gf' • man ;uuıı hamlede ehemmiyetli zaferler azan- zemesinin toplanılması devam ediyor ele ıstihsalinın bugunku durumunun ge- ıl / ld 
malda beraber bu harbin sonunu getire- geçirilen küçük çapta ve her cinsten bü- rektirdiğine göre yeni bir nizam altına uzun menzilli topları ~aniaada bütün tütün er satı ı 
miyecekleri hakkında Japonyada bir yük malzeme stoklarından başkaca orta alınmasını istediklerini yazıyor. Bu is- altı mermi attı... Manisa, 21 ( A.A) - 1.300,000 kilo raddesindeki tütün rekoltemiz iki gün 
korku vardır. Bu sebepledir ki Japonlar ve diğer çapta ve iki maksatla kullanıla- tek Am. e. rikada yüksek harp istihsali Berlm," 21 (A.A) - Alman tebligvi: içinde aablmııtır. Fiatlar 100 - 155 kurU§tur. Alıcılar memnundur. Alrnanyadan Rusyayı bir tarafa bıraka- bilecek 16 Alman ve 44 İtalyan topu k 1-·-·lm da dah 

onseyının ~uru asın n sonra a D"" d"" ta 1 . Alın rak bütiln ağırlığiyle Anglo Saksonlara alınmıştır. Bu topların hepsi iyi bir hal- ziyade kuvvetlenmiştir. Taymis umumi- un g~ce uşman yyare en an-
yüklenmesini istiyorlar. Bir kaç gün ev- dedir. Halfaya bölgesinde alınan esirlerin yet itibarile Parlamentonun harbe şiddet- yanın şımal batı kıyılanna bombalar ~t
vel Berlinde imzalanan müşterek askeri son sayımı şu rakamları vermiştir. Al- le ve tesirli bir surette devam edilmesi mışlardır. Evlerde hasar olmuştur. Dort 
plAn belki böyle bir dUşilnceye dayanı- manlardan 57 subay 2069 erbeş ve er işinde Mister Çörçile yardım etmeğe ve tngiliz tayyaresi düşürülmüştür. 
yor. Çin pasif bir vaziyette bırakılabilir. İtalyanlardan da 178 subay ve 3222 erbeş onunla işbirliği yapmağa hazır olduğunu Berlin, 21 (A.A) _İngiliz tayyareleri 
Halbuki Rusya aktif rolü oynamaktan ve erdir ki yekWı 5526 eder. kaydediyor. Bu hususta göriilen hararet- Almanyanın şimal batısına ve Emden 
vaz geçirilemez. Eğer Almanya başka - · - li isteği geregi gibi sevk ve idare ederek şehrine bombalar atmıştır. Bazı evler de 
sahalarda kullanmak için Rusyadan as- Tokyo, 21 (A.A) - Dömei Ajansının ona lazım gelen şekli vermek Mister hasar vardır. Dört İngiliz tayyaresi dil-
kerlerini çekerse Ruslar Almaıiları he- bildirdiğine göre Malezyada japon kuv- Çörçile aittir. Geçici bir memnuniyetsiz- şürülınüştür. 
zimete uğratabilirler. vetleri jahor Bohrudan ancak 10 kilo- lik ancak hayırlı tesir yapabilecek iyi lNGtLTEREYE HUCUM 

Japon gazeteleri yeni imzalanan anlaş- metre kadar uzakta bulunan bir noktaya bir Alamettir. Bertin, 21 (A.A) _ Alman tebliği: 
manın hedefinin Anglo Saksonlar oldu- varmışlardır. İZAHAT PLAKA İngiliz kıyılarında liman tesislerine 
tunu ve müşterek düşman tab~~?~~ R USY ADAKI SLOVAK ALINMIY ACAK .. . tngilterenin doğu kıyısında büyilk b ir 
yalnız Anglo Saksonlann kastedıldıgını ASKERLERi R US TAARRUZUNU Londra, 21 (A.A) - Çorçil harp du- fabrikaya ve cenup doğusunda iki istas-
ya7.ıvorlar. rum~. h.akkında A~am Kamarasında.~ yona havadan hücum edilmiştir. 

Alman hazırlıkları iki kısma aynlabi- DURDURMUŞLAR recegı ~a~atın plaka alınması teklifini UZUN MENZ1LLt TOP ATF.Şt 
lir : Singapur, 21 (A.A) - Resmi tebliğ: reddetmiştır. 

1 - İlkbahar hazırlığı ki hedefi Rus- Johorenin şimal batısında Payong Fransız mümessili ~ndra, 21 (A:~> - Manş kıyıların-
daki uzun menzilli Alman toplan Salı yadır. Bakribukit çevresinde şiddetli muhare- :iranı terketti.. akşamı İngiliz kıyılarına altı menni at-2 - İlkbahar gelmeden girişilecek te- beler dün bütün gün devam etmiştir. 

