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...., han tnllnderecatından mesuliyet kabuJ edilmez.. 

Boğazlar 
Et~afında 
4ııısız şa31iaları 'J'ürlı 
eıııa,., umumi31esi 
~l>iilı bir soufı lıanlı· 
llııa tafdp etmeJıtedir 

ŞEVKET BİLGİN 

-:;::utlanouzın dört l '&ru, birbirleri
tt\rrj~~bna susamış iki diişman ~mle 
~d .ış olmasına rağmen, biz, etrafı
<ıbrıu aki ~teş çenbcrini tecride muvaffak 
"t i~ dunyanın en nıüstcrilı ve en mes
~ . nlıın olarak yaşamakiayız.Birgün 
~l' ç~l~rt bu müthiş badirenin kruili hi
~ ~nı .~ nzarkcn, Wç şüphe etmiyoruz 
~tı ~rkun snğduygusu ile yarnttıi:'l bu 

• 
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~ Sovyetl~re ~öre ~ 
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Yüz binler
ce esir alın
dığı yalan 

Kanlı bir muharebe 
devam ediyor. Ne

tice kestiri
lemez 
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YENİ ASIR Matbaasında basılmıstır .. 
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~ Almanlara göre ~ 
i 111111111111111111111111111111111111111111il11111111 ır. 

Kiyefte ta111 
492binesir 

alındı 
Burada düşman or· 
dnları bakiyesinin 
imlıasınfl devaın · 

ediliyor 

~~ı. nıuciz~yi hnyranlıkla knyde- 9·10 bin Jtt1?tre yüksekte 
1fıı t l'l'dır, Aynı zamanda şu hakikati h h bı ---------------
lı.tt, eharüz ettirecekler ki, bizim yanan, cbeırreyaavnaettıar c:;mhurı·yet Ravramı Gu··nu·· 

B. Hitler General Runştat ile birlikte cenup cephesini tefti§ ediyor Ruslar Macar hatları 
gerisine paraşütçü 
kıt'aları indirdi ~ ı:ıı bir alem karşısında, harp dışın- lran Şehi~ahı, kayın biraderi Mısır , u 

\ir ~1 ınuz ne bir tnlih eseridir. Ne de Kralı ile bir arada Moskova, 26 (A.A) - Sovyet teb- Bcrlin, 26 (A.A) - Alman b<l§kumaıı
danlığının resmi tebliği: K!yefin şarkın
da çevrilen dUşman ordulan bakiyele
rinin imhası amansız bir surette devam 
etmektedir. Gittikçe artan esir mi.kdnn 
şimdiki halde 492 bindir. Hava kuvvet
leri Harkof, Tula ve Moskova bölgele
rinde dcmiryollarını ve silfıh fobrikaln
nnı tahrip etmişlerdir. 

lttıe ,Yat nıc.mat mücadele.si yapan mil- ESKİ $AH liği: 25 eylül günü kıtalanmız bijtün 
tferl'in hlÜsrunahnlarmdan doğmuştur. cephe boyunca dü§manla muharebe et-
'1- tnukadderotımıza tamamen hikim miştir. 23 eylül günü yetmişi hava mu-
'ıit~h~dar kuvvetli olmasaydık, eğer su··tu··n emlakini haberlerinde ve tayyare defi topçulan 
tı'b· 1 ırliğimizin granitten bir kaya tarafından altmış sekizi de yerde olmak 
h...

1 l>arsdınaz old " u e ·ı '-1 üzere J 38 dü .. man tayyaresi tahrip edil-
-.;qılnı· · ugun v cı tan yııu sa Iran mı·ııetı·ııe " ~ tıin gevşcıniycccğini en çetin im- miştir. Bizim kayıbımrz 36 tayyaredir. 
~ ~~~ isbat etmemiş olsaydık, eğer 24 eylül tarihli Alman tebliğinin Kiyef 
~llluziuı eri olduğwmıza cihanı inan- L v Ja dı mıntaknaında 5 70 tank tahrip edilmiş ve 
ı,;~Ydık belki biz de şimdiye kadat' va ı!°IŞ 380 bin esir alınmış olduğuna dair ver-
~tı ll1'p felaketinin içine siiriiklenmi diği haberi Rus tebliği tekzip etmekte 

ll llUtduk. ve şöyle demektedir: 
~ b 1 · · K ..J • • k d Bu mıntakada şiddetli muharebeler "''hak Ya ancı ar, vnzıyetinuzi şöyle e 0 U ISI y 8 1 D 8 devam ediyor. Hiç şüphesiz zayiat var-

.,ııı,, eme ediyorlar: F k b h 1' h d 'h 
\.t ... urkiye kara ve deniz hudutlaruuıı A • k • d k dır. a at unu a ı azır a tasn et-°" 11 merı aya !!• ece k - -srçası üzerinde muharip milletlerle LI meM:sk~~:·. 26 (A.A) - c88 Yun-
lJtiı._ Ştır. Ergeç iki zümreden birine -o--- k d k" Al k "f · 
~ıak hlecburiyetinde kalacaktır... Tahran 26 (A.A) - Ofi bilcliriuor: era» tipin e i ı man eşı tayyaresı 
qlltp h • ., çarşnmba günü öğleden sonra Moskova 

