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Kalkasmıi
daf'aası mıit 

iş olacak 
~n harbi, İngiltere hnrbinin lıer Jn~iliz kUV\'etleri 
~tı 

0 
nda hissedilir bir gevşekliğe se· ....... ......__-'-----"'-= ""-· ... ıı:;ıı 

~ıfıus, büyük hnrp endüstrisinin is· B. Hitler ve Erkanı Harbi11csi teftiş J ra n d 8 ffi 8 1 zem e ge• 
~tında ve Okynnuslardan yapıl- için geldiT~leri cenup C'P.'llhesinde 
.. ,tık olan sevkiynttn udctn geniş bir tayyareden inerlerken çirilen yolları mu-
~atıı 11~n devresi açmıştır. Bu nisbi --------------
~İn .. ~'. uç ayd n beri dcvıım ettiği hal- At/antikte Ameri- ha faza edecek •. 
~ Oldlızlcr, bunun pek muvakkat bi.r ..... .t:IMBn '-'l1r. E~~~~ 
'-it ol Ultunu, Rus mukavemeti yıkıla· kan hima vesi --0- 'UZU 

t/OllONF~ 
~,,,.. ,~,,,,,.:J,, 
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~ Almanlara ,ı:öre ~ 
:i 111111111111111111111111111111111!:icıt:rnrnmnnr. 

hare
de-

vamediyor 
KiyeJin şarkında 

i lıate adilmiş Rus in· 
rın kurtulmak te
şebbüsü akim kaldı 

llİııitı UJ'Sa İngiltere meydan muharebe· Pe olleYm muhaeaza- ~ So~,,, muda 
· ı.... Yeniden şiddrtfon<'C'<'f?ini biliyor- l•ası ı=::=~~~~~~== --""~~-.:~ Hava hücumlarlyle Ka-. 

11 s;ında can noktası olan : s• ... ,.. ı- radenizde ve Baltlkta 
-.\ı.\I ~~heıllcdir ki, :CoJ~cviklerdcn Naz.. a Jzeme gemi- ıranda simdi uDiktatör- ~ ... ~ .•. .: • mu··ıeaddit Rus harp ve 
'"ıı "Udar nefret eden İngilizler bifo D k i 

• tt • .,;1 J\1ınan harbinin kcndilerı·ne balı- I • b••t•• A ıüğün em.o ras ye c h ticaret gem11er1 batırıı· "(... er u t b d enup cep esindeki son vazi11cti gösterir harita ~~ ntuau.am nvnnt:ıilan düsiincrek. un - tahvilinen q;a ş ıyo:r... dı ve hasara uğratıldı-
~ SYayı kıtndn ma~lup edebilmek Londra, 22 (A.A) - Royter Ajansının-
~~~·etlerle iş birli!rini müstcsn:l lantikte hı• ma- Tahran hususl muhabiri bildiriyor: "frl•c~· rE.t 'TekaA let=nı•n teblı• ~I• Berlin, 22 (A.A) -Alman başkuman-
~lc J. ve hnyoti bir 7.nnırca telakki milstakil İran dış siyasetinin ana hatla- .il u ~ a •. liifJ danlığının resmi tebliği : Kiyefin şar-

ll(i { ır. d• ı• rının tcsbiti üzerine ı:imdi şarki Afrika, kındn lotalanınız, milteaddit gruplara 
~ i«fr elik.le İngiltere. Rusya arasında · V. e e l 1 v. or garbi Asya ve Avrupadnn ~eçerek Mur- parçalanıp gayet ufak bir sahada sıkış-
tlııi t ak, lnı;liz • Fransız ittifakının ye- manska kadar uzanan tnl{iliz _ Sovyct G v b • tınlmış olan düşman kuvvetlerini imha-
". t~~uşf.ur. Filhakika kıtn knpılan· cephesindeki tehlikeli boşluklar doldu- azyagı, enzın ve mo- ya devam etmektedirler. Dilnkü fevka· 
~ ız nüruruna sınmln kapanıı~ ol- 9• li k fil I . nılmuştur. IAde tebliğde bildirilen esir ve ganimet 
~~ını söyliycn Atmnnl:mn bütün id- unaye a e erm Müttefiklerin başlıca pcttol menbalan •• rakamlan şimdiden pek çok artımşbr .• 
~tilt na .rnt'lncn. Rus - Alman harbi. YOia Çıktı~ haberi aleyhine bir Alman ileri hareketine kar- # t orı• n 

1
• çı• n yD.·nı• azam Al DUşman kurtulmak için yaptığı ümitsiz 

'.t!renın telırnr kıtnyn niiCuz etme· kongrede heyecan şı başlıca sed olan Kafknsyanın müda- ~ teşebbüslerinde ağır ve kanlı zayiata 
•ıırd~ıtı'kan vermiştir. Rusya ayakta faas1 şimdi, müthiş bir derinlik ü:ı:erinde, uğratılmıştır. 
~Ilı tç~: İn~iJizlcrin kıta harbini ka- uyand racak Sovyet kıtıılan tııraf ından hazırlanmak- t f • 1 d • 

1 
d Diğer bir fevkalade tebliğde bildiril· 

~ ~ Unıitleri nsla bir hnynl snyıla· Ncvyork, 22 (A.A) - Ncvyork Post tadır. Bu müdafaa hatlarının gerisinde sa ış ıat arı tayı• n e 
1 1

• diği ilzere özel adasının merkezi olan 
•uliic··aknt Rusyo, bu son ı;iin!crin tll- gazetesi yazıyor : , İngiliz kuvvetleri bulunal'ak ve İn~il- Alandburg şehri azimli ve süratli bir 
ili top~ darbelerinden sıynlarak kendi- Birleşik Amerika donanması muharip tere, Britanya lınn:mıtorluğu ve Bh-le- hareketle alınmıştır. Adanın diişmnn 
'la k113ğn 1•nkit bulmaclan bir inhi- dcvlctlere ait gemiler dahil olduğu hal- şik Amerikadan Rusyaya gönderilecek kuvvetlerinden temizlenmesi hemen bit-
~ Sa nrşılnşrrsn, İngiltere. eJirıe ge- de Amerikndnn İngiltcreye harp malzc- malzemenin münakale yolunu muhafa- izndrd~ g_azvağının Jıilosa 27.80, litresi 22.80, miKARş gibADidir:r..."ZDE 
~fo 11

1 
fırs."tı kn\'ınnış oincnğı gibi, im· mesi taşıyan bütün ticaret gemilerini uı edecektir. B ~ JıJI ~· 

~ lta_r,~k üzerindeki Alman tchdi,Ji· himaye edecektir. Bu himaye Amerika· _SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE_ enz mn OSU JJ.10, Htresf 20.2.J fılll'Uf- Havalardan dün Sovyct vapurlanııa 
~~ ~ bir mahiyet nlacoğs dn ştinhc- yı müdafaa eden sularda tatb!k oluna- Ankara, 22 (A.A) - Ticaret veka- clblnce tesbit edilerek 23 eylülden iti· karşı bilhassa tesirli tnarru.tlaı- yapıl-
~~"-U takdirde Almnn ol'dulnn Kaf· caktır. Gemi kafileleri yalmz İzlandaya <---·-·-·-·-·· .. -·-·-·-·---·-· Jetinden tebliğ edilmiştir: baren tatbik mevkiine konulmtı§tur. mıştır. Karadenizdc bir Sovyet kruva-
'a ed bl>erl ecck. biitün orfo ~nrkı is· kadar değil, bütün Atl:ıntik denizinde l - Halen muhtelif mayılı mahrukat 2 1 k d d d t llmi. ı.örU, iki torpido muhribi, bir tayyare 
h... e iJ İ J j "h • h h ki\ •1 1 - s en erun an epo es ~;.rı, ~ 1 ereklerdir. ranı, Irala, Sttrİ· himaye görecek erdir. JJS - apon l tıyacının emen emen . ~ı en s- esas fiatleri .. le tesbit edilmf~1 dafi gemisi ve 24 bin tonilfıtoluk 9 tica-
~ S~~lstinl ve Akdenidn arka k::ıpısı Aı>osycted Pres, kafilelerin şimdiden ,. ilcerıde:nm yollyle temin edllmeaı ve bazı 9'JY ret vapunı mtırılmıstır. Di~er fki harp 
tfııı f tl\'eysi mildnfan etmek fos;nl"\"tl· yola çıktJkları hakkında bahriye nazırı d h Ad• resimlerin arttmlmn111 dolayısiylc gnzya- • SONU 2 İNCİ SAHİF'EDE _ • SONU 2 iNd SAHİFEDE • 

it "1kinde mUşkülat ke bedecektir. Albay ~noks tarnfından ~u bulacak U Ut 8 JSe• ğı, benzin ve motTinln azamt aahş fiat· 
4fl'ıtca, .Rnsynnın yıkılması, Asynda, beyanatın w kon~?e bUyl~k _heyecan leri 24 ııayılı koordinasyon karan mu-

~~ ~~c:'ıc~::amlnnn tevali etmesine uyandıracagını bıldırmcktedır. 1 eri <;o i aldı 
<\\' kı . 

lt)t i ~ı. bu derece geni bir mücadc- S k • 
'tfeını nr{llızlerin hnynti bir eht'.mmiyet :- ar cen esııı-
~· A.. ~le,.rinin ebebi kolaylıkla nnlac:;ı. d 

l 
iKI TARnFTA YfNI KUV· 

VETLER GETİRiYOR ""l'ıııd şıkardır ki, Rusyn harp meydan· e büy •• k t Ct \J' • 
~ ita, ~vyctlcr birliğinin mukaddc-
~tJ: .. bı_rJiktc Bliyük Britnnyu impn· yare mul~are• 
~ l!tınnn nmkndderntı dn oynan· _ .ı-
'S';dır. Bu tehlikenin idrfık cdilmis 

--
Nevyork, 22 (A.A) - National 

Brguhcasting radyosunun Çungking 

~bi • İn~Jiz ınnumi efi·annda, Rusyn heleri Oluyor 
\~ il~ Fransa harbinden daha bliyük 

mu!ıabiri bildiriyor: Japon kıtala
riyle Sovyet kıtalan aruında devam
lı hudut hadiseleri olmaktadır. Ge· 
rek Ruslar, gerek Japonlar takviye
ler göndenniılerdir. 

lıjlha • gösterilrn~ini icap ettinnişfü. t bir•dkıka Almanlar, bir t~ln iki im· 
~~~ en vurmak. Rusyayı ve İngiliz 
)~ tı" torlu~'ltnu nyni znmnndıı tasfü·e
~~tınak niyetindedirler. Tii ki İn· 
>~ rın ne Avrnpa kıtasında, ne A!;· 
>tt h tı1 e de Afrikad:ı ayak basacnkfan 

lt ltnın ~ nsm ... 
~~k böyle her tahminin fevkinde 
~: ~L:: bir netice nlındtktan sonradır 
~de anlar, İngiliz nrslanını kcnd; 
~~n l~?i ndalanndn mağJ(ıp etmcği 
L. Stı.ıae ,'lırJcr. 
"q'jlli ~~~etli Alman mnhfiJJcrinin fikir· 
~at "U\ECtfircn aDa.c; Rayşa Britany:ı 
~ "a 'llln istilası mevzuuna temas eden 
'il ~tsında diyor ki : 

~ti ~~Yanuı istilnsı uzun 2.mnandan 
,i._3'tlrııJınaktadır. Bir adanın istilası, 
~~ altmda olan bir kalenin hü
~ ~ ıtlpflndan evvel yapıldığı gibi, 
~ 'elt~rlıkJarn ihtiyaç gösterir. İs1ila· 
~'lıitıd •ne ve uımaıuna gelint'e, dünya 
.-~ oı e bir dönüm noktası teşkil ede· "1\ 'b· bu hadise, tamamiyle belden-
taruı ~r Şekilde olacaktır.• 
~e it Uyor ki, Almanlar, Rusyada but'l \'a •dar göriilmemi şiddette bir ~
~lt~ken bile asıl hedef saydıkları 
~ ~ıtı'J en gözlerini ayıramıyorlar. Zi· 

~hi h_t~re harbi kaznmlmadıkça bu 
tlı~ı~ ~tı.remiyecek1erini bitiyorlar. İn

• 80tın karrıntık görünen hu snflıa· 
Nu 2 iNCİ SAHİFEDE • 

Kırımın tecridi doğru 
ise Odesanın vaziyeti <--· ·-· ·---·-·-·-·- -·-·-<
de mllşftülleşmi~tir .. 

Radyo gazetesine göre dünkil Rus teb.. Rus ya • Bulgaristan 
Jiği, bi.ltiin cephelerde muharebelerın 
şiddetle devam ettiğini ve b:r kaç gi.in
den beri devanı eden <:ok şiddetli mu
harebelerden sonra Kiyefin tahliye t..'<lil· 
eliğini hildirmişt!r. Bu tebliğde, her uı
man olduğu gibi, b:ışka ve fazla bir laf· 
siUit yoktur. 

Alman tebliğinde ise, cenup cephe
sinde harekatın inkişaf etmekte olduğu, 
çevrilmiş olan Rus ordusunun iınhru;ına 
dcyanı edildiği bildirilmiştir. 

Almanlara göre Ame
rika sefiri de Sof ya 
hükümetini korkut· 

ınak istemiş 

Mosfıova, çarlığın harici 
siyasetinden hiç 11ır 
zaman ayrılmamış .. 

Alınan esir ve harp ganaimi mikdan
nın do her f\n artmakta olduğu ilave 
edilmiştir. Sovyetlerin, ihata çenbcrini 
kırmak m.nksadiyle yaptıkları mukabıl 
taarruzlar dn nkim kalmıştır.. Bundan 
başka, Balbkta, Riga körfezi ağ7.ındaki • Berlin, 22 (A.A) - Ru.:Jarın Bulga
Ösel ve Moon adalan da işgal edilmiştir ristana karşı hattı hareketmden bahse
ve Ösel adasının batı tarafında kalmış den Dovçe diploma.sisine Ond Politişe 
olan Sovyet kuvvetlerinin imhasına ça- Korespondans gazetesi ıöyle yazmakta· 
lışılmaktadır. Sovyctlerin halen ellerin- dır: . . . 
de Dadyo adasiyle Finlandiya körfezi- Mı~~ ;1tu~~n.ı~ ~anel:,ı-ıru red ve 
nin eenubundaki yanm ada kalmıştır. kendı ihtillilcılığını ilcnye surmekte olan 

Almanlartn Rig:ı körfezindeki adaları . Moskova idareclll'ri beynelmilel miina
Rus hava kuvvetlerinin Almanyayı ve sebetlcrinde Çarlık devrinin milsbet 
Berlini kolayca bombnrdımanlannuı AmilJerind~n istifade hususunda hiç bir 
önüne geçmek içln işgal ettiği sanılmak- zaman gen kalmamışlardır 
tadır. - SONU 4. VNCÜ SAHiFEDE -

- SONU 4 'ONCO SAHİFEDE -

RusıJadaki harpten manzaralar 
:111111111il1111111111111111111111111111111111111111111 L: 

~ Sovyetlere #löre ~ 
:ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111 ı mr: 

Odesa mü
dafaasıkuv
vetleniyor 

Alman hatları geri
sinde çefÇf.cilerin faa

li yeti çok arttı 

Eiyef tcl!Hye ed.ldL. Bir 
Fan Z!Pltlısı 'battı.. 

