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nm iddia etmeıu ır er. a .. .-n...uııl--. ...... lllP balatla .UZel bir •Yflye bir bahçeli ,e-
line ıöre, Alman ordalan, Dolu sava· - •- ~·- • -·- bir .SO ve manzaram görülm. -8-
tmda muvaffak oJmnazlarsa Avrupa ÇoOa Zll'lllı 8 Alınan tfi• naenunadyet ayaıtd .... I.. Amel'llıanın lıendld De Bu manzanyı •eren hilhwa orada- Ablıanlca91ft falı"'3Je 
Bolşevimıin istilAana utnyacak. ve 0 Moskova, 4 (A.A) - Londradan Tas d •- ...,_ t ı-•· ld okalitı>09 apc;landır. Bu aiaçlann ,,...,.,.,, .... W yeni mal• 
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lkte.n nefret eden Vqinfn gözlen onun· --• af-A gemileri refakatinde 1stanbula Uç Sov- .... .,,... doklr' dakl aiaçlarla bir mktebln balu;eslnde lldlnlaJ IH!PIJntiyOP. 
ile Bolşevik tehlikesinin, bu şekilde ca.n· DHUZente ..._._ )'et sarnıç vapuru geldiği zaman evveli _,_ • bulunan -..il yuk•n vanm aaırbk ve Londra, ' (A.A) - Annalist Libya 
landınlmaa ve Fransanm Almanya ~e Moıkova, 4 (AA) - Dün akpmki bunların Almanl:unı elinden kaçmış ol- Nev)'ork, 4 ~AA) - Nevyork TQmls ,ük.eklikleri hemen elli metreye 7Ôm barekltı hakkında ıunlan yazıyor: Dtın. 
lıtbirliifne (ağınlması pek muhtemeldiı.. SovYet tebliği: dulu sanıldı. Fakat vapurların Türkiye- ruetesl Amerika için bru verme~ .ve olan ulu afec;lardL kU Kahire tebliği harekitın son !4 saat 
Şu halde, Görinı Petenclen ~~ Cenup cephesinde bir gÜnde 28 tank. ye 0 kadar ihtiyacı olan 25 bln ton ka- derhal harekete ~ saati. ıeldilini (Sonu_,.,.~ Slttin 1 ele) 1Çinde yavqladığını bildiriyordu. Bun-

l'ramn endüstrisinin azami pyretini 41 kamyon, 2 l top, 14 makineli tüfek. car petrol vermek maksadiyle kendilik- "8ret eden bir .... lnlMe d17• ki : da pşılacak bir py yoktur. Çünkü 15 
IUfederek Alman aferine (abşmasın•: 400 tank ka111 koyma maym ve bqk.a le-rinden gelmif oldutu anlaşılınca TUrk- •Ya bUtün imlmhtın lld~ ~der- Alrı·LacJl"I •'azr·y·f günden beri muharebe durmadan devam 
~ donamnasuun mihvere teslimin• silahlar elimize geçmlftir. ler Sovyetler Blrliii i(in bu derece gUç hal mla.delQI bhul edecefiz. Ya ~- R ., ~ etmiftir. Her iki taraf ta bütün kuvvetle. 
ft AfrikadaJd Fransa tislerinden ser- Bir birliğimiz dütmanın çekildiği bir su1Jar içinde yapılan bu güzel hareket- rihte eşine .......... ...,_ _.th.. '* e ı.inl ileriye stırmil§tUr. 
r.e.tçe istffmde haldmu istemekle kalma· yolu lr.eameie munffak olmuttur. Bu ie ndolayı derin blr surette mllıebawia (Sona Sayfa 3. SIHOD Z tfe) Son dövüpne Abnanlaruı lehine blt-
lllMtlr. BBfOn bunlann iistlnde, Vişinin bölgede anaızın b&cuma geçen askerle- olmuflardu'· 24 Sftattanberi aıiftir. Almanlar Tobruk bölgesinde ı.. 
llihvere Utihakmı istemiştir. -V~ pi'· rimiz düıman lutalannı nakleden 20 filla mUnable yolunun lld tarafmdıl 
piden Almanyum Avrupa birliiini kamyonu tahrip etmiılerdir. Ayni gün -< su••kunA et &•• ~·almıflardu'· Her iki taraf ta milcadee 
.....,_ettiğine .............. mihvere u. bir birliğimiz düpanm 41 kamyonu ile Türkiye. Amtrika a- 8eBa Sahife" Silta 4 te.. 
tlhak etmesinden daha tabU bir şey ela· 21 tankını. 2 topunu ve 14 tankına ele 
..... Da talullrde t..ltetine inandıiı bir ~eçrmlıtir. Son Uç sıün :ııarfmda Alman- 1 · ıı . b. ı· lfr· • • • • • • • • • • • • '-u··m snru··vor 
llyasedn zafer·~-- yardım et· tar ss kilometreden fazla ~ihnftlu- ogı ~re lf ır •e• & 
11emes1 ... ~.ar '81 oıar. dir. ••• - llusların "Taıanrog,, -•-
unutuhnamaım ki, mareşal Peten, TAGANROG öNLERlNDE .. .__._ .... ..-. 11. ... .._.. ki 

d L 1 T .................. uu...-y tı 1·a2al ett•ı er·ı ··--·- ........ ... Pnnsaıun hk bir halde dünkü silah ar· 2 ilk klnun a &ıta anmız aganrog.- •--· --a ~, , .............., • .r-r~ 
bdaıJanna ihanet etmlıeeeifnl söyle- dan ancak 6 kilometre mesafede bulu- ............... l•.1' .-. wan lıaPefıetlel' .,.,,.... 
.. istir. Bir ... er o1arak eiida8 inkM nuyordu. Ricat eden kıtalanna letika· ......... bir mende- bildiriliyor _.....,...,en,,............,, 
edf!rc:eıine bir slıwetln temelini atmll!H met vermek lçln Almanlar yollan Mer- .,._._..._del ta~ '!'•·-··--
.......... z.ten Paristea plea 90D yojol ismini ve işaretini taşıyan kıvha· ....... ... a ,gpa • ınalıaadana dGJNllll'\fGI' 

Soma Sahife z, Sitth ı da) lar um111ardır. Alçaktan uçan tayyare- edlllyor.. AlaaalaSer leçeD harpte• Kahire, 4 (A.A) - Orta fark Britan-
(Sonu sayfa 3, S1t11n l de) Londra 4 (A.A) _ Deyll Ekspres ld Mal'll hezimetinden ya umum! lcararglhmm tebliği: 

k uhab" · Son 24 saatte silkQnet devam etmiştir. 
pzetesl Nevyor m ırinm aşa- SOlll'a en ..... rltatle· KUMlk blr 4'tııPftınna esnasında 3 ltalyan 
tıdaki telgrafını neşretmektedlr : ~y ~,.. -ı··· 
·Birleşik devletler reisi Ruzvelt l'lnl y&DIJ'Ol'lar.. tankı tahrip edilmiştir. Tobrukun cenup 

TUrklyenin müdafaasını birleşik Lond 4 (AA) _ Deyli Telgrafın dotusundaki başlıca cephedP Seydi Aziz 
devletler f<in hayat! ehemmiyette Kuibişeİ'mubabln Taganrogun Ruslar i~tikametinde il~r1emeğe teşebbU. eden 

Old •• .ı.. ... cfan dolayı Ttirkiyenin de taraf d ı8 .. ft1 edildll!r;-~ bir ha· bır kaç küçük düşman m~'ı:ezesi seyyar 
.aa.... ın an ~ ~- kollarımızın hücumuna uğramışlardır. 

kiralama ve ödUne ~~e ~an~un- her dolaştıluu bildlrmiftir. Hudut bölgesindeki kuvvetlerimiz 
dan istifade edeceğini bildirmiştır. Londra, 4 (A.A) - Rusyadan alman düşmanın tecrit edilmiş mukavemet mer-
Demek otuyor ~ teeavtı:ze brşt , haberlere göre Rus1ar Almanlan Tagan- kezlerini tazyika devam etmi§lerdir. Bu 

mücadele eden nuDetlere bır yardım ~ rQgUn ötesinde takibe b.'lşlamışlaı:dır· bölgede devriyelerimiz bUtün gün faali
obnak 8zel'e hazırlanan lt!' kanun Almaı\lar g~ ha~ ~ heume. yette bulunarak keşif hareketleri yap-
har.p kinde 1mhuumyaa 1nr menle- tinden sonra en mtıhim ncatlerini ya- mış ve düşmanı hırpalamışlardır. 
ket haldmlda ilk ılefa olarak tatbik payorlar. Hava kuvvetlerimiz. bütün muharebe 
edf1-ektedlr. Almanlar eenw cıepheslndeJd byıl>" meydanında taarnız ve devriye hareket
V8'1nıt-dald ,m-k memurlar· luuu telAft k;ln Kırımdaki kuvvetlerin- terinde bulunm\lflardır. 

dan biri. ~ ..-ı WrletFlk den takviye kunetJer1 ~. Kaputzo yolunda motarlil f.tbtlere" 
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TA.RiHI ROMAN Yazan: Şahin AJtdaman 

--ı: üseyin efendiyi buldum! 
De!:'V.i$ Mahmut hem i7iyor, hem de Tayyarzade· 
yi batalthaneye sürüklemek yolunu arıyordu .... 

... 33 ••• 
Demin de söyledim, ben şimdiye kndar Nasıl oldu da bunu cwelden diişüne

ai!zıma şarap koymuş değilim. Beni hoş medim!. 
gör. Afiyet olsun, sen iç, keyfine bak.. Eğer demin yolda sana rastlar rastla-

\lalinin tetkikleri 
---·---

Ik i nahiyenin 
köyleri teftiş 

edildi -·'J'ohumlulı buğdayla ve 
muzır llayvanıar mese· 
lesi de gözden g~ll'ildl .. 

Bu mezelerden bir kaç !okma alırım, maz bu bc>nim hatınma gelseydi, dos 
bana yeter.... cfowu oraya wderdik. Bu meyhaneye Vali B. Fuad Tuksal dün Değirmen-

Fakat Derviş Mahmut ısrnr etti: hiç uğramazdık. Tuu .. Yazık bana!. Pas- dere nahiyesine giderek, nahiyeye ait 
- VaHAhi olmaz.. Meşhur atalar ~ h bir makine gibi, şarapla cilAJandıkça muhtelif işleri tetkik ettikten sonra 

ziidllr: Biri yer, biri bakar, o zaman kı- kafam bir türHI işlemiyor.. Traşça, Yeniköy, Çile, Ahmetbeyli köy· 
yamet kopar... İçelim. içelim civanım. Şu bardakla- !erinde de durmuş, muhtelif köy mev-

Ben buna Asla razı olamam. Her zaman n da çakıştıralım .. Buldum!!.. Buldum!k zulan üzerinde köylülerle konuşınu~ 
içecek değilsin yA? .• Kırk yılda bir ker- Hilseyin efe:ı~yi sakland!ğt y~rde, elim- gece İzmire dönilşilnde Bulgurca il~ 
re bir bardak şarap içmiş olsan bunun le komuş gıbı, bu gecenın içınde bula- Cwnaovası nahiye merkezine de uğnya
r.ana ne ziyanı dokunur?_ c~ğıma istersen şimdi sana senet vere- rak bu nahiye işleri hakkında da alAka-

Ben o kadar çiy bir adam mıyım, ken- yım.- . darlarla temas etm~tir. Bu iki nahiye-
dim içeyim de sana karşımda baktıra- Acaba Dervış Mahmut çıldırdı mı?.. nin köylerine dağıtılan buğday tohum
yıın. Yoo .. Bu işte hiç olmaz delikanlı! T~yy~r ~de ilk önce bu.ndan. şüphelen- luklannın tamamen eki1diğini ve ye

Hadi bakalım... Yuvarla şunu.. Bak di. Dık dık Ayyaş herlfın yüzüne bak- mekliklerin ihtiyacı olanlaı-a dağıtı1dığ1-
yakut renginde- Bardağın içinde ne gü- mağa başla~ı. Fuat hay~r·:· Derviş Mah- 01 gören vali yaban domuzların meznı-
7el duruyorll mudun vazıyetinde tabiilığe aykın hiç ata zarar verm · • · .. k 1 Vallilhl, içmemekte inad edecek olur- bir eser görünmüyordu. t rt'bini d'_emet~~~ı~ s

1
ure. ad".darı 

un şimdi bardağı ilstüne dökerim. Son- Şaşı herifin bakışlarında derin bir ~ ı ~kıg~ d ~ e~ n. şım ı en 
J"S meyhanen!n içinde eUileme maskara ciddiyet manası parlamış bulunuyordu. a ~nması ın a a re ~ıfler ver
olup kalırt%.. Hah §lSyle .. Bir az daha, bir Birden bire kendisini bUytlk bir ilmi- miştir. B~ .nahfyel91e ~~ıe:n ~ w 
az daha gayret!!. Bir kaç yudum daha de kaptıran Tayyar zade kekeliyerek beni!nlenn <da~tılma şeldllennın koy1e
iç_ Derviş Mahmuttan sordu: re vanncaya kadar tatbiki hususlarını 

Neden yUzilnil bu kadar elqltip du- - Aman, De~ Mahmutçuğum_ Ba- da ince1em.iştir. 
ruyorsun? Bu içtiğin o kadar acı bir na adeti yeniden hayat verdin. Dotru· . _.,._.,,... ___ _ 
teY midir .sanki? mu söylüyorsun? Ciddt tavnn ve 18- Yerıncıe bır karar 
Şu tabaktAkl balık plllldslnden bir mim! bakıfm yalan .CSylemediğinl bt'l 

kaç lokma at Alzmda1d acılığı bu su- bir şekilde bu daklbda bana anlatıyor. • 
retle giderirsin.. Yoksa sen babamın bulundutu yeri Lr ) k 

Biçare Tayyar zade denize düşen bir biliyor mt.ı.!Un?.. C"ii" 8plft8r 
adamın yılana aarılması kabilinden. Is- Eğer biliyorsan durma, hemen 16yle 
teksiz bir hareket yaparak Dt"rvff Mah- bak, helecandan elime, ayağıma raşe batakl "' "' 8 
mudun dedili şeyleri icra etti. Delikan- gel dl Bunu söyle de içim rahat etsin... 1 ~· 8 ~ ç • 
l:ınn ajzmdakl acılık bir az hafifler gi- Bu gelen şarabı sevinç içinde ve gönül 
b~ oldu. ferahlığiyle içeyim.. landırılacak 

Dervi§ Mahmut Tayyar zadenin soluk - Hadi yuvarla bakayım delikanlı. 
almasına vakit bırakmak istemiyordu. Oh, işte böyle olmalı ... Şimdi beni din
Demin gelen Rum çocuğunu tek- le ... Bir az sonra kalkıp bu meyhaneden 
rar çağırdı ve ona boşalan bardaktan çıkacab'IZ. Seni bir yere götUreceğim-
yeniden tazelemesi için emir verdi. Oraya varır varmaz babanın nerede 

Tayyar zade Derviş Mahmudun yiizil- bulunduğunu derhal öğrenmeğe muvaf-
ne dik dik bakarak: fak olacaksın. 

