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han ınihıderecahndon mesuliyet kabul edilmez.. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserleriııin bekçisi sabahları çıkar siyui gazetedif' YENİ ASIR Matbaasında bas:ılıruştır .. 

Sovyetl~re ~öre J 
··-·-·-· ·-·-·-,-·-·-·-·-·...., lzmirin 

kaybı 
'" . 

"Doneç,, te 2isti aıret-
l>r. Rehçet 
Uz'un lzmirden 
•vrılması büyük 
bir kayıptır 

süratle te arp çok 
ilerleniyor şiddetr 
Briansk'ın cenubunda 

çevrilen Rusların 
ifi bitirilai 

"Moskova,, · nın 120 
kilometre ötesinde 

harp ediliyor ~lllıat o;.;;;;ş;ii hayat· 
daha mühim bir vazi· 

leye davet edildiğini 
düşünmelıle 

rnüteselffyiz .. 

Baltık denizinde bir mayn gemisinin batırıldıktan sonraki hali 
ıoocr~~..cr~..r_......cr...ocoeccıo-...ce.~..oocccoo~oocıococcccr:ccoo-~cıcococccccooccoacaccccccccccccaocac 

Ruslar cenupta da lıanlı HücumJaıt tarclolanuyorı 
zayiatla dağıtılddal'.. Çeteler Almanlara rnö· 

.
1
. -

1
·-n· ;,.,· ~,·-1• z·~l·e·r·-e·-·-g· -0:;r·e-<-r Yeni esırler alındı.. hlm zayiat uerclırlyor ••• 

r-ı • • Berlin, 20 (A.A) - Alman ordu1an Moskova, 20 (A.A) - Bugün öğleyin 
- başkumandanlığınm tebliği : Şark ce~ neşredilen Sovyet tebliği: 19 - 20 Birin· 

ar Deh t u b ·1 · 1 o 
1
• kı• fi cı' teşrı• O de bu•• tu•• n ·. ··-·-·· ·-·-· ····-·-·-·-·-·-• hesinin cenup bölgesinde Alman, ttaı- citeşrin gecesi kıtaıarımız bütün cephe 

Atamızın ebedi yete kavuştuğu gün 
~EV KET BİLGi~ 

~ çe Z1ln mc us ~eçı mcsi, iz. s l yan Macar ve Slovak kuvvetleri dur- boyunca d~manla çarpışnağa devam 
~e.ri pek fazla mliteessir eden bir OV yet 3 madaıı Doneç haVT.asının endUstri bölge- etmişlerdir. Muharebeler Pozausk ve 
~ olmuştur. Bunu açıkça söyliyebi· er lerine doğru ilerlemektedir.. Bareklt Roslav~ - Malojo istikametinde bll·· 

~Zira Behçet Uz, istirdattan beri, memlekette yapılacak diğer bölgelerde de muvffakıyetle de- bassa §lddetll olmuştur. te l.....~~n tanıdıiı belediye reisleri için· h • • vam etmektedir. - SONU 3 t)Nct) SAHİF'EDE -
~ • Bava kuvvetlerimiz bütiln cephe ba-1...a......WU.ten muvaffak olan yegane be· şe rı gerı 
.... e. nısidir •. O her güzel teşebbüse h f 1 yunca düşmanın demlryolu hatlarma ve 

uu vermeyi, ve ,;icuda getirdiği • t • 
'-.!~ri bUyüterck yaşatmal'l bilmiştir. ) ı a programı aldılar yollar oebekesine muvaffakıyetli hü--

eu sebepledir la, kadirşinas halkımı· _ cumlar yapmışlardır. 
::' 111drer bittr izhar ettiği tcessürde şöy· :ıı.~= ' 7 endişe kolmsu scz.ınek miimkün· Ebedi Şef Atatürkün ölümünün üçün- atte öldüğünü anlatacak ve hun bulu· Berlin, 20 (A.A) _ D. N. B. ajansı· 

4 b . cü yıldönümü münasebetiyle 1 O ikinci nanları ayakta, beş dakika saygı SuŞma- R d M k ~~a a lzmir belediye makinesinin ha- tCŞTin gtinü yapılacak ihtifal programı sına davet edecektir. 118 Or USU 08 0V8 nın salAhiyetli bir kaynaktan öjrend:if-
·:-an Dr. Behçet Uzun ayrılması, bu . 1 k 1.w. d go"nderil- Bundan sonra bir hatip Atatürk'u"n .. ne göre Brianskın cenubundaki çevirme 

) c .. hrin ba'-.. "dU'lık hamlelerı"nd"' partı gene se reter ıgın en O •• d d k ·mı d So et baki }erinin tem.iz d ~~ JU& " miııtir. hayatı, büyük hizmetleri ve fedakarlık- nun e ayanıyor ı esı n en 18 ~. • y~ d • 
~., uraklamayn sebep olmıyncnk mı- Program mucibince Ebedi Şef Ata- lan hakkında bir hitabede bulunacak enmesi işi ırmcıı teşnn e sona er-
a_:. türkün ölüm gün ve saatine tc!!adüf bunu müteakip Milli Şef lnönünün Ata: miştir. Bu bölgede çevrilmiş. Sovyet ~-
~~ndişe, yersiz olsa bile, Cümlıuriyet eden 1 o ikinci te~rin pazartesi günü sa- türk hakkındaki beyannamesi okunarak Buna rağmen MosJıova vet1eri, dilşm~na. k_anlı zayıat ~erdirile-
~ . •nin yarattiğı terakki havası için· at 9.05 te halkevlerinde, halk odaların- toplantıya son verilecektir. ndjdaftltJ$1ft1 ZO 1 t rek, in:ıha edılmiştir. Bu te~emede, 
"'1t ~dden büyük eserlerin temelini at- da, halkevi ve halk odası bulunmıyan Toplantıdan sonra kafile Attürkün r aş I• yapılan hesaba göre, 5913 esir, 9 top ve 
)e bahtiyarlıtma kavuşan bir beledi- yerlerde de parti merkezlerinde bir ih- heykeline giderek çelenkler konulacak- ran Alman tazyllıi bir ~k %.lrhlı tank zaptedilmişür. 
ııı...~l'eisine karşı İzmirli1crin derin iti- tifal toplantısı yapılacaktır. tır. . . dellam ediyor.. CENUPTA 
~ ve bağlıhklanm göstermek itiba- Toplantı salonlarına Atatürkün bir Mekteplerd; de aynı ş~lde .ihtlf~J Londra, 20 (A.A) _ Moskova rad- Cenupta bu son ricatleri esnasında 
~ kıymetlidir ve Behçet Uzun hıllef- büstü veya fotoğrafı konacak ve bu kö- yapılacak o gun g&'l.eteler ilk sahıfelen- yoau tarafından bu ımbah bildiı:ildiğine Bolşevik kuvvetlerine kanlı %8yiat ver
~~ de ayni derecede cesaret ve şe Türk ve parti bayraklariyle, çiçekler- ni siyah çerçı;.v~ çine. alacaklar, Anka- göre dün gündüz ve gece düçar olduk- dirilmi.ştlz. Pek çok malzeme, bini aşan 

et kaynağıdır. le .aüslenecektir. Tam o saatte, vazifeli ra radyosu muzık neşrıyab yapmıyacak- ll'=ı zayiata rağmen düşmanm gittikçe esir ve bunlann arasındrı 13 üncü Sov· 
~~hçet Uz, belediye reisliğini deruhte kılınacak bir zat Atatürkün o gün. o aa- tır. artan ve MOekova müdafaasını zorlat- yet ordusunun genel kurmayına men-
,;;::: zaman, bu şehrin ne halde oldu- -·-·-·- -·- -·-·-·- -· -·- ..... ,_ -·-·· -··-··-·-·-·- - ·- _,. tıran tazyiJd devam etmittir. Bununla sup subaylar esir edilmiştir. 
~hatırlamak lazımdır. Belediye, ta· beraber Sovyet kuvvetleri merkez ke- _ SONU 3 CNcO SAHIF'EDE _ 
...._~~ uıün ıevkinde bir borç hamuıesi Dr. B ehcet Uz 'un dünkü faali yeti siminde düşmanı tutmakta ve hükümet • ·- -· ·-·-· • ·-·-·-·-·- ... 
~e kıvramyordu. Şehrin mühim bir ' merkezine doğru ilerlemesine mani ol· 
~ası gönüllere kasvet veren harabe - maktadır. Ru•lar parlak bir ma-
~de idi. Yanguiliklan ortadan kaldı- R • b ı k b Spiker şöyle demi~tir: 
~şehri umrana kai-uşturmak husu- eıs me US U maz a• - Büyük kuvvetlerini ok şeklinde kavemet göıteriyor 
~da baş vurulan tedbirlerden iyi ne- tanzim eden dii§man müdafaalarımıza 
~~r alınmıştı. Behçet Vı, bu şehrin d girmif ve iki köyü zapt etmiştir. Fakat 
~ kaynaklan ve kendi vasıtalan ile t ı • k · seyyar kıtalanml% karşı taarruza geçmiş 
~belerinderı sıyrılabileceğine inanı- ası ge ınceye. a ar Ve iki köy geri alınmışhr. Bu kesimde i-au. Onun on seneyi dolduran feyiz- müdafıtııv11 anudane devam ediliyor. 

Bir habere ~öre 
Moskova Ön ün
de Rus hatlan 

yarıldı 

~hşma devresinde, zorluklarla nasıl b 1 de d ı k ORELDE 
~dan mücadele ettiğini, muvaffakı- e e ıye e ça ışaca Pazar aabahı OreJ çevresinde bir kaç 
~"'ille inandığı her teşebbüse ne kadar keaimde düşman taarruz etmiştir. Fa-
~~yetJe sanldığını ~ördük. Kiilfür· - SONU % tNet SAHİFEDE -

ŞehriınJzde imar lıamlelerl deuam ediyor 
bir (Ok yersiz tenkitlerin mevzuu 

~· Fakat zaman Kiiltürparlun yal
... ~ehresini şenlendirmekle kalmadığı-
_,, büyük bir hareket merkezi haline Denizli mebusluğuna seçilen beledi- - • • • '•' • - " - • • • - ·-·- • ·- -
~ldifini, ayni zamnndn kendi etrafında ye reisimiz Dr. Behçet Uz" a henüz in-

ltupai mnnznraSiyle modem bir şeb- tihap mazbatası tebliğ edilmemiştir. 
~ kurulmasına nasıl yardım ettiğini Reisimiz, mazbata~ı tebliğ edilinceye 
1'>Sterdi. Yn7.ID tozdnn toprakfan, kışın kadar belediyedeki vazifesine eskisi 
~urdan gcçilcmiyen ocaip yollar temiz gibi devam edecek ve ay sonuna kadar 
'-ddelerc, meydanlara kalbedildi. FcV7.İ lzmirde kalacaktır. . 
tı.şa bulvnn gibi Rahmi beyin valiliği - SONU 2 İNCi SAHİFEDE -
~anından beri devam eden bir mesefc -·-·-·-·--·-·-·-·-·-,-·---... 
nııoltunden hnllcdilıli. Burada ışchri gü- s h •• k •• 
~lleştiren bir bulvar açıldL Belediye. ovyet il u
hk_ getir kaynnklnn hissedilir derecede 
~U"ıldı. Sehirde bir belediye otoritesi D ... etJ• '' C"ama-

• 
SON DAKiKA 
•••••••••••• Viazrna IJölgeslnde de 

Rus hatlarının yarddığı 
Romen l~rin Rusyada IJDdlrUlyor.. · 

..J • k) • • İ Viıl, 20 (A.A) - Dün gece gelen 
Vf'rnl f>rl zayıa haberlere göre Lenlngraddaki Sovyet 

2-0 b• k• . f kuvvetleri tanklara dayanarak mütead-
t> • 1 O ışı • dit çıkıt hareketlerinde bulunmuşlardır. 

Bütün hareketler muvaffakıyetsizliğe 
-0--- uğramışhr. 

Londra, 20 (A.A) - öğrenildiğine CENUPTA 
göre Rumenlerin şark cephesindeki za- Cenupta Almanlar Taganrogu geç-

LcningTad civarındaki Luga .sehri 
§imdi böyle bir harabeden iba,.et -· ·-· ·-·-·- -·-·-·- --·-·-·· 

Japon va ölüm • kalım 
yolunun ağzında 

Amerika ile na
zarlığa ~irmek 
istedikleri an

laŞılıyor 

Amerilıa ile müzalıere
ıer lıesilirse cenuba 
doğru ilerlemeleri 

muhtemel •• b,_s olundu .. Halk şimdi belediyenin U 
i.,~~lık kudretine ve onun ele aldığı '' d 
~ muhakknk surette ha aracağına ra ya taşın 1 

yiatı 250,000 kişidir. Kendilerini değiş- miılcrdir. 
tirmek üzere Bulgar kıtalannın cepheye MERKEZDE MUKAVEMET Tokyo, 20 (A.A) - Yeni Japon baş-
gelmemesi, RumerJer araiında derin bir Merkezde mareşal Timoçenko ordu- vekili general . Tojo harbiye .n~r~ğı 

~•Yor. 
~ar mi.innsebctiyle İstanbul valisi B. 
't ü Kırdar İxmiri ziyaret etmişti. 
trıdisiyle bir mUbahnsanıız esna!Cimda: 

~~İzmir, artık kendisini kurtarm~ sa
•qbUir, demişti. 

