
' Rus yaralılan naklediliyOT ve Rus köylii kızlanndan mürekkep bir çete 

l<~f kas ya Mal y4"'>0.c;:'")k~d.<:":ı1.<:"l·y~ıe~n~ve~b'><:a~h:'><al~ı:'>""s~a~ta~n-=>"l~a"'>'r ~"""" 

rakın '!'Ünlerde 
·=arp sahası 
Olacak mı? 

Dün bir Manifaturacı 
daha tevkif olundu 
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4Rusordu-
sunun cev-

" 
rildiğiyalan 
53 Alman tayyaresi· 
ne karşı 16 tayyare 

kaybedildi 

:.ı 111il11111111il111111il1111111111111111111111111111111: 

~ Almanlara göre ~ 
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imha hare
katı henüz 
bitmedi 
Leningrad Majino 
hattından çok sağ· 

lam diyorlar 

Bütün cephe boyunca Rus zırhlıları, Moskowa 
çarpışmalar devam •e Lenlngrad 

ediyor.. bombalandı.. 
Moskova, 24 (A.A) - Sovyet istih- Berlin, 24 (A.A) - Alınan başku:. 

barat bürosunun tebliği : 23 eylülde kı- Leningradı müdafaa eden ordtıT mn mandanlığmııı resml tebliği : Kiyefin 
talarımız bütün cephe boyunca düşman- kumandanı mareşal Voroşilof şark bölgesinde dün de dilşman birlik-
la carpışmışiardır. 21 eylülde 28 i hava ---------------- leri imha edilmiş ve geri kalan kısımlan 
muharebelerinde ve 25 şi tayyare mey- Dev adımlarile harbe iki cep içine sıkıştırılmıştır. Sıkı çevril-
danlannda olmak üzere ceman 53 düş- miş olan bu iki cep içindeki düşman kı-
man tayyaresi tahrip edilmiştir. 16 Sov- doğra ileri/ talan, havadan bakılınca, karma karışık 

Mest IAstltı ihtikArı maznunları adliyeye Veril· yRetUtaSYYO. aRreDsıULA· kayıRplt~.TA ED ............... İ bir halde görUlmektedir. Bir kaç gün 

dl, il i S kal dı ına ıLMr..v içinde bunların tamamen imhası bekle-
rar alter Manisada ya an Moskova, 24 (A.A) - Sovyet sözcü- A .k bu••tu··n nebilir. ŞEVKET BİLGİN 

Fiat mürakabe bürosuna bağlı kont-ı sü Lozovski dört Sovvet ordusunun çev- merı 8 Kronştad körfezinde savaş tayyarele-
~ la)fthiyetli Alınan kaynaklarından rolörler, büro şefliğinin mUrakabesi al- .;.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- 6 rildiği hakkındaki Alman haberini ga- rlm!z ve ştukalar düşmamn saHı harp 
-....::~' ... ~abe~lere ıöre, Sark cephesinin unda dün mühim bir işe el koymuşlar- o. ı_-.·ııer -Ma- zeteciler konferansında tekzip ederek ticaret ne mi- gemilerine ve bir destroyere tam isa-
~ııp uolgesmde, Sovyetlerin mukave- dır. Bu hususta bize ver!len malfunata U demiştir ki : ı:. betler temin etmişlerdir. Beyaz deniz 
~~at'i surette kınlmıştır. Yanılmı- göre; Mimar Kemalettin caddesinde 47 • - Almanlar daha önce beş ordu- J • • •ı Ah sahi1inde bir avcı tayyaremiz büyük bir 
~..., •Yni kaynaklar, Smolcnsk mey- numarada manifatura ticaretiyle iştigal recal Peten nun çevrildiğinden bahsetmişlerse de er!DI Si a . elektrik fabrikasını tahrip etm!ştir. 
~ llralıarebcsini takip eden günlerde eden Alaşehirli Mustafa oğlu Silleyman ~ sonra dört ordunun cevrildiğini söyle- Leningrad ve Moskovadaki askeri te-
Sa'~ derece kat'iyet ifade eden bir Sağır oğlu, çulaki satın almak üzere meklc iktifa etmislerdir. Almanlar bun- )andırıyor sisat ve mevkilere gece taarruzlan ya-
~ •unanmış, TimO(enko ordulannm müesseseye müracaatte bulunan müşte- konuşacaklar dan evvel garp bölgesindeki ordulanmı- pılmıştır. 
't; ı..~ildiğini. merkezde tamir edilmez rilere (Kumas yok) diyerek elinde mev- z.ı da ihataya calısmıslarsa da muvaffak Londra, 24 (A.A) - Bir Alman gaze-
\ "llllldam vuku bulduğunu bildinnis- cut oldu~u dalın evvelden tesbit edil- olamamışlardır. Cenubu garbi cephesin- tesi Leningrad müdafaa sisteminin Ma-
~~nlann. Rusyada hir çok parlak m!ş bulu~a~ çul?kileri satm~ltt8:n imtı- Fransız Afrlkasmda de de muvaffak olamıvacaklardır. Bitarallık kanana tadll jinoya üstünlüğünü tebarüz ettiren ya-
~!!' kazandıklan :silphedcn vareste na cylemıstir. Pıyasadn sunı bır buh- Al HAVA 0ST0Nı;OC;'O edilecek, •azlyet Ame• zısında diyor ki: 
~ beraber, vekayi. Rusların artık r~n .. tevlidini ist~hdaf . eder mahiyette mantarla Is birliif Kiyef mıntakasında hava UstUnlil~ rlkanın aecen harbe ·Fransızlar ananevi kahramanlıklari-
~etnette devam edemiyecek hale gon.ılen bu hadıse Mılli Korunma ka- yapdaeakmı$- hakkındaki suale Lozovski Almanların 119 le çarpışıyorlar. Fakat onlarda Rusya 
~eri hakkındaki lddialann esas- nunu. hükümler~ne a.ykın oldu~ i~n bu üstünlüğü elde edemediklerini. tank müdahalesinin arefe- harbinde olduğu gibi düşmanlarına bü-
~ lbeydana koymuştur. Zira Ti- b~ ~dıetten takibat ıcrası tensıp edil- Londra. 24 (A.A) - Devli Skeç bakımından düşmanın adetce faik ol- Sine benziyor.. yük kayıplar verdiren imanlı mücadele 
~ hakikaten alır bir hezimete mıştir. gazetesi Berlinin bitaraf diplomatik du~nu, bUtün Avnına fabrikalarının . . . .. ruhu mevcut değildi. Şehrin etrafında 
~ olmasına rağmen, ordulanm Fiat mürakabe kontrolörleri derhal mahfillerinden alınan haberlere isti- AlmRnya hesabına çalıştıklannı söyle- Vaşıngton, 24 (A.A) - Reisicümhur sivil işçiler tarafından inşa edilen istih-
~ ~ toplainala -Te Alman Deri hare- mağazaya giderek arastınna yapmış)ar naclen Bitlerle maresal Petenin ya- mlştlr. ~~=k ~-ki ti~ ıeınilerl kanı hatlan bütnn hncum vasrtalanna 

111.:." ~urmap muvaffak olmuştur. ve mağazanın alt katındaki depoda 56 kında Paris veya BerJinde bolUŞ11- _ SONU z tNct SAHIFWE • ni silihlandırma~a hazırlanıyor. Bitaraf: karşı iyi muhafaza edilmiş bulunmakta-
'--...~ Almanlar, Kiyef meydan mu- top, ya?i 1533 metre . çulaki . bular~ nlklannı bildiriyor. Bu mülakatta ,. dır. Hava hücumlan pek faydalı netice-
~de 50 Rus tümeninin imha bun? bır zabıt varakasıyle tesbıt etmı.ş- Fransız Afrikasında Framnzlar1a Al· Kışa ve çamura gti- - SONU 2 tNct SAB1F'WE - ler vermemektedir.• 
~ veya imha edilmek üzere ol- lerdır. manlar arasında iş birlii) esaslan- • 
~ söyliyorlu. 50 tümen, aşağı yu- Hadise büroca Adliyeye aksett!rilmiş nın hanrlanacalJ söyleniyor. Anla· •'•nme ı_ do.)(. ru JeJG.ı·ı 
~ ~ ınUyona yaklasan bir kuvvet ve maznun hakkında yapılan zabıt va- oıddığlna R"Öre amiral Darlan bu sa- 1111 ~ R l( 5 lıtanbul yangınının blanço•u 
~. Budyeni ordulan. havsalaya rak~sı . v~ muameleli evrak ile adliyey~ hnda epey i1e1i ~tm1$5e de Hit1er is-
~ höyle müthiş bir darbe yemiş· venlmışhr. tediklerini ancak Fransız devlet re. 
~ kendi hatlannda hftml olan boş- HAkim huzuruna çıkan maznun hak· isinden elde edebileceğini tahmin 
~ kapatmalan imkinsız bir şey kında dün akşam tevkif karan veril- etmektedir. 

~~ Alman ordulannm yıldı- ·SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - -·-·- •• -·-·- -·-·-·- - _,,. 
~~tiyle ilerliyerek Ukraynanm is-

taınamlamalanna, Kafkasyamn 
~ zorıamaıanna ht( bir mani Arnerikalılara göre 
~demektir. Alman tebli(leri za- Ruslar "ı Lı/ama• 
~ vaziyet mütalaa edilince bu .,. R " 
~ bir gün meselesi saymak la-
~ İ.aıde, önümüztleki günlerde, ha
~r hu derece seri bir inkişaf takip -l"'-e: 
-..:_:-- kiyef meydan muharebesinin. 
~ meydan muharebesi gibi Rus 
~~n kat'i imhaSI neticesini ver-a , 
il ~ ..ı\hnanlann zaferlerini istedikle
l.\ 'lı hıkisaf ettirmelerine mini olan 
~ r zayiata 11!radıkhn anlaşıla-

~liyor ki her iki muhasım taraf. 
~ecede (etin bir imtihan Jrec;ir· 
-....~ rler. Almanlar, Rus cephesini 
.;~ederek Kız.ılJann hic; bir nokta· 
~alanna imkan \•ermedikleri 
~ -.. zaferlerinin kat'i mahiyeti in
-..~lınez bir şekilde nasıl kendini 1'-;;;:kse. Rus mulc:avemetinin en kö
'- et... ~ -~ icinde alastikiyetini muhafa
~ ~. halinde dahi. Almanlann buS ~ar sarletfikleri gayretlerden 
~ l)QYiik J01yretler sarletmeleri, ve 
..... ~ harbinin avalubına katlanma-

-.; t ri olacaktır. Si .~IYan gueteıd, Almanlann 941 S itinde Rnsyadaki hnrekiit sahala
~ hududu Lenin,,-adı Moskova
~ ) • Rostofa bağhyan hatlar olaca
~şbr. Bu haber doğru ise, Al
~) ısarktaki hedeflerini mütevazi 
~ o)lta e'l'e İr<"a ettiklerini söylemek yan-

Bulga1' basvekili B. Filof 
nutuk aöylnken 

Sof ya harbın eşitin
de gibi görünü yor 

'9;1G 'Yaeaktır. 
~Jtadur ki, Rmıva harbinin ilk ıtin- f•ı 'f B J ı 
s~ Sovyet ord1~lan01n alb haftada ı o u ~ar arı 
S~ ınevzuubahisti. Sonradan, Rus 

~.ll:eti siddctle kendini g?5ferdik- komu··nı·zme kar
i.~· ordusunun tamamen ımhasm~ 
:..'Jlll ~ 01rnadıi;, Kızıl1an kıstan evvel •• d ) 
~ :"' ötesine atmakla iktiCa edile- §1 m 1l. C8 e eye 
~ llıı\t\ı~lenıniştir. Bu müddet zarlmda 
\· • ~t biraz daha arttığından Arkan- ~af._ırdı 
l..~ hed b-alıen hattı memnnnivet verici ~ ~ 
=~et ~f olarak ileri süriilmiiştür. Ni-
~ .:::-ver ~azetcleri, 1941 11enesi so· --.o---
~ar 1..eningrad - Moskova ve BUIKarlar Rus Dara$tit· 
~ t.ın zaptı ile ?.aferin en mühinı çülerinln lndlrilcliiblde 
~' aınJanacağım yazmışlardır. edf I 
~ • ba.,kumandanlıbnm tasavvur- ısrar yor ar 
~t•r !!erileme kaydeden bu hedef Sofya, 24 (A.A) - Bulgar başvekili 

.. t!lo,!!ecek mi?.. B. Filof sunlan söylemi:stir : 
n u 2 İNCi SAB1FEDE - • SONU 2 bıct $AHIFEDB • 

Rus, .. ada siper 
harbı şimdiden· 
başlamış bu

lunuvor 
İnqillz avcıları Rasyada 
Almanlara kar$ı hare
kete ıeçti·Karadenizde 
Rus lllosunan vaziyeti 

satıam.. 
Vaşington, 24 (A.A) - Unayted Pres. 

Sovyet cephesinin merkez k1Smmı ziya
ret eden ve muharip Sovyet askerleriyle 
uzun uzadıya görüşen Amerikan muha
birlerinden dikkate değer reportajlar 

• SONU 2 İNCİ SAIIİFEDE • 

Alnıanlar ııe 

}'apsalarRusya 
muhFrebesi 

sürecek! 

456 vatandaşın evi yan
dı ve hepsi de iskin edildi 
177 ntllaslak 47 aile hiç eıya lmrtaramacb, btl

ttin lelftetzedelere yardua edDclL 
nı.ı. in :Ankara, 24 (A.A) - Kmlay umumi 
uvyle söyUyen alllz merkezi tarafından bildirildiğine naza-
aazeteleri Sovyetlere ran İstanbulda Fenerde çıkan büyük 

vadedil ba6ü- _ _.._ yangında 94 ev yanmış ve açıkta kalan 
en .. ~ .... YCU"UA· 456 vatandaş tamamiyle iskAn edilmi:s-

mın yapılacaiUU tir. Kwlav Fat!h "1besi felikatzedele-
kaydediyorlar.. r;;;-;.aziyetiyle derhal alAkadar olarak 

Londra. 24 (A.A) _ Sovyet büyUk Darüşşafaka mutfağından y~ek temin 
-ıftı · B M : ki . ., ral K e '*"ne- etmiş ve 374 nüfus bu suretle ıaşe olun-.,. '"'sı • a .s nm ,..ene ış v ~-
ral Çamur hakkında çok kolay nikbin- muştur. FelAkP.! haberi gelir gelm~ 
tikten sakınılmasını ve Rusyaya artan umum! merkez de felAketzedelere tevzı 
bir maddi yardımda bulunulması lüzu- edilmek üzere 590 battaniye, 300 takım 
munu bildiren nutku bu sabahki gaze- büyük boy elbise, 300 takım çamaşır 
telerde yapılan tefsirlerin esas mevzu- göndermişth-. Umumi merkez tarafın
unu teşkil etmektedir. Gazeteler bugün- dan felaketzedeler için aynca 200 tak.mı 
kü harp lle Napolyon harbi arasındaki yatak gönder!lmiştir. 
~ann mukayesesi doğru olamıyaca- - SONU 3 '()Nci) SAHİFEDE -
ğını kayded!yorlar. Gazeteler Moskova 

lçtlmaının akdi karariyle iki Anglo Sak- ;e!;~;~~~~·-~·-~·~·~· ~~~~~~~ı 
son devleti murahhaslarının Moskova- : 

1 
·-·-·-· ... --·-· 

ya muvasaleti arasında geçecek zama- f 
nın daha ziyade kısaltılması mümkiln SON DAK KA 
olup olmadığını soruyorlar. 

