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!A k =' Al h .. 1 n araya 1 man u-
1 döndüler i umlarıpüs-
l•nııara garında ha- ku··rtu··ıdu•• 
ll'CIPetle lıarşdandılar ~ 

1
11 Ankara, 24 (A.A) - Cumhur E 

reisimiz ismet İnönü dün şehrimi- E Almanlar Rostolta 
2e dönmüıılerdir. Milli Şef, Anka- ; 

1 1
• garında Büyük Millet Meclisi E yalnı• bı'r sana."ı· 

1 
Ahdulhalik Renda, Baııvekil dok- : • T 

~or Refik Saydam. genel kurmay 5 bc5/ge•ı'n• oı'rebı./dı· 
0•tkanı mar~al Fevzi Çakmak. : 0 ~ e 
\'ekiller, Cümhuriyet halk partisi E --o---

'
\ırnum idare heyeti azası, mebus- = e· 
lar, genel kurmay ile milli müda- E ilhassa Smolensk ve 
!aa vekaleti ve diğer vekaletler er- E Kalenlnde Sovyet çete· 
•nı, Ankara vali ve belediye reisi, : J inin ~ ı· • arttı i merkez kumandanı ve emniyet E er :aaa ıyetı 

lnmüdürü tarahndan karşılanmıştır. ; Moskova, 24 (A.A) - Sovyet ha-
-!!!_11111111111111111111111111111111111111111111111111111:; ber1er bürosunun bu sabahki tebliği: 

Karanlık 
Kalan 
NoktaJar 
Doğuda harp 
llzun sürecek 

ŞEVKET Bİl .. GİN 

~a harbinin karanlık tnrnfları pek 

L~~a §imal, merkez ve cenup cep· 
~eki ordu ıurupları arasında ir
~t hakikaten kesilmiş midir yoksa 
-Vftlt mudur? 

Bu gece kıtalarımız bütün cephe boyun
ca düşmanla mufiarebe etmişlerdir. Mo
jaisk ve Molayarosleved istikametlerin
de muharebe bilhassa şiddetli olmuş
tur. 

Moskova, 24 (A.A) - Dün geceki 
Sovyet tebliği: 2 3 ilk teşrinde muhare
beler bütün cephe boyunca devam et
miş ve bilhaasa Mojaiak ve Malayorost
leved istikametlerinde tiddetli olmu~ 
tur. Hatlanmıza yapılan bir çok ciddi 
ve şiddetli Alman hücumu püskürtül-
mü,tür. 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

-"'""---"'- ......-..:~~--
Ru.9 mareşal1 Timoçenko 

Timoçenko cenup or. 
dusu humandanı oldu 

B. Stalin son damla 
kan akıtılıncaya ka

dar harbedilme
sini emretti 

-----<>--

Stalin ve Kalenin Krem· 
linde kaldılar, Moskova 
mütemadiven tahkim 

ediliyor .• 
Kuib!şef, 24 (A.A) - Unayted Pres: 

Timoçenkonun batı cephesi kumandan
lığı vazifesinden geri alınması sebepleri 
bilinmemektedir. Diğer bir kumandanlı· 
ğa tayin edilip edilmediği de meçhul
dür. 

Kalenin, Kremlinde Stalinin yanında 
kalnu~.,.. 

Sovyet gazeteleri Stalinin Sovyet 

Münekalat Vekili fehrimr %de 

Rus muka
vemeti kı .. 
rılmıştır 

Aydın trenleri pek ya
kında yeni küçük hat
tan işlemeğe başlıyor 

Sovyet Rua yanın İn· 
hilali harbın netice-

bmır lbaaıunda ısllbat yapdlnw lstlklNde * 
propama ithal eclDdL 

•ini tayin edecek 
Yurd içinde bir tetkik aeyahatine çı

kan mUnakalAt vekili B. Cevdet Kerim 
İncedayı, refakatinde kalemi mahsus 
müdürü Habip, 8 inci işletme müdürü 

tn-ı11z nikbinJiM•e ve NUzhet, llışaat baş mühendisi Nurettin 
&.... s-• ve Cer tefi Kudret bulunduğu halde 

Sovyet müdafaasına evvelki gece Aydın yoliyle Antalyadan 

ağır darbeler inclirlldi şehrimize gel~.. Y~kili istasyo~ 
B 1. 24 (AA) rdul kumandan, belediye reısı, vali muavm.ı, 

er ın, . - Alman o a- . t ud:ı .. n j d k 
b k d 1.=. bliw' emnıye m Y& OAt an arma omutanı, 

n aı uman an,,..ının te gı: Parti -ı~ı "--L-1at ...... , t' _,.. · 
D "' h · d _L• .. ~ mWUU\.iUil veıuue ı ~en ogu cep esın e taarnız ve ta&ıp istikbal .._,.+:.. Bir __ L _ _. kı . 

devamdadır. Bir İspanyol hrkaaı cep- e~-· . ~oı:c.a. ~ .istas-
henin ıimal kesiminde bir Sovyet mu- yon~~ resmi se~ i!a eylemıştir .. 
kabil taarruzunu püıkürtmü,. dil§mana MünakalAt vekilinin bu seyahati, da
ağır kayıplar verdnniı ve yüzlerce esir ha evvel yapmış olduğu seyahat esna
almııhr. 6 bin tonluk bir Sovyet vapuru smda muhtelif yerlerde verdili direk
bahnlmııtır. Tayyarelerimiz Moskova- tiflerin tatbikine ait ~eri görmek ve kq 
ya da infilak ve yangın bombalan at- mevsiminde Devlet Demiryollarmca ab-
mıılardır. nacak yeni tedbirleri mahallerinde te. * bit eylemek makaadmclan ileri gehnek

Berlin, 24 (A.A) Alman bahriye 
haftlık siyasi mecmuası baş yazısında §U 
sualleri soruyor : 

- SONU 4 tlNC(} SAniFEDE -

tedir. A~i 7.amanda liman ifleri defet
kik mevzuu olmuştur. 