Londra, 22 (A.A) - Dün geceki Sov 
yet tebliği: Diin bütün gün kıtalanmız 
cephenin heyeti umumlyesinde diişman

ı t 1a çarpışmışlardır. Günlerce süren çetin 
::ıuharebelerden sonra Sovyet kıtalan 
~-..iyC'ti tahliye etmişlerdir. 

19 Eylülde 60 Almnn tayyaresi tahrip 
edilmi§tir. 24 Sovyet tayyru-es.i kayıp-

;~~!i~fi~ii~~~~=~~~ tır. Finlnndiyanın sahil müdafaasına tah-
sis edilen tlmnsine zırhlısı gemilerimiz 

~~~~ tarafından Fin körfezinde bir hücum es-
nasında mayne çarparak batmıştır. 

Rmuada en had dcıwesiıı.c ginni§ olan k4mı hcn·pten iki aahne • SON\J Z 1Nci SABIF.ED.E • 

Uzüm • • satışları ve ıncır 

Uzüm müstahsili satış-
•• •• •• tan memnun gorunuyor 

JnciP satışları biraz durgun, faJıat fiatİer daima 
lnfdşafa müsteit bulun11310P ... 

Üzüm ve incir sabşlan hararetle de- satıldığı göz önilndc bulmıdurulursa. bu 
vam eylemektedir. Şimdiye kadar 45 sene devletin alıp ihracatçı birliklerin 
bin çuval üzilm ve 25 bin çuval incir tatbik eylediği milsbet tedbirlerle satış
-------------- ların mükemmel bir surette yürUmckte 

Alman haberleri 

-
Osel adasının 
büyük kısmı 
zaptolundu 

Moon adası da işgal 
edilıniş bulunuyor 

Berlin, 22 (A.A) - Alman ordulan 
ba.şkumandanlığının dünkü fevkalade 
tebliği : Kara, hava ve deniz kuvvetleri· 
mizin örnek olacak iş birliği ile ıniihim 
bir muvaffakıyet daha elde edilmiştir .. 
Ösel adasının merkezi olan Arenburg 
şehri kat'i bir baskın hareketi ile ele 
geçirilmiştir. Ösel ve Moon adalan eli
mhdedir. Ösclde bulunan düşman kuv
vetlerinin yalnız bazı dağınık kısımlan 
mukavemet etmekte ve adanın garp 

- SONU 3 VNcV SAHİFEDE -

olduğu görülür. 
Bu sene üzüm milstahsilleri satışlar

dan ve fiatten fevkalade memnunduı: .. 
İncir satışlan biraz durgun olmakla be
rnber fiatler dnima inkişaf istidadını 
göstenucktcdir. Ancak fiat bahsinde ha
yale sapmamak ve talebin seyrini gÖZ 

• SONU 2 iNct SAIJiFEDE • 
iJ iM! 

. -·-·-·-····-·- -·-·-·-
SONDAKJKA 
•••••••••••• 

Siyam kendisini 
harbın eşiğinde 

•• •• 2oruyor 
Londra, 22 (AA) - Siyam bqv~ 

kili Siyamın harbe müdahaJesinl icap 
ettirecek bir hadisenin çıkması dakika
dan dikakaya beklenebileceğini söyle-
miştir. Bütün memleket krnbn yıldön~ 
münü tes"ide hazırlandığı bir sırada bu 
hitap hayret uyandırmı~tır. iyi malumat 
alan mahfiller bu ani hitabın sebebini 

"' tahmin edemiyorlar. 

Alman istil8sına ubrayan yc,-lemc bir 
anıı14 gelınif Ruı halkı 

Am~rikada demok· 
ı asilere yardım için 

yeni ta lısisat 
Haydpark, 22 (A.A) - Ruzvclt 

hususi treniyle Vnşingtonn hareket et• 
miştir. Bugün ornyu varır varmaz kira
lnma ve ödünç verme programının tat
biki için istediği 5, 985,000,000 dolar
lık kredinin sürntlc kabulü için parla
mento Tcisleriyle görüşecektir. 
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Pembe, Kara J. ı·v· ta ım .. tı ., 
------------------------

Falcı lıa ın, ııeıu.ı· ;~~ ve Eıo,. s ~• ö ntj1$meğ~ 
gelenin oğlu ol !)unM tıf" ··~tti ve ... 

İşte ikimizde denizde borularak ~imdi 

1 

tarafı, bu adam tepeden tırna~a kadar 
Mnmuı.ranın dibini boylamış bulunuyo- silı>hlanmış bir vazivette bulunuvordu. 
ruz... Belindeki meşin silahlığındn bir çok 

Bir az sonra büylik balıklar ~lip vü- kamalar, bıçaklar, ve ellerinde de kalın 
cudumuzu delik deşik edet'<'kleT .. demir kıskaçlar, kelpetenler taşımakta 

Ben fala bakıp bizim i<'in öHlmden idi. . .. 
kurtulmak milmkiln olmadığını snno nn- Ah. hıç şuphe yok ... Bunlar hı-r hal
lntmıs dPiiil miydim ? Bak sözUm nasıl de padişahın cellatltm olacıı.klardı. Ve 
dot!ru çıktı! · ' Memo ile Penbenin işlerini bttirmeğe 

Memo eli;le yerl ve du•.ran yokfodık- C{eldiklerini iki herifin pervasız hnrek!!t
tan sonra boğuk bir sesle kansına cevap lcr~ kat'i bir scrahatle şimcli ap açık gös-
vererek: · tenvordu. 

- Baktığın fallar gibi l~te bunda da Memo korkusundan. tekrar bay~ldı. 
yanılıyorsun, dedi, burası deni2"in dibi Penbe bu .. korkunç hcrıflcre dnha zıya
olamaz. Hani, sular neredP?.. de. bak°!.a~.n _tahammul edemlyerek el

Yerler bütün merm r ta larla örtülü lerıvle yuı:unu kapadL 
duvarlar hep katı kayalardan örUlmU~ B.u ~rnda cellatlardan birisi ötekine 
bulunuyor. Hiç bir yerde topraktan eser dcdı kı: 

"rill dij!i f in b ka nl k b" - Elindeki feneri yere bırak .. Evvc-
go_.2 me

1 
ç u ra ı ye.r ır me- ll hangi!lini haklam!lğa ba~lıyalım der-

zarna o amaz... K d ,_ k d Olsa Isa b b · d l k sln) .... arı an mı, yoıuıa ocasın an 
o urası ır zın nn o aca ... mı işe mübaşeret edelim). .. 

Ah Pembe, bizi yakalatıp buraya kapa- Aman ye.rabbıl... O dakikada Pen-
mıc: olacaklar!.. . benin kulaklarına inanamıyacağı gelmiş-

Bu sırada dışarda ayak seslennden tL Kocası ile kendisi lıaklı:ında müthiş 
mUteve1llt btr takım patırtılar duyuldu. bir cezanın tatbikine başlıı.nılacağını 
Bunları işiten Pembe korkusundan ko- illn eden bu seda ona hiç te yabancı 
casmın yanına sokularak titrek birse. değildi ... 
le: Sakın aldanmış olmasın!... Yıl1arcn 

- Bak, sen de duyuyor musun' .. Di- zaman evvel bu ıesl işitti~ine Hhir 
7e mınldandı, dışarda ad::ımlar do1ac:ı- olan çingene kansı belki de yanılayor
yorlar. Muhakkak blrl öldUnneğe geli- du ... 
yorlar- Penbe gözlerini açarak karşısındaki 

Memo kulak verdi. O da bu sesleri adamın yüzünG tetkik etmeğe başladı. 
karısı gibi bariz bir <=urette farlc: etmiş- Evet, işte o, ta kendisi! ... 
ti. Korkusundan Çincıen•nin göılerl Uzun ııenell"rdenberi görmediği oğlu 
1uvalannda bir misli dı:ıh~ bUyümUştU. ılmdl karşmnda bulunuyordu! ... 

İşte ayak sesleri yakl::ı5ıyordu .. Bu Zindanda bulunduğunu, muhakkak 
sesler git gide canlanmakta bUyUmek- bir ölüm tehlikesinin karşısına dikilerek 
te devam ederek kapının önUJ*e kadar hayatına kasd etmei?e hazırlandı~ır.· 
yaklaşmıştı Ve oraya vamuısını mlitea- birdenbire unutarak Pcnbe keskin Lir 
kip ses, sada birden bire kesilmişti.. çığlık konarak: 
Şimdi bu seslerin yerine, knmnın kur- . - Oğlum.... Hayatı.m... Aliciğim 1 .. 

calandımnı anlatan baska sadalar. omıh- Dıve haykırdı, bu sensınt. .. Evet. mu
tarın kilide sokulmasından mUtevellit hakkak sensin .•. Bu gözlerim ve bilhas-
madent gıcırtılariyle doluı;ordu.. sn sana karşı durduğum ge~gi ile dolu 

· bulunan bu kalbım beni nııla nldlltmaz 
Pembe ile Memo, CeJla,i;n bıt'~~ı a~- Yıllardanberi seni kaybetmiıştim. 

tında be~leyen adamlar '.Iıbl derin .hır ~ükür tanrıma bana bugünü göst~rdi. 
korku içınde kapının açılmasına ve ıce- s,.ni dünya göziylc görmeğe muvaffak 
rlye girecek ndamlann görilnmeslne in- oldum. 
tizar edlyorlardL.. Ve böyle diyen Penbe büvük btr e"-

Kal't ile kocanın bu intlzarlan o kadar vince kaptlarak hemen yerinden fırla
~un. sUrmedl. Kilidin içinde anahtann mı~, 0 uzun boylu, iri yapılı herifin '12~ 
dondilğUnU anJatan son !>ir Jncırtt du- rine aılmıştı ... 
yuldu. Ve bunun akabinde k.ipı açıla- Zindana gelenler - karilerlmiz anla
rak kuvvetli blr ışık zmdanın lçlni bir- m1Ş olacaklardır - iki sihirbazın öldiirul
den bire aydınlattı... mesl hakkında dördüncü Muradderı 

Çingene Ue kansının g6zlert bu ışı- emir telakki .eden cellat kaTil Ali ile 
tın tesiriyle O anda kamastı Sonra ya- onun muavini hamal Ali idi... 
va~ vavaş nyava ah!llrak içeriye giren- Kara Ali. Penbenin boynuna sanlma-
leri seçm~e muvaffak oldu_ at üzerine ilk önce bir az .şaşmnı,tı ... 

Bunlar iki kişi idiler .. önd.-ld adam Fakat bu .-şkınlığı o kadH unın sürme-
ellnde bQyQ1c bir fener ~ıyordu.. mişti. ÇDnkil kendüi de blrdenbire ana-

Öte1d herif izhandut yapılı, uzun 'boy- aını tanımı~tı ..• 
lu, dev gibi bir tahntı.. hin en korkunç - 8 1 T 1\1 E O 1 -
.,.,au ınaaacaı:ıı:ıeısı:ıı::ıu:uıı acıı aa:ı~~aaı::ıaı::ıanaaı::ıaı:ııcaaaı:ıı:ıacı::ı ı:ı cıı::ıaı:ıı::ıı:ıı:ı 

lstanbuldaki son yangın 
tahkikatı bitirildi 

Ram Patrikhanesinin mahzenlerindeki dini re
sfmler ve heykellerle kıymetli tablolar da yandı 

İstanbul, 22 (Yt-ni Asır) - Fenerde Gazeteler, Rum patrikhan~inln mah-
çıkan ve 94 evle 2 cami. 1 mescit ve Rum zenlerinde bulunan 300 ~enelik dini re
Patrikhanesi ikamet~ah kısmının küle simlerle heykellerin ve kıymet.11 tablo
milnkalip olmasına sebebiyt>t veren yan- iann da yandığım bildiriy >r1ar. 
gın tahkikatı ikmal edilmistir Bu mak- Kızılay cemiyeti felaketzedelere 
satln yan~ın yerinde ve Patrikhanede battaniye ve çamaşır tevzi etmlc:tir. Be-
kec:if yapılmıştır. ledivede sıcak yemek vermektedir. 
Yangının, elektrik konta~oıın kaza- Vali yangın sahasnia gi.forek yardım 

en zuhur ettiği kat'I şekilde lesblt ohm- işleriyle meşgul olmı;ş. harik7.edelerle 
muştur. görüşmilş. ihtiyaçlarını sormuştur. 
~--.... ~~.CCOOOc:iCICl~~-'-1.~.r..o:r~~~..O. 

Meınurların dil inıtihan-
larına dair tebliğ 

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

Ankara, 22 (AA) - Maarif veld\le
tlndf"Il teblir, edilmiştir: 311 ... 6 ve 3659 sa
yılı kanunların 3 Ün<'Ü m,ıddelert hi.i
kümlerine göre yapıian dil imtihanları 
lcin vaki miiracaatların usule uygun 
olmalarını temin mattsadi le su nokta
ların taV?.ihlne lüzum görülmUştUr: 

1 - Yabancı dil imtihanına ~nnek is
teyenler için, mensup olduklan resmi 
C!aire veya mllesseselı>rin ıat işleri sicil 
d:ıirelcrin('e tanzim edilecek talE>pname
lcrin vl'killer heyl'tinin 10'101940 tarih 
ve 2111517 sayılı kararnamesine bağlı 
lkrı~c tnmamen uygun ol.nası lazımdır. 

2 - Yabancı dil lmtihanlanna girmek 
lc;!!'venlerin hukuki vatlvetlerinin bu 
lmtihana ginn°ğe ne ıierece mUsait olup 
ol!llodığını tetkik edl.'Cek makam men
sup rıldukları resmi daire ve mliessese
lerdir. 

Maarif veknleti sadece isteklilerin im
tihı>nlarını usulüne muvafık olarak yap
mak ve netlt>elerini meMun oldukları 
m:-ıkama bildirmekle mUkPlleftir. 

3 - Yanlış ve eksik talepnameler. 
usuliine tevfikan tam3mlanmak için ait 
oldukları m:ıkama inde edılir ve nazan 
d"kkatc alınmaz. 

4 - lnıtihanların May .s devresinde 

bulunanları için talepnameler 1-30 Ni
san arasında ve tkin:-iteşrin devresindP 
alanlan için de 1 - 31 Birinc-iteşrin ara
sında maarif vekilliğine gönderilmek 
Uzere ait olduktan milessesclere veril
mesi 11\zımdır. Bu tarihler dışında yapı
lan müracaatlar muameleye konma7.. 

5 - Doğru tar.zlm edilip vaktindr 
gönderilmiş olan talepnamelerin maarif 
vekilliğince kabul edıldiğine dair aynca 
tebfümt yapılmaz. 11gt1i namzetlerin im
tihanJara dAveti husust mensup oldukla
n mllesseseler tarafından yapılır. 

6 - İmtihanların tarihleri vaktinde 
radyo ve gazetelerle bildirilecektir. 

Almanlara göre 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE · 

gemisi ve iki bUyUk ticaret gemisi ağu 
hasara u~atılmıştır. 
Kronştadın garbine çıkan •İlk teşrin 

lhtilfılh saffı harp gemisi ile birinci sınıf 
Kıröf kruvazörüne ikişer bomba isabet 
etmiştir. Di~er bir kruvazöre de dört 
bomba isabet kaydedilmiştir. Bundıır 
başka 3 muhrip, b!r mayn gemisi ve biı 
topccker tam isabetle hasara uğratıl 
mıştır. 

ok ··es_ir 
ye • 2 t•p -

k ... rte ee ·!di 

ee •rlu fabr·ııa.u ile 
0'11 e~Vll mü O. ele 
i ~ I!':; ~ ?!"'" '"' '"",.,. 

nr vn5 .J >!!hı~eti .. 
Keciburlu fabrıknsiyle Bornova z.irnnt 

ınücndcle istasyonunun sıı.., temasları 
ve iş birlil:Jcri net'cesi olarak kUkürt 
cevherlcrimizden iki (.-eşit kül,ürt elde 
edılmiştir. Bunlardan birisi ha~ küklir
dU olup kUHemeye karşı en iyi net:cele
rl vcnnistir. İkincisi ise Antrakaya knr
c;ı hnzırlanmıs bir kükürttür ki bu kti
kilrt gecen sene bUtiln bni:'ilanmızda Zil· 

rar yanrn Antraka hastalı~'lllı tamamen 
önliycccktir. 

--------
Ene b~!~e.tf. 7!r~at 
ın~~fl:'lmea llnrs 
!;ÖrÜ~'~!'!U ... 
Borno\·a Ziraat mücadele ista .. yo 

mında Eı?e böl1tesi vilavctlcri zirnnt mc
murlnn icin ~Ucadele km-slan aeılmış
hr. Birine! nartiye dahil İ7mir. Manisa, 
Aydın. Mu~la ve deni?.Ji vilayetleri me
'TlurlnMmn kurc:1arı dün bitmistir .. Bu· 
"iln Balıkesir Bursa ve Kocaeli vilavet · 
lprl memurlannın kursları başlıyacak
lır. 

Kurslara Eı?c böl~esinde bütiln mah· 
o:ulfltına ve istihsalatına zarar yaoan ve 
"anmnsı muhtrnıel o1an nebat hastalı1c-
1arının son tetkikleri ve bunlara karşı 
alınacak ~cdbirler gösterilmektedir. ---------
Y~~'İ !!~!!~ EF-H~~i ... 
Sehrimiz ilk okullannda dUnkü pn

Tnrtesi Minllndcn itibaren tedrisata baş· 
lanılmışbr. 

Orta okullarda teclrisata 25 evlUldn 
"1nslıvac-ak. mazereti tnnkbul ı:?Örtilen ta
lpbeni;, kmnt ve knhullerine b1rincl teş
rinin 20 si~e kadar de,·am edilecektir. 

---------
y~r. 1. !~1!.~'!'INA 
P!!!! VBl'.1!.D!... 
ViUlvet nafıa miidürlfülli vn{murlar

r1an e~vel vol inşaatını ikmai icin faali
vetini arttırmıc;t.ır. Bilhassa tur.stik yol
lıırla könrUlerin tımtlrlerl hlrin önce bi
tirilmesi fC'in cafıı::ıfmaktadır. 

Kale önü mevkiindekt beton ktsmil 
~nı;aatt cok ııerJemlstlr. Araocı - S<ıfou\r 
tun!rtik yolunun inAAc;ına devam edil· 
mektedir. nii?er vollar da peyderpey 
tamir ettirilmektedir. 

---llı#W---

ZARITADA 

BiP. JJo~ 4 yosıttdalll 
C'Oellja tildördfL 
Ödemhdn Ada~me köytlnde mezar

lık alttnda taslarla örtUUl bir çocuk ce
sedi bulunmustur. 
Zabıta taraflndan vaınlan tahkikata 

qlire; İsmail oıtlu dHrt vasında Ali Sa
hin so1cakta oynarken Halll oğlu Meh
met Aka alt kocun hücumuna uıtranuş, 
azılı hayvan zavallı vavnıealbu boynuz 
darbeleri altında öldilrmOstnr. 

Mehmet Ak bu hAdiseden her neden· 
c;e korkrnus ve vak'ayı 1tizled:m zannile 
"OCUltun ölilsUnO kimseve ~aber verme
den mezarlı~ götürerek taşlarla ört
mfürtllr .. 

Mehmet Ak t~vklf ve adliyeye teslim 
edilmistir. 

~A.Ml?.Dl!H '18LFH 
Bar m~'!~d boflı:fle!u 
Çeşmenin Köste mevkilnde bir deniz 

ka'7.ası olmuştur. 
f cinde gUmriik muhnfRza memurla· 

rından Hasan Pavdarla Sakızlı Uç Yu
rıan mültecisin!~ bulundu~u sandal. 
Köste köyiiniln Tok burnu acıklorında 
fırtınava tutulmuş, n!hayet batmıştır. 
Gümrük muhafaza memuruyle iki mül
teci Yunanlı vüzerek l·arava cıkmışlar
sa da Sakızın Hardele kövünden 21 ya
sında Kosta İspntira knvbolmuştur. Bo
ğu lrlu~ı tahmin edilmektedir. 

F 11~Jnan11~ının ,,,elde· 
r·nı a'-vrhen öldü.. 
30 vasında Rıdvan isminde biri Ces

medc Ovacık köyünde Cntal Azmak 
mevkiinde kain validesi Mediha ç:ft
ciye ait ahırdaki eseklcrl almak istedi
~i sırada ahır çökmüş, enkaz altında ka
larak ölmüştür. 

a~// ...... ~~~J 
i izmir Yabmıcı Aslıer
§ lilı $,•besi BıqJıanlı· 

i ğından: $ubemizdc yoklama gören ve sınıf 
alan 337 dojhımlularla ve askerlik 

§kanununun 85 ve 86 ıncı maddeleri
~ ne göre muamele ı;?ören yoklama ka
~ cağı ve bakavalardan sınıftan ayn-

Serbest kahve satışlarına yarın başlanıyor 
-------

46 ahrı · s dükkanına bin 
çuval kahve verildi 

:lahv ler 250 J;D'em üzeffinden dtivülmüı veya 
lıavı4ıı1Jmu$ ~elı·ır elı halinde satılalJileceıı .. 

Yarından itibaren serbest knhve satış-! grnm kahve satılınasınn karar verilmlş. 
larınn baslamıcakbr. Tahm'sler tarafın- tir. 
dan yapılaca~ olnn bu sat~larda l:ahve· Arzu edenleı-c kavrulmuş çekil'dek, 