~i . . arici potitikamı7.1n mesnetle- Amerikan kaynaklarından çıkan haber- üzerinde bir keşif uçuşu yapmağa te-
)~1Yic~ a~a~adıktnn i5in, bu derece lcrc göre İran tahtına ait .mücevherler şebbüs ederken 9 _ 1 O bin metre yük
' ş hır duşunccye znhıp olanlat', za- tesbit edilinceye kadar eskı Şah tranda seklikte yapılan bir hava muharebesi 
~ ~tnan bir takım garip şayial~r ort~- alakonulacaktır. Eski Şahı almak üzere neticesinde düşürülmüştür. 
~ ~akta ve beyhude yere ı,,yaseti- bir İngiliz vapuru Bende~ahpura gel- Bir Sovyet tebliğine göre dün gece 
~ ~ ~rr değişiklik beklemektedirler. miştir. lran hUkümcti Şahın harek etini ayrı ayrı uçan müteaddit Alman tayya
' eclehılden olarak has as_iyctimizi talı- kolaylaştırmak Uzere Birleşik Amerika- releri Moskova üzerinde uçmağa çalış
~n haa mevmlarm bır prop~~anda dan ve cenubi Amerika devletlerinden mışlarsa da dafi batarynlan tarafından 
~ ..._ olarak bllanıldığmı "1a muşahe- vize temin etmesini Vnşi.'l~n büyük tart edilmişlerdir. 
~'411ekteyiz. elçLc;ine bildirmiştir. &ki Şah bütün em- Moakova, 26 (A.A) - Harp haber-
~~ .şu son günlerde. hal ·an harp lakini İran milletine bırakhğma dair bir lerinde c;oktanberi ismi geçmiyen Go-
L...~tinın Bulgar bayrağı altında Bo- mektup imznlamışur. mel dünkü haberlerde tekrar zikredil-
~n Karadenizc geçmelerini temin _ SONU 3 'ONCC SAHİFEDE - - SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -
~~~QMm~bm~-~ü~~-----------------------------
)ttı· hınduğu iddia edilmiştir. Salahi- k / d 
tıııı\.\bnan kaynakıan tarafından der· M ehtep ihtiyacı arşı an ı 
~~kzip edilen bu şayianın bizce 
~ duracak tarofı yoktur. Zira Bo· 
~ ebedi bekçisi olan Türkiyenin 
~it • nıukavelesinin hükümlerinde 
~ ~kbrr müsamahaya yer vermiyeceği. Bu. devrede 27000 lale-

• 

be mekteplere yerleşti 
'l'u ~ bilir. 

ahraman ordumuz An .. 
karada parlak bir geçit 

1 • • 

resmı ya acaktır 
Hazırbklar baslamı$br. Her viliyetten Ankara• 

ya izci Iİrupları gidecektir 

Yeni Sabotajlar 

Nant'ta bir ma
deni ya~ depo· 

su yandı 

ANKARA, 26 (Telefonla) - On se
kizinci Cümhuriyet bayramı ha1.ırlık1a
rına Ankanı.da hararetle devam edilmek
tedir. CUmhurlyet bayramında gazcte
les- sayfa tahdidine tabi olmadan diledik
leri kadar geniş çıknbilecekJer ve bay
ram inb'balarını geniş ölçüde telxırüz et
tireceklerdir. 

Bütiln yurtta Cümhuriyet bayramının 
parlak bir suretle kutlanması için komi
teler faaliyete geçmek üzeredir. Bundan 
başka C. H. Partisi de bayram hazırlık
larına başlamıştır. 

Cumhuriyet bayramı münasebetiyle 
Bergende de bazı Ankarada 29 11ktP..şrin gUnü parlak bir 
deoolar yakıldı geçit resmi yapılaraktır. Ordumunm iş-
Londra, 26 (A.A) - Fı-ansada sabu- tirak edeceği bu geçit resmi 19 Mayıs 

tajlar devam ediyor. Nantta bir maden! stadyomunda takip edilecektir. Her 
yağ deposu yanmıştır. Alman işgali al- yerde bu kabil geçit resimleri yapılacak 
tındaki diğer yerlerde de bu böyledir. - SONU 3 "ONCt) SAHiFIDE -
Yugoslavyııda 1200 kişilik bir Sırp çe- --------------
~ bir şehre taarruz etmiştir. Şehirde
ki Alman garnizonu mukavemet edeme
diğinden Alman tayyareleri kileri da
ğıtmak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Moskova 
•••••••••••••••••••••••• 

- SONU 3 'ONcO sAHlFmE - Konf eraıısı 

. Berlin, 26 (A.A) - D . N. B. Ajansı
nın öğrendiğ~ göre Alman kıtalannın 
A7.ak deniz.ine Herlemelerir.ıe örnek ola
cak bir tarzda iştirak etmiş olan Alman 
Savaş tayyare filoları 24 Eylülde mühim 
bir yolu şiddetle ve tesirle bombalnmış-
lardır. Bu demiryolu Harkof ve Donetz 
endüstri mıntakaiarını K ·nmn ba~la
maktadır. 
Budapeşte, 26 (A.A) - Macar Telg

raf Ajansı bildiriyor: Ukrayna çember
lerinin bilyük kısmında düşman kuv
vetlerinin .imhası tamaml:mtnl§hr. Te:
mizleme harekCıtı ve alınan esirlerle ga
nayimin sayılması devam etmektedir. 
Çemberlerin dış mıntakalarında mfüte
fik kuvvetler yeni ve mUhim mevzileri 
~gale muvaffak olnıu:lnrdır. Diğtır ~ 
helerde kayda değer hildisclcr olmamısı
tır. Dilşmnn hatfanmızın gerisine sabu
taj mnksadiyle paraşiitçüler indirmcğe 
teşebbüs etmiŞSe de bütün Mraşütçüler 
bertaraf edilmişlerdir. Hava da.fi top]an
mız dUşmanın bir kaç bombardıman tay
yaresinl laıçmağa mecbur etmi._-rtlı . 

Vindsor llükii 

'-t. Vltiyc, Alman-Rus harbinde birataf
ta..._ • thu bitaraOığm iycaplanna su gö
.-;11ttı bir dürlfatlükle riayet etmekte
~ ~e. dostlarımız olan Almanlar. ne de 

.._~klerimiz olan İndtizJer, Boğular Tilkilik orta okulunda 400 talebe yerleşmek x:ıcııaocxao~oocxao~ooc.oo.l)OOOOC~ 
~ • ilde bir değisiklik yapmamızı biz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amerika h~yeti Mos· 
kovaya vasıl oldu 

Beyaz sarayda 
Ruzveltle 

Mülakat etti 
~t'iıst~yenı~ıer. Zira böyle bir talebin üzeredir. Pasolar tevhit edildi 
~tl hır redle karşılnşncaj!ındnn emin- Maarif idaresinden aldığımız malO- 1 --------------
--..~r .. Bn sebepledir ki Türk efkan mata göre, bu sene orta okul ve liselere 
\, .. illi" • • . h b' . d h' "~İtıd ,,esı, sınır ar ınm evamı ma ı- talebe akını geçen senelere nazaran, 
ttı h" ~. olan bütün bu asılsız şayfalnn tahıninleri11 çok üstünde olmuştur. Til
~i;'YUk bir sükiinet ve souk kanlılıkla kilik orta okulunda, muvakkat bir za
~h ctnıcktedir. Ilol!azlann anahtarlan. man jçin açıkta kalan 400 talebe müı;
~ ı,~ı;ınnn Mehmetçiklerin çel~~ .~lleıin- tesna olmak ~zere. lise ve orta o~ullarda 
~ l!t ltndukça bnşkn :o;nretlc duşunml'ğ,• yeni şubelCT ihdas edilmek suretiyle ye-

8' aha} Yoktur. nidcn müracaat eden 2300 genç orta 
t~~ct.iınizde d('_ğişikliklerdcn bahse- okullara, 800 - 900 talebe de liselere 
'-l'da!ıne gelince, hunu her nokfai na- yerleştirilmiştir, Bilhassa liselerde vazi
~ .. c;ok yersiz ve manasız bulmakta- yet normaldir. 
~ ~rkiye cumhuriyetinin dış politi- Birinci lisede 350, ikinci lisede de bin 
._.,,' ııtnuş tcnhhfülle.rc sadakat e~nsnın yedi ylize yakın talebe mevcuttur. İzmir 
>ııı il~· İngiltere ile itfifaknnrz, Alman- kız lisesine 470 ve Karşıyaka kız lisesi
' Uvvcm dos11ul:'lımuz, Sovyetlerle ne de 291 olm:ık üzere cem'an 761 genç 

Si ile tnünascbctlcrimiz vardır. kız liselerinde ders g(;)rmektedirler. 
~ t~setiınizin mahirane olan ta- Orta mektep vaziyeti de şöyledir: 
!tittl ırbirine düşman olan bu Ü( nıem- Karşıyaka orta okulunda 771 , Gazi orta 
ltı\)a e llYni zamanda ittifnknnızı ve dost- okulunda 737, Tilkilikte 501, Bornovada 
'l'lrnn:ı muhafazaya muktedir bulun- 240, Karataşta 900, ve Buca orta oku
~ ~::.~~r. 'l'lirkiye, sergiizeştJerdcn ner- hında 365 ve Tilkilik orta okullarında da 
'ttııı~·gı için. nnlnşmalarımızdan hiç biri 1977 talebe ders görmeğe başlamıştır. 
~il ,1 bir devlet aleyhine miiteveccih Tilkilikte açıkta kalan talebelerin der
lttiıa~ Bu sayede. İm:iltcre ile mevcut hal yerleştirilmeleri için maarif müdUr
'-l~ . 11:, Almanya ile tarihi dostluğu- lüğüncc icap eden bütün tMJbirler alın

ıhya etmemize mani olmamıştır. mıştır. Maarü vekaletinden alınan mü-
. soıw 2 İNCİ SAHIF'EI>E - - SONU 2 1Nct SAHİFEDE • 

. - ·--------

LONO~.A lllLDl:ıY'" R 

Alı .. anlar Lenin
~radda bir kaç 
mil ~eri atıldı 

Murnıanska yapılan 
ikinci Alman taarru· 

zu da duı·duruldu 

Londra, 26 (A.A) - Leningrad ve 
Odeaanın yakında düşeceğini Almanlar 
heyecan verici bir tarzda ilan etmi~ler
se de cephede kaydedilecek pek o ka
dar mühim değişiklikler yoktur. Vazi
yet şudur : Leningrad çok 'yi tutunmak-

- so:NU 3 tiNCC SAHİFEDE -

Cenup cepherinde: SovJ1et aaket-Lni iltirahaı eınaıındA 

Mussolininni 
Eski katibi öldü -·-Moakova, 26 (A.A) - (Tas) 

ajansının Cenevreden öğrendiğine 
göre Muuo1ininin eski hususi kati
bi Sebastiani bir tayyare kazasında 
ölmüştür. Tas ajanaı şunu ili ve edi

yor: Romada dolaşan şayialara göre 
Sebastianl bir kaza neticesinde de
ği], fakat pek çok ıey. bildiği için 
ölmüştür . 

Ej ::::: : lEiZ:Ei!i r:::rn:: 
SON DAK.tKA 
•••••••••••• 

Şark cephesin
de hava taar
ruzları arttı 

Ştukalar büyük ıaaliyet 
aö~teriyorlar 

Berlin, 26 (A.A) - Bir askeri men
badan D. N. B. Ajansına bildirildiğine 
göre 25 EylOI gilnü Savaş tayyareJerin
dcn ve ştukalardan mürekkep mühim 
teşekküller şark cephesinde askeri hc
dcllerc h ücum etmişlerdir. 

Dir tayyare meydanında yerde bulu
nan bir çok tayynrcler imha edilmiştir. 

Alman hava kuvvetleri cenupta ve şi
malde Sovyct bataryalarına, istihlcim
larına ve askeri teşekkül kollarına şid
detli hücumlllr yapmak suretiyle ordu
nun harekatına müzaharet etmektedir. 

25 Eylülde nsker ve malzeme naklin
de çok ehemmiyeti olan bir demiryolu 
miiMknlntı durduruLnuştur. 

İngilizler Rusyaya 
malzeme sevkine 
devam ecliyoorlar 
Moskova, 26 (A.A) - Uçlil konferan-

sa iştirak edecek olan Amerikan mürab
haslan Moskovaya varmışlardır. Rusya 
ve lngiltere işçi partileri kongresinin 
Moskovada toplanması hakkındaki İngi
liz teklüini Ruslar kabul etnıi§lerdir. Bu 
kongre mUmkUn olur olmaz yapılacaktır. 

- SONU 3 tlNC'O SABİF EDE -

Dük "lngiltere ye kat i 
itimadım var,, diyor 

Vafington, 26 (AA) - Vindsor 
dükü dün birleşik Amerika hariciye na
zın B. Kordel Hulle beynemilel vuiyct 
hakkında 15 dakika kadıır gÖrÜ~Ü§ö
tür. Bunu müteakip gll%etecilcri kabul 
eden dük, lngiltereye itimadı olup ol
madığı hak.kında sorulan suale şu ceva
bı vermiştir-: 

c Kat'i itimadım vardır.> 
Dük ve refikası beyaz saraya giderek 

reiaicümhur Ruzveltle 2 7 dakika görü§'" 
- SONU 3 t)Nct) SAHİFEDE -

1ngiltere ve Amerikanın deniz emniyetini telif ~ 
AmeriJc.cı bahriJ1e Nazın KTWb 



•••••••••••••••••••••••• 

•• 
f"O ene 

Pcnbe bunları söylerken konuşması 
bir az nğırlı:ışmı§ ve diline tuhaf bir pel
teklik ariz olmuştu. 

Yavaş yavnf kendisinden geçti... Ve 
derin bir uykuya daldı .•• 

Beş dakika sonra Memo da ayni vazi
yete düştü ••• O dn azar azar kendisini 
kaybederek en sonunda derin bir uykuya 
tutıı lmuştu ••. 

Bunu gören kara Ali yerinden kalktı. 
Kapıya kadar giderek dışarıda bekliyen 
eakirdi hamal Aliyi içeriye çağırdı. En 
keskin bıçaklarını kullanan iki cellat bü
yük bir kolaylık içinde kanlı bir işin ic
rasına giriştiler .•• 

Ve derin bir baygınlık içinde uyuyan 
Memo ile karmnın başlarını tek bir bı
çak darbesiyle güvdclerindcn ayırdılar. 
Bu daki'·adn kara Ali hala ağlamakta 
devam ediyor ve bıçağını kullandığı sı
rada ellerinin tir tir titrediği fark olu
nuyordu ..• 

Bunu cören hamal Alinin dudakların
da her halde iyi manaya delalet etrniyen 
~eytani bir tebessüm bclirmiJti. •• 

-11-

SULTAN ıBRAHtM DEVRJ 

Hamal Ali ustası kara Alinin nası
nı ve baba ını öldürürken nasıl bir amp 
ve nt.ınıba düştüğünü ve Mcmo ile Pcn
beyi afyonlu ilaçla uyutarak büyük bir 
kolaylık içinde ne suretle öldürdüğünü, 
evvelce aldığı emre müsteniden o g\in 
aaraya giderek Firuz beye ba tan niha
yetfae kadar bütün tafsiliıtiyle anlat
mıştı ..• 

Oh ne alii... Kendi nnsıru ve baba
sını kanı Aliye öldürttükten sonm son 
ve kafi darbeyi asıl düşmanı olan ha 
melun herife yerleştirmelc istiyen Firuz: 
bey için şimdi en münasip bir nman ve 
en müsait bir fırsat zuhur etmiş bulun
makta idi .•• 

Firuz bey, büyük bir maharet ve çok 
ince bir hesaba müsteniden h"zırladığı 
intjkam plunının bu en son safhasını ela 
büyük bir maharet ve el çabukluğiyle 
derhal netlcelendirınekte gecikmemit-
tl. •• 

Padişah iki mahkum üzerinde en 
müthiş işke-ncelerin tatbikine dnir cel
lat kara AHve çok sıkı ve kafi talimat 
vermiştL. Kara Ali ise suçlulnnn anası 
ve babası olduklarını öğrenmektt:n mü
ti!vellit bir zaafa, derin bir muhabbet 
duygt15Una kapılarak dördüncü Mura
dın irad~ine aykm bir surette hareket 
etmiş ve bu suretle büyük bir hbahat 
fılemiştl ... 

Vazifesinde gösterdiği bu ihmal ve 
kayıtsızlık ccll&t kara Aliyi mahvetmek 
için kafldi.. 

YıJlardanberi peşinde koştuğu inti
kam işini artık bitirmek istiycn Gülen
dam ellne ge~n bu son fır h da hiç 
lcacırmadı ve Kara Alinin, eline teslim 
edilen Memo ile karısını afyonla uyut
t•:ğunu, onlara hiç eziyet çektirmeden 
flı-r ikisini öldürdüğünü, çünkü bunla
nn anası ve babası olduklannı Cf'llfıdın 

son dakikada ögrenmi olduğunu müt
hiş padişaha bir bir anlatmıştı ... 

Aman yarabbi... lşte dörd::incü Mu
radın korkunç bakı!llım ortalığn yıldı
rımlar yağdırıyor... Bu yıldınmlardan 
sıç.rayaca'k ufak bir kıvılcım zerresi bü
tün dünyayı baştan başa tutuo:turacak 
der('cede bir tesiri hniz bulunuyor .. 

Şimdi müthiş bir hiddet ve ~azap ka-
81r ... asiyle köpüren ve öfkesinden küp
lere binen korkunç p diııta.h bar bar ba
ğırarak Firuz beye dedi ki: 

- Vay rndun cdl~t vay ... o,.mr-k 
kara Ali anMı ve bab:ısı olan bu iki si
hirbazı verdiğimiz emri ,-'!rifc muhali' 
olarak afyonlu W dn uyuttuktan sonra 
katletti öyle mi:? Desene ıümdive kadar 
bir çok mühim 41erde kullandıi:rtmız vr
kendisinc itimat etı"~imiz bu adam d3 
anası ve babaın gibi balla, su katılmadık 
bir cingene imiş!. 

Onu şimdi katlc:ttirirdim amma herif 
bur;ünc kadar bize çok hiz:netler ifa 
etti-.. Günün birinde belki yine ltızım 
olur ..• 

Hem bir çingenin murw kanını dök
mekten ne çıkar> •• 

Amma büsbütün bo bırakmamak ta 
lazım .•. ~ez herifi şimdi yakalasınlar. 
Anasının ve babasının haps olunduğu 
Yeffihılede.ki zında i~ edilsin .. 

Bu ceza on:11 Widir. .• ölünceye ka
dar ~üne!! yüzü görmesin de emrime ay
kın hareket etmek nedemCk olcluijunu 
yezit rif bir iyice görsün onlasm. .. 

* Şimdi cetl&t kara Ali. Y edikule zın-
dnnında, anasının ,..e babasınm kapatıl
dığı taş odaya hapsedilm~ bulunuyor
du ..• 

Dördüncü Muradın f!'laret ettiği ~ibi 
Memonun oğlu hiç gilneş cörmüyor. 
Ömrünün f!eceve ve gündüze isabet ede-n 
bütün saatlerini hiç değişmiven sonsuz 
bir karanlık iç:lnd,. geçirivordu.. 

Gerçe sultan Murat. şimdiye kndar 
hiç bir zaman göstennedii!i tuhaf bir 
znafa. blr gün gelip yine celi" dının hiz
metine muhtaç ole.cağı yolunda bir me-n
fnat düşüncesine knptlnra\: kara Aliyi 
ha})3etmekle iktifa etmişti nmma, onu 
l:atlettirse idi. her hald: Memonun oğ
lunun mf'nfaatine daha uygun bir iş yap
mıs olurdu .•• 

Diri diri mezara kapatılan cellat ka
ra Ali bu daimi karanbğın ieinde yaşa
maktansa ölümünü geçen her saat ve 
d k1ka başında temenni edip duruyor
du. •• 

Memonun oğlu sade ckmelc ve su i)e 
taayyüş ediyor •. Hiç kimııcyi görmüyor. 
Karanlık içinde yalnız hayalindeki ha
tırP 1ariv1e lı:onu~uyor ... 

Bu 1'ahra1ıı.r, içinde yaşadığı 'korkunç 
lc:anınlı~ n tesirine in~imam edenle onu 
büsbütün tn:r.ip edi"ordu .•• Uyudu~ vıı
kit rüyaSJnda kendi kestiği. öldürdii~ü 
sayısız bir çok kesik ba§lllr ~örüyordu .. 
Ve bunların arasında son olarak kf'sti
ği anastnın ve babHının kesik kafaları
nı da fark.ediyordu. •• 

- HiTMEDt -
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lhtikaro karsı • acılan • mücadele 

ı 

e il 
Gf vece"~ r.t?.~~~ C?-:ı:::: ... e terer;;~fıi 

~d ı ri ~natt 
Ma~n7.alarındn mevı:at tente ve şez- ı1i takibata bu hnftn devam edilecek ve 

Dün İzmir Halkevinde 9 uncu dil b:ıy- lonst bezlerile krizetle.ri satışa nrzctme- '-tnrara bnğlanacaktır. 
r:ımı Vn1i ,Beledi ·c reisı· ö~etmcnler mek 1-1-·ı · t b" dil kA h dd .. , ve çu agı erı es ıt e en nr a İ Piyasada vapılan tetkiklere n:ıznran 
ve kalabalık bir halk huzu ... ında ..... mı·rni fevkı" d fı· ti 1 t kt 1 1 " · • .,... n e 8 er e sn mn nn suc; u 0 a- 'Jazı giyecek c~ası fintlerinde aon haf-
..c. .. ,,hürntla kutlnnmıc;hr. Merasime sa· rnk adli·n·:re verilen Snmlı Sükrü mnğa-
nt 18 de bandonun roldığı İstiklôl mtır· za.-ı müdürü B. Nafiz S:ımlı ile rnüesse- ta için sebepsiz bir yükselme cörülmüş
sı ile oo<;lanmts. bundan sc.:nrrı ö~bncn senin meaıl memuru B. Hayri. dün ha- ür. Yiyecek maddelerinde de yükselme 
A•nettin Cand<>m:r merasimi acmış ve kim huzurunda ifade vermişlerdir. muntazam surette devam etmektedir. 
':ürk dilinin taho.vvülatını, son seneler- Verdikleri HadC'y,. nı:-zamn sudan sa- Bilhassa mahalle bnkkallıı.nnda, ko-
.!c.1.-j h:ı1ini izah etmi<;tir. bit görülen BB. Nıdiz ve 1-foyrinin trv- misyonun teshit eylediği kur hadlerinin 

Bundan snnrn tarih ö!!retmenlerinden kiflerinc ve muh kı:melerinin mevkufen fevkinde kur temin edildi~i görülmüş-
Ta,.ik Zivn İo;itman dilim:tln ~rihini ''C de•·"\mınıı knrnr verilmiştir. tür. Fiat mümlı:nbe kontrolörleri bu iş-
Tl.;rket-ııin bozulma ~rbenlerini i-:ah ede. Bu müessese hı:-kkında bnşlıyan k m•- le me..'!'!W olmıya bıışlamışlnrdır. 
ı-ck nihayet milli dil ha~ketlcrimi?r ı:r.:~~~~-=~~~.r~~~~~..:ıı:r~~~~ 

&~iş ve sö:tlerine şöyle deva.'?\ c•tni~- ~ e _,,. ·t e ~ o rrı t,.. v ~ a 1 
•Bundan sonra 2G Evlül ]Q3213a"Z<ı,.le5İ 

::Unü Türk d:linin kendi milli JrudretlPri . --
~risinrle inki~fını aramak rnaksadi!c • BAS'fAf?AFl 1 f~Cf <;jAHJFEIW • lnr kaydolunmak sureti)•le yerleştiril
Tih·k cili birinci kut'lıltnvı vine 0 ~Üne!i ~ade ve muvakat Uzerine esas mektt'p nüştir. Şimdi İzmir "':l~kteolerinde nor
:m .. 11 Scıfin huzuru ile acıldı. Kurn1tav. bm?"1.nn. col; yakın ve okul olmar•a el- mal bir surette 26 ila 27 b·n talebe ders 
!..J.."lerrfon ~r:ii71erce v•l uzak Jrnlmış TUrk vcrıc:lı hır bınn bulu.nınu~tur Bura~.' şu- görmektedir. 
.!ili Ü7.er=ndeki milli suun.ın uvanı"nıı bt- ?l~rnkw~n kısa bır zam:ınd7 fanlıyete Talebelerin nakil vasıta!nrından ten
'·.,~r veren hiiviik bir kU1tür harek~· P~ırılcc~ınde~ tc~ talel~t'nın açıkta 2ili\.tlı bir şekilde istifadeleri için karn!'
•:.:Jir• Dem!.ş ve sozlerine şöyle son ver- kP ;ıamac;ı temı!1 .t'dılecektır. leT tevhit edilınistir. Yalnız bir kame ile 
::nicrtir Lıs0 tnlebelenuı arıkta bırakmamak 2vnı 1.amanda otobüs ve tramvaydan i'!i-

•'l'ü~k milleti istik) lini kıhncı il~ ku"- icin ikinı-i lisenin orh kısmı kaldınınns tifade edilecektir. Karneler her Uç ayda 
!.aroı.kum sonra ~~ılan kiiltUrilnil ,n .. ve buradnki hıl .. beler dF'•er orta okullar- bir mektep idareleri tnraf•ndan kontrol 
::n ı:nnlmn iemPllcr Uzcrind" ycnıdt'n da al'!ılan subelere verlestirilmisl!'rdlr edilecektir. Maarif müdilr1Ulfü tarnfın
~crıdi elilc ehcdiven vn!W.rnnk ve yasat- Mual~im iht.iynC'l _d~ k~nun~ın f!;)steroiM dan tııh etUri.lmekte olan veni karneler 
..... ~'- ·...;n {"''-- ku 1 ...... rızamı :rrı .. snı tathıki surt'tıvle ktırcrılan- bir hafbva kadar bütün ta'tebelere ı--1• • .... "I; 1.... .,r.rar ru mu,,,..ur- M l b" -.;;v~ 

Bu ı.tün ebedi şefin adım hürmet~ m ~hr. ese a ır ortn mcıkten h:ıft.,,lık ed;leccktir. 
~ · 1 k 1 d b. 1 ·dik kanun'i ders saati 18 iken maarif miidür- Bütün okul binalannın tamir ve nok
~zı:~~:aryil~~.~;un V.~liun :. ı.?. ef' ~ lil~üniln sa1ahiycti dairesinde olan 6 sa:ıt s:ınları yazın :kmal edilmls ve mnhnıkat 
t •. - b t ın' t~~dı b~el.ıkrnız bsmc i1avcsiylı> öğretm~lere h&ftada 24 S?at ihti.vaı-ları tcnviratlan d8 tcmı·n ed"ıl
uıonııne u ar Si'-"' e ır ı ve era- d • . ~ 
.__ 1... . . r] h •1 1 • ers verılmıs ve bu <ıuretle muallim ih- mi~tir. 
::ıer ·ı:rınuzı '\"e onn C.'ln ıın :ı,. • ,,.ırnı" 1. -1 · 

1
. 

.:ı • h- t Ukr h" l . ·zı ıy.,~ınn cevap ven nııs ır. Bugünkü binn vaziyetine göre sehrin 
:!."1 oerın ıırmc ve ş an ıs erımı e tik kt tal ı. ı -. d ö d l 
!cl·ı·~rr f'deriz_.. mı>. ep t .f:' •rı e nce "n a ı- en müteknsiif bir muhiti olan Tilkilikte 

B ..l b" k b" ,_ 1 nan teclı1rler ve bılhnssa semt mekten- modern bir orta mPktep binasına ihtiyaç 
u nn:ın ~l"nrıı ır ız ve ır ("'""" 1 · a1 h · ı· t 1 h 1 . . ,_ ..l ki .. 1 1 erın::ı Y nız o mu ıtte bı·lunnn cocuk- olduim anlaşılmakııtdır 

ıc:e a r e erın n o,.,,,,u nrı şıır er e ,.. · 
~~~.rr.,-:;~~7A7..or.r~~.r~..r~:r.r~..'.r..r...:~.r~ rner11o:ima W'\rı '"""İ mic:tir. 