MUnakalAt vekili Aydında dört saat 
kadar tevakkuf ederek Aydın valisi, 
belediye reisi, parti reisi ve diğer u
vatla uzun uzadıya görilş:milştür. 

İstasyon sahasının ısWu ve Aydınlı
lar üzerinde çok milsbet tesk yapan ıs
llhat tetkik edilmiştir. 

. - SONU Z İNCİ SAHlFmE - B. Ce1'det Kerim tncecı.ıı. 

·- -·· 
ı:apishanelerden kaçma 

~·~-Jzmir<le ve Usküdarda ı.. Bernn haberlerine göre, artık böyle 
~ irtibattan behsedilemez. Voroşilof 
~lan, Leningradda, muhasara altm
Mn_ • Timoçenko ordular gnıbu inıha 
--uniştir. Cenupta, Alman kıskaçından 
~ kurtarabilen döküntü kuvvet
i.~~ kat'i imhasını istihdaf eden hare
~. Knmda, Doneç havzasında, Kaf
~ kapılarmda inkişaf etmektedir. Hu· 
~ durum, bn haberler çerçevesi için
L._ lbtitalia edildiği takdirde. Leningrad-

toprağım kanlarımo son damlasına ka 
dar müdafaaya Rusları davet eden hita· 
bını büyük başlıklarla neşrediyorlar. firar hidiseleri oldu 
Moskovanın binlerce amelesi, yüzler· Almanlann Kaf kaSyaya dôğru yürüyü§Ü 

ce top mevzii, tank tuzakları ve mitral- münasebetiyle daha. ziyade ehemmiyet 
yöz için peçelenm~ yuvalar inşa et- kesbeden tran. petro1 ktıyulan' izmlr haplsllane.stnclen lıaçmaıı lsff.ıan tldllldll.. 
mekte bulunuyorlar. CJ •-"A •- ıs• ._,.. ,,,_ 

Kuibeşef, 24 (AA} - Mareşal Tiıno- SH..uCll' nup nanes.nuen Dil ınaJaJıOın , ...... eal 
çenko cenup cephesi başkumandanlığına [ııı1111111111111111111111111111111111111HllllHIHlllllHI.!! ·-·-·-·-·-·-· ·- • -·-·-·-·-·-.. 
tayin edilmiş ve vazifesine derhal baş- ~ Jngılizler bü ytik ~ A ı.. • ~ ltostofa kadar uzanan cephe boyun- Almanlara karşı yapılan suikastlan 

::L1ıa..s ordulannın inhil81 halinde ol- takbih eden amiral Da.rlaıı ıamıstır. : • . . :: a"erf vazı yet 
-·- - · · ... -·- ·-·-·-·-·-·- _,_,, § mıhtarda paraıiit- § --..ruu ubul etmek lizınıdır. F d h. 

._ 11.aıbuki vaziyetin hakiki görünüşü bu ransa a ağır, va rm 

.... ~lerde mübalaia payının biraz fazla h ..cdı"•·l·r olu vo r Kalenin fehri içinde ~ çü yetiştiriyorlar i Alman 
harp devam ediyor = -·- = ordulan 

Kırım toprak
larına henüz 

1,~u göstermektedir. Ezcümle Mos- u ~ ~ 
-V. kapalannda devam etmekte olan 
~dan muharebesinde Rwılann ciddi 
..___ lrıukavemet göstererek muzaffer Af. 
~ hamlesinin hmm kestikleri muhak · 
~·- Sovyetlerin savaş ruhunu kay
~en cesaretle döviiştüklerini belir
~ bu hAdise, düçar olduklan ağır dar-
16 lere- rağmen, hakiki manasile bir inhi
.. L \'eya inhidamın henüz bnlıis mevzuu 