nin kilosu 268 kuruş olnrak tesbit edil- istiy?nlere de öcütülmUş kahve verile-
miştir. cektır. 

B, ·ı }!\ •· .. • d'l"k Kahve tevziatı mUna.c;ebctiyle yapı-
ıze veı·ı en mo uma .. '\ gore şım ı ı ) t tk'kl · ,,.rd'M ti ö an e : enn v.. ıF.• ne ccyc g re, 

tahmisler vac;ıtasiylc halka bin Çu\•al İzmirde mevcut 46 tahmisten 23 {l knh-
kahvenin tevzi edilmes! muvafık görill- veleri motörle, 20 si dibekle, UçU de el 
müş, her ihtiyaç sahibine azaml 250 şer değirmeniyle öğütmektedir. 
~-~ ~ - ... r.r..rJ'"~..r..r.r_.....-:r.-~_r.- .,.. .,.~J.:Cer-'~~..cr~~~ 

Tic~ret Veka,etinin te~liii 
-~~--~~-x*x~-~~~-
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Caz >•ağı ( cift biiyük teneke ) 711 Kuruş 8 santim 
Benzin (çift büyük tenekr.) 931 c 69 c 
Motorin (cift büyük eneke) 57 c 64 c 
Gar. yağı dökme kilosu 20 c 30 c 
Bcn7fn dökme kilosu 32 c 79 c 
Motorin dökme kilosu 13 c 19 c 
Caz yağı dökme litresi 16 c 65 c 
Benzin dökme litresi 2 3 c 96 c 

3 - Bu esas fiatlere nazaran Aııka- ı RZami aatıt fiatleri şöyle tesbit eclilmi~
ca, lstanbul ve lzmir için müstehUke tir: 

Ankarada lstanbulda fzmtrde 

Caz yağı (çift hüvük teneke) 
B .. nzin ( ı;-ift büyük teneke) 
Motorin (cift büyük teneke) 
Caz ya~ı dökme kilosu 
Caz yağı dökme litresi 
Benzin dökme kilosu 
Benzin dökme litreııi 

K 11ruş Kuruş Kuruş 
910 905 905 

1125 1130 rt25 
745 715 695 
27,95 27,80 27.80 
22.90 22.80 22.80 
30,90 31.10 31.10 
21,90 20,60 20,25 

znviat iskontosu ilavesi aüretlyle tayin 
edilir. 

4 - Diğer yerlerde gaz yağı, moto· 
rin ve benzinin azamf sahş fiatlerl. bu 
tarihte zikredilen depo esas fiatlerine 
istihlak mahalline kııdıu hakiki nakil 

5 - Bu suretle şirketlerin bayi teşki
latı bulundurduğu şehirler için tesbit 
edilen azami satış fiatleri mahnlterinin 

ve teslim masraflariyle mahalli nısum en büyük milkiye memurlarına bildiril-
ve (varsa) şirket bayialerinin karı ve mİ!ltfr. 
~~=""~J.rJ"'~CO~"":Jt.~~ 

l'"züm ve incir §atışları 
• BJ\ŞTARAFI 1 lNCİ SAHİFEDE - ~tışlar Uzerinde mutabık kalınmıştır_ 

önünde bulundurmak mUstahsilin ve Bu satıslar rekoltenin pek hızlı bir tfe
tUccarın menfaati iktizasıdır. 9 numara ki1de tUkenmcsi yolunda faydalı bir 
Uzilm borsada 42 kurostnn muamele adım olacaktır. Tilccar, ihracat bahsin
gönncktcdir. 7 numara 38 kuruştur. de acele etmemejtl menfaatleri icabı 
Bor~a fiatleri dış piyasa fiatleri ile bulmustur. İncir rekoltesin~n dörtte bi

karşılaştınlınca tllccarın bu işte mem ri ve UzUm rekoltesinin onda blrl ihraç 
leket menfaatine uvgun b!r vasıta vaıı:i- edilince piyasada daha bUyUk bir fe
fe~i gördüğil anlaşılır. rahlıkla karşılaşılması mUmkUn olacak-

Bugünlerde ihracata mUteallik bazı tır. 
~cocı:ıı:ıc~cccc~JCcoaı:ıcı:ıoı:ıaoı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı::ıı:ıı:ıaaı:ıı:ıı:ıı:ıaaacıc 

Araba ve hammal 
ücretleri artı vor 

Ticaret odas1 idare heyeti dün top
lanmtf, hayat paha1ıltğı sebebiyle ha
maliye Te araba tarifelerinin arttırılma
" hakkındaki talepleri milzakere etmiı
tlr. 

Haber aldığımıza göre, oda idare 
heyeti talebi makul görmüş ve hamali
ye ile araba tarif elerİ.Qe bir miktar zam 
yapılmasını kararlaştırmıştır. 

-------
YENİ 
Adliye tavinlerl 
Avanos h.1lfrn i B. $cm'i Gerçek 50 

lira maaşla Seferihisar hrucimliğlne, 
Bursa sorgu hakimi B. İhsan Tümkôn 
35 lira maasla Urla sorgu hakiml!ğine 
tayin edilmişlerdir. 

-----
İHRACAT BtRL!KLERİ 
Heyetleri lctlma etti 
İhracatcı birlikleri idare heyetleri 

dün birl:kler umumi katibi B. Abf İna · 
nın reisliğinde müşterek bir toplantı 
yaomışlnr ve ba7.ı idari meseleleri mü 
zakere etmişlerdir. Ayni zamanda ge
t>P.n hesap cetvelleri tetkik edilerek tas
dik edilmiş. birl!kler ıyırnına yapılacak 
temas ve münıkereler için her birlikte::ı 
ikişer aza seçilmi tir. 

Benzin sari i yatı 
hah.kında lrarar 

Valilerin tenılp ve emirleri olmadan 
benzin aarfiyatına müsaade edilmiyece
ği haber alınmı~tır. 

Fuar mevsbntnde 
zabıta ınılıaatı az oldll 
İzmir emniyet müdUrlüğU tarafından 

hazırlanan bir l<>tatistlğe göre. bir ay 
devam eden fuar esnasında İzm'.rde 220 
alelade zabıta vak'ası olmuştur. Bu vak
alar c:ok hafif suçlar olup ekseric;i sar
hoşluk ve bıcak taşıma hAdiseleridir
Geçen sene ayni milddct zarfında 252 
vak'a kavdt'dilmişti. 

Yine 20 ağustos - 20 eylill zarfında fu
ar dahilinde valnız iki sarhoşluk, bu· 
kalpazanlık ve Uc: bı~ tasıma bAdisesi 
olmuştur ki bunda da evvelki senedcki
ne nazaran yan yarıya bir eksilme var· 
dır. 

Müralıa!Ja fıonds~mı 
yeni lıararlaıe ueıedl .. 
Fint mürakabe komisyonu diln öğle-

den sonra yaptığı bir toplantlda yağ fi
ntlerinin indirilmesi, peynir fiatlerf hak
kında bakkallar cemiyeti tarafmdan ile
riye süri.ilen dilek, sebze fiatlerinin tcs
biti, yerli kaoot bezi ve pamuklu fiat
leri işlerini görüşmüş, bazı kararla ver-
mişt

. 

ır. 

• ıı· ~a 1i ·t a 
I~areketi 

Yapacak m? 
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nın aydınlık cihetleri de vardır. Bir 
re artık şuna inanmak lıizımdır ki 
mnnlar Rusyada miitlıiş zayiat vcrrtı'ı' 
tedirler. Almnn orduları. sevk ve idil 
deki iistiinliiklcri saveı:;inde (ok pft 
mm•affnkıyetıer kazanmakta iseler 
Kızıllann bul?iine kadar h~ milyon~ 
şi knyhcttiklcrini iddia ettiklerine ~0• 
Almnnlann da en nz 2 - 3 milvon zro 
vermemeleri imkfmsızdır. Bu şartlar d 
hilindc Alman J!nyrctinin hnncl htı 
kndıır ileri ı?ötilrlileccği kolnylıkhı !"' 
tirilemcz. Manmnfih cenup ceuhesı 
Almmılann sabırsızlıkla brklcdi 
inhidam tahakkuk ctcc bile dii!cr 
ordularının ayni akihete utrratı 
yani tanı hir tnsfiyenin yapılması 
çok aylar daha mücndclcnin dc\'8111 
mec;ini ururi kalacaktır. Her halde 
baharına kadar Almanlnr Rusya 
solınt"1ennden kuvvet aynıuıuya 
dır. Bazı askeri ntiinekkitler bu ~ 
yı ı:öz öniinde tutarak Rusyaya bir 
rnftnn hol bıyynre \"e hnm malz 
gönderilirken r;nrpte ve Akdenizde 
7.1 sac:;ırtma harckctlerl yapılabil 
kanidirler. 

RunlAr vaziyeti şöyle muhakeme 
tnclrtedirlcr : 

Franı;a ydalırken. tn!!'i1feredo bil 
bir ordu mevcut dcirildi. Bul!iln Bri 
y11 ndl'l:mnda en ~ükemme1 silii 
mifrehhez bes milyon kişlfik a7'.a 
bir hareket onlusu vardır. lnırl1ix1ef 
orduyu yalnı'& tedaflii mıık.c:nlbrl• 
lıyaınn7.lar. İnisyatir nlarak ha 
J?ermcğe mecburdurlar. Zira Alınl" 
simdi ln!!iUz imparntorln~ınun , 
il?crtnıtcdir. Fazla ihtiyntktırlıi!ın tık~ 
ihtiyatknrMc sayılmı;:\·acnğı r.riinlet' Y~ 
Jııo;mıstır. İn!!i1tere kin ynuıln .. nk P'. 
k<'nıti <'Rll dnmanna tcveecüh _,, 
tehlikenin hı7.mı azaltn<'ak f'nrf"lt-re fİ 
\•tınnakfnn iharct olabilir. Bfi:vük ],ı' 
fanya t!'enel lcunna:'.\'t övle hnrel•et 
t"'"ec:sül ctmcl!e mecburdur ki bıı 
Rm;va harbinde aksi tesiri derhal 
leh ilsin .. 

En bih·ük tehlikelerin müstace 
kcshetti!tl bir dc\'l'edc f ncrifü.lerin 
rat'lanncln betactle mi hareket e 
leri. yok"'a vaxiyeti kurtarmanın 
luılıil oldu~ınu ispat mı e etekleri 
rii1ece1dir. Bövle nsikolnlik ôıllarb 
rar verebilmek kin fevknli\ile 
7.0rluk1ann &7'.ametin~en y1lm1yttn 
faye ihtiyaç ~"ardır. lnıi1li!er ispl ıttl_ 
bndaki fopralc1ar.la va-rlvetin kend ~ 
ne mii!lait oldu~1ıno hl~etmMM'!le 
rar1an bir ~nrnm dar~l nltıbntT.IJf 

SEVKET RtLG~ 

Milli Şel im;z;n 
cevabi teleral lorı ___ ... ___ _ 

Fuann kapan1'ı münuebetiyle çeki' 
len tazim ve bağlılılk tclıı:rafına r-' 
vaben Milli Şefimiz tarafmdan b#' 
tediye reisi doktor Behçet Uza at" 
i?ıdaki cevap gönderilmi~tir: 
lzmirln güzel eseri olan Fuarın ~ 
vaffakıyetle lcapanmasından rne:; 
nun oldum. f zmir belediyesini 
sizi tebrik ederim. 

S< vvetlere eöre 
- BA.~TARAFI 1 iNCt S.\ilJFF..V:l 
Londra, 22 (A.A) - Muskova r8 ıflt 

su dün akşamki neşriyatında Odesa 1 
dafnasının her gün geçtikçe kuV\'~ııı'. 
d!ğini ve müdafilerin. muazza:ıı ./\ e';ıj 
kuvvetlerine ağır ~'Syıat ve'l"dırdıkltıf'I( 
bildirmiştir. Spiker şunları illive e 
Ur. ~ 

- Dinyeper Uzerinde kl\in Hort\; 
adasının istirdadı üzerine ada eh~f!I' 
adayı istirdat eden Sovyet kıtalııuıtl' 
vahşiyane bir surette öldürillerek ··lıflt# 
)erine hafif bir toprak tabahsı örtU~ 
bulunan Uç Sovyet askeriyle bir b I' 
bakıcı kadının müşterek mezannı 
termişlerdir. -1, 

isçi ve Esnaf birlilıleri 
merlıez hevetl to?t!andı 

Moskova, 22 (AA) - Tas Ajan51 iJ 
diriyor: Beyaz Rusyamn Alman fııV' 

_ __,_ kıtaları tarafından istilaya uğravıın iti' 
P AMİVE7'1.f sımlarında çetelerin fiialiyeti ~itti tÇt' ııı 

Diln saat 13 tc lşci ve esnaf birlikleri 
merkez heyeti birlik binasındn bir top
lantı yapmışhr. Bu toolanttda parti ka
za idare heveti reisi B. Tahir BoT ve 
birlik milrak:bi B. Osman Turgay hazır 
bulunmustur. Toplantıda daiml heyet 
seçimi yapılmıştır. 

-------
SfLD M'USAS llAKtARI 
PAZARA BASLIYOR 
Bu hafta Alsancak stadvomunda şild 

müsabakalarına en kuvvetli takımlar 
arasında başlanacaktır. Müsabakanın 
hakemleri ve oynayacak takımlar şun
lardır : 

.BİR rüR.K BA 'J! AHI kişaf etmektedir. Henüz tamamlan;;il"J 
Kemalpasanın Sarılnr köyünde otu. olan haberlere göre Mohilef ve d ~ 

ran Cafer kızı bayan Ayscnin hava ku- böl~elerinin miltenddit kısımların ıı ~ 
rumuna 25 lira teberrü ettii",ri memnuni- EvlU!Un ilk 15 giinü içi.nd~ cete1~1• ~ 

etle haber alınmıştır. Alman .. su~ay ve as~erı öl~~~ {) . .,, 

[

Y ~ı::ıı:ıı:ıı::ıı:ıcc=ccıcı:ıcı:ııcıoı""- tahta kopru, 12 demıryolu kop~ ı<''~ 

H A 1 tank, 204 kamyon, kUllivetli mlihı~ toP 
ususı teçhizat ve yiyecek maddderiyle 11,ııY 

64 motosiklet tahrip etmiş veva kt~ı.-' 

Y f R • · lamıyacak hale getirmiş ve iki ~ ç~ usu ıza mat deposu berh~va.eylemişl~rdı~t~ 

Okulu 
giinlerde kuvvetlı hır çete bır $1,1 
süvari birliğine devriye geı.di;?i b!:r<filr 
da hilcum etmiş ve elli Faşisti öl.dil ti'!' 
tf"n sonra hir .cok at ele ~ecı~e if' 
Minskten Bolruıske kış t~hızat'ı fl ~ 

Ana ve ilk kısımlanna yeni talebe tihkam levazımı götilrm0 kte 0 11 tt~P 
28/9/941 pazar günU saat 14 te Altı

nordu - Karsıyaka .. Hakem : Fehml Eriş 
Yan hakemler : AH\ettin - Osman_ 

Yine ayni gUn saat 16 da Göztepe 
Ateş .. Hakem : Mustafa Senkal. Yan 

~--•••:ıocıaaoaıaaı•:ıocıoaolll bakemJer : M. Necati· Faruk.. 

~ 
lanların sevkedilmek Uzcre 26/9/ 
941 cumn glinU akşamına kn ar şu

S bemize müracnntleri ve hilafına ha
reket edenlerin askerlik kanununun 
muaddel mndde1erine göre siddetle 
cezalandınlacaklan ilftn olunur. 

1-3 

kaydına 8 evlül, derslere 22 eylill ~ nakliye kolu çeteler tarafından le ,. .. 
tarihinde baslıvacaktır. Uzak semt- 8

1
~ edilen bir pusuya dilsilrlil:nüş. ~~diJ~ 

ler fçin otobüsleri vardır.. man askeriyle iki Alman subayı~ ,o'_ 
B8$h1rak - Kestelli nıddesi mUş, techizat ve malzeme tahr:'~ ~ 
No. 76 TEtEFON : 2914.. miştir .. Çe:eler vatan haini Stupın 

JHIHIHHaa; :ınauı::ıcıuı:ı:ıı=ıcaı:ıa0& şuna dwwşlerdlr. 



&t ~l E y IA tt 1.. SA JI'. 1 ıo~t 
--:.....ıı %::::::: ws !E : -

~ 9-.._----~-- -----------~~_:..,.~~~-----------~ 
l ·- -·- - - ·- - ·-· 

Bir Zamanlar 
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B 1• r • ııı 111111111 

1111111111111 

olyon Vardtl! 

Tarih bir tekerrürden mi ·barettir ? 
mı Si 1 Wf 1 ••-• . -·-. - ... _ .... ,... 

-31··· 

YENi AS'IR 

<'- -·-·-·- • -·-·-·-·-·-·-·-·-<· 
Okutmak ve oku
mak için tecriibe 
edilıniş usuller 

1 
~·-·-· J C_ll_l_t_a_ı_l_ -·-G-·•.) 

Y 1W:I1 : GAZALI SAL TIK 

-2-

9 - Ara sıra talebeye, nğızdnn yahut 
yazı ile cümleler halinde muhakeme ve 
mukayeseye nlıştırncnk fikirler verme-

ilan 
Evvelce vil~yet hususi hesaplar mü

düriyetinden mUzaye-deden mülkiyeti
me geçen mermer taşlan vine bilmüza
yede satışa çıkarmış oldu~mdan talip 
olanlann şehri halin 26 O('I Cuma günü 
saat l5 de Kançeşmede D~mir yolu üs
tünde 88 numaraya mllre(';ıatlan ilan 
olunur. 23, 25 (2081) 

BE(...SOGVICLVGV • İDRAR ZORLVGU 
VE 

BöbUtek hastalıklarına karşı 

BELSAMİTOL KULLANINIZ 

Belsamitol idrar yollarını temizliyerek hastalığın ilerlemesine ve kana ka
rışmasına mlni olur. Biliımum idr.lr yolları hastalıklarının tedavisinde te
siri ket't ve emsalsiz bir müstahzardır .. Eczanelerden arayınız. 
SATIŞ DEPOSU : SA.Mİ AKSU, Bahçekapı İş Bankası arkasında Rahvan

cılar sokck No. 5 
~'>ı!~:ıeııı:ıoccoccccoa~_...~_......eo-J:cO""..r..r..,r..1;~.r~..r..c:oc:.--..rJCCCr~ ~IGl'ın s ağustosta ba$lıyan mMfıa il taarrr;ız

....,, biiyülı gayretlerle 31a ılcDı~ı hın~~'f2 Naı;o! .. 
yonun istilasını durduramamış~• ) O - Dersler ilerledikten sonra ba- ~ DAHİLiYE MÜTEHASSISI 

hisler içinde biribiriylc az veya çok mü- ~ ıtuA YENEHANE : İkinci Beyler 
nasebeti olan fikirleri, meseleleri bul- ~sokak No. 25 ırı,~r Aleksandr Moskovaya 2 3 tem- anlamışlar ve Smolenski mümkün oldu

lrı l •asıl olmUJtu. 27 temmuzda ğu kadnr tahkim ctmi,Ierdir. 
d~ın milli müdafaa teşkilatı vücu- Rusların ricat halinde olmalarına 
't Rel.ıniş , her taraftan para, levazım, rağmen kırılmamış olan mukavemetleri 
1-ırı•e IÖnüllü teklifleri yapılmağa ba~- karşısında Fraruıızlar yeni bir taarruz 

durmalıdır. TELEFON 3956 .. 
11 - Okutulan önemll bahislerin ~""-"'Y<....">"'.v ,,. .. ....._...,,.. ....... ........_~ T. C~ Ziraat Bankası 

Ç!b. vapmak mecburivetinde kalmıslardır. 
>. .r Senpetresburga ve oradan Abo- Bunu temin için Mürat süvarileriyle iler
de1rr1dcrek lngilterenin Rusya nezdin- liyerek Rusların sol cenahını tehdit et
~ R lefiri lord Cathcart ile lsveç kralı miştir. 

mihverlerini teşkil eden bir cümlevi, 
yahut bir kelime, bir ismi söyleyip de
lalet ettiği manayı, teferruatı hatırlat
malıdır. 

12 - Bazen beş on tane bir aradB 
pek kısa sorurlar tertip edip pek kısa 
ccvı>olar Vl'zdırmalıdır. ~ lıaya arasında akdolunan tedafiü Grenedaiylerln ve kazakların yardı

ıı.ı~~ıü ittifak muahedesini tasdik et- mı ile takviye edilen Rus topçusu, Fr~n-
"'<flir... sızların mevzilerini islahlanna mnni ola- ve 

'ı.
3 •.;,·atoıta Smolenıkte biri-mi.. k d d f alı· t go··stermı'ştı'r dir. 

13 - Okutulan d erslerin hayatta nc
yarayabileceklerini düşündürmeli-

oıırı .... -.. -v ca erece e a ye · 14 - Ders kitaplarında görülen ba-
'- ~ bırinci Barklay ve ikinci Bagrati- Neyin mahirane bir manevra ile Rus- his başlarını nynen sormayıp onların ih
~ Ilı orduları 120.000 kişilik bir kuv- ların sağ cenahında görülmrsi. Rusların tiva ettikleri mana ve ifadeleri başka 

6 te*i) etmi,tir. mukavemetini bozmuştur. Rusların mu- türlü bildiren, tatbikat yollu sorular ter-
~ "İuıoıta toplanan büyük harp ŞÜ- kavemeti bazı yerlerde mckabil taarruz tip r'tmelidir. 
~da7 ağustos için hareket karan ve- cıcklini almıştı. Fakat bu vaziyet. Fran- (Böyle bir soruş. çocuğun zihninde 
~Cephenin sağ cenhı genenıl T u~ ~ız ordularının ileri harcldhına mani teş- birden bir şüphe fırınası estirir, bir dc
"1 ınerltczi general Doktorof a ve kil edememiştir. General Jünonun hare- ğişiklik ynpar, kararsız bir düşünme ha
~~~ahı da general urena Bagratlona kctsizlii'..ri Ruslara bir az: vakit kazandır- sıl eder. izahtan sonra sorulan bahsın 