Cenupta yeni Alman 
taarruzu beliriyor 

~vet, lzmir hakikaten kendisini kur· 
~\1ır. BugilnkU planlı çahşma c;erc;i- Vişi, 20 (A.A) - Gece alınan habel'
~qıı içinde kazanılmış muvaflakıyetlc- lere bakılırsa Alman baskısı Moskova 
..., ). enilerini kafmnlc daima mümkün- . bölgesinde devam ederken cenupta ge
._ niş bir Alman taarruzu belirmeğe baş-
'te ~eter ki. yeni seçilecek belediye reisi lam.J§tır. Hattl cenuptaki hareket Mos-

l>r. Beh~et Uz gibi en~ik bir zat ol- kova bölgesindeki hareketten de daha 

-...._ -..:~~.!::E~~~. ~_!~-- - SONU 3 tlNC-0 SAHİFEDE -

Alman topçuları bir ileri hareket esnasında 

.Mareşal Timo~cnko bir Rus 
köylüsiyle g(hil§iiyor 

" M·oıkova,, da 6rli 
idare ilan edild( 

Tinı.oc;enko az· 
)edildi, verine .. 
2enel kı..rmay 
başkanı 2eçti 

Sovyeı merJıezine g!den 
yolları yenı lıumandan 
ue Moslı~va garn!zonu 
ııwnan1lanı müdafaa 

edecelı •• 
Londra, 20 (A.A) - Moskovada örfi 

idare illln edilm:..ştir. 
Örfi idare ilanını bildiren emirname 

şehrin 160 - 200 kilometre batısında 
Moskovnya giden yolların müdafaasını 
vcbu bölgede nizamın iadesini cephe ku
mandanı orgeneral Jukof ile Moskova 
gamizonu kumandnnı korgeneral A.rtc. 
niefe tevdi etmektedir . 

• SONU 2 İNCİ SAHİFEDE • 

İlo§nutsuzluk uyandırmıştır. su lfddetli bir mukavemet göstermekte- memurlarına hita~ e~~~ demiştir ki : 
d . B 1 b b Alm J M k - Japonya bugün olum - Kahm yolla-_,,,,_ __ 

Şimali Yunanistana 5 
Alman alayı geldi 

ır. ununa era er an ar os o- ka ~-lr •~-- d b 1 k 
va önünde Sovyet müdafaa hatlarını nnm ~~ noaumın a u ~ ta-
müteaddlt noktalardan yarmağa mu- dır. Bugunk .. ü ~uhraru atlatmak ~m Ja
vaffak olmuşlardır. ponya her türlu fedakarlıklara hazır bo-

l..ondra, 20 (A.A) - Buraya gelen lunmalıdır. • 
haberlere göre Viazma bölgesinde Al- BAHRİYE NAZIRININ BEYANATI 

Lond:ra, 20 (A.A) - Londndald Yu- man lutalan Sovyet hatlarını yarmıılar- Tokyo, 20 (A.A) - Japon bahriye 
nan hükümctinlıı aldığı malOmata göre dır. nazın amiral Şiınado dün akşam radyo-
beş Alman alayı intizamı muhafaza için Orelde düımanın müt~addit tiddetli da memlekete söylediği kısa bir nutuk-
şimall Yunanistana j(Önderilmiştir. hücumlan Sovyetler tarafından püskür- ta şöyle demİJitİr : 

tülmüıtür. Vaziyet ciddi mahiyetini mu- • - Japon donanması yalruz Çin h&-
~~==~==~§3!!]~!=1 haf aza etmek.le beraber Ruslar dü~a- disesini halletmcğe değil, her türlü du· 
~ na parlak bir mukavemet gösteriyorlar. _ SONU 2 İNCİ SAHİFF..DE -

ÇcıTJ>1§4 çcırplfcı Almanlara uir dii§en Rus kadın askerleri 



- ::::: 

Japonya ölüm· kalım Moskovada ö1li idare 
yolunun ağzında ilan edildi 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SABİFI'11E • 

rum değişikliklerini de knrşılnmağn ha· 
rudır. 

Al\IEIÜKA İLE MÜZAKERE 

• BAŞTARAFI ı INcı sAiıtFı~oE -
MAREŞAL TİMOÇENKO 
AZLEDİLDİ 
Vişi, 20 (A.A) - Ofi • Havns AjansJ 

bildiriyor : General J ukofun Moskova 
Tokyo, 20 (A.A) - General Tojonun cephesi kumandanlığına tayin edildiğim 

harp knbinesi bu hafta sükUtu muhafaza bildiren emirname mareşal Timoçcnko
etmiŞSe de bugün düşüncelerini bildir- nun kumandanlıktan affedildiğini ifşa 
mcsi muhtemeldir. Zannedildiğine göre. etmektedir. Filhcıkika general Jukofun 
general Tojo Amerika ile mtiuıkereleri unvanları nrnsında merkez cephesiniıı 
tekrar ele almağa çalışacaktır. k d 1 

Fakat bu müzakereler kesilirse Ja- uman an ığı na vardır .. Bu kumandan-
. lık ise temmuzdan heri mareşal Timo 

ponyanm cenuba doğru bU" . . harekette çenkoyn a!t bulunmakta idi. 
bulunması muhakkak addediliyor. G . 

T · k b' · · t d'l .... ·· ·· encrnl Jukof 12 .şubat 1931 ta.rıhln-
010 a ınesının mu e ı gorunuşu d b 1 k 

ald tı d Ç"' kü ra1 T · hem en eri Kızı ordunun genel urma)' 
başve~~.ı~emuharbiy!~~~e:n de j~Hye ~tlı idi. Uhde,~~ daF~al bild''.ük me· 

d 
,,ı.ıuye er lllercn u;.wıse •m nn ıy se-

nazın ır. f · ı ...... 
.... +..,. '..,.j en o m~,ur. 

AMEıun.AYA PAZARLlK TEKLI..ı Mareşal Timoçenkonun göı.den düş 
Tokyo, 20 (A.A) - Japon hariciye mesi ve onun yerine general Jukofun ta. 

nezaretinin gazetesi olan •Jnpan Tayms• yini, Rusyada her zaman olduğu gib!, 
pazar günkü başmakalesinde şöyle yaz- zamanında ilan edilmemiştir.. Merkez 
mıştır : Japonya ile Birleşı.k Amerika cephe,şlııdeki .son harolcrin general Ju· 
'devletleri arasındnld münasebetlerin kof tarafmdan idare edlldiği aoç::ık .. im
şimdiki gerginliği devam ederse ve di öğrenilm:ştir. 
'.Amerikanın Sovyetlere yardımı tnyin Moskovanm eski garnizon kumandanı 
edilen dereceyi aşarsa Pasifik vnz!yeti general Artenief ise, bundan on gün cv
çok daha vahimleşecektir. Eğer Birleşik vel korgencralU~e terfi eden gcnernller 
'.Amerika devletleri Rusyaya tesirli bir listesinde bulunduğtından, daha yüksek 
yardım yapmak istiyorlarsa Pasifik mü- vazifelere taytn edildiği tahmin cd:l
nasebetlerinin iyileşmesini istemelidir- mcktedir. 
lcr. Bu mUnasebctlerln tanzimi için Ja
r>onyarun do~ Asyada sulhun tesisine 
mntuf siyasetine Amerikanın anlayış 
göstermesi IAzımdır. Amerika Rusyaya 
tesirli bir yardım yapmak l.stiyorsn ve 
bu yardımın Vladivostok yoluyle Pasi· 
lilden gecrnesl lAzımsa Amerika Japon 
ranm dostlu~na ehemmivet vermelidir. 

KAZANÇLARINI 1\fl HAFAZA 
EDECEK 
Tokyo, 20 (A.A) - Yiiksck askert 

ura reisl Miyaho gazetesine yazdığı b!r 
makalede Jrıoonlann elde ettikleri ka· 
unclan mUdafaava hazır olduklarını. 
istikbalde de milliyet meseles!nin tabi\ 
bir anlılşmaya varncaitını, Jaoonlnnn 
haklannı şeref ve suurln mUdafaa ede
ceklerini kavdetmektedir. 
YENİ KABİNE TOPl..ANTYOR 
Tokyo, 20 lA.A) - Domei ajansından: 
F.&ı.l başvekil prens Konoyenin hasta 

bulunmasına ve kabinenin devri mua
melesinin gcc!kmeslne rağmen yeni To
jo kabinesi 22 ilkteşrinde ilk lçtimaını 
ynl""rnktır. 

rrALYA. JAPONYAYI 
TE.5VlK EDtYOR 
Roma. 20 (A.A) - halya 3fyaıt 

m11hfilleri yeni Japon kabine~inin bcva
hntını memnuniyetle k r<tı!Amıışlnrdır. 
Bu mahfillerde beyan edilrliğine cörc 
Gçlil pakt siyasetinin kuruculanndan hi
n olan Konoye kabineal Avnıoa ve 
tızak Asvada yeni nizama muhalif olan 
~cvletlerle btr anlaşmava vnrmak ihtJ
:molin1n mevcut olmodıf;ını 'bütün f aoon 
milletinin gözü önDnde l.sbat etmiştir. 

ltalyan siyasi mahafili bu vesile t1e 
!}aponyanm uzak şarktaki veni nttam 
C!avel'lt1\J haklı görmekte. bunun avru
padakt nlmma muvazi yürüdü~ünG kay
Clcylemekte ve Oclü ı>akbn hnrbm t:tenlş
lemeslnl değil. bUııktı alakUl olmıvan 
C!evletlerl bertaraf etmek suretiyle har
bın tahd!dlnt istihdaf ettH!ini bndir· 
mekte ve Oçlü pakt es&!ab dahilinde iııe 
başlıynn yeni Japon kabin~ıdnln do~u 
'Asvada da Avrupada olcfo~ı gibi ha
yat Mhut davasının tahıtkkukuna te
vessül edebilece<Hnt ve ltalvan milleti
nin Japonya hakkında en ivi temenni
lerde bulunduğunu işaret eylemektedir. 

-------
/nf!ilizlere [!Öre 

• BA~TARAFI l fl'll('f ~AllİFEDE • 
knt Sovyet kuvvetleri bu taarruzları 
oüskürtmckle kalmnmıs. karıı taarruz
lar da yapmışlardır. Oüşmım nğır zayl
ı.ıta uğramıştır. Sabnh olmadan düsmnn 
bu çevrede bir nehri gecmei?e teşebbüs 
etmiştir. Sovvet kuvv,..tleri dfüımım kı
talımnın yüklendiği tekneler nehrin or
tMına f!elinceye kadar nteş etmeml,tir. 
f'Akı-t bundıın $onra ölclürücU bir mit· 
rnlvöz atesi açılmış. bir çok tekneler 
tnhrip ıodilmiş, dif,erleri derhal geri dön
mü .. 1 .. rdir. 

OC SEHtR C~Rt ALfNT>I 
Londra. 20 (A.A) - Mo.,kova rad

vo<ıunun dün ak<ınm bi1dirdl~ine r,5re 
cKrasnaya Svez.da> f't\Zetesi cephedt>n 
c:u telgrafı nlmı.,hr: B:oıtı istikan-l'!tlnde 
dümıanın dün üç şehirden kovuldui?t" 
hab.-r alınmıştır. 

cKra"naya Svezdu da çıkan telgraf 
'ludur: 1 nci Alınan tüm~ni cephenin 
bRtı iııtikametinde (0) remzi ile ~Ö•te
ril•n bir şehircl .. n kovulınııstur. Avni ke
"'imde ay~cıı di~er iki eehirden de düş
mıot\ kovulmmıtur. 

Londra. 20 (A.A) - Moskovay11 
k:ırsı Almnn t~~zu yavaslamıcı ac1 
ı-dHrnektedir. Fı>kat taamızun şidcletini 
hvbetti~i hakkında !'lt'imet yoktm. 
~uhraT11n ht-nüz. C?t'f'meclilq knnaatt cı,.. 
"'1\m edivorlıır. Orelrlen Kalenin,. hd~r 
Ru•1ar anudıme mt•kavı-met ı-rtivorlnr. 

Kalenln ö "'e." nde ·uvvet l k 
'-iicumlıır yapıvorfa,... Havalı\f cok fena
dır. Y nllsı ... ., hnzı•l·1··::.., a,.......,,ııtır. 

TACANROC DOSTO MO? 
c-nup Cf"nh,.sinde T C'.'anroı;ı\ın Al

"llaf'lRT' tarafmdan baaJi .... clnlr Londnı
va hl'll,er ~.-lmem1ctir. f:&er hu A1m,.n 
hııhıori doVrıı ı~,. Rn<ıtof için büyük bir 
tehlike teşkil edecektir. 

onF.SA VE. LENINCRAD 
Odesanın 8 gün evvf"l tahtiye..slnde 

~ınlar m'llzemenin büyük kısmını kur
tıırrrıı,.]ardır. 

Simal cephesinde Almanlar Lcnin
C?rada kartı veni bir hücuma mütemayil 
oörünmüyorlar. 

BAYRAM H Fl'A 1 M 
2 BOYU PROGRAM 

TAY YA E 
llnd ROGRA s 2ncl ROGRA 

~Jmhm ses kraliçesi MARI KUİ· 
Nf ve MTSIR TEGANNİ kralicest 
REDİA l\IUSAR!'ıi'nin cevirdiği 
icfimai yarayı nesteliyen. GÜNAR· 

:KAR hir anantn dinmez ıstmtplan .• 
MEKTEP ~ralarındnn dans salon· 
!arına ... Aile yuvasındnn ZEVK, 
ç;;F.FAllAT ttlemlerine dü en bir 
kızın hayntı.. 

f Yeni mevsimin ilk ŞEN~ NEŞELİ 
N FRANSIZCA SÖZLÜ 

TÜRKÇE SÖZLÜ - AltAPÇA 
ŞARKILI ŞARK MUStıdLt 
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Bu filimde meşhur aDUO CBİC 
l."'OUNG• leri yeni SWiNG 

dansında göreceksiniz... 

MATİNELER: 
KIZII\1 Duymasın: 11-%.20-5.45-9.J'l 
KARIM • Pntronum: 1-4.25-7.50 

?ASIN A TELEFON : 36 - 46 
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... 3 ... AZA :VÇYI !Z 
Kumların üzerine uvı.ndım. Bu kala

.balığın ortasında yeisime dalmış, ken
dimi yap yalnız hissediyordum. Kumsal 
:üzerinde kıvrılıp ynyılan dalgacıklann 
yeknesak oyununu sabit bir bakışla sey
rediyordum. 