Bir Alman ~ene- Cenupta harp 
ralı ve bir soba- vaziveti çok 

vı öldürüldü ehemmiyetleşti 

Almanlar mukabele 
olarak 100 rehineyi 
kurşuna dızdiler 

Kırıma karfı Alman 
hücumları pek büyük 

fiddet kesbetti 

-...ınıyacağmı isbat etmektedir . 
._AJılıanların şimdiye kadar her bakım
~ önemli zaferler kazandıkları, So,·
t'ler birliği niifuzunun Uçte birini ih
tilt a eden 2'.cngin topraklan istila et
'-i leri meydandadır.. Bilhassa chem
t..~!tli olan şey bu topraklnnn ik-
-ecli kıymeti ve harbin idarnesine ait --o-
~menin temininde oynıyacntı rol- Suikastçılar tutulamadı Almanların Perikopu ve 
--~·Gerçi Ruslar. çekildikleri yerlerde Bunları bulana 15 mil• Armianskı aldıkları 
ti eri kıymet taşıyan herşeyi harap et-
~lerini iddia ediyorlar. Bu iddinyi haki· yon frank Var.. tekzip olunuyor .. 
"- olarak kabul etsek hile. Dinyeper Vişi, 24 (A.A) - Ofi ajansı bildiri- Londra, 24 (A.A) _ Rus cephesln-
~ \'%asından sonra Doneç ha\'Zasının yor : Nant bölgesi Alman kumandanı de mühhn değişiklik yoktur. Sovyetler 
... ili Rus ordulannm silah ve cephane general Karl Frederik Holsun bir sui- Almanları Moskova ve Doneç havzası 
~nundan inşesine çok ağır darbeler kast neticesinde öldilrülmesi üzerine Al- yakınlannda tutmağa devam ediyorlar. 
ili? ı:ce~i şilphesi1dir. İşte hunun için- man makamlan bir seri tedbir almışlar- Şiddetli muharebeler devam etmektedir. 
...__.ltı, Alman ordusu. l\foskovanın kap1- dır. Alınan tedbirler arasında şunlar CENUPTA 
_-...ıa bulunduğu halde, en hüylik gay- vardır : Almanlar Kırıma kar§ı hücumlarına 
~?i yenidt>n cenup ccpht-sine tevcih 1 - Yeni bir emre kadar Nant şehri büyük bir şiddetle yeniden baılam11lar
~~ir. Almanlar. şimdi Doncç ha'\.-zn· ve havalisindc akşamları saat 19 dan dır. 
~i hayati kıymette sanayi merkez- sabah saat sekize kadar dı~~mda dolaş- Sovyet hükümet sözcüsü Lozovsk.i 
~ ellerine geçinneğe ve Kafkasya mak yasaktır. Kuilu§ef Taganrogda yabancı baeın 
~~~t}_ 2._!~C!_~~~~:-_ ___ := .~~.~ =!_~~~-~~E--:... - SONU 2 İNCi SAHİFEDE -

~ Londra, 24 (A.A) - İngilterenin i 
Selinde şimdi talim gönnil.ş ve teçhi- S 
§zatlı çok mikdarda paraşütçü var- § 
Sdır. Her hafta yeniden kaydedilen 5 
§ paraşütçUler de hararetle talim gör- E 
§mektedir. İngiliz paraşütçilleri ru- i 
:velver, tüfenk, küçük mitralyöz, 5 
§mitralyöz ve havan toplariyle mü- § 
S cehhezdir. E 
ı1111111111uuınıııııııı11111111111111111111111mıııııımı 

.roJIDAWIPA 
•••••••••••• 

Almanların Mosko
vada 20 günde 300 
hin telefat verdik

ı~ri bildiriliyor 

Kuibişef, 24 (A.A) - lstihbarat da
iresi şef muavini Lozovski matbuat kon
feransında yapbğı beyanatında ezcümle 
şöyle demiştirki : 

- Almanlar Orelden beriye geçemedi
ler. Taloya kadar geldikleri doğru de
ğildir. Leningrad'm bir kaç keshninde 
Alman taarruzları pilskürtillmüştür. 
Mareşal Budyeni ve Voroşilof yakında 
<"epheye gfünek Uzere talimleri yaptırı
lan yeni ordulanıı hazırlıklannı tamam
lamaktadırlar. 

Mosk<JVadaki bir çok elçiliklerin nak
li karan, Mojaisinde Almanların müda
faamızda bir gedik açtıklan zaman ve
rilmiştir. Bu karar biz.im müdafaamızı 
1akviye ile beraber blitün milletlerin de 
müdafaa karanna taalluk eder. Bu hiç 
bir zaman Moskovarun terkedildiği ma
nasına gelemez. Stalin, milli müdafaa 
erkfuıı ile Moskcwadadır. 

Moskova cephesinde 20 gilndenberi 
Almanlar 300 bin kişi kadar telefat ver
mişlerdir. Sovyct milletlerinin muhare
besi, Hitlerlzim ve Alman soygunculan 
Grtadan knlkıncaya kadar mücadele fik
rinden mülhemdir. 

viremedi 
Cenupta vaziyet tehll· 
keli, lakat Rasyanm 
kuvvetinden yarısuu 
kaybettiği mübalila.. 
Radyo gazetesine göre Almanlann 

Moslı:ova üzerine yeniden §iddetli bir 
taarruza geçmit olduklan hildirilmit 
İ8e de cepheden mühim değiıiklik oldu
ğuna dair haber gelmemiftir. Şimdi ha
rekatın bütün ağırlığının azlediJ..rnit olan 
Budyeninin orduları Üzerinde toplandı
ğı anlatılıyor. 

Jngilizler de cenup cepbeıinin tehli
keli bir durum anebnekte olduğunu iti
raf ediyorlar. Budyeni ordulannın mü
him endüstri bölgelerini terkederek Do
neç gerisine çekilmesine rağmen, hu or
dulann Almanlara karşı koyamadıkları 
görülmektedir. Taganrogu işgal eden 
Alman kuvvetlerinin Rostof şehrinin he
men önlerine vardıklan bildiriliyor. Bu 

- SONU 4 tlNC(} SAHIF'EDE -

Kasa soygunculuğundan maanaa Qlap 
hali firarda bulunan ve bir lcaç ıOn n• 
vel tehrlmizde yakalanan Memnu lb