i.t:'1'tir. mıştır. Bununla beraber, Rus kuvvt'tll'd tatbikat mahiyeti olduğunu anlayınca 
~ ordulıonnın 8 ağustosta başlıyan tcltru umumi rlcatl~rine başlamıstır. derhal kitabın fikirlerini kendine benim
'- bit taarruzlan belki de en büyük Bundan aonra, harp Moskovanın mu- ser bildiklerini istenilen şey üzerinde 
tf,~ Ve azimlerle yapılmıştır. Zaten kadderatı üzerinde hAkfm bir duruma kol'lvca anlatır. 
~olyonun ileri hareketleri bütiin tem- girmiştir. 1 Bir misal : Edebiyat denlndesinlz, 
~1.T içinde Ruslann tiddetll ve mü- 20 8ğuatoata Barklay ordusu Sll'lbo- 1 kitap ifadesine uygun olmak üzere bir 
idi rnukavemetlerlyle karşılanmış nevar üzerine ricate devam ederek Dok- talebeyi paııtural neviin tarifini, kaç 

poı~: fevltallde &'ayretlere rağmen Na
~llunu bu müddet zarfında lcuvvet
'llli plinlanna göre toplamaS1mn 
~ leçilememit ve general Ehle Di
._ • tlzerinde üç köprU bafUU almış 
..._~na Ojen de LubaviçkJye girmiş, 
~ Davuat ta nehri takip ederek 
ıa......-1:: l Ney kuvvetleriyle blrlesme~e 
~"yUfalı: olmuttur. Bu suretle 35.000 
tı.;edt •Üvari olmak üzere Napolyonun 
~eil>hcde yerle~n kuvvetleri 250.000 
ıı)lt 1cı 8'mı1 60.000 1tı,mk bir de ih-

turen kuvvetleriyle birleıımeğe c;l\lı11mı~ Çl"şit oldu~unu. buna dair bildiklerini-::i 
tır. 20 ve 2 t Dlnyeperl ~e<;~rek buTada söyleyiniz!> gibi bir sual karsısında 
bir miktar takviye kuvvetleri almıştır. bulundurunuz; hemen size aırasiyle cc
Aynl şründe BalfTation, Darogobuşa va- vaplarını verir. Fakat bir az ifade deği
rarak MoııltoYa Barklu kuvvPt)eri ara- şikliğlyle 0 bahisten hariç olmıyan : 
11nda muvaMlavı temin edebilmiştir. cpastural nevi hakkında bir mevzu yaz. 