K.fı.r.ZIY.\:L\ PAY ,!t_ı;:vh:;-ı-::~ 
Karnvaka F.,,l!(cvinr1ı> diin ~::ı:lt 18 dı

ı..flıı.-.mız ve ınP1den f~lpJx. ve i.iii''"Ctınen 
10,.i lın7ır oldukJnn h{l.ltlc dil h~l",.amı ~·ı! 
dönlimü tör<'ni yıın•lm1s ve Sad·~ C"'ar 
t:ırnf•nclan bir konferanc; VP.-ilmisti•. 
'Rıındnn sonra Avni 07nmn TU,.krc bir 
t::iiri okunmus ve bu su'!'t't1e ebcdl Fr~ 
Atnfiirkün hatıraları vadedilrni'!i ve willl 
-pfimize minnet ve sükran hiQleri izhar 
olunarak törene nihayet verilmiştir. 

-------____ , ... ___ - .... ~Jft.; ............ ..,,,.~ ........... '-.,..-..;....,.. 
;;r....:-w,....._,_ __ 
............... ,, ~- ...... . ,-
Hayfada ticaret yanan bir :Arma, .şeh · 

rimiz ticaret odasına göndereli<?! lnr 
mcktuota 7.1mııara madeni istediğini bH
nirrnMir. Ticaret odnı:;1 aı'\kndar tüccar
lara firmanın adresin! bildirmiştir. 

-------
TAYL-f 

Tire ktı~sının Bof,ıaziçi nahiyesi mü
dürU B. Safittin Türenin Çandarh na
hive mildürlil~üoo vilAyeke tayini Da· 
hilivcı Vekaletince tııSV:p edilmiştir. 

=~!~~~e e:!r5~R ~~! ... ;:.:ı>llr.!" ':Zf..: !;al1~:r:ım~-
e:4'::---::~~ eo-,!~n!l!a tı-...:•:;ıın-. ~~::t~slu 

Bcledive daimi aıcümeni dün doktor 
Behçet Uz'un J'C'isliğinde topbnmış, bazı 
sokakların yol ve knnnlizasyon inşaatı
run müte:lhhide ihalesine ka.ı:ar vermiş
tir. 

Daldor Behçet Uz dün şehir feindt' 
tetkikler 1\'nnmı , .e bir kısım bclcdiyc 
inşaııtmı teftiş etmiştir. 

-------
°Ef f-'S 

•• • 
ınu~~sı 

Haber aldığımıza grjre Efes mfu.esi ve 
harabelerinin İzmir müzesi müdiirli1ğti-
nün nezareti altında bir ~-ub~ halinde 
idaresi maarif vekilliğince tckani.ir et-
miş, gerek meikt1r müze '\'e gerek hara
be !erin daimi oJarak 1zmfr müzesi mil
dürlilğilnün idare ve mtirakabesine ve
r~lcccj!i bildirilmi"tir· cEfes müzesi me
murluğu> da cF.fes müzesi mu haf ızlı
ı;..> mı cevrilmiştir 

Bcrgamndan bildiri!diirinc göre So· 
ğmıcı köyü ile Şoscd:ınıı Miyü nrnsındıı 
yolun taş \'esaircsHc tcsviyei tünıbiycsi
ne luzım gelen usta µara.,.mı köyiln ileri 
P'rlcnlerinden R.B. Hnmdi A~ıkan. Huluk 
Ö •ercnt. Kfunil Tınaz. Ammct Önder 
doktor l\fehmct. Sültrü Saraf. Alncttin 
tcınin cbnişler vchu ha)·ırh harekete 
eğitmen B. İsmail Boşbay ömıyak ol
muştur • 

-------
Etibank 
kiikiirt 

hariçten 
:ıeti rt~cek 

Koordinasyon heyeti hnrlctcın kükürt 
ithali icin Etibank.ı. 500.000 liran kndar 
bir kredi açılmasmı kabul ~tmi~tir. Do~
rudan doğruya mfüıtahsill' satı)~cak olan 
bu kükürdün satış füıti :iktisat ve Tica
ret vekfıletlerl tarafından tayin oluna
caktır. 

A.~l .. ~l!Z ~ay .. a~aPJ ;;rt 
efh~~! _ umh·e 
Pt~~~·~ !3' soır:-~ ltt!n!ı• 
lıE~!a aılı8EJ e!melJitedll' 
• BA$TARAFJ l iNCİ SAHİF1IDE • 

l\enılilerile en iyi miina..~bctlcr idaJll' 
ettiğimiz mcmlrkctler tarnrından bd -· 
)rasctin miidı:hnle Jmhul ctmiven \'1lSftJll 

hlirmct edildiği müddetcc h~rbc girın" 
mizi icnp ettirecek bir hfıdio;enin b3c;;(i~· 
tcrmiy,.cei!ini ktıV\•ctle ümit ctmekte).fS. 

Bir is,·irrc f'llZCf<"'i. bizden hnhsede' 
bir :vıızı~ıntlrı divor ki: 

ırBu~iin. her iki mtiha ım tarnrm filt' 
kiycnin biturnf kalmak hususundaki .ı
zust•t'a riayet etmekte menfaatleri ,...,. 
d!r. H r iktc;i de Türk ordusunu dfıc:Jflll" 
nının kolları nrasmn atmaktan son dete· 
cc içtin:ıp etmektedir. Zira bu ordunu0 

diinynrn tcc:Jim edilen yüksek bir ac;kcri 
kıymeti haiz olmn . en mUhiın sevkı•1• 
ccys noktalan kendi elinde tutması ~ 
ya harckiltının inkişafı üzerinde karo 
te.,;rler yapabilir.• 

Bu ı:nzete lnıvvetler muvıl7:cnesi1111 
mnhariplcrden biri lehinde, lmt'i surette 
Mztılm .. sı hnlindc vaziyetimrun ne olr 
cal'iım soruyor? 

TiirViyc., şimdiye lmdnr muharip d~· 
lctlcrc hırsı dostnnc hissi)'tltmtn dctııJe
rini vcrmi~ir. 
Sn hnldc. mm'llzcne. hand tarnf !elıi~ 

hO'T.Ulursa bozulsun ne hizim bu(ii~· 
·v:rziyctimfzi rlei!:Mirmcmi7.e. ne de r11•· 
\'n2'.Cne)i kendi lehine t.alıvil ctm~e ...... 
\'affnk olan tnrafm tnm hir dllrüct1'* 
ve ttntilmt'.nlikte t 'kin ettiğimiz po1iff
lmdnki bmbcü ln.vikile takdir ctrnem~ 
.. ,.'heo mevcut olnmıyacnktır, knnaatill" 
deyiz. 

Bingiil Sonhahar 
ıanayırı 

Çaonkçur, 26 (A.A) - Hk <lef. 
olarak Çanakçurda Bingöl sonbah111 

T>nnayın dün rner2cıirnle aı::ılmıştır. Yıl• 
1 rdanb<-ri pauır bile kurubmf'lmış ol11tt 
bu muhitte panıwırın açıhııı töreniı,de 
knl~balık bir halk kütl,.,aivle vali. ıne
murlar ve okulln tnlt-beleri hazır bu-
1,ınmu .. lardır. J.l .. 1kevi bando'IU tnrııfı.,.. 
'"'4ın çalınan icrikV!l marşını müealcip vr 
1i oanayınn bu bölsrede yaratacairı iktı· 
""di hareketin önemini belirtmiş ve kut" 
delayı keserek pannym açmışbr. 

/\skere davet 

337 do~ıırn lu la r der• 
hal müracaat etmeli 

-q---
aMtR ASKERLiK SUBEStNDEMt 
337 c!oP,umlu ve bunlarla muameleye 

tLbt yijbek. kısa hizmetli bu sene nıe"' 
~unlariyl,., djt;,.,r senelerden merun ol•• 
•rlerin 27 /9 /941 ~nü şubeye behettır' 
'-el mümc,.at etmeleri, etmeyenler ha" .. 
kında 1 1 ' 1 sayılı askerlik kanunundtl 
"e•r maddei ma.hsusasmın tntbik ediJr" 
~C'ği ilan olunur. 

27 EyJülün, Türk denizcilik tarihinde 
hususi bir kıymet ve ehemmiyeti 1.'1ll'

dır. Tam 403 yıl evvel bu~ün, sular ka
rarırken bUvük Türk Amiralı Barbaros, 
Pre\•eze dP~iz cengini kazanmış ve Ak
dr•ni1.de hakimiyeti Ti.irk kilreklerine tc-
nıin etmişti. 

llugünkü \ 1ldö11ümünde kat Barbarosun idaresind..,kl donanma
•Dın Preveze al'ıklunna gel.liği ö~cmllin-

Güm ük m m luı te· 
aut sandığı kanunu -ce Andren Doria rlonanmacımı hnekete 

Türk amiralı Barbaros 
getirdi. Preveze? limanı boo;ı1ltıldı. Bll .. ha
ros derhal adava yeldi. Diicımanın Pre
vezede yaotıl!ı tahrib,ıtı tamir etti reli ve 
sıcağı sıcağına bir harn rrı .. clisi toplaya
rak TT'ttha-rı>be knrnrı verdi. 1538 yılında Türk deni?:.~ilerinin Ak· 

dc.-niz:deki hô.kimi)-e:tir.e son vermek kin 
kuvvl'tlerini bir n-rnda ve bir kumanda 
altında toplamtıı: o!an haçlı miittefikler 
n\"37. avnz cAkder.iz bizimdir dive ba
r.ı rmalarına rağmen Barbaros ve Turuut 
rc·is o zaman AkdFniıden ku'? uçurtmu
yorlnrdı. Türk ka.~ınıaları Akdeniz1 ka
rtş krırış ölçerek kürek sallıyorl:ır v.- o 

Preveze deniz har 
nasıl kazanın ştı? 

nı 
Andrca Dor=.. il ~i1cilik mcbaretir--len 

emin bu)undufiu 'rürk donanm:ı.s•nı Pre
vezecle muhasara ede~k ;mha fikrinde 
f.:li Bu pl~m tı-1hik mevkiine kovmacl:ın 
TUrk f'Pmileri dfö::mam takio !cin ar•Jilı. 
Evvela Turgut rei<;in ~O pa,1'2 pemisi hir 
CPneviz h::ırp PE'nıisivle mıılıareh0ye tu-

7.~m:ımn denizcili\ ta:-ihine altın lrnl m-
le yazılmıs sayfalar !lµve edivorlnrdı. J 

Amiral Barbaros Hayrettin, seneler yordu. 4 reis. dört deniz te~ekkülilmiiz
gerHkce haclılnnn kuvvet kE!STletti'\rle- de seçme vazifelc!t'e getirilmişti. Turgut 
rini derin 1!Örliştl ı]e ımlam1ru. O rlı-niz- reis de bunlann arasında ve Barbnros 
lerde en bUvük h kim ve 1\frika kıvıla- Havrettinin maiyetinde idi. 
rınd:ı kurd~fuı mül!>vaı:i d"'v1etin b o:;1'u- Türklerin kndırmılardan ibaret 120 
fu iken icinin rnhnt "tme-ii~ini anlıvor- hnrp gemisi ve 400 p:ırça muavin ve 
c1u. Har.l:lar dunruıdnn hn:ırlamyordu. nakliye gemisi vardı. Bunlar hep Türk 
Anlıyordu ki yakm 'lenelerife onlar lnıv- parulanna güveniyordu. Hakikatte bu 
ve 1ı>rini birleştirerek Akd~izi ve di<rer donanmada yüksek evsafta tek gemi. 
o"nh1Pri Türk kndit'galarır.ıı haram ede- bilhnssa şimdi saffı harp eemisi dndiği
ce:klerdir. miz neviden hiç bir parçamız mevcut 

O denize üoııktı Yaz ve tr15 mevsimle- de-•Udi. Turgut reis 20 gönüllü korsan 
rinde ı:ı:ec-clerini er.rin dmM;rin dut"7''n t! misine kumanda ediyordu. 3f>6 adet 
ve do.1ealı acıklar.nda J?eçırmek icterdi. Türk topu bu gemilere yerleştiri1micrti. 
Yanında mahir kürek:ciler vardı. Fak:ıt Bu topların ekserisi uzun menzilli idi
:-dr leri azdı O ya•nız b::ıc;ına bir kuvvet ler. 
tr-c::kil edemiyecef"ini aiı!.3mıştı. Daha Haçlı müttefik donanmasına gelince: 
dnr•ruıru d<>vletin 1- izrnetine girerek mu- Donanma kumandanı lmpart!lor Şarlike
Muım bir Türk donanması mevdana 1!- nin bahriye nazırl~<ını yar.an ve deniz
tirmryi kafasına koymu~tu Kanuni ile le.rde şb1ıret sahih! 0

1
3n Amiral Andrea 

muhabere edm Barbaros F.ayrettin pao;a Doria idi. Emrind? 52 CenPViz kadıryası 
onun kan\anı deryası ünvanı ile bahriye ve bir muauam knly::ın, 70 Vcn[>d;k ka
na.,.•rı olmu~tu. dırgası, 30 Papa kad;rgnsı. 10 Portekiz 