rahim oğlu Mehmet adında ~lr p)ıi. 
adliyece tevfik edilmiı ve hapw..ne,. 
konulznuttu. Mehmet evvelki seee -
baha Dl'fı ceza evinin memleket ...._ 
nesi tarafı duvaruıdan atJamak 8UJ'etde 

- SONU 2 tNcl SAHIFW -

Sulh için gi~li teşf!b
biialer mi var? 

Almanya~n 
sulh _istiyeceti 
· söyleniyor 

B. Hitler yalnız Al
man devlet reiai ola

rak lıalacakmıf 

Vaşington, 24 (A.A) - KC>l'OSpODol 
dans Revü mecmuası yazıyor : 

Rusyada §İmdi yapılan A1ma:n ~ 
sini bekliyen netice muvaffak -olsun .,.. 
yn akim kalsın her ilti şıkta da mtı. 
Büyük Britanya ile sulh akdi tçiD -. 
şebbüslerde bulunacaktır. 

- SONU 3 fiNC() SAOİPBDE ------· ----- ---·-·· 

Rusyadakl askeri harekattan iki intiba 
MoskoN müdafaasına i§tirak etmek üzere Ruıı ffrileri top 

leuUnmamn öğrenirlerken 



SA IFE ~ 

Münakalat Vekili 
sehrimizde 
> 

Hapishanelerden 
kacma . 

z::;s 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE • • BAŞTARAFI 1 L~Ct S. BİFEDE • 
Bu yoldaki çalışmalardan iyi neticeler knçmağa teşebbüs etmif. fakat orada 

ahndıf:'l ve fonliyetin son safhasında ol· bulunan ve hapishanenin muhafazasına 
duğu görülmtiştür. Vekil bu çalışmalar· memur olan jandarma nöbetçilerinden 

!R 
YENi ASIR 

a: 

dan memnun kalmıştır. biri tarafından yakalanmıştır. p t. J 
Aydından ayrılan vekil Çamlık istas- Mehmedin hapishanede taşla örlilü 8f 8SJZ va J 1 

yonuna gitmiş ve o civardaki Aziziye bir pencereyi sökerek hapishanenin -----------~-----------
tünellerini, geçen sene scylfip felaketi bakkal dükkanına girdiği ve oradan ba- taJebe)ı• 0-e B 

Cümhuriyet bavramı hazırlıkları 

sırasında bozulan ve tekrar inşa edilen zı eşya çaldığı da anlaşılmış ve çaldığı .--. s ı ... •• t 
sekiz kilometrelik yeni hattı görmüş, bu- eşyadan bir kısmı üzerinde !)ulun muş- ay ram a 1 gu n u sa a 
rnda işletme mildürü tarafından verilen tur. alınanl< r 
izahatı dinlemiştir. Vekili hfunil olan tSTANBULDA {tsKODAR HAPtS- 12 50 d B k•ı • 
tren bu yeni hattan geçmiştir. Cümhuri- HANESiNDEN FiRARLAR --o-- e aş ve 1 ) mı• z ı• n 
ret bayramına rastlıyan önUmlizdeki lstanbul. 24 (Yeni Asır) - Üsküdar İzmir ve havalisinden ' 
hafta ortasında gidip gelmede bütUn hapishanesinde bayram günlerinde iki un· tihanl k 
trenler bu ueni hattan geçmeğe başlıya- arı azanan- tk ·ı ı k 

.J firar hadisesi olmuştur. n u 
caktır. Jbrahim isminde bir mahkum Oskü- Jarın ismi- U ) e açı aca 

Aziziye tilnelleri, Devlet Demiryolla- dardan umumi hapishane hastanesine Ücret ve m.."\Sraflan devlet tarafından 
n idaremiz.in Uç, dört seneden beri bü- götürülürken jandnrmalann merhame· verilmek üzere pansiyonu bulunan okul- ----------

martesi J941 
- f2S ---~ 

Karanlık 
Kalan 
Noktalar 
Doğuda harp 
Uzun sürecek 

--<>--
ŞEVKET BİLGİN 

• BAŞTARAFI l t~Ct SAHİFEDE · yük ehemmiyet ve emek verdiği bir kı- tinden istifade ederek Balattaki evine lnrda parasız yntılı olarak okutturula- Cümhuriyetimizin on sekizinci yıl 
sım olmuştur. Bu yeni hatbn yapılma- uğramış, bir daha ele geçirilmesi müm- cak talebenin imtihan neticeleri alınmış- dönümünü önümüzdeki çarp.mba günü tır.29 biri . . • · yolunu kesmeğe çalışmaktadırlar. Nasıl 
siyle inşaat tamamen sona ermiş bulun- kün o1mıyarak kaçmıştır. tır. Kazananlar şunlardır : idrak edeceğiz. ncı teşnn sabahı vi}ayet maka- ki şimalde hareket eden bir kısım AJ. 
maktadır. ikinci firari Rizeli Receptir. Recep, İzmir Erkek Li.sesı"nden ·. En bu""yu"'k mı·n·ı bayranıımız olmaaı mındn bir kabul resmi tertıp olunacak m k tJ • d F" l 1 b' "k " ve tebrikler kabul edilecektir. Şehrimiz- an UV\'C erı e ı~ ere ırlı to Mut• 

MEMURLARIN İSTİRAHAT dışarıya çıkmak için baş gardiyandan Fuat Tiirkekul, Muammer Rendn, hasabiyle o gün yurdun en küçük kö- deki konsoloslar da merasime iıtirak m:ınsk yolunu k~mege ~alışıyorlar. Bil 
EDECE(il OTEL iz.in almış. bir daha gelmiyerek kaçmış- İhsan Demirhan, Salih Yü~ Özel Öz- yünden en büyük şehrine kadar her yer edeceklerdir. ~ı başlı lıareketm hedefı Rusyanın 1* 
Vekil Çamlıktaki tetkikleri esnasında, tır. ~an, Türkfin Ôzcvel~l, Nuri Akdemir, donanacak ve bayramı ayni coşkunluk- Ayni gün Cümhuriyet meydanında rıçten yar~,?'1 görebilmek t?nidi.ni. azalt• 

orada mevcut olup her tarafı yeniden /brahimin kaçmasında ihmalleri gö- Ibrahim Şişmanoğlu, Abdill Özaydın, la kutluyacaktır. yapılncak büyük geçit resmine ordumuz- ma~tU:. ~ıger taraftan tarıhlermın eo 