• SONU Z İNCİ SA .... nt-F ... 'E ..... DE -

Almanlar eline 

•W•••••••••• 

General Vavel 
Kafkasyanın 

müdaf aaıını 
hazırlıyor 

Rasyaya Uyöfı .,,,. 
Jıe~etl seferiye 
gönderUec:efı .. 

Londra. 24 '(A.A) - General Vavel 
Kafkasyanın müdafaasını hazırlamakta
dır. 

Unayted Prese göre İrandald demtr
yollannm tamiri stratejik ehemmiyeti 
olan petrol kuyularının müdafaası için 
büyük bir heyeti aeferiyenin Rusyaya 
gönderilecejini g<Sstermektedir. 

-·-·-·-·-·· ·-

Odeıada harp 

Sovyetlere g:Ö
re 8 - 9 Rumen 
tümeni biçildi 

Motkova, 24 (AA) - Odaa}'a 
kartı Rumenlerin mukerrer hücumlan 
kendilerine aiır zayiat verdirilerek tart 

• SONU Z INct SAHİFEDE -

Büyük zayiat ondiği bildirilen. Ru
men ordulan bqkumaftdam 

gnenı1 AtUoMalco 
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Cellat Kara Ali aelıyordu! 
ÖIUrn Sll'GSI artılı qr.lmlştf.. Penbe ue Jıocıuı, 

Ojallcırının oerd~I zeh!ri fçl~orlardı.. 
Hani hatırlnrmısın?.. Bir gUn senin Böyle diyen Kara Ali koynundan kli-

:fahnn bakmıştım ve ~ok bti~·ilk. çok nli- çDlc bir şise çıkardı .. 
fuz.lu bir adam olacaf,'ltlt, herkesin senin Bunun içinde afyondnn vUcudn geti
önünde titreyeceğini daha o zaman sana rilmiş. mayi halinde bir ililç bulunuyor
tebşir etmiştim Bak bu sözUm nasıl aoğ- du. 
ru çıktı! Bütün 1stanbulu 'korkutan vP Sanatının bUtUn inceliklerine vakıf 
şöhretinin akisleri benim kulağıma kadar olan müth~ ~ııat bu ilacı bilhassa ya
erişmiş olan padişahın o meşhur celladı nında bulunduruyordu_ 
muhakkak sen olmalısın.. Cellat Kanı Ali ba7.t aditmlan hiç in-

Nasıl, bu keşfim doğru değOml? Mut- citmeden, ölilm acısını onlara hiç du
laka bu zındana da bir vazifenin ifası için yurmadan bo[.'Inak istedi~i vakit bu u-
geldin" yutucu ilaca müracaat edivordu. 

Hiç çekinme, bana söyle.. Burada göre- Penbe şişeyi ~tunun el..i.:ıdrn kaoarnk 
<:eğin ~ neden ibarettir? hemen ağzına götürdil ve 'Jluhtevivahn• 

Tuhaf şey!_ İşte cellat Kara AH hınç- van~a. kadar bir ham1edP irtik.dP~ son 
kıra hınçkıra ağlanıağa başl&mışh. Biltün nı şışeyı 1ı:oc:ısma uzatarak dedi kı : 
ömründe nkkat VP teessür ne olduğunu - Al herif_ Bunun yarısını da sen 
bilmiyen ve karşısındaki a:iamların felfı- iç. 
ket ve kederiyle istihza eden celladın ağ- Böyle hiç acı cekmeden öteki dünyo-
layışı oldukça uzun sürdü. yı boylamak bizim icln bir saadettir. 

Kara Alinin ağladığım gören Memo ne Ahlı:tteki yeni hayahmıza_ ndı;a bir ru
Penbenin göilcri de yaşlnrla doldu. Ol'tu- ya :ııoriir _ıtibl ~uş. otacagız.. •• 
nun zındııııa korkunç bir -vazifenin ifası l\'Iemo. istemiye istemıre Şİ51'vi kan
maksadiyle geldiğini ve bu işin de koca- sınm elınden aldL Demıd hain ya~a
siyle kendisini iS1dürmektr-n ibaret bu- mak sevdasından vaz geçmiş d~ildi 
Junduğunu kat'i bir sarah3tla fnrkeden Ufak bir kurtuluş çaresi o1~ çin«ene 
çingene kansı bir ar.ılık "& yaŞiannn derhal buna hı\!! vuncakt1 Fakat kaca
fasıla vererek dedi ki : o cılk hic bir nelik yok. ~mdanın dört ta-

8 ....._,_ .. .._ b r...ıı1L...&• rnfı kalın duvarlarla kapalı bulunuyor-
- en ~ .... ııta geıecer. u t:ıa~eu du._ 

yıllarca zaman 5nc~ açtdhm fallarda gö- Demirci. dört tarafını saran hir ate
riip haber vermtştlm. (Ko<'asına baktı- şin ortasmda kalmış bir akrep j!'ihi iirnil 
rak: ba!1i hatırlnrsm yn? •. Bunu :sana da siz bir vaziyette bulunduğunu anlamnk
bildlrmişt11:'. Fakat sen o "laman benim ta 2rtık geclkmem' ti_ 
sözlerime manmam~t.ın_ . • ış 

Nasıl' D elikler" dDi?ru değ"I 1 Bır akrep bôyle çok sı'lontth bir du-
L_• 1 B·- • e _,.::ı __ ım a.::.. ılam rum karşısında kaldıftı vakit kendi kııy-
.unış." enım 4UWU!Dla ~ma ve ya n • ---- b t 1c • t'ha _.::ı ~ 1 .ı:::.· .. ;-.J: k t tirdin rugunu sı, ~.. :ı ıranı ın t r t"Oer .. 
so.~ eme~ıme ~ ·ıuuın ge Demlrcl Memo da bu cessıır hacıPTe J{ih; 

mı... • _ .. . hareket etmekt:en barka care bulamı~ :: 
Neteldm oğlumun bir gun büyük ıı- rak şiseyi dudal<lrınna J?ötürdü ve y ll

dam olacağını V: memlekette e.şsiz bir zUnü ekşite eksite içindekini yavaş ya-
§öhr~t kazanaca.gU?J da .ayrıca haber vacı ic;tL. -
verdımaı $' d' ·1~ L- L.... h ·k· 1 • ım ı ı aç tUın ~oca !"'r" l ı c n~enP 

İşte bu bildirdiğim şey de tıpkı dedi- üzrrinde de tesirini ;cra rtmepc· hac:l ı>-
ğim gibi oldu._ mış bulunuyordu. fı;t!' Pcııbe. d<>rin bh 

Bakla falı hiç bir vakit yalan söyle- uruı;tıkluttun midesınd n ba<1lıvnr.ı'lr 
mez ve beni asla aldatmırz_, blitün vürndunn ynvaş vav11!! v1'v•ld1&ı-
(Oğluna bak:arakt bu cihanda yalnız nı sezer gibi oluvcrd•ı. Bu dakikaila ha

sen yaşa_ Ben senin saadetin için ken- k1C1 kadtna kafası al?1rlas'Tl1ş J!Ö7 ka
dimi f.eda etmel!e r.wyım. Tek sana le- naklanruı ai!tr blr cisim asılmış eJ'hi f!" · 
ke konmasın oğlum_ Hvordu. Demirci de ayni va7..ivette ini 

Hadi, bllt.. Yapacağın şey ne ise in- Herif mütemadiyen esniyot" l!Öt. kanak-
n et.. lan hn!im1nkl g1hi muttnı\ kananıvor-

Gerek ben,~ baban biç gık deme- du. Ve derin brr ıt~kHk bütlln a7.aın
~ Mfsittıizi qte sana teslim ediyorm.. m buz f!{bi dondunın tatlı bir uvusuk-

Odevhil yerine ~- Emin o! 1d of 1 tuk vOcudunnn her tarafına ~yılmıs 
biJe demeden biz her şeye btlananı~. bulunmakta idJ 
. Kara Ali hüngUr hllngür ağlama?{a O daldbtd~ kendisini bl\sbütOn kn"
Clevam ediyordu. Hınçlcınklannı hiç kes hedeceğini ve derin bir uykuva varm~k 
meden anasuıa eevap verip dedi 1d: ~ bulunduihmu fnrked ım Penhe 

- Ah lAnet olsun! .. Şana, ~. ya- oğluna sokulat"llk Z!lyıf bir sesle dedi ki: 
§amaya, hepsine lanet olsun ... Padişah - Elini ver yavrum ... s-,nsuz bir uv
e.n mOtlıiş işkencelerin tatl,iki Sl.ltt'tiyle kuya dalmak 07."'!'e bu1uudul!umu hİ5-
sm ölclilrmekliğimi emretti.. ~im bu dakı1tada senin vanımda bu-

Fakat bum.ı asla yapmıvacaj!ım. Sizi lunrhı~una emin clmak isÜvon.ım 
fSlümden kurtarmak lmkDn haricinde... Nail oldu&um bu '>ahti;1a~lık yü-rlln-
Bunu yapmağa benhn kudretim yetmez. den artık ölümden hiç peorvnm yok 
~kin size zahmet ~ktirneden. adeta Oh, yıırebbt. Vücudumu bastan ba~; 
hır uy~uya. dalıyormuşsunuz gibi ikini- c;aran bu uyuşukluk bana ne ·kadar tat
~e de hıç ezıyet vermeden bu işi yapma'k lı ~r! 
lmıhn için bbit_ " - BiTMEDi -
900cıccıcıC1ccı xaı:ıcıı:ıı:ıc c :oacıı::ı : ı:ı: 'X ı::ıcoc aacıcıc:ı:ı,cıı:ıı:nıı:ıı:ıoouo:.m:o~...ıcr..;:)O' 

AmorikaJıiara göre Afal yok diyen ve 
Ruslar yıkılamaz b halı satanlar 

• BA$TARAF11 İNCİ SAHiFEDE - • RAf>.,.4 RAFI ! fNCt Sı\RİFEDE -
almmalctadu. Muhabirlerden alınan ma- mistir. Celse 1 ilk tesıinde devam ede
lümata göre hemen hemen bin kilomel- cektir. Kuma$1ar halen mürakabe al. 
relik bir cephe üzerinde Almanlar mü- tında bulundurulmaktadır. 
dafua hnl:ıtdedir. Siper harbi şimdıdcn ~ilerde Cullu o~lu hanında Meh· 
bashımıştır. Yıldırım harbi muvaffakı- met ojllu terl:kçi İsmail ve Tahsin ~lu 
yetsizlikte neticelenmistir. Almanlar in- Eşrefin mest imalindn kullanılan Jôstiği 
sanca ve malzemece c;ok büvük :r.ayintn metresi 4 lira oldu,l:u halde yirmi lira 
uğramışlardır. Yeni ve Fransızların ~e- va satmak suretiyle ihti.klir vantıklııro 
çen umumi lıarntekinden vUz defa dn- iddia edilmiş ve haklarında m'lli korwı
ha geniş ve kesif bir Vert1un knrşısındn ma kanunu gereğince muamele vapıl:ı 
bulunulmaktadır. ÇünkO şimdi her iki rnk ikisi de adliyeye verilmişlerdir. 
tarafın ku!lıındı~ı s:Jahlar eski sillihla- Geçenlerde maj'tawsında araştırma 
ra nisbetJe dah:ı cok kuvvetlidir. yapmağa gelen fiat mUrakabc memur· 

Lonara. ~4 (A.Al - fnı;Jiz hava oo- lanna rüşvet te'klif etmelrten ve beş VÜl 
P.n.retinin teb!iti : fDJ?iliz avcılan Rus- e11i Hrayı ceplerine kovmaktan maznun 
yada Alman hava kuvtetl~e karşı f:rad manifaturacı Safter ManL-;ada tu 
harekete gecmislenlir. tulmuştur. 1zmire getirilPn Saftcr adlı · 

Londra. 24 (A.A} - Lı:;ıiz hava ne· yeye verilmiş, tevkif edilmiştir. 
zaretinin tehJij!i : ----

f nt~iliz bava kuvvetlerinin Savyetler Oaesarla horo 
Birlir;inde ilk hareketleri hakkınd.ı shn-
di malOmat Ş?elm:stir. Fena ha\"a\nrtt 
rai!men bu tayvarcler keşif harekC'tlt>
rinde bulunmuslar. düsman avcılnriyle 
muvaffnktyetli hava muharebeleri ~-np
mı~l:ırdır. 

l.ondra. 24 ( A.A l - •Taymis• gaze
te5inin. Rus f!lotanmn vnzivetini tal•lıi 
ed .. n deni7..cilik muhaniri Kar:.ıdeni7.rle 
varlvetin Baltık deniz.indekinden farklı 
oldu(!unu yazı •or. Almantar Don ve 
Kafkas hav7.alanndaki mahrllbt stok 
lanm kontrn11eri altına n1dıldan takdir· 
de bu denizde n:ıkl:vat meselesi pek %i· 
yade ehemmivet kesbedeoektir.. Fakat 

Sivnstapol tahliye edil dahi Kara-
deniz Sovyet filosu sünhesiz Novorosis 
ke Qel;lecelc ve burada da millüm bir 
rol oynamağa devam edecektir. 

s·n Birinci 
Gece 

- RA$TARAFI 1 İNCi SAOIFVllE · 
edilmiştir. Düşmıın bir Sovyet tcşekkii 
lü tarafından müdafaa edilen biitün böl
t>c boyunca ilerlemek için muharebeye 
8-9 tümen sürmüş ve muvakkat avıın
tajlanndan istifade ederek mrzilerimize 
bir buçuk kilo metre derinliğinde niifuz 
etmiş ise de tam hücumda muvaffak ol
duğunu zan ettiği bir uman Sovvet 
topçusunun harekete baş1nmasiyle o ka
dar çok zayinta uğmmı tır ki Sovyet top
larının düşmanı nasıl biçtiğini anlama
ğa vakit hutmadnn vadi Rumenlerin 
cesetleriyle dolmuş ve düıman ricate 
mecbur olmuştur. Açılan ct:p kaidesin
den kesilerek cephe hattı düzeltılmıştır. 
Dü~man akşam ayni hücumunu tekrar 

etm~ de bir ateo yağmuriylc karşıta§-
mıstır. 