- Aman Derviş Mahmut, artık ye- Derviş Mahmudun bu mUphem söz. 
ter, diye itiraz etti, içtiğim bu sirke gibi leri Tayyar zadeyi büsbiitiln meraklan
ekşi şey midemi alt ilst etti. Ağzımı, di- dırmıştL Delikanlının hüviyetini saran 
limi buruşturdu.... ~eyecan saniyeden saniyeye artarak ar-

Kabil değil, ben bundan bir bardak tık en taşkın bir dereceye kadar yüksel-
daha içemem... mişti. Kendisini tutamıyan Tayyar zade 

- Sen benim sözilmU tut Böyle yapa- tıtrek bir sesle: 
cak olursan neticede sana hiç ziyan gel- - Aman, yeter gayri .• Bırak bu ka-
mez... palı laflan, Derviş Mahmut., Dedi, bana 

Asıl zorluk birinci bardağı içmekte açık söyle. Buradan çıkıp nereye gide
ldi. Bu ilk hamleyi yaptıktan sonra ikin- ceğiz?. 
cl. OçUncU bardaklann muhteviyatı Bakalım, gideceğim.iz yerde pederimi 
adamın boğazından yağ gibi ka)•arak bulabilecek miyiz? •. 
ekar gider. • elTMml -
Doğru söylediğime, na.nl münasip gö

rUrsen seni o suretle temin edebilirim. 
İstersen vellnimetim olan babanın başı
na veyahut, senin aziz hayatın üzerine 
hemen §imdi kasem edeyim ..• 

Böyle diyen DerviJ Mahmudun ytlzU 
anki o dakikada bir şeyden müteessir 
olımq glbl, derin rizgilerle birden bire 
buruştu .• 

Şaşılacak şey! Hokkabaz herifin viran 
bir çeşme gibi kup kuru duran şaşı göz
lerinin içinde ansızın ıslamklar peyda 
olmuştu. En büyük artisCeri bile gıp
taya dilşürecek bir muvaffakıyetle ken
disini ağlar bir adam gıöl göstererek sö
ztine devam etti: 

- Ah H~eyin efendi ah!!. Burada 
oğlunla baş başa verip adını andığımız 
bu dakikada kim bilir sen neredesin?. 

Aman iyi aklıma geldi! Tuhaf ıey!!.. 

* 1T1ZAR - Evvelki günkil tefrikamı
zın içinde geçen guel tertip hatası ola
rak yanl!J bir ıekilde dizilmiştir. Doinı
su bu veçhile olacaktır. 

Meu auhbetine neft'd c4nuditi kattık. 
Ezv41cı ınaôli nbu fep cımakına bcıttılc. 
M eyh«Mde bW hünii tuadii.flc k 
ak§am. 
Bir muğbeçei adhire ibnım ile çattık. 
Peym4nei eltdfıncı talip biitü7' oğy8.r. 
Bir vakti münuip gözetip MpahU 
aattık. 
Bir maztabo kurduk biz o dem c411' 
sef 4d4. 
BiTlikte hay4tın bu gece zevkmı tat.. 
tık. 

EL HAMRA SINEMASINDA 
B U G '(} N 

Matinelerden itıöaren 

Mevsimin iJJı müzikal filmi : 

ALiCE Altın Yıldız aoN AMECHE 
FAYE HENRY FONDA 

• LİLİAHE RVSSELL • 
İ1Aht bir ses.- Şahane bir kadın .. Nefis bir mevzu ... 

AYRICA : M. U. M. MEMLEKET JURNALi 
SEANSLAR : 1 - 3 - 5 - 7 - 9 O A, Cumartesi, Pazar 11 de bqlar .. 

Her gün ilk maune ucuz seans 
,, >& 2W 

Değişiklik Ararken ... 
... , ... YAZAN : VÇ YJLDIZ 

Kimili o kadar sık göniyordum ki de- benim aramızda iyi bir arkadaşlıktan 
dikodular başladı. Milnasebetlenmizin başka bir şey yok. Bu böyledir diye .• 
ne kadar dürüst olduğunu bildığimiz SözUmü kesti: 
için buna ehemmiyet verdiğimiz yoktu. - Kötü hiç bir şey yapmadığını bili-
Fakat başkaları bizim hCSdbımıza buna yorum, canını, Bütiln söylenen şeyleri, 
amkalanmış olacaklar ki bir gün Mem- biç dinlememeli idim. lnsanlann ne ka
duh da bana bundan söz açtı: dar kötU boylu olduklarını da bilirim' 

- Eminim Yenel dedi, katiyen eml- Sana söylediklerimi unut, Yeııel. Bu 
nını ki bUtün bu söylenenler mutlak su- bahsi açtığıma pişman oldum . 
rette esassızdır. Hatti belki bunlara ku- * 
laklarımı tıkamam müreccah olur. Kamilin resim atelyesinde çok fazla 
Fakat KAmil Martı ile seru lüzumundan zaman geçiriyordum. Resmimi yapmağı 
fllla bir arada gördüklerini sanmıyor- teklif ederek poze edip ebneyeceğimi 
musun? sormuştu. Bunu iftiharla kabul ettim. 

- Memduh! Bu söyledıklerine pşı- Fakat yavq çalıJıyordu. öyleld bir poz 
yorum. Ne demek istiyorsun. Kim.ille aeaDSIDJ b1r cliğeri takip edi7or, faka& 

-·-B. Reşat Leblebicloğlu 
bataJılılı scilıasmda 

tetlıilılerde bulunda.... 
Belediye reisi B. Reşat Lebleblcioğlu 

diln şehirdeki muhtelif yolları teftiş ey· 
]emiştir. Reis bundan sonra belediye 
mnhendisleriyle birlikte Halkapınara 
giderek Halkapınar semtinde mevcut 
bataklıklarda tetkiklerde bulunmuştur. 

Belediye Halknpınar bataklıklarını 
ortadan kaldırmak karanndadır. Şeh
rin ba~lıca dertlerinden biri olan Hal
kapınar bataklıklannın lstlmllkine te. 
şebbüs edilmiştir. tstimlAk muamelesi 
ikmal olununca hemen kurutma faali
yetine geçilecek ve şimclild bataklık sa
bası ağaçlandınlacaktır. 
Halkapınar bataklığının bir sağlık yu

vası haline ifrağı için icap eden tahsisat 
aynlmıJtır. 

•• 
Uç ihtikar 
iddiası daha ••• 

---·---
Bitpazarmda 37 sayılı dtıkklnda ter--

zilik malzemesi satan ls:ail adında biri, 
terzi Cafere metre.si 123 kuruştan satıl
ması icap eden selenin metresini 235 
kuruştan hesap ederek sattığı iddiasiyle 
tutulmuştur. Hakkında ihtiklr muame
lesi yapılmaktadır. 

D1K1LlDE 1K1 lHTtKAR 
Dikilide Bekir oğlu İsmail Tinay 300 

kilo buğdayı beher kilosunu 20 kuruJ
tan sattığı şikayet edildiğinden tutulmuş
tur. Hakkında milli korunma kanunu 
hükümlerine aykın hareket suçundan 
takibat yapılacaktır. 

Yine Dikilide Halil oğlu Mehmet 
Remzi yedi lira olan fırınının kirasını 
12,5 liraya çıkardığı iddiasiyle tevkif 
edilmiştir. 

--------.~·_,.,,..----....,..-
Çomaklar köyünde 
bir ev soyulmuş.. 
ödemJşin Çomaklar köyünde Naci 

Gilndilzüıı evinden 137 lira para, altın 
~-üzük, mücevher ve bir çok !kıymetli eş
YQ çalınmıştır • .Zabıta bu hırsızlık va1ta
sını tetkike başlamıştır. 

resim bitmiş olarak ortaya çıkmıyordu. 
Ço kdefa yalnız kaldığımız halde, ara

mızda hiç bir şey geçmemişti ve eminim 
ki Memduh ta ona sadık kaldığımı hisse
diyordu. Bununla beraber bir gün be
nim yanımda Kamilin çapkınlığına ve 
uçarlığına bir telmihte bulunmaktan 
kendini alamadı. Ressamın ahlak telak
kHerinde pek alastiki ve uzanmak şöh
reti vardı. Fakat bu, uzun zaman sanat 
hayatında düşüp kalkmış olanlann hep
si için vaki değil midir? 

Ben delice bir kızgınlıkla bu imayı 
reddettim ve Memduha, cadaloz karıla
rın dedikodulanna kulak astığı için si
temde bulundum. Memduh bir arkada
şım hakkında kötü dil kullandığı için 
nezaketle mazeret beyan etti ve bu mev
zuu bıraktı. Fakat gözlerindeki kaygılı 
bakışı unutamadım. 

Bundan sonra adetA husumetli bir ger
ginlik içinde yaşadık. Ben bunu ortadan 
galdırmağa hiç çalışmıyor, bilakis her 
fJrsat düştükçe Knmili mildafaa ediyor
dum. Besbelli olarak hatalı olan hare
ketlerinde bile onu herkese karşı müda
faa etmeği gülUnç bir izzetnefs meselesi 
yapmıştım. Tabii Memduh buna pek 
u.ıUlüyordu. Zateıı hazan bu aıôi çocuk-

Kaçan Dikili veznedarı 

Yarın Istanbuldan şeb .. 
rimize getiriliyor 

ve Fransa 
---·---

(B•§tarah 1 inci Sahifede) 

haberler, Fnnsız milJetinin reaksiyonu· 
nu ifade eder mahiyettedir. Florentende 
bir dostluk misakına zemin hazırlarut
ken Pariste Alman işgal kuvvetleri bmr 
kumandanı tesirsiz kalan bir suika,&a 

Veznedar zimmetine geçirdiği 11aralarla eu al· ı uğramıştır. Birbirini takip eden hadi98-
mı... altına da bir Jıand ra at 1" i ler Fransız milletinin hissiyatında bir .., ıı e .,es açmq_ dci,'işiklik mevcut olmadığını göstermek· 

Sekiz bin lira parayı zimmetine geçi- zineye ait olan paralarla hUlyalar Alemi- tedir. Bunun içindir ki, Alman dcvlel 
rerek tegayyup eden Dikili maliye vez- ne dalmıştır. Bu memurun üzerinde ya- adamları, Fransız milletinin knlbini k.
nedan Kenan Sezginin lstanbulda ya- kalandığı zaman ancak 700 lira para ile zanmnk uhmetine katlanmıyarak onu 
kalandığını telgraf haberlerimiz arasın- dokuz adet beşibiyerde altın lira bulun- istediği yola siiriikliyebilecek olan dev· 
da bildirmiştik. Kenan Sezgin yarın 1s- muştur. Kenan paraların pek büyük bir let reisini elde ctmeğe ~hşıyorlar. Bir 
lanbuldan şehrimize getirilecektir, kısmını sarfetmiştir. Fransız muharriri bu feci komedinin ne-

Hatırlarda olduğ~ Uzere Kenan Sez- Zabıtanın bir giln kendisini yakalıya- ticesi ne olacağım anlatmak için müte· 
gln bayram tatilini geçirmek bahanesiy- cağını hatırından geçirmediği anlaşılan verfa <;emberlaynın harbe tcknddüın 
le Şeker bayramından bir kaç gUn evvel bu gafil adam zimmetine geçirdiği para- eden günlerdeki beyanatından şu sözleri 
Dikiliden ayrılmış ve Menemendeki ha- Jardan bir kısmiyle 1735 liraya bir ev nakletmiştir : 

ve eşya satın almış, bu evin altında da •Savaş günlerinde Fransa ve fno-ilt .. 
rap evini tamir ettireceğim arkadaşları- bir kundura atelyesi açmıştır. Atelyede re yanyana bulunmazlarsa mfiştcrek 
na söylemişti. Halbuki lzmıre gelen Ke- mevcut mamQl ve gayri mami'.ll kundu- medeniyetimiz mahvolacaktır .. • 
nan Sezgin burada kalmıvarak izini ra malzemesi zabıtaca muhafaza altına Fransa. sonuna kadar İngiltcrenio 
kaybettirmek için lstanbula ·gitmi~, ha- alınmıştır. yanında kalm~tır. 