tamir ve mükemmelen tenvir edilmiş rü en jandarma tevkif edilmiş. baı gar- Sülcymnn Coşkun, Sac!de Ölene, Kerim Bayram 28 birinci teşrin ıalı günü dan muhtelif birlikler iştirak edecektir. çetı!' ımtı~~nını \'e"!1~kt«:. olan Rusl~ı 
olan bilyük otelin vaziyetiyle de meşgul diyann da işten el çektirilmiştir. Oktay, Yaşar Kavukçu, Sevinç Günsilr. saat 12,50 de Başvekilimiz Dr. Refik Bu geçit resmi pek parlak olacaktır. vazıy~tJcrının fccaatını duzeltmek içıo 
olmuştur. Burası Devlet Demiryollan - Bergama Ortn okulundan : Saydamın Türk milletine hitaben söy- Geçit resmine talebe ve izciler de işti- ncvmı~ane gayretler yapmaktadırlar. 
idaresi mcmurlan ve nileleri için bir is- Kalenin sehri icind-, Hacer Suzan Ayser, Mehmet Faik liyeceği bir nutukla açılacaktır. Bu nu- rfık edecektir. Lcnıngradı, Moskovayı, Harkofu v• 
tirahat yeri ittihaz edilmiştir. Nisan-leş- .. ' Atnğut.. tuk Ankara radyosu vnsıtasiyle neşredi- Ayni gece bir balo verilecektir. Rostofu muhafaza etmek suretiyle bit 
rinievvel aylan içinde, demiryolu me- harp devam edi }'OT Ödemiş orta okulundan: lecektir. * cephe istikran yaratmak için yapıla9 
murlanndan her istiyen ailesiyle bera- Nail Gilrkaş, Muhterem Özkan, Suha Cümhuriyet halle partisi umumi ka- ANKARADA YAPILACAK bu gayretlerin netice verip vcrmiyeceil 
be b li 15 20 - h • BASTARAFI 1 tNCt SAHİFF:DE • · uw· h b"I" r uraya ge P • gun istira at Al 

1 
Demirtaş, Şevki Yılmaz.soy.. tıp gınin azırladığı programa göre MERASİM ı ıncıncz. 

edecektir. mümessillerine evvelki gÜn man ar Aydın Orta okulundan : bnyramı İzmir vilnyetinde hararetle Ankara, 24 (Yeni Asır) - Cümhu- İtalyan gazeteleri, ikinci t~rinin otl 
lzMtRDEKİ TETKİKLER tarafından alınan Taganrog etrafında Selma Onganer M"' hh E kutlamak üzere büyük hazırlıklar yapıl- riyet bayramında burada yapılacak me- ~inden e\"'\•el I..cnin~ad ve l\loskova· 
Vekil diln sabah İzrnirde vek111etini muharebelerin devam ettiğini ve Al- M t P 1as Fu t' B uze hh rŞacan, mışhr. Şehrimizin muhtelif yerlerinde rasirnin radyo vasıtasi.yle bütün memle- nın ukibeti taayyün edcc:egıw"ni, bu iki bil· 

ö. manlann her halde Rostofa varmak ni· esu } 1 
' . a ~ran. an r- kl 1 k d B 

aIAkadar eden bazı mUhim mevzulan yetini güttüklerini bildirmiştir. man, !lı_ıdaverdl Kesrelı.. ta ar yapı ma ta ır. ayramda brnir kete yayılmasını temin etmek için ter- yfik şehrin de Rusyanın diğer l:ayıplal'I 
tetkik eyle~ ve bazı ziyaretlerde bu- Ooneç bölgesinde Almanlar hücum- Nazıllı Orta okulundan : f~vkaliide surette tenvir edilecek, Kül- tibat alınmıştır. Bayram günü radyo fa- arasına katılacağını, bu suretle Ruslarıll 
lunmuştur. Refakatinde Devlet Demir- !arını fazla)a.,tırmıalardır. Almanlar Mahmut Çağırgan, Kamile Vural, turpark tenviratı da mükemmel olacak- ~eılnsız neşriyatta bulunacaktır. maddi cepheleri kadar mane\i cephele· 

11 1 d "' y M h t Ad t ıoe~.-...-~· _.,.. ___ '"et."""7~..;.:r...-.; -~~ .. -.1"!'~--- . d 1 y d b • • d" ·ı · 1 yo an iş etme mil ilril ve diğer mühen- ağır kayıplarının yerini dolduran yeni e m~ a epe.. _.,. _ _._.,,,,_._, · ..,._"*..,. __ _,_.,,______ rınc e nsı agır ar enın ın ırı mış o a· 
dis ve teknisyenler olduğu halde Halka- takviyeler almışlardır. Kmmda Perikop Manısa Orta okulundan : c. H. p. İhinci E M N j y E r cağını iddia ediyorlar. 
pınardaki fabrika ve atelyeleri, Halka- bölgesinde şiddetli muharebeler yapıl- Cemil Erçetin, Hikmet Nuri Kurtar, Osmaniye ocağında.. Umum ınüdürii aeldL. Filhakika l\foskovanm zıyaı şimdiye 
pınar iltisak istasyonunu, Alsancak is- maktadır. Almanlar Perikop ve Arnu- A. İhsan Özkcnt, Macit Özgediz, Fatma C H p ·ı;o~ fp ·h 

1 
E ~ kndnr sayam hayret derecede sağlaJll 

tasyonunu, buradaki tesisleri ve Devlet ansb aldıklarını iddia t:diyorlarsa da Süheyltı. Tuğcu, Jale Emine Duru,· Fah- · 
0
· · ;re aşay na iyesinlik~ btoağ 1 :.mniyet umum müdürü B. Osman kalan Rus ınaneviyatını müteessir ede-

ikinci smanıye ocagının sene · p Sabri Adal polia teakilatını tefti• etmek b"I" F ka Demlryollan matbaasını, Bornova Mer- bu hnberler Rualar tarafından teyit edil- rettin Sönmez, Enver Bilik, Nfwrn ÖZ- lantıs 22 ilkt ind k .d h ~ " " ı ır. a t Sovyet liderleri : •Rizİlll 
sinlisinl, Bornovayı ve istasyonunu ziya- mcmiştir. kan.. . . ı .. eşr. e .aza ı are eyctı üzere Bnlıkesir yoliyle şehrimzie gel- aramızdan bir Kuisling çıkrnıyacaktıt·· 