Tiirk denizl'iHrri kısa bir nn:ım i..inde kadırgası, 10 l\'lalta $öva1ye kııdı!"t!nsı, 
m·ımkün mertebe t~sı1t edildi Yı>?'!ız. 19 Hıristiyan kadrrga.c:ı ve5'!ir vardımcı 
d,.l:knnlılar J?em=lenfo seç.'lle vazifelere ve ıukliye gemile!?'! v rdı. Yani 366 Tiirk 
rr'irildiler Herkes, bütün Öl"niz. çol'u'k- tonunun knrşı.o;mda tam 2594 top ııt~e 
lan Jmptanı a"rya Barbaros Hayrettin mnheyya idi. Yan= yedi tllP!l karşı bir 
pao;:ıvı sa}'lyor ve seviyonh. to'ı vedi atec::e kat"'Ş1 tek at.ca<: kudreti 

hte bu sırada h ıelı domınma fa vf'te Dfü;man donanT.asının 300 harp gemi-
f'l'çti. Bu büyük d!"r.iz m.Jham~i kar- si ve cem'an 600 parç.ı. muh,,reb• rremisi. 
şıo::ıl"da Türk donanması ~ö .. le idi. Kanu- çok dun bir vazivette olan Türk donan
nin" lct ,tanı d"n.ac;;ı Am"r.ıl Bl\rhrn"OS mao; nın k:ırş•sınds ahzı muvki eylrmis
Hayrct ı.n Türk filosuna kumanda celi- tl. Türk do:ıanmasında, düşman donan-

tuldu VP ilk salvo ate~i Akdenizde akis-
Yazan: dnan Bilget lcr vantı. .. • 

l Sonra. Turk dorıannıasının merkezin; 
masında bulunm1yan tek hususiyC't cesa- lı'hre edı>-n Barbaros, 'I\n"J!Ut re1 .. i F"r.di 
ret ve imandı. Oıılar (ka7.anacam) di- ihtiyatı olarak kullan:-ı1ya b:ıc:fo~ı. Ma"k
yorla .. dı. Bunu yü~k mınevi kıymet- sadı düc;manı cevirrnok dofiil düc;men•n 
ler ve Türk kanındaki asil hasletler te- arasına girerek f'Pmil •ri in1dsa'Yla uürnt
min ediyordu. Bu. knıanmak için en üs- m:ık ve ellak bııllak ederek imha Ptrnek
tün ve başta gelen bit mazhariyetti. ti Prevez0 önlerind,, altı saat devam 

Harp etmek kin o:1ada bazı sebepler eden bir deniz harbinde ~frk don:-ınma
de vardı. Meseliı Türk kadırı:aları yap- 0:1 diic:monın ton af<>c:ine muknbeled<> fa
tığı baskınlarla Venediğe tabi yirmi hrş lrl\c;ül ~öc::termedi. HEiva kararınca Türk 
adet adayı z.1ptetıniş ve bu adalara Tiirk don::ınm::ıo;ı dü~"'ın domlnmasm1n oroc;ı
bavrnğı çekilmişti. na katıldı vr p15n mucibince hn,.lı do-

Papa bu işe kızmışh. Pananm bugiin- n<ın'llnvı 'allAt' namu~una <'evirdi Sirn
lerde Alman tmp~ırntonı 'i:ırliken<' hir di }'ıo:ıı-h don:ınma seT'l't!riv~ne bir snr t
mektup yazarak acı acı şikayette bulun- ı.e. 'förk cür'et. cesar"Pt ~ .. hnrn knhili
duğu rivayet edilir. Yapılan hazırlıklara vPti önünde kııçıyordu. HPtH\ Andrea 
ve harp ilanı şel..Jine göre o 7.nınanld Doriı:ının Amiral l!cm~;ndaki l~rct fe
muhı:ırehelesmeler sekil itihariyle şimdi- neri bil" ~öndürfllmüsti.i. Ru cfommma 
kine cok benzemektedir. Netekim bir kı..."?111 külUsi il imha edildi. Bir kıSJm 
glin büyük Türk Amirnlı B21"bnros Hay- f'emiler gece ~::ıranlı~nd:ın bilMifade 
rettin, Andrea Doriamn Korfo adasını knrmaya rn1•vn..ffak oldular Dfümınnnan 
donanmasına Us yaptı~ını ve Prcvez.e mükemmel 20 ger:ıi ve bir çok. nakliye 
kalesini muhasara ettiğini öJrrendi Bar- anl'T'ôleri iğtinam edildi. Bir çok esirler 
bnros, denizcilerin Nıntil•ncnlir·.,,e yn- alındı. 
kıo;tıramadı~ı bu ham ilnnı seklini vö- 27 Fvllıl r,eet"s; 122 Türk yemm flOO 
T'iilcc kabul edC'mcdi~i için Turgut reic:i n"rra1ık hnı-lı donanmayı imha e-drrek 
hemen yanına c:ıiiırdı ve donanmac;ı ile Akdeni7.de Türk hakim1yrtini yenid n 
ac•'k denizde keşif v.~pmasmı istedi. ve İ?c::ırlarca cevam etmek üzere tesis 

Turgut reis ttı>ceHklc y::ıln revan nln- eyl .. di. 
rak cmrinrleki 20 ~emisi ile Korfo yakın- Bu, dPnizcilik tarihimiı·n en büyü\ 
l:ırına pe]di. Ttır"Ut rl"is Zanta subrında 1.aFeri o1dt•ğu icin husuc;l l-ı;r ehemmiyl'1 
fa7.la mikdarda dü5man pen•ic:inin demir- t:ı~r. B•ı vt'sile ile. bu 27 Evllll pünUnd0 

ledi"ini rörüncc hr,men Ba,.barosa habcr büyük Tiirk Amir.ılı 'Q;ırb~roc:ıın h"h·ük 
saldı ve kendisi dl' g:?ri döndU. namını hürmetle bir defa daha yad et-
Haçlı donnnmn Prevezeye gi~iştl Fa meyi vatlfö bilmekteyiz. 

Gilmrük ve 1nhisar1nr vs-knleti. devlet 
demirvolları umum müdürliiğil memur
ları tekatit sandığı kanununa mUtena?ır 
olarak J?Ümrük memUTlan teltaüt sandı
lfı hakkınd~ki kanıınu deu:o;tirmeve ka
rar VPrmiştir. Vekale• bu husu<;taki ka
nun layihasını hazırlamış bulunmakta
dır. 

-------
ZARITADA 

Suho$!P ve z bıtaya 
hakaret 

Kahramanlarda Ali oğlu Mustafa Kan
demir S<lrhos olarak sa .. kıntılıklardn bu· 
lunm."lğa başlamış, kcndis:ni bu hareket
ten men'e teşebbüs eden polise de ha
knret etmiş ve yakalanmıştır. 

Karantinada işsiz tnlomtndan Ati oğ
lu Ahmet, Hüseyin kızı Emine Savaşınn 
evinde bulunmamnsındnn istifade ed~
:rek nrka t.nraftruı eve girmiş ve 20 lir& 
kıymetinde bazı eşya çalnuş olduğu 
!ddiasilc :raknlanmıştır. 

Mc?.arlık başında Abdurrahman oğlu 
Mehmet Uyun bir md •. -tup meselesinden 
dolayı Mustafa oğlu Ha.sanı yaralnmı.ş 
ve hakkında takibata başlanmışur. 

B1$ACA 

İN AN KENDİNİ 
NASR SJ!!V t İR? 

ECZACI KEMAL K. AKT ~ 
Okuyucularımın birinden b:r mekttıP 

aldım. Bana enteresan bir sual soruyor• 
insan kendini nasıl sevdirir diyor. 13~ 
radn bu geniş mevzun ce,·ap verıne . 
pek kolay de~ildir. Şu kadarı var 1tif 
şayet sevdinnekten maksnt cinsiyet 
duvguJan ve aşk ise onda sevmek. ~· 
vilmek tab:atin tılsımlarına bar,lı b~t 
hususiyet taşır. Göntil işi muğlnk b~ 
eydir, o kimi se"·erse ı?ilzd odur. Y0~ 

kendini sevdirmek iclimai bir scmP& 
yaratmak ise ona belli başlı altı dUstıı' 
hiik:m olur. 

1 - Dalına nikbin olmak.. 2 - l{iırt" 
seyi tenkit etmemek .. 3 - Her ke~i~ 
mütalfüısına hürmet etmek .. 4 - Muh~ 
tine dnima müfit olmak.. 5 - Güll'I 
yüzlü olmak.. 6 - Hataları bağış)ay1cl 
olmak.. ol 

Bu altı düsturu tatbik eden kendi 
sevdirir nziz okuyucum .. 

Bin Birin~i f;ece 
PEK YAKINDA 

ELHAMRA S!NEMAS!NDA 

L LE' e - Bııeün - T Al\''da 

J -Vatan 
p,. ... J ( 

2-SoygE 

iıd BÜYOK FJ LfM BİRDEN 

ı .. A~« EE!?r. TA !)J 
6Bl.!:~ 1!.fJ R 

. clu~ u:r.~· ""l ı 
2 •• --~'-!' L. ~f;! ALAr 1 

Dick Foran (İlk de!a) (İkinci Gtını:n Din) 

~...t:f'~..co:r.r.r..r.c:cr~...t:f'...UAQ'".cl"JJ"J'"A7..1"...e.=-cf"J'"/.r..e:-U-~ 



YENi ASIR 

te\'ziatı talimat. 
llaınesi ~eldi 

:::Ahlar 15121941 ta• 
11aaJt den evvel çalış· 
ect ta olduklarını lsbat 
11~ekıer 
~~ t vekaleti tarafından dokuma 
~n a~na verilmekte olan iplik ihti
lçiıı bi aha esaslı bir şekılde temini 
llıaıı~ t~limatname hazırlanmış ve 
tdiınıı.ti iktısat müdürlüğüne teblığ 

\' ..., r. 
~~ti tali:natnameye göre, iplik al-
94 ı tarÖı~n tezgah sahiplerinin 15/2/ 
~~ ine tekaddüm eden zaman
~la tez.g~hlarının hali faaliyette bufb f-.alitını. ısbat etmeleri şarttır. Tez
~ Yctı yeni talimatname ile iki 
~ ih~Yrılmakadır. Birincisi başlıca 
~"-~t· Yaçlanm karşılamak üzere çalı
:"ll«ie 1 tezgahlar, ikincisi de meslek ha
lar, ~Çalışan tezgahlardır. 7ati tezgahSe': ~e.d~ .• bir veya iki defada olmak 
lir. ilti ila dört paket iplik verilecek-

Dok, 
"- ~Oo \ltna ~ezgahlan bazı mmtakalar
lbtkte ~~!atıf halinde faaliyet göster
~ tger bazıları da kooperatif dı
•Lın t Ça~şrnaktndıt. Koopenı.tiflt>şmı• 
---~~ahlara, faal oldukları zamana 
hket r olmak üzere haftada azami iki 
~ ltooperatif dışınd'l çalışan tez
i._ l\0o da bunun üçte ikisi verilecektir 
:""lla i ~ratff dahilinde çalışan tezgah
'ıtrkl~ri lc:ooperatiflere verilecek 
'-t 0ı.n:m:rde kooperatif teşkilatı mev
>tr11 QaıU!dı1r1ndan iplikler Sümer bank 
~ a.r pazan ıubC i tarafından 

IC0o •IU~lerine verilecektir. 
11,~ratıfe dahil tezgahlar iplik ih
ııı.. ~· kooperatif idaresinin azası
!'te1t nl iplik tevzi eden şubeye ve
~ •e mesela Manisada bağcılar ban
~ •erecek ve buradan alınacak ip
~ h lta,.ılıyacaklardır. Kooperatif 
'- .,__ '!11-dan alaca~ ipliği kendi aza-
l~ taksim edecektir. 
~ •lrnak için önce verilmit olan 
~ h itbaat Tek&letinden gönderil
~lttt ulunan yeni vesikalarla değişri
tt -.eaı·{ Ancak bu münasebetle evvel
IS 12194 almış olan tezgah sahiplerinin 
llııı h.ı· 1 tarihinden evvel tezgahhın
'-tı let~·~aaliyette bulunup bıılunmadık
-ıı,,,nla 1 edilecek ve müsbl't netice 

1-fer rın vcsikalan değiştirilrcektir. 
'16"' tezgah sahibi aldıih ipliğin ma
~ hı, darngalatacakhr. Her dört met
llıt ._, damgalanacak olan mamulün 
~ ~~e .damgalanacarh tezg~h sahip
~ ıldırilecektir. Aldığı ipliğin ma
" -ıut~m olarak ibraz edemiven tez
~'celt. ıne müteakip ayda iplik veril-"'lt noksan olarak ibraz edene dr
'5 lt\iit •y istihkakından nok•an verdi-
llt~rda az iplik veri1ecektir. 
~~t veltaletJ kooperatife bailı 
--~ nıamulahnm kooperatiflerce 
~:._~rrıalarını ve piyasaya arzedil
"-ıd:'1- dokumacılaiın inkişafı bakı
L ~~· faydıo 1ı görmüştür. 
;:..,... ~et hu kooperatiflerin bu se
laııi 'lirecek para Te kredi ihtiyaçla
"'iır. b lc;ln kararlar alın19 bulunmak
~ " itibarla lzmir ve Mania& vila
t4 ı >ılı dahilinde mevcut kooperatifler 
--~~ 80nuna lı:adar bu hususta lazım 

~dhirleri alacaklar ve 1942 yılı 
~ en itibaren azalannın ma
~et 9ahn alacaklardır. Bu tekilde 
~ ~öıtermiyen kooperatiflere tp-
~ lyecelı:tir. 
~~ t~hlan mamulAtnun aatış 
~ t..; ınakul bir eevlyede muhafa
'a lı; fi!tlerin tesbiti ve daimi •ret
' ~tı'olu nıuvafık görülmüştür. Bu
~ ._ bilumum tezgah mamulltı. ti
~det\ e aanayi odalan mevzuatına isti-
l~İ ltandardize edi1ecekrir. Bu iş 1 ~ 

tııı- o) teşıin 941 tarihine kadar yapıl-
1) ııcaktır. 

~d~ılık lı:ooperatifi bulunan yer
' ~j0Peratife girmemis dokuma tn
t"'lıa ~·• bir çok b8lcımdan mah-
schulnıüştür. Bu itibarla bu 5tibi 
~tll Uf dışında kalanların heml"n ko
~lt e dahil olmalan lazım gelmek-

! . 
~~n~ntısani 1942 tarihine kadar 
l ,}lnd tıOere dahil olmıvan ve meslek 
'Ilı l!lr~h doltumacılık tezg3h1 sahiplr-rine 
fit~ len sonra iplik verilmivf'cektir 
~ ~) t Yek.aleti bir kooperatifin mev
~)"'-Unduğu yerde başka lcooperatiAl"r 
f'tll ltj llnı dokumacılann zarar1na ırör
>~" bu suretle sonradan kurulmuıı 
~ti tif olursa bunlara iplik verilrni-

r. 