Bu hücnmJım tart eden bir Sovyet 
mükrczesi müteaddit mıntakalarde te
reHiJ~r kzıydetmiştir • 

Dar bir a oalı şeklini alan müdaf a 
bir buçuk aydanheri ear ılmadan df'!Vll~ 
edivor. lvn Petrv, bu soğuk kanlı kah
raman kıımımdıın -kıtnta :serin bir itimat 
havası ermektedir. 

TEHi ASIR 

iplik tevziatı hakkın· 
da \1 ni bir nizam· 
name hazırlandı 

Ta ve • Si • aıaoa derdi 

Tarif eyi dinlemiyenler 

Kafkasya 
Yakın ı?i.nlerde 
[~arp sahası 
Olacak mı? 

---o-

ŞEVKET nfLGll'f 

Dokuma tezı?Ahı sahip· J d J k 
Jeri Öf; sınıfa ayrıldı.. ceza an ırı aca . B~ABAft l iNCi SAHfm>I · 

İktısııt vekaleti şimdiye kadar iplik Leııinvad. Moskova "e Harbi ,,. 
tevzi işler!ndcn alınan neticeleri tetkık ..._. __ !il man1ar eline d~Ck mi. bilmi,,.,..... 9' 
etmiş, ~arın hakild ihüyaclanıu &IUIK:I defa Olarak mt1$teriden fazla para alan• Ynbm şunu müşahede ediyonll 
dalın geni mikyasta karsıltynbilınck ların ehliyetnameleri iptal olunacak... Almımbnn 1941 senesinde, ~ 
için veni tedbirler ittihaz cylemist'.r. bzanınağı fimit ettikleri uferlerİll ,; 

Zati ihtiync1an için dokuma dokuyan- ~n zamanlarda şehriınb: içinde oto· mektedirler. hat haddini ~ edm bu hnt, ~ 
larla öteden beri meslek hnlinde a u- mobil ve araba ile seyril.~fer müşkülAt: Dün hilkümet &ünde blr taksi şofö- )'DDm petrol ktuu1armı hariçte ~ 
mncılık yapanlar ve kooperatifleşrnıs had bir hale gelm:ştir. Tarif ede yazıb riinün bu şekilde ı>amrlıkla m~teri ta- maktadır. 
bulunan tez~ôhlar yeni b:r nizamname muayyen ücretlerle ne otom~bil ~e ne şıdıl.tt. tesbit edilmiş ve kendm yinni Filı:rinmce. Almanlar Rosto& pJtl 
ile rıvn ayrı hükümlc.r.e baf!l nımstır. de araba bulmak çok de~ mümkün ola- bes lıra para cezasına c::aıı>tmlmışttr. llerlemeğe muvaffak olurlarsa bu ~ 
Mıntakn iktısat mlldlirlüğü yeni .ni- m:~· hemen tamamıyle ~hksız Bel~iye ~nrafından «;'>ki ~feye ilıi- bin en büyük zafer wsıtası olan~ 

zamnnmeyi tatbik etmek için gercke.1 muşten tasınmnmaktadır. Ekserıya tak- ve ed:len yuzde otuz nısbet1nden futla lttıyn'lannn b" kit im ~ 
hazırlıkları yapınnktndır. sil.er tarifede el!i ku~ş .ucn:ı tayin~- para alım .şoför ve anı.bacılar hakkında cl •·~~:-. ıçbsa~rdır Y Zin..., 

mış bir yere gıtmek ıçın bir veya bır para cezası kesilecek. bu ball tekerriir ,.,..~~· ÇJ! - • 