Fakat ,Iddetll bir taarn1za uğrayan mak isterseniz bu çerçeve içine ne S?ibi 
Platovda lruval külliyesini 2 2 aP,-u9tosta fikirler alır ye tenevvü ettirirsiniz}• De
nehrin ricat eden Rua ordulan kı~mına viniz: talebede hemen tabii bir dura
.-ckmlş. bu suretle NapoJvon kuvvı-tlerl lema P'Öriirsünüz ve müteakiben kitap
T)inieperi yeni bir noktadan geçmiş ve taki örnekleri hatırlatınız, yahut ufak 
!VlikaiJukaya doğru ilerlemiştir. hah ya"'lınız; bir denbire anladıi'hnı bil-

14 UVVet elde bulundurmuştur. 
"'1: 1 te Napolyon Rasasnaya varmış 
'4-1 S gecesi Ostün kuvvetlerle taar
~'t Reçrni1o Ney seri bir hücumla Ne
~. t'-lciye bir süpriz yapmış ayni gün-

23 ağustosta general BaJ?ra,..lon veni diren «ha, eveti> gibi sözler iştirsiniz; 
bil' maneVTa yaoarak gennal Rarklaeın o zaman çocuk, içten bir sevinçle baş-
901 ceıH•hını teı:ılcil etmis: 2 3-24 ıı~uqtos lar anlatmaya.) 
.. ecf'si Rarkl 11q D,.,rn<Yobuşa ve Rregino- - Arkası Yasm -
va hareket ederek Dinieperin sağ c.ena- * 

C ııbniaya varmtftır. hında ve mevzi almışlardır. D07.EI.,TME: 

* 
"e ~rıera] Murat ta Neye IJtihak etmiş 
~r\ı rp, umumi bir tekil almış. l!'f'neral 
\. tıı"'ila ta Moskovaya giden büvük yo- Napolyon Moıkova yoll"rına varmıl! 
J- lidafaa için müatacel tertibat alma- bulunduğu sıralarda Rert'k Rusya ve l!'e
~d'ecbur lcalmJ4tır. Bu taarruzun saba- rek yakın .-rktaki lngillz sivasi fıuı)i
\İİrıı~ Neverofald Smolenak üzerine çc- "etleri hummalı bir seyir takip ediyor-

M ştt,, clu. 
~arefaJ Neyin ve :Keneral Muradın Rusya ile Osmanlı hükümetinln ara-
~ olduktan Lubnla, Smolenske an- "ını bulmak hutnm.tnda büyUk lr'"VT""tler 
~ mu mesafede bir mevzidir. Smo- •arfetml4 olan fnc;Jir srt":nerali Sir Ro
~ lae Senpctresburga 5 t 3 ve Mos- bert Vil~on Srootensk badiııelerl üzerc
~h 280 mil mesafede ve her lld baş rinde tetkikıııtta bulunmuştur. 
llG.;\,,~n çok mühim bir noktadır. (Bu General Robert Vilııon. Osmanlı -

a._" tı"bl 1). Rus ıulh mü:ıak~relerlnl lcolıwla!t•TTI'l1ak 
'- tt tnülüm mevki Ruslar 17 afustos- ve f nıdlterenln f 11tanhul elçisi Li!'lton 
~ 1e1an eden ıiddetlf bir muharebe- •ardım kin lstanbulda bulunm~ fakat 
~ti bnra terke mecbur ltalmıtlar fakat Fransız sefiri Andra._ıtinln PP]meııl ibe-
~~ 8'tan başa yakmışlardır. •ine f<1tanbuldtın ayrılmıştı. General Vil-

~"~torofun kuvvetleri, SO miTilk bir ,on Ue sefir Liston, Napnlvonun M'ıı,.ı. 
,-~n eonra Moskova ve Slobone- .,ın lıtanbula gelm~st Osmanlı - Rus 
... it olunu tutmuf, Barldaa ta Smolenak T'f"luhallt'matının yenidl'n başl•vacağına 

t.t_t\rıa takviyeye çalışmqtır. ~~ın ad etmlsf Prdl. Halbuki Ru!l)'l'nın 
~{~1 Ney kuvvetleri 19 Oineperi Tuna boyu ordulan bat kumandanı 
~··•• ~Ürat süvarileri de bunlan takip oımiral Çi§agof mlisaadekar bir vaziyet 
~· .Jmıştı. 
~r vaziyetin tehlikeli oldufunu - 8 f T M F, O f -

ı ccccaaaaıcaaaacıcaaaacc~cocooc~~ 

B ~ J,,,on hr,b~rleri orsa . BAŞTARAFI 1 fNCI SAIIfFEOE . 

CXOM 
?17 
4fl3 s

0
. SUleymanoviç 

412 zum Tarım 
~ Hro ve $il. 
3~ Albayrak 
~l R. Taner 
ı118 Alp. Karadavut 
181 1". Solari 
l] Af. Rag!t Nebi 
~ S. Erkin 
6(? liakkı Veral 
6l aalcı Yerli ür. 
So tsnaf Bankası 
47 Cemal Sipahi O. 
46 ~· Rem7.i 

45 
4Srnail Cakır 

41 \'. t. Talat Ku. 

40 lıöiza ihracat 
39 ztürk Lt. 

36 
38 
39 50 
42 
39 
37 50 
37 
49 
35 
41 
43 
48 50 
41 
37 
40 50 
41 75 
41 50 
43 50 

42 50 
48 
44 
46 
42 50 
47 sn 
45 
49 2!'ı 

46 50 
45 
46 
48 50 
41 
43 
43 50 
41 75 
43 50 
44 

kısmı henUz ele geçirilmemis bulunmak
tadır. Bu dUşmanlann imhası yakındır .. 

ALMAN HA VA ZA VİATI 

Berlin 22 (A.A) - Alıruın başkuman
danlığmın resmt tebliği : . 

Diin'f....;ı 11rı-nmıztfa ot>cen (Te~hir) ke. 
limesi (Te§Tih) olacaktır. 

tn~!~zlere p!ire :B!~~~aı-
h··1ır. •• ··~· .. ~ .... ili ı: .. ın~e .. ı .,_n ___ u 

vaziyeti vahim 
Londra. 22 (A.A) - Royter ajansı

nın diplomatik muharriri yazıyor : BO 
tün Bul~ar!stan~a örfi idare ilan edil
mesi basvekil Filofun maruz bulundu~ 
vahim vv.lvetl al\..tennektedlr. Mihvere 
bağlanan Filof hUkUmeti. kuvvetli müt
tefiklerinin menfur siya~tine mutlaJr. 
sekilde ~b! kalmıştır. Ne hUkUmet. ne 
de millet harp istemiyor. Fakat hUkU· 
met Bulmu- menafi ve ananelerini mih-
ver menfaatleri lehine demstinne~e mec
bur katıvor. Bulgarlar yeni nizanu ka 
bul ettiklerinden o derece ileri gitmis· 
terdir ki Macaristan ve Romanyanın 
Akihetine ~aktan ve Alman başku
mandanlı~ hesabına kuJlanılmak ihti-
malinden kurtulmalan imklnı pek az· 
dır. 

l'm!Jf'!!! P!ö••!~nden 
~o~!!ı o~!a Aziz 
aranıyor-

Edirnc Karnat?acına bağlı Umurhı 
köyiinden Soflıı oğlu Azi7.İn ner!'de bu 
luncluihınu bilenlerin Bucada 9 eylül 
sokaftında 23 numarada kardeşi cesıne
c! (Muhittin) e bilrlinneleri insaniyet 
namına rlca olunmaktadır. 

KIRALIK ODAJ..AR 
Birinci Kordonda kfün bir ev!n bir 

veya iki odnsı kiralıktır. Taliplerin bir 
havan ve yahut ana kız olması şarttır 
İstE>klilerin Tayyare sineması sırasında 
bakkal Haydara miiracaatleri.. 

1 - 2 (2068) 

Zeytın yağı presesı 

aıanıvor 

12 incelik az kullanılmıs sakan olma
mak şartiyle bir zeytin ycıi!ı presesine 
ihtiyaç vardır. Elir.de bulunanların Kar
sıyaka Salih paşa c-addesi No. 170 de B. 
Hüseyine müraCb.alları. 1-.1 (2030) 

~ ~.-lml ..... lllil.TRTR~G~wmıDı ........... 
rr ~ 

Hirincı sınıf miitchassıs Uoktor 

Demir A.li Kamcıoğlu 
Çilt ve Tenasül hastalıklan ve 
ELt;KTRfK TEUAVfLJ.;ıtf 

Birinci Beyler Soka!l No. 55 .. lzmil' 
t;lhamn Sineması arbsnda sabah
tan akşama kadar hastalarını kabul 
eder-

T~l.Jo;lı'ON : M79 

llEMSIRE VE HAHA 
Bakıcı APanıYQr .. 

Hemşire, hasta bakıcı. aşçı. kadıo 
ve erkek hademeler aranıyor. 

lstiyen1erin hmir Gazi bulvanndn 
SAr.LJK ~1 (Hususi hastane) mildür-
Uiğüne miiracaatlan. 1 - 6 (2050) 

tzMtR BELEDtYF1ltNDEN: 
Gaziler caddesi 1604 ada 46 parselde 

~7.50 metre mral:.baındaki arsa ve yol 
fazlasının bir sene müddetle kiraya ve
rilmesi i~i. bir ay milddetle pazarlığa bı
ra 1n1nııştır. 

Muhammen hl'deli icarı 25 lira mu
vakkat tMnlnntı l!>O kunıştur. Talinlerin 
teminatı i!l bankasına yatır3rak maltbuz
lnrivle 3/101941 -len 15/101!141 (d:>~il) 
tarihine k:ırlar haftanın Pizartr.!':i, Çar
cıamba ve Cunıa ~üneri saat 16 da encü
mene mi.iracaatları 

19. 23, 27, 1 3877 (2053) 

* 1 - İsmet kaptan mahallesi 1369 n-
~ sokakta parke tacılariyle yeniden dö
ı::!'me ynntırılması. f Pn işleri miidürlU
bündekl ke!ltf ve prtnamP.Si vechie ka
., .. tı zarflı f"1c•iltmeye konulmuştur. Ke
c:ff bedeli 126~2 lira 58 kuruş muvakkat 
tpminııtı 9!'ll lira 18 kuruş olnn ihalesi 
'l/11\1941 Cuma gUnU saat 16,30 dadır. 
'M"'l sayıı kanunun tarifatı dahilindP 
'1ıı7.ırl::ınnıı~ teklif mektunlan ihale gO
nU azAmt salt 15 30 za kadar encfunen 
rivı:ısetin" verilir. 

2 - AeP7e ve muhtaçlara d11ltttılmak 
li7ere 10.000 kilo odun kömUrU satın 
~lınması yazı Meri mUdilrlU~nMld 
c:ıırtnamPSf vPrhile aı:ı\c e1<<1ilfm<>ve ko
nıılmııqtur. Muha:nmPn b~01i 775 lira 
.,.,nvııkkat teminatı SR lira 15 kuru!':tul'. 
T;ıliplenn teminııt.ı iş hsanka!:ınA yatıra
"A~ m11khuzlariyle ihale tarihi olan 
11101941 Cuma mlnU saat 16 da encU
'llene n-ıUrttraatlan. 

19. 2.ı. 27 1 3876 (~052) 

- İmar sahasında 1361, 1362. 12AA 
13r-~. H69 ve 1372 ıravılı sokaklaroaki 
rnolOThl"ln kaMırılma<n ve hu ı::okaklar
rl;ın 1M1 ve 1~72 savılı sokaklara kes
me ko!'rlon cekilrr.@'Si: fı>n Meri müiHir
lii~ündE>kl kesif ve cmrtmımesi vPr.hile 
?r•'k .-lr~1tmpv .. komılmustur Ke..c:if be
deli 7!'44 lira· R5 kuru<ı mtmakkat temi
natı 565 lira ~o kunıc:tur. TaliplPrn te
minatı icı hankaı::ına vatır:ı~k makhın.
tarivle ihale tarihi olan 8110/941 f'ar
"l!fT'l-ıa ,J!iinü ı::aat 16 da Pnciimene mtira
ı:aatlan. Parıısı mÜ7AvPdeve çıkarılacak 
arsa ""Uk:ıhilinde ödPnP""ldlr. 

23, 27, ı. 6 (2078) 

* Tek ttp undan yapılacak ramazan pi
clPlrrlnin iki~Pr yUz ımımlık beh .. rinin 
Uç kuruşa satılaca~ı ilan olunur. (2079) 

* Basıboş tutulup Keml'Tde temi7lik İ!':-
leri hanına teslim edi1en 3 merkenlP bir 

Kurul~ tarihi : ısss 
Sermayesi : ıoo.ooo.on4' Türk Orası.. 

$ube ve afan adedi~ U~ 
Zinıf ve ticari her oevt K11nka muameleleri 

PARA BİRİKTiRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat banka.!mda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda eo u (50) 
lirası bulıınanlant senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAD. göre ik
ramlye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Uralık 
~ . f.000 Un 

4 

• 
• 
• 2:"ı0 • 

2.000 
LOOO ' • 

40 • 100 • t.000 ' 
100 ~ • 1.000 • 

120 '° . 4.800 • 
160 • 20 • ... • 

UfKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde IO llndan ..... dllfml-
yenlere ikramiye çıktılı takdirde yüz.de 20 fazlaslyle werilecektlr. 

(Kur'alar senede 4 deta. l l Huıran t 1 Eytol, 11 Blrlnciklıum 11 Mart 
tarihlerinde çekilecektir.) 

Tüftselı Z!Paat Enstıtasü Yetef'lneP FaJıüllesl 
AslıePi Jıısmının fıayıt ue Jıalnd fCll'tlal'l-

ı - Ankara yflitsP.k Ziraat en~iitüsU veteriner faki.tltest asker! kısmına bu 
yıl sivil tam d~·.n-eU liselerden iyi ve pek lyi d~e mMUn olan ve ol~ 
luk imtihanlarını \'P.rmiş olmnk şartiyle talebe kabul edl1ecektlr •• lstekJile. 
rin nşatırlaki şadan hll!:z olma9J lhımdır : 

A) Türk\y~ ciiınhurf•ıeli tebaasından bulunmak.. 
B) Yaşı 18 - C.? olm&k (~2 d::hUdir .. ) 
C) Beden te$P'-.ki.ıllı rl ve sıh!latı orduda ve her ildlmde fall hizmete mft. 

sait olmak (lJ:l ,elcl\keli r.Jıınlar alınmaz..) 
D) Tavı'!' ve hAT't"kcti ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak .. 
E) Ail~c;irun l·i~ hır fona hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de 7.abrta ve-

sikası ihraz ctmelc. } 
2 - 'tstettlılcr:n müracaat :sttdalanna şu ves!kalan bağlamalan lAzımdır ı 
A) Niihız cfüitımı vcv.ıı mi!ssddak sureti .• 
B) Sıhhab ~.aJ..kıı.da tum tc~xkilllü askeri hastane raporu ve a" klğıdı.. 
C) Lise c-ıezuniyPt v~ olı;?.ınluk sahadetnamesi veya tasdikli sureti •. 
D) Okula al:nrl•ı"tı takdircla n.fkert kanununun. nizam ve tallmatlan kabul 

ettiği hakkı:ı.:ıa vel;sinin ve kcndirinin noterliktea tasdikli taahhilt senedi ta
lebe okuldı:ın ıstifH etmek isi.erse okulca tahakkuk ettirilecek masraflan bir-
den verir ve b~ d:ı taanhUt seneaine kaydedilir_ 

E) Sar'alı, uy•ırken ge7.en, sidikli, bayılma ve çırpınmaya mO.ptela olmadı· 
.. hakkındA ve111t-r!nin noterlikten t..rlikU taahhOtnameıd (Bu ıfbl hastalık
lardan biri ile okula f(irruE?.den .vvel malGI olduktan sonradan anh..,lanlar 
okuldan ~anlır ve okul masrnfıan velilerine &letillr .. ) 

3) bteklifor ~lur t1 uklan mahatıenleld askerlik subelerine istida lle mG
racaat ed~kler ve fl!beler!n • 2 inci maddede • bildirilen "'1lla UanaJ et.
tikten sonra J'nkarada yüksek ıiraat eostitUsO veteriner faktıltesi Askeri 
talebe Amirli~ine ~derile<"ektir. Müracaat mOddetl eylQlUn 25 tine kadn 
dır_ Bu tarihten aonra müt'3CUt kabul edilmez.. 