. tsl.orıdra b:ıdıri yor 
"c11?·\~l'.ı\ n.'\FJ 1 l~cı Sft UlFF.JlE -
~lii~tli ih_böl~Pde Ruslar, f!Ö<'Ü!I PÖ<tlİ"f' 
lı,. tı l>ı Itır rnııharebedrn sonra Alnı,.n
~~~"kt aç mil ~eri atmuılardır. Mıı-

\ı~ 1
' ki muharebe bu siddrtll" da

ı.ft,rı b ~üddet devam edemn. iki tR
llt. lrı zayıflamakta gecikmiyecek-

l.. Qid, 
~~rıl'"tte mareşal Timoçenkonur 
) l""'>ılılt t~arruzunu bo"a sanmı!I olar> 
tıttinı i:~-Umdi bu harek•tin ehemmi
t,11'1 S ar etmiyorlar ve Ru!I tl\arn•7lı-
~"1\ı.ı :;;n;cn!lkin ıır..rkında chmforuldu-

t, y ernekle bunu telmihe ba~lıyor-

'"' C...ı.ınta H k .. ~ il 8ud ar ofu mııdllfaaya memur 
1.. '"rııJ.; ı:erıt ordu!luna Alman <".erıbl"rİtıi 
~ti 11..,1 lr c:ok kı•vvetlıo,.in iJtihak l"t•ilc
~t lillhııılmnktadır. Harkoftıı büviik 
t "-lıı, b ensdüstrisi mevcut olrlni?u idn 
/~''tıeJtt \ıraya biivük bir ehemmivet 

il!: e Ve "d f • . . h 
t mu ıoı al'l"I trın venı mu a-

b.t Ctt'b ~lı le ı ntı almaktad1rlar. Alm"" 

Cümhuriyet bay
ramı günü 

- BAŞTARAFJ 1 İNCi SA .... H"IF...,·t.DOT>E • 
ve aynı gün bir kttbul resmi icra edile
·eği gibi gecesi de Cümhuriyet baloları 
verilecf:'ktir. 

Ankarada yapılacak geçit resmine her 
vilayetten izciler ~elecektir. Gelecek iz
cilerin sayısı maarif vekaletince tesbit 
cdilme-ktedir. CUırhuriyet bayramında 
bazı açılma törenleri ve temel atma me
rasimleri de yapılacaİ{tır. ---• ıl , , • 

•... csRova kcrl eransı 
- BAŞT AIV! Fi J i:-.CI ~ \HtFI:.! ~· 
Sovyet hükUmetl. eski huiciye komi

serlerinden Litvirıof!J Gol'nkovu Mos
~ovada toplanacak fn~z - AM-:1<an, 
5ovyet konferansıvda Sovvrt murahhası 
heveti azulınına tavin etmı tir. 

Londra, 26 (A.A) - Mi.hlmmat nazt
rının beyanatına gö?'t' Rusyaya hınk 
lıaftasında yapılnn tnnkhrın mikrh'!'ı 
OUn kerk lıarlisnc:i:-ıdm sonra bir avda 
vapılan tank mikclnr n-iaf' fl'ıla olmıı<ı
tur. Bu ima1l'ıt m'ilt •fik R ı<ıyava v:ını
lacak olan yarclımın :mcak bit· s~.,·'hııHi
tlür. ~hndidcn Ruc:yava m'ihim mH•-lır
cfa silfıh. ham malzeme P..:nd?ril'llic:tir 
~nümiizd0ki lcıc::la ı?e(P('D'lt R"h'lı"i:ı <ıPvk 
>dile<>ek bi;vük harp ma17..?"ll""'hıin nH.,, 
'hazırlanmıc:hr. Sovv"tlere tt'~,._.:ı.,rn.-... ı.. 
'nn!{ların hiiyiik kısmı iyi k11lh'11"lı vf' 
' 0 crUb0 ecıı1'lıic; s1nıf1 nll•n .. untıır P.• n
'<ırın yedek ak<ıarnı esas0 n 1'1"VCUt ol-Ju. 
•undın İt'abı halinde d::?Thnl tec:limleri 
tp mtimkUn olac1:1.ktır. 

Singapur, 26 ( A.A) - Bur.ıva yeni 
'iint kıtaları gelmiş ve M:ılezyada muh
'clif mevkilere dsğıhr.ıştır. 

-----·---
s~vy~tl.:!re eöre 

• RAŞTAj(A .. ,I t INCi SAHİFEDE -
"Tiiştir. cKızrl yıldın gazetesi diyor ki: 
Gome1 mıntakasında meskun bir mevki 
~ovyet taarruzları neticesinde düşman
-lan geri alınmıştır. Cereyan edt"n mu
'ıarebelerde 4 Alman tankı ve 4 zırhlı 
-,tomobil ile diğer harp malzemesi tah
rip edilmiştir. Hava kuvvetlerimiz de 
'iyni bölgede düşman ordusuna ait 42 
araba ve iki piyade konak yerini tahrip 
~tM1~erdir. 

Moskova, 26 (A.A) - Sovyet bah
·ivesine meruıup tayyare kuvvetleri 
Baltık denizinde harbın bagı.,danberi 
elli Alman tavyaresi düşürmüşlerdir. 

Mo..,kova, 26 (A.A) - Uniteıl Pres
o;in bildirdiğine göre cepheden gelPn 
haberler Leningrad yakınlarında icıitil
memiş vahı:ıette muharebeler oldu[!ıı.,u 
bildirmektedir. Şehrin büyük bir tl'hlike 
... M"h-diği kabul ed:Jmekle beraber mü
rfafilerini ~iddetli bir mukaveml"t 1ZÖ'1 

terdikleri ve hatta bazı noktelarda mu
vaffakıyetle başarılan hiicumlara geç
tikleri haber verilmektedir. 

Yent ~auotaıtar 
- RAC\T.l\R~ "'I 1 fN(•t "l\HİF1<·n.: -
Norveçte Bt>!'Rf'n yak •nında Kri<rtf

vanfoldda esrarengiz yangınlar deoolar
ia tahribat yapmıc;t1r Bu d;ı sabutaia at
rediliyor. 

Zurih, 26 (AA) - Novezurher 
7.aytun(Un Zagrep ıtaze!Merlne atf Pn 
'187.dığına göre bir coi?u maden orak-
1arında çalııan 46 bin Hırvat amı>le.si 
Almanyaya nakledilmicıtir Bu tedbire 
sebep kanşıklıklar yUzlinde-n maden is
tihsalAhnın a7.aln.:.ı..cıt ve nakil vasıtalan
nm tahrip edilmes':dir. 

Es·:ı ~:lh 
• RAŞTARAFI 1 ™et SAufnnE . 
Tahran, 26 (A.A) - Diin neşrolunan 

bir tebliğde t>ski $ahın parasın• e<>nt'hi 
bankalara yatırmış olduğu hakkmdııki 
-;aylalar {]zerine hük~imetç!' yapılan de
rin tahkikat netlc;ısinde b•ınun tee~·iit 
<>tmemiş olduıtu hlldir!Jmektedir Gec"n
•erde İran Par1A:'!1entosunda eski $ah 
ıcıkça itham edi1ıniş ve s<>rvı-tl,•rinl C'C
Ttebi memlı-ke-tler~ yatırmı-; old••rnı söy
lı-nmic::tir. İran matbııatı d'l hükiiınt'tin 
IJu gibi paralara el kovması ihtim:ılinrlen 
bahsetmişti. Yarı ?'t'Smi trnn gazetesi 
eski !ran S:ıhiyle bütiin a:lesi efr:ıdımn 
zevcesi hariç olmak Hzt're tnının cenubu 
c:arkidndc K'Prmanda bulu•ıdu~ınu ya1-
maktadır. Snh ecnebi memlPkete ~c1Pr
ken ailesi efradının da ken-ilsinP rPfakat 
!"tmesi muhtemeldir. Varı --esmt fran ga
zetesi eski Sahın Amrrikavn gidecee:ni. 
fakat zevceıoinin Tnhrnna dönecel'!inl ila
ve etmektedir. 

-------v .ndsor Dükü 
- BAS'J'ARAr J 1 tıo,;ct 'i.\ ;ıwF;Ut. -

müşler ve halk tarafından büyük teza
hüratla alkııılanmışlardır. Dük. Ameri
ka deniz işleri encümeni reisi Lave 
ıle bir saatten fazla ı:rörüşmüştür. Bu mü
lakatta Bahama adalarının vaziyetinden 
başka beynrlmilf'I deniz meseleleri de 
-nürkere edilmiştir. 

Vaşington. 26 (AA) - Bitaraflık 
'mnununun kaldırılması için ayana veri-
1·n takrir münasebetiyle şiddetli müna
kaşalar olmuştur. Kongrede mutedille
rin maruf sirnalarındnn Vodford meb
usan meclisinin bitaraflık kanununu lc:al
dırmağa hazır olducunu söylemiş ve 
"unl"tı Havi" etmiştir: 

cBiz b 1'tün tarihimizde yedi denizde 
rr-h<ıtça sevRhat edebllm""k kin harp 
ettik. Bitaraflık kanunundan dolayı bu 
haktan ferafO?at etmiş bulunuyorduk. Ben 
bunu h .. r zaman fena bir şey telakki et
mi,.tiqı . • 

Mutedil ayan azalarından biri Ame
rikan ticarl't ~emılerinin ııilahlandırıl
mattı lehınde beyanatta bulıınmuştur. 

liyor. Bu berzahın şimali tnrkisinde de
mir yolıınun geçtiği daha utak bir ber
zah 'ardır. 

0.-11-a-•-·-·-·-•-•-•-a_a_a_._. 
Okutınak- ve oku
nınk için tecriibe 
edilnıiş usuller 

,._,_,_ıı:_ -••••-ıı:_..ıı:_ - -

Yazan : GAZA.Lt SAL TIK 

-6-

2 - Sınıfta derslerini az bilenlerle 
ı:eya bir öziirden dolayı derslerde bulu
namıyanları iyi bilenler tarafından öğ-
rettirmeli. ( 

(Derslerini az bilenlerin ruhunu, oku
dukları kitapları, çalışma tarzlarını ken
dilerinden sorup öğrenmek, ona göre 
<'!'r"ler aramak, fikirler vermek gerek
tir.) 

3 - Çocuğa çalı-,maktnn hasıl ola
cak Q hsi şe .. ef, menfaat, saadet duygu
lannı vermeli. 

4 - Talebeyi sürekli, duzgün söz 
9Ö·•l ,,....,,.;;.,. nhştırmRlı. 

(T a!cbenin sürekli, diizy,ün söz söy
l"mr;;.e nl·~mn"ı için takriri derslerin 
bııdi al.,nlarında ayrılan bölümlerini 
t<'nlvca Eöyletmrli 7ahuı bir fikri, hariç 
e!!erlcrden [t('ni<~lf't('rek konferans şek
ı-..,t .. ve,.rlirmdidir.) 

5 - lvi ahHiklı ve d~nlerinde hak
kiyle muvaffak1vet gÖ!!teren tı-lebeye 
ecre sonunda ilmi, fenni b~zı kitaplar 
-n"ktr-p ld~re'i tarnfmdan mükafat ola
raı. Vf'rilmrli. 

6 - M('ktep idaresi tarnfından ne
hari talebe velilerine cocuklarının ruhi "!' ll•ri. hPrekctleri hakkında birer mek
tupla. !evli mekteplerde oldui!11 ~ibi bi
rer çalışrnn proç.ramı gönderilmeli. 

7 - Talebeyi harirte verilen kon
ft"ran•lan dinlemeğe rötürmeli ve et
tikkrl btif,.rleyi ya:z:ı ile öz olarak tes
hit ettirmeli veya ağızdan anlattırmalı. 
( 1) 

8 - ilim ve fenlere hizmet eden 
\,_\mıo•l0rin fotoüraflarını tı>leb~ve toJ>
letrn"lı ve herbirir>in altına kesif ve icat 
l"tıiklerl llf"Vl"ri, 5(Üz•1 sö71erini, ufak ter
cü~ .. i hı.ıll•tini ya7d1rmalı. 

9 - Hr.r deyıı öi!retmeni. ders hari
cinde, k"ndl ta) .. be!I arasında f!'l!Ce ve
va $!Ündüz mullyyen bir zamanda ilmi, 
c,.nni konusmalar yapmalı ve buna 
( rd .. l-ivl"t, tprih. C":o~rafya. tnbiive. fi
?:il.:, kl"l\'8 ... G"<'"'Si veya konuşmaları) 
<>'ibi .. dlar -:ermeli. 

(Bir nevi knnferans demek olan bu 
~"kil kn,..umıahr irin on b!'ıı, yirmi r,iin 
0 VV1'1 ö<.r('l"'\Pnİn her tal•beve ayrı ay
Ti ı>n"livecr~·i m<'vzuu o mevzl•la,.ın han
~ı k1 trıp ve l'l'l("('mual"!.rch b11l11!'duğunu 
bir lHc il .. }.:1,lj • ..,.. .... i 1:,.ınıdır.) 

_ DJo~VAM• VAr.JN -

( 1) H .. ıı,. .. v, .. inde ve"''ecek konfe
rand~ aalı~pl~n f"'·:ıı~CJ ... ., evvelce 
brrr:.iı belin"" bb!'Cl·ı~ b::.lk.-, oek az 
p~ ile daaıhlmaıı büyÜk dileğimdir. 

Borsa 
OZOM 

342 J. Taranto mah. 43 44 50 
172 S. Erkin 43 45 50 
15 7 M. i. Taranto 42 42 
155 M. Portakal 43 75 51 
123 ~. Süleymanoviç 39 50 41 5() 
1 nz Millet pıız.an 4 3 50 44 SO 
81 Alb"yralt 50 50 52 
8Q K. Taner 44 45 
67 M. lzmir o. 43 43 
6 t M. Bf'•lkci o. 38 44 
5 4 Sami Ruso 44 45 
40 lna" şirketi 44 50 48 50 
40 S. Bencuva 42 75 42 7r., 
3Q ~1'lcı yf'rli iiriln 45 46 SO 
37 Reşat Leblebici 44 50 46 
32 Ml•l'mmer Uslu 44 r.,o 44 SO 
1" ~alahnttin Yılmaz 47 SO 4<J 
27 Anadolu inki,af 40 43 SO 
26 Ahmet tabak 50 51 
25 Elt Benbenlstl 44 625 44 625 
2 4 Ati Naci A 1nak 46 46 
50 Mani!la R. B. t. M. 4~ 50 44 50 
12 Remzi Günrrör 44 r.,o 44 50 
46 B. S. Albayrak 37 SO 50 

7 lsmail kaptan o. 49 49 

18% yekt'\n 
57648 dünkü yekun 

59484 umum yekun 
No. 7 40 SO 
No. 8 42 
No. 9 43 50 

No. 10 47 SO 
No. 11 52 

iNCiR 
9 3R S. Sül~vmanoviç 
46R St'rif Rem2i 
3 l 1 M. lzmirli ovlu 
1 73 M. Be .. ikei oğlu 
12 7 R. j. Franko 
104 Ritaş 

65 Tanm 
4'ı R. i. Franko 
23 l. Sinasi 
14 Bahri T. Nazlı 

2?69 vektın 
33924 dünkü yekun 

16 26 
16 p 
13 22 

14 so n so 
12 '8 

17 25 22 so 
f'Wki mfl 1 

7 50 7 50 
17 75 l!l 
ıs 11 
15 's 

36193 umum yekiin 
ZAHlRE 

25 R. Pamuk 
5 ton Susam 

1 O ton F asulya 

75 
40 
19 

···················--··················· : "",..,yp .. ~"' "" • ~~n~"I : • ra,..\e • ~ ... .;:a&. A..,.#,.: > ~ .. -..: • . - . 
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7_30 prorrram, ve memleket saat f'!VR

n. 7.33 müzik: hafif prooram (Pl.). 
7.45 ajans haberleri, 8.00 - A.45 mü
'Zik: 13,30 proRnm ve memlekı-t saat 
ayan, 13.33 müzik: Türkçe plôklar. 

l\ı .. ~"; .. tlerinin hall"n Hark..,ftRn 3 3 
~ ~>ı!f" erl"" 1'ulıınduklım bildirilivor 
~. IC.ırıra, 26 ( A.A) - Ak!lam v.azt>te
~tfı trı G7ı-,.ine Alman ta'JTrtızımun 

!lill ~1 haber veriyorlar. AlmanlR
rz.ha hücum ettikleıi ı:an edi-

Simald .. Murmanskı zapt için Al
manların ikinci taarruzunu da Rus or
dusu durdurmuşa benziyor. ilk taarruz 
temmuzda yapıbmeb. 

13.45 ajans haberleri, 14.00 müzik: 
Türk<:e pliklar, 14.30 Ankara aon ba· 

l
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IZllılRoE nmŞllUR ŞEKERcl (ALI GALiP) 1n ~ 
§ Nefis l.OlCVMLARlNl ve ŞEKERLEMELERİNİ 

1
~ W 

H her yerde dalma arayımz.. ~ 

Bio Birinci Gece 
PEK YAKINDA 

ELHAMRA StNEMASINDA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • \iQ)m••••••a•••••••'' 
Ali Galip Şekerleme fabrikası : ~~~~~~~~~~~-

l
'foilrkiyenin ve biltün Balkanlann en asri ve en muntazam Şekerleme fah· • Doktor flelll Yarkın 
rıknsıdır • .Mamuliıh temiz ve nefis mcvaddı iptidaiye ile fenni bir surette ~ 
\'c asri makinelerle imal edilmcktethr TESfs TARİHİ: ı 9 O 1 ~ lzMfR MEMLEKl!.'T HASTANESİ 

I 
• .. • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .t • DAHİl.t\'E MÜTEHASSISI l ı MUAYENEHANE :9 ikinci Beyler 

TOPTAN SATIŞ YERi : İzmirde Giizelyurd San Sokak No. 24 .. Fabrika.• sokak No. 25 
PERAKENDE SATJŞ IUACAZALARI: İzmirde Şekerciler içi No. 14 • 16 : TELEFON 3956" 

ve Hükümet karşısında Se\im pastahanesi" ' : ~y.. ,......,..._ ...... ~ ...... """~ 
s~~~.r..cacaaao~oa=c:;oıoccoıı:ıcCJCaoca~=aoaı::xJ ~~~~~~~~~~~~~-~-

--------- - -- ---------
rttJ!KtlrE DEMiR VE CF.l.,İlC FA~RİKALARI 
HVESSESEStMUDVRLUGVNDEN: 

MEMUR Af..INACAK 
Müessesemiz memur münhalutında istihdam edilmek üzere 3659 numaralı 

barem kanunu hükümleri dahilinde ve bir derece sinai ioletme zammiyle 
müsabaka imtihaniyle memur alınacakbr, 

lstckli1erin: 
1 - Asgari orta mektep mezunu olmalan 
2 - Askerliklerini ifa etmiş bulunmaları 
3 - Yaşlannın 35 ten fazla olmaması şarthr. 

Verilecek ücret alakadarlann intibak derecesine göre 75 Ua 140 liradır. 
imtihan 1/10/941 tarihinde Ankarada Sümerbarık umumi müdürlüğün

de Jstarıbulda Sümerbank İstanbul şubesinde izmirde Yerli Mallar pazann
da ve Karabükte müessese müdürlüğünde yapılacaktır. 

lsteklil~rin Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğünden ve fstanbulda 
Sümerbank lstanbul şubesinden ve Karnbükte müessese müdürlüğünden te
darik ~debilccekleri iş talepnnmelerine aşağıda yazılı vesaiki bağlıyarak en 
geç 2 7 /91941 cumaretsi gününe kadar imtihan mahallerine müracaatlan 
ilan olunur. 

1 - T ahail vesikası asıl veya sureti 
2 - Nüfus ka~ıdı ve askerlik vesikası 

9 41 askerlik yoklamaSlnı havi 
3 - Sıhhat raporu 
4 Polis iyi hal kağıdı 
S - 3 boy 7 veaika fotoğrafı 

21 24 27 3890 (2071) 

...C:)lqıe * _?TI'_ as;:~ sw L 

lzmirden gidecek hı )'""et/; lıe,/i vem;z 

Eczacı I~en1al K. A kta$1D 
l\olon ya ve Esansları 

Allın ru ıa ... Dalya 
Bahor çı çeği 
Yoseo.ın 

Gönül Amerb 
Zümriid damlası 

" e vliık 
Limon çiçeği 
.5on hatıra 
ful ya Menelrfe 

941 Kolonyaıı 

olacaktır 

Depo: Hilal Eczanesi 
fi3* i j :z::ı; :::J! ~I 

Devlet Denfz,ıoUCll'I ı zrnlr SıtlJe~nden : 
26 Eylül cuma gününden itibaren limıtnımızdan latanbula hareket edecek 

yolcu vapurlan aabahlan çok erken hareket edeceklerinden kamara ve gÜ
verte yolculannın bir gün evvelden büetlerinl acentabktan almalan ve gece 
yanaında gemiye girmit bulurunalan ilan olunur. 

25 26 27 3969 (2097) 

fznl!r Mamsa vUc1yetlerl Orman Çe1111'ge Mü· 
dUPlfUritnden : 

Çeşme kazasının Zeytinler köyU civarında bulunan L~trPn dert-si devlet or
manında 304 metrek:.ip çam eşcan 14/9/941 tarihinden itibaren 15 gün miid
detle müzayedeye çıl:arılmıştır. 

lhale 29/91941 tarihinde saat 15 de fzmlrde Orman mUdUrlyetl binasında ya
pılat'aktır. Bedeli muhammen 505 kuruştur. Teminatı muvak;cate 115 lira 14 ku
ruştur. Taliplerin yatıracakları teminatı muvakkate makbuzlariyl~ beraber ko
misyona mUracaatları. şartname lzmirorman mildilriyetindPn ve CPşme orman 
idaresinden paras12 vı>rilir. 14, 18, 21, 27 3800 (2015) 

Eqe Ll~esl Mtitt'fJr!üqUnden : 
Okulumuzda bir kapıcı kulübesi inşasiyle tamirat ve aıva işleri 4/10/941 

tarihinde saat 14 te Karantina köprüdeki okul binasında açık eksiltmeye ko-
nulmuştur. • 

Keşif ve ıartnamesi her gün lisemiz muhasebesinde görülebilir. 
25 27 29 3966 (2098) 

VHivet Daimi encümeninden: 
1682 lira 4 7 kuruş keşif bedelli Torbalı okulu tamirah 1 S gün müddetle 

ac:ık eksiltmeye konulmuı,tur. Şartname ve keşif raporu her gün Maarif mü
dürlüğünde görülebilir. Talip olanlann ehliyet vesikaları ve 126 lıra 20 ku
ruşluk teminat makbuzları ile ihale günü olan 9 birinci teorin 1941 perıem
be günü aaat 11 de encümene müracaaılan ilan olunur. 

27 1 4 7 4006 (2115) 
~~~~-~~~~------~ 