Birden bire ayni!a kalktım, bir kaplı
cn kiraladım ve b~nyo kıyafetine girdim. 
.Mayom koyu mavi renkte idi. Erolla 
birlikte, onun yardımiyle bunu seçmiş
tim. Güneş denizin üstünde parlıyordu. 
sul:ırın üzerinde s:ınki bana yol göste
ren yaldızlı iz çiziyordu. Bu istikamet
te yürüdüm. Etrnfımdaki kimselerin 
bana bak.lıklannı seziyordum, çilnkü be.. 
' :ız cildim bu vaııık gövdelerle bir te-

zat teşkil ediyordu. Yann cildimi il'.,tne
hyecek olan güneş vurmas:.nı düşünerek 
belki de bana ar.ıyorlardı. 

Fakat cyarın> olmıyacaırtı ... 
Dost doğru önüme bakarak suda ilE'r

fodim ve nihayet ayaklarım yerden ke
tlldi. O vakit yüzmcğe başladım. Yüzer
ken de, güneşin mavi sularda çiz.eliği 
yaldızlı izi daima takip ediyordum. 

Birer birer bütün yiizticüleri geçiyor 
ve en uzakta olanlara yaklaşıyordum. 
nalgalar tarafına sürlikleniyordum ve 
öyle sanıyordum ki böylece diinyanın 
<·hür ucuna kadar gidebileceğim. Fakat 
dünyanın öbür ucuna kada,. gitmek iste
miyordwn. Sadece ha\•ntm öbür ucuna 

Tal<--be ~eCf'lt>yin 
C. . ocaklarında 

çahşabil~cek 

al' aza ida6Ce lle~eti 
ıazun gelen ted irıeıei 

aldı.. 
Gaz bulunmadığı cihetle evlerinde 

geceleri derslerine devıım etmek imkfı.
nını bulamıyan talebenin parti ocak bi
nalarında elektrik ışığı altında dersleri
ni hnzırlamalan temin olunması !cin 
vaptığımız neşriyatın partice naz.an dik
kate alındığını büyüle bir memnuniyetle 
öfirendik. 

Bize verilen malumata göre, neşriya
tımız üzerine parti kııza Idııre heyeti bu 
mevzu üzerinde çalı~m~ ve lnnirdeki 
bütün parti ocaklıırına teblisr,at yapılmı~ 
tır. Bu geced~n itibaren bütün ocak bi
'lal:ınnda talebe derslerini hezırlıyabi
lernklerdir. 

Bu çalı~malanndn tnlebeye nahiye 
ocak hevetleri heT türlü yardımı göste
receklerdir. 

----
Tal eh~ cumhur; vet 

ba vramına een;s öl
e· de ;stirak edecek . . 
Cümhuriyet boyramı münnsebetiyle 

29 ilk teşrin günü yapılatak tören pro
~ramı Üzt>rinde çalı~ılmaktadır. Törene 
mektepliler bu sene dz:ha geni, ölçüde 
i.stirak rdt>ceklerdir. Törene iştirak ede
cek okulların ba<ıında müdGr ve baş 
öğretmenleri Jle hiitün öğretmenler ko
vu renk elbiaeleriyle haZtr bulunacak
lıtrdır. Talebe yÜrÜyÜ!ıte üçlü mangal.ar 
nizamını gözeteceklerdir. 

c 

Hayat pahalılığı ve memurlar 

la a h 
f t)e yiyece 

y ucuz 
• e g ye-

• cek veril ~ es muhtemel 
Bütün memwıarın geçim vazi31eti düşünülüyor 

Haynt pahalılığı mevzuu hakkında 
ehemmiyetli tetkikler yapılmaktadır. 
Tetkiklere esas olmak üzere bir geçim 
endeksi hnzırlanmı~tır. Bu geçim endek
si yurdun her yerine şamil bir mahiyet 
arzetmektedir. 

Bir habere göre memur maaşlarına 
zam yapılmak suretiyle bir faydıı edile
ceği zanncdilmemektedir. Bu itbarla 
memurlara hazırlanacak bir esasa göre 
her ny muayyen nisbette yiyecek mad
deleri ve giyecek eşyası verllml'!si derpl§ 
cdilmiftir. Bu maddeler maliyet hesabı 

Yapılan tetkikler netlcC$inde muva- göz öünde tutularak, plynsnnın dunun
zcnel umumiye ve vilAyetler bütçele- . daki fiatlerle verilecektir. 
rinden maaş alan memurlann geçim va- Bununla beraber bu hususta verll-
7Jyetlerl göz önünde tutulacaktır. miş bir karar yoktur. 
~J.n~~=ı:ı~;~~ 

A manva · ıe ticaret .. 

A manyaya sat lacak 
başlıca maddelerimiz 

'l'ü:rfı • iman tkal'et anı a~ması metni üzer-inde 
dün de ~alqmala ,.a devam ediJdL. 

T.iirlc - Alman ticaret nnlqmuı metni örtüler, .alıunura balıklar, eardelya ba
üzerinde dün de çalışılmıştır. Yeni an- lıkları, her nevi taze sebzeler, her nevi 
lat1ma fiili takas esastna istinat eylemek- sebze ve meyve konserveleri, incir, 
tedir. üzüm, tütün, fındık, badem, Antep fıs-

ra d ltna.me alml! 
Bizim Almanyaya satacağımız mad- tığı, kaysı. likör, şarap ve her nevi ic;ki

n deler şunlardır: Cıınlı hayvanlar. hay- ler, zeytinyıığt ve her nevi yağlı tohum-

t lr. e te rar Sanat 
oh Har na qi e J.r:cef.ı 
Böl~e sanat okullarına devam eden 

tııleheden tasdikname ile ııynlanlnnn 
~onrndan nehari de,·am etmek üzPre 
müracaatlarında okullnra kabul ediJ
mrdilderi e.nlnsılmıştır. 

Maarif vekG.letinden gelen bir emir
de. hundan sonra her hanfll bir sanat 
okulundan muntaZAm tasdikname ile 
ayrılan talebedt'n gerek evvıolki okulu
na ve gert>k diğer bir ımnat okuluna 
drm~k istivenlerln aranılan şartları ha
iz: bulundl•klan ve hariçte geçirdikleri 
zaman 7.arfında nerelere.le ç.ıılı~tıklannı 
tevsik ettikleri tıııkdlrde bu okullara ne
hart olarak kabullerinde bir mahzur 
olmadığı bildirilmiştir. 

----••llW•-
Pi vasatla ş~ker yok! 
Karilerimizden bazılıın dün yııptık

lan milracııatlarda piyasada •eker bula
madıklıırmdan şikayet etmişlerdir. 

ihtiyaca belnğan mabelağ tekrıbul 
edecek nisbette §eker Istih,al ettiğimiz 
halde piyasada feker bulundurulrruıma· 
ıı nazan dik.kati celp etmektedir. Bir, 
iki gün içinde pivasıtda tekerin bulun
masına intizar edilebilir. 

vıınt maddeler, ham ve yan işlenmiş lar, ceviz kütüğü, pamuk, kendir ve 
deriler, kürkliik deriler, yün, tiftik, ke· benzeri mahsuller, krom, antimon, 
çi kıh ve diğer hayvan kıllan, ipek ve manganez, bakır ve benzeri ham mad
ipek halılar, kilim ve işleme yastıklar, deler. 
o-.,r../.;~..r~.r..r.r..a.r~~.#"~~~~~~~ 

v • e 
ceza ı es 

M ·· s ı:aıa,. Uea ddtını n ne,.eıe,.e aıa uıacağı 
Uınum müdürliifı ta,.afından fıara,.a fJağlandı. •• 

Beden terbiyesi umuıu müdürlüğü 
kulüp değiştiren sporculara tertip edile
cek cezalar hakkında kat'i bir karara 
varmt§br, Sporcular senenin yalnız ikin· 
ci. kanun ayında kulüp deği§tirebilecclc
lerdir. 

Bir defa kulüp değ{§tiren epOTCu bir 
sene, iki defa değl"tiren iki sene ve Üç 
defa değiştiren üç ıene müddetle hiç 
bir resmi spor müsabakasına lııtirak ede
mivecektir. 

Sporculara alt lisanslar senenin mu
ayyen iki ayında verilecektir. 

Bu ııuretle iıenc;llk kulüplerine dahil 
olan ıporculann nizam altında bulundu· 
rulacaklan ümit edilml'!ktedir. 

B~den tcrblyesl umum mUdürlüğO 
te,kiliitı tarafından tertip edUen reıımt 
müsabakaların hasılatı doğrudan doğ
ruya umum müdürlüğe ait olacakbr. Bu 
bmustakl talimatname resmi gnz:etede 
intişar etmiştir. 

Bölgece tertip edilen müsahakalann 
hasılata, masraflar ve aldat çakbktan 
ıonrn müsabaka yapan kulüpler arasın
da tııksim edilecektir. 

A. Sinen ası Bfl~ YRA DA 
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kadar gitmek, Erola kavuşmak istiyor
dum. 

El çantamda. kfü~ıUarsmla birlikte, 
kız kardeşim için bir mektup bulacak
lardı. O '"' kit h r şey bitmiş olacaktı. 

Arkama ba'kmndan, durma'ksızın ytl
züyordum. Çok çnbuk git'11ek istiyor
dum .. O kadar uzağa gitmek ki Asla ge
ri dönmeyeyim. Hiç bir korku hissetmi
yordum. Mnkul olnn yegane şeyi yaptı
cım kanaatinde idim. 

'Fakat birden bire bir su çalkantısı, ve 
bunun arkasından. ilk önce anlayamadı
~ım sözler duydum. Başımı çevirince, 
<'Ok telaşlı görünen bir başın. bir erkek 
ba-;ının sular nrıı.sındnn sıyrıldığını gör
dilin. 
-· Dönilnüz, dönünüz! Diye bağın

yordu bana. Sulann kabardığını görU
yor musunuz? Ndedeyse aksi istika· 
'tlette bir cereyana kapılacak sınız? Ge
ri dönünüz ... 

İtaatle bir yanm daire çizdim. Nicin 
itaat ettiğimi düsiinmeğe, harekeliıııin 
manasıilığını tahlile vaktim yoktu. Öy
le değil mi ya? Denize zavallı mevcu
diyetime nihayet vermek karar katisiylc 
girmi-tim. Halbuki işte tanımadığım bir 
adam bana kat'i bir emir veriyor, ben de 

_um _ _ 

buna derhal inkiy&t ederek sahile doğru 
dönüyordum. 
Şimdi düşününce bunu ancak şu şe

kilde izah edebiJiyorum! Bu seste mu
kavemet edilmez bir kudret vardı ve 
onu mtin::ıka~a etmek mevzuu bah is ola
mazdı. Benim için geri dönmekten baş
ka çare yoktu. 

Adam ynnımda yürüyor ve beni ta
rassut ediyordu. Cereyanın beni geri 
l'ttı~ını hissediyor, fakat bütün kuvve
timle buna karşı mUcadele ediyordum. 

- Gayret, gayret' diye beni teşvik 
l'diyordu. Mükemmel yüzüyorsunuz .. 
Sahile varacaksınız. 

O vakit gerçekten, çok usta bir yUzO
cü olduğumu ve sahile varacağımı on:ı 
ispat etmek heverini mukavemet edil
mez bir şekilde hissediyordum. Kıvrak 
ve azimkôr bir hareketle voldaşımın hi-
7asmda kendimi tutuyor ve suyu rahat
lıkla yarıyordum. Fakat çok geçmedrn 
daynnamıyacağımı hissetmeğe başla
dım. Antremamm yoktı . Adalelerim 
ıpaslnmıştı. Fazla olarok bayılacağımı 
ruılıyordum. Çünkü sabah hemen hiç bir 
şey yememiştim. Sahilin haltı pek uı.ak 
olduğunu görmekle endişem artıyordu. 

- Vücudunuzu gevşetiniz. nercdey-

se vnrıyoruz .. Daha bir ıız gayret. .. 
Faknt yaklaştıkçn bncaklarımın ağır

laştığını hissediyordum. Kollarım ise, 
kudretsiz ve lüzumsuz bir cisim haline 
geliyordu. Bir kulaç bile ilerliyemiye
ceğim anın muhakkak çatacağını anlı
yordum. Nevmidnne mücadele ediyor
dum. Nihayet. tıımamiyle kesilerek de
nizin dibine batacağımı tam hissettiğim 
saniyede, dinç bir el çenemi yakaladı! 

- Dikkat, doğru durunuz... Kuşn~ı
ma ili§iniz ve bir tek elle harekete de
vam ediniz, böyle daha kolay olacak. 

Yine sesindeki n.iknatisit tesirini gös
terdi ve onun tarifi gibi hareket ettim. 

O, kudretli bir yUzilcü idi, şaşkınlı
ğım ve pcrl~nlığım içinde. gayri şuuri 
hir surette, denizin yağladığı adalclE'ri
nin hareketine hayrım oluyordum. Ni
hcıyet karnyn bastık. O vakit beni kollan 
r rasına yaknlıyarak sahile taşıdı ve bir 
çadır altında, eşyalnriyle birlikte bu
:unmakta olan bir ytin battaniye içine 
beni sardı. 

Sonra, nzlmk5r bir tavurla vUcuduma 
masaj yapmağa başladı. 

Kalabalık etrafımıza toplanmıştı, fa
kat hal~knrım onları uzakla~tırdı. 

- Ü i 'l' 1\1 t.:" f -

... 

Dr. 
z' z r eıı 

ayrı ması b 0 yük 
bir kayı ır 

-0---
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sun ... Ve yine onun gibi vücuda getire
ceği eserleri tcabbütlc sevsin .. 

Belediye a7.alanndnn kimin bu vazife· 
ye seçileceğini hilnıiyonız. Ynlnız şunıı 
kaniiz ki yeni reis mcsaic:ini kolnvtnşb· 
rncak güzel iirnekJcrc mnlil•tir. K~rulnD 
makine)i daha tlyade tekemmül ettir
mek imkanlnn da vardır. 