Eeş } an~ın daha çıktı 

An af artalar caddesinde 
iki dükkin yandı 

Kebap;ılap çarfısında biP llaralıa, Seferlldsar· 
da da blf' ev Jaaıtap oldu.zm.cae Uıl lıln IJd yüz llf'a 

25 bin llPaya sigortalı bir mağaza da yandı-
Dün şehrimzde dört yangın çıkmıştır.. şin çıkmasına sebep İsrail tarafından 
AnafartaJar caddesinde tuhafiyeci uskumru kızartılırken, zeytinyağının 

Necminin dükkAnında çıkan bir yangın hnrlnmasıdır. 
neticesinde tamamen, bunun yanındaki Mnn!.fatura mağazasının 25 bin lira 
648 numaralı kuru kahveci Yusufun sigortası vardır. 
dUkkanı da k~men .. yanmıştır. l~aiye ALAYBEYİNDE DE BİR YANCIN 
yangın mahallınde lazım gelen tcrtıbatı K ak da Al be · d ki t 
alarak yangının genişlemesine mani ol- arş~y . a ay yın e ersan~ 
muştur. de y~nı. bır mavunada çıkmışsa da yetı-
Yangın Necminin diikkanında elekt- şen ıtfaıye mavun~ y_anmas~a mey

ıik sobasının tamamen sönmemesinden dnn vermeden ateşı sondiirmüştür. Yan
çıkmıştır. Ve bir Anda alev siltunlan bir gının çıkışı hakkında zabıta tarafından 
çatı altında bulunan kuru kahveci dük- tahkikat yapılmaktadır. 
kl\niyle Antalyalı Süleymanın fınnına SEFER1HtSARDA 
snyct etmiştir. Bu dükk.lln 5000 liraya Seferihisar kazasının Turgut mahalle-
sigortalıdır. &inde Osman kansı Aliyeye ait bir ev, 

Dün öğle vakü ikinci bir yangın daha evvelki gece çıkan bir yangın ncticesin
olmU§, kebapçılar çarşısında 36 numara- de tamamen yanmıştır. Zarar 2000 lira
lı aşçı barakası yanmıştır. Zarar 200 li- dır. Seferihisar İtfaiyesi ve halle yan-
ra tahmin edilmektedir. gının söndürülmesinde gayret sarfet-

BtR YANGIN DAHA miştir. 
Odun pazarında Yemişçioğlu Musta· EVLlYAZADE OTELt 

fanın sahibi ve manifaturacı Komelin ki- YANGINI TAHKtKATI 
racısı bulunduğu 38 sayılı mağazanın bl- Kemeraltı yangını tahkikatına dUn de 
tişiğindeki İsrail Bahara ait ahşap ba· devanı edilmiJ ve bazı phitlerin lfadele
rakadan çıkmış ve baraka kısmen yan- rine müracaat edilmiştir. 
dıktan sonra Komelin manifatura ma~a- lkinci bir defa daha yangın mahallin
zasını da yakmak üzere iken yetişen it· de keşif yapılmıştır. Raporu bugün ve
faiye tarafından söndürUlmUştUr. Ate- rilccektir. 

Yeni Ebe taylnlerL 
Bergama belediye ebesi Seniye Pekel 

!Sarki Karaağaç belediye ebeliğine, ~ar
kt Karaağaç ebesi Nurlye Baltalı Urla 
belediye ebe1iğine tayin edilmişlerdir. 

PAZAR Gtbctt 
Yapdacak maçlar .. 
Pazar giinil Alsancak sahasında lik 

maçlarına devam edilecektir. 
Karşılaşacak takımlar şunlardır: 
Saat 13 te Ateş - Altınordu. Orta ha

kem Fehmi F..riş, yan M.kemler Faruk 
ve Muzaffer. 

Saat 15 te Karşıyaka - Altay. Hakem 
Mustafa Balöz, yan hAkemlcr Alaettin 
Kazanova ve Mustafa Bayra. 

Sıhhiye müdürü ve 
muavini terli ettiler 
lzmir sıhhat ve içtimai muavenet mü

dürü Dr. Cevdet Saraçoğlu bir derece 
terfi eylemiştir. Senelerden beri İzmir 
sıhhat müdilrlilğii vazifosini liyakatle 
ifa eden Dr. Sarnçoğlunu tebrik ederiz. 

Sıhhat mUdiir muavini Dr. Muh1is öz. 
dem de dördüncil dereceye terfi ede
rek Gümüşhane sıhhat müdilrlüğüne ta
yin edilmiştir. 

ça şeyler en fena felfiketlere sebep ve 
sevişmek için yaratılmış iki insanı bile 
biribirinden ayınr. 

Kamili müdafaa ede ede ona karşı nr
kadaşlığımın daha az temiz duyguya 
döndüğünü yavaş yavaş hissettim. Eli
nin teması beni titretiyordu. Sadece hu
zuru bile bana garip bir heyecan veri
yordu. Memduh bana gittikçe daha ziya
de sönük ve yabancı görünmeğe başla
dı. Fikrim ve kalbim garip bir çılgınlı
ğa kapıldı ve ben bu çılgınlığı yatıştır
mağa çalışıyordum. 

Bununla beraber Kamil heni bir defa 
öpmemişti bile. 

Nihayet bir gün bu oluverdi. Beraber 
uzun saatler geçirdiğimiz atelyesinde de
ğil, fakat Memduhun çıkmış olduğu bir 
akşam kendi evimizde. 

KAmil ve ben radyoyu dinlemiştik. 
Sadece, hafif bir ışık serpen küçük bir 
lambayı yanık bırakmıştım. Müphem 
bir hüzün ruhumuzu kaplamıştı. Ara
mızda fışkıracak kUçUk bir kıvılcım, için 
için yanan ateşi alcvlctecekti. Orkestra, 
sevdiğim bir operanın ikinci perdesini 
çalıyordu. 

KAm.il içmekte olduiu sigarasını sön
dürdU. Bunu müteakip bü.tü.u clilD.)'a ~ 

SEYDiKOY 
Nahiyesi mildtlrltlitl 
VilAyet maiyyet memuru B. Muhar

rem Balasaygun Seydiköy nahiyesi mü
dürlüğüne tayin edilmiştir. ---·---PALAMVTÇULAR 
Birllll toplandı.. 
Palamutçular birliği idare heyeti dün 

öğleden sonra birlik binasında toplan
mış, İngilizlere satılan palamut ve va
lekslerin tüccarlar arasında tevzii mua
melesini yapmıştır. 

ALSAHCAK 
raıebe ]1Ul'dıında 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu, 

yanında göz doktoru Mithat Orel oldu
ğu halde diin akşam Alsancaktaki talebe 
yurdunu gzemiş ve yurdun ihtiyaçlarını 
tetkik etmiştir. 

HALKEVİ 
Salonunda Balo 
Halkevi Sosyal yardım komitesi tara

{ından Ha1kevi salonunda bir aile eğlen
cesi hazırlandığı ve zengin bir caz temin 
edildiği haber alınmıştır. 

raf ımızdan silindi. 
Bir ses duyduk: 
- Müzik görüyorum ki sizi mestedi

yor! 
Bu Memduhun sesi idi. Kim.il beni 

bıraktı ve ondan uzaklaştım. 
Kendimizi müdafaa imkanını bulsak 

ve bunun için bir kaç söz söyleyecek 
derecede aklımızı toplamış bile olsay
dık, Memduh bize bunun için vakit bı
takmıyacaktı. Çünkü arkasını dönerek 
edadan, girdiği kadar sessizce çıkıverdi. 

Kamil gidince Memduh ile yalnız kal
dım. Bazan hatırlara geldiği gibi şid
detli ve ihtiraslı bir kıskançlık sahnesi 
olmadı. Her şey sükOnetle ve ses yük
selmeden cereyan etti. 

- Bu olana müteessirim, dedim. Fa
kat o beni seviyor, Memduh. 

Bir an sessiz durdu. Sonra sordu: 
- Ya sen? Sen de onu seviyor mu

sun? 
Hiç bir söz s<Syleıneden başımı eğdim. 

O vakit elleriyle takatsizlik ve yorgun
luk ifade eden bir işarette bulundu. 
Sanki, elleri arasından kaçan bir §eyi 
tutınağa kudreti olmadığını hissettiri
yordu. 

- elTMmt -

Şimdi merak edilen şey kendi dava· 
sına acıkca ihanete muktedir olup ola· 
mıyacağıdır_ 

Şurası nıuhnkkaktır ki, İngiltere ile 
harp de'ı'alll cttik<;e Fransa sulha lcnvu· 
şamaz. Bu sebeple Scnt Florenten mU· 
llkatmdan sansasyonel hiç bir netice 
beklenmemelidir .. 

ŞEVKE!' BILG1N 

Dikkat 
Muhtarlar! Ate,ıı 
laastalılıları hemen 
hüJıümete haber 

verfnlz-
Sıhhat Vekaleti yurdun her ye

rinde sağlık teşkilatının Lekeli 
Humma ile diğer ateşli hastalıklara 
karşı lüzumlu tedbirleri almasını 
bir tamimle bildirmiştir. 

Köylüler ve köy muhtarları mu
hitlerindeki ateşli hastalıklan he
men sıhhat memurlarına haber ve
receklerdir. Haber vermeyenler 
hnkkındn knnuni takibc.t yapılacak
tır. 

Kıflık h"d ve er 
(Başiarafı 1 inci Sahifede) 

febnektedir. Kooperatifler birliğinin 
ırnal ettirmek istediği 200 000 incir ve 
üzUm torbasınıp dikilmesini cemiyet 
üzerine almıştı . Bu torbalan milteah
t-Jtler evelce kadınlara 20 paradan dik
tirirken cemiyet askere gidenlerin kili"" 
deşlerine, refikalanna ve çocukJanna 
bunlan kırk para mukabilinde diktlr
meğe başlamıştır. Bu suretle gUnde ıse 
torba diken bir asker ail~i bir buçuk 
lira kazanmaktadır. Her giln Halkevin
de torbalar alakalılara dikilmek Uzere 
verilmektedir. Bu suretle 300 kadına 4 
ay müddetle iş verilmiş olacaktır. 

DtôER YARDIMLAR 
Cemiyetin teşebbilsiyle tesis edilen 

hastabakıcllık kursundan 12 kişi diplo
ma alarak mezun olmuş. cezaevindeld 
24 mah~ma çamaşır tevzi edilmiştir. 
4000 yoksul çocuğun çamaşırlan cemi
yetin azAsı tarafından dikilmiştir. 

50 hamile kadın için kundak takımla
.rı diktirilm~, bazılarının doğumlannda 
para yardımı da yapılmıştır. Lise tahsi
line devam eden üç talebenin ücretinl 
cemiyet ödemiştir. Bir enstıtü talebesine 
t:l işleri levazımı tednrik edilmiş, bir kı
za terzihane açılmıştır. 

Cemiyet bu sene talebeye 1176 okul 
kitabı satın alarak tevzi eylemşitir. Ça
lışmalara bundan sonra daha büyük bir 
hızla devam o1umıcaktır. 

EN MüHtM MEVZU 
Kadın ve erkek işcilere iş bulmak hu

susunda müsbct faaliyetlerde bulunan 
cemiyetin şimdi üzerinde durakladığı 
pek mühim bir mevzu, yukanda kaydet
t!ğimiz gibi hududu bekleyen kahraman 
askerlerimize kışlık eşya hazırlamaktır. 

-----
TRAMVAYLARIN 
ön kapıları daimi 
surette kanalı... 
Vil5.yet hıfzıssıhha meclisi diln sabah 

sıhhnt müdürliiğünde aylık toplantısını 
yapmıştır. 1zmirde sağhk vaziyeti gayet 
ıyidir. Salgın halinde hnstalık mevcut 
değildir. " 

Sıhhat mildilrlüğünün gösterdiği lil· 
zum üzerine, mevsim dolayısiylc tram
vayların Ön kapılarının daimi surette 
kapalı durması muvafık görülmüştür. 
Dünden itibaren bu ön kapılar kapatıl
mıştır. 

337 doğumlu Süvari, Muhabere, 
Jandarma, 1stı1ıkam, Orman. ölç
me, Deniz, Hava, Harp sanayii, 
Nakliye, Tank erlerinin 9/12/941 
Salı günU sevk edilmek üzere saat 
dokuzda İzmir yerli askerlik şube
sinde hazır bulunmalan lhımdır. 

Gelmeyenler hakkında kanunun 
ceza hükümleri tatbik olunacaktır. 
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Amerika için hareket Sovvetlere göre 
aaatı artılı geldi (Baştarafı ı lnd Sahifede) 

tahrip etmiştir. Bir çok dilşman pıyade-
(8-ştarafı 1 inci Sahifede) (Blıftarafı 1 iDd Sabifede) si yok edilmiş ve dağıtılmıştır. 