Vi14!'et Daim: e~~mn~mf'!en: 
lzmir merkez şehit Fazıl bey okulunun 496 lira 63 kuruş keşif bedelli ta

miratı l 5 gün müddetle açık eksilim eve konulmuştur. Şartname ve keşif ra-
poru her gün Maarif müdürlüğünde göriilebilir. l!!teklilerin ehlivet vesikalan 
ve 37 lira 25 kuruşluk teminat makbuzları ile ihale günü olan 9 birinci tct
rin 1941 perıembe günü saat 11 de encümene müracaatları ilan olunur. 

27 1 4 7 4005 (2116) 

Satıs !:n.,:-er:'l~iE!~ri bi~l•~inden: 
1 - Birliğimiz.in 1941 - 42 mevsimi incir ve üzüm kutu çakma lıl ayn 

nyn açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Ekriltme 30 eylül 1941 salı günü aaat on albda birlik merkezinde 

yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat her münakasa için 250 şer liradır. Şartnameyi 

görmek i~teyenler her gün üzüm ve incir j .. l~tme ıefliklerine müra-
caat edebilirler, (2117) 

--- - - --- -

Hirin<".i sınıf miltehassn t>ok1or 

Demir AH Kamrıoqlu 
Cilt ve Tenasfil hastalıklan ve 
ELEKTRtK TEl>A VtLEKl 

Birinci Be\•lrr Sokatı No. 55 .. lzmı:
Elhamra Sineması arbsnda sabah· 
tan akşama kadar hastalanm kabul 
eoer .. 

Tl<:l.1-~FON : ~479 (469) .. 
1ZM!R BELEDtYEStNDEN: 

Gaziler caddesi 1604 ada 46 parselde 
37 50 metre mrahbamdakl arsa ve vol 
fa7Jasının bir sem• müddetle kirıwa ~e
rilmesi l~i. bir ay mUddetle pa:larlığa bı· 
ralnlmıshr. 

Muhammen bedeU ican 25 lira mu
vakkat teminatı 11)0 kurnstur_ Tı:ılinlerfn 
teminatı i" hAnkasına yatıronık makbuz
larivle 3/101941 ~tn 151101941 (d;ılıll) 
tariliine k11dar haftanın Pazarte!Iİ, Çar
şamba ve Cumıı gilnP.ri saat 16 da encll· 
mene milracaatlan 

19. 23, 27, 1 3877 (2053) 

* 1 - İsmet kaptan mahallesi 1369 n-
cu sokakta parke ta91ariv1,. yenidı-n dö
seme yantınlması fPn islm mUdiirlU
ğilndekl ke"if ve ~rtnamı>ıd ve<"hte ka-
palı 7..arflı p\.<ıiltmPyP knnulmu!tur Ke
şif bedeli J?.682 lira 58 kuruş muvakkat 
tem!nntı 9!'1 lira lR kurns "1ıın ihal<>.sl 
3'lO1941 Cuma g\inti sa~t 1 G 30 dadır. 
2490 savıı knıı11nun t;ırlfatı chlıilinde 

hı:ızırlıo~ııııc; f Pl·l:f rrıektunhın iJıılP Pil· 
nU a7.fımt sal)t 15 30 za kadlU' encümen 
riv?setine VC'rillr . 

2 - A"P7<> vP muMaclara d~~·tılm:ık 
lizerc 10,000 kilo odun knıııt1r0 s:ıtın 

ahnmast yazı Meri mfüU: .. li.i11linn .. kt 
:!ı!l1"tnamcu;i ,.n,.l.i'P aC'ık pl{.,ıltm<>••o ko
nulmııc:hır. Mnh;rnm<>n b'>~01i 775 lira 
muvakkat temin1'tı 58 lira 15 lrunıırtur. 

ı Tl)lipleriıı trmin;ıtı iş h:onkac:mıı yatıra. 
nık IT'ııkhtt.,.Jarfvll" ihalı- t11rihl olan 
3/10/941 Cıırn~ oUnU saat 18 da encll
mene mUrıoeaatllln. 

19, 23. 27 1 3876 (2052) 

* 
- tmn HhH1n~a 1:481. 1~. 1• 

13~~. 1~69 VP 1~"2 1'8Vlh Mblc1ıtm81d 
mol07lıo1"1n kaM• .. ılma~ı ve h11 Mkıtld11"" 
dan 1M1 ve 1~72 !tavıh snhklarıı lr,... 
me komon Cf>lrl1rr.est. ft>n Mert mn~""" 
lüM!nde-ld kesif ve eartnıımt"Sf Vf'('l,fle 

ar•k .. 1o1ntm""o 1rrınulmu~ır l{~ be
deU 7r::J4 lira R'\ lr:unı' mtı~~k:ıt temi
natı 565 lira ftl\ kuruc:tur. T"'11n1P,.;n te
mlnııtı ı, banka.,na vatmt~1c malclmz. 
)arfvle ihale taril-tl olan 8 '101941 ra!'o 
~a?l"ha g(hıü ı:aat 1R da PncflmPnP mOra
caatlan. Pl'nı<ıı mf1"vpdovp cıkanlacak 
arsa rnulr""ilinde Hdl'nP""''-tfr. 

23, 27, l, A (207ft) 

PZyano 
Akort, Taml~t. Alım Satım, Kira 

ts1e1'1 

Adil lmer 
Anafı:ırtıılar C "10. 557 

TPl .. fnn· 31\!l!l 

>aaa ı:ıı:ı c o ı:ıaaQ'. ı:ıo aaı::aaaaH a o aaaı 

ALAŞEHlR 1CRA MFMTTRLUCUN-
DAN: 941 '474 

103 ncU maddeye göre çıkanlan teblil 
makamına kaim olmı>k üze'J'e. 

lLAN 
Eskişehirde sekar fabrikasında me

murlardan Sait -Demir vıınında karafer
yeli blnbası Ahmet kız; Zarifeye. 

Alaşehlrde Tavaıılı Hali~ karısı Ayşe 
ÖztütlincUye A la-sehir sulh hukuk mah
keme.sinden Mtı'>ttıfa 5/!'it941 ve 9n9 
sayılı ilamiyle horçlu olduğu 73 lira icra 
masrııflarından doıayı ihti •aten borclu
mın 200 kilo kuru ü1iimü lizerine hacız 
k.onmucıtu. Me7kGr hacız icrai muamele
ye inkilap eylemiş olmakla kanunun 
103 ncü maddnc:ine tevfikan ilan tarihin
den itibarPn 15 gi\n zarfınrJa dn11rudan 
do~nıva alakadar kra dairelPTine mil
racaatla, bih•asıt:l hane karc;1 bir itiraz-
ları varsa s~rdeylemf'niz. liizumn tebliğ 
makamına kaim ol"' •lı: üzere ilan olu· 
nur. (2l13) 

tZMtR ~trtı .. t T!CARF.T MEMUR
LUCUNDAN: 

har at yan•larının tahminleri, 14.40 - zetesf, 20.45 müzik: saz f'St'rlcri. 21.00 
15. 30 müzik: Riyaseti cümhur bando~u ziraat ı~kvimi Vf" toprnk mahsulleri bor
l R 00 pro?rP.m ve memlekPt s11at avarı, ~ll~ı. 21.10 müzik: 21.45 knnuşma: 
IR.03 müzik: fasıl sazı. 18.40 mü:ı:ik: 22.00 mü:ı:ik: radyo s:ılon ork ... strn!ll, 
1 Q,00 konuşm11: kahramanlar saati. 22. 30 memlr-ket saat nyan, ajans ha-
19.1Smiizik:19.30 memlr-ket saat aya- berlerl, ~·hftm ve tahvilat borsa!ll, 22.45 
rı ·ve ajan~ haberleri, 19.45 scrhest 1 O müzik: 22.5S .. 23.00 yannki program 
dakika, 19.H müzik: 20.15 radyo ga· ve kapanıf. 

Ceşmeli Remzi Özlıay ticaret ünva
niy]e İzmirde Bilyük denir hanında 
40 '18 numarnda ithalat ve ihracat ti<'a
retiyle istigaJ edrn ÇeşmPli Remzi öz
bevin i"hu ticaret Unvanı ti,..aret kanunu 
hilkUmlerin" göre ıdcılin 4023 numarasa
na kayıt ve tesril Pdildiği 'lnn olunur. 