Dr. Behçet Uzun mebus seçiJınesi• 
şimdiye kadar İzmirin haynnn masrtlf 
olan enerjisinden bundan sonra, daba 
~eniş saltada ve bütün memleket hesJ• 
hmn istifade edileceğini göstermektedir. 
lzmirliler bunu diişUnerek mütcscUi 
olabilirler. Teşrii hayatta Behçet tJt· 
dan verimli calışmalar beklenir.. ()nO 
yakın bir tıtide daha mlihlm mevkilcrd0 

göreceğimizden de eminiz. Sayın dokfo· 
rn bundan sonraki mesaisinde muvaffıı· 
kıyetler temenni ederken İzmirin biç 
bir znman nzalnııyacak olan takdir ,,., 
sevgisini burada daha bir defa tclı:nıt· 
lnmağı vnzire bilmekteyiz.. 

SEVF.CET ILG Pi 
------

Anadolu ajansının 
yeni z-ınir müme i!J 
Anadolu ajansı, İz.mirde şimdiye tca· 

dar mevcut olan muhabirllğint, mfuneS"' 
silli~c tahvil etmiş, merkez baş muhat• 
rirforlnden radyo ve dikte servisleri şe· 
fi R. İhsan Barlast bu vazifeye tayin f!'/" 
lemiştir. 

B. İhsan Barlas arkadaşımız şchrhni• 
ıe gclmis. vazifeE:ine bacılamıstır. 

Y . r ... İN!.•. 
-------

İzmir hfıkim namzetliği.ne Hukuk fa• 
kültesi mezunlarından LütfU Boıcalı 
tayin edilmiştir. * İzmir emniyet bns komiserlerinden 
Şerafettin Do~nn ile Ed:rne baş komi· 
serlerlnden Abdullah Galip Oralın bC· 
cayislerl yapılnuştır. * Memleket hnstanesi hem.şirclcrin
den Bn. Asiye Yucasan Kızılay baStıı 
bakıcı hemşireler mektebi talim heyeti 
emrine verilmiştir. ------

A Jıerlilı t .d balı 
halıfıında bir em ,._ 
Bu yıl orta, Lise ve yUksek oku~ 

kız falebesinin nskerllk tedrisatı y1,; ... 
kitaplar Uzerinden yapılnca~ maarif ~ 
kaletlnden bildirUıniştir. Erkek talebe
nin kitapları tnbcdilinceye kadar bı,mla· 
rın kız talebe kitaplonndan veya gec;e11 
seneki kitaplaroan istifade etme1eri rnı.ı
vafık görillmüştur. 

---·----
BOBKOVADA 
P rti oeak ongresi 
Bornova CUmhuriyet partisi Eneııe 

ocaCJ.nın senelik kongresi kau idare he
yeti azlsından B. Cemal Kavukçunutl 
başkanlığında belediye reisi Ethem Be
gin ve nahiye mildUrU Namık Sezıtinlıı 
iştirakiyle yapılmışbr tdnre heyeti ~
poru kabul edilerek seçime geçUmiştit• 
HUsnll Kemal öıokan, Enver Atae8ı 
Abidin Iber, Hamdi Keten, Salih Tekeli 
oğlu idare heyeti asli azlilıklarına intibaı> 
edilmiştir. Mürahnslıklara da Envet 
Ataca, Abidin lber, HüsnU ÖzokeJ>
Hamdi Keten seçılmişUr. 

YE İ 
·········-··· 

A K E T ( imar) 
Bu derginin 123 - 124 üncü sayılnı1 

çok güzel ve dolgun bir şekilde intlşıl1 

etmiştir. 

Behcet Uz'un dünkfJ 
• 

faali veti 
- RASTAl(AFI 1 lNCf SAnfFJ.".Jlf<~. 

Belediye rdııimize mebusluğa intlhl.\ .. 
bı dolııy111iyle dün yüzlerce telgraf "; 
mektup gelmiş. dün kendisi de bir ço 
:ı:iyaretler kabul etmiştir. ., 

Öğleden ıonra belediye daimi eıı~· 
meni Dr. Behçet Uz'un r iyasetinde ıfl'1 .. 
him bir toplantı yapmış, bazı kararl~f 

• 11' 
almışbr. Bu meyanda Hatay caddesın 11 
(eski Mısırlı caddesi) beton ve asf• 
olarak inşaıı ihale edilmiştir. u 

Fevzi pıışa bulvarının kanalizıııyo~c 
bitmiş, dünden itibaren caddeye pnr 
döşenmesine başlanmıştır. Bu bulvııır: 
reisimizin en müh~m i~rııatı~dan ~~rı .. 
dir. Buraya elektrik dıreklerı de dık 
meie başlanmı!lltır. 0 

ismet paşa bulvarını B_aım~ban}!I\ 
bağlıvncak olan 500 metrelık bır yodO.
konaliz.asyonu tamamlnnmı~, parke 
şenmesinP. ba!ll}anmı, tır. .. . kıı .. 

Yeni Asır idnrcsınin saıı:ındakı ıo 
ğın asfalt döşenmesine başlanmıştır. [iCi 

Karşıyaka rıhtımının bir kısmiyle 
yol inşaah bitmiştir. . ef1t1' 

KaJlllVakadıı ve lzmirdc bt>lec:lıY ,
ağae dikme fe.aliyetine dün başlanıfl~
tır. ~hrimizin bir çok yer)l"rine ~<:Zoo 
nan plan mucibince yeniden • 
kadın acnı; dikilecektir. 
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y AZAN : rn .. ;oRIK DAVfS 

O lllCllad IJeş mezar, ölüsünü llelıllyen o lıorhunç 
.. llot mezar flütün dehşetiyle görünüyordu-

-JJ•• 
.,,_ ..... Çabuk geliniz. Size büyük ibtiya- anı bildirdiler. 

't'arl Dedi. Detektif akşam üzerine doğru hasta-
.,._t.tlkrofonu yerine korken Liyatayı neye geleceğini biJdirerek Liyetanın ya
L -. ~ir titreye tuttu. Ya meçhtıl cani nından aynlabildi. 
~ftcn evvel gcliree, ne yapardı) - 7 -

8.ı Yardımına kim yeti§eCektH BEKLENM.tYEN TEVKtF KARARI 
~lan düşünürken birden banyo da- Hakikat, o gün ak~am üzeri Raben-
...,... 1l Penceresinde hafif bir tıkırdı stUt hastaneye u~radı; bir hasta bakıcı 
~'il. Fakat ayni zamanda kapı da bir hem~ire detektifi kaptan Brukııun oda
' L~hilln durduğunu da duyunca, de- sınııı. götürdü. 
~vır nefea aldı. Hakikat. bir dakika Kaptanın ynnı basında \azı Liyeta 
~ Rahengut Liyatanın yanına girdi. oturnynrdu. Detf"ktifi r.örünc:e hemen 
~ Penceredeki tıkırtı da durmuıtuf kımm:ı ko111tu; korku ve heyecan ile: 
"-'Yata detektifi görünce: - Delirmek benim için bir şey de-

!f.- Bay Rabengut. dedi. Sizt babam ~ili Dedi 1 Budanın laneti ıimdi benim 
"'l döndüğü için çaiırclnn. Haatane- üze"1me düşUvorl 
~ lblice kactığı anlatilıvor: ıece ya- Det,.ktif sakin bir eda ile: 
~- ~Cil adamlar kendisini aokakta - Meyd,.nda hlc bir st-v. hlc bir Ja-
~lar. net yoktur. Ortada henüz kim olduğu hi-
"-t~ sedrdiler, belki de mec;h61 linmiyen bir cani var. insan kanı dök
'-, ~lann arasmda idi. Bay Raben- "'ekten hic; c,.kinmiven hir mahluk var. 

ld .. ta çıldıracağıml Bu car-1 bir defa elime düşer!!e ... Dedi. 
~...,_Matmazel Llyeta .• CanL babanız- - Fakat bu cani neden böyle hare-
~ hlr c;ok teYler öğrenmiş olmanızdan ket edivor. Masum ve ıoakin lnsanll'ln 
~rf neden öldürüyor) Ortl'!da cinayet işle
t-.~~ bunlan ı8vllycn detektifin göz- mealnl mucin olacak hiç bir şey yok. 
t.ii ~etaya değil. uzaklara ·ye karan- ki ... 
~ bakı,.ordu. Rabengutun gözü - Bunu i5<!renmek lazımdır. 
~e yine harlkullde bir manzara ha- - Bay Raben~t. ben d .. bu csran 

OllllQştu: vırtma~a ealışac~~ım; aksi takdirde cı!-
~~ordu; o mahut bot mezar, dıT,.c:ai?ım 1 
~ bekltven o kOl'kunc; •• bot me- Kantan Bruks vattıiı yerde inlivor-

I ~tGn dehıetiyle görünüyordu. du. Çünkü evvelki ""'"~e hıı•tımeden -
""'>"l"ta birdenı '-Al~ anlaınlmrvan şekilde -firarı sı,.a-
i\:. ~a~ut lpretl de aldım! Oedl .. ,nda varnlarını., pans1marılan v .. rinden 
~f bu eöderi duymadı bne. O, ka.,,...,~ ''e yaralar vr.niden açılmııJtı. 
~~ .özlerini duyuyordu. Pirifa- Rabf'nO'\lt lcııırvolanın bir ltenatına 

oturat?lt kaptana: 
L.. """':.Bu mezar; kötü ruhunun kötülOk- - Konuşabilir miılniz) Diye aordu. 
~ Wa bir şey düşünmtyen mah- Kal"t"n can·u~ ntr aeale: 
~ rnaluıusturt Oivordu. - Rlr azl Dedi. 

~~l>enııut bu aöz.lerin ne demek ol- - Bundan heıJ sene evvelki seyahti-
~'1 anladı. Fakat bunu genç kıza nb:i h~tt~lwor musunuz) 

tnıak lbım değildi. - Eveti 
t11...8Gt!fn wreee evde yalnız kaldılar •e - O zııman yeşil Bude.dan korku-
~~ hadiseyi endişe ile beklediler. yor mıorlunıız? 
' t htc; bir vak•a olmadı. gece aııha- - Hayırl 
,ltadar aakn ge(ti. - ~iz de ellerini Jak Danhavmın ka-

L:ı'\.J.Jeyln, detektifi polla idaresinden nivl,. boyamııı olar-1ıırdım rrı.ısınız? 
~ilin ha.taneden kaçtığını hı:ıherdar Kaptan Urkmii'! b•r hııl ile: 
~ •e hutaneye de kaptanı aldırma· - R t TM F. n t - _ 
-.tc;:=o~=~aaıı:xacaaaaa~~ 

Almanlara Rôre Sovvetlere göre 
''4ftARAn 1 tNct SAHiFEDE -

~ EDiLEN TAYYAUl.ER 
la birind teşrin gllnO ve 19 pcesl dU
~ da.nan tayyarelerinin sayısı 9-1 
~'*·" Bu arada alınan diğer ha
~ ıar. bava savaılarmda 61 ve 
~ .-.. kuvwtleri tarafından da 28 
i;>" t.yy__. do.nruimU~" Bun 
~ ~ tayyare de yerde tahrip 

ltt;ıu.:·20 (A.A) -Alman Savq tar
~ dtlıı blriblrinl takip - .ı.ı.. 

hülade •e bUyUk muvaffalaye~ 
~;".'. Sovyetlf!rin kıta toplantılarına. 
~ ve mUpılrale yollarma hil
IL ebniflerdir. 

L:'.:~ hava prt1anna ralmen bUtUn 
~ llatıesn dıhl1inde cenyaıı etmif-

' a...._~ bombardımanlar neticestnde 
~lu hatlan, muhtelif noktalarda 
~ ft uzun mesafeler içinde ray
~~ mikdarda otomobU tahrip edil
~· Bir çok tank ta ya tahrip olun
~=ri çekilmek mecburiyetinde 

Sou yet h {i lı'iimeti 
Samarava taıındı 

TENi ASIR SARIPE J 

Borsa 
t)zOM 

1005 S. Süleymano'\iÇ 40 
437 Y. ı. Talat Ku. 45 25 
360 Vitel 47 
307 S. Gomcl 47 
251 j. Kohen '1 
202 M. Kuşakçı o. 45 50 
167 M. lzmir o. 47 
128 K. Taner 44 50 
123 Betino Gabay 53 50 
114 Anadolu İnhbjaf 46 

94 Avni Meserretçi 47 50 
79 inan şirketi 47 25 
79 Nizamettin Pirinççi 49 50 
63 Reşat Leblebici « '15 
59 Albayrak 47 50 
58 Eli Benbenşti 45 %5 
56 j. Tannto Ma. 48 
M Şükrü Ogur 46 50 
49 Nimn Fadıl 46 
49 Manisa B. 8. 44 50 
4% j. B. Elyezer 48 50 
31 Necntf Börekçi 47 25 
25 M. Ruso ı$1'k 46 

17 Muharrem Kayhan 45 
17 Aron Politl 45 50 
15 H. Nazmi 46 
10 B. Alnuaki 47 
10 A. Kadranel 47 

9 Ahmet Tabak 54 
8 Hayati Börekçi 44 50 
1 F .. chio Kohen 47 %5 
6 M. Uslu 48 50 
5 M. R. Nazlı 44 50 
2 t)züm Tanm 50 

ıq:;s Yekfın 

96801 &ki yekfin 
10073!' Umumi yek6n 

48 50 
51 
54 
52 
50 
53 
51 
49 
53 50 
46 50 
49 
48 50 
52 so 
45 50 
47 50 
46 25 
52 
49 
46 
46 Sfl 
48 50 
49 
46 
47 51) 
48 
46 
47 
47 
S4 
45 50 
47 25 
48 50 
44 50 
50 

KULA DOKUMACILAR CEMlYE- li rey ile seçileceği sekiz azidan teşkil KARSIY AKA 
Tt NtZAMNAMESt: Eder. Bunların müddeti iki sene olup · 