Bunlardan aahiJdekller muhterem bir müstebidin ayaklan aJtmda ~iğnenmeğ0 Batı cephesinin bir kesiıninde 9 tank. 37 S. Süleymanoviç 
labn evinin saçaklarını harap ediyor razı ola~ağız.. Bu şıklardan birini seç 3 zırhh otomobil ve birçok Alman aske- 118672 E. .. ld yek\ı.n 
'9Yguaiyle bir gün hatalarla yok edil- mekten ... ~ 7oktar. Bidmlc ri yok edilmiştir. 118'709 Umumi yekaa 
4iklerlnl gördük. Dün mektebin bahçe- beraber olmıyan bize karşı demektir.• Leningrad kesiminde 20 top, 27 maki- No. '1 '8 
Ünde bulunanlann d~ kütük~erinin ~ah- Herald Triban ıazetesl diyor ki : rı.eli tilfenk. bir çok 8IWı tahrip ~ No. 1 n 

Afo<' .Rökl.emek 
.nerakı Borsa 

......... 
• • • * 2 

fSJllR ESNAP VB AHALI 8ANKA•lllDA11 ı 
İslmloriJ1e bl!Lq senetlerinin DUIDU1'lan aşağ\da )'Ulb olan histedarlanıaa 

hisseden •ütevelUt 1">1'( bakiJeleriıü ödemekten bntina etttklerindea eUerin .... 
ld hisseler esas mukavelenamemizin on sekizinci maddesi bükm~:J.a: All-
kara Kambiyo borsa51nda sattmlnuş ve iptal olunmuşt\u", Satın ,-
Jdsse senetleri verilecektir.. ., 

DONKO M0SDADAH MABAT 
8ua llhse lliS9e ttya ismi ve A4lresl 
No. adet makbuz No. • -~de .. yetmlrnıt ve koklenmlf oldugunu •Koacre Alıpnya ile anmmla harp tır. No. 9 .f8 

llrdum. halini ilin etmediktc crdu ve donanma· MOSKOVADA BtR RUS No. 10 51 50 4005 82 101820 • • Kibar Hafız İbrahba 
Ağaçlardan eıer kalmamııtı. mız Hitlerimıle mücadelede tesirli bir MUVAFFAKIYErl No. 11 16 4006 02 10'821 • • Cakır a._ zade HUseytn * 1' riremezlft' Bizim harp ilinmm Al- Moskova, 4 (A.A) - Rostof cephesin- lNciB 4009 02 10/832 • • Kara"özün Halil 
Hep 'biliyoruz ki Kal'flyakanm zemi- man maneviy~tım kıracak diplomatik de muvaffakıyetli Rus karşı hücumlan- 4010 02 101833 • • Eskici otlu Ömer 

ili au ile meıbudur. Ve en kolay. en bir faaliyete kapıları acal'8ğJ gibi asker· r. ı idare eden Generallerden General : ~1;!~ B.71mt ~= TS ~='IS 4011 02 101835 a • Numan 
tacuz kurutmak imkanı ile hemen yal- lik sahasmda bekledltimiz za•erleri ko- Belof Moskova cephesinde bir kesimin 40'12 02 10/ 836 • • Eskici ~lu Mehmet 
- olcaliptoı ağaçlariyle kabildir. Bat- Ja ı----w- e--=-et ~- dö- kumandasını deruhte etmiştir. General 

931
50
92 
!~~-LA- 4013 02 101844 a • Koca oıtan oilu İbrahim 

ia t6rlü lııurutma ameliyesi fmkinr yolı:- ~ """,...~--: ..... ;, ....... _ bu kesimde karşı hUcuml.ınna Alman- ~ ,.-.uu 401' 82 101841 • • A)I beylell Yusuf 
tar. Ve bu ağaçlarla zemine yakın sula- ~:" ~= ~ :r:y~~ tarı 20 - 45 kilometre geriye pUskürt- 93242 Umumi yeldbı 4015 02 10/248 • • Pomak Salih 
il kurutabilir. Ve ckrannı kuru bir ze- ço • müstilr. ZABbm 4039 02 215448, 5450 • Finızlnrdan Derviş Osman otlu O... 
inin halfne ancak ıokabiJirlz. Sıtma yu- ~.!~~7A~) M b ALMAN TAARRUZU 15 Ton BUJa J3 50 4194 022/ 614. 833. 642 TJre ManifaturaC'I Cako M1ztoahi 
't'alannı imha için elimizde yine en mu- . _...':ı...._ - e usan ma- YAVAŞLADI 161 Ton ausam U 53 75 4204 02 2 1616, 635. 6"3 ı Mısırcı İsmail ef. zade Rasit 
rafs,z çareler meyanında okalipt08 ağaç- li~ .encüme. nl 8.243.833.000 dolarlık ye- Moskova. 4 (A.A) -Pravda gazetesi- _.,. 02 21694 337 _.. •-
.. bir '--~ k bul "--1.-.ı Bu mun•"m ~ · · "'• • Kırta.tıiyecl ısrnail ef ... r.Ju İrfan n vardır. nı . &nruı a puı~ur. :- nin bir muhabiri, Moskovava L-- 17 vr•tN EN 4249 02 5 ılf!•11 lf!A'• Bal ..._ __ ._L_"'" 

Bu aiac;lann gerek kökleri. gerek tahsısat mili!. ~Udafaa :.slerlyle İngılte· günden beri devam eden Alma;;"bucu- IZMtR BEi EDt.~ D ' \rt • U"U8 • oova Uzundereden ıonuıim oj)u M"""'-
hpraklan clhetile de gayet sahht olduk- re ve Rusva ıcın yamlacak ton ve ~nk · mundan sonra şimdi cephf'nin yanlannı Karpyaka 1849 ayılı eo~aktaa ld- :;: : ~~=. 3111 : ~:h=: ~~ ~~~;'-'111._ larr.ır da aövler dururuz. lara harcanacaktır. Bu para Ue birlikt~ çevirmeği gUden Alman taarruzunun ya. haren 1843 uyıh cadde dotem.tnin 42 &-- -

B&,.le olduiu halde bu yetismit SÜ· 1940 ma.vmndan beri millt mUdafaa icln vasladılmt b'ldfriyor. Klln istikametin- k~e taelarla aaıb taınirL yazı itleri 42: 02 10/ 3872 • • Mustafa oilu Htbeyin 
-ı memleket güzellettiricl (tabir caiz- ayrılan tahsisat 68 milyar dolara yak- de dilşman şimdi mOdafaaya ~işti!'. mudürliliOndeld k8'if Ye prtnamni 4284 : ~~~= ! : e ,..;ı,'!-~~u Ali 
.. ) abideleri. hükümet ve '8hrimhln ıa.,.,!fbr. Stalinogonk kesiminde ise yavaş yavaş nçhlle e1ı:alltmeye konulmuttar. K9'ff 4289 02 1013888 • • Ali bey"'-.:_AJu &L-~ 
"6tGn ihtimamına nıimen imha etmek- e cenuba dotru çekiliyor. Volokolarnak b- bedeli 867S lira munklcat temlnab 650 4290 02 l0/3Ml • • İsa bey .::ju ..\ü~':..-
tı.lci makat '" mana:rı anlanu:ronam. Afr L ...c • f nkametinde ise kanlı muharebeoler ol- Ura 65 kuıattv. Taliplerin temlnab it 429'7 02 1013888 Vlf "9" ... 

Afaç filhakika bakımsızlık ,.Uzilnden ROu.O VQZf )'e maktadır. Sovyet lruvvMlerl bu kesimde banbmna )'atnarak ma1ı:bazlartyla iha-
4205 

1 • AU otlu Senah 
9lrl bairil bB,.Ur Ye baZI mahzurlar,.._ (.Ba§fuafı ı lad Sahifede) ilerleyerek bir çok köyleri ~ri almıt- le tarihi olan IS/12/9.fl pazart..t si-

4308 
: 3282• 3283 • • Hüseyin otlu Kelle Mustafa 

pablllr. Fakat bu mahZ11Tlar kesileTek. topluluklarına biicuınlar yapılmıştır ardır. Bununla beraber Mojaisk bölge. nG .. t 16 da wGmene mfhoı::-tlan. 4SOT 02 ~~~3:: : varhd-~!rAlioll~ ~u H~ 
budanarak. tekil verilerek dlzeltlllr, ... -•uw •aJN - .. -ADI . ı.inde dunım henOz kan~ıktır. ~anlar 1 4 8 1J' "' oı:nıu-. uc7 va- ~-
-.1et1 yapılır. Fakat hiç bir zaman lca- ~"'~ ~ Volokolamsk ile Mojalsk yolu arasına * 4322 02 l0/3909 • Uzwıdereden Arzuman ollu AblD9t 
k&nden il~ olunmaz zannındavız. Bil- ~t~JtAL~~:-~ert ha- d~ llerlemete tese-bblls ediyorlar. Ka~ab yamanlaT aa lda1't191 14;11' ~33Z 02 10/ 3998 • RU.ybı Cavuıun Abdi 
._ h&)-Je 9e11e)erce verilen hlr eme- l'e&111'uwn .uJIPlm ~~~ tara· TULADA VAZİYET 100 adet aa 1ayacı aabn almmw. )'aZI • 02 1013945 • Bakkal Alinin Ahmet 
lln çapraf!k biT dütünce yüzlndea heba fından zaten be~.lend!ği tarzda iyi ve Tula kesiminde muharebe şiddetli ol- ı.Jert mildOrlDIUndeki prtnamell ft9" 4333 02 3422. 3423 • Yukarı mahalle SOlail 
edilmesi, baltalarla yok edllm.t çok kö~ü safbalan gostenyor. Bugün içıc. muştur. Almanlar bu şehri her ne pa- hfle 10/12/941 pf'8mba sfln8 _., 4338 02 1013921 • • Arif ollu llublttia 
elim Yericl bir pydir. Bntanya kuvvetlerinin çenberlnden hasına olursa olsun alma~a çalışıyorlar 16 ,,. azablmlfbr. Muhammen l>ecle1l 4341 02 3924/10 • • SUJeyaum olha ~ 

BGtiin dGnya tehirleri yqillllcleTle kurtulmak maksadiyle hareket eden ge- Salı sabahı bu bölgede Almanlann kilı.: 2000 lira mUYakbt teminab 150 Jtnı- 4342 02 1013925 • • All1yeli HQaeyla otlu Kelll 
l..enmele ufratır, Ye büvGk emekler neral Romel tUmenleri Sidl Razakı geri l;yetli tank, topçu ve motorlu piyadeler- dır. Taliplerin teminata it hank ... ,.... 4343 02 10/3928 • • Kabakça Halil Ho.epa 
•rfederken meYcut faldell güzellikleri- almışlardır. Doludaki Almanlar batı- den mürekkep kuvvetlerinin dolu fi· tnarak malı:bualarlyle tayin .dilen sh 4MC OZ 10/3921 • • Katırcı Mehmet ol)u Hu.a 
IDl7.I ifna c:aJz midir) daki Alman kuvvetleriyle Zafra ci.va- maide ismi bildirilmeyen bir n~hri P9- n ... tta mcflmene mUncaat1an. '348 02 10/3941 • ~mahalle Berber Seyit ot. Ro.,lıa 

Faydalanndan baeka Llze L .. dıt sU- nnda birleşm!şlerdir. Umumiyeti ltiba- me ktepbbllsll dOfınana alır kayıplar 'l 7S <2'21) 4350 02 10/3941 • Yubn mahalle Berber Ali 
-lHkJer Teren Ye ..kldenberl Kanwya- riyle deniz muharebeleri mahlyetiııda verdirilerek ptlsldlrtUlm~ür. '352 02 101393'7 • • Kunduraca YUIU.f ol. lıWmwl 
~ uzaktan bize sUzel n cazip lfÖ•te- olan bu harpte ild tarafın tanklan ve ŞtDDETLt MUHAREBELER mT 02 10,13MO ı • HAcı Mustafa ot. S... .. 
._La afaçJan dp etmekle bir ta, :rılmı piyade kuvvetleri arasında siddetll mu· Londra. 4 (A.A) - Roytertn Kulbl- )eyman 
IDanzarua Yeftlll aiac;.z tehirlere ben- barebeler devam ettiiti müddetçe netice tef muhabiri bildiriyor: DORl'OR 4359 02 10/39a • • Dell1dl Osman ollu 8-
-.ekte ne mltalea meknuzdur Ldml- hakkında bt'l b!r şe1 aöy]enemez. Moskova cephesinde KlUı kesiminde c:ABtr TUm ~- 02 1013944 • • Semerci Ahmet 
Jonnn. TOBRUKTA VAZIYET deiişiklik yoktur. Volokolamsk keıdınfn- G83 02 1013988 • Orta mahalle pOsldlllazlerla Mimi& 

Bu sanDı aiac;lann knkünden ifna İngiliz genel kurmayı Alman mub- de Almanlar bazı yerlerde ilerlemiş]e!'- Asabiye matehaımm. elektrik teda- 4.164 02 10/3965 • A"8lı mah. Hacı Mustafa ol)u 8-
edOecek kadar bir fenalık yapabdec:e- vemetinin fevkalide şiddetli olacağını dir. Mojaisk. Maloyorostlevetzde Alman vDeri. her sOn ~ llOftTa Samlı 4365 02 10139'70 ı Yukan mah. Salih otlu mı.,m 
llnt do bir tGrlll tuAvvur edemiyorum. esasen bWyordu. Tobruktaki İn.Pli~ taarruzları pilakUrtUlmil§tilr. Stalinoı- IObk 1' Tel: 3559 4313 02 10/ 3995 • on. mahalle Ma1At dam8clı a..,.. * kuvvetlerinin. İngiliz ordu.sunun külli orkta d~n kollan cenup ve cenup :xıcoaaanınnıaaınnnaı:ııH 4371 02 10/3999 • Yukan mahalle Cihan z. Abmet 