4) Okula kayıt ve kabul o;ahadetname derecelerine ve mUneut IU'8lllM 
göred!r. istekli wWi taıoam olunca kayıt isleri kapanır ve kabul ediJeolen 
müracaat ettikler! ukerlik fUbeılerlyle tebligat yapılır. 

1-14 323T cım> 

1 ............. ~w+lllP;ftH ...... amı~ıw~:....., ... ı:ı• .............................. ~ 
lzmirden gidecek kı -vmetli lıedi vemiz 

Kem al K. Aktaşın Eczacı 
Kolonya ve Esansları olacaktır 

Altın ruva Dalya 
Bahar çiçefi 
Yasemin 
Gönül Amber 
Zümrüd damlası 
t eylak 
Limon çiçeği 
.Son hatıra 
ful ya Menekf e 

941 Kolonyası 

30 f. Rencuva 
2~ nhisar ida. 

38 38 2~ 

Düşman prooagarydası 19 eyliilde ne.ş
redilen tebliğle bildiriJen Alman hava 
kuvvetleri ölü, yaralı ve kayıp mikdan 
ile tayyare znyiatını aldatıcı maksatla'!'· 
la alakadar gibi göstenneğe çalışıyor. 
Alman hava kuvvetleri valmz tavvare 
tesekküllerindcn miirekkep değildir 
Hava istihbarat servisi ve tayyare dafi 
tesekkiilleri de vardır. Bunların b!r 
kısmı devamlı muharebelerde, ekseri
yetle dtişmnn pivade kıtalnrı, tayyarele
ri beton s1ihneklarile harp halinde bu 
lunmuslardır ve bunların zayiatı d;ı 
nesredilen mecmu hava zayiatına dahil
dir .. -------------~- kovun ve bir ka7.ın bir hnfta icinde ve- Depo: Hilla Eczanesi 

~ Ahmet Tabak 
2ı J>. Pacl 
l2 Necati Börekçi 

::ı '\~adolu inkişaf 
~71 liılrni Uyar 

~1!}() V <'kiın 
1~1 e,cıki vck\ln 
~() lırnumı yekOn 
~()· 7 

~: 8 
.,() 9 
~o· lO 

. 11 

fNctR 

36 
4~ 50 
38 
51 50 
40 
43 

]9 50 
17 50 
13 
14 
12 50 
]7 25 
13 
14 
18 

38 
47 5(J 

43 
51 50 
40 
5.1 

38 
40 
42 
46 50 
52 

24 
22 
23 
11 sn 
13 75 
]7 7;, 
22 
17 
18 

···················--··················· : ~~~.,~,,.A ~Anvn~u : 
• ._ r 

: Bl 1 GÜNl<Ü PROGRAM . 
•••••••••• ••••••••• 
7.30 Program ve memleket saat ayarı. 
7 33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl. 8 30 - 8.45 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat avarı 12 3:\ 
Müz:k : Saz ec;!'rleri 12.45 Ajans ha 
berleri 13.00 Müzik : Karcıj?ar ve Hıca1 
mnknmlanndan şarkılar 13.30 - 14.00 
Milzik pl. 18.00 Prom-am ve memleke! 
ı::nat ayan 18.03 Müzik pl. 18.30 Müzik : 
Fasıl sazı .. 19 :rn Memleket saat ayart 
ve Ajans h:ıherleri 19 45 Serbest 10 da · 
kike 19.55 Miizik : Keman Soloları: En
ver Kaoelman 20.15 Radvo gazetesi... 
20.45 Mi.izik : Bir halk türküsil öğreni 
yoruz .. Haftanın türküsü : Ama-Buğda 
21 00 Ziraat takvimi ve toprak mahsul
leri borsası 21.10 Müz:k : Gccit progra 
mı (Yeni sesler .. ) 2ı.:rn Temsil : Kim~ıl 
ailesi .. 21.45 Müzik : Radyo senfonı or
kestrası... 22 30 Memleket Mat avarı 
A ians haberleri, borsalar, fiatleri 22.45 
Müzik pl. 22.55 - 23.00 Yannki prog· 
ram ve kapan.iŞ.. 

Diş ve diş etlerinin muho:ıfa7.ası ancak 
sabah ve ~ece yatarken Rida diş suvu 
ile fıreıılamak ve gargnrasını yapmakla 
'cahildir. 

öDEMlS A.SLtYE HUKUK MAH
T{EMF.StNDEN: 

ödemişin Yeni gUn maha11esinc1rn 
Halil kızı ve Cclalettin karısı Dudu Us-

luca namına vekili avukat tbrnhim Yay
la tarafından mücldeiıılPyh Balıke.sirin 

Sevh LütfıılH\h mnhallesi ~5 hanede f,!:
m~il ol'flu Ce!Alntt'.n alt'vhlne acılan ih
tar davasının l"ıdPmiŞ asliye: hukuk mah
kemesinde 17/9/ 941 tariHnde vapıl:m 
dunışmac:ında mUddeiale~h Celal<-ttinin 
ikametl!Ah•nın mP~uJiyetine binaen 
dava arzuhali ve davetiven!n iUlnen teb
lij'.tine ve dunısmanın 27 / 101941 Pazar
tesi günil saat 9 za taJikine karar veril
miş olduğu davetiye teblii?i makamına 
kaim olmak üzere ilfuı olunur. 

3911 (2076) 

c:aik ibrn7ile sahin1<'ri cıkl'T"ndı~ı takdir
de M/91941 güntindc hayw•n pa1~r·nda 
satılacağı illin olunur. 3920 (2077) 

SFl"FPtFitSAR İCRA MEMURLU
C1TNDAN: 

İZMİR DEF'l'E DAR '--P.f'1'NDAN : 

Seferihisar Tarım kredi kooperatifine 
mac;rafsız ve faiz.siz 195 lira 4 kuruı; 
bordu Seferihisarın Turabiye mahalle

Örnek köyü eski muhtarı Ahmet Ö?Ün Karşıyakd ~ubemize olan .500 lira 
96 kuruş kanzanç vergisi borcundan dolıtyı huciz edilc:r. Karşıyaka Dede başı 
"hır kuyu mevkiindt- kain 2SO lira kıyn·l"tindeki tarla ve zeytinliğin nısıf hi1-
scsi 21 gün müddı-tle müzayedeye çıkarılmı!lhr. 

sinden Hüseyin Kolat vcrPsesinden ka T alıplerin 25/Q1941 per§embe günü saat 15 te vilayet idare keyetine mü-
nsı Şükrüye, oğlu Sabri ve di('(er oğlu recaatlan ilan olunur 4 11 18 23 3627 ( 1947) 
Bedri Kolala vcsayeten dedesi Hasan 
Yetişkinin isbu bc.rç]~rından dolayı tah- ('aktır. 
tı hacize alınıp horrnn 1emini istifası 2 - Talip olanlar yUzdP 7.5 teminat 
7.ımnında satılmnc;ına karar verilen Se- akçası veya milli bir bankanın tenhhüt 
ferihtc;arın Konak ar3.c;1 mevkiinde do- mektubunu ibraz etmeleri Jnzımdır. 
ğusu tariki has, p<ıyrnzı Arif ağa verese- 3 _ s3tış 2 /9 / 941 gilnünden bac:1a
si, batısı Hacı İbrahim ağa zad:? Hasan yarak 20/10/941 tarihine rastlayan Pa
eıfendi bağı ve kıblesi Deli MehmPt o~- 7arte.-ıi günü ~:ıat on üçte Seferihisar 
lu İsmail veresesi ile <'evrik ba~ın 4 his- Kurtuluş meydanında icra kılınacaktır. 
c;ede üç his.c;esinin mu•asarrıfı bulunduk-
ları tapura 3 ile dönüm cekirdeksiz Uzüm 4 - İşbu gayri mPnkule sü:iı1mOc: pey 
asması ı.rars edilmiş olduğu halde 3 his- muhammen kıymetir•Jn yiizde 75 şini 
sesine 600 lira mtıhammen kıymetli ha- bul'llnd1ğı takdirde en son ~rttıranın te
ğın 20/81941 günilne rasfüyan Cumar- ahhüdü bakt kalmak c;artiylP nrthrrrıa on 
tesi günUnden itibaren açık arttırma su- gün daha emdit edilerek 28110/941 ta
retiyle satılııta çıkarılmıştır. rihine tesadüf cd~ Salı günü saat on 

1 - Arttırma peşın para ile yapıla- tiçte 8,}'lll yerde yapılacağı ve ikinci art-

tınnııda sUrülen J>E'Y "ıer n" olursa olsun 
kat'i ihalesi icra kılınaraktır. 

5 - Arttırma şıırtnamPsi 2019/941 
P'ilnUnden itibaren So:f erihisar kra dal
rMinde açık bulundurulmaktadır. Taf
siliit almak isteyenler SPferlhisar icra 
memuı lu(hınn mUrncaat ed0 bilirler 

6 - İşbu gayri menkul üzerinde ino
t .. k. rehin ve irtifak haklan gibı bir id
cliada bulunanlar tanlıi ilAndan ltibal'f'U 
20 rün icerisinde daireyi i('raya evrakı 
müsb"telcriyle birJikte müra<"aat ehne
leri la7ımdır. Aksi takd:rd .. tapu sicilin
de mukayyet olmaya11 hususatın nazan 
itibara alınnııyacağı ilan olunur. 

3913 (2075) 
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gznlP$C'. O~• tran~®a Vi;ıı, 22 (A.A) - Ofi bildiriyor: 
J!a 'f!ı ite e~e Mareşal Peten dün saat 18,30 da rnd

yoda aşağıdaki nutku söylemiştir: 
Radyo gazetesine göre Alman, - Rus 

harbinin inkişafı bu h~ftnmn bcyndmi
lcl hr diselerinde ön planı işgal etmek
t<-d ir. 

Geçen haftanın sonuna doğru Alman
lar cenupta mareşal Budyeni ordulnrınn 
karşı taarruza geçtiklerini, Kiycfi işgal 
ederek dört Rus ordusunu ihata ettik
lerini iddia etmişlerdir. 

Sovyetler nihayet dünki.\ tebliğlerin
de Kiyefin düsman tarafından işgalini 
iliraf etmişlerd!r. 

Rus resmi tebliği, Kiyefin tahrip edil
diğinden bahsetmemekte ise de İngiliz 
radyosu şehrin tamamiyle kül halinde 
olduğunu söylemckted!r. Alınanlar da 
Kiyefin tahribinden bahsetmcmcktedir
ler. 

Çevrildiği iddin olunan dört Rus or
dusuna gelince Alınanlar bunlann ted
rici surette imhnsından bahsetmekte ise
ler de Ruslar bundan da b:ıhsetmemek
tcdirler. 

- lşgnl nltmda bulunan mıntakada
ki Franııızlnr, bu akşam size, bir kaç 
haftadır işgal ordusunun münferit un
surlnrına karşı tekerrür eden suikastlcr 
hakkında ne düşündüğümüzü büyük bir 
heyecan ve bütün samimiyetimle söyle
mek mecburiyetindeyim. Yapılan suikast
lerin mahiyeti cinaidir. Ve yeni felaket
lere sebebiyet verebilir. Bu suikastler.i 
yabancı ajanlara ntfetmC'k gerektir. 
Çünkü Fronsız nnanesi aldıklorı emre 
itaat eden a'kerlerin karanlıkt:ı tecavü
ze uğramasına manidir. Hükümetiniz bu 
hareketleri asla tasvip etmemekte" ve 
elde bulunan bütün vasıtalarfa faillemi 
arnmaktadır. 

l§gal altında bulunan mıntakadaki 
Fransızlar, hissiyatınızı bilmez değilim. 
Geçirdiğiniz imtihan ve ıztırabı derin 
bir surette hissediyorum. Fakat başlıca 
vazifemiz .her fırsatta Fransız birliğini 
korumaktır. Takdir edersiniz ki bu bir
lik her şeyden evvel icap ettirdiği şeyi 
nizam ve asayi~in muhafazasıdır. Vekar 
ve intizamla vatan birliğini temin ede-

Bundan başkn Almanlar Azak denizi
ne indiklerini de söylemektedirler. Bu 
haberlere göre vaziyetin nezaketi inkfir ceğinize gÜveniyorum. 
edilememektedir. ----

İngilizler tarafından şimdiye kadar lntıilizlere göre 
Ruslarn harek5.t Uzerinde mUcss!r ola- i 
bilecek ehemmiyetli maddi yardım ya- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAH FEDI~ · 
Pılmış de.,,.;ldir. fngi1lz1cr bir mikdar tay- Bu malzemenin gönderilmesini ta-

F-• mnnılamak üzere İran dahili vaz.iyetindc 
yare göndermişler ve bu hafta içinde daha büyük bir istikrar lUzunllu addc-
lngiliz fabriknlıırının yaptıkları tankla- dilmektedir. Bunun için lrandn geri ka
rın ela gönderileceğ!ni bildinnişlerdir. lan Mihver Ajan!annın da ele geçiril-

Sovyet Rusyanm Londra büyük elcisi mesi icap etmektedir. Bunların l'!rasındn 
bav Maiski İngiliz işçilerine hitap ede- 150 Alman, 4 tehlikeli İtalyan, Kudüs 
rck Sovyet Rusyanın yardıma ihtiyacı baş müftüsü' ve miiteaddit Raşit Ali ta-
olduğunu bildirmiştir. raftarları vardır. 