1 - Cemiyetin adı Kula dokumacılar birinci sene nihayetinde kurra atılarak MAKBULE KEBARE 
cemiyeti. merkezi Ku1a kasabasıdır. yarısı değişir. Neseben veya sihiriyet do- Biçlıl. DiJılf ve Şaplıa 

2 - Cemiyetin siyasi işlerle bir ala- layı.siyle usul ve furu ile birinci dere- i L d 
kası yoktur. cede olan civar hısımlnr idare heyetin- Ç ÇeH yur U 

(CEMtYETtN MEVZUU VE de bulunamazlar. Seçilmiş bulundukla- Bir buçuk aydan beri İstanbulda moda 
GAYES1) nnda fazla rey alan kalır. Ve reylerin iizerinde tetkiklerin! yapıp bir çok ye-
3 _ Cemiyetin mevzuu: El tezgahla- müsavatı halinde kurraya müracaat edi- nilikler elde eden yurd müdürü İzmire 

rı dokuma işidir. Gayesi dokuma el tez- lir. avdet etmiştir. Sanat Aleminde sonsuz 
gahlarının kıymetini ve temin edeceği 11 - Geçen maddeye göre yapılacak bir zevk ile çalışan MAKBULE KEBA· 
faydaları halkımıza anlatmak ve her eve seçim belediyenin tasdikından geçtikten RE talebesini büyük bir itina ile yetiş.
bir tezgah kurulmasına ve bu işin mem- sonra idare heyeti toplanarak kendi ara- tirmekte ~ ay gibi kısa bir zamanda 
ieketin umumi ve esaslı bir sanat haline lannda bir reis, bir reis vekili. bir ka- maarif müdilrlüğünden musaddak dip
getirilmesine gayret ve bu gayeye vu- tip ve bir veznedar ve iki kişiden mü- loma vererek mezun etmektedir.. Kıt 
sul için ustalar celbiyle öğretim evleri rekkep bir mürakabe heyeti seçer. Ka- devresi için kayıt muamelesi her gün 
açmak ve icap eden her tilrlil tedbiri tibin hariçten tayini de caizdir. Ancak sabahley!n saat 10 - 12 ye kadar yurtte 
almak ve bu suretle dokunacak her nevi bu suretle toplantılarda rey hakkı ol- yapılmaktadır. Yakında kayıt kapana
mensucatın sağlamlık, güzellik, noktala- mayup bazı hususatta tenvir maksadiyle cak, derslere başlanacaktır. 
rından dahil ve hariçte rağbet olunacak söz söyleyebilir. 21-26-30-2 
vasıflarda ?okunmasını mürakabe ~ah- 12 _ tdare heyeti a:z8lığı fahridir. An
reçlcr temın ve satı~ de~et ~ ~ığer cak cemiyetin mali vaziyeti müsait bir 
t~ıraftan dutlu.klar .tesısi ve ıpek ıstihsa- §ekle girdiğinde umumi heyet kararı ve 
lıne dahi teş~ı~at. ı~siyl~ kazanın .~kti- belediye meclisinin tasdikiyle icap eden
sadt. vazl.yeünın ıyıleşmesıne ve duzel- lere maaş veya hakkı huzur verilebilir. 
mesme hızmet e°?'ek ve dokumacı esna- 13 - İdare heyeti haftada belli olan 
fından fakir ve bıçare olanlara ve mem- b. Un tl k Ad· ı·· d 
l k l f d 1 i 1 il k .. la- ır g mu a a u ıyen ve uzumun a 
e ete at ay a ı ş ere m m un o . · aıı ti il f k ı·d to 1 v 
b·ı d kta iba ttir reısın e&Ve e ev a a e pıanır. e 

ı en yar ımı yapma n re · bakıl ı·· ·· ··1 · 1 ı · t ması uzum goru en ış er e cernıye 

MUessis ad.tar azalarından mUracaatta bulunanların 
doğumu dileklerini tetkik ve bir karara rapteder. 

1 - Seyltall M. den Mehmet 
oğlu Ha111 GUlcU 

2 - Zaferiye M. den Mustafa 
oğlu İsmail Yılmaz 

3 - Kızılkaya M. den Hasan 
HUseyln Altay 

4 - Mahamit M. den lsmail 
oğlu Ahmet Tanıl 

5 - U"akı M. den Ahmd otlu 
Mustafa Şapçı 

6 - Seyitali M. den İsmail oğlu 

1 - Bir meselenin müzakeresi için 
1309 azanın yarısından bir fazlasının hazır 

bulunması şarttır. Kararlar ekseriyetle 
1307 verilir. Reylerin mlisavatı halinde rei

sin bulunduğu tarafın reyi tercih olu-
1318 

1328 

1339 

nur. 
il - Makbul bir mazereti olmakswn 

Ust üste Uç toplanmada bulunmayan azl 
idare heyetinedn çekilmiş sayılır. Ve ye
rine yedeklerden biri alınır. 

KEMALPAŞA iCRA MEMURLU -
CUNDAN : 
Armutludan Süleyman Salca 200 lira 

borçlu Armutludan kasap Süleyman 
oğlu İsmail ve oğlu Süleymanın bu bor9 
iç.in birinci derece ipotek fl'Östermit ol
dul<lan Örenin çarşıtlı mevkiinde tubat 
930 tarihli 42 numaralı tapuya müste
nit 240 lira muhammen kıymetli 3 ze,.. 
tin ağacını şamil 3 dönüm çekirdeksiz 
üzüm bağı satılmak iizere müzayedeye 
verilmiştir. 

58 (Si) N. Alpyörilk 31 32 !5 İsmail Tokul 1313 
Ill - tdare heyeti her ay sonunda U

tibin bUtiln muhasebat ve muamelltını 
tetkik eder, Ve bir karara rapteder. 

11 / 1 1 /941 tarihine milsadif aalı g6-
nü Kemalpafa icra dairesinde 11 den 
12 de yapılacak birinci artbrmada tek
lif edilecek bedel: Muhammen kıyme
tin % de 75 ini bulduğu takdirde ihale 
edllecelctlr. Noksan bir bedel teldiA laa
linde müşterinin mülzemlyed baki kal
rnalc tartiyle arttırma müddeti 1 O gla 
uzatılarak 21/1 1/941 tarihe mll•dif 
'!uma g{lnU ayni aaatta yapılacalı: ikinci 
utbrmaaında en aon •e en fazla ..Oe
cek bedel mukabilinde lhale o)an.eak
br. Almak isteyenlerin muhammen kıy. 
mete göre % de :pedi bucuk depo alt
çeai veya milli ve muteber blr banka 
'llektubivle ihale ..kitlerinde icra dalı
Teainde hazır bulunmalan ve fazla iza
hat iateyenlerln bu günden itibaren ac;dt 
bulunan prtnameyi görüp tetkik eyle
meli Te bu mülk üzerinde bir g6na hal-: 
ve alacak iddiuında bulunan klımelerin 
ilan tarihinden itibaren 1 S cün içinde 
vesikalarivle birllkte dairemize mUrac.
•tlan. Akal halde haklan tapa alciliyle 
aabft olmayanlann payJatmadan harlo 
tutulacaJdan flln olunur. 4428 (22 7S )' 

No. 1 
No. 8 
No. t 
No. 10 
N 11 

45 (CEMtYErE GtRMEK VE 
'6 CEM1YETTEN ÇIKMAK) 
47 50 4 - 18 yaşından kUçUk olmayan, ağır 
sı hapis, hırsızlık, dolandıncılık, emniyeti 
58 sui istimal, hileli suçlarla mahkQm ol-

14 - Reis cemiyetin milmes.Widlr. Se. 
net ve icap eden diler bUtiln muamelit
ta cemiyetin milhrünil kullanmak reise 
aittir. 

o. tNctR 

ım tncir T. A. Ş. 
288 H. ~~l 
175 B. S. Alazrald 

94 Akseki T. Evi 
68 Konyah Sükril 
41 İni ve Ali F~i 
37B.A.~ 

H 
17 
13 50 
19 

Z5 
18 '15 
21 su 
19 

mavan ve medent hallerden mahrum 
ediİmemiş bulunan bizzat ve bilvasıta 
dokumacılıkla m~gul olan ve olmak is
teyPn her ~hıs cemiyete alınır. 

Ve nUfus kütUğilne ~öre hilviyeti ka
yıt edilerek imza ettirilir. 

Mahkemelerde icra dairelerinde ve
salr devairde cemiyeti reis temsil ede.r. 

15 - Sarfiyat idare heyeti karariyle 
)"Bpılır. Masraf ve makbuz senetlerinde 
reisin ita emri bulunmak lazımdır. 

18 25 
19 25 
15 25 
14 

18 25 
23 
15 !5 
zo 

Cemiyete girme evsaf ve §eraitini zayi 
('denler memleket haricine nalnl ve 
sanatı terk edenlerin cemiyetle alAkası 
kesilir. 

16 - Her türlil tediyat ve reddiyat 
idare heyeti kararı reis ve vemedarın 
imzalan ve cemiyetin mUhürU ile yapı
lır. 

32 t Hakla Vttal 
%7 A. Pa,aıno 
%5 M. lmür oflu 
21 N. Rörekcl 
11 Y. f. TalAt 
10 ffifa~ 
90 Benmayor B. 

!144 Yek6n 
5AA73 F.-;ki yekun 
81067 Umumt yek6n 

15 75 
H 
12 
19 
25 50 
18 

15 75 
14 
1$ 
19 
25 50 
18 

(CEMfYF..9rlN ŞUBELER!) 
5 _ Cemiyetin merkezi olup §Ubeleri 

bulunmıyacaktır. 

(CEMİYET UMUM? HEYm'lNtN 
NASII .. KURULACACI) 
6 - Umumi heyet her yıl teşrinievvel 

ayının ilk Pazar glinllnde alelAde ve 
idare heyetinin kanm veya kayıtlı a7.A
dan yansının vereceği takrirle fev~a
lade toplanır. Ancak bu her iki şekilde 
vaki olacak toplanmalar idare heyetince 
ittihaz edilecek karara müsteniden be
lediye meclisinin truıdikiyle ve göndere
ceği bir mümessilin huzuru ile yapılabi
li~ Ve umum! heyet toplantılanndan en 
ız Uç gOn evvel cemJyet azllartn* .nm
nameler dağıtılır. 

7 - Umum! heyet topantuında mOa
kereyl idare etmek için muvakkat blr 
reis blr veya iki kltip seçilir. Kltipler 

1 - Ceemlı za1'tt hulAaıHtnm tetkiki ceryan eden mlizakereyi hüllsaten za-
2 - B .. lr.diye relal intihabı l>ıt ederler. Bu gibi toplanmalarda ka-
3 _ Divanı riyaset dllimi •e lb.tlau rarlar ekseriyetle wrlllr. Reylerin mU-

tZMtR BELEOtYEStNDEN t 

Belediye meclisinin 941 yılı ikinci 
teşrin devre içtlnr-.lıtnnll 311 1/1941 
pazartesi günü saat J 7 de 'bP.•ıe"acağın
dan nvm azanın aşaftda yazılı hu~
tt mü~kere Ye lc"rara bağlamak Uzere 
~51'teri1,.n gÜn ve eaatte belediyeyi tet
rlfi•ri i1ln olunur. 

RUZNAME r 

eenGment .. ri lnrihabı Eavatı halinde rei:ıln bulundu~ tarafın 
4 - Riyasetin Q41 yılı çabtma npo- reyi tercih olunur. Ve fevkallde olan 

runun tetkiki toplanmaya ııebep olan hldiaeden bafka 
5 - E"dimenlerden verile-cek işler bir şey müzakere edllemez. 
6 - Makamı rivaset tarafından ye- 8 - Umuml heyet müzakereye besla-

niden yapılacak teklınf"T. yabilmesi için kayıtlı azlnm yarısından 
(2277)' bir fazlasının huzuru prttır. Yapılacak * yoklamada bu mikdar ulnm bulunma-

I _ f nönll caddesinin Poligon lc6p- dığı anlaşılırsa toplantı bir. hafta 90nra
rüsünden itibarf"n tumtik yolun baslan- ya bırakılır. Ve bu d~fak1 toplanmada 
ı:ocma kadar olan 260 metre boydaki me-vcut bulunanlarla mUzakere yapılır. 
,.0 senin paket ~ıılarivle e•ı\!ılı tamiri. (CF.MtYETtN UMUM! HEYETİNİN 
Fen iıleri mlidürlüğnnden 35 kutuş ınu- VAZlFELERl VE SALAHtYETLERl) 
lcahillnde tf'darllı: edilecek keşif Ye f8ı1· 9 - Umuml heyetin vazifeleri §Unlaı
name111i veçhiyle kanalı urflı ,.\c.iltrnPve dır. 
konulmuştur. Keııif bedeli l 340R lira I - İdare heyeti seçmek, bu seçim tşi 
(ıf\ kuruı muvakkat tf"minatı 1005 lira belediyeden gönderilecek bir memur 
66 kuruıtur. lhı:ıl~111i 5 / l l /941 c;arşam- suretiyle umumt heyetçe seçilecek mu
ba günü aaat 16,30 dı:ıdrr. 2490 sayılı rnkkat reisin riyasetinde yapılır. Bun
kanunun tarifah dahilinde hazırlanmış lar reyleri tadat ve ekseriyet kazanan
t,.klif mektuolan ihale günü azami ııı•at ları tesbit ettiktn sonra istifa ve vefat 
15 30 a kadar encümen riyasetine veri- E:denlerin yerlerine alınmak üzere akal
lir.' liyette kalanlardan yedek olarak bir o 

2 _ lnciralhndalci dere yatağının te- kadar daha esamt ayrılır. Bu neticeye 
mizlet•i•Hmeai 'Ve hazı tPdbirler alınma· dair yapılacak zabıt varakası kayıt ve 
sı işi, Fen işleri müdürlüS?ündeki keşif t?sdik olunmak üzere belediyeye veri-
ve şartnameal vechivle ac:ık f'ksiltmeve lır. 
konulmuştur. Keşif bedeli 41\2 lira 21 II - İdare heyetinin bil!\mum mua
kuruş m11Takkat teminatı 36 lira 20 ku- melat ve muhasebatı ve tanzim edeceği 
ruştur. Taliplnin teminatı iı banka!lına plançoyu bütçeyi ve duhuliye ile doku
vatrrarnk makbuzlariyle ihale tarihi olan malardan alınacak damga reisimleri 
5/11 /941 çarşamba gilnü aaat 16 da mikdarını ve bü~eyl milz3kere ederek 
enc-timene miiracaatlan. karara bağlamak, umumt heyetçe ince-

21 25 31 4 4437 (2276) lenmesi arzu edilen bazı işler için üçer 
veye. beşer kişilik encilmenler kurula
bilir. 
(İDARE HEYF.TtNtN NASIL SEÇt
J.ECECt VAZtFE VE 
SALAHtYETLERt) 
10 - tdare heyeti umumi heyetin giz-

(SONU YARIN) 

lzndr CUntlmPlyet Kız Enst~fl.sft IJımall lnsaatı 
Keşif lledellne yüzde on ııaveslyle yeniden 

elıslltmeye t;ılıarılmqtır .. 
İzmir Cümhuriyet Kız Enstitüsü binasının harict ve dahili sıvasiyle yağ

mur oluk ve dere ve karo fayans ve müteferriatı inşaatı 15266 lira 92 kurut 
bedelle 20 gün müddetle lcapab eltsiltmeve konmu• olup eksiltme 17/11 /, 
1941 pa:uuteal günü aaat 1 1 de İzmir Nafia müdürlüğünde mütqekkU komt.. 
yon tarafından yapılacaktır. 