- bucuk l!ra istemekte. nraba1nr da ~O eden arabacı ve soförlerin ehliyeınnmc- kes ht1ır ld harbin Kanıdenme ~ 
:"'!(r!GJ'e! Ve?:H,n!:ı kuruşluk yere 60 - 75 kuruş talep et- lcri ellerinden nlına~ktır. 7.er de.nW da"! ahaya si~ 

~~~====~:cıco~==~ l:riitün min samm \"e mnmmtmfuk,.. 
JJ!e!etı:.ve "9eisim~ze · tnrm tnıiin1 siddetJc aıaımaar edıJll' 
ceuabı... Serbest kahve satıs- Hubabat ve un için · &dm tn1!1"1meı- böyle bir te!ı1~ 
On birinci fzmir Enternasyonal fua

rının muvaffakıyetle knnanmnsı üzerine 
bilyUklerim!z.e <;e'kilen 11\7.im telırrafforı
na peydemev cevanlar f-'Plmekted.ir. Ti
caret vekili B. Mümta~ Ökmen tarafın
dan Belediye reisi doktor Behçet Uza 
verilen cevabi telgrafı şudur : 

Fuann kapanışı milnasebetivle hak
kımda iz1ınr buyunı1an samim1 hissi
vnttan cok miltchassis oldum. Fuan ter· 
tlo \•e tanzim eden arkadnslarla !stirak 
<.?den cksnouınlara tesekkür ve selamla
nmın iblağını rica ve muvaffükıyctint
~in devamını temenni eyler, gözleriıüz· 
den öperim_ 

-------
URLA DA 
250 ze. tin ağacı yandı 
Urla kazasının Küp alanı mevkiinClc 

hulun:ın zeytinJikte :vnnır•n cıkmış. 300 
-iönüm arazi <lahilinde 250 zevt=n ağacı 
tamamen yandıktan sonra söndürülmüş.. 
tür_ 

Zabıta<'n yamlan tahkikat neticesinde 
•·anaına Ha&ın Albnm oğlu 7 yaşındaki 
"'eridunun sebebiyet verdiği n~..ılını,
tır. 

-------
ZAHITADA 

F~ci l-ir cinayet 
işlenildi 

BiP adnm, haf'ı~ma QÖZ 
Jıoyduğu Aliyi öldtiftdi!.. 

Dün Kemaloasa kawsının Parsa kB
yünde c:ok fect bir cinayet olınustur. 

Hadise mahallinden aldığtmız ilk ma
lQmat $Udur : 

Mis ca:vı c~vannda karısı 25 yaşında 
Bn. Cemile Fidanla birlikte bulunmak
ta olan Boldanlı Ali Fidan Cerdeme kö-
yünden Sabit oğlu Osman1a karşılas
mışbr. Burada bit' münakasa ve kavga 
olmussa d.ı mahiyeti belli değildir. An
cak Osmanın Cemile Fidana göz koy
cluğu ve onu mutlaka elde etmek istc
d:ği tahmin edilmektedir. 

Neticede Osman. 38 yaşında bir adam 
olan Ali Fidanı katletmiş ve ,J?enç kansı 
Cemile Fidana taarruz ederek onu çok 
feci hir hale düsürmüstür. 

HtıdL<ıeye dcrhnl jnndarma ve adlive 
vaziyet etmiştir. Hadiseyi m\lteakip ka· 
"9.n Osman yakalanmış ve hnklanda tev
kif karan ver!lm~ir. 

Tırcde Bo<mzcı nahiverinde c:Htlikkn
te kövtindc Ömerin yanında c:alı..,.-.a.n Ha
lil ot!lu İbrahim Arslan. öküz nrabasına 
koşulu ökü:derin ürkmesinden yt?TC 

dUsmils ve nrnba tekerlekleri a1lında 
kalarak gözlerini hayata yummuştur. 

e d~ J: "'~mlJIYJe 
aralandı. .. 

Ödemiş knznsının Bıçakçı köyilndı:
Mehmet oğlu l5 yasında Abdullah. de · 
ve cukuru çayınnda havvan otlatırken 
elinde bulunan çifte tüfeı!i ka7.aen ates 
almış, oktın kursunlar sol baldınnn isa
bet ederek yaralanmasına sebep olmu~ · 
tur. 

ı~m8rY.a 
nıı 'n e 
{ıından: 

Şubemizde yoklamft gören ve t:tntf ' 
alan 337 dojhımlularla \'e askerlik 1 
kanununun 85 ve 86 mcı maddeleri
ne ctöre muamele J!ÖJ'Cn voklnma ka
roi?'r ve baknvalardan sınıflnn avn
lanlann sevkedilmek üzere 26/!)/ 
941 cuma cllnll aksamına kndar su
hemi7.c mllraeaatleri ve hilafına ha- , 
re.ket Nienlerin :lSkerlik kanununun 
muaddel maddelerim~ göre siddetle 

~
cezalandırılacakları ilan olunur. • 

1-3 
~~.#"J"'~~~~ 

• kam dunnak için 1Wtm1 eneriilet""' 
/art dün bas/adı be yan name müddeti Sllrfcd~k!erdir. Bir mihver ım?ctesl tıl , 

-0---

.Şchriınizde serbest k.ııhve satıslanna 
dünden itibaren başlanmıstır. İaşe mü
dürlU~ünce tahmislere halkın bir hafta
lık iht:ynonı karşılıvncak mikdard<t 
kahve verilmiştir. Kahveler 250 şer 
gramlık paketler halinde ve kilosu 268 
kuru~tan hesanlanıırak satılacaktır. 

Kahveler bittikce ia'!e müdürlüğUncc 
tahmislere her hafta muntazaman veri
lecektir. Çiy ve kavrulmuş olarak çe
kirdek knhve satılması mamurlu görül
düğünden kahve~ yalnız üğiltülm~ 
olarak satılacaktır. 

---,~---

Sr vvetıere pöre 
- BAŞTARAFI 1 iNci ·SJ\HIFEOE -
Lozovski Almanyanın hn\ a zayiatına 

mğmen hava kuvvetleri hlllii cok dalın 
kuvvetli olduğunu söy1em:s. tnnk ha' 
tasının İngiltere ve Sovyetlcr birli~: 
arasında is birlii!inin bir delilini teşkil 
ettiğin: söylemiştir. 

HAYAi. I\IAHSULÜ HABERLER 

Lozovski mnresal Budveni yerine ge. 
nernl Kuüefin tavin edildiğini ve Bal· 
tıktaki Rus filosunilım 28 harp gemisi
nin İsvcc sularına 1llicn ettiğini bildiren 
bütün haberleri telttio cbni$ ve bunla 
nn hayal mahsulü olduğunu ilave et· 
miştir. 

ALMAN ZAYİATI NE KADAR! 

Ahıumlann insnnca za,.U.tma ı-elin~c 
l.nzovski 70 J!iinde yani l "vline bdar 
Afoıan wviahnrn en a .!.!lflft.000 kisi)'i 
bul.mnsı lizun olduğunu tebaıiis eU.ir
miştir. 

MOSKOVAYA AKIN TEŞEBBCSÜ 

Moskova, 24 (A.A) - Tas ajansı 23 
?4 eylül gecesi Alman tayyarelerindeıı 
mürekkep bir wubun Moskova üzerine 
bir akın vnomak t~bbiisünde bulun· 
dul!unu bild:nnektedir. 

Dafi bataryalarının atesi ve gece av
cılannm faaliveti neUceslnde düşman 
tayyareleri dağıtılmıs. yalnız iki dUs
man tayyaresi ~ehir üzerinde ucabilmis· 
tir. Sehre küdik caota tahrio bombala
n ve ~ m:kdarda yanJ?Jn bombası atı1-
mışbr. Hasar ehemmiyetsizdir. 

Sof ya har/.ın eşiğin
de gibi g6rünü vor 

• B.A~'J'ARAFI l tNCt SA'fffFEDE -
- Bulırar miHeti bir wk defalar ''ar · 

lığını tehdit etmi~ nlnn Rol cvik felake
tinin bertaraf edilmesi hususunda bü 
tün Bul~nrlnrın ımyrctlcrini Avrupa 
m illctlcriy le Jıirle tirmeleri lizmı ı{el. 
dij!i lmnaatindcdir. l{omünizm Bul~r 
milletin•n ;htiynd:tnna ve kültürüne 
uygun def:'ildir. Bütün Bul~nrlnr komü
nizn1e knrşt açılnn mücadeJcyc iştirak 
etmelidirler. 

RUR PARASÜTf'f'1.F.Rl 
l\rnTLAltA iNDiRtLMiS 

Sofva. 24 (A.A) - Rus paraşütçüle
rinin Bul~aristana gönderilmesini pro
testo eden Bul~ar notac;ı hnkkmda Tas 
njnnsı hir tek7.io nesretmektedir.. Bu 
~ünkü Bulgar gazeteleri ise paraşütcü
lerin yanında bulunan esvanın resimle
rini ncşretmislerdir. Cco. fenerleri. fa. 
bancnlar. bisküvi o::ıhtleri. sa~lnr ve 
saire hep Sovyet imalatmdan olduı"!unu 
ispat eden Kırmızı yıldız resmi ile Rus
ça yazılar taşımaktadırlar. 

• utro• ~azctesi divor ki : Sovyet.leı 
birli~inin Sofyada resmi mümessili var
dır. Binaenaleyh bu zata Bulgar polis 
müdürivetine ı:.riderek keyfiyeti tetkik 
etmesin! emredebilirdi. 

Ellerinde yüz kilodan fazlıı hububat 
ve un bulunanların en büyük mülkiye 
memuruna bu hususta b!r beyanname 
vermeleri hakkındaki karar (i7.erine diln 
alfıkndarlar beyannamelerini :haz.ırlama
ğa ve kısmen de vermeğe baslamışlardır. 

23 eyfüJden itı"baren ~ sckiı: 
~ün urrhnda \>eyftnname vcnniyenlCl' 
hakkında kanun? takibat yapılacaktır. 

miirıasehctlc şu sntırlan )'llmtıstır : 
•İncilde kayded"ldiı:-; vc~ile N~ 

srcmic:inin kondnj!u EThnts ''e Artt"" 
dal!lnrının l Jerine acaba hattırl ı""' 
fmri!I tnraf cfofıa evvel varnraktır? ~ 
f'iliYJer mi, Ahmm1aT mı daha e...:i 
lfofkas"'ava hukim o•acaklnrdır. Her "' 
taraf dünv.ayı laıolıyan müthis ~ 
ilnn Pemisini setimde ~karmt1k W' 

Miyiik sürafle Arm·at dnP.lnnnm t.111' 
sin" drı~ iled~~1ctediıfer.• _ _......,_ .._.ı 

nu sahrlnr belki bir fnntezidir. f'-;; 
Kış ve çamura güten- nihai znfny-ın su ıpetro11cuyu1an ne sı 

!ltkrya 111.alcncm1 ~&tennc~i bakımıncı.' 
mek doğru dePİl ş:ı-m dikbttir. 

_ BASTARAFl l t et SAHhi'JIDE • Rfoı harbin Knfl<ıısyavn intitcali f1" 
• ınıtHni ynlı-tn l"Ö~n1rrden Yriliz.. JC,.,,, 

1Iit1erın heden İn!!J1İZ ve Amezikıın nfjmizce RUSYD harbi bunma \'a~ 
dcmokrnsiJerini eıme1dir. Ruzyada de- dahıı çok çetin safhnlar ~irecektir· 
mokrasilere ve İn!!iliz imparntorlııjruna 
karşı ffitlcrin elinde bulnndurdııLru .'jf!.,(;tlf 
ku\'\'etlerin kuUnnacnğı sı~rnma tahtası
dır. Rnsyanın İn~lizler yerjnc calıstıf!ı
nn inanmak (!İbi cok kolay bir n1khinlik 
l\erfaraf edilmelidir. Rusvn mükemmel 
bir şclo1de dövüsmfie devnnı edecek 
ve kendisine ı•adedi)eı; hütün munvc-
11cU ırörecPktir. Almanlar ister Knntus
va. ister l\foskova ft~nc iJcrlcs1nJer. 
'Rn.c;ya rmharebesl siddetle devıım ede
cektir. Hit1erin ihtinWımnın ilemo;ü
mul J?('ni~li~i lngilir ve Amerikan mil
ıct1cri tamrından bclki tamami)iJe mıla· 
~ıl:ımamıstrr~ 

TAVMİSİN M'CTALAALABI 
Taymls suntan ilave ediyor : AYrUpa· 

"'n sark budutlannda eerevan eden hi-
1'1isı>lcr fnı;ı:iliz imnaratorhıftu toprakla· 
r1nda yaşıvan bütün milletlerin mubd-

Ankara, 24 (A.A) - Yen! trsst 

1 

Sahinşahı Muhammet Hiza Peh~ 
•ahta culusunu ıretsicfımhur isme' 
fnöntlye bir telgrofla iblfi!t etm~ 
ve rei..qcfımhunımın: verdikleri d" 
vapta İran m:neti ve Şahtnşah ha~-

~ kında bestcdiklrui iyi temennileı' 
~ bildirmlşlerdir. 

demtını elMcadar etmektedir. Rusyaya D d J b 
vardım p\Am, ihtiyaç \.'e istihsal tevrln ev a r mi Q r a har ' 
uclilmek s11ret1y1e metodlu bir ~1<b / I 
tatbik edilmelidir. Harbi bT..anmak icin (J op1u ; erı. 
fcibrikalann. m~ mülabamsJ mev- • BAŞTARAFI l tNct sABtn'J)I ' 
-,;uubahis olmaksmn bütiin .rnammle is- • ~ 
tihsalde bulunmaları Iamndır. tık bnununu bliınruık }"Bhut ~...A-

Deyli Henıld yazıyM : Fevka1ikle re- mek suretiyle bir karar almasım ,,.. ... 
ali.st otan nutkundan do,ayı B. Malstd- meııtodan i5tiyeceğim. Eftt. mezkOr.~ 
ve tescldtlir ederiz. Simdi ihtiyatlı bir n111lıt blisbütüıı bWmnaktansa. ~ 
hareket olarak. general Kısın hMi:9P1e- olarak değiştin1meSini isteme;.e "" 
rin seyrini tndil edemiyecek bir ma10t \'Cl'diın. e 

olduğunu düsünüyoroz... Mfikemmet B be t · -..o A 'k rnaı,fd' 
- fık" .__ ----' i · t -:1:.. u yana sıywsı merı an 
m~ ı ım~ ,,. ........ ım cm n~ gay- lerinde btlyük bir alaka ile ~,1' 
rclinın mtıstnkbe1 haftalar ve aylar :r.ar- • _,., 
fmda katı 1.'C miıat mahiyette olacağuıı mıştır. Bu mnhfiller bugünkü vazı~;.. 
zanneclivonu.. tıpkı W17 senesindeki va1.iyeU ~bı 

B. ATLEF' rtN BEYANATI duğunu knydediyorlar. Esasen ~· ~~ 
Londra, 24 {A.A' - Başvekil mua- velt te ticaret gem:lerinin silahlanoP-1 

vini bin~ı Atlee Ruwaya yardım me- mnsından bahsedcrkc:n Amerikanın 9~ 
"'elesi hakkında aşağıdııki beyanntta bu- <le harbe ~irmesinden bir kac hafta ecl' 
lunmustur : \'ef o zamanki devlet reisi Vilsontıf1 

• - R~ ile mü~k bir ha'! ~a- buna benzer bir twblr nldığını s<WJI' 
oıyonız.. Mknrdır ikı müttefklenmıze mistir. Ticaret vapurlarının silahlarıdr 
her vasıtn'\"n mürncaatle elimizden f?cle- nlm3Sım her 1res tasvip etmektedir· 
ni vapmak makuldur. Biz Atmanlnn 
tanklanmP!a ve.neceitiz_ Bunda makine JIARBE DOORU 
mühendic;lerimwn mahnreti ve haiz Maamaf:h yine her kes Amerik~"~ 
bulunduktan icat ve Mdakat fikri &n;l har:p yolu üzerinde uzun adımlarla iJe• 
olacaktır.• rl' 

lediğini de knbul etmektedir. ;\.tıt1ı:,, 

Yr.. YP.~~R' ~111 
~ !;! ı it.. 

y 

17. rtıı ASKERLİK ŞUBtSI REls
LifilNDEN: 
Aşağıda isim1eıi yazılı yedek :subay

ların h~c:ı subevc müracaatleri. ken
cl' leri burada mev~ut ohnasnlnr dahi hi
len vcva akrabaları bu zallnrın nerede 
bulunduklarını $Ubcye haber vermeleri 
menfaatleri iktiı.asından olduğu bildiri
lir : 

l - Nakliye teğmeni Hamit oğlu :m; 
dof1um1u Hasan Tahsin (M~nemen) 
2JOSO sicil numarah .. 

2 - Levazım temeni De~ omu 313 
doğumlu Selim Göker (44883) s=cn nu-
maralı.. 1- 3 
iL& e .. , ..... 

Amerikan münasebetleri bugiin 1917 ııJı' 
nesinde olduğu gibidir ve gitgide d i)IJ 

ziyade fona1asm::ıh-tadır. B. Ruzvelt ~ 