ı O" Lo L• k . Akh" 0 t kul d reısı B. Tnhırın nyaseti altında yapılmış miştir. M ka .h ed 
ret ey emiştir. un zovaıu Mos ova muharebesı ısar r a o un an : "dar h t' ilm"ştir İntih k Emniyet umum müdüru evvela Balıke- u vernet nı ayete kadar dc\•am e-

Vekil buralarda gördüğü çalışmalar- hakkında fU izahatı verm~tir: Gülseren Tosun, İsmet Ayıltman, ve 
1 

1 e bet ~d tı M taI ap~ ;- sire uğrnyanık oradaki zabıta teşkilatı- cektir.• dediklerine göre, Moskova ~-
dan ve evvelce vermiş olduğu direktif- - Kılleninde şiddetli muharebeler Necdet Altay, Mehmet Erdoğan, Şera- ~: G'"k~ y ~ha llu~ Ca nn 1' nı tetkik eylemiştir. Şehrimizde bir kaç se biJe Rusların Almanlardan miitare1'c 
leıin yerine getirilmesinden miltevellit hala devam etmektedir ve -hlr ev ev fettin Turkuncu.. r 0 .oga~.. u a o.şar ve istcrniyecclderi muhnkk.aktn-. ,,_ Kemnl Kırtas d gün kalacaktır. 
memnuniyetini beyan etmiş, Basmahane müdafaa olunmaktadır. Bu şehrin yan- Turgutlu Orta okulundan : ıyecı ır. ------- Bunun manası l\loskova meydan ınıı· 
istasyonunu ve civardaki tesisleri de aı hala Sovyetlerin elindedir. Şerafettin Kuluk, Mustafa Tuncel, H. nR. BEHC-E,.. UZ MEBUSLAR harebesinin sonuncn meydan muhare· 
gözden geçirmiştir. Almanlar Mojaisk ve Maloyaorstle- Cemalettin Erkun, Mehmet Karabulut, U _. .& hesi olmndığıdır. 

Alsancağı ve Bamıahaneyi birleştiren ved bölgelerinde durdurulmu~tur. Sov- M. Re.şat Titiz.. Veda ziyafeti Vel'i)Jor Ankaraya gidiyor.. Rusya harbinde Almanyarun aradıl' 
iltisak hatbnın istikbalde bu işletmeler- yet kıtalan büvük ve şiddetli karşı hü- - Belediye reisi doktor Behçet Uz De- fzmir mebusu Kamil Dursun. Tunç- şey kat'i neticedir. Ta ki Rusya tesliınİ· 
ete temin edeceği scyrilsefer birliği de cum1ar yapmışlardır. "Kızılay,, haf tasının nizli mebuııluğuna intihabı münnsebe- eli mebusu Sami Erkmen, Manisa meb- yeti kabul ederek burada AlmanyanJll 
gözden geçlrilmlştlr. Londra. 24 ( A.A) - Rus - Alman tiyle 2 7 ilk teşrin pazartesi günü öğle- usu Şakir Şener Anka raya gitmişlerdir. tnsnvvurlnrına nygun bir rejim, bir ni· 

Umumt intiba şudur ki Devlet Demir- cephesinde faaliyet merkezinin cenuba 3"t ima to••ra,01• du•• n yin Kültürpark gazinosunda bir veda Şehrimizdeki diğer mebuslar pazartesi znm kunılabilsin .. 
yollarının biltün işletmeleri gibi İzmir doğru ~arih bir. surette kaymıı o1duğu ~ ', ziyafeti verecektir. günü Ankaraya gideekler ve Meclisin Kısaca Sovyctler Birlii:i mütareke ts· 
ve civarındaki lş]etmelerde çizilen yol- kaydedılmektedır. I d - nçılma töreninde hazır bulunacaklardır. lehinde bulunmadığı ıniiddetçe Alınnn· 
dan büyük bir intizam içinde yürümek- Mosko.va .tam bir eü~ön içinde en yapı l ---- far çekilen Rus ordulannın arkasından 
tedir ve elde edilen başar1lar milkcm- feha. vb~~~ti ~.rhş?lamagka h1 azlanır k ve i\yın yirmisinde başlıyan ve 26 sın- ZABITADA HALK SA~l.IGl gitmeğc ve yayılmnğa mecburdurlar. 
m ld" şe rın utun mu ım no ta arına ara d J. ıP's- af:şfel'- Di;:;.cr taraftan Alman en-~- um __ ı. 

e ır. l k k Al d 1 d a bitecek olan Kızılay haftasının açıl- Ağf al d "°t:.n 8 .. .uuırı UJPI Mil k lAt kilimiz d .. HVl mavn an onur en man or u an a r surette ."ar a ... yesj kazanılım bu kadar CHnalı zaferlr 
ğ. i Benaleda. ve. 

1 
Dunizlogi e ybeme- Ruslar tarafından 35 bin H"i tahmin ma töreni araya bayramın girmesi ha- ,y Sıhhat ve içtmai muavenet vekaleti .._-

ın ıye re•s ve en me usu b" 1 d"' ı B ·· b f d h lk "1 w k -'- .. re -ı!rnen ftncvaınn henüz yıkılmanld 
Dr Beh t U 

·BB Münir" B" el A f edikn ağır lca71plar vererek Tagonrogu sa ıy e un yapı mıştır. u munaııe et- Lale Sineması önünde seyyar satıcı- tara ın an a aag ıgını orumıuı; uze- &..., ~.J~ 
• çe Z. • ırs , tı alm•.slardır le lzmir Erkek lisf'tılnde 428 numıı.rnlı re propananda aU•leri h~rlar.makta· bulunmasından \'e en seçme Alman "1-

t zlf t d • dan ufak tefek satın almakta olnn Uç e -. taJann R d b • .nı.. • '--t 

bn~, Na . nan ve iğer bazı zevntla Moskova bu kesimdeki vaziyetin va· Cengiz Güven ve Kız lisesinden 2175 kadına karşı ç!rkin sözler sarfettix.: id· dır. Bu afişlerde uyuz. .ispirtolu içikile- lanın 1ın danusya a ü,,. ..... zayıata - • 
irlıkte. Denız gazinosunda. yemiş ve bu hlm olduğunu cl:rlemlyor. Diğer taraf- numaralı Mualla. Kmlayın memleket dia olunan Ruhi, bu hareketini ~~nkit rin sağlığa zararları, şark cıbanı, beden a ann elbette müteessirdir. 