şebbüc:tür. Şimdilik bu teşebbüsün ma· Düşman tayyareleri ileri kuvvetlerimize Tahran, 21 (A.A) - Hükümetin iste- mıştır. Mermiler bir buçuk saat ara ile 
hiyeti bilinmemekle beraber hazrrlıklar karşı pike ve mitralyöz ateşleriyle taar- ği üzerine Fransız elçiliği müsteşarı atılmıştır. İnsanca kayıp ve hasar yok-
bac:lıca orta Akdenizde toplanmıştır. ruz ederek gündüzün faaliyette bulun- İranı terkederek Beyruta gitmiştir. tur. 

Kurtuluş vapuru battı 
Kaptan ve mürettebat Trak va
purile Istanbula eeldiler, ölen vok 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Yunanis

taııa iki bin ton gıda maddelerini hamil 
olarak yola çıkan Kurtuluş vapurunun 
Marmara adaları civarında karaya otur
duğunu bildirmiştim. Bu akşam şehri
mize gelen haberler maalesef vapurun 
kurtarılamıyarak battığını bildirmekı,e
dir. Vapurun kurtanlması için gönderi
len tahlisiye ve Trak vapurlan kaza ma
hallerine vardıkları vakit vapurun bat-

makta olduğunu görmüşlerdir. Kaza ma
halline giden Trak vapuru bu gece saat 
22,30 da limannnıza gelmiştir. Vapurda 
Kurtuluş vapurunun kurtanlan kaptan 
ve mürettebatiyle kızılayın iki memuru 
bulunmaktadır. Kaza etrafında kazaze
delerle görüştüm. Bana verdikleri malQ
mata göre vapur dün sabaha karşı dört.. 

A 1man1 arın Ma 1 tayı işgal iç: n G iri tte- muşlardır. f?.. ün taarruz keşifleri Y~ P.an ~Iİmİİİİİİİİİİİİiiliim•İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİEiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ .. 
ki tabyayı tekrarlamaları beklenebilir. avcılarımız Bakrl dolaylarında 97 tıpm-

-----·- de askeri tayyare teşkilleriyle karşılaş-

te karaya oturmuş ve bir müddet sonra 
terki sefine emri verilmiştir. Fakat de
niz çok dalgalı olduğundan gemiyi teı '< 
eden mürettebat tekrar vapura girmişse 

Kanterbori bac mışlardır. Düsman tayyareleri hem:~ 
~ bombalarını atmı lardır. Bunlardan hın 

pe~l .. OIJCSU çekiliyor düsüriilınüştür, avcılarımız bu taarruz 
Londra, 21 (A A) - Kanterbori baş keşiflerini kıtalarımıza yardım için ya

pc koposu 31 martta istifasını vererek pıyorlardı Batupahat çevresinde düş-
bu vazifeden çekilecektir. manla temas az olm~tur, şimdi bildiri!· 

-----·- diğine göre Bukitpayong çevresindeki 
300 noUs vekili kayıplar .. ve.:di~iştir. Endanın d?ğu kı-

,.., yısında ustun du~man kuvvetlerı k ar ı-
Tevki edildL s:nda bir ileri karakolumuzu geri aldık, 
Johanesburg, 21 (A.A) - Memleket Mersing dün ycn"dcn mitralyöz atesine 

alevhinde faaliyetlerinden şüphe edilen tutulmuştur. Singapur üzerine ilk akın 
polis vekili Uç yüz memur tevkif edil· avcıları himayesinde bulunan 90 ağır 
miştir. Bunların ehemmiyetl! bir teşkia- bomba tayyaresi tarafından yapılmıştır. 
t •" ancak küçilk bir kısmını teşkil et· Kayıpların şimdi bildirilen yek<inu 64 
·~ • "'::-1 bil~or.. ölü ve 154 yaralıdır. 

22 2ciKanun 
Ctma ~ünü 

de geminin kurtanlması ihtimali kalma
dığından bin müşkülltla tekrar gemiyi 
terk etmişlerdir. Gemideki eşyadan gı
da maddelerinden bir şey kurtulamamış
tır. Kaptan ve mürettebat çok zorluklar
la karaya çıkmışlar, karlar içinde yürü
yerek civardaki köylerden birine iltica 
etmişlerdir. Bu sırada Trak vapuru Kur
tuluşun battığını gördüğünden civarda 
dolaşmış ve bayrak sallıyara.k kuaze.. 
deleri aramıştır. Kazazedeler vapunı 
görerek sahile gelmişler ve kendileri 
vapura alınmıştır. ölen yoktur. Kurtu· 
luş kaptanı kaza hakkında bir şey söy
lemek istememiş yalnız çok müteessir 
olduğunu bildirmiştir. 