40°' (2114) 
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Almanların Kırıma paraşütçii 
indirmelerine intizar edilebilir 
Eğer Sovyetler yarun milyona yakın esir 
vermişlerse Alman ordusunun durdurul-~ 

ması şüphelidir 

Lenin~rad mü
dafileri cesaret
le harp ediyorlar 

Şehrin iki kapısında 
fiddetli çarptf· 

malar oldu 
Radyo gazetesine göre Sovyet tebli- netice almak için faaliyete geçtikleri gö-

~·ınde bugün de kara hareketleri hak- rülüyor. Sovyetlerin Kırımda kuvvetleri Moskova, 26 (AA) - Leningraddan 
kındo i7.ahat yoktur. Yalnız, Gomt-Jde, 3 -4 tümenden ibarettir. Fakat para-::üt- alınan son haberlere göre Lcningrad 
yımi Kivcfle Smolcnsk arasında meskun çü kull:;ınmndnn, bir takım küçük deniz büyük meydan muharebesi ayni şiddetle 
bir mddin Almanlardan geri alındığı nakil vasıtalariyle asker çıkarmak te- dev~m ~tme~tcdir: . . . 
''C bazı h&rp malzemesinin tahrip t>dil- şebbüsünde bulunmadan Kırı'Tlın i"gali Kıyefın d~şnıesınden bcrı şımdı her 
miş olduğu bildirilmektedir. güçtür. Çünkü bcruıh 8 kilometre ka- 2?.mandan Liyade top1anmak~dır. S?n 

lngilizlcrin hareklıt hakkındaki ha- dar dardır. Sovyetlerin bumda zayıf ~unlerdl' çarpışrnalnrın <laha 7.lyadc şıd
berlerinde de, cenupta Budyeni ordula- kuvvetlerle uzun müddet müdnfnn'tarı detlendiğini söylemek imkansızdır. Çün-
11nın Harkofu müdafaa için tertiplendiği mümkündür. Fakat Almanlar muvnffok ki.i Almrınlar bu dar cepheye o kadar 
bildirilmekte. Harkof endüstri bölgesi- olur ve açık sahaya asker çıkanrlarsa çok tümen ve o kadar çok malzeme yığ
nin arzetmekte olduğu büyük ehemmi- Kınının istilası artık bir gün meselesi- mışlardır. ki çok zamandan beri nzami 
yet dolayısiyle, yeni kurulmakta olduğu dtr. gayretlerini Leningrad müdafaalnrı ara
bndiriJen Harkof müdafaa cephesinde Leningrad müstesna olmak üzere bü- sında bir yol açmak üzeI'e teksü etmiş 
çok şiddetli ve kanlı muharebeler hazır- tiin cepht"lerde mühim bir hareket ol- bulunmaktadırlar. Ve cenubu garbi ka
landığına işaret edilmektedir. duğuna dair hiç bir haber alınmamış- oı]arında çok şiddetli çarpışmnlar olmuş-

Harkofun sonuna kadar müdafaası tır: fakat şark cephesinde harbın biitim tur. 
hususunda lngilizlerin kanaatine iştirak şiddeti)ıle devam etmekte olduğu gelen Bütün bu cephe ilzerinde teşebbüsü 
etmemekle beraber Budyeninin yeni ve tebliğ ve haberlerden anlaşılmaktadır. ele nlmak için mücadele devam etmek-
kuvvetli bir müdafaa hattı kuracağı Sovyet hnvn kuvvetleri cephenin muh- tenir. 
hakkındaki iddialar bir az zayıf görün- telif kısımlarındaki fna1iyetleri bilhassa Ruslar Almanlann elinden takviye 
mektedir. Alman baş kumandanlığının Alman hava kuvvetl<'ri üzerinde teksif etmelerine meydan kalmadım kalC'leri 
fevkalade tebliğindeki esir miktnrr doğ- edilmiııtir. Sovyet tebliğleri ııon ~ünl.er- <.{eri almak icin her yEcrde ansızın gece 
ru ise, bu iddianın bii!ıbiitün kıymetten de dikkate şayan bir adette Alman hi.icumlan yapmakta ve düsman motorlu 
düşeceğine hüküm etmek mümkündür. tayyaresi tahrip edildiğini haber ·ver- kollnrını hiicuma kalkmak fü:ere ceohP.· 
Yarım milyona yakın bir kuvvetin im- ml'"ktcdirler. Almanlar da hava kwv- tleki mevzilerine varmadan evvel şiddct
hasiyle husule gelen büyük boşluğu, di- vetlerivlc askeri hedeflere, müstahkem 1i top<;u ateşine tutmaktadırlar. 
ğer cephelerden tasarruflarla müdafaa mevkilere, askeri tecemmü yerlerine, Sovyet kıtaları durmadan düşmana 
güçtür. Evet, kısa bir zamanda bu cep- yol ve şimendifer hatlan üzerine mu- hi.icum etmekte ve mnhalli te~bbi.isü el
he açığını kapatmak kanaatimizce he- vaffahyetli olduğunu iddia ettikleri hü- le-rinde muhafa?.ava calısmaktadır. 
rrw!n hemen imkansızdır. Belki, taarruz cumlar yapmaktadıı;lar. 
edilecek bu kuvvetlerle Sovyetler şöy- Alman hava kuvvetlerinin siklet mer- Bu muharebelerde Sovyet kara ve ha-

va kesif kollarına bi.iyük ~es'uli:vet düslece vasati bir müdafaa yapabilecekler- ke7İni ~imdi bir çok hedefler teşk\1 et-
dir. Fakat Alman ordusunun durdurul- mekt,.&ir. Fakat, Alman tayyarelerinin mektedir. Filhakika cenheden J?elen ha
ması şüphelidir. hareketleri dağınık hem de fazla dağı- herler. bir çok mahalli harekattan mu-

Cenupta, Alınan ordusu Kiycf doğu- nıkbr. Bundan maksad1ı11, Rusların her vaffakiyetin kec:1f faaliyetine dayandıi:tı· 
sunda imha harbine devam ederken, tarafta maneviyatını sarsmak olduğu nı göstermektedir. 
bir kıaım Alman kollarının da Kınında anlaşılmaktadır. -·---

~~ Arjantin parla~Pn-
SIYASI VAZİYET YUNANİSTANDA tosunun kararı 

lnırilizharpmaa
raflan İf;İn bir 
milyar tahsi
sat istendi 

Harp gayretleri 
karşısmda Japonya
Rusyanm mukavemeti 
artıyor mu? 

iaşe nı.eselesi 

hallt:diliyor 
-0--

Atina, 26 (A.A) - Yunan Dahiliye 
nazın ı?eneral Dimit:kas ile ziraat nazırı 
nın istifalan münasebetiyle başvekil Ço
lok oğlu bir beyanname neşretmiştir 
Bu beyannamede milll emnivet ve dahi· 
liye neıaretlcrinin birleştirHdiği general 
Papadoplosun bu nezarete tayin olurı· 
duı'iu, yeni teşkilatın işgal kuvvetlerih? 
birlikte sükOn ve asayişi temine calı!ıa-
cağı Karapanosun ziraat nazırlığına ta
y:n edildiği, muvakkaten inse nezareti

Radyo gazetesine göre yabancı kay- ni de deruhte edeceği bildirilmektedir. 
naklardan gelen haberler, Sovyet ordu- Başvekil Yunanistanın iaşesi hak
lannın umumi heyetinde bir sarsılma ol- kında dn beyanatta bulunmuş ve Mihver 
duğunu göstermektedir. Bu sarsıntı- dcv]etlerinin yardımile Yunan halkına 
nm cenup bölgesi.-ıin son dunımundan gUnd<!lik ekmek tew.i! kabH olduğunu. 
ileri geldiği söyleniyor. şeker ve kömür ihtiyacının ttalyadan 

Stokholınden gelen bir habere göre temin edileceğini, hükümctln Yunanista
Mareşal Çaponişkofun Budyeniye yar- nın bütUnli.i?tünü teminden başka bir 
dım için Ukraynaya gittiği anlaşılıyor. gayesi olmadığını ilave etmiştir. 
Bundan vaziyet ne kadar vahim olursa ----
olsun Sovyetlerin mukavemete devam (' J k ı • 
fikrinde olduğu anlaşılıyor Mareşal Ça- ... O!Jyef er mu aveme l 
ponişkof, Rusyanın ~ btiyUk stratejik Jd b k 
rnUtehassıslanndandır. 1940 Fin harbin- e en lTO mi· 
de, muvaffak olmakta güçl!ik çeken Rus kJ d 
ordularına kumandan tayin edilmiş ve yaco ar ır 
Rusların zaferini temin etmiş ve aynı -----
zamanda Stalinin de askeri müşaviridir. Stokholm, 26 (A.A) - Gelen haber-

HUkilmet ınerk€zinde böyle mühim }ere göre Mareşal Sapoşinkof Mareşal' 
bir vazife gören bu zatın Ukraynaya Budyeniye yardım için cenup cephesine 
gönderilmesi bir bakımdan mukavcme- hareket etmiştir Mareşal Sapo§inkofun 
tin arttırılacağına delil olduğu gibi. di- Ukraynaya hareketi vaziyetin vehameti 
ğcr bir bakımdan da sarsıntıya delfılet ne olursa olsun Rusların bu bölgede mu
edebilir. kavemeti bırakmak niyetinde olmadık-

Leningrad müdafaası bUtUn şiddetiyle larını gösteren bir delil gibi teH\kki edil
devam etmektedir. Burada çok dar bir mektedir. Mareşal Rusyanın büvük bir 
sahaya yüklil kuvvetler yığılmıştır. Bir strateji mütehassısıdır. 1940 da Fin har
Moskova haberi bu kuvvetlerin bir ge- binde Kareli mıntakasına kumandan ta
dik açmağa çalıştıklannı anlatıyor; her yin edilmiş ve muvaffakıyet kazanmış
iki tarafın Leningrad cephesinde tcşeb- tır. 
biıisi.i ele almak i,stcdikleri de anlaşıl-
maktadır. Bu bölgede de Almanların bir harp ihtiyaçlan için bir milyar İngiliz li .. 
kaç mil geri atıldıkları Londradan bil- rası daha tahsisat itsemiş olduğu Lond-
diriliyor. radan bildiriliyor. 

Ruslar Kiyefteki Alman iddialannı tSP ANY A VE HARP 
tekzip etmektedirler. Halbuki Almanlar Bir kaç günden beri lspanya ve civarı 
Kiyeiin doğusundaki Rus ordusunun im- harp aleminde bahis mevwu olmakta
ha.sına devam ettikerini bldinnektedir- dır. Cebelüttanktaki son tahkimattan 
ler. Şimdiye kadar alınan esirlerin yal- sonra, lngilterenin Madrit elçisi Sir 
nız bu bölgede 492 bi.m bulduğunu söy- Samonel Hor tayynre ile Londraya harc
lemektedirler. ket Ptmi~ ve hareketinden evvel General 

İngiliz kaynakları da cenup bölgesin- Franko ~e İspanya hariciye nazın Srnno 
de Budyeni ordusunun mühim kuvvet- Sunner ile uzun müddet görüşmüştür. 
lerinin Harkofun ve Harkoftaki sanayi J APONY ADA 
bölgesinin müdafaası hareketine iştim- 'Oneyted Presin Tokyo muhabirinin 
kc muvaffak olduklarını bildirmektedir- VCT<liği bir haber oldukça nazarı dikkatı 
ler. caliptir: Japon söıdis'i üçlü pakta iltiha-

lngillerenin, tank haftası münast"be- kının üçüncü yıldönilmü mi.inas"betiyle 
tiyle bUtün fabrikalarında yapılacak hususi tezahüratın yasak olduğunu ve 
tanklardan başka Rusynya daha bir ~ok bu sebeple japon hürriyetçilerinin lide
yardım y:-pacağı ve hafta tank imal ve rinin söyleve:::eği nutuktan vazgeçmeğC' 
yardımın daha çok geniş yardırnlrırın bir mecbur kaldığını birdirmi?tir. 
sembolü olduğu bildırilmi::tir. Rusyaya Uzak şorkta M>u- çarpan siyas1 bir in
mühim bir parti ilk maddeler yardımı kic:aI olınakla beraber, tn~ilizler Singa
g .. nd r•ln ·ş ve gönderilmeye de devam pur üssünü l·uvve:tlendirmekte d"vam 
roilecektir. ctmektedir1cr. Geıcn bir T~l~af Sin"n-

lngilizler; Akdenizde Libyaya hareket pura yC'ni yeni kuvve'fl('r f!Önderildnn · 
?.de~ h r ~eş tta.l~a~ g~m~~den birinin ve bugün yeniden ıden kiiJliyc.>tli mik
ussilne donınrd•fıını bıldırıyorlsır. ltal- darda Hint .nc:k r1e,.inin muhtelif Sinaa
Y?,n}.nrm ticaret. !~!osunu mi.i?afnn için pur i.islcr"ne da~.tıBı{tını bildirmcklf' 
butun ~?_Yr tler~nı sar!et1?elcrıne .muka- beraber d"~..,r bir tel11rnf da Amerikado 
bıl f n ılıı h va ıı:uvvrtlerı de denız kuv- mi.ihim bir rahsivctin A:ncrikanın bu 
vct1criyl sıkı bir isb•rli"i yapm:1ktadır. üc:lcrden b;t<>nildi;-;: 7.amnn istifad<> cde-
t~tr ıl ~ B:<' lt:.ly n t_icarı:;~ fi1oS1;1nu~ 'lil ,. "ini . öykmiştir. · -
~ • 1cl o.uzu ımha cd.lmıc; vuzd<> yırrnı- Bitaraflık kanununun kaldırılması 
'>İ d • • mir dilnı +te _Yan_i t.taly:ın tica- Amerika siyasi maht;})erir.dc lehte •vr 
ret fılo u yarı vnroya ınmıc.tır. aleyhte cereyanlar yapmıştır. MutediJ 

HARP TAHSlClATI olanlar, konunun kaldırılabileceği Umi-
Harbin icap cttırdı[ri fevkalade mas- dini kuvvetlendirecek se!Wde hareket 
fbr huebivle tnııiliz malive naı.ırının etmektedirler 

l\merikadan is
tikr2z a!ınması 

reddedildi 
Boynes Ayres, 26 (A.A) - Arjan

tin parlamentosu birll'.şik devletlerden 
120 milyon dolar istikrazına ait kanun 
layihasını gürültiilü miinnkaşalardan 
sonra ( 65) reye karşı ( 68) reyle ret 
etmiştir. Radikal partisi azaları iç poli
tika aebebjyle itiraz etmişler ve 1942 
senesi başında Boyneıı Ayrea vilayetin
de yapılacak intihaba kadar hükümete 
müzaheret etmiyeceklerini bildirmişler
dir. 

Arjantin reisi cümhur muavini Ramo 
Fa!tello Boyncs Ayre~te bir fesatçı ha
reketi keşfedildiğine dair yabancı gaze
telerde çık!m şayiları kat'i olarak tekzip 
için Ofi ajansının mümessiline salahiyet 
vermiştir. 

Bizdi! Arıcılık 
----

Arılar fenni 
ko\ anlara na

sıl aktarma 
edilmelidir ? 

Arıcılık yapmak isteyen meraklıların 
An bakımı ve mevsiminde alınacak ted
birler hakkında bir az malUmat edinme
leri lazımdır. 

Oğul Anlarından veyahut eski usul 
kovanlardan aktarma yapmak suretiy
le fenni kovanlara yerleştirilen Arılar
dan bal alma zamanı gelinceye kadar 
nazari ve ameli bilgilerle görülecek iş
leri vardıJ. Bu bilgilere sahip olmayan
lar arıcılıkta iyi neticelerle karşı]aşma:ıı
lar. Ancılığa başlıyan meraklıların bir 
veya bir kaç adet kovan temin ettikleri 
znman bunlan koyacakları yerin müm
kün olduğu kadar dü~ün olmasına dik
kat etmeleri lazımdır. Ehemmiyet ver
miyerek eğri vaziyette zemine yerleştiri
len kovanlarda içerisindeki çerçeveler 
de aynı şekli alacağından, Arılar petek
leri biribirine yapıştınr ve neticede es
ki usul kovanlardan alınan balla arada 
hiç fark kalmaz. 