Moskova konforansı bugünlerde top- Js!ahandn bulunan eski Şaha ileride 
!anacaktır. Bu konferansın sade harp tatbik edilecek muamele b~iliz, Sovyet 
malzemesi yardımı meselesiyle, değil, ve tran hükümetleri arasında miizakere 
Kafkas)ann da İngiliz ve Rus kuvvetle- edilmektedir. Sabık Şahtan muazzam 
ti tarafından müdafaasını da görüşeceği servetinden bir kısmını İran devletine 
sanılmaktadır. terk ettiğine dair bir vesika almak üzere 

Gerçi Almanlar Kafkas1nrdan henUz hükümet mumaileybin uzak akrabaln
uzak bulunmaktadırlar, fakat Kafknslar rından biriyle dii;er bir şahsı tsfahana 
lx>nzin ve petrol mmtakası olmak ve ln- göndenni5tir. Bunlar Cuma günü f sfa
~iz. imp:ratorluğunun m~dnfaası~?n hana gelmişlerse d~ eski Şahın bu tale
büyli~ ro1u _bulunma~ hns~~ıyle İn~lız- be muvafakat edip etmcai"!i malum de
ler \ıöyl.e bir ~eb~use gırışmek luzu- ğildir. 
munu. ~ısse~elrt~dırler. i 22 yaşında olan yeni Sah Muhammet Ri 

İngılizler, şımdı ~~ yolu ~~ı~dak za Pehlevi umulınadı:~ dere<'cdc bir sev
müştcrek ~us - İngılız teşebb?5lınun.?e gi kaummakta ve eski rejimin hntıraln
kııdar yennde ve haklı oldugunu soy- nnı süratle ortadan kaldırmaktadır. 
llyorlar. Bu suretle İranın işgal altına Parlamento bir n~ evvel bahis mevzuu 
nlı~masmın hakiki maksat ve hedefi de edilmesine bile c~arct edilemiyceek ka
nçıgn vurulmuş o~maktadır. nunlann ısl5.hı ve yenilerinin fatbiki için 

Gaye bu olsa .bile, b~. mem~e~ette ~c- müteaddit içtimalar yapmıştır. 
reynn eden h5.dıseler gosterrnıştir ki ış- En büyUk mcscle husu~'l ticari teşeb-
ler bu merkezde kalmamıştır. bUsleri biJkuvve tutacak derecede olan 

İrnnda hfidiscler yeni safhalar geçir- inhi arlardır 
mektc ve wyeni, .. beklenmed.:k hAdiselcr Bu inhisariar filhakika bütçeye büyük 
bazırlnndtbtını gostermekted~. , karlar temin elmiş ise de bu inhisarlnr 

E:ki şalun servet v~ e~J~ki :eru şah~ Snh tarafından kanunu e'!lasiye uygun 
emrıylc mUsndcre edıJı:ııştır. Fakat es olmayan şekillerde verilmekte ve oynı 
~?,ı~ Lon?ra ve Amerıka bankalarında zamanda temin edilen kar da Şah tnra
muhım mikdnrda paralan da vardır.: fınnan alınmnkta idi 
Bunların alınması için eski şahın kendı Davanın önüne g~çilmck istenen di
hnzası Uizımdır. Tahrandan gelen son ğer mesele de kabinenin PnrUmento 
bir hnbere göre, !sfahana bu imzayı tc- ilzcrine miiessir olmasıdır Meclisi tes
rnin için hususi bir heyet gitmiştir .. Bu kil eden 13!J Mebus haklarına devamlı 
pnraların e~ ~~ i~aresinden zı;rar gö- şekilde riayet edilmesini temine çaJışı
renlere venlecegı s~ylenmekte ı;e .~c, yorlar. Bir güçlük de Pnr15.mentonun 
wrnrJnı:n. nelerden ıbaret oldugu soy- bilyük bir kısmının '"İmdiye kadar tat
lenmemiştir. . .. bik edilen hileli fntilmp yerine serbest 

Tnhrandan verıle.n ~aberJ~re gore S<'Çim ikamesini istemesi, diqe.r bir kıs
İranda her maddenın ticaretı serbest mının ise kabil oldu!!u kadar sandalye 
olacaktır. İngiliz radyosu, nedense. ku- muhafaza edilmek lc;temesidir Bu ihti
r~lacak ye~i rej~~dc hürriyete büy';lk ]{if diktatörlüğün demokrasiv~ tahviJin
bır yer ver~lmesım. ı~la 1stemektedir. de kaydedilen dilter müşkiillerin belki 

Bulgar hUkümctı ;te Sovyet. Rusya de mukaddemesiclir. 
hükümeti arnsındnkı notalar mücadele
si devam ediyor. Bulgnristana indirilmiş 
olnn paraşiiU;UJer haklondn Bulgar po
lis mildürü uzun beyanatta bulunmuş 
ve mücadelede ölenlerin isimlerini söy
lemiş olduf,'U halde Sovyet Rusyn hükU· 
meti Bulgaristnna paraşütçi.i indirdiğini 
reddetmektedir. 

RuSYa. Bulııar hUkümetinin A1man1a
rn hizmet ctlii(inde ısrar etmPktedir. 
Su?'3S1 muhnkknktır ki iki devlet ora· 
sındaki miinasebetler son derecede ger
gin safhaya girmi!itir. 

Bu1ı:~ar basvekili Filof bir nutuk irat 
ederek komünizmin Bulgar ruhuna uy
gun olmadıj:ıını ve A vruoanın komUniz
mc karsı haklı bir mücadele nçtı/!ını. ko
münizmin Bulgar milletine ancak fcna
Jıklnr g('tirdiğini ve getireceğini söylc
m!stir .. 

Pmisten JZelen haberler Alman askerl 
ku\'vetkrivle Fransız mukavemet un
surlarının birbirine karsı şiddetli ,,.e 
kanlı bir mücndeleye mrişmiş oldukla
rını anlatmnktaclır. Almanların Bolşe
vik olduklarını iddia ettikleri bu unsur
lar gizJ=ce Almnn askerlerini öldürmek
tedirler. Almanlar da vnntıkları muka
beleyi siddetlendirmektedirler ve son 
günlerd0 öldürülen bir Alman askeri 
için 12 Franc:ızı kursuna dizmişlerdir. 

Hadiseler tekerriir ettiği takdirde da 
ha f37Ja mukrb lede bulunacaklarını d:ı 
Almanl;>ı b'ldinni .. l .. rdir 

Marccal Petcn c:on nutku ile Fransıı· 
}arın bu muırnvPmet faaliYC'flı>rini lt'k· 
bih etmi<> olmPHn hC'rabcr. Alı"lnn n u
k<>bel i b'lrni ilini de tamp edivor J!Ö
rünmeıni tir. Asıl suikasdı vnpanlar va 
knlan'l'l~·nakta fokat surr.uzlar cezn gör 

-------
Şark cephesinde bü. 
yük tav aı e muha

rebe leri olu :vor 
• BAŞTARAFJ 1 iNCI SAHİFEDE -
Resmi tebliğde ve y:ıbancı radyo ha

berlerine göre şark cephesinde her ila 
tarafın da hnva kuvvetleri nrasınchıki 
mücadele hızını hiç kaybetmeden de
vam etmektedir. Her iki tarafın dn ha
va bakımından oldukça mühim zayiat 
verdikleri anlaşılınnktadır. 

Odesa ve Lcnlngraddn hava taarruz
ları durmamış ise de, buralardaki hnva. 
kuvvetlerinin cenup ccplıesir.deki kuv
vetler derecesinde o?madıf,'l sanılmakta
dır. Alman ve Sovyet hava kuvvetleri
nin bil.yük kısımlan, cenupta devam et· 
mekte olan meydan muharebesinde ol
duihına şüphe yoktur. 

Garp ccpheşincle de ln~iliz hava kuv
vetJ,.rinin faaliyetinin P<.'k çok nrttığ' 
,:törülmektedir. Mnn'i sah:llcrine İngiliz 
lcr pek bUyük kuvvetlerle hücum et
mekte ve her iki taraf tn zayiata uğrn
mnktadır. 

Bu hareketin mnnaSt. şarkta devan· 
eden meydan muharebesinde endirekt 
bir ·ardım ifade eder. Bu taarrm:ların 
neticesinde>, taarruza u<r ıvnn tar.ıf ~.ok 
znrar ~örii~or"a, vani Almen kuvvet ve 
\•a-;ıtaln..rı kiı fi gelmivorc:a, rnrktan bu· 
ravn ynrdım celbi diic:ünPbiJin'r. 
Almnnlnrın c-nrktn l azondıltlan mu

vaffakıv<'• hnsebivle 7.arar rörmüş olclu 
i'mna c:ül)hc olınıyan lır.ıvn kuvvetlerine 
crarnten kuvvet ve vardım ce]betmek tc 
\;arcl'ır İn,J?iliz.Je~. Almanların sm·ktan 

Suriyenin istiklali 
hakkın' a beyanoa· 

. nu~ ı ~şri bekleniyor 
1 ------~~ 
1 
! 
1 

asan Sı! iye 
Q$PJelıi i oldu •• 

1 Kahire, 22 (A.A) - Yeni Suriye 
1 kabinesi, başvekalete tayin edilen 

Hasan Hakim tarafından teşkil edil
mişt.!r. Hür Fransızların mümessili 
r.c~crn1 Katru tnrafınrfan Suriyenin 
istiklfı1i .hakkında hir beyanname 
n~şr('dikceğ:i tnnılmnktadır. 

• • ._.,,_il_J ... U-• - • ' .... ~---&\.- ~ ııı· - .) i 

Kaı·~ 

Jng ·ıizler 200 .. 300 
tav rare ile birden 

hücum edi vorlal ... .. 
A ~mfiH eav~areieoei ·ı. 
hces~ · nR§i!z ~em~ler • 

ıne saldırı or-
Londra, 22 (A.A) - Bombardıman 

ve avcı tnyyarclerimiz her glin mihve
rin işgali altındaki topraklara akınlar 
yapmaktadırlar. Gece harekfitının en 
mühimın:ni Hamburga yapılan 77 inci 
tnnrruz ~eşkil etmektedir. Bu akına 200 
ağır bombardıman tayyaresi iştirak et
miştk Gece hücumlarından biri Stet
tine karşı yapılmıştır. Taarruz yapılır
ken şimal fecri şehri aydınlntıyordu. 
KarJsruhc hava meydanlan, Berlin vt: 
Frnnkfurt şehirlerindeki milhim askerl 
hedefler şiddetle hücumlara uğramışlar
dır. Betün ch·arında büyük elektrik 
santralı bombalarunL<>hr. 

300 İngiliz tayyar~sinin Fransa üze
rindeki ucuşlarında düşmanın askeri te
sisatına ehemmiyetli hii~umlnr yapılmış 
tır. 20 eylülde Haz.eburg deıniryoJlan 
Abe,ri], Ha\T dokları bombardıman cdil
m!ştir. Uçan knlcler ayni günde Emde
ne hticum ctmişler<lir. Bu harekat es
nasında 54 Alman :ıvcısı düşürUlmUş
tlir. Bizim zayia~ımız 14 dil bombardı
man ve 32 si avcı olmnk üzere 46 tayyn
rcdir. 6 pilot kurtarılmıştır. 

Londra, 22 (A.A) - Havn ne7,areti
nin tebliği : Simali Fransa üzerim~ iki 
muvaffakıyetli akın yapılmıştır. Blcn
havm tayyareleri Betün civarında elek
trik santrnlma hücum etmişlerdir. 

Bombalar hedeflere i~nbet ederek 
yangınlar çıkarılmıştır. Lil civarında 
demiryoluna taarruz edi miştir. Bu iki 
taarruzda bombardıman tayyarelerine 
refakat eden İngiliz avcılan nüşman av
cı]ariyle ~arpışarak mütcarldit dilqnan 
tayyaresi tnhrip etmişlerdir. 13 İngiliz 
avcısı kayıpbr. 

Londra, 22 (A.A) - Hava Ye dahili 
emniyet nezaretlerinin tebliğ' : 

Dün gece düsmnn tayyareleri İngilte
re üzerinde kücük mikvasta faalivet 
~östermis]erdir. Gecenin ilk saatinde İn
qiheren:n doğu ve cenup doğusu :mlıil
Jcıinc bir kac bomba atılm~ ve bir kaç 
kisi hafif yarnlnnmıştır. Az hasar vnr
dır. -------
Rusva Buff!aristan 
- RA~J\RAFJ 1 İNCİ SAHİFF.DE -
Gazete Rusyanın ,Bulgar toprakların

da ki ihtilalci ve biJhassa Sovyet miimes
sillcrinin Sofyadaki muzir faaliyetine 
işaret ettikten sonra diyor ki: 

Balkanlarda gerginliğin artmış olnu
ğu zaman]ıırda Moskova Bulgaristana 
bir l!nranti vererek muknb:linde Burgaz 
ve Vama üslerini ele geçirebile'l'eğini 
znnnetmisti. Baltık devletkri hadi~~in
den sonra da Moskova biitün memle
ketleri orduları sayesinde zaptedeceği 
zahabına kapılmışb. Bul,'!aristanın ken
disini bütün mcvcudiyctile Bo]!l.-vizmin 
ağzına atncnk yerde Avrupa milletleriy
le birlikte Avrupanın yeni tec:kilatını 
kurmağa yardım hususunda gayretler 
sarfetmesi Kremlini derin bir inkisar 
havale uğı'atmıştır. 

Sovyct planının iç vüzlerinden bahse
den aynı gazc-te mütalnusıM ~öyle devam 
ediyor: 

Sovyetlerin tehditkar nofa.c;ına red ce
vabı veren Buluar hfikürr.etini korktit
mak için Amerikan sefirinin müdahale
si çok manalıdır. Plotokrasiler ellerinde 
olsa Avnıpaya kendi an.uJanna göre lSir 
akıbet hazırlamak istnrlc>r. Bütün Avru
nayJ siJAhtan tecrit ederek Rusyaya tes
lim edebilirler. Amer!ka CümhurrC'ri."İ
nin hususi müşaviri Jfarrimrının söylc
cliiti gibi Cörçil ve Ruzveltin niha! zafe
re kndar Rusyaya yardıma amade oJduk
lannı Avrupa milletleri unutmamalıdır
lar. 

hava 'kuvveti cektirmek veva AJmnnla
nn garpten sarkn hava kuvveti gönder
mek teşebbüslerine mfmi olmak istcmış 
olabilir. 

Bu taarnızlnr bir göster!ş taarruzu d::ı 
olabilir. Bu gösteriş tnarr• .lan. mUm
kiin olduğu kadar ciddi gcistcrilmcğc 

-o-

Yen§ habine »ı ru 
E!:88B n fil~~tttf! m, 

ı'! ;;ı~ ~-~P.~e cR ·ı~, . 
Tahran. 22 (A.A) - Pars ajansı bil-

illet Meclisi dü top andı 

sek ühendis ek
lu e ·ıe T 

e e 
diriyor : Furugi hanın hnstalığı dolayı-' ----------
ciyle adl!yc nazın Ahi parlamentoda kn-' m~ı l'i bul e ilen diğ r ka Jaır • Millet MeCJIJıTI 
binenin n~Pıdnki zevattan tc~(.'kkü] et- 1 te • .. t 1 ak 
tiP.ini biJdirnıiştir : ş !iam e @ anac 
B~ckil Furugi han, adliye nazırı Ankarn, 22 (Hususi) - Büyük Mil-ı mühendis ve teknik okulunun rn 

Ahi, sanayi ve maaden nnzırı I!eJ...-met, j let Meclisi bugün reis veleili Şemsettin vekuleine devrine, dördüncü kan 
haric!ye nazın SUheyli, sıhhiye nn~ n Güno]tayın başkanhi:•ında toplanmışbr, yapılması icap eden teşkilfıbn ist. 
Mernt, m~naknlat nnzın Dr. Sar ·rli ik-ı Başveld!. doktor Refik Saydam s?z ala- ettiği p~~aya ait. o~duğunu bildlrJl)Jf 
tısat ve tıcarct nnzırı Golsayan ha-hivc rak e?cumen~er tamfın~nn tetkık ve ııunlan ı.~ave e~!ııtır: . • /J 
nazırı general Ahmet N::ıkcanm. dahili- heyetı umumıyeye tevdı olunan knnun - Yuksek muhendıs okulu bı.r tt 
ye nazın ı?C'neral Cihan bani, maliye va- lüyihalarından hazır bulunanların TÜz- ye ve tedris okuludur. Teknik ok~ 
z1rı Dr. Tnfici. maarif nazırı Dr. s~,ı,k. nameye alınarak tasvibini istcmiııtir. birlikte maarif vekaletince idaresJ. 
Posta ve Tclgrnf ve tele-fon nazırı f.-ı-ı TEKNiK öCRETtM DAV ASI nuni bir icapbr. Bu okulun bütün ~ 

h z· t H 1 · · .. .. leri nnfin vekaletini alakadar etmez. 
yaM"'t,.ırnk~bnnzırıh"ka .. nmı.: Yuksek muhendis mektebinin ve scla maden ııubesi maden tetkik ve • ı 

u ea ı c,ı u umC't'n prC"f • t~knik okulunun maarif vekaletine dev- · .. ·· ik '-~ k"' · b "lı' 
okunmustur. . h kk d k' k ı· 'h .. b ma_. enstitusu t.uwı~ ve wetine as , -t rı 0 ın a 1 anun ayı ası munase e- dugundan orayı alakadar eder. 