dnnizlerin hilrr:yeti prensibindeiı si" 
setmemistir. Fakat hatırlardndır ki ..Hl' 

haftalarda proı:mımın esası bu pre~j, 
l<>rin tt'skil eltiiiini bir çok vesileJ8'. 
kat'iyet!e söylemişti. 

iNFiBATCILAR MUHALİF 
rflf' 

B. Ruzve1tin dünkü hevan:'ltı ~nfi ır 
çılnr nrnsındo fovka1üde büvük bir 111 

11 1 )'r 
halefct uvandırmıştır. Ayandan J{ e 
demistir ki : aıi' 

- Ruzvelt ıparlGmentoda şiddetli 
mücadele iJc karşılaşacaktır. 

Aynndnn Tobes te şöyle demistit ~ 
- Bu sivaset devam ederse birJ tıi' 

yolunda dört nalln koşturan yeni 
tedbir olacaktır. ,, 

~ ~~»~..oc>xıı:ı~~~~~ı Fnknt mebuc;an mecl!si hariclY'e 
• . · cümeni reisi Blum demistir ki : ; 

LALE' -"e B .. TAI '-1 - Ruzveltin programım alır al ııııf' 
C - U l!U n - "IQ ua R bunun kabulü için derhal bir )ca 

IK.t BfiY;(}K Fl LiM BİRDEN' N layihası teklif edece~im .. 

J •• Vatan mıtaan J •• A 1r SF. re Jl.DI ALMANl..ARA GÖRE rtci' 
A.S AH (l'ürl1zçe) GB"°"!F. .t'OOR Berlln, 24 (A.A) - Amerika bııttol'' 

2 S -·•- _,_ •- (İLK DEFA) ye nazın Kordel Hulün matbuat 1~~ - 0" gıuı-.;MlJ.Ur &ıW"lEu • ieransındaki bevanatı. Amerika bir ~ 
2 •• ff"' 'E AVC' IA~AYJ devletlerinin intihabat .sırosın~a ~11" 

Dick Foran (ilk defa) (İkinci Gungn Din) vrıdedilen siyasetten uzaklaş.ıldığıDI • 
~J"'~-~~~ teren ycnl bir vakıadır. 
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Borsa 
ezcaı = ÖzUrn Tanın 

~ S. SWeymanoviç 
90IC Rb.. i.hnıcat 
211Nebi 14& 'Loaf o. Me. 

=t.:~ 
=.._~eti 
11141 ~~:-o-

o il. Besikçl 
lts. irkin : :;-t Leblebici 
.. · j. Taranto 
'13 Anadolu İııJcqaf 
lak. Taner 

F. Solari 
: t. Tarantn Mah. 
tG ll'alk Savdam 
C0 y · l Ta1At Ku. 
Q Arun Politf 
l'I Rernz1 CUnj(8r 
IS kaptan y 8$81' 

l'I P. klark 
~ ~n Cahlro 
•IS. ~~ya 
: 1. kohen 

41 50 
31 
40 
45 
44 50 
40 75 
39 
Si 
42 
39 
40 50 
39 50 
44 50 
46 
39 
39 50 
44 
39 
47 
40 
40 50 
41 50 
42 
42 
45 
42 
41 
39 50 

48 
50 
49 
49 50 
46 7i 
44 
49 
48 
43 :;o 
49 
48 
52 
45 75 
46 
41 
41 50 
« 
50 
52 
40 
40 !iO 
41 50 
42 50 
43 
45 
42 
43 
39 50 

·---------------------------· 
Okutmak ve oku· 
mak için t .. crübe 
edilmiş usuller 

Yazan ı GAZALI SAL TIK 

-'4-

16 - Her dersi tafailitlı söyledik
ten aonra ders sonunda üç bet dakika 
zaman bırakarak o dersin özünü anlat
malı; talebeden bir ikisine de hatınnda 
kalanları anlattırmalıdır. 

17 - Öğretmen, derslerini sınıfta 
anlabrken talebenin kitapta mevcut bil
gileri not tutmaııtnı men etmeli ancak 
mühim olan ve kitapta bulunmıyan söz
lerinin zapt edilmesine müsaade verme
li, bunu da talebeye aynca bildirmeli
dir. 

DERSTE NOT TUTMANIN 
MAHZURLARI 

a - Talebe, öğretmenin ifadelerini 
aynen zapt edemiyeceiH ve zihni yaz
makla meş'!'ul olacağı için fikir zencir
lerinln iyiliklerini, inceliklerini kaybe
der. ~ y 8. s. Alazrald 

~ ekQn b - Talebe arasında kelime ve cüm-
~ lski yekön lelerin yanlı, anlasılmasına, fikir ayn-
~ tlınumt yekOn lıklanna meydan verir. 
~ T 39 e - Kitabın tertibatından ve ifadesi 
~ 8 41 50 tarzından, icap ettiği zamanda fikir al-
it~- 1 4.1 ma istidadı talebede zayıflar. 
~llo 10 47 50 

Ç - Tal ebe, öı;retmenin bir dersi . 11 52 ... 
dolduran fikirlerinden almaaJ lizım ge-

- Serif ~zlcla 12 25 len özü alamaz. 
4le 8. d - Talebe. tuttuğu notlan terni7 
11ft Yeri! Urllnler 15 17 5fl etmek ve yazamadığı veya yanlış olan 
149 l!•~ Vera) lR 50 18 ~ yerleri düzeltmek, tamamlamak için 
J24 QZI ft Ait P'-:l lS 17 :;o zaman haTcamak zorunda kalır. 
'il! S. A1azrald ll 21 50 e _öğretmenin derste gerek zaman ..... H. Nnll 15 20 b d M 

11111 il Besfkd 12 17 darlıiından. gerek münaıte et üture-
tl O-Lo x._" medliinden dolayı an1atamadlğı yerler il --.r vzaemfr 17 75 17 7S olabilir. 
.,.. M. 1mıırll ~u 12 '15 13 
.. il. Klmn 14 18 18 - Okunulan dersin kitabı yoksa 

....! Necati B&ekçl 19 25 yine talebeye not tutturmamalı, aynca 
~ 1'ek0n yazıp vemelldir. 

"Ji ~;':ld\n DERS NOll..ARINI COOAL TMAK 
....._ USUL O 

I 7.A111"F. .. " 
~onSwıam ~ 

~ji;A.:e·n•n~;r1 
CONK(' PROGRAM~ .... . ....... . 

iki usul ihtiyar edilebi11r. 
1 - Bo, zamanda talebe bir araya 

toplanır: içlerinden biri yüksek 11e9)e 
hem okur, hem de kendi ve arkadaşları 
yazar. 

2 - Talebeden biri, ö~retmenden 
aldığı notu yazar: kendi yazdığı ile onu 
iki arkadaşına verir: misli misliyle biri 
birlerinden çoialblır. 

MOZAKERE ETMEK USULU 

t.aıa ~m ve memleket saat avıtn 
~Cltik ı>J. ? .45 Atıms haher1eri 8 M 
~ Dl 8.30 - 8.45 Evin saati.. 12 :,tn 
~ Ye memleket !lllRt avan 12~1 
~ !bto Pastı sazı .. 12.45 Ajarn1 habfı.rS MU?.tk : Fas1I sazı . ı:un - 14. 

Dl lR.M Pmıram ve m~1eket 1 - Kitaplarda1d bahaa haıılannı her 
~-.,_, tR 03 M07:1k : Ram.o ca7. or- zaman sual yapıp klişe halinde 1<>rmıt
~ lR 30 Mnztk : Pa..cı1l ~7.1 19.M ınalL Bazen o bahıs içinden kısa, kesik 
~ (DliHlwne tiiıat' .. l 19.15 Raci- eorular da çıkararak aormabcb~. 
~ orkestrası 19.30 Memlek..t saat (Bir bahaa baeı aynen aonılduiu vakit 
~-~ afans ba~lerf 1!U5 MOzlk : eier talebe. bahaa içindeki fikirleri ken
~_'_!91er .. 20.15 Radvo RUetesl.. di anladı.it üzere bqka ~ka kellmeler 
~-uza : KetMnee, kanun ve tan- ve cümlelerle ifade edebiliyorsa bu tür
" ......._ 1111 eeerlerl ... 21 00 Ziraat takvfrnl lü soruş ve anlah' talebeye, bir bahsı 
!'-:-"k mah.'IU11eri bnl'!Utın 21.20 MO- battan anuna kadar toplu ve düzgünce 
~ lluhtıetıf •1'ktla1' 21.30 KonU$1Tla : anlama kudretini kazandırmak cihetin
~ ~l.45 Mnztk : Radyo sen- den ~k faydalıdır. Aksi halde talebe. 
~ ~ 22.30 Memleket IUt aya- kendi tarafmdan anlablan baham latat
~ ı... ~berieri borsl'la1', ftatlerl... lannı bilmediil yahut mefhumu kavara
~\ızııt ol. 22.55 - 23.00 Yarınki yamadığı için bll"1lerl aynen ezberin-
~ ,,_ ~ den a3ylüyorsa çok urarltd1r. Ona gö-

l-... re, yukanda bUdlrlldlil Uzere hareket 
-..ronbul yangınının etmelidir.) 

2 - Müzakerelerde kapalı sorular blancoaa ve metbur olmıyan lalın, vak'a tarihleri. 
·~AllAFI t tNcl SAHİFEDE • mücerret fikirler aonnamalıdır. 
~da 4'1 aile htQ bir eşya kur- 3 - Her mlizekerede talebenin iyi 
-....--. bO k f ~p çabşmadıiını anlamak için bir 
ta~ ,._r. Bunların yO nt1 we ikl deı:.&1, ;v. b- aaal aormalı ve talebe-,. •L ~ ve kUcUk nüfus adedi d g• --y _,, 

't._, !derinden 51 f kadındır. nin cevabı verebilmesi hususunda bir iki 
\l ~ fe11k~ne uıtnyanlara bir ay- dakika düşünmesine zaman vermeli, SC>

~_!-t idn on beşer lira. kU~klere rulan suallerin adediyle verilen cevap-
-. ~ aYT'ıca ı~kAn1an için icar ların derec~ini kanı,Jaşhnp ona göre 

S ~lecektir. Kendl1erine birer numara takdir etmelidir. 
~ f.akınu ile yemek tevzi olunmak- 4 - Bir talebe sorulan bahsı eksik 
'-~. söylerse başka talebeye carkadaşınm 
-~ söylediklerinde eksik, yanlı, var mı) 

Bin Birinci 
Gece 

Varsa, sen tamamla. düzelt!> gib'i söz
lerle ayni bahsı anlatmak vazifesi veril
melidir. 

S - Müzakere esnasında iyi cevap 
vermiyen talebeye aert davranmama
lıdır. 

(Çocuğun hazan müzakerelerde tam 

---••••••••' cevap vermemesini yalnız tenbelliğine 
atfetmemelidir. Onun da her güne uy
mayan neşesizliğinl, gizli ıztırabını, ai
lev1 durumunu, ruht halinl dımagr ka
biliyetini etraflı düşünerek davranmAJı
dır. Dersine dikkat~lzliğl, evinde çalış
mamazlığı itiyat haline getirmedikçe ara 
sara vukubulacnk cevapııtzlıklanna göz 
yummalıdır.) 

~ ilin 

_DEVAMI YARIN -

fli~~c~ ~llyet hıl!'us! hesaplar mO
lııt ~ rıden mUıay<-deden miilkivE>ti
~~ .:~ ntl'rme r ta: !arı \'İne bi1m.ii7.a
·~ 1'8 ~karmış oldumımdan talip 
~. lS ~şehri halin 26 nr• Cuma ~\inil 
i.._"Gt 88 e kançe!'mede D··mir volu Us
... ~ numarı.va mUr<>,. ı:ı<ı•lan ilan ~ ~-,,..;..Y..""""'-"'><--y;.."""'-~ ~ 

i- 23

. u 
120811 

, couor r.eıaı Yarİm ~ 
e.l'tin vatı presesi ı ,. 

tzMtR MEMLEKKT HASTANF.SJ ~ 
ta ... _ oranı yor 1 

DAHilJYI'.: MÜTKHASSISI '( 
tıııı...-;" -..eel 1 ~ MUA 'V KN •:HANE : lkinci Beyler ~' ~ "ı-tı lk az kullam1m19 ııakatt otma- ıokak No. 25 
lh...~ ._Yle bir zeytin ya~ı presP~ine l TELEFON 3951.. 

Saı rdır. Eltrıde bulunanların Kar- 1~"">"-"')o<............._'>- ...... ......_......._ ...... .,,..._~ < ,-.,...._ !P&fa c-addesl No. 170 de B. 
~tlraeı.atlan. 1-S (20SO) 

~ il.AN 
~ idaresine pa~ aJAt ve depo 
llıııı.... ,'JttilJ>~e _daktilo alınacakbr. 
~ "e erın orta mektep sahadetna
~ ~erli~ni vapmıs o1du~na da
~ t1e 'birlikte 2919/941 l)87.ar-

t~ :.n:bUs idaresine 

(2086) 

Birint'i sınıf miitrha!l!I~ Doktor 

Denlfp Ali ilamraoğlu 
Cilt ve Tenasfil h8!1talıklan ve 
ELl-3\TRfK Tt.:l>A vtuKI 

Ririnri 8"ler Sokait No. 55.. lzmi:
•;thamra Sinemaın art:asnda sabah· 
tan aq.,u kadar hastalanm kabul 
eder. 

'nl~N :1471 (tll) 

YENi ASIR 

IZMIR VJLAYETİNDEN: 
2 3 /Eylül/ 1941 tarihinden ltibare n İzmir tehriride petrol m6ftaklan aza

mi 11atıı Jiatlan gazyaiuun çift tenekesi dokuz yüz bet. benzinin çift teneke
si bin yüz yirmi bet, motorinin çift tenekesi alb yüz doksan bet, gazyağının 
dökme kiloau yirmi ,.edi kunlf eeben santim, benzinin dökme lltreal otuz bir 
kuntf on 11antim, motorinin dökme kilosu ylrml kurut yirmi beı antlm. caz 
yağuun dökme lltreai yirmi iki kUnlf aebea .antm olarak tabit eclilmlt ol-
dufu nearet vek11etinden alınan te}grafnamede tebliğ bU)'Urulmut oldu-
ğundan keyfiyet illn olunur. (2104) 

1$IKl.AR KOYUNDE SATll.IK ARAZL 
T. C. ZIPOllf flanlıasmdan : 

Hesap No. Mevkll Omt Dekar 

3 Baykut " S.ntoprak Bal 1.8 38 
4 Arap dereai Bai 4,595 

32 Tekke kuyusu Tarla 2,792 
33 Karabent Tarla ve 16 zeytin ağacı 8,271 
36 Kavaklıkuyu Tarla 9, 190 
3 7 Azmak c 4,S9S 
38 Kara bent c 8,2 71 
45 Sabidereal c 6,433 
46 c Tarla ve 21 zeytin aiaca 2.298 
47 c Tarla 19,299 
48 Alankır c 23.894 
49 Stıbidereal c 30.327 
53 Alan c 2S,S03 
54 Azmıık - Karabent Tarlanın yan hi88elli 11,028 
5 S Ba~hnrnu Tarla 7 ,35 2 
5 6 Olu le başı Nar bahçesi 1,8 38 
57 Santopral: Tarla ve 23 zeytin ağacı 9, 190 
58 Aralı!: irim Tarla ve 13 zeytin ağaca 21,137 
59 Manda çayı Tarla ve 6 zeytin ağaca 11.028 
60 Sıııbltferesi Tarla 5,S 14 
61 Kabriııtan c 9. 190 
62 Azmak Bai 8, 2 7 l 
72 Kavalr1ıl:uyu Tarla 4,595 
74 Azmak c 5,667 

101 Sabidereat c 6,433 
104 Manashr c 1 1.028 
IOS Urunalan c 13,961 
111 Manııatır - Baykuı c 134, 174 
1 12 5ıııbldereal c 17,461 
il 3 Kocast. Bağ 1,8 38 
114 Taslıtarla Tarla 41,355 
IŞtklar köyilnde bankamızın taaanufunda bulunan ve tapu kuyudabna na

zaran mevki. miktar, ciM ve 11alr e\rsafı yukanva çıkanlmıt olan Rayrl men
kullerin, 1O/l0/941 tarihine mll11adlf cuma l({inll saat 1 S te l"klarda k5y 
odasında açık arttırma suretiyle a&hfl yapılacaktar. Arttırmaya. bankamızı 
tatmin ededeclc bir bedelle ahcı çıkmadı~ takdirde sah, bedelinin dörtte 
biri pe,in ve mütebakiai ipotekli ikraza kalben b~ senede ve bq mllaavl 
takıitte ödenmek kaydivle taksitle de satq yapılabilecektir. Satıt tartname
ain.1 görmek, fazla taf.illt almak ve arazinin lıudutlannı öğrenmek lstiyen
lerin '1mdiden bankamız zirai kreclller eervlaine müracaatlan lllzumu illn 
olunur. 3972 (2102) 

------
j7.Vt~ ,-,A.T MURAKABE KOllfSYOlW REiS· 
ı,t lf.tt,.,,,. Ji''f : 

1 - lzmirde kahve aahtı, tahmisler marifetiyle çekilmiş olaralc (250) 