Ağaç koruma hakkında her halde kısm..tyle teması yeniden kesilmiş olmak· batıya atıhnıstır. Tulada tehrin bab şi- 4418 02 Sl6528. 8SIT Cilll Kadir oAJu Seyfettin 
tfevletfn bazı kanun. nizam veya tali- la beraber muhasara bundan evvelki malinde düşman bir az ilerlemiftir. Ka- 4431 02 10/2915 Balçova Ömer aPıım Abdullah 
ll\atnameleri vardır. Bununla hansrt ma• kadar sıkı bir mahiyette değildir. leninde muharebe şiddetlidır. DOKllll'AR 4433 02 10/ 4020 • Veli ojtlu Hacı Selim 
ltamm ı,ttgal ettiil hakkmda mal6ma- Londra. 4 (A.A) _ Libya muharebe- Almanlar Rostof mağl~oiyetinin acı- av 4435 02 10/4019 .. Malak damadı Mustafa 
bm maalesef noksan. si hakkında ifşaatta bulunan gazeteler s:nı çıkarmak için Moskovaya karp çok BAŞ.ti' 80RA2'AY 4441 02 5/8321. aza • Sivri lbrahlm oğlu İnce Mehmet 

Fakat blltOn bu makamabn baaında dilsman tarafından ele geçirilen mevzi- şiddetli saldırışlar yapmı§lardır. Bazı SACLIK VB ŞEFKAT YURDU 4442 02 10/4000 • ~kScl Halil oltlu Mustafa 
'-lunan we lıükGmetitnld termll boyu- lerin geri alınması için lnl{'lizlerln bü· mmtakalarda mevziler bir çok defa el- 4443 02 10/402' • Bayındırh Musa 
tan. bedlt dG.Uncelerlnln eMTlerlnl g5ıı- yUk gayretlerde bulunacalım yazıyor .. den ele geçmiştir. ŞiddetU kar fırtınası- ~'-;: ~~bllbbaJ 4449 02 10/4021. • Bakkal Hamza 
inekle zewk duydufumaz rnt1htert!m ..., Tavmisfn skerl muharriri şöyle diyor . na ve korkunç sotuta rağmen harp btt- .._, -~-fllldıa. •aanneıd 4451 02 10/4025 1 Balabanlı İbrahim 
lbnlzden._mecburl Ye manh1ct ..... ba1) ol- Pazarte! gilnU yapılan hareklt bl- tiln şiddetiyle devam etmektedir. ,. _ __, 445' 02 10/4029 .. Balralı Osman 
1nadan boyle ulu alaclann kokle,,mesl- zim icin felA)tetli olmuŞtur. Fakat muka- .ALMANLAR TULADA ,.....ı.r. (mi) 4462 02 10/4088 • Dınzlıdan ffmr ol1u llua 
ilin 8n0ne sreçUmed için bu işle lntfen b!l bir harekette bulunmak niyetinde- DURDURULDU 4468 02 10/4073 • • Deli lbnahtm otlu Kom VA 
ltrilenmeelnl 19ttrham ewlenek bilmem iz. B fha azmlrnizin "d ku Moskova, 4 (A.A) - Moskova radyo- 4489 02 10/4078 1 • fbr.ahlm otlu Rlmmee 
.. Lulo pyaD aarUlllr mi) ~tlen~i::mesini gerekl=o~~ v:..: su;: ~~h şunla~. bUdiı:miş:ı~ "-·-- D o K r o R 4471 02 10/4082 .. • Ha.cıan otlu Hamza 

yet işte höyle miltalia edilmelidir n anın °6 u ve şıma Osu.ouu- 4474 02 10/4088 • • Mehmet Ali oAlu Ali Cenu pla KUi ılerle )'lf l YENİ • da şiddetll muharebeler olmuştur. 30 KEMAi. Jıf. YAUZ 4483 02 10/ 4071 • • Cacaron SUleyma 

1 ZE!ANJ>ALILARIN Ahnaa tankı ile bir makineli piyade ala- 4485 02 10/4099 • • Mehmet All .-aıı .. Ahmlt 
d d · VAZ s&:u yı Sov7et mevzilerinde bir pdik ~ DOCUll ft KABIN BASTAJ.I&. v.-

eOafft e f )'Or Laac1ra. 4 (A.A) - Alma'Olann ~ la munffak olarak Tula. Vwıf ,.,ıana LA&I ll'OIMASSISI 4411 il l0/40tl • OtrltJi Ali otlu 7Akl 
(Jlattanfa 1 inci 'JaNfede) rukun cenubunda Yeni Zelanda fırka- ulqmıpa da Scwyet tank ft plyaclNlnbıı 4492 02 10/481' • :Kanl>urunlu Hilaeyin 

, _ __. __ ._ L...t!.....1.... " fena hnalua -s-- 1annı gdya ~iklki ve imha ett!k· karşı hücuma bu ilerlemeyi durdunnut- ~ ... ~ ~ 'l'elllla llM ~9391 !! ~:'ı~ • Hama Dhya :nmm ~-'- d 160 un:-. leri hakkındaki haber mOnasebetiyle tur. ıa.n - ,_.._ .- .,... .__ • Muhacir Mehmet 
11 llPDl'oS y111WUann • {°~ Londrada deniliyor ki : Muharebeler o Dün ıec=e Almanlar TuJamn JMSk6n Berat ap. L TEL. 3811 4501 02 10/4831 .. Giritli Salt ojlu 80teG 8-

::._ ı~ir T1'iiyük~ am:. z ~ bdar miltehavvildir ki bir ~vinne ha- mahallelerini bombardıman .:= ------------ = : ~:= : =:ı:ı=: ef. ol. ~ 
llr tahrip etmlt n iç yilze ,,.km Alman rebtlnden 1-b.ec:lllmesl bUe mana•· de Sov,et topçusu Alman ha ._ 81 ıonm • • Ali .-Jl.lu X.... 
..a-.ı- ulaıdni alclClımtlPmilr. dır. susmata mecbur etmiftir. İzmir Gazi Bulvarmc1a .,.. "'Ai: eelrlerinia ~ alre ALMAN TEBJJCi Kulbişef, 4 (A.A) - Almanlar Tik- aoT a 10/lm • • Kanea il-. o. Blllllll a.-
Alme':L.~ ukerı.tne si7ecek qılk el- Berlln. 4 (A.A) - Alman~- vhı clvarmdakl tarruzlannda bit bin ••OUJr Bft = : ~:= : : ~~ ~ ~ .. 
... tlttiremb' Jar Piyadeler benb danlı~ remıl tebllll : Şimalt Afrika- auı vermiflerdir •• 320 Alman tankı, soo , ........ ,,.,,.,,. ) 45Z8 vgau ~- .... 

~ 7:.t.eıer1n1o.andf)ardtt da dün milhim biç bir hareket olma- kamyon tahrip edilmiftir. I>Opuının 'V' '5.1l •02 == : ....__:lr ~ustafaen n'-- _.. .&?=d n • 
KOV ALAMA DEVAM EDİYOR mıstır. Tlkviıı, Volkof demiryoluna yapblı &ftiden eçılarak ı.ta JaabulGne ..,,.... ._ ,.. naı. _ • 
Mo.k 4 (AA) _ Kruaaya Londra, 4 (A.A) - Llbyadald muba- hamle ilk muvaffakıyetiııl bu suretle ~ima kıymetU cloktorlarmmla 4548 Ol 101141 ....._.Koca Ali ol)u Bndn 

Z....cla ova, teelnln buaml mubablrl bil- rebede en ehemmiyetli Amilin zaman kaybetmi§tir. Diln Tulum cfolulunda IQUl hellrmma bildirir. 4NT 02 10/821 • Mum olta Ahmet 
diri pze olduğuna işaret eden Niyoz Kronikel ga- ve fimal dotuaunda fiddetll muharebe- TBLEFON : "71 4548 02 10/821 • Acem Halli olba Aı..t 
l:;1 

cepbeelndeld Sowyet latalan zetesi şunlan yazmaktadır: ler olmuştur. Dtışmanm bir piyade ala- 5:. ••••••••••••- 4708 02 101839 .. 'l'ahtael Cemal 
Roet ,:: bablmda serllemekte olan ..- Romel tesirli bir bekleme JDuharebe- yı, 30 tanlwı himayainde Tu1a • Venek 4710 02 10/83'1 • ilacı İbnhim mala. Yumf ol- M • • 
..aı.° Fon Klel.st kuvvetlerini kovalama- si yapıyor. Bu arada da ,efied Afrika yoluna varmışsa da Sovyetlerhı brp TiRE ASUYE HUKUK HAKiM- 4950 82 2/3001, .. • Kmleaabattan Alt ea devam ediyorlar. DilpDan dalmık ve Ue yeni ve daha mukavemetli bir muva- hUcumu ile d~urulmuf]ardır. Sovyet- UCINDEN 1 5050 02 2/909, 113 • Furunludan s-k otlu Jlalll 
teıkilAtsız gruplar halinde çekilmlftir .. ~hattı bulmak için manevralar çevi- ler yeni mevziler zaptetmiflerdir. A!- Tuenin Turan mahaDeatnden azma 5051 02 21914. ili • • B8Cl Mmtafa ollu e-
y almz tanklardan yardım sören bazı t1yorlar. man1ar nehri geçememifler ve alır UJI" kuyu· 10kalmda 8 namarah nele Omaan SUI ez Z/UIOl, 159 • ltaravelllerden Himmet otlu ...... 
kGçük sruplar muknemet söatererek Bu Peten - Göring görilşmesinln muh- atla pilakUrtUlmllşlerdir. kansı Hatice Dibekci tarafından 1zmı,_ 1217 02 511845. 18'8 • U1acbdan Mehmet on-. oatu s.,8 
Uun muharebelerde dayanıyor. Fakat temel bir izahı olabilir. Naziler Pizeme cMOSKOVA DO'ŞMEYEcEIU de Alanc:ak ukerllk .. bainde Meh- 1388 02 2/18301. ll30I • Buruncuktan Gacar ollu Balll 
müdafaua kolayca miimkiln olmı:ran limanını ve bu limanla muvuallyı hi- Lon~ Ta~ gazetesi Moskova met Hamit özalnnca a1e,rhine Tire Aa- 5368 02 10/802 • J"lnnea Teftik 
1nevzilerde tutunamıyor. Panik halinde ma~e için llzım gelen donanmayı ele cep~es~ çok ~!lemli old°lt:' h•k~ın- liye hukuk mahkemesine müncaatla 5370 03 10/8°' • Bakkal o.m.n 
~kilen dÜflllan gruplan •ilihlannı ol- geçırmedikçe ve Libyanm fethinden dakı iddialan mwıasebetiyle diyot ki: müddeialeyh ile 1340 tarihinde evlen- 8 O Jıl U Y A & 1 N 

~~~~~~w~~~~~-~~~ ~~~~k~w~~.~~~~~~b~~~-----------------------------
L __ nla d d Lo-'-orlar ruz kuvvetleri yığmadıkça kurtulam.ıya- Moskovanın duşmesı ve arkasından da ll••••••••••••••••••••••••••~ 1111 n urma an " •ruq • kl l l b"tiln Rnevanın ço··km · ıa-·-dır Al tenmeleri te.cil edilmediği gibi iki •ene ~ 

K "bi f ıı. (AA) T ca annı an ıyor ar. u -, esı .ilUJil • • b" d ,_ ı. b _ 1_ .,_ 
w te' "' - aganr~n S'ORAT LAZIM manların bu husustaki ümitleri yanlış ır ara a ıı;an "oca si 1 yaşamıuı:ta ıun 

~n~arŞ~rdlafınSodan t~!811tıldıbiı ÖgThe-o Mihverle vı .. i arasmdakl en son '·bir- bir tahmine dayanıyor. Moskova diif- müetereken on yatında Mitbat ve ye-
""""'U9ttr ıın vye .uta an u te r l .., "'i k k uzakt A1m u-"-·-· di yatında Kemal adında iki çocuktan 
8 lı:il • tr f d di Almanlar iitinden muhtemel olarak doğacak olan me ten ço ır. aıuar ~.....,,.a. olduX.·ndan teaciline dair ikame olunan 

ome e ,.mesa e ~ r. plAnlara mani olmak i5tiyonak Llbyada yı .lstilA etmeli akıllarına koymuşlardı. 5 " 

MaBrlOYyopOoKla ~:>f!'!. w&e~.yH:İ:Am çabuk ve lenif bir lkibet elde etmemlı Şimdi Sovyetlerin Rostofta kazandı~n davanın cari muhakemesinde: 
~A)" R f L imi lAzımdır. zafer Kafkasya y.llunu uzun nman ıçin Müddelaleyhe g&eterllen lkametglh-

' Londra. 4 (A. - oıto 11;81 .~ YAOMUR YAOIYOR Almanlara bpaDUf bulunmaktadır.t ta bulunmadıimdan davetiye varakan-
Cle Rus karp taarruzunun deYam ettıgi Londra, 4 (A.A) _ Yağmur son 24 • nın bill teblii iade edilmlt tebligatın 
an1atıJıyor. Ruslann ileri hareked çok tt . al Af "k da h kltı ilanen lcruma brar verilerek dunıtma· 
b-1 idare ediliyor. Alman ricah hakkın- i::ıne şı~ 011!'.1..~mKa :;: 1 zo~ Almanlara aiJre nın 12/12/1941 cuma günü aaat 9 mu-
da açık malGmat yoktur. T aganroga mış ır. ""'i••aau pu yo un e allak olduiundan müdeialeyhln yevmi 
nkJapn Ru• kuvvetleri Kleistin yalnız r: ~~:~oı:a tm~:r- (Blıftu'afı 1 ind Sahlfetle) mezkGrde nre Asliye Hukuk mahke-
Ro•toftan çekilen kuvvetleri değil ... ~u d°uşma1:." ku':!'etıer1n1 ~~ BANGÖN'ON iŞGALi mesinde bizzat veya tarafından mu•d-
aeneralın kumandaunda olan butun lar Hangö Finlandiya kıtalan tarafından dak bir 'Yekil göndenneei ahi takdirde 
kuvvetleri umumi bir ricata mecbur et- · işgal edilmiştir. Hangöden kacan Sovyet dunı,manm gıyaben devam olunacaiı-

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak

taı 'ın en aon e•eri 
(Altmrtlıa) ko1oa)asmm cW• ra

kibi .......... .....,. hep .. arada 

fiildi Eczaneai 
nıitlerdir. General Timoc;enkonun gün· • kıtalannı taşıyan Stalin adlı 12 bin ton· na tebllpt makamına kaim olmak Uzo-
lGk emrine göre c;oiu zırhlı 1ekiz Alman Alman • Fransız mü- luk birSovyet nakliye gemlsl Alman ve re ilan olunur. S144 (2515) ----------------------------
tGmeni bu muharebede tamamile Yeya Fin mayıı hattına çarpmış ve Uç maynin --- - - ·--·- Nmtalı:• ,.... __ ret mtid~ılWlrlbldea • 
kumen yok edilmi,tlr. zaker~leri hakkında patlamasiyle hasara ulramıştır. iki kU- tzMtR SULH HUKUK MAHKE- ._......~ ... _.. ...., • .._ • 

KffiTMDAKl ALMANLAR DA çük Ahnan ileri hal'eket gemisi bunak· MF.SOO>EN: PALAMUT DIRACATÇILARDIA: 
=~~.A) _ Kuibişefteki ka- yeni malumat liye g~ yedeğe alarak bir Alman SATIŞ iLANI lerl1t!!·:ı==~ltc~:n;,:~e> 1erile tiplerde bulunabilecek koruk m.bet-

naate göre Moskova muharebelerinde OssUne get~iştir. Vapurda 6000 er ve Melektq; Hüseyin, Ali. Etem. Fat- 11cililerln, 10/12/1941 tarihinden bq)ayarak yüriirlüie sirecek olan acla 
Alman kayıpları o kadar bUyUktilr 1d ı;.c>ncira, 4 (A.A) - .Deyli ~l pze- subayla çeşıtll harp malzemesi vardı. ma Ye Mehmet Alinin .. ylan mutasar- seçen Tip. Nümunelerle koruk niabetleri bak.landa etrafh bilci edinmek üzere. 
Almanlar bu bölgeden cenuba insan tesinin Madrid muhabiri bild!riyor: FINLANDİYADA HEYECAN nf olduklan lzmirde Namazglh Mem- ihracat bq kontrolörlüiüne müracaatlan. S 170 (2S22) 
~~~~~~~~ ~~~eri~h~.~4~~-~~~~~~~9~~~~~-------------·-------------
lıfc?litopoldan Karadeniz kıyılanna inme. ~ ıenel kurmay heyetini. ~den lıli HangönUn Fin lataian tarafınd.an 13 No.lu hane mahkemece Yerilen in-
il lmkAnsız olmayacaktır. Bu takdirde tesis iç!n faaliyetle çalıştıtım. bildiriyor- alındılı. haberini veriyor. Bu haber Fin· lei fUY1l kararma latinaden 26/12/941 
bu netice Almanlar için çok felAketli lar. Hutshıgerin yerine harbıye nazırlı· landiyada bUyilk heyecan uyandırmış cuma g(inll ... t 1 S te lzmlr Sullı Hukuk 
olacak ve Kınmdakl Alman kuvvetleri- ğına yeni bir zatın tayini bekleniyor. ve bUtiln binalar bayraklarla donatı!- mahkemednde satışı )'apılacakbr. 
ilin esas kuvvetlerle yolu kesilecektir. Mareşal Görlngln Parlste Lavalle bir- mıştır. Bu artbrmada tahmin olunan bedel 