Bu işe ait kctlf, silailei fiat ccdveli, prtnameler, mukavele projeel Nafta 
müdürliii{ünde tetkik olunabilir. 

istekliler 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazrrlayacaklan 1 145 lira J 
kuruşluk muvakkat teminat ve ihale ~nünden üç gün evvel Nafia müdürlüğüftoo 
den alacaldan ehliyet vealkuı ve 1941 yılına ait ve ticaret od.. Wges1nl 
muhtevi hpah mlibGrlü teklif mektuplannı 1 111 1/1941 pazartesi sUnl 
aut ona kadar konıUyon reialiiine makbuz mukablllnde

0 

Yereeelclerdlr. 
Postada .ak! seçikıneler kabul edilmiyecektir. 21 29 408 (2276)'. 

tzmır Ceza ve Tevkil evi Mtkltlrlttlllllden: 
Ceza ve tevkif evimiz aanayilnde imal ettiğimiz mallan çarwı ve pazarlarda 

çok ucuz fiatla ceza evinde perakende ve bıw kayıt •• .-?ta baih olarak top-
tan aatılmaktadır. 21 2S 30 3 4431 (2278) 

Menemen Belediye Riyasetinden : 
içme myu tetılaabndan artan muhtelif ebadda 6622 kilo font ve ~ Mn

nun artbrmaa 27/10/941 pazartesi ııGnG aut 1S • talik edllm~·(2~) mest muhuebeden almabtllr. 44 

l·cP
00=Uı:ıı:ıı:ıLı:ınM1nOn111Sul0RO'~l:::0::::::·::·=·:1 

mit Mr mlst.m.rm. 
~ıaaııaaııııaaıııııııaıı:ıııaaııacıııııııııııııııııııııııı 

flnloePslfe A. E. P. Komlnonandan : 
Birinci cerrahi kliniğine yaptınlacak 47909 lira keıpiffi madeni CD'l1 27 /tO/ 

941 pazartesi günü saat 1 S te relrtörlükte pazarlıkla ihale edilecektir. 
lıteklilerln 3594 lira teminat ve ticaret odaııı kaRıtlarh•le gelmeleri. 
Liste ve prtname rektörlükte görülür. 20 21 4421 ( 22 73) 

'J'ürldye DendP ve Çelflı FcdlPDıalaPI müesse
sesi Mödürli•i'diffflen : 

tşçt ALOIACAKTIR 
Müeaseaemiz fabrikalan için fabrikamızda yapılacak imtihanda muvaffak 

olduklan takdirde gösterecekleri ehliyete göre S liraya kadar yevmiye ilet 
1 O Birinci sınf T esviyeei 
1 O Birinci aınıf T omaeı 
4 Birinci smıf Frezeci 

alınacaktır. Sanat mektebi mezunlan tercih edilecektir. 
isteklilerin 15/1 l /941 tarihine kadar ... ğıda yazılı nsaikle birlikte bizzat 

Karabükte müesaeae müdürlüiüne mürııcaatlan ilin olunur. 
1 - Nüfua kağıdı (Askerliklerini J'apmı, olanlar 941 ihtiyat yoklamumi 

yaptırmı' olmalan tecilli olanlann nüfua üiıtlarma k.a)'lt 
ettirmeleri.) 

2 - Polis iyi hal kaiadı 
3 - Çiçek 11~ kağıdı 
4 - Hizmet veııikaııa 
5 - Varsa tahsil vesikası 
6 - 1 boy 8 vesikalık fotoğraf 15 18 21 4327 (2231) 
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SİY ASI VAZİYET Askeri vaziyet Hava hücumları 

Japonya teca-
•• 

" ... osko\ a" ya 
vuze S{e~erse karşı Al a az. 
Amerikayı kar- yiki arh or 

lngilizlere göre Al
n1an vaz; yel! müshil 

• 
----<>--

,. iazmad~ 1 us
lar çenJ:be den 

kurtuldular 

Akden·zde mih· 
Yunanistana yapılan vardıın • • ver ~emı erıne 

h ·· cum edildi ~--~-~----~~--~· 

ş sında bu acak · 
Cenuptaki harekatta lngiltere ye .Yapılan 

akın hafif geçti 

Kurtuluş vapurunun dönmesi beklenivor·· 
latanbul, 2 O (Yeni Asır) - Kızıl- madığı için cKurtuluş> tan bir bJbl 

ayın .':unı:_n~~tan halkına yardım mad- alınmamışbr ve gemi nncak kara ~ 
del~~nı .gotüren Kurtuluı vapurundan mıza girdikten sonra telsizini işletlP 
henuz hır haber alınmamıştır. Vapurun haber verebilecektir. _J 

~ü~ünü.. b.oşalttıkta aon~a Y.~rın vey .. a Yine Kurtuluş vapurunun iki~ei ,.., 
obur .gun ~ı?1anımıza donmuş olacngı yardım eşyasını hamilen ayın yırıoi., 

Rus yada ha1·bın sÜ· 
1 eceği muhakkak ..• 

.. uzueıt A.merülıan 
gefnilerinin Almanlarca 
C'orpillenmesa halılıı~da 
bir nutulı söyHyeceJı •• 
Radyo gazetesine göre Alman - Rus 

harbi b3Şlıyalı dün 17 inci hnfta niha
yctlcnıni.ş, 18 inci hafta başlmnış ve son 
büyük Alınan hamlesi de başlıyalı tam 
21 gi.in olmuştur. 

Bu müddet içinde Alınanlar çok bil· 
yük zaferler kazanmış olmakla bernber, 
bir kış harbinden kaçınmaları mümkün 
olamıyacağı da anlaşılmıştır. 

Alman neşriyatı ve propagandası, Al
man halkını bunn hazırlamağa çalışıyo-:
r,ibi görUnmekteclir ve Almnların Rus
yada bir kış harbini göze almış bulun· 
duklan anlaşılıyor. 

Gerçekten yaz arkada kalmış, sonba
har gelmiş; sonbahnr da arkada kalmak 
Ü7..ercclir. Kış bir kaç haftaya kadar şid
detle başlıyacakbr. Almanların hedefi 
Moskova ve Leningradı işgal etmektir; 
Almanların her iki şehri de kısa bir 
müddet içinde alncakhınnı mütehassıs
lar söylemektedirler. 
TİMOCENKO ORDULARININ 
VAZiYETi 
Almarilar Timoçenko ordulnrının ta

tnamiyle imha cdildiğinl bildiriyorlar, 
fakat İngilizler, Timoçenko ordularının 
bozguna uğradıklarmı kabul ebn!yorlar, 
esir mikdarmın çok mübal~galı oldu
ğunu bildiriyorlar. Rusya ise bu husus
ta sükut etmektedir .. Bu iddialann han
gisine inanmak lazım gel.iiğini kestir
mek mümkün değildir. HMiselerin in
kişafını beklemekten başka bir çare 
yoktur. 

l\tOSKOVA SONUNA KADAR 
DÖVÜŞECEK 
Bu arada Moskova hakkında iyice bi

linen bir şey varsa, o da Rusların şehri 
sonuna kadar mUdafanya karar vermiş 
olmalarıdır. fıruı edilen örfi idare Mos
kovnnın sokak sokak müdafna olunaca
ğına bir deli1dir. 

Sovyet hükilmet teşkilatının Mosko
vadan çekildiği, Samaranın yeni hükü
mct merkezi seçildiği anlaşılıyor. Yalnız 
Stnlin Moskovada kalmıştır. 

Bununla beraber Mosko.va radyosu
nun sesi halfı kesilmemlstir. Bu radyo 
tıcyecanlı neşriyatiyle Alman Jotnlarına 
meydan okumakta ve Rusya halkını da 
mukavemete teşvik etmektedir. 
İNGİLİZI~ER SEVİN1YOR 
İngiliz mah!iIJeri. Rusyadaki harckn

tın kıştan evvel tasfiye edilmen.iş olır.n
sından dolayı sevinçlerini gizlememek
tedirler. Bunlnr Rusyadnki hnrekfttı los
tan evvel tasfiye edebilmiş olsakırdt 
Almnnlann şimali Afrikaya ve baharda 
da İngiltereye hUcum edeceklerini sey
liyorlar. 

Almanlar ise Rusya harekf\tındıı plnn· 
lannın hiç bir şekilde aksamadığını söv
lemekteclirler. 

Bu knrşılıklı ve birbirine zıt iddialar
da propagandaya büyUk bir pay ayrıl
mış olduğunu söylemece JUzum yo'ktur. 

JAPONYA NE YAPACAK? 
• Japon durumu dUnyamn her tarafın~ 
da ilgi uyandıran bir mesele olmakta de
vam etmektedir. Prens Konoyen:n. Jn
ponya - Amerikn arasındaki mil7.akere 
ve mUnasebetJer yüzünden istifaya mec
bur kaldığı artık gizlenmemektedir. Bu 
duruma göre yeni Japon hüklimetinin is 
başına geçer geçmez Amerika ile görUş
mcJerc devam edeceği Umit ediliyor. 
ş:mdi mesele bundan sonra Japonynnm 
ne yapaca~'ldır. Jnponya, İngiltere, Ame
rika ve Rusyaya k~ taarruza geçeceh 
midir? Hangi istikamete saldıracaktır? 

Çin hariciye nazın Jaoonyanın Rusya 
üzerine saldıracağını bildirmiştir .. Filha
kika Japon hnzırlıklarının Amerika ile 
nnlasarnk Rusya Uzerine hareket için 
yap1ldığı malumdur. Amerika böyle bir 
harekete müsaade vermediğine göre, 
acaba Jaoonya cenuba doğru, Amerika
yı doğrudan doftruyn ilgilendiren istika
mPte mi hücum edecektir? 
Al\U:RİKA SEYİRci KAU\UYACAK 

Amerikan matbuatına göre, Jaıx>nya 
her hangi istikamete saldırırsa, karşı
sında Amerikayı bulacaktır. 

Bu sebeple Japonya Mlfi tereddüt 
içindedir. Esas itibariyle Çinde meşgul 
olan J:ıponyomn yeni bir cephe daha aç
mak istemediği söyleniyor. Bmıunlo 
beraber, Japon askerlerinin geri döne
miyc<X'k kadar ileriye gittikleri de aşi 
kfırdır .. 
TORPİLLENEN AMERtKAN 
MUHRİBİ 
Bir gözü Pasifikte bulunıın Amerika

nın bir ı:rözü de Atlnntiktedir. Keame~· 
muhribinin torpillenmesi Atlantiği de 
karıştırmıştır. Amerika torpilin b'..r Al
man deni7.altıc;ı tarafından atıldığım res
men bildirmiştir. 

Fakat Almanya bu iddianın Amerika 
halkını harbe ı::ürüklf'mek için hir mn
nevra olduqunda ıc;rar etmekte ve hu 
surdle Amerikndnki infaatc:ılardan M
lfı ümih·ar oldu;r,tıntı r.östermektedir. 

I rındra radvo .una ~öre, KC'arn"v 
ml lıribirıin tC' .. nillC'nmesi hnkkında ~·1ı: 

söyliyen Amerikn senato ôzn"mdan b"r; 
·Bu h.'ıdisenin int~knmı alımıcaktır- de-

mühim/eşecek 
-0---

t Git iZLER TOBRUKU 
TAM fiYE EDiYOR 

---<>--
Radyo gazetes.inc göre, Moskov.a cep

hesinde Alman ordularının ilerleyişin
de bazı yavaşlamalar olduğu gelen ba
berlcrde işaret edilmekte ise d:? Alm.m
lann Moskovanın çok ynkınına sokul
muş olduğu Sovyetlerce de gizlenme
mektedir. Gelen haberler, muhtelif is
tikametlerden Moskova üzerine ilerle
yen Alınan kuvvetlerinin bir gün evve
line nazaran daha ciddi bir tehdit an.et
mekte olduğunu göstermektedir. 

Sovyetlerin inatla mukavemetlerine 
rağmen Almanların Moskovaya doğru 
az da olsa bir .inkişaf kay.detmelerine, 
serbest kalnn kuvvetlerinin de iltiha
kiy]e baskının aı tmış olmasına göre 
Moskovnnın sona kadar nüidafnası hak
kındaki Sovyet iddialarının az çok ta
hakkuk etmeyeceğine hiiküm oluna
bilir. 