ve ( 125) gramlık, Üzerlerinde halla kahve ibaresiyle tahmislerin firman ya
zılı paketler içinde yapılacaktır. 

2 - Bu suretle çekilmıt balia kahvenin beher kilosu (268) kuruta ea• 
tılacakbr. 

3 - Ciğknvrulmuş çekirdek kahve satışı yapılmıyacaktır. 
4 - Gerek bu fiat haricinde çıkanlar, ger~k tesbit edilen tekiTiere ay.o 

km hareket evleyenler ve tağsişe ciir' et gösterenler haklannda milli koruno
ma kanunu hüküml~ri tatbik edilecektir, 

5 - Keyfiyet illn olunur. 39'49 (2103) 

- ----------------------
F.ne '~'·e~ IJ.if,Pft!-fft1'~nden: 

Okulumuzda bir kapıcı kulübesi inşuiyle tamirat Ye mn itleri 4/10/941 
tarlbinde saat 1 4 te Karantina k6priicleJd okul b••....t• açık eksdtmqe ko
nulmu~r. 

Kqif ve prtnameal her gün llsemlz muhuebeeinde RlS~ebDlr. 
2S 27 29 3968 (2098) 

7-..-am •~ııt-ııt MMclBPl"lflrtden : 
Bu yılkı zeytin mahsulü aiaclan üzerinde pazarWd• eatılacaimdan ala

lann 10/1O1941 tarlnhlno taadüf eden cuma &ilnil uat 1 t; te mektepte ba-
zır bulunmaları. 3924 (2093) 

PP.Vlet D~n•zvoqal'I Jzmbe SıılJeftfnden : 
26 Eylül cuma gilnünden itibaren limanımızdan lstanbula hareket edecek 

yolcu vapurlan sabahlan çok erken hareket edeceklerinden kamara ve aü
verte yolculannın bir giln e..,,e1den biletlerini acentalıktan almalan ve gece 
,..rumda gemiye ginnlt bulunma.lan ilin olunur. 

2S 26 27 3969 (2097) 

tzmll' 2'leal'et Lisesi MüdÖPlft....,,en : 
Akşam ticare okulunda memur ve müstahdemler i~in açılan aqam kun

lannda muhasebe Matematik muhaberat dalctiloirafi stenoirafi framızca 
ve İngilizce derslerine kayıt ve kabul devam etaıektedir. 

Fazla malibnat ve kayıt için her gün okul müdürlUiilne mGracaat eclilme-
ıl bildirilir. 3931 (2092) 

' 
P. r. r. Mftd~Pl#Ji!fJnden : 

1 - idaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlerle ücretli ataj
yerlik1ere orta mektep mezunları müsabaka ile alınacaklardır. 

2 - Müsabakada l 0/9/ 817 / numara almdk suretiyle pek iyi, iyi dere
cede kazananlar 15 lira maaşlı veya 60 lira ücretli memuriyetlere 6, S nu
mara almak suretiyle orta derecede muvaffak olanlarda takdir hakkı idareye 
ait olmalı: üzere 20, 25, 30 lira aylık ücretU stajyerliklere tayin edilecekler
dir. 

3 - Staj derecesinde muvaffak olanlar maaılı veya ücretli memurluk
lara geçirilirler. 

4 - Müsabakada muvaffak olanlann idarenin teklif edeceği yerde va
zife kabul etmesi IJ&rttar, 

5 - Taliplerin 788 11ayılı memurin kanunun 4 ncü maddesindeki '8rt• 
lan haiz olmakla beraber devlet memuriyetine gireceklerin 30 yaşını geçme
miıı o1maııt lazımdır. 

6 - Müsabakaya girmek isteyenler 18/ 10/941 cumarte91 eaat 13 çe 
kadar dilekçe veya evrakı müabieleriyle beraber viliyet P. T. T. müdürlü
ğüne müracRat etmelidirler. 

7 - Müwbaka 20/ birinci tepin /941 pazartesi günü 11aat 1 O da ya-
pılacaktır. 2S 2 9 16 3966 (2101) 

MENEMEN BELEDtYF.StNllEN ı 
1 - Beledivemiz deposunda mev

cut /NBU/ üçlii ve dörtlü klemensle-
riyle beraber 100 rıdet /BUAT/ satıla
caktır. Beherinin lı:ıymei iki lira elli ku-
ruşur. 22/9/941 tl\rihinden itibaren 1 S 
gün müddetle açık arttarmaya çıkarıl
mıştır. 

2 - Arthrma 7 / l 0/941 tarihine 
müsadif salı günü saat 15 te belediye 
dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Bu i~e ait •artname belediye 
dııiresinden alınabilir. Taliplerin tavin 
edilen 1f\in ve eaatte beledlveye mÜl"a· 
eaatlan ilan olunur. 396S ( 2100) 

ı 1. AN 

tZMtR BELEDtYEStNDEN : 
25 /91941 den itibaren tek tip undan 

imal edilen Ramazana mahsus pidele
rin, beheri iki yüz şrramdan beşi bir ki
lo olmak üzere adedi 4 lı:uruttan ve be
heri yüz yirmi beş şıTamdan sekizi bir 
kilo olmak üzere adedi yüz pıuadan sa-
tılacağı ilan olunur. (2095) 

SALtHLt SULH HUKUK MAHKE
MESiNDEN: 
Terrke No. 941/18 
Salihlinin eski camit mahATietıinden 

f brahim oilu Ahmet Zalmin 941 ağus
tos ayında ölmesile ihbar üzerine tere
kesi hlhrir ve tesbit edilmi,tir. 

Mütevaffadııın alacalı olanlar ile boT
cu olanlann tlin tarihfnden bir a• il"in
de aubut vesikalan ile birlikte Salihli 

Kanteımtede Demlryolu lbfflnde M ~ıh hukuk mahkemesine miinıcaat ede
numaradaki menner taşlar .-hsnna ait rek alacak ve barçlannı kaydettirme)~ 
oldufundan bun1ann satal.mıyaeaim' ri akııi t:okdirde ne 'tahsen ve nede ml
Uina lbam Jlnnekteylm. rasç'llan terekeye izafeten takip edemi-

MITAR I'. MACA& yecekleri huaueu allbdarlarP l1Anen 
1-Z (Z811) teblii oluaar. J964 _(2099) 

:-······ .. ··················································• .. •s••••••••••••s•••••• .. 

i Devlet Demir Y ollarınclan § 
...................................................................................... 

lzmirde motorlu vagon depoaunda motor tamir I,lerinde çalıfbnlmak 
ve liyakat gösterenleri stajdan aonra motcwlq tren makim.tliiine terfi etti
rilmek üzere birinci muf teaviyecl ve usta alanaeakttt. 

MGracaat ec:leceldertn ukerl hizmetlerini ifa etmı, olmalan lizundll'. 
Sanat okulu mezunlan tercih edilecektir. lsteldilerla 1S/I0/941 tadhlne 
kadar birer 1-tlda •• çalattaklan 1erleri •• itleri llibter• Wr hal tM'cGmell 
ile hlmt ~· tahriren Ankarada devlet demir yollan umum müdidüil 
utiflerl mildürliliüne müracaat ve adreslerlae yaa U. bi1c1iriJecek slnd• 
ımtihan için '8bab v8cat etmeleri lüzumu illn olunur, 

22. 25, 29, 30 3769 (2073) 

ıDllB DSP'l'BRDARJ.1011fDA1f: 
Karabunmlu Aluneclba 721 Ura 69 kanat muamele nrsW borcundan do

layı badz eclUea 1MiFük Oili körioGa domu onnana meftllncle k&1n 3.~ 
hekter ve 1S00 lira b,.metindekl bait viliyet idare lıqeti brarile 21 cfia 
müddetle milzayedqe çıkanlıruttır. Taliplerin 3 birincl tepin cuma günl 
•at IS te mezk6r hente mUrau:ıtlan Uln olunur. 13 25 3783 (2012) 

IZMIP Ceza De teulılf wl mMiiPUl48aden : 
lrmir eeu ve tevkif evinin 16/9 /941 gUnUnden 31 /S /942 .onuna kadar 

8 aylık tahminen ( 106000) kilo ekmek ihtiyaca lc;in talip zuhur etmemeaine 
binaen bu defa pazarlıkla münakasaya c;ıkenlmııbr. 

Sehirde c;ıkan tek tip ( 106000) kilo ekmeğin tahmin bedeli 14226 lira 
26 kurue ve muvakkat teminatı 1067 lira olup ihalesi lzmlr ceza ve tevkif 
evinde 6/ 10/941 Pazarteai g{inQ aaat on bettedlr. 

Taliplerin diier teraitJ öğrenmek istedikleri takdirde ceza ve tevkif evi 
mGdürliiiüne münıcaatlan llln olunur. 16, 20, 24, 29 3809 (2026) 

Ccunalıı t'azlaa Jfüdfbtlüiffinden : 
Tuzlamız ihtiyaca için 129 metre mik.lbı muhtelif ebatta km~ kel'elt .. 

al pazarlıkla aabn alınacaktır. Metre miklbmm muhammen bedeli 4S lira 
muvakkat teminah 436 liradır. Ebat U.teat her g(in müdllrtliiOmüzde .-e tz. 
mlr bq müdürlüğünde görülebilir. lateklileria 1 / I O /941 Çaqamba s&.I 
aaat 14 te müdürlüiümüzde toplanacak kombyoada haar bulunmalan. 

16 2S 30 3804 (2027) 

IZlllR DBPl'ERDA.Rl.ICDIDAlf: 
Baarnahane .-.... kazanç vagialnc:len 476 lira S2 k--. borçJ. Mel.

met variai Ahmet Sabri ve Pak.izenin mezkiir bomuadaa dola~ haaedil• 
birinci Caziler mahaDMlnin çolak aokaimda klfn 21 ea,.h ve 1800 lira kıp. 
metincleki ~ YÜlJ'et idare heyeti bnriyle 21 sün maddede ~ 
cıkanlm..m. 

Taliplerin 3 biriael tıepia cuma sOnl ...t IS tıe mezlc6a 1'e,oete ....__.. 
lan Uln olunur. 1 J 2S 3782 (2011) 

Tftselı ZIPacd Enstldd Yetel'lneP ........ 
.tsJıepl fnsnnnm ~ oe lıallal,......... 

1 - Ankan )eft~k Zir:ıat en.ctitOsO ftteriner fakOltesi ubrt lamama ba 
yıl sivil tarn ckne!i imlerden tvt ve pek iyi dereeede mezun olan " olgun
luk imtihanlar•r.ı \·~ oJm..,k S&riivle talebe kabul edilecektir_ İsteklile
rin asaıtır!ııki $8~1&"1 hi!7 olll'a'.ll lhtmdır : 

A) Tilrk;\'C chınhur"ıeli tebaaıımdan bulunmak.. 
B) Ya~ l8 - ~? olm&k (?2 d::hildir .. ) 
C) Beden tespl~kull• ri ve ıııh!ıatı orduda ve her iklimde fall hizmete a(l. 

sait olmak O.>a relc!\keti r.lııınlıtr alınmaz..) 
0) Tavır ve h11N'keti ıth'ikı ku..qırsuz ve seciyesi atlam olmak.. 
F.) A.iJe!drnn loi:; mr fena hal ve ~ olmamak (Bunun için de saba v. 

slkasa ihnu ctmelc. l 
2 - lstetrldcr.11 mllwt !stidalanna .-ı "":blan lwJlamalan flnmdır ı 
A) Nhhtz cü1ıirru "°" mi!s&ddak ın.tl'etL 
Bl Stht-t1b "'81..kn.cla tMm t~ltkül1U askerl hastane raporu n ... kllNh-
C) Li!I'! r.ıezunlypt vt. ol~'1nluk sahadetnamesi veya tasdikli sureti" 
D) Okuta al:nti•iı takdirdi! 11-..:kert kanununl..Ul, nizam ve talimatlara kabul 

efflt1tl haldnn.ta W>t'9"' ft knufWala ~ lr ıl,.U ,.a••1t __. ta
lebe okukf. .. , ... etmek h\'etw olruJaı tahakkuk eUirtleaek _.aa.n ... 
~n verir ve b-.ı d9 taanhflt 9enedine kardedlhr. 

El Sar'ah, uy•trken Rftl!!O, mcfikli, bevılma ve çırpınmaya ~ ........ 
itı hakkandlt veliler!\ln nott-1'likten tasdikli taahhUtnlllDell (Bu _.,. ~ 
tanlan biri ile Dtula ~.den nvel ma14J olduktan ......._ ...,....,_ 
okuldım cıJranhr ve okul masr:tfıan velilerine &letWr .. t 

3) lstetcll•~r t-utnr f'ukhan mahal1etdeki askerlik -"e .... llllda • .a. 
rat'Ut ~ler ve eube!eor!n _ 2 inci maddede - Wldiri1ee ~ .... .._ 
tikten 10nra .t'nkarada vUJcsek ziraat enstitW veteliw Wltell Albtt 
tAlebe lmh-litine Rfla.derilet-ektir. Müracaat mOddeti eylGlOa 25 ... ...._ 
dır .• Bu tarih~n sonra mUrsCNıt lcabuJ edilmez.. 

4) Okula kıtytt •e kabul sahadetname derecelerine ve mancut ....... 
"6red!r. '3t.Jdi a-tedl tamam olunca kayıt._.. bpmao w bbu1 edilealera 
mllnıcaat ettikler! abrlik fUbf.Jer.yle tebbııat f9Plhr: 

1 - 14 323T (1151) 

411: ......... ıa...:ı ..... .,...~ ......................... ~ 

lzmirtlen gidecek ltı ymetli lredi vemis 

~ e111 al K. Aktaşın Eczacı 
Kolonya ve E•on•ları olacalıtır 

Altın ruva Dalya 
Bahar çiçefi 
Yoıemın 
Gönül Amerb 
Zümrüd Jamlaıı 
leylak 
Limon çiçefi 
.Son hatıra 
ful ya Meneltıe 

941 Kolon yası 

Depo: Hilil Eczanesi 
izrnlP Valııflme MüdilrllUHinden: 

Senelik % 7.5 Takdir edilenVaridab 
Kiran teminatı Kıymeti Cay Sa. 

Lira L K. Lira Ura 
Vakfı 

330 262 so 3500 4S2 Mazbut Ahmet bin Sait 
Yakfmdan 

Cin al 

Halen avcılar kulubil 
•e alhnda dört düküm 
müştemil 

Osman zade yo1rutu 
pazaryed mahalleal 

No. 

89, 90, 91. 92, 9J 

Yukanda mahalle aokak ve enaft ııairesl yazılı gayri menkulün mülkiye
ti pqin para ile ve 3500 lira muhammen bedelle müzayedeye çtkan1m,.trr. 
ihalesi 13/10/941 pazartesi günü saat 10 dadır. Almaia istekli o1an1anıı 
yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte ihale natmda vakıflar idaresinde 
bulunmalan ve fazla tafsilat almak bteyenlerin her g(ln meaa1 aaatlerinde 
müdüriyet n.riclat memuJuiuna miiracaatlan l1ln o1unur. 

25 10 3944 (2094) 
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Radyo gazete::inc göre son Sovyet -----

tebliği bütün cephelerde şiddetli muh:ı- e .. ~eni a~ın' 
rebc ve muknvemctin devam eai~ni ve 

Radyo gazetesine göre Almanların şinclde dört günlük bir muh3J'ebeden Za:y'~~tt Ve • , ! ~0 nt!~~P.021• 
cenubi Rusyada kazandıklannı bildir- son:-a Alman ordusunn mensup iki ala- yöz ll:n. m •(! •• 
dikleri zaferler ve umumi neticclerı ym imha edildiğini bildinni~tir. L _nin- Moskovn, 24 (A.A) _ Bu sabnhki 
dünya gazete ve radyolarında bnşlıca cnıd cephesinde de bir Sovyct tnburu- Sovyct tebliğ! : 23 eylül gecesi kıtalorı
mcvzu olmakta devam etmf'ktedir. Bir nun süngü kuvvetiyle on kilometre iler- mız bUtUn cephe boyunca muharebeye 