ROSTOFTA TABll HAYAT likte yemek yedillı ve ıöriqmeler yap- MURMANSK DDÖBYOLUNtJN 800 liranın yUzde yetmif beşi Yerildiii 
VE tMALAT blı. bundan IODJ"a Darlamn Pui8e git- TAHRiBi takdirde talibine ihalesi yapılacak abl 
Moskqva, 4 (A.A) - Mcıskova radyo- tili öğrenilmlştir. Uc; saat silren 1öri11- Berlln. 4 (A.A) - 2 ilk kAnunda Mur· takdirde ubf on sün daha uzatılarak 

.au bildiriyor: mede-500 bin Fransız esirinin tahllyesl mansk demlryolu bir hava teşkilimlz ta- ikinci arttrnlmua S / 1 /942 pazartesi 
Rostofta imal işleri ve elektrik tenvl- konuşulmuştur. Tabliye edileceklerin rafından Tangaloskanın cenubunda mu- gilnG 1aat 1 S te yine dtlremizde yapıla

rr..tı başlamıştır. Milll MUdafaa fabrika- çoğu mUtehasm ameleJ.erdlr. vaffalayetle bombalanmış ve bir Bolşe- cakbr. Gayri menkul üzerinde bak ta
ları işlemektedir. Ekmek fınnlan açıl- Fransadan Alman.yaya verilecek mm vik takviye treni basJnm uğratıhnışbr. lehinde bulananlar ellerindeki rennt 
ınıştır. Almanlar o kadar acele bÇDUt- madde meaelesl g&-UşQhnQş ft daha faz- Daha cenupta Telaeııelıc c:epbmlnln ce- vealk ile daha fazla ma1Gmat almak ı. 
tardır ki ça)dıkJan yiyecek ~ddeleri- la ham madde verllmesl tmlrlnlan U9f" nup kesiminde de ÇD1 demfr7olu Uç teyenler 72.f nolu d09)'aya mUracaatlan 
nı bel'Rberlerinde g6tilrememlflerdi. bnlaupar. nokbıda lrestJın•"'1'· illa oluaar. S 171 (2520) 

........ Deltel'dal' .... adaa : 
1 - Defterdarlık dairealnde açılııuf Ye açılacak olan maqh n Gcretll va. 

zifelere memurin kanununun .f ncü maddealnde yazılı evuf n ..,.ıtl haiz oLm
Iardan müubaka ile memur almaeakm. 

2 - Müsabaka imtihanı 1 S /birinci k&nun/941 pazartal s6n6 aat 14 tıe 
Defterdarlık binuanda icn edilecektir. 

3 -Talip olanlann 13 blrlnc1 kanun 941 cumarte91 silnü ... t 12 Y• kadar 
Defterdarlıia latlda ile müracaat etmeleri Ye latidalanna en qaiı orta derece
de tabe11 aörmiif Ye ukerliiinl lfa etmit 'YeY9 tecil edilmit oldukJarml pt. 
rir nuikle 2 adet fotoiraf ye nüfu hllviyet ciizdanlanm bailamalan 1lzaa. 
dır. istenilen ...ık! ta"'am- ibraz etmiyenlerin müracaab bhul ~ 
cektir. 

Sdabat rapora n .ın stb1 clller -nealk imtihana kmaanlarclaa 1.eıauı•-
dr. ~illa oln..-. S 1 12 S 17.f (:H 19) 
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Japonya· Amerika vet Yugosl~vyada müc.a- . 
Uzak ıork işleri . dele devam ediyor 

---·---Rosto f bölgesinde vazi- ın~mz nıosunun ~ırptar mihve-

t b ·· J • ~ A l takviyesi rin mühimce 
Amerikanııa Türkiye,ve yardımı 

ye oy e gıuerse ı-ı, .. man . t· b. k t• • 
vazıye ı ır •ıvve ını 

crdusu sarsılacaktır satlamJadı tutuyorlar 

Beyaz saray tebliği, Türkivenin sözüne v~ 
politikasına Amerikanın da güvendi

--------------------- -·Mtıkavemete devam ederse Almanlar Mos ~o- Amerika stratejik se-
:vayı tah!'ip e~ecekler.· Libya harpleri • Akcte· beplerle Filipm adala-

nizde ltalyan gemileri banrıldı.. rının bıra!tılmasını 
Rcld10 gazetesine göre Moskova cep- rin 3000 adedini ~eçmedihtini söyliyor düşünmiyor" 

hcsinde knra ve korkunç soğuğa rag- ve hilH'i muhnrebe sahasır.dn oldukları Nevyo.rk. 4 (A.A) - Valter Llp-
men muhnrcbc büyük bir şiddetle de- için bunların tekrar kendilerine iltihak man cNevyork Heruld Tribün~ gazete
vam etmektedir, Almanlar yeniden bazı edeceklerini büyük bir ihtimal içinde sinde şunlnrt >'azıyor: 
"terakkilcr kaydetmişlerdir.. Moskova görüyorlar. Yine İngi1izler iki bini Al- Umumi bir sulh ile Asynda yeni ni
önündcki durum son derece buhranlı man olmak Uzere beş bin esir alarak zam arasındaki fark büyüktür. Japonya 
görülüyor. Rostofun acısını urıutturmnK hepsini de muharebe sahası dışına sev· bizden Asyada milyonlarca insanın Ja
için Almanlann Moskovayn çok şiddetli kcttiklcrini idd:a etmekte ve tank uıyi- pon askeri idaresi altında bırakılmasını 
hücumlarda bulunması muhtemeldir.. atı hakkındaki Alman raknmlnrıru ka· istiyor. Bunu kabul etmek iki ne~il üze-
Su halde Moskova önünde evvelkinden bul etmemektedirler. rine çöken kabusu gerçekleştirmek ve 
çok daha şiddetli muhnrebeler beklene- UZAK DOCUDA heyazlarla sarılar anısındaki harbe yol 
bilir. Uzak dol'.,tuda, Jaoonlnnn askeri hazır- açmak demektir. 
Yabancı ~ir kaynaktan verilen .haber- lıklara devam ettikleri ve bu hazırlıkla- Çin ile batı milletleri arasında iş bir-

lere g8re Almanlar Moskova Uzerlne ve n tamamlamak için mUzakerelerle va- liği umumi ve inaant bir sulhun esası
Sovyct ordusuna beynnnnmeler atma~a kit kazandıklan anlaşılıyor, buna karşı dır. Çin istik.liilini batı milletlerine kar
baslamışlardır. Bu beyannamelerde Amerika ve İngiltere de yeni yenl tcd- 11 horp ederek değil, onlarla normal 
Moskovamn zaptı muhakkak olduğu ic!n bir1er nlmnktadırlar. mesai kurarak korumak istiyor. Eğer 
beyhude bir mukavemete devam edil- Japonya bir ada devleti olduğu iç.in Çin bizim tarafımızdan ihanete uğramış 
diği takdirde şehrin tamamiy]e tahrip her hangi bir knra hareketini donanma- olup ta «Asya Asyahlann> parolaaile 
t>dilecci?i bildirilmektedir. , siyle müdafaaya ve desteklcmeğe mec- Japon eaflanna geçml§ olsaydı, doğu ve 

ROSTOFTA burdur. Eger hedef deniz aşın yerde ise bata arasında anlaşma ihtimalleri kay-
bolurdu. Medeniyetimiz esasen Nazi ih-

Rostof bölJ,?esinde Rus baskım devam yine donanmasını kul1anrnağn mecbur- tiJalinin gösterdiği büyük tiddet yüzün-
ediyor. Son alınan bir telgrafa göre Sov· dur. Böyle bir harekette muvnlfak ol- den Avrupa da zayıflamıştır. Diğer ta
yetler Voroşilofgradın cenup batısından mak için Japon donanması en büyük raftan Japonya da gayesine erişirse bu 
ikinci ve bUyük bir taarruza daha bas· rolU oynamak zorundadır. Bu sebeple medeniyet halli imkansız ve tükenmez 
lamıslnrdır ve bu taarruz devnm etmek- Japonyaya karşı alınan karşılık tcdb:.r- bir milcadele karşısında kalır. 
tedir. lerin u.znk doğudaki deniz kuvvetlerinin JAPONLARA VERiLEN 

Rostofta durum Almnnlar <:in ciddi- takviyesi olduL.ıu meydana çıkar. MUHTIRA 
dir ve ön1<'nmesinc ihtiyaç vardır.. Bu AKDENİZDE Vaşington, 4 (A.A) - Kordel Hul, 
durum devam ederse bunun Alman or· Bir kaç giln evvel bir İtalyan tebli- Japon mümessillerine verdiği muhtıra-
dusu üzernde akisler yapması muhak- itinde Orora isminde hafif bir İntrliz nın mahiyetini şöyle anlatmıştır: 
kaktır. Bununla bt'nıber AlmanJnrın kruvazörünün tayyare torpilleriyle ba- _ Geçen ilk bnharda Jnpon murah
Mariyopolda tutunabilc>cekleri kuvvctlJ tınldığı bildirilmiş ve bu hnber İiıgiliz- hnslarile ynptığı görüşmelerde bir esas 
bir ihtimalle söylenebil:r ler tarafından teyit edilmemişti, bulunamadı. Bu esas şu iki siyasetten 
LİB\'ADA İnailiz radyosu bu Ororanın bazı mu- biridir: istila edlfen memleketlerin bo-
Libyndrıki harekata ızelince : DUn bu vaffakıyetlerini bildirmekte ve şu ha- yunduruk altında knlmnsı, ynhut millet-

cepheye dair hiç bir haber ıtclmem1st.ir. berlcri vermektedir : )er arası meselelerin adalet siyBSeti ve 
Doğu ve batıdaki mihver kuvvetleri Si· •Başta Oram olmak üzere bir İn~ili?; banıııcı müzakerelerle hal cdilmesl 
di Rauıkta birlestikten sonra cenhl'dı:- filosu Akdenizde seyreden bir İtalyan Ay1orca süren göı üşmelerde ya1nrz 
nisbi bir durgunluk husule geldiği bil- iase ı:remisini top ateşiyle batırmıştır. meselenin bir kısmı ıleriyc siirülmüstür. 
dirilmektedir. Avni filo en kuvvetli ve son sistem bir Bundan Clolayı işi tam inceliyerek bir-

İngiliz1er Sidi Rauık mali;Jubiyctini İtalyan muhribi tarafından himaye edl- }eşik, devlet1erin kabul edebilecdH şek
lcabul etmiş görünmektedirler. Mihver- len bir petrol ı:?emisini babrmış ve ce- li ve hanvi esas iizerinde bir anlaşma
ciler alınnn esir mikdannın artmakta ol- reyan eden muharebede muhrip te ateş~ ya raZI olabileceklerini yazı ile anlat
dukunu. fnıdlizler ise kavbediJen aske· almıstır .. D • mPqı münasip gördük. Japon murahha-

11 Kurusuva ve amiral Namoraya verdi
ğimiz.- rnı•htmı i!lte. bıı"dnn ibarettir,,. Siyasi vaziyet ---· . Kiralama, ödünç ver-

me kanunundan Tür· 
kiye ne şekilde is· 

tifade ed~cek? -·-UZAK DOGUDA HlZIRLIK 
FRANSADA SUIKASTLER -·-Radyo gazetesine göre, kiralama ve 

ödilnç verme kanunundan Türkiyenin is
t.ıfadesi için B. Ruzvelt tarafından veri
len karar Amerika ftyan ve mebusan 
nıeclisleri hariciye encümenleri reisleri 
tarafından tasvip edilmiş, Londra rad
)"OSU de bu kararın Londrada memnuni
yet uyandırdığını bildirmiştir. 