Kalenin şc!hrinin Ruslarca geri alın
dığı hakkındaki şayiayı da Alman rad
yosu yalanlamıştır. Yalnız Kalenin isti
kametinde SOvyet kuvvetlerinin muka
bil taarnızlar yaptıkları tasdik edilmiş
tir. 

Kalen.inden Onega gölüne kadar olan 
yerleı:dcn hiç bir haber alınamamıştır. 
Rcmıi tebliğlerde de bu bölge hakkında 
hiç bir haber yoktur. 

CENUP BöLGF.stNDE 

Cenup bölgesi harekatına gel.ince: 
Almanlara göre Doneçte Sovyet kıtal:ırı
rı.ın takibi devam etmekte ve Ruslar do

Moskova, 20 (A.A) - Prııvda gaze
tesi yazıyor : Viazmnd.ı · Alrn:ııı1ann çen -
bcr altına nldıklan Sovyct kuvvetleri ı ----<>--· 
muvaffakıyetli bir yamıd harcketiylP ı MALTA DA AZ HASAR VE 
esas kuvvetlere şinıı:i ilflıak etmişler· 

di~ndra, 20 (A.A) Moskova rndyo· I . BiR KAÇ OLÜ VAR . 

tahmın ediliyor. ki:tlnde limanımızdan tekrar Pireye 
Yunanistnnlıı telgraf muhaheratı ol- rcket etmesi mukarrerdir. ~ 

~~J""...'~ ....... ~..o:r~~...o-'_,....t.:.7..0'"J"J"J"J".JCO"'~ACICO..-

Parasız yatılı talebe suna göre Moskovadan 110 kilomctrt" . Kahırc, 20 (A.A). - Ortn şark İngı
mesafode Moloyarovfovcd civarmdn lız h~~:ı .~u~~.erı bnşkun:ıa.n~nlı~ı
Sovyet mco,•kilerini iki cenahtan çevir- nın d.unk~ .teblıgı: 17 - .ıs Bınncıteşz::ın 
mcğe teşebbüs eden diişmnn Sovyetle- ~ec~~ı 1~ılız tar;rcJ~ı doğu ~k:eruzetl: 468 J fafebedPn 446 Si mÜsabokauı La•Ofl~ 
rin kuvvetli mukavemetine tesadüf ede- b~ ır uşman a 1

1csıne muva a ~Y.. ı "' T il M _ t.11 
k .1 r . ;t• ır taarruz yapmış ardır. Orta bUyuk- · Ankara 20 (Hususi) - Maarif vekil- yatılı tal be •· baknsın 4681 .,... 

re l er ıyememı~ ır. lUkte 3 ticaret gemisine torpillerle tam r v• d ' il b" bl" .. e musa a . ~ 
Moskovanın batlSlnda lıUyük Sovyet isabetler kaydedilmiştir D"ğ r ta afta ıgınalıenk ver cu. n te :ğe gore 915 nu- iştirak etmiş ve 446 talebe müsa~ 

kuvvetleri Almnn çcnberini yararak t T· h . · 1 c r v n ınar anunla 1941 - 1942 mali yılı mil· kazanını 
k ti "ltiluı! t kt d" 1 rıgı ız ava kuvveUerıne mensup agır vazenei umumiye kanununun 9 uncu şbr. • 

~sa~ UV'-·: e:e .~ .. d< \ mc ~ ~i· bombardıman tayyareleri Redoriyada maddesine uygun olarak ücret ve mas- Tam not alan yalnız. bir takbcdıt-
agmur '\:C sıs yuzun en ava ar 1 Alm3S' tayyare meydanına taarruz et- f1 d dn tal · ~ 

mfü;külat:ı uğramıştır MaamaCih Sov- . 1 a· B b 1 sahns d k ra nn evlet tarafından deruhte edil· Ça ca orta okulunda koy 
" · mış er ır. om a ar U<:UŞ ın a, ış- mek sureti ı ı tturu1 cak • Tabirin ğl T-'-•- k_...,, 

Yet ' tawarelcri büyUk faaliyet göster- ln1ar hangarla'!" ve tayyare meydanın- Y e om a parasız meru · o u öıu:r Demir ;;-,;,,,ı 
mektcdirJer. Bir Sovyet tayyare ~b~ daki' binalarda infilak: etmiştir . .Bütün ~-7~J:r.#"~.,,..~~.--...oı:r.~ı:ıı:ıı:ıı::ıı:ıı:ıı:ıı::ır:ıı:ıı:ıı:ıı:ıcıı:ıı::ıı::ıı::ıı:ıı:ıı:ı 
Alman tank 'topluluklarını bombnlaınnK tayy;ırderimiz salimen dönmüşlerdir. Dn •-to....._, olmak ·st• e )o. 
\Q.in o kadar alçaktan uçmuştur ki bom- AFRtKADA HÜCUMLAR "'~ ·' ) l Y D ~enç ~-
baların infilakiyle çamurlar tnyy:u-de· 

11 Kahire, 20 (A.A) - Orta şark tebli- • • • • 
re kadar sı~rnmıştır.. ği: rımız nıttık.pe artıvor 
nHANİ Til\19CEl'ıoı'KO ORDULARINI Britanya ağır bombardıman tayyare- Jia ~ _..-
İl\IHA ETMIŞL.ERDi?n l lt>ri 18 - 19 gecesi Dingaziye hilcum et- İstanbul, 20 (Yeni Asır) - 'Ünlversi- lerimizin yekUııu her yıl munt.S-...,.-
Londra, 20 (A.A) - Anmılist gazcte-ı mişlcı.· ve rıhtımda ve petrol deposunda tede ayın 31 inde tedrisata başlanılacak- artmakta olduğu görülmektedir. Do~ 

sinin askeri muhabiri yazıyor : yımı:?ınlar 4§ıkarmışlardır. tır. Kayıt muamelesi devam etmektedir. tJi'I 
Alman başkumandanlığı tebliğlerinde Libyada tayyare meydanına hücum BilhaM& tıp fakültesine yazılariların aa- beple sıhhiye vekAleti meccanl _.11 

cenup bölgesi kesjminden bahsetmiş ve edilmiş ve bir •knl<'y~ mUtcaddit isabet- yısı diğer fakültelere müracaat edenler- yurtlannın aayıaını ve kadroınınu ,_... 
merkez~~. p:an mucibmcf! ha:e~atıı_ı ~e- ler ~!muştur. . .. . den çoktur. Doktor olmak lstiyen genç- lebneğe karar vermi§tir. 4' 
vam ettıgım ~ntl olarak bıldirmıştır.. Duşmanll! çok bUyuk bir tıcaret vapu- ~~_,..~.,.r~ ••• cu:o~r:ır:ı:ıı:ı:ıcı~cr:ıcır:ıı:ıı::ıı::ıı::ıu .-
Almanlar e.sas taarruz cephesini?. cc- r~ yakılmış, ikinci bir vapur da hasara Bayramda kimaesiz cocuLları a•oı·ndı·,...,.,. 
nup ccphesı olduğunu anlatmak istıydr- ugratılmıştır. , ~ "" u• 
lar. Merkezde Timoçenko ordulanmn S1C1LYAYA YAPIT.AN HOCUM ·c. t b rr I k b l l 
imha edildiğ;ni bildirdiklerinden şimdi Dün. Sicilyada ttkodada bir mühim- 1 , tn e e U ar O U O UnU)'Or 
her zamankinden daha şiddetli bir mu- mat fabrikasiyle elektrik santralı ve b~r Ankara, 20 (A.~) -. Ço;u~ Esirgeme ŞükrU Toygar 25 fu:a verm.lştb'. ~ 
knvemetle karşılaştıklannı itiraf etmek ~yarP. meydanı bombalanmış ve bır kurwn1;llldan teblığ edılmıştir: Bayram mebusu B. Rahmi Göken, mAde!! :;:,ı 
istemiyorlar. Almanlar Moslrnvanın aüşman tayYaresi !-8hrip olu~uş.~r. dola;:sıyle k!rı:s;siz çocukları düşün- hen.disi Vehbi Ergene, maliye ve~ 
uıptedilmemesi imkan ve ihtimaline Al- Bu harekattan bır tayyaremız donme- mek ısteyen ıyilık sever vatandaşların düyunu umumiye komiseri ~ ~ 
man efkarı umum.iyesini hazırl~mağA ça- miştir. yardımlarını kabul için Çocuk Esirge- Renyo da muhtelif yardımlarda DU'i'-
lışıyorlar. Kaleninden Orele kadar uza- ~!1clra, ~O (A.A) -. ~giliz ~va ve ~e kurumu genel merkezinde h~ bir muşlardır. Genel merkez yardun}atl 

k . ht l'f k 1 d 'd dahılı emmyet ne1.arelının tebliği: Pa- lıste açılmıştır. llk olarak Ankarcıdan B bule devam etmektedir .,,. nan nvsın mu e ı ısım arın a şı - ,_ k" k · · --
detl. h""cum} v 1 b h.. zar aıı;şamı geç va ıt te başına uçan ıe-=--.r_,....o-~~~===cıcıc=cc=ıo--~r:ır:ıacı:ıacacı:ıcı::ıcır:ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ı:a 

ı u ara ugnyor ar ve u u- b. d"" ta · ı ·1t · d ğu 
Alman ordularının c:imdi RQstofa 1 .. d. F k t S tl . t ır uşman yyaresı ngı erenın o M k• A • k 

~ 1 cum ar mevzu ır. a ·a ovye erın e- h'l" bo h 1 tm b h a ıne e me a dO 50 kilometre kadar yakla<>mış olduk- bb"" ·· .. ·· t k ·u·'- · 1 h sa 1 ıne m n ar a ış ve azı asar- ~ rl DJD - " şe usunu gos erme ı •ıarıy e e em- · t G d d b" k 

ğuya doğru çekilmektedirler. 

!arını kabul etmek lôzımdır. Gelen ha- miyetlidir. Almanların niyetleri hakkın- uıdti~ yapm.ı: ır. e.c~ he?Jlso?t'a a ır baç f •ı • k h b • 
berle:de cenupta daha büyük inkişaflar da tahm:Olerde bulunmak ihtiyatlı bir şman .... yyaresı La ı erı aşmış ve ~- en ır en ar a oırme 
1.11.ıcagına jsaret edilmektedir zı yerlere bombalar atmışlardır. Hafif ~ 

Al "'d 1 h d f' : b d hareket sayılrunaz. Modern harplerde hastırlar olmuştur Dogvu lngilterede bir r:11x'T'"- ı 111ıso 
man or u armın e e ının un an üh" be · rf k d · .. --- ' "" Jd• 

sonra cenup cephesi olması kuvvetle mb'" Uıkmtı:ı:ıatkı:eb. nut nAsl:ı ıyıatı 0 1·· a ar kaç kişi yaralanmıştır. Dir Alman tay- Rumenlerin Odesadald zamanı ae 1 
h•n Jd" uy ur 1 ızza man nr uzumu yaresi tahrip edilmiştir. ,,. 

mu ı.cme ır. d . d l t•şt• . 1 zayı·a ... ne ka.ııar" erecesm e ma zcme ye ı ırmenın mu- ·~rlin, 20 (A.A) - Aman ordulan u w ••• 
TOBRUKTA ··~ıri:}~tH l 1 st kJ ·· b l v • • nzzaın mu~ ... a e tarşı a ı annı gor- aşkumandan ıgının teblığı: Londra, 20 (A.A) - Londrada öğre-
Hava hareketleri orasında Almanların mektedirler. Ayni zamanda kıtaların ve tngiltCTenin cenup doğu, cenup ve cc- nildiğine göre Rumen zayiatı şimdi 250 

Tobrı,ıka .sık sık tnnrruzlarda bulundu· yaralıların nakli işi vardır .. Ruslar üs- nup batı bölgelerindeki limanlar ve as- bin kişiye yükselmektedir ve Rumen kı
ğu görülmektedir. Son günlerde lngiliz- !erine. yakmdır1ar. Rusların ~işi Almnn- keri hedefler bo;,rıhi~dıman edilmiştir. talannı değiştirmek üzere Bulgar kıta
ler tarafından T-0bruka Polonya tümen- larınkindcn çok daha nz muglııktır. Ha- Scncorç kanalı bolgcsınde Savaş tayya- lanmn gelmemesi Rumenler arasında 
leri çıkanlmıştır. Her haldo diğer !k- va sartları da lehlerinedir. relerimiz düşmanın bUyilk bir ticaret derin bir hoşnutsuzluk hissi u nnd _ 
maller de yapılmıştır. Tobnıkun bugün- BİR COK AT ... M~N VASITASI gemisine bombalar ~'\bet ettirerek yan- mıştır .. Verilen ma1Uınata göre ~um:n 
kil mavkii, Odesanın mevklinin aynıdır. TAHRİP EDiLDi •Y• gınl.ar çıkorn_ıışlardır. generali Ciuperdeayı aldığı emre rağ-
Hareket1er başladığı zamon. Tobruk çok Moskova, 20 (A.A) - Sovyct tebligı: Şımali Afnktıda Alman Savaş tayya- Odesa hU 1 t t bb""st 
bUyük tesirler yapacnktır. Bilhassa ha- Cc h . K 1 • ·k . d "{ · 19 a· · ·+...,..· •· ·· 19 20 men Y1 cuma zap e eşe u en 
rekettcn sonra. ..P .. enlın akeni~hı;tı amet~~kl?, 30cuma re en. T bın:c;.-s·ıntg~ut ve il- . alıkoyan sebepte budur. Ruslar Odesa-

gunu 7 tan , mu ırnmnt yu u ve cecesı o ru rman esısa ına m es.sır 8 .. d R 1 . .. .. .. il d bo 
asker yüklü 15 kamyon tahrip edilmiş- surette hücumlar yapmışlardır. yı ~ e umen erın gozu on n e -AMERtKAN V APURLARINJN 