kaç günden beri mihver radyoları bu liyerek QnÜndeki Almanları geri çekil- devam etmişlerdir. 
zaferin chemmiyet:'.ni geregi gibi gös- meğe icbar ettij!i de aynca bildirilmi~- Yeni teşekkül etmiş olan 13 üncü ve 
termektedir. Kuşotılan dört Rus ordu- tir. 15 inci Rumen piyade ti.iınenlerinc ağır 
sundan 400 bine yakın bir kıfillllnın iın- Ruslar Kiyefin doğusunda dört Rus zayiat verdirilmistir. İki ağır topçu ba
ho edildiği hakkındaki haber mih\e: ordı:sunun ihata edildiği iddiasını knt'i tarva<>ı tnhrip cdilm:ş ve 100 mitralyöz 
memleketlerinde büyük bir sevinç uyan- surette yalnnmışlardır. Almnn1ar ise, ve bir çok hmı> malzemesi zaptedilnıiş-
dırmıştır. bugün bu ordunun mühim bir kısmının tir .. 

Mihver gazeteleri artık Budyeni or- daha imha edildiğini ve imha hareketi- MERKEZDE RUS TAARRUZLARI 
dusunun kırıntı ve döküntülerinden nin devnm ettiğini bildinnektedirler. Londra, 24 (A.A) - Rus cephesinin 
başko cenubi: Rusyadn bir Bolşevik Almanların beşte dördünü işgal et- mt"l"kez mıntakasında Ruslar yeniden 
kuvveti olmadığını ve Kafkas yolunun tikleri Ukrayna, 1 1 O milyon insanın ya- muvaffakıvetli mevzii taarruzlarda bu
Alrnanlara açılmış olduğunu yazıyorlar. şadığı ortn Avrupa istihsalatmın yeku- lunmuc:lardır. Bu taarruzlar Smolcns-

Tahminlere göre Alman ordusunun nundan faz.la buğday istihsal eden bir kin 125 kilometre şimali şarkiS.ndc Go
atacağı ilk adını Harkof. Rostof, niha memlekettir. Fakat bu miktar. umum lo_gof mıntakasmda vamlmıştır. 
yet Kafkaslara doğru olacaktır. Rus buğday isihsalatının ancak yüzde J~El\1NGRAD ~IINTAKASINDA 

fngHizler. Almanların bu zafeı lerinir: Uk Ruslar Leninqrad mm takasında çok · • ki!. t kl be be yirmisidir. 19 3 7 rakamlarına göre -
1 1 ehemmivetinı m ·ur e meme e ra r . rayna mühim bir istihsal ve sanayi höl- iyi tutunuyorla.r.. B~rada ~ man arın 

Rus ord~lannın hakiki bir hezimete uğ· .,.~idir Fakat bu kııı verimli bölgenin ı bilhassa subay 1tıbar1ylc .z~yıatl~ çok 
radıklarını kabul etmemektedirler. İn· · .. .. _ • d" büyükti.ir. Baz.ı Alman bırlıklen subay 
nı'lı'-,ere nöre Budyeni ordulannm mil· beşte dordunun Almanlar elıne uşme- ti ··çt 'k; . . kaybetmişler-
.., ;c.ı ., • R l · • b' k l kl b b mevcu annın u e ı :sını him bir kısmını geriye çekmiştir.. Ve <ıI us ar ıçın ır ayıp o ma " era er d' 
Kiyef doğuSWlda bir mukavemet yopa· Rusyanın diğer sanayi• ve iskthsal m:r: ırHavalar da fenalaşmaktadır. 
bilecek vaziyette bulunmaktadır. kezler, Rusyanın asken mu e.vemetı~ı CENUPTA 
Almanların Poltavada Rus mukabil uzun müddet devam ettirecek bir kabı- Ki' f rnıntakasında cevrilmiş olan 

laorruzlnrından bahsetmelerine bakı- livett~dir. Anc~k bunun .i~n Don ve Bud:e~ıi nc:;kerlerinin cenberi kırmak 
ıırsa. Rus mukavemetinin şiddetli ola- Moskava sanayı merkezlerının Ruslann . . t kl tc bb'' ler h"kl'ında he-. d k ı Ç" k .. b 'k. ırın yap ı arı sc u<: .. ... cab anlaşılmaktadır. elın e a ması şarttır. un u u ı ı mer- .. . lu kt Büti.in bu mınta-

İ 1 Al 1 ·ı kezden sonra, Rusyndnki sanayi mcr- nuz ma mat yo ur. Al 
ngilizler ve Rus ar, man arın ı er· kezleri büyük bir orduyu besliyecek kacla vazivet karanhktır: ~dec:ada -

lcmek için cok büyük zaviat verdikleri- k d . h . d ~·ıd· mnn taarruzları tnrdC'<lılrnıc:. Rumenler 
d · ·· kl t 11' b ı ktadırlar u retı aız egı ır. w . w 

1 
d ni iışunme e ese ı tı ma · . . k k çok rı"ır zavıata U""ı:ını1s ar ır. 

Filhakika Almanlar Rusya doğusuna ' Almanlar, Rus mukavemetmı ırm~ . OT>FSAD VAZİYET 
do1'..tnı her adım attıkça, o nisbette zoif- ve ayni zamanda işgal hareketlerını 116- 1 .24 (A A) Odesa ceohe-

... İ b k 1 1 k · · b" "k h hare ı•1J.1S rnva, · -lcdiklerinden, ngilizlcre göre ir za- 0 ay a~tırma ıçın uyu ava . - · d 9 t"mendcn mürekken Almnn-Ru-
man gelecek, Alınan taarruz kudrctj ketlerik:rapmkaktda.' fz~at ~arto~~ ~hf~b: :~n c ku;,etleri Sovvet mürlafaasını ya-
tükenecektir. ten çe ınme te ır. :.ıra ar o a 1 d B d 'k' :R men tabu 

Almanlar bu nazari veyi "Ürütınck riknlan tahrip etmek Almanyanır. aley- ra~amış ar. ır.. :ıra a : 1 u • 
" h' 1 b'l k · B · · Al ru ıml..a edılmıc:tır. için ile avlık zayiat mikdarlarını 72!i ıne on ı ece .tır. unun ıçın • man ENİNGP.ADD4. SÜNGÜ HÜCUMU 

kü b. ··1·· } k ı:('s hnvn kuvvetlen Harkofo ve fobrıkalan- Is , ı ıı : • • .. • <l 
tayyare. 84 ··sur ·n o u o nra o . na değil bütün kuvvetlerivle demiryol- Leninvrod ccphesımn . hır bol~esırı e 
termektedirler. Fakat İngilizler ve Rus- lıırına hücum etmektedir. Bu suretle de sünrıü hücumu vanan hır Sovyet kıtası 
lar, bu rakamları ('Ok gülüne bulmakta. Ruslann yeni kuvvet r,etirmelerine ve 10 kilom('trc il erlemi~ir. 
Alman zayiatının 8500 tayyare ve 3 mil- yeniden tecemmü merkezleri kurmala- ALMANT.,AFA BAJ{n,TRSA . 
yon ölü ve yaralı olduğunu iddia etmek- nna meydan vermemek istemektedir. Berlin, 24 ( A.A) - D . N. B .. a1ansı 
tedirler. ----- bildir.vor : Almnn kttnlnn Lcnıngrad 

Bu iki iddia arnsında bir nisbct yok- ı · • istihktımlanndan bir kısmını daha 7.<l'D-

tur. 725 ile 8500 tayyare. 84 bin ile üc: l\·f Üf f pfi k f f•r rut>C JSI tetınişlerdir. Bir Alman tümeni sokak 
rn:.lyon insan zayiatı iddiası gösteriyot muharebeleTindcn sonra LeninE!Tnd cİ· 
ki her iki taraf ta nropaganda için her B. " ~den" in riya- varında mühim bir veri zaptetmistir: 
şevi caiz görmektedir. B:r diğer tümen göği.is gö(tüı-e şiddcth 

KIS VE CAMUR BAHSi Seİİ altında İOJ>landt muharebelerde hir çok Sovyct istih-
İngiliz J?azeteleri. kış gelince, Alman- kamlarını muharebe harici etmistir. 

Jann ilerlivemiyeceklerini ve camurlar ----- Bolseviklerin kuvvetle miidafaa ettikle-
•,.m· e sanlanacoklanndan bahsetmekt~ SOVYET SEFiRi MU~ HIM ·· t 1 t Le ı.. ,... ri bir ~nhra mevzu 7.nD o unmus ur.. -
idiler. Rusyanın Londra bi.iyük elçisi ninı?rad civanndoki horekfıta Alman. ha· 
Maiski dün gazetelere verdiği beyandal- BEYANATTA BULU OU va kuvvr>tleri de muvaffakıyetle iştirak 
ta A ]mnn taarruzlannın kış yüzün en 

etr.ıişlerdir. dunnıvacnğmı, teknik vasıtaların te- ----- --------
kemmUlü karsısında soğuk ve camurun Londra, 24 (A.A) - İngiltere, Birle-
artık hlikümsUz kaldığını bildirmiştir.. şilt Amerika, Sovyetler birliği, Polonya, 
Rus elçisinin bu bevannttan maksadı Çekoslovak~. Norveç, Hollando. Bclçi-
1ngil:zleri fazla nikbinliğe düşmekten ka, Lüksemburg, Yugoslavya, Yunan:s
menctmektir. tan ve hür Fransız mümessil!erinden 

DHi:er tnrnftnn Rus generallerinden müteşekkil müttefikler meclisi bugün 
Sokolofski, Almanların kış harbi için hariciye nazın Edenin riyasetinde top
hozır]andıklannı ve camura karşı mo- lanmı!'tır. Bu toplantıda Sovyetlcr bii
törlü kuvvetlere yardım icin hayvan~.ar vük elçisi Maiski ezcümle şunları söy
hnzırladıklarını bildirdikten sonra soz- }emiştir : 
terine şunları da ilave etmic:tir : - - Nazi Sürülerinin Sovyet Rusyoya 

• - Sıfır alhnda 50 dereceve kndar conicc saldırorak topraklarımızı istila 
inen soğuğa ancak Ruslar mukavemet ettikleri gündC'n beri üç ay geçmistir .. 
cdebilirler.ıı Sovyet kuvvetleri bu üç ay zorfınd<i 

KAFKASYAYA DOÔRU- kahramnnca çnrpışmıslnrdır. f!itleri~ 
Almanların Kafkasyaya doğru yol nl· Demokrasilere yiikleıliğj bu harpte b~r 

dıklnn artık açık sövlenmeğe baslnnmış- çok nesiller ic!n Avrupanın ve mcdenı
tır fngiltcrede şimdi en zivade düsUnü- yetin mukadderatı taavvün edecektir. 
le~ şey Rusvaya yardımdır. Bazı gazc- Bütün milletlerin knt'i vn7Jfcsi müte-
telcrin gnrbi Avruoavn asker çıkarıl- cavizi maiUObiyete uğratmaktır. . 

Japon vanın hareket 
zamanı artık gelmiş 

M 1• • • • usso ı 1.ının 

~~zetesi .. apon
vayı harpte f!Ör

mek istiyor 

Hür Fransızlar 

Gen er 1 
• • • ar s - y nan san y rdım 
vak at 

et k r d 
- 5 b · n ton erzakın na 

1Fr ~s a a !rıı ]1MZ e 
75 .i in BIBz zafie ·n; 

• • ç 
&elııreen; ., .. ~ en $3p~e -~Kızı cny lteyctı· a!'a an s an 

edfi! iyoao.. Ankara, 24 (Yeni Asır) - Kızılay tır. 
Londra, 24 (A.A) - General Degol kurumu torafındon Yunanistana gönde- Sevk işleri.vle uğraşmak üzere 

hür Fransızlar tarafından yeni bir milli ril~ek 50 b:n ton gıda maddesinin sev- lay merkc-ndcn gönder!len heye 
~om~c t~şki~ e~ildiğini dü~. bildirmis- , ki için Kurtuluş vnpuru kiralanmış-· tanbula vardığı bildirilmiştir. 
tir. Komıtenın kımlhden murekkep ol- :.:r..r.r~.r..,:e~~=~ _:;e_~ ~~...::"'/J"~J'"/~~J""~ 
duğu bugün 15.n edilc-cektir. Komite bü- R. k meb'u· Jstanbula . . 
tün dünyadaki salfıhiyetli Fransız ma- u· ÇO ~ gıtlt 
karnlnrını temsil eden sekiz veya do- lstnnbul, 24 (Yeni Asır) - Büyük Millet Meclisinin 1 tcşrinisaniye 
kuz azadan mürekkC"p olacaktır. Bu mü- tatil kararı vermesi münasebetiyle bir çok mebus şehrimize gelmiştir. 
messillerin Fransızların fikirlerini ser-
bestçe ifade edebilmeleri meııruttur. ;_ 00 nıil V011 posta pulu ısmar/anı yor 
Yeni komite kanunu esasi mucibince Ankara, 24 (Yeni ASlr) - Posta idaresi yeniden 200 milyon normal 
milleti temsil hakkına malik bir FTan· 

pulu bastırmak kararını vermiştir. sız hükümeti tesis edınceye kadar Fran-
sa için idari heyet yerine knim olacak- ~....a-~A:r..r.r.r~~=r..rJ'.r/J'/~~/~/~..<:r..r.r~ 
tır. General Dcgol hür Fransız kuvvet
lerinin şefi olmakta devam edecektir. 
Yeni komite Afrika, yakın şark ve pa
sifik te dahil olduğu halde Frnnsanın 
hususi bir aliikn gösterdiği muhtelif böl
gelerde vazifesine devam edecek olan 
müdafaa konseyinin yerine kaim ola
caktır. 

Londra, 24 (AA) - General Degol 
tarafından bir hür Fransız milli komitesi 
istişari bir konsey tesis edilmesini bu sa
bahki gazeteler geni~ bir ölçüde milli 
bir tedbir olıırak göstermektedirler. 

1 ürk ... Alman ve Bul
gar münasebatı hah. 
hında Almanlar ne 

diyorlar 
Taymis diyor ki: Bu bir nevi muvakkat Berlin, 24 (A.A) - Yan resmi bir 
hükümetin teşkil edilmesi demektr. Bu kaynaktan bildiriliyor: Alman salahi
suretle kabine bilkuvve teşekkül etmek- yetli mahfillerinde şu noktaya bir kere 
tedir. daha işaret lüzumu hissedilmektedir ki 

Deyli Herald yazıyor: Karar demok- B. Clodius Türkiye ile münhasıran ik
rasinin inanın kat'i bir ifadesidir. Ve tısadi müzakerelerde bulunmağa me
hür Fransızlarla müttefiklerin davasına mur edilmiştir. Binaenaleyh kendisine 
sempati gösteren, fnknt şimdiye kadar guya siyasi bir vazife tevdi edilmiş bu
Degol hareketini tnnımıynn yabancı hü- lunduğuna dnir musırane dolaşan şayi
kümetler arasında resmi münnsehetler alar tamamen esassızdır. Türkiye arazi
tcsisini kolavlaştırahilecektir. sinden Alman askeri, malzemesinin ge-

Londra, 24 (A.A) - Dün hür Fran- c;irilmesi müsaadesini almak maksadile 
ııız kuvvetlerine mensup bir ııuhay, hür Almanyanın Türkiyeden bir istekte bu
Fransız ordusunun mükemmelen techiz lunduğu hakkında yapılan imalar dahi 
edilmiş yüz hin askerle hin pilotn baliğ Berlinde bilhassa tekzip edilmektedir 
oldui{unu, Fransız harp gemilerinin At- Bunlar havayı Hsnt etmek için uçunıl· 
lnntikte ~icar~t. gemile.~i k~filelerine re- muş balonlardır. Türkiye ile Bulgaris
fakat ettıklerını, her ~un hır koç Fransı- tan arasında suni bir gerginlik ihdas için 
zın iıııLrnl altındaki Fransadan kaçara.k 1 muhasım tarafın vaktiyle yaptığı gay
lngilizlere iltihak ettiklerini söylemi~ retler de bu cümleden idi. Alman hari