Kiralama ve ödünç verme kanunu 
Amerikanın müdafaaslyle ilgili bir ka
rıundur. Ve tatbik şekli memleketlere 
~öre değişmektedir. Türkiyenin bundan 
r.e suretle istifade edeceğı henilz belli 
~eğildir; fakat Amerikanın verdiği bu 
kararın dostluk eseri oldt.~'U şüphesiz

dir. Bu kararla, Ti.lrkiye tarafından 
tr.kip ve tatbik olunan politikannı dU
rüstlüğüde takdir edilmiştir. Türkiye
ı:in kuvvetli kalmasındaki ehemmiyet 
her tarafta tasdik ve kabul edilmektedir. 

UZAK DOGUDA 

Uuık doğudan son 24 saat içınde ge
len haberlere göre durum ağırlaşmışsa 
da salaha doğru da yUrUmcmiştir. Bir 
:taraftan müzakereler devam ederken 
diğer taraftan da gerek Amerika ve İn
giltere ve gerek japonya askeri hazırlık
lara devam etmektedirler. lngilterenin 
uzak şarka son gönderdiği deniz kuvvet
leri japonynda mühim te.sirler yapmış gi
Li görünüyor ve japonlar Vişi - Alman 
n~üzakerclerine i~aret ederek İngilizlerin 
uzak şarkn Akdcnizden yeni ku\'Vet 
:gönderemcyec.:-ğine işaret ediyorlar. 

FRANSADA St11KASTLER 

Viş1 - Almnnya mUznkereleri devam 
ederken Paristcki Almnn :şgal kuvvet
lerine karşı siıika.stlere devam edilmek
tedir. Paris i g,.I kumandanı General 
Stoknakere bir siıiknst yapılmış, fakat 
muvaffakıyets.z kalmışhr. Diğer taraf
tan Pari in Monmarsi mahnlle.5inde de 
Almnn nskerlerine bombalar atılmıştır 
Naziler 8ddetli tedbirler al::ıcaklarını 
ı:öyledıkleri hnlde henüz Nanı şehrinde
ki gibi siddetli feclbirler almış değildir
ler. 

YJ<.:Nl Al .MAN NtZAMI 

Alm&nyanın kurmağa çalıştığı yenini-
1am hakkında bir Amerika mecmuası 
~unları soylemekt.cdir. 
c:Nazı pliınının esnsı Almanlarm s:ınayi 

'c ticaret snha ında önemli mevkileri 
l~gal etmeleri, ağır işlerin de ~ığı ırk
lara bırakılmasıdır.> 

Rus ya ve Polon ya 
---·---

B. Stalin ve Polonya 
başvekili Si korski 

iki saattt•n iazhı 
konuştular -·-MOLAKATTA 8. MOLOTOF VE 

LEH SEFiRi DE BULUNDU -·-Moskova, 4 (A.A) - Stalin dün 
akpm Kremlinde Polonya başvekili ve 
başkumandanı general Sikorskiyi kabul 
etmiştir. Kabulde Molotofla Polonyanın 
Sovyetler birliği nezdindeki büyük el
çisi Kos ve Sovyet arazisindeki Polon
ya orddsu kumandam general Andreı 
te hazır bulunmuolardır. Cörü~meler iki 
saatten fazl asUrmüştilr. 

6 POl.ONYA TÜMENİ CEPHEDE 
Londra, 4 (A.A) - Deyli Telgraf 

muhnbirine göre Stalinin mareşal Si
korski !le müldkatından sonra altı Po
lonya tllmeninin cepheye gönderilmesi
ne karar verilmiştir. ____ """"""' .. ._.........~~-~ 
Ödüne ıeı me, kirala-. . 
ma kanunları ve biz 

(Baştarafı 1 incl Sabüede) 
cReia Ruzvelt Türkiyenin müdafaa

•• birlctik devletlerin müdafuiı için 
hayati ehemmiyette olduğunu bildirmit 
ve Tiirkiyenin ibtiyaçlannın mümkün 
olduğu kadar aüratle tatminini emret
miıtir.» 

Beyaz saray yüksek memurları bu k1-
sa beyanat etrafında izahatta bulunmak
tan ve bunu tefsir etmekten ~ekinmit-
lerdir. · 

EVVELKi VE YENi YARDIMLAR 
V llfİngtn, 4 ( A.A) - Salihiyetli 

kaynaklardan alınan haberlere söre 
ödünç verme ve kiralama kanunlan bü
kümleri mucibince gönderilen malzeme 
bir kaç zamandanberi tngiltereden ge
çerek Tü:kiyeye vann~hr. Fakat Tür
kiyeye devredilmek üzere lngilter-eye 
malzeme gönderilirken her defasında 
Ruzveltin bir müsaade imzalaması la
:mn geliyordu. S"mdiye kadar Türk or
dusuna gönderilen esas malzemeyi ha
van topu taşıyan kamyonlar teşkil et
miftir. V~iogtondnki tahminlere göre 
bundan aonra yapılacak yardım arasın
da top, tank, tayyare, nslı:e?" elbisesi ve 
diğer malzeme de buJunacsktır. 
Vaşington 4 (A.A) _ Miiteaddit sena

to dzaları Tilrkiyeye kirnlama ve ö~.inç 
verme konunu mucibince ynrdım edHc
Cf'ği hakkındaki rc>.smi beyanatı tasvip 
l'tmişle.rdir. 

Hnriciye encümeni azfılarmdan Conoli 
~öyle demiştir: 

«Türkiye mükerrer taleplere cesaret
iL· karşı koymu~ ve Dcmokra inin dostu 
olarak kalml§tır.> 

Ftr.tPtN AOALARI 
l\lRAKILMIY ACAK 
Nevyork. 4 ( A.A) - İn!!ifü h~ f!C

mJJ..rinln Sfn-p.- tıfebnt-si ~ti ta-
mArnen dP~ştirmistir. Artık birle-tik 
cümhu .. ivet)er Btr•tejik ıeb.-nletle Fili
pin itd•lanm b~ltmağı diifündükleri 
zamanda değildirler. -----·------in git terede ;, ve ka-

dın!arın osher li~i 
---·-----Londra, 4 (A.A) - Avam kamara-

sında insan kuvvetinin kullanılması hak
kındaki kanunun müzakercs'.ne dün de 
devam edilmiştir. Bu müzakerelere da
ha bir gÜn ayrıldığına müzakereler üç 
gÜn sürecek demektir. Jşçi sendikalan 
namına bir mebu.a kanunun tatbiki için 
mecburiyet mevcut olduğuna kani ol
duğu. azami neticenin hakikaten elde 
edilmesi için endüstrinin idare ve kon
trolünde daha sıkı hareket edilmesine 
ihtiyaç olCfuğunu söylemiştir. 

Muhafazak&.r mebuslar Leydi Astar 
§Unlnrı söylemiştir: 

- Biz kadınlar manevi cesaretimiz 
olduğunu biliyorduk. Fakat ateş karşı
sında nasıl mukavemet edeceğimizi bil
miyorduk. Bir çok yerlerde ate. e erkek
lerden iyi mukabele ettik.> 

Leydi Astor, bu kanunun isabetli bir. 
oey olduğunu söylemiştir. 

Jçşi partisi hükümetin tekliflerini 25 
reye kaTşı 52 reyle kabul etmiştir. -----·-----Hindiçinldeld Japon or• 

dasa arttırılmamış.. 
Vişi, 4 (A.A) - Fransız Hindiçini

sindeki Japon kıtalarının sayısı Fransız.. 
Japon anlaşmasiyle tay:n edilen mlkda· 
n gecmemiştir. Fransız hükümeti Fran· 
sız - Japon anlaşmasındaki görüşünU de
ğicJtirmemiştir. 

HİHDiSrANDA İKİ 
SERBESr BiR.AKMA 
Simla, 4 (A.A) - Illnt kongresinin 

eski reisi Nehru ile slmd'ki reisi Abdils
sclfim serbest bırakılmışlardır. 

Moskova dü
şerse Japon
lar harekete 
mi ~ececek7 

Londra, 4 (A.A) - Alman1ar Mos
kovoda bir netice alnb:lmck için dı
ğer cephelerde fedakarlıklar yapı
yorlnr. Moskovanın düşmesi büyük 
tesir yapacak ve belki de Japonyayı~ 
harekete getirecektir. Moskova ta-~ 

1 arruzunun yeniden hızlanması bek-
b Jeniyor" 

-·Yugoslav JırallıJı orda• 
ları illı defa olaralı 
Kahirede resmi lJlr 

tebliğ neşretti 
Knhire, 4 (A.A) - Yugoslav kral

lık orduları burada ilk defo olarak· şu 
tebliği neşretmiştir: 

Sırp cephesinde; 3 tümenlik Alman 
ve faşist kuvvetleri tunk ve tayyarelerin 
yardımiyle batı Toruvya vadisindeki 
mevziJerlmize taarruz etmişlerdir. Ge
neral D~ Mihailoviç kumandasındaki 
kuvvct1erimiz Uzlce kesiminde geri çe
kilmek 2oru~da kalmışlardır. Bununla 
beraber fiddetli hücumlar muvaffakı
yetle devam ediyOT, 

Çetelerimiz düşman geTilerinde bir 
çok muvaf falc.ıyetli hareketler yapmış
tır. Kıtalanmmn maneviyatı mlikem
me1dir. 

Bosnada, Karadağda mahalli hare
ketler oluyor. 

SJovanyada hyde değer bir §CY yok
tur. 

Tiryeste, 4 (A.A) - Devlet em
niyetini korumak için teşkil edilen fev
kalade mahkeme Yugo~lavyadan para 
aldıklan tesbit edilen 60 kişiyi muhte
lif cı-zalara mahkum etmiştir. 

BULGARLAR YARDIM 
ETMiYOR 
Londra, 4 (A.A) - Buradaki Te&

mt Yugoslav mahfillerine göre Buluar 
hükümeti Yugoslav toprnklannın Mo
rava ırmağına kadar olan kısmın işgali 
için Almanya tarafından yapılan dave
ti knbul etmemiştir. Bu davetin sebebi 
albay Mihailoviçin vntanrr.ver kıtaJan
na karşı kuvvet göndermeğe imkan bu
lamıynn Almanvanın Sırp Ç<"telerini im
ha vnzife!lini BulC?arlartn kendi üzerine 
almamnı iştemeııidir. Bulgaristan hudu
du'nun bnW•;nda toprak iııtcmedi~ini 
söyliyerek bu ' mesuliyeti red etmiştir. 
-~~-~ .. ~-~-~ 

Mans denlztnde ı,üçiik 
bir muharebe oldu •• 
Berlln, 4 (A.A) - Alman başkumnn· 

~nlığımn resmt teblilti : Manş deni7.İn· 
de biJ" 'muhA,rebeô~ bir mayn ~arayı,cı 
gem!m!;z. iki Tu<!Ui7. hileuqı botunu batır· 
m~ır. Dii?er iki İngiliz htrcum botu d,a 
tor> me!'Jlllleriyle basanı u~m~ır. 

. Muharebeye şonradan J.riren bir ilerl 
karakol gemimiz bir İnJ?Hiz av..zosunu 
batım11sbr. Diğer bir 1nıtiliz hticum bö
tu ciddi hasara uJ?nımışb.r. ____ ,,.,....,.~,,_,__,,,_ __ 
" Çö1çil,, ın }leğeni 
harpte maktul tiüftü 

---·---
Londra. -4 (A.A) - Viston Çöçilin 

yeğerii Davit Romeli bir Kanada müf
rezesinde maktul düşmüştür. 22 yaşın
da olan bu genç Madrit müdafaaaına 
da i§tirak etmişti. 

----~·""""------Af 1 dı aaa V3Zi yetin 
tosfivesine doi!ru 

(Baştarafı l lnd Sahifede) 

leye hazırlnnıyor. Görtinilşe bakılırsa 
Almanlar Sidi Razakı geri almak için 
hudut bölgesindeki garnizonlarını ken
di ynğlanyle kavrulmağa bırakmışlar
dır. Fakat Almanların kaynakları mah
duttur. 1kmal işleri, mesafe u~aklığı do
Lhyısiyl~ güçtür. Bununla beraber .!rl
man tf'şkiliıtının şimdiye kadar gerek
tiği gibi tanzim edildiği görillüyor. 