Kovanların cephesi ~imal rüzgarları
na maruz kalmamak şartiyle diğer isti
kametlere de konulabilirse de kovan 
kapısının cenuba doğru çevril~esi en 
muvafıkıdır. 

Yeni usul kovanlara iki §ekilde Arı 
konulur. Birisi ilkbaharda, yani Ni
san ve Mayıs aylarında ağaç dalların
dan toplanan o~ullnrı koymak, diğeri 
de muhtelif ölçülerde tnhtadnn ma
mul eski kovanların arılanm yeni usul 
fenni kovanlnra aktarma yapmak. Bi
rinci şekil pek basit, ikincisi bir az zah
metlidir. Acemi arıcılnr bilhassa ikinci 
~ekil aktarmayı yaparlarken yardımcı 
olarak yanlarında mıta bir arıcı butun
durmnlıdırlar. Aksi halde aktarma ame
liyesi esnasında bilmiyerek ynpılnn hô.
tn neticesinde eski arıcılarımızın (Bey 
Arı) tabir ettikleri (Ana An) saknth
nabilrceğind<'n ynp•l'\n masraf ve zah
metten istifade edilemiyeceği ribi bu 
hal fenni ıırıeıJri!ın et~ı:ıfo yayılmnsma 
dn hlr mımi t,.skil etmiş olur. 

Diğer bir yDzımda ( Aktnrmn yopıl
mndan evvel alınmll.'!ı ~azım gelen ted
birler) den bahsedeceğim. 

ARICI 
NAZiF BiLEN 

Amerika bari-
• 

cıye nazırı 

diyor ki: 

insani yet prensiple
rinin zaferine iti
madım vardır ---Vıt§ington, 26 (A.A) - Amerika hari-

ciye nazırı Kordel Hul cBür dünya> 
mecmuasının ilk nüshasında yazdığı ma
kalede diyor ki: 

<İşin güç ve zamanın az olması, Fa
şistlere karşı mücadPlenin uzamasını 
intaç eltirc!>ilir. l<,:tkat müc~delcnin uza
masına rağmen dııha iyi günlere kavu
şncağımı7.a kaniinı, Adil bir sulh tesic; 
edince bütün dünya bundan müstefit 
olacak ve milletler ailesine refah temin 
edilecektir. İn.saniyet prensiplerinin 
zaferine itimadım katidir. 
Vaoington, 26 (A.A) - Çnayted Pre

sin yazdığına göre bir görüşmede ~yan
dan Taft, cbitarnflık kanununun ilgası 
Mihvere karşı hat"p il5nınn muadildir. 
Bu kanunun imzası, Amerika hükümeti
ne iJiinsız bir harp y3pmak salahiyetini 
verecektir.> dem~crtir. 

-----
ir tı1!cr· ı ~pmda 

1 

Lonora, 26 (A.4) - Bir tecrit kam-
pından Uç Fasic;tin firr.rı ve yakalanma
sı hadi.sesi hakkında dahiliye nezaretin
r.e rec:mi tahkikat ya01lmısbr. Neşredi
len tebliğ bu Mdise müna.c:ıebetiyle veri
len haberlerin izam edildiğini göstermek-
tedir. Kamnta gürültiller olmuş l<Je de 
kimc;e cPbri mnameleye maruz kalnıa
mıshr. Ya1nız iki kişi haf:fce yaralan
mıştır. Tahkikatı müteakip bu kabil ha
diselerin tekewtir ebm!mesi için bütün 
tedbirler alınmıştır. 

---~----

B. Cörçilin 

"J ime .Yardım,, cemi
yetine bir mesajı ---Lonqra, 26 (A.A) - İngiliz aFen teş-

vik birliği> konferansı bugün açılmJştır. 
Üç gün devAm edecek olan konferansa 
bir ~ok memleketlerin Fe11 adamları iş.-
tirak etmektedir. ' 

Lndra, 26 (A.A) - Çorçil yıllık kon
gresini akdeden •İlme yardım cemiyeti•
ne bir mesaj göndermi~r. QOrçil ezcüm
le dPmistir i: 

cHarba devam ederek gayretlerimiz 
hür mesai ve fiki.r sahasında tahakkuk 
et.mi~tir. Bizim ilim adamlarımızın gay
retleri. zaferini kaznnmasının başlıca un
suru olacaktır. Bu toplantıda da bu ka-

dar muhtelif miTietlere men.sup ilim 
adaınlannın toplanmış olması Gestapo
nun &C7Jne bir delildir. Almanlara karşı 
bütün ilmin seferber ed!lmesi icap ede
cektir. Ben bu gilnUn doğmak üzere 
olduğunu görmekteyim. Eseriniz için 
bUyük muvaflakiyetler dilerim.• 

-------
/randaki Mıhver ajan

ları lngiltere ye 
götürü/Ü )'OT 

-~-
Tahran, 26 (A.A) - Royter ajansının 

husust muhabiri biJdiriyor: M:bver ajan
Jannı göti.iren dördüncü tren çarşamba 
akşamı Ahuauıya hareket etmiştir. Bu 
ajanlar İngiltere lmparator}uğunda bir 
yere gönderilecektir. Bunların arasında 
elli Alman, İran limanlannda yakalanan 
İtalyan gemilerine mensup 80 bahriyeli 
Raşit Ali tsyanına iştirak etmiş olan 
40 Iraklı ile 16 kadın ve çocuk Polonyal1 
ve Holandah birer nazi vardır. BUyük 
bir otomobil kaCilesi de altı günlük sey-
yahattan sonra Türkiye hududuna var
mıştır. Bu katı1ede Alman, Romen ve 
Macar elç!liklerinin memurları ile aile-
leri vardır. Bunlar nakıldeki müskülal 
dolayisile küçük gruplar halinde Türki
yeye girmektedirler. 

i--·-·-· ·-·-·-·-,-·- ·-·-.,. 
Kısa Haberler l 

tt -•-n a ,_ -·- - -•-•• ••-•-

Bir siparl$ 

9 uncu Dil bayramı yıldönünıiİ 

Halkevindeki törene 
Milli Ş efimiz şeref ver 

--~~--------~----------------
An kn r n, 26 (Telefonla) - Dil bay- bu törene şeref vermİ.§ler, tale 

ramının 9 uncu yıldönümü dün (bugün) zin okuduklan şürleri dinlemirlet 
Ankara halkevinde samimi tezahüratla tebrik etmişlerdir. Halkevine ı;;fri' 
kutlnnmıştır. avdetlerinde Milli Şefimiz ııiddetle 

Reisicümhurumuz. Milli Şef lnönü kışlanmışlardır. 
~~A"'~~~~~~ooooı::ıoıxıııxıc::ıoc:•-

lhtikir la mücadele 
lrüzde 200 karla kumaş sat1JJ 

bir naa~aza sahibi adliyeae 
-------------x*x------~~-

htanbu1, 26 (T e1efonla) Şehrimizde la kadın kumaşı satılırken kotıtro 
iht!karla mücadele davası büyük bir şid- bir cürmü meşhut yapmışlardır. BıJ 
detle devam etmektedir. Bu dava, nor- ğaza sahibi yakalanarak adliyeye 
mal satışlar baıılayıncaya kadar devam miştir. Ayrıca şehrin muhtelif yerle 
edecektir. de daha 12 ihtikar vakaaı tesbit 

Bugün Beyoğlunda meşhur Marinos rek ihtikar yapanlar adliyeye ve 
kumaıı mağaz~SJnda yüzde iki yüz kar- )erdir. 
~~ 

Baş-ıekilimiz, dün AtatürkÜJI 
muvakkat kabrini ziyaret etti 
Ankara, 26 (AA) - Bu sabah dil 1 Ali Yücel beraberinde olduğu hal<k 

bayramı münasebeti ile başvekil dok- türkün kabrini ziyaret etmiftir. 
tor Refik Saydam Türk dili kurumu sonra maarif vekili kuruma gelerels 
heyeti başkanlan ve maarif vekili Hsan lışmalar üzerinde üyelerle görüşrrı 

/.:..merikanın 
kara listesi 

VS§ington, 26 (AA) - İktisadi müda
faa ofüi diğer Amerika cUmhuriyetle-
rinden MihYer devletleri lehinde çalışan 
ticarethaneleri ihtiva eden yeni kara lis
te tanzim etmiştir. Bu yeni liste, birinci 
kara listede yazılı olup isimleri geçen
lerde neşredilen 1700 ticar~thane ismine 
300 isim daha ilbE: etmektedir. Listenin 
tanzimini bizzat hariciye nazın B. Kor
del Hul haber veımlştir. 

B. Hul aynı zamanda birinci listede 
çitllmiş olan 65 ticarethane ismini de 
vermiştir. 

-------
SamoPI Hor Lon· 

draya gitti 

Llzbon, 26 (A.A) - lngilterenin 
Madrit büyük elçisi Samoel Hor Lon
draya gitmek için Lizbona gelmiıtir. 

Madrit, 26 (A.A) - Samoel Hor ln
glltereye hareketinden evvel general 
Franko ve hariciye na:nn Serano Sun
nerle uzun müddet görüşmüştür. 

Llzbon, 26 (A.A) - lngiliz dip]o
matlan ile mübadele edilen 12 Alman 
dlplomab bugün Llzbona varmıfhr. ..... 

lsviçrede hayret 
ve hiddet var 

Beşte bir zayi' 
at var 

Londra, 26 (A.A) - Jtalyadaıa 

yaya hareket eden her beş vapurdall 
ri üssüne dönmemektedir. Hava ..ı 
vetlerimizin donanmaya refaketleı• 
yesinde İtalyanlar için Akdenizdetı 
mek sinirleri bozan bir hal 
ltalya, ticaret filosunun yüzde o . 
kaybetmiştir. Bu filonun yüzde 
de kullanılmaz bir hale gdmi§tir. ---
Pasifik meselesin•' 

zik saf hada 
-1 Nevyorlı:, 26 (AA} - Stefarıl ~ 

diriyor: Haber alındığı'- göre P I' 
meselesini bal etmek lizere Amerik' J' 
Japonya araamda yapılmakta 01-P~~ 
zalı:ereler nazik bir devreye ~ ~ 
Ruzvelt müzakerelerin kat'I olard ti 
ailmeaine mani olmak için bütüıı 
retlerini sarf etmektedir. _ _,i 

Tokyo, 26 (A.A) - Japon ,
aü lıuıu beyanatta bulunmuft11!: 

Japonyada üçlü pakbn hnza9J!llll 
dönümü münaaebetiyle buauat t~_Y' 
yasak edilmiıtir. Milliyetçi lider ~ 
ma bile cwnarteai günü aöyliyeceil ~ 
tuktan vaz geçmek mecburiyetinde 
mııbr. 

Bulgar maslahatırllP"' 
Erzurum, 26 (A.A) - Bul~ 

Bern, 26 (A.A) - Bund gazetesi Tahran maslahatgüzarı B. Dimitri b\IF'" 
şöyle yazıyor: fngilterenin lsviçre te.ra- Tahrandan şehrimize gelmJ§ ve ~ 
fından istihlak maddeleri tedariki hak- gitmek üzere trenle hareket e~ 
kındaki kolaylıklara nihayet vermesi ve ----buna sebep olarak ta aon Alman - f .-
viçre ticaret anlaşmasını ileri sürmesi 
umumi efkarda derin bir hayret uyan
dıracaktır. Bu karar bizim hayati men-
faatlerimize o derece tesir edecek ma
hiyettedir ki bu hususta son sözün he-
nüz söylenmediğini ve yeni müzakere
lerle lsviçrenin vaziyetinin daha ziyade 
nazan itibare alınacağıru ümit ediyoruz. 

-~-

Dr. Maçek 

Alman tebllll 
BerJin,26 (AA) - Tebliğ: DUtı .~ 

Alman savaş tayyareleri İngiliz~ 
açıklarında büyük bir ticaret va~ 
yakml§lardır. DUşman tayyareleri ,,.1 
ne gündüz ve ne de gece Alman tor 
lanna hücum etmemişlerdir. ------·-

Vaş:ngton, 26 (A.A) -Ho11anda Hin- -~--

distanı bir Amerikan tayyare fabrikasına Alman amalı ne hiz. 
25 milyon dolar kıymetinde bombardı-

IV:ısırda 

Jstih lak te tasarrof 
man tayyaresi sinaris etm!ştir. Bu tay
yarlcrinin teslimine 1942 senesi bidaye
tinde başlanacatır. 

Cun!P! Kin~de 
Tokyo, 26 (AA) - Japon donanma 

tayyareleri Çung Kingi bombalam.ı.şlar
dır. 

Malta a 
Londra. 2G (AA) - Malta dan resmen 

bildirildi~nc! göre ~arsamba gecesi bir 
kaç düşman tayyarec:i denize karaya bir 
miktar bomba atmışlardır. Hasar ve ölü 
yoktur. 

met etmiyor işareti vt>ri idi 
Lond.ra, 26 (A.A)_ Hırvat mahfiJle- ~ 

rinin aldığı habt-rlere göre Almanlar Kahire, 26 (A.A) - M.:Sır B rJ. 
Hırvat lideri ve sabık Yugoslav başve- Sım paşa dün akşam radyoda bir "~ıııf' 
kili muavini Dr. Mnçeki Hırvatistanda- söyleyerek bütün istihHik maddele ~tif 
ki Kuisling hükümeti kunnağa ikna et- ciddi tasatTUf lüzumunu kaydetrrld·df 
meğe çalışmaktadır. Diğer hükumetlerin de bu gibi ta1' sıtt" 
Yugoslavyanın ist;lfısm:fan beri Ma- ta müracaat ettikleriı:i hatır1atll11 ~ 

çek lizerinde fevkalade büyük psikolojik paşa gemilerden daha fazla istif~e: P' 
tazyikler yapılmaktadır. Fnkat Maçek mesi için deni1.aşın memleketle ~ııi ., 
Alman veya İtalyan emelleri hesabına hn az istihU'ık maddesi getirtilnıe51 

ç~ağı daima rcddctmi-?fir. temiş ve dem.iştir ki: 1e 
----- Mısır, denizlere hfikim bir devle*~ 

.. iran«!aki Almanlar tifakı sayesinde harpten evvelki ya ~ 
?m r ze ze e seviyesini şimdiye kndar muhafn,tl eV 

Vaşington, 26 (A.A) - Havai adasında J..ondra,2G (A.A) - Tiıncs yazıyor: ınistir. Bu, aynı derecede devı)Jll 
orta şiddette bir sarsıntı olmustur. Bu İran polisi, henüz ele geçmiyen Alman mez. ,,. 
sarsıntı Mnrnvkavı yanardağından ileri tabaasına yarına kadar teslim olmalarını Neşredilen emirname ile bazı.": t,f 
gchnektcdir. Hafü hasarlar kaydcd:Jmiş- aksi takdirde İran askeri mahkemelerine terin memlekete ithali tahdit, dığ ıJ" 
tir. SismoğraClar işlemez bir hale gel- teslim edileceklerini bildirmiştir. Bu zılarının ithali ise besbütiln yesa1' 
rnistir. karar 80 Almanı a1üadar etmektedir. rtıistir. 