ve şunlım ilave etmişti~.= . • ciyc nezaretinin fikrine göre bu manev-

c- Fransanın ruhu olmemıştır. ~ra~- ralar Türkiyeyi her ne suretle olursa ol· 
sadan gelen mektuplar Fransız mılletı- sun harbe sürüklemekten ibaret olan 
n~n yüzde. !.e~mi~. beşinin ln~iliz zaferi- eski gayelerini tahakkuk ettirmek için 
nı bekledıgını gostermektedır.> lngilizlerin her vasıtaya baş vurarak 

Ceheliittarık 
---- yat>tıklan mutnt oyunun çerçevesine da-

k ara• hildir. 

dan 
za 

~elecek taarru· 
hazırlanıyor 
------

YENi ISTIH"f AMLARIN iN· 
ŞASi BiTMEK ÜZERE 

-----
Belçıka başvekilinin 

teklifi 
Londra, 24 (A.A) - Müttefikler 

konferansında Belçika başvekili Spak 

1 

aşağıda.ki. karar s~retin~n t~svibini tek: 
lif etmışur: Amerıka bırleşık dcvletlerı 
reisi ile birleşik krallık hükümeti adına 

sranın e e 
miyeti ~ittik 

artı ror 

LIMANIN BiR GÜNLÜK 
AMELESi KIRK BiN 

TONU BULDU 
Londra, 24 (A.A) - «Deyli 

graf> yazıyor: Orta §llrkta son z 
}ardaki hadiseler levazım sevkiyn 
arbk ön kapı olan Basrn limanını 
ve ehemmiyeti hakkında şayanı . 
bir değişikliği mucip olmuştur. f 
Suriye ve Türkiyeye ynpılan ith 
hemen hepsi Basra körfez.i yoliyle 
mnktadır. Rusyayn mnlzcme sev 
na da bu limanın yardımı doku 
Basra limanının istiap kabiliyeti hn 
mana girip çıkan gemilerden f 
Son inkişafla limanın faaliyeti ı; 
artmış olup memleket gittikçe arttı 
mulelerle baş etmek için sayısız k 
lere ikametgah teşkil eden çacl 
dolmuşhır. Irak isyanı esnasında . 
nın faaliyeti devam ettiğinden b 
emtianın hacmi normal beş mislin 
muştur. Gelen malların büyük bir 
le naklinin temini düşünülmek 
Irak dahilindeki şehirler mallann 
sevkine müsait yollardır. Bunlar 
yollannın mütemmimi olabilir. Ba 
mnnı günde 40 bin tonluk rnu 
ynpmnktadır. Başka inkişaflar bu 
mi iki misline çıkoracok ve vapu 
avdet müddetini kısaltacaktır. 
Bağdat demir yolu da esas trtmsi 
rinde bir knç günlük bir zamnn 
dıracaktır. 

Bnsra lngiliz imparntorluğunun 
ve deniz nakliye yolları için 
ehemmiyeti haiz bir merkez olrnU ___ ,,,,_ __ _ 

-----
Londra, 24 (A.A) - İspanyadan ge

lecek bir Alman taarruzuna karşı Ce
bclüttonkın müdafaasını arttıracak is· 
tihkamlar tamamlanmak Uzeredir. Mü
tearriz karadan geldi~i takdirde yalnız 
yerdeki çok geniş şebeke ile değil, be~ 
yüz metre vüksekliğindek! kayalara yer
Jestirilmiş toplann ateşiyle karşılaşa
caktır. 

hareket eden başvekil Çörçil tarafın- Yunan kralı 
dan aon zamanlarda tanzim edilen dek-

CebelUttorıkta çok kuvvetli bir filo 
da bulunmaktadır. Bu filo Akdenizde 
hakimiyeti muhafa7.a etmekte, mihvere 
müthiş darbeler ind:rmekte, gemi kafi
lelerinin geçmesini temin etmektedir. ----
Eski lran Şahından 

hesap so1 ulu vor 

larasyonu aenet ittihaz eden Belçika, Çe- haAı zaferJe 
koslovakya, Yunanistan, Lüksenburg, ll 
Hollanda, Norveç, Polonya, Sovyetler 
birliği ve Yugoslavya hükümeti ile hür şu••phe etmı•y 
Fransızlar lideri general Degolün mü-
messillerine bu deklarasyonda bildiri
len siyasetin müşterek prensiplerine iş- Bir Yunan tümeni 
tiraklerini ve bunların tatbik sahasına kında orta $arkta 
konulması için bütün vasıtaları ile iş bir- • harebe hattına 
liği yapmak niyetlerini bildirirler. Bu 
karar sureti müttefikler konferansı ta- gönderilecek.. 
rafından müttefikan kabul edilmiştir. Londra, 24 (A.A) _ Elenler 

Ceneral \1 avel Lon .. 
cı raya gitti ve vcızi
f esı başına aöndii 

Jorj dün ak..c:am radyoda Yunan 
ne hitaben bir nutuk söyliyerek d 
tir ki : 

moSl hakkında mütalfıalarına. diğer bi: Bu maksatla müttefik memleketlcrın 
kısım gazeteler. hiç bir ,:?aıetenin J?eneı hlltl!n kaynaklan bir araya konmal~ ve 
kurmaya akıl öj!retmec:ine 1Uzuro olma· hcrlcfe varmak irin iocp eden tedb:.rlc-

J oon:va taleplerinden 
vnz aeçmemelı için en 

.:s Radyo gazetesinin Tahrandnn aldığı 
müsaM Vtı'ZÜ:t}ette i'1'1ll$•• son haberleı:e göre yeni İran kabinesi 

Londra, 24 (AA) - Haber alındı
ğına göre Hindistan baş kumandanı ge
neral Vavcl Londrayı ziyaret etmiş ve 
imparatorluk genel kurmayı ile temas
larda bulunmuştur. General Vavel baş
vekil B. Çörçil ile de görüşmeler yap· 
mı~tır. Öğrenildiğine göre general Va
vel Rusyada ve orta prktaki vaziyet
ten doğan muhtelif meseleleri müzake
re etmek istemiş ve bu sebeple Londra
yı ziyaret etmiştir. General Vavel Lon
draya tayyare ile gelmiştir. General Va
vel gene tayyare ile halen vazifesi ba
şına dönmü§ bulunmaktadır. 

• - İngiltere ve Amerika tar?f 
denizler hfıkimiyet!nin nasıl tesiS 
diği Atlantiltlen geçenlerin heınC!1 
züne çarpar. Bugün medeniyeti 
kuvvetli ileri karakolunda, zopted 
kolesinde bulunonlar Büyük Bri 
ya ve müttefiklere ait ktıvvetlcr!n 
vamlı surette arttığını ve BritanYll 
Jetinin kıyas kabul etmez cesare:ı 
rerek zaferin muhakkak oldu 

dığı cevabını vermektedirler. . . re baş vurulmalıdır. 
Rusyadan müsbet veva menli hıç. ~ır ----- ----------

fik'r ve mütalaa sızmamaktadır. İngıJız- Iünımunu açıkça ileriye sürmüştür. 
lerin diğrr bir endişesi de Baltık ve Ka· İkinci akis te, Amerikan ticaret gc
rndeniz Rus donanmalarının vaziyeti- m~lerinin ı;ilahlandırılocaklarının bizzat 
dir Fakat Sivastopol diisse bile. Kara· Ruz\•elt tarafından ifsn edilmesidir. 
dC'nizdcki Rus filosunun Norosisk limn· Bazı müşahitlerin kanaatlerine göre, 
nına ('ek:Jeceği söylenmektedir. Amerika kongresi. bitaraflık kanunu-
İNGİLiZLER VE Ji'İNLER nun ilgasına pek te mütemayil değıl-
Lcningracl cephesinde Sovvctlcr Al- dlr. 

man ve Finlerin hiicumlanna karşı mu· Berline göre Albay Knoksun be~ana: 
kavemet etmektedirler. Bu mUnnc::ebetJe b, Ruzvelt hcsahınn efkan umumıyeyı 
f nJ?ilİ71er. Finleri daha ileri ha.re ketten kr:tik mahiyetindedir. 
men idn Hcisinkide bilvasıta brr teşci.> Fakat Almanlann bu kanaati ile a1-
biic:te buhınmuc;tur. bay Knoksun J?Österdil'ti lüzumdan han-

Buna göre F :nler 1919 hudutlarını E:isinin dof,'t'u olduğunu bize ancak bir 
~N·<'rek Rus toprnklanna J?irdikleri !n· kac ıriin J?östcrecektir. 
da in~ltere tarafından müt~aviz sayı- OR'J'A SARKTA BİR İNGİUZ 
)a('aklnr ''e sulh ırasında her türlü mü- İÇTİMAI •.•. 
znberetten mahrum knlocaklardır. Londra radyosunun verdiği bir habe-

Bu m<'vzua dair ynzı yazan Taymi<- re göre, Orta sark İngiliz komutanlan 
diyor ki : • toplanınıs ve harp vaziyetin! ~örüşmüş-

• Finlondivanın eski hudutlardan ıl<'- lerdir. Libvada harp mevsiminin gcl
riye ataNıi!ı adım. taarruz addedilecek· mesi, buralarda yeni ve miihim hadise-
li !erin baslıvacag·ı ihtimn1ini kuvvetlenr .. • 

AMERiKA \'E HARP dirmelcted:r . 
Avrunn harbi Almnnvanın leh:ne cc· Bcrlin radvosu general Vavelin Tifli-

rC'van :ılrlık<"a. Ameriknnın hamle mod 5e gittiğini bildirmisse de bu haber be
di alakno:ı dnha zivade anmaktadır niiz hic bir yerdC'n teyit edilmcmişt:r. 
Rus Mr.i"•ICıhiveU Anıerik:ıda iki ı::ekildr Madridde mUntesir Erıformasiyon ga· 
nk;c;l<.>r vapmıstır : Evve15. Amerika bi- 'letesi. on ı:tünden beri fspanvol molör
tarnOık kanunlarının lfığvını istcın"i'.°!• lü kıtalannın Ruslarla hnrn etmekte ol· 
knr:ır vC'nnistir. Anıı:'rika bahriye nnz.ı- tiuklarını ve bu suretle İsnanva dahili 
rı Albav Knoks. b:r Amerikan zırhlısı harbinde ölen bir milyon İsnanyolun in
nın denize indirilmesi münasebetilc söv tikıımının alınmakta olduğunu bild:r
Jedifi bir nutuktn bu kanunların ilgas: miştir. 

Roma, 24 (A.A) - Popolo Ditn]yo, meclisten itimat reyi almışbr. Bu mil
Joponya. i~i~ h_arekc.te geçme~ ~n.manı- uıkerelerin yapıldıf!ı sırada Meştl is
nın gcldığı fıkrındedır. Mussolınının ga: minde bir mebus, söz alarak : 
zetcsine giirc Japonya Asya hakkmdakı • - Memleket dışında kendi emrine 
?1~talibatı~d~n fe~a~ntte. bulunmaması 

1 

yatırdığı paralarla saltanat mücevhera· 
ı~ın en musaıt vazn•ettedır. tı hakkında eski şahtan hesap sorulma· 

* . lıdır• demiş ve yeni şah tarafından hal· 
Radvo gazetesin~ gö~e Japon ~a~etesı 1 ka dağıtılması emredilen 24 milyon ri· 

Koşi Simbun, d .. en17Jerın serbestıs~ ".e yal hakkında da hesap sormuştur. 
RuzvcJtin harckutı hnkkı_nda.yazdıgı b~r İTALYAN VE RUMEN MENFAAT-
yazıda, Amerikanın wdenı7.lerın ~erbesti.. LERfNİ JAPONLAR KORUYACAK 
sini tehdide basl~dıgım kavd;d:yor ve Tahran, 24 (A.A) _ Tahran radyo-
Jooonyonın kendı menfaatlerıne ~e de- suna göre Japon elciliği iranda İtalyan 
nizlerine müd?h~.ıc knr~ısı?da. kati .. ka· ve Rumen menfnatlerinin himnyesini 
rannı vcrmcsı luzumunu ılerıye suril- deruhte etmiştir. 
yor. 

AVllSTURAT,YAnAKt t r.iIJz 
J\.OMİSERİNİN BEYANATI 
Melburn 24 (A.A) - İngiliz komiseri 

Krost sunlan söylemiştir : 
- Rus muknvemeti Pasifikte sulhun 

muhafazası icln müh:m bir amildir. 
Rusvanın vanmaktn olduğu harbi ken· 
di horhimiz addediyoruz. J oponya ~öz· 
!erini nusvaya dikmis bakıyor .. Jaoon
ya ile miinasC'hetlerimiz teessüf edile
cek haldedir. Bu vaziyetten b:V.at Ja· 
ponya mesuldür .• 

M/D~A 

'tfJ 
Nevyork. 24 (AA) - Knnadam:ı 

995 7 tonilfıtoluk Biveddal vapuru srıhıl 
den 300 mil mesafede bir denizaltı ta· 
rafmdon torpillenmiştir. 

Vapur mürettebatı kurtarılmıştır. 

Rusyaya iaşe mad
desi gönderilecek 
yol tayin olundu 

Londra, 24 (A.A) - Rusyaya bü
tün kış mevsimi kin bir iaşe volu temini 
düc:ünülmüştiir. Bu yol Kaliforniya, 
Behrenk boğazı ve Arknniclden geç
mektedir. Arkanjel kış mevsiminde buz
la örtüliidür. Amerikan harp mal:ı:eme
sinin geçmesi için bu denizde açık bir 
yol bulunmasına dikkat edilecektir. Bu 
yola Amf'rika ve Rusyanın kara suln
nndan gidilir ve mesafe lran yolunun 
varısı kodnrdır. Hususi bir teşekkül buz 
denizi mıntaknsına alt işlerle me~gul ol
mnktadır. 

-------
B. Edenin söyledikleri 

Londra, 24 (A.A) - Müttefikler 
konferansının öğleden aonra yaptığı 
toplantıda Eden söz alarak harpten sul
ha intikal devresinde kullanılacak kay
nakların zamanında müşterek bir suret· 
te tanziminin bütün hür memleketlerin 
vazifesi olduğunu kaydetmiştir. Eden 
i~gal altındaki memleketlere bu memle
ketler kurtarılır kurtarılmaz yiyecek ip
tidai madde ve mübrem ihtiyaç madde
leri gönderilmesi i<;İn derhal alınacal~ 
tl'dbirler hokkında bir karar sureti tek
lif f'tmiş ve bu karar sureti. kabul edil
miştir. 

-~~_,,,,.,.,., __ _ 
Amerika tıcaret gemi· 
le1inin silahlanması 

etrafında 
Vaşington, 24 (AA) - Ruzvehin 

hususi katibi Early basına beyanatta 
bulunarak demi§ tir ki: cümhurrciııinin 

şüphe edemezler.• . 
Krnl mUteokiben yakında tnın bh 

nan tümeninin orta şarkta :mu 
hattına gönderilece~tini il~ve eyl 

fngiliz Bafvekili L 
ünvanını aldı 

Londrn, 24 (A.A) - Kral altınel 
fngiltereye yaptığı hizmetlerden 

13 şükran eseri olarak B. Çörçile • 
man umumi valisi - Lorda unvanı 
cih cylemişt!r. 

ticaret gemilerinin siluhlandır~l t 
ve bitaraflık kanununun tadilini ıs 
hakkındaki kararını gelecek haf~ 
e tmemesi için hiç bir sebep mevc 
((ildir. Early şun.u. ilave ~tmiştir~ 
kur kanunun tadılıne manı olrn° 
muhalifler tarafından müşkülut·ıee 
ma teşebbüslerine başvurnbı 
dair beyaz sarnya hiç bir maluotıı 
memiştir. ___ ,.,.,,,,., __ _ 
Sabık Iran şahı A 

iant;ne gid;vo~ 
Tahran, 24 (A.A) - Pars aJj., 

bildirdiğine göre sabık şah Ar I< 
gitmek Ü7ere Kermanşahtan hnre 
mi§tlr. 