arada liman tesisatını tetkik eylemiştir_ tan Almanlar Kınma gı"nnek irin gay- ftlmul tefkat ve yardımlanndan bahse- terbiyesi ve halk sağlığı diş aağlığı mev· Bu sebepledir ki, Mihver propaganclr 
t •- liman d b ı11ı. 1 ... d kl 1 1 etmek istiyen Bekiri göğsünden bıçakla b dan Ru ka ~ zmu- ın a azı ıs cuıat yapı ma- retlerini br mlıll daha arthrm1 .. tar ve en nutu ar aöy emiş er ve bütün va- z.ulan görülmektedir. Afifler her yere sı, un sonra syanm mu vemeM 

bahistir Fak b ~ d 1 b '-- k h agıy r surette yaralamıştır. d 1 , ___ t ·ıı . enf • ı.lh-sı me'V%Uu · at u iş vekaletin Armainslcı aldıklannı bildirmişlerdir. tan aş an u yüK.Se ayır mÜeBBt-.acainin ağıtı acaktır. yauıu. ngı erenm m aatine varag15• 
istikbale ait programlaşnıış mevzulan Fakat bu ıchrin dü,tüğünü Ruslar teyit liatesine aza olarak girmeğe davet et- Ruhi tutulmuştur. -.- nı, Londranm k~·ndi imparat~rlupnd 
ara!'lında yer aimıştır. etmemektedirler. mi~lerdir. Bil' haltaret iddiası.. EDİRNEDE tehlikeden miimkUn olduğu kadar ....-

Vekil vilAyet, bele;diyeyi, kumandan- Haftanın sonuna kadar Kmlaya yeni Tepecik mahallesinde Zeytin sokağın- sun rutmak emeliyle Ruslan mub.r 
!ılı da ziyaret eylemi~ ve dtın gece be- fzmtrden ayrılacaktır. aza kavdına devam olunacakhr. da mukim Mustafa Çarıkçı ve bahçivan Gümrüfı teftlşleıel.. mete t~vik ettiğini iddia etmektedir• 
lediye tarafından Deniz gazinosunda şe- * VA f, I Mİ Z Alfiettin Anafartalar caddesinde sarho~ Edirne, 24 (Yeni Asır) - Bir kaç Almanlann maksadı Rus - İngiliz ittifr 
teline verilen ziyafette bulunmuştur. B. Cevdet Kerim İncedayıyı şehrimi- İZMİRE DONDU b:r halde geçerlerken kendilerini sük~- gilnden beri Edirne ve havaJisi gUm- kını bir şüphe hava.oı;ı içinde boğmaktır .. 
Ziyafet geç vakte kadar devam etmiş- ze getiren trenle Ulus başmuharriri B. nete davet eden belediye memuru 79 sa- rüklerinde tetkik ve teftişlerde bulun- Bu propaganda şimdiye kadar tetlt 
tir.. Falih Rıfkı Atay ve mebuslanmızdan B. Valimiz B. Fuad Tuksal bayramı g~ yılı İskender Gökalpa hakaret ettikleri makta olnn İstanbul gümrükleri baş yapmamışiır. 

MilnakalAt vekili aglebl ihtimal bugUn Nurullah Esat ta İzmire gelmişlerdir. çlnnek üzere gittiği Edremit, Burhaniye şikayet olunduğundan zabıtaca yakalan· müdürü Medhi Adakan ve gümrUk mu- Sovyet rejimi için mevcut olmanı• 
ve Ayvalıktan §ehrimize avdet eylemiş- mı.şiardır. hafaza baş müdürü Zeki Cimit oğlu le;- remzi mukavemetten ibarettir. Ve p• 

BAYRAM RAFTASI MUNASEBE'J'IYLE 
2 BUYUK PROGRAM 

TAY.YARE 
J inci PROGRAM s 2ndPROGRAM 

SURİYE ses kralicesl MARt KUİ· 
Nf ve MISm TEGANNİ kraliçcst 
BEDİA P.IUSAB1'1'nin çevirdiği 
lctimai yarayı ncşteliycn. C'ÜNAH
K AR bir anantn dinm~ ıstıraptan.. 
MEKTEP sıralanndan dans salon
Janna .•. Aile yu\'asından ZEVK, 
~EFAHAT atemlerine dliş~ bir 
kızın hayatı .. 

J Yeni meV!İmin ilk ŞEN.. NEŞELİ 
N FRANsızcA sözce 

TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA 
ŞARKILI ŞARK MUSİKİLİ 

E 
M 
A 
s 
I 

KARIM ve 
PATRONUM 

Bu filimde meşhur •DUO CetC 
YOUNG• leri yeni SWİNG 

dansında göreceksiniz.. 

N 
D 
A 

l'tfATİNEL1'..'R : 
KIZIIU Duymasın: 11-2.20-5.45-9.1 ı; 
KARIM. Patronum: 1-4.25-7.50 

TELEFON : 36 - 46 
-UL 7Wil&QSWJ:ii·%W, 

Bir Hatıra uğrunda! 
··- 4 ••• YAZAN : VÇ Yll.DJZ 

- Bir ıey değil, dedi. Yalnız bir az 
btlrahat.a ıhtlyacı var. 

Yııvaş yavaş damarlarıma sıcaklık 
~ıktıj!ını hissettim. Yanı başımda dönüp 
öola.şan yabancıya bir göz attım ve gü
lümsedim. Hafif bir sesle. 

- Şimdi artık kendime geldiğimi sa
nıyorum, dedim. 
·Derhal hali değişti! Emniyetli bir ta

vur aldı ve parlak bir tebe$üm çehre
r;ini aydınlattı: 

- Bir azdan tamarniyle çevik:l~ecek
!:iniz. Fakat daha bir az dinleniniz. Göz-
lrriniz.i kapatınız. Göz kapaklarımı indir
dim, fakat fikren meçhul kurtarıcımın 

sert, dinç, tunç çehresini görmeğe de
vam ediyordum. 

Kollarının pek güçlil ve ellerinin ge
niş olduğuna dikkat etmiştim. Bu pek 
hoşuma gidiyor değildi. Benim narin 
Erolumdnn ne kadar farklı idi! 

Bir müddet hareketsiz durdum. Bit
kindim, normal bir şekilde nefes alma
ğa çalışıyordum. Böylece uyumuş ola-
cağım, zira gözlerimi açtığını vakit gü
neş ufuktan kaybolmuştu ve gökyüıli 
pembe harclerle bezenmişti Hemen bü-
1ün yüzücüler plnjı terk etmişlerdi. Fa
kat yabancım hUla orada duruyor beni 
himayekur bir bakışla süzüyordu!' 