Frı;;u ~AltlN TıTA.LLAIU VE tiyle muhtelif hatipler söz almıcolardır b" 1 b' k bul dil ek· 
ESKi. z" n •L ... r. . • .. ,.. · oy e ır esne a e m ıcnp e 

nr..tt. n .. 1 Mıllı mudafaa encümeni reisi gene- d' t f k"lt · · hh' · aı·k• 
Tahran, 22 (A.A) - F...ski şaha nit ral Kazım Sevüktekin bu mekteplerin tıtı.}.Pd 8 

u ıheshl~nın 81 _,_ı;,ey; uh~ 
k l · k 1 11 h" h .. . e gın en s ye vc:ıuuetıne, men tı ve gay;rı men u mn arın u- arp sanayıı ic;ın tevlit edeceği foydala- f k'.]t · i d dli ·1 ••ı' 

k ' ~ · · ---~ be . a .u cs.ı.n n e a yeye verı m .... 
Unıete <ıevrınc aıt n=ıu yannaınc rı beyan etmış ve kanunu teklifinden do- ederdi O vakit maarif vekaleti ne 

parlamentoda okunmuştur. Eski şalı za- layı hükümeti tebrik etmiııtir. kalırdı bilmem. 
mnnmda zarar görenlerin ziyanı ta7.rnin Mebushı.rdan Feridun Fikri Bingöl Arkadaşlar soruyorlar: 
edilecektir. milli müdafaa encümeni reisinin beya- <Ziraat enstitülerini ne zamaıı 

----- natına iştirak ederek bnzı temennilerde caksınız} > 

A ., f l • bulur:ı.muıı~ur. . . . Bugün ona cevap veriyorum: 
rvUS UTQ yanın venf ~.usta!W .. grup .reısı Ali Rana Tarhnn cZomanı geldiği vakit.> 
Londra mümessili ııu sozlerı soylcmıııtlr: Milli müdafaa encümeni rci51 

- Bu .lay~h,_ada.n a~~ıııhyor ki ~ükü- müstaltil grup reisinin ve diğer ark• 

Londra, 22 (A.A) - Avuc;tura1ya ti
caret nazın Sir. Pcyç Av-..ısturalya hü
ktimetinin resmi mümessili olarak Lond
raya hareket etınişür. 

ak·neye 
Verilir~ P 

lngılterenin Sov yet 
elçisinin be vanatı 

met teknık ogretim ııı~~i chem~ı>:etle lann ilk öğretim davasında olduğu 
ele almıııtı.~. Mevcut muess .. escl~rı~ ıslt\- teknik öğretim davasmda da mu""fff 
hı ve tevau mukarrer o]dugu gıbı mev- kıyet temennilerini ııimdiye kadar ~ 
cut olınl}:an!~! d.a y~nide~. ~u~lncak- hğımızdan dört bf!Ş misli çahıımak : 
tır .. T e~nık ogretıminı b~~~un ıhtiyaç mennisi mahiyetinde alıyorum. Bı1 
s~;rır,e&ın.e çıkarmak tedbı~nı almakla nim yüreğimden gelen bir te~ 
hukumetimlz esa.~lı .. bir ihtiyacı , karş; muvaffo. olmağa çnll§acağmı. 
~1!1~ta~.ır:. Bu ~ukume~ ve maarıf. v~ld- Maarif vekilinin beynnatmdaıı IO,I 
lı ıçın ?uyuk hır ııereftı~. Eaas~ı. ]ayı~a- maddeler okunmuş ve kanunlar ~ 
l~rın bır .an evvel Meclise getırılmesıni konarak kabul edilmiştir. 
rıca e~erım. BAŞVEKtLIN iZAHATI 

Rasıh Kaplan (Antalya) kanunun Meclis bundan anra devlet mernuf 
milli san~y~ bakımında~ .. önemin!: izah aylıklarının tevhit ve taavülü konut! 
ederek ~ı~lı Şefe ve hüku~e.te ııukra.n- da bazı değiııiklik. yapılması, Eszu~ 
l~rım bıldırmııı ve ,unlan ilave etmış- Erzincan belediyelerine 3,300,000 
tir: . V• • • • • ralık ik.razatta bulunulması ve 11ıe&ı 

Londra, 22 (A.A) - Sovyetler birli- .-. - Dılel!ımız ma~rıf vc:kaletinın bu kele ve palamutluk hattının aahn 
ği büyük elçisi B. Ma!ski Sovyetler bir- ~essesclen dah~ yu~s~lmııı olarak fa- işletilmesi ve tasarruf bono lan m~ e 
liğinc gönderilecek tanklar haftasımn aliyete scvkedebilmesıdır. hakkında maliye vekili tarafından ., 
başladığı gUn olan dün büyük Brltnnya MAARiF VEKIUNIN BEYANATI len izahatı dinlemiş ve bun1an mlilt 
halkına bir hitabede bulunmuştur. B. Maarif vekili Hasan Ali Yücel mcb- let kaydiyle müznkere ve kabul eyl 
Mnfaki biiyük nki.sler uyandıran bu hl- usların fikir ve mütalnlanna cevnp ver- tir. 
tabında dem!ştir ki: miş, bugün Meclisin huzuruna çıkan ka- KABUL EDiLEN DJOER 

Tanka ihtiyacunız var başka tanklara nunlann büyük progTamın tahakkuku MADDELER . 
ve daha çok :miktarda tnnka ihtiyacımız için hazırlama mahiyetinde olduğunu, Büyük Millet Meclisi yine btİgÜ 
var Sovyetler birliğinde bir çok tank esaslı layihanın alakalı vekAletlerde tet- toplanhsında Türkiye - Almanya til~( 
imal edilmektedir. Fnkat 3000 kilomet~ j k!kah .Y~kı~dn bittikten so?ra bite~e~i- mübade1erine ait anlaşmanın 20 t 
relik bir cephe üzerinde Sovyetler!n 1 nı v~ !kıncı te~n dcvresı~de buyuk sinde değişiklik yapılmasına, Türlcb' 
tank zayiatı büyüktUr. Kendi gayertle- Mec_!isın hu~runa .s~ulacn~nı, b'! h~- lsviçre ticnrt ve tediye nnlnFwısınııı tfl 
rimizi takviye için sizin de acele yar- zı_rlıgı y~~abılmek. ıçın mna~ıf vek~~ı:u: ay uzatılmasına; Türkiye - Mncari' fi 
dımınıza ihtiyacmuz var tanklannız zi- n.~n tcşkı~atmı genııılctmcsi ıcap ettıgını ticari anloşmasının tasdikine ve eır1'~.J' 
yan edilmiyecektir. Bunlar derhal mu- soylemş!ır, . . . . Üsküdar tTemvaylarındaki hiss~ ; 
harebe hattına gidee(!klcrdir. Bu :tmık- .. ~aarıf vdekılı .Me~lıse ve~~en kanun lstnnbul belediyesine devrine ait kıı:d 
ları mUşterek düşmana karşı pek iyi layihaların an bırlnın teşkilatın tev- layihalannı kabul eylemiıı ve ikinci lfır 

Biine, bir diğerinin bu teşkilatın istilzam rinin birinci günü toplımmak üzere 
ku~lanmns:ını biliyoruz. Bunun en mu-
kemel delili Sovyet milletleri ve Sov- ettiği kadrolara, üçüncü kanun yüksek mama son vermiştir. J 

~~~.,.._,..~~~~~.r.r.r~...o---..r.r.r~ 
yet kuvvetleri tarafından Hitler Alman-

yasının barbar]anna karşı üç aydanbc- Endu·· strı· faalı·yetı· aza~ ri yapılan parlak mücadeledir. 

lngiliz tebliğleri 
Londra, 22 (A.A) - Hava ne:ı:are

tinin tebliği: 
Dün öğleden sonra bombardıman tay

yarelerinin ve büyük avcı teşekküllerinin 
iştirakiyle ııimali Fransa üzerine iki mu
vaffakıyetH akın yapılmı§tır. Blenheim 
tayyareleri Bethume civarında Gosnay 
elektrik santralına hücum etmişlerdir. 
Bombalar hedefin üstüne düşmüş ve 
yangınlar çıkanlmı_ştır. Hampten tayya
releri de LilJe civannda demir yolu he
deflerine taarruz etmişlerdir. Bu iki ta
arruz esnasında bombardıman tayyare
lerine refakat eden avcılar hücumlan 
önlemek teşebbüsünde bulunan düşman 
avcılariyle müteaddit hava muharebe
leri yapmışlardır. 24 düşman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 1 3 lngiliz avcısı kayıp
tır. Fakat bunlardan ikisinin pilotlan 
kurtanlmıştır. Bombardıman tayyarele
rimizin hepsi salimen üslerine dönmüıı
tür. 

Londra, 22 (AA) - lngiliz amiral
hk dairesinin tebliği: 

16 eylül perşembe günü merkezi Ak
denizde karakol gezen Akdeniz filosuna 
mensup denizaltıları Llbyaya takviye 
götürmekte olan ve kuvvetli himaye al
tında seyreden seri bir 1 talyan gemi ka
filesine muvaffakıyeli bir hücum yap
mışlardır. Kafilede Uç gemi vardır.Bun
lardan kisi tahrip edilmiştir. ÜçüncU ge
mi muhtemel olarak hasara uğrabl
mı~tır. Bu gemilerin . bir tanesi 24 
bin 469 tonilatoluk Valandaya benze
mekte ve diğer iki gemi de aşağı yl'l-a
n ayni büyüklükte idi. 

-------
Ki ve fi büyük tahribat 
karsında bulmusf ar 

~ . 

inkişafını bulacak A 

mı 

Maarif veka et de mesleki ve teknik öğrettİ 
müs e$arh~ı ihdas ediliyor... / 

Ankara, 22 (Telefonla) - Hükümet Memleketimizin muhtaç oldu~ ..A 
yurdun endüstri faaliyetini memleketin dilstri mamulatının mühim bir ~~ 
ihtiyacına kMi gelecek derecede inkişaf yurdumuzda istihsal ve imal etrne~ 
ettirmeğe azmetmiş olduğundan bunun zumu etrafında geçmiş senelerin t 1 ~ işletme ve idaresi için lazım gelen teknik besin& ve içinde bulunduğumuz hıı c 
elemanlan da ber.ı.ber y~tiştirmek mak- şartların bu tecrübeleri tamamiyle t ~· 
sadiyle maarif vekôletinc bağlı olmak edici mahiyette bulunmasına dayaıt8 )., 

üzere bir mesleki ve teknik öğretim yurdumuzun endüstri faaliyetini pC~ ıi6' 
müsteşarlığı ihdasına ve bu müsteşarlı- kın bir zamanda bugünkünün 1 O ~ 
ğa bağlı geniş mikyruıta ve her derece çıkarmak ve endüstri hayatının ın i 
ve neviden mesleki ve teknik okullar ketimizde teesüsiyle beraber bıJl'lı' 
kurmağa ve mevcutlarını tevsie karar memleketimizde tecssüsiyle berabe~ 
vermiıı bulunmaktadır. Bu maksatla nun işletme ve idaresi için ltizım ~ 
hazITlanan kanun Iayihalar bugiln (dün) teknik elemanlan da beraber yel~ 
mecliste müzakere ve kabul edilmi tir. mek :zaruri olduğu neticesine venlr1'~ 
~~~ıo:xr~~.#'~===cıcıc:ı~ 
Nohi ve müdürler i hakkındaki yeni pro} 1 
Ankara, 22 (Yeni Asır) - Nahiye müdürleri hakkındaki yeni kanun P~~Jf 

bugünlerde Büyük Millet Meclisine sevk edilecektir. Projede nnhiye nıüd,U~ 
rinlıı asli maaşlarının 60 liraya çıkarılması ve salfılıiyetlerinin genişlctW 
derpiş edilmektedir. 

Dün beş yerde zelzele oldtı 
Ankara, 22 (A.A) - Al.'~ığımız haberler bu sabah (dün tıabah) 5,50 dı; ~ 

şehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Ernette birer yC!r sarsıntısı olduğunu bUdin..
tcdir. Zarar yoktur. JJ 
~~..r..r.r..r..r.IT.q'//~/J.r..ıO""J"J"~.r.,,.~~~_,.._,..~, 

Londrn, 22 (A.A) - Londranın sn- Jlh k k f raiıl 
luhiyetli kaynaklnnndan beyan olundu- J.Y.A OS O Va On e 
ğunn göre eğer Almanlann Azak deni- - (1 

zine vardıkları iddiası doğru ise düş- Moakova, 22 (A.A) r..fo'1'0 
tf 

man Kmm yolunu kesmiş demektir. Ve d b'ld' d'W' •. e Mos1'0..r 

<'alıc;\lır, ivi tertip ve idare edilmiş böy- Londrı:ı, 22 (AA) - Berlinde Al
le bir ~östcriş taarruzu. belki de bura· mnn kıtalıırı Kiyefe girdikleri zaman 
lara Almrın1arm Vt'ni kuvvetler getir· kendiJerini tasavvur edilmez derecede 
mt'lC'r:ni jcap ettirir. büyük tahribat karşısında bulmuş olduk-

hedefinin de Rostofu tahrip etmek ol- ka ~osunun ~ /r. ~gır:; cgkr olı:ın 111'1 
ması muhtemeldir. Almanların ileri yü-

1
.0 n eraAnsına.kş ıra .. e e ille ri 5ov1 

.. .. ] · K' f .. d 'k ız ve men an mumess e 
ruyuş erme ıye ten oteye evam ett1 - 1 b' l•W• 1 d 
ı . . .. b' . k F k er ır ıgıne varmı§ ar ır. ./ 
erını gosteren ır ışarct yo tur. a at __-/. 

bu cephede çok şiddetli muharebelerin i 
olduğuna şüphe yoktur. Smolensk etrn- t .1 l t .. .. .: mede bitti -~ Kınmın tecridi hrtbcri doğru ise, bu lnrını bildiriyor, Bu beyanat evvelce 

ynnm ndun•n denizden irtibatı miic:ldil yine TI"ihver knynnklarından yapılmış 
hir safhaya girmiş demektir. Bu takdir- olan beyanatın tamamiyle nynidir. Fil
de Kırım Jimı;mlanna bundan sonra dn- hakika mihver kaynaklan daha evvel 
hn büviik mikyasta Alman tanmızlnn şehri hemı:n hemen sağlnm olarak ele 
lx.-kliyebilir.z ve Odesamn da bundan geçirmiş ve Ruslnnn tahrip taktiklerini 
böyle df'nizdcn kofaycn bl'slenehileceğ; tatbik edemcmlş olduklnnm bildim1if-
şüphe1idir. lerdir. 

f d L . d k d k' h gaze ecı er e -yap ıgı goruş y 
ın n ve enıngra mınta ·asın a ı n- Jd r;urı" 

k,. hal k d h' b' h b kt lık kanunun tadili taraftan o u (ı~t re at t ın n ıç ır a er yo ur. B H 11 lrı 
----- rlh surette anlatmıştır. · , ~ bitti 

B L JJ ' b reye yardımı ko]aylaşırmak ıçın lffl!~ 
• n u un e vonat lık kanunun tadi1ini yahut blch~ttil" 

Vaşington, 22 (AA) - Amerikan nı kongre liderleri ile müzakere 
Dow jones bildirdiğine göre B. Hull bildirmİ§tir. 