Mnntnafih J\lmıınların tahrip edilen 
l&nk ve diğer nrabalannm yokluğunu 
gidımnele.ri güçtür, Almanların bu tank 
ve (liğcr araba1arının sayısı süratle azal
mı~ır. Almnt4orın Bingazl ve Slrenaik-
1.en her hangi takvlye almaları ihtimali 
r>Pk azdır. . 

Bu dUştinec Alınan başkumand3nlı~
nın şimali Afrikadaki Fransız limanla
rından yeni kolaylıklar elde etmeğe ça
lıştığını göstermektedir. Zaten başlan
gıçto bu limanlar Romelin zırhlı kuv
vetlerinin A!rikaya çıkarılmasında kul
lanılmıştır. 

Londra, 4 (A.A) - Libyo muharebe
sinin birinci devresi bitm:ştir. Şmdl iki 
taraf ta muharebenin ikinci safhasına 
hnzırlnnmaktndır. İngilizler başlıca kuv
vetlerini Tobrukun 45 k:Jometre ccnu
bundnn Sidi Razak istikametinde uza
nan bir taarruz hattına toplamışlardır .. 
Bu hattın fevkalfıde sağlnm olduğu ve 
toprağın bUnyesinin yeni bir tanrru1ı.ı 
tamamiyle elveri§li olduğu tahmin edil
mckted'..r. 

Romel elinde kalan zırhlı kuvvctlcri
le ister doğuya, ister batıya gitmek ka
rlll(nı versin muharebeyi muhakkak su
rette kabul etmek zorunda kalacaktır. 

Mihver topçusunun bnrnj ateşi ça
bukluk ve tesirinden yüzde ellisini kay· 
betmiş&. 

Faaliyette buluncın tank adedi ise e'\ · 
velkine nisbetlc üctc bire ~.nmiştir. Şim

ğini is pat etti 
Ankara, 4 (Telclon1n) - Yannki (Bu. 

günkü) • Ulusn Falih Rıfkı Atayın •Be
yaz Sarayın tebliğ! hakkından isimli bir 
başmaka1esini neşretmektcdir. Fnlih Rıf
kı Atay makaleye şöyle başlamaktadır: 

•Ödüne verme ve kiralama konunu 
gereğince Türkiyeye yardımda bulunul
mak iç:in b!.rleşik devletler reisi Beyaz 
sarayda beyanatta bulwımustur. . 

Beyanat metnine göre reis Ruzvelt 
Türkiye ihtlyaçlannm milmkün oJduğu 
kadar çabuk karşılanması için emir ver
miş bulunmaktadır. Bu haberi milli ko
runuş hazırlıklarını tıiç durmaksızın ta
mamlanmasına can dikkatini veren Tilr
k:.ye efkiin üzerinde ne kadar iyi bir te
sir bıraktığını ve harp sonrası devrinde 

hiç bir vnkit bozuJmıyan ve aksamıyd 
Türk - Amerikan dostluğunu kuvvetlest
dirm.: bakımından ne kad::ır hayırlı ol
duğunu söylemeğe bile )Uzum yoktur.• 

Falih Rıfkı Atay bundan sonra makr 
lesine devam etmiş ve ynusını şöyle bi
tirmiştir: 

•Türk.iye her yerde milll oldub'U kr 
dnr insani yüksek vazife görUr bir mil
letin vatanı olmak itibarını kazanmıştır. 
Beyaz saray tebliğ: Türk.iyenin sözüne 
ve politikasına birleşik devletler reisi 
ve htikümeti tarafından dahi ne kadat 
güveniJmekte olduğUnun yeni bir !speb 
oldu. Bu memleket Amerika yardımıııt 
değerinden hiç te aşağı olmıyan bu gU
venin ehemmiyeti ne olduğunu bllir. 

,-eni koordinaşyon karariarı 
-----------------------

iaşe miisteşarlı;iı lıadro sanda değlfllılllı ve ild-
veleP ;va pılacalı 

Ankara, 4 (Hususi) - Yann (bugUn) dır. 
yeni koordinasyon kararlan neş-redile- Bir başka karar, tstanb~l ve Ankara 
cektir. Bu yılın başında, milli korunma kereste tüccarını ilgilendirecektir. lt
Jrnnununa dayanarak memleket iaşe iş-- lnnbul ve Ankarada kereste ticaretiyle 
lerlyle meşgul olmak ve ticaret vekftle- iştigal eden şahsi veya hükmi her mU· 
tine bağlı bulunmak Uzere bir iaşe müs- cssese beş gün içinde ellerindeki çıralı 
teşarlığı kurulmuştu. Yeni kararlarla ve çırasız çam ve goknar keresteyi bir 
bu müsteşarlık kadrosunda tecrübe ve beyanname ile valiliklere bildircceklef'" 
görülen lilzum üıerine değişiklikler ve dir. Mill ikorunma kanununun H UncO 
ıHiveler yapılncnktır. maddesinin verdiği salfilıiyete istlnode• 

Yine diğer bir kararla İstnnbuldaki hükilmet bu kerestelere değer fint ile 
ictşe teşkilf'ıtı genişletilecektir. ~tın almak üzere el koymuştur. Yalnıs 

Üçüncü bir karar da, Mayısta 'kurulan beyanname verme müddetinin sonuncu 
fint miiraknbc komisyonları hükümleri- fünündcn itibaren satın ıılındığı biJdio
ne yeni bir şekil ve kararlar katmakta- ı·ilmeyen kere.5telcr serbest kalacaktır. 
~~ "">'--yc;::--...-..;y::;~~:><..:::::.<::::.<::><::><::><::><::><:Y.. 

Den·zaltı filosu JL.ensuoları 
Binbaşı ya kadar er, erbaş ve saba ylara 
hizn et senesine eöre zamlar verilecek 

Ankarn, 4 (Telefonla) - Denizaltı fi- f esaslanna göre her altı ayda en az 15 !il• 
losu m'ensupl::ınna verllec~k zamlar ye 1 nt vazi~e .Pe ve. iş y~~an ve dı;:nlzaltıcY 
tazminler liakkındalci kanunun bazı lıkta bılful vazife goren Binbaşı dahil 

binbaşıya kadar er, erbaş, ve subaylarB 
maddelerini değiştiren kanun lliyih::ısı ı hizmet senesine göre zamlar verilecek· 
yann mecliste görUşülecektir. Uıyiha tir. • 

Unır;ersıtede b·ueün merasrm vapılacak 
İstanbul, • (Yeni Asır) - 'Oniversite 1 )fapılıicak toplantı<Ja, maarif veklHniıa 

talebe birliği ve fakUlte talebe cemiyet- gençlerimize gönderdiği mesaj rektör 
leri yann (bugUn) merasimle kurula- tarafından okunacaktır. 
caktır. Bu mlinasebetle üniversitede 

Hoıine cıvukotı olmak ıçin aôrt aene 
&taj görülecek 

Ankara 4 (Telefonla) - Maliye baş hu- mesleğe girecek ve iki aene stajdan 80Jl" 
kuk mlişavirliğinin kontrol ve müraka- ra tekrar bir imtihana tAbl tutularak 
besi altında mütehassıs hazine avukatı 
yetiştirmek için blr kanun projesi ha- muvaffak olduklan takdirde muav'_. 
zırlanmıştrr. Projeye göre hazine avu- avukat olacaklardır. Bu mUddet iki se
katı yetiştirmek için avukatlar muhteH ne devam edecek ve bu suretle d'ört se
sınıflara aynlmı:ıktadır. Hukuk ınezun- ne stajdan sonra hazine avukatları ola
lan imtihanla hazine avukatı olmak için cakJardır. 
~~"><::.;c;:::><:><:::><:::><:::><:::~>.c:::><::::><::::><::::><:::::.oc:::::..o-

Mü/ki venrn 85 inci yıl dönümü 
Ankara, 4 (Telefonla) - MüDdyenin tören yapılmıştır. Merasimde mec118 re-

85 inci ve yilksek öğretim milessesesi isi, başvekil v~..11, vekiller, mebuslar, 
oluşunun 64 üncU yıldönümü mUnase- profesörler bulunmuşlar ve nutuklar 
betiyle bugUn öğleden sonra okulda bir söylenmiştir. 
;::,.<;::::.-::;::::.<;:><-;~:::>..;.;:>...;.:>..::~:::.-::.::ı.<.:>.c:::><-.::><;;;::r~.c::::::..~<:>-.c;;:::,..-;.;:::...c;;:::,..~~~~ı::::,..~~~:::::ı.-:::::ıı 

A1isafır ın gtliz futbolcularının ekzersizi 
Ankara, 4 (Yeni Asır) - İngiliz fut-ı yapmıştır. 

bol takımı bugiln (Dün) İngiltere sefa- Sefaret gençlerinden mürekkep takı-
retinde çalışcuı gençlerle bir ekzersiı: ma ondan fazla gol atıhruştır, 

c~~ 

Makineye 
''erilirken - il mMD9'WJ 

Ödünç verme· Ki,.alaına 
lıanıınıı ve ra .. ııtye -·-Londra, 4 (A.A) - Royter ajansının 

siya.si yazarı Tilrkiyeye altı aydan beri 
Amerikan sllAhlan gönderildiği hakkın
daki haberi mütalfia ederc-k 1939 da Tür
kiye ve Fransa ile İngiltere arnsmda 
imzalanan muahedeyi hatırlatmakta ve 
şunları ilave etmektedir : En karanlık 
gibi görünen zamanlarda bile ve Fran
sız mağlUblyetine r::ığmen bu muahede
ı.in hükümlerine Türkiycnin cesaretle 
tam riayet eWğini lngiltert: asla unuta
mıyacaktır. Türkiyenin kendini müda
faa etmek kabiliyeti ve azmi hakkında 
tngilterede daimn itimat vardı. İngilte
re Türkiyeye bu maksatla silah teslim 
etmek için devamlı surette elinden ge
leni yapmıştır. Bundan dolayı kiralama 
ye cidilnç verme kanunu mucibince Tilr
kiyeye harp malzemesi gönderileceği 
hakkındaki haber Londradn derin mem
nuniyetle karşılnnmıştır. 

Şİl\fALt AFRİKA 1'"R.\NSIZ IJMAN-
1.ARINDAN ALMANLAR isTiFADE 

EDECEKMİŞ .• 

İNGİLTERE İLE ERDÜN ARASINDA 
YENİ ANLAŞMA 

Londra, 4 (A.A) - İngiltere ile Erdün 
arasında yeni imzalanan yeni nnlaşma
nın metni Londrada neşredilmiştir. ln· 
gilterenin müsaad~ olmadan emrin· a&
keri kuvvet teşkil edemiyeceği hakkın
da 1928 tarihli anlaşmada mevcut hU
küm yeni anlaşma ile ortcıdan kaldırıl• 
mıştır .. Geçen temmuzda Ammanda inl
zalanmış olan yeni mukavele İngiltere
r.in e.ski görUş tarzını dcğlşfudiğini aslA 
gösteremez. ÇilnkU 1939 ha2ıranında tzi .. 
giliz hükUmetinin bu hilkmU değiştir• 
mck istediği Avam kamarasında açıkça 
söylenmiştir. 1928 mukavelesinde tasar
lanmış olduğu gibi İngiltere §imdi de 
Erdünde memleketin müddfaası için za• 
ruri aı;keri kuvvetler buhındurmak ve 
llsnyişin muhafazasında emire yardıın 
etmek hnklnnnı hAlz bulur.maktadır. 
iNGİLTERE - F1NLANDİY A ARA· 

SINDA NOTA TEATiSi 

di Romelin UstünlUğU tnnklarmda Uç ki- Londra, 4 (AA) - Almnn hududun
loluk mer,miler atan toplar bulunması· dan bildiriliyor : 1timat edilir bir kay
dır. 1ngiliz tanklnrında ise yalnız bir nakt.an öğrenildiğine göre Peten - Gö
kiloluk mem1i atan toplar yardır. l'İng görüşmesine Fransız donanmasının 

Londra, 4 (A.A) - Royter ajansmın 
diplomatik muharriri yazıyor : Helsinki 
öen gelen haber!crde lngiltC'r~n Fin
h.ındiyaya bir Ultimatom v..:rdiği ve ya
rınki cuma günü (Bugün) gece yarısı 
ı:-on mühletin biteceği bildirilmektedir. 
Londranın resmi kaynaklarında bu ha
ber tefsir edilmemektedir. Fakat habet 
alındığına göre İngiltere h:ikümcti Fin
lı.ndiyaya -son bir ş~ns- diye tavsü edi
len bir nota göndermiş ve Finlandiya 
Sovyetler birliğine karşı taarruzlarına 
nıhayet vermediği takdirde BUyük Bri
tanyanın Finlandiya ile harp halinde 
bulunduğunu ilan edeceğini bildirmiştir. 
Finlandiyanın notaya cevap verip ver
miyeceği ifşa edilmemekte ise de umu• 
mi intiba şudur ki her halde durum ni
hayet bu hafta sonuna kadar aydınla
nacaktır. 

Akdenizdeki Britanya filosunun Al- yardımı olmamak şarCyle şimali Afrika 
Y1anlara verd:ği kayıplar Alman ~ene· l:manlarında Almanların ~tifade ebne
fallnin iaşe .sıkıntısını arttırmak.tadır. l.ıa-1 kararlqtmlouştu. 