StLAffi..ANDffiILMASI tir. Cumarte~ günU mühimmat ve as- Düşman Alman arazisi üzerinde uç- şaltmaga muvaffak olmuş, Rumenl~r 
k .. nklü 300 k tahri a·ı . mamıştır bunun farkına ancak depolardaki infı· 

Vaşingtondan bildirildiğine göre 10 
tlkteşrinde biJdirilen top imalatına ve 
elde şimdi haz.ır bulunan top mevcudu
na göre Birleşik Amerika 900 ticaret va
purunu en kısa bir zaman içinde silôh
landıracak durumdadır. 

er .Y u amyon P e ı mu~· M 1 ·20 (AA) p .. ti M 1 lak seslerini duyduktan wnra v~-
tir. Briansk istikametinde de a.Sker nak- a .. ta, . · . - . azar g~n • a ~a- lardır 
leden 100 kamyonla sekiz tank tahrip d.a muteaddıt t~h~ı~e ~j~retl~ı venlmış- · 
edilmiştir Bir alay kurmav karargahı tır. Resmen bıldınldıgıne gorc karaya Od d b ltılclı ., 
imha edil~!ş_ büyük mikdarda harp bir .kaç bombn dilşm~~~r. Sivil e~la~ta esa nas 0$8 • •• 
malzemesi iğtinam olunmuş, 7o top talı- h~f .. has.nr~~r olmuş, bır yerde bn· x.ıç Londra, 20 (A.A) - Odesanın düş-
• ·ğtin· edilm" f kışı olmliştuı·. man tarafından farkına vanlmadan ve 

rıp veya ı am ış ır. . _ hemen hemen bUtün malzeme ve teç-____ ' 

Amerikada söv/eni/en Son defa torpil- :ı:u~~!!:1~~~~: i~:!!: 
-------

b • k · Kafkasya istikametinde yaplıklan umu-
ı r nut a göre )enen Amerika mı harekAtın ikişafında fevkalAde mü-

Arjantinde 
A vJısturvalılar 
naziliie 
b·rıeşti 

karşı 

~ 

Avıısturyanın hii.Priye
tın ·iade e 

çalışacalılar ... 
Boynos AyYes, 20 (A.A) - Bura

daki Avusturyalılar Nazilikle mücade
le ve Avusturyada hürriyeti inde etmek 
için bir komite teşkil etmişlerdir. Ko
mite Avusturyalılara hitaben bir beyan
name neşretmİ§, Avusturyalıları muha
rebeye davet etmiştir. Bcynnnnmede 
deniliyor ki: 

Avusturyanın işgali halkın arzusu hi
lafına olmuştur. Avusturyalılar Atlantik 
anlaşması ile tamamen mutabakat ha
l.indedirler. 

miştir .. 
Unayted Pres te Ruzveltin 27 ilkteş

rinde topyek(in müdafaa hakkında söz 
söyliyeceğini bildirmiştir. 

A manya Italya
dan bir m ·ıvon 
asker istedi! 

-0--

Dötroit, 20 ( A.A) - Hariciye na
zır muavini 125 ltıılyan - Amerikan ce
miyeti azası muvacehesinde bir nutuk 
irat ederek Almanyanın muazzam zayi
ab dolayı.siyle Rwya harbına iştirak için 
ltalyedan bir milyon asker göndermesi
ni istediğini bildinnittir. Bazı haberlere 
göre ltalya yeniden bir milyon asker si
lah altuıa almıJtır. Bunun üçte biri Al
man kuvvetlerinin yerine olmak üzere 
Fransaya, üçte biri Yuaoslavyaya ·ve 
diğer üçte biri Rüsyaya sevkedilecektir. 

Eğer bu Alman dileği tetbik edilise 
AlmanyP. italyayı kolayca eline ıeçir
mit olacaktır. ---UZAKŞARK 
:ingiliz baskumandam 

Bu. nutukta Greer. ve Kearney hadi- Kambera, 20 (A.A) - Uzak Şark 
scle~nden ve Am~rilc~ donanmasının İngiliz kuvvetleri bnşkumıındanı Hava 
Pasilık. ve. Atl:ıntiktek~ durumundan mareşah Sir Bruk Papham Yeni Zelan-
bahsedılmesı muhtemeldır. dayı ziyaretten "'az geçmiştir.. General 
INGİLTERE VE JAPONIAB bazı istişarelerde bulunmak için birkaç 
~ndr:ı. radyosı.ın~ bakılırsa, Ja~nya: gün daha Avusturnlyada kaldıktan son

daki hadıscler İngıltercde Ş\l akıslerı ra Singapura dönecekt:r. 
uyandırmaktadır: ___ _ 

İngilizler, Hitler il? anlasmak in\k.anı isaaı a t a . mem e-
n:ısıl yoksa, Japonya ıle de anlaşmak ım- ~ • • 
kf\nı yoktur; kanaatindedirler. Yine İn- kedere yar m ıçnıt ... 
gilizlere göre Sibiryaya karşı yapılacak Vaşington, 20 (A.A) - Eski Amerika 
bir yıldınm hnrbinin muvaffak olması cümhurreisi Hover Ruzvclte tekrar mü· 
şüphelid!r. r:ıcaat ederek işgal altındaki memlekct-
Amerik:ıda ise bütün ihtiyati tedbir- !er halkına yiyecek gönderilmesi iç.in 

ler alınmıştır. Her hnngi saşırbcı bir nüfuzunu kullanmasını istemiştir. 
bnskın karşıcıında kalmamak lizere İn· -----
~iltere de Sinrapurda gcrckli tedbirlcrj Jf .,A 
almıştır. ,.,, 
Diğer taraftan general Araki, Asahi ~ 

Rimbun gazetesinde yazdığı bir makale
de Japon milletinin hayati menfaat ve 
1 klarını hın pahasına da ols::ı müd::ıfsa 
etmek rızminde olduğunu belirtmiştir. 

Paris, 20 (A.A) - Fransız başvekil 
muavini Amiral Darlan işnal altındaki 
ınmtnknda hir hafta süren bir ikametten 
sonra dün Vişiye hareket etnııştir. 

. . hlm bir tesiri olabilecektir. Kırım gnr-

muhrı•bı• u··ssu··n·e nizonı.ı bu suretle hiç şüphesiz iki misli 
kuvvetlenmiş bulunmaktadır.. Alman 
öğrenme servisleri de bu meselede al-

do•• ı •du• • .a danmış olacaktır. Zira boşaltma hareka-
tını zorlaştırmak iizere gelen ilk Alman 
tayyareleri harekat sahasında ancak 

ı ı ağll' yaralı, 9 Jtafif 
yaralı ve ayl'ıca 
lıayıplar var •• 

Vaşington, 20 (A.A) - Amerika 
bahriye nezırretinin bildirdiğine göre 
geçenlerde torpillenen Amerika torpi
to muhribi, ismi bildirilmiyen bir Ame-
rikan limanına gelmiştir. T orpito muh
ribine cuma sabahı erkenden, her halde 
Alman tnhtelbahirleri tarafından taar
ruz edilınittir. Gelen telgraflara naza
ran 11 ağır, 8 hafif yaralı vardır. Ağır 
yaralıların ve ltayıplann aileleri haber
dar edilmiştir. 

boşaltılmanın son gecesi zarfında görün
müşlerdir. Bu vaziyetin ünde ettiği şey 
de Alınan hava kuvvetlerinin şark cep
hesinde uğradıkları ağır zayiattan sonra 
arbk pek miihim rnikdarda hava filoln
rına mnllk olmadıklarıdır. Almanlnr Kı
rımı evvelce ümit ettikleri kadar çabuk 
elde ederek Kafkasya istikametinde 
yapmak istedikleri harekatta sağ cenah
larını her türlü tehlike ve tehditten ko
runmanın zor olacağını gittikçe daha iyi 
anlıyacaklardır. Almanlar Kınmı alma
dıkça Karadenizi kontrolleri altında bu
lunduramazlar. -----·---Beynelmilel Haydutlar .. 

Vaşington, 20 (A.A) - Bugün mat
buat konferan.c;mda Amerikanın Kear
hey destroyerinin torpillenmesini Al
manya nezdinde protesto edip etmiycce
ği kendisinden sorulduğu zaman harici
ye nazın Hull şu cevabı vermiştir : 

- Beynelmilel haydutlara cEplomatik 
notaların gönderilmesi pek tc mutat de
ğildir .. ·-

Rusların Kale
nin ve Oreli 
2'eri aldıklaı ı 
yalanmış 

--<>-- İIEgiliz hava kuvvetleri· 
Barlin, 20 {A.A) - Folkişer Bco- nnn Akdeniz harekatı. .. 

B<ı.hter gazetesi Orel ile Kalenin şehir- Londra, 20 (AA) - İng.iliz hava kuv
lerinin Ruslar tarafından geri alındığı vetleri tarafından geçen cuma günli 
hnkkındnki yalanlarla alay ederek di- merkezi Akdenizde yapılan büyük ölçü
yor ki : deltl harekatın tafsilatı bugün resmen 

cArzu, yalanların babasıdır. Sovyct- neşredilm•ştir. BUlün bu 24 saat zarfın
ler bu ynlnnlar sayesinde Orel ve Kale- da Sardonya, Sicilya ve Trapaniye mih
nini asla işgal edcmiyeceklerdir. 7..aten verin batı çölündeki nakil vnsıtalarmn 
Sovyet kıtalnn artık Orcl ve Kn1enini ve denizde bulunan gemilerine hücum 
yeniden ivgal edecek vaziyette değildir- yapmışlardır. Donanmaya mensup tay
ler. vareler mihverin dört torpido muhribin 

Timoçcnko ordulnn, Vinzrnn ve Bri- himayesinde g•den dört ticaret gemisi
nnsk meydan muhnrcbclerinde imhn ni arayıp bulmuşlar ve bunlardan her 
cdilmistir. biri beş iHl altı bin tonilatoluk olan iki-

Voro~ilof ordusu ise, Lcningraddn sini torpillemislerdir. İngiliz hava kuv
çevrilmiv bulunuyor. Bütün bunlar vnk- vetler:ne mM\sup bomba tayyarelerı 
alardır; ve bu vakaları Sovyctlerin ya- Snrdonyada Elmas tayYare meydanının 
lanları dcğiştirmiyecektir., uzun pistlerini şiddetle bombalamışlar-

----
lngilizler bö y/e •611 

liyor ve bekliyor 
Londrn, 20 (A.A) - Gazetele•; 

pon - Amerikan konuşmalarına yak "' 
t.aşlanılacağını ve jnponyanın ceıı'!.,. 
ilerlemesinin pek muhtemel oulund~ 
cu, japon tehlikesi karşısında Aıne'!:;ı, 
nın harbe müdahalesi vaktinin gel::!: 
ni ve Rusyaya yapılacak bir japon -:_.f' 
ruzunun cenuba doğru yapılacak~ 
ruz kadar tehlikeli olduğunu, lı: / 
harbi ile uzak doğu arasında farll 1'_ 
tülınediğini ve Amerikan mille~ . ..:."' 
tıştınna siyasetinden vazgeçerek d~..tt 
harbinin icaplannı karşılamağa ~ 
olup olmadığının yakında anlaşılaCW 
nı yazmaktadır. 

Deyli Meyl gazetesi bir ~ok ~ 
rin Rusya harbinin kendi mem!e.1'~ 
rinden uzakta olduğunu sandıkıP.A 
halbuki İngiliz mukadderabnın ltUJ1r. 
ya sıkı sıkıya bağlı olduğunu ~ 
mektedir. . • ..,., 
Vaşington 2n iA.A) - Vandel V~ 

faal mUzaheretile hareket eden ın "s8f' 
bir cUnıl>;uriyetçi Ayan azA.sı grubu ~ 
lendiğine göre bitaraflık kanununUJl lı" 
rnaıniy le kaldırılmasını talep etmeğ~ 
zır bulunmaktadır. Ayan meclisi b iJf: 
ye encümeni bu sabah ticaret ge~ 
rinin silahlandırılması kanun prol 
tetkik etmiştir. - ,, 
Alı anlar "20 
b·n yahudiyi 

sürdüler 
Londra, 20 (A.A) - Polonya A~ 

nın aldığı habere göre Berlin ve ViY 1'_ 
da ve Ren eyaletinde oturan 20,00o ~ 
hudi geçen Cuma günü PolonyaYll ~d 
derilecckleri hakkında yalnız on ~ 
mühletli bir tebliğ almışlardır. _1ı.ır. (1 

Bu yahudiler, yalnız ufak bir ~, 
para olarak ceplerinde 100 ınaı-1'; \!( 
derhal evlerini terke mecbur tutultı'~ 
]ardır. Burilardan ilk grup, LoÇ re" 
Gettosuna sevk edilmiştir. tJI 

Diğerleri doğu Polonyada diğd' 
şehirdeki Gettoya gönderilecektirSo f'_ 

Bu yahudilerin ekserisi 50 ili ~ 
şındadır. Daha genç ynhudilcr A~..,J' 
hesabına çalışmak Uz.ere Alrn-
nlakonulac:ıkbr. -------
Bulgar Başvekili 
Peşteden döndü.. fell. 
Sofyn, 20 (A.A) - Başvekil Pr?~ 

Filof pazar akşnnu maiyetiyle bit 
Budapeşteden Sofyaya dönmüşt~ 
-- - -- - - 1~' ·rıll 
dır. Ayrıca muhtelif bölgelerde bı 1>if 
ve kışlalar bombalanmıştır Diğer. td 
teşekkUlümüz de Sicilyada Tra~aııı ()ttl 
yare meydanına hücum e~m~ştil'·itıı1'iJ" 
:ı&rırlıktn bomba tnyyarelcrımız sh·ıct1ıf' 
zadaki deniz tayyareleri üssüne. ı ~ 
etmişler, Trablusgarpte mih":crınhitc#' 
nakliyesine ve diğer hedeflerınc te.1' 
etmişlerdir. İaşe v:ısıtalannı arıY~Ut" 
yarelcrimiz çok defa ağ:ıclara si 
cesine alçaktan ucmuşlnrdır. 