tir. Bafılıalı tahlıil' etm•.-ıer tanbula dönmüşlerdir. rUnllşe töre bn mubvemet 7.annedildl· 
B. Halit Ziya '1.'ürfıfıan Kahramanlarda 1412 inci soka~ mu- vTr A'.NoTş, ğinden daha uz.mı olacaktır. 
Şehrimizde... kim Abdullah oğlu Hüseyin ve karısı Yardım bekleyen ç;cukları sevindir- ŞEVE.ET Bİ!.Gİlf 
Tapu ve Kadastro umum mildürU B. Firdevs, bir al~ veri~ meselesinden 1 39 7 mck istemez misin) 

Halit Ziya Türkkan tetkikatta bulun- sayılı sokakta bakkallık eden Bayram cÇocuk Esirgeme kurumuna yardım 
mak üzere Ankaradan şehrimize gelmiş- oğlu Mehmedi tah1cir ettikleri iddia.siyle et.> 

tir.. · yakalanmışlardır. --··---------• 

eooooBAYRA"MDAlrP:E~UNGEE&~~EI 
İLK DEFA CORECEODllZ BV !'VRKCE FİLMİ YARAl'AN BiJYVK ARTİS~ 

WALLACE BEIUU 

DENİZ KAHRAMA!vLARI VE 

- Siz sergüzeşte atılan ve cUretkfir 
bir sporcusunuz, ben de bunu severim. 
Müsaadenizle kendimi takdim edeyim: 
Kayaalp. 

- Benim ndım da Nesrin Camel! de
dim. 

Hareketimin hakiki sa.ikini tahmin 
edemediğini ümit ediyordum. 

Yeni dostum birden bire bana elini 
uzattı! 

- Şimdi aziz çocuğum, sizi yerinize 
götüreyim. Vakit geç oldu ve bir az kar
nınızı doyurmağa ihtiyacınız var. Sonra, 
ıstcrseniz, otomobilimle sizi İzmire götU
reyim. 

- Fnkat ben .. Nazillide otutuyorum. 
- Sahimi? Harikul~de bir tesadüf. 

Ben de Nazilliliyim. Yarın sabah İzmir
den hnreket edersek, akşama oradayız. 

Bu yol arkadaşlığını neden kabul et
tim, bilmiyorum. Yemekten sonra oto
mobilinin volanına geçti. Ben de yanın
da idim. 

- Mantonuz biraz. hafif gibi. Duru
nuz. §11 örtiiyü omuzlarınıza çekiniz! 

Yeniden bir erkeğin benim huzurum
la alakalanmıısı bana tatlı geliyordu. 

Bu çocuğun sade, açık, tok tavırları 
derhal bir sempati uyandırıyordu. Bir 
pamuk firmasının mümessili idi ve sık 
sık seyahatlere fırsat buluyordu. Bana 
c:nlattığına göre vaziyeti oldukça eyi ve 
kafi derecede kazançlı imi~. Yirmi sekiz 
yaşında idi. Nişanlı ve evH değildi. 
Başımdan büyük bir felaket geçtiğini 

ve şimdi yalnız ve kederli bir hayat sür
düğümü anlattığım vakit beni hörmet 
ve alaka ile dinledi. Yersiz görünmiyen 
dostane bir tavırla elimi hararetle sıktı. 

tzmirde kalacağım otelin kapısına ka
ranlık ta vardık ve böyle olmasına mem
nundum. O, amcasının evine gidecekti. 
Yoldaşımı bir çny içmek üz.ere girmeğe 
davet ettiğim zaman bir suç işlemiş gibi, 
sanki Erol'a sadakatsizlik ediyormuşum 
gibi kızardım. 

Kaya Alp beni Şehir gazinosuna gö
türmek istemişti. fakat kabul etmedim. 
Çayımızı karşı karşıya içtik. Çok hoş 
meşrep bir adamdı. Mütenevvi ve zarif 
eılnn muhaveresinin nükteli yerlerinde 
knhkaha ile gülmekten kendimi alamı
yordum. 

Sigaralarımızı içNken bana gülüm
sedi : 

- Bir itirafta bulum;cağım, dedi. tik 
gördüğüm dakikadan itibaren benim 
dikkatimi üzerini7.e çekmiştiniz. Evet, 
plaja geldiğiniz vakit benim pek yakı
nımdan geçtiniz ve kadınlar hakkındaki 
idealimin tam tahakkuk etmiş numune
si olduğunuzu derhal hissettim sizi göz
den kaçırmadım ve böylece suya daldı
ğınızı gördüm. Saçlarınız güneşin ve 
r.ıayonuzda semnnın parlaklığını akset. 
tiriyordu. Sonra, birinci sınıf bir yilıli
cü olduğunuza dikkat ettim, fakat daima 
ileri gittiğinizi görünce çehreni7Jn, daha 
yakından geçerken gözüme ilişen ıstı
raplı manasını hatırladım. O vakit, si
zin takibinize koyuldum, ve ... 

Bir lahza tereddüt etti sonra : 
- Ne bileyim, belki de sizin hayatı

nızı kurt.ardım, değil mi? 
Kaçıngan bir tavırla sualini cevapsız 

bıraktım. 
Fakat ona Erol'un resmini göstermek 

lüzumunu hissettim. 1kimizin ne kadar 
mesut yaşamış olduğumuzu ve onu ne 
kadar sevdiğimi anlattım. Beni ciddi ve 
nüfuzlu bir tavırla dinledi ve hayatımı 
tamamiyle anlar gibi göründü. Bununla 
beraber bana şunlan söyledi: 

- B 1T1\1 E O l -

Sov vetlere gört! 
- RASTA.RAFI t tsr.t SABIFımE •. 

Çete faaliyetleri bilhassa Smolensk 

ve Kalenin çevrelerinde fazlalaşm11trt• 

ROSTOF SANA YI BöLCEStNDE 

Londra, 24 (AA) - Moskova rad
yosunun bildirdiğine göre Alman kıta" 
lan dün Rostof civarındaki annayi bö1" 
gelerini zapta teşebbüs etmişlerse el~ 
bu teşebbüslerin. birisi müstesna, hep .. 
fıkim kalmıştır. Yalnız bir kesimde adet 
üstünlüğü sayesinde ve ağır kayıplal 
bahasına Almanlar mevzilerini takviye
ye muvaffak olmuşlardır. Sovyet k1ta'l.ı1 
yeni bir müdafaa hattına çekilmişler
dir. 

MOSKOVA YA YAPILAN 
HAVA AKINI 
Londra, 24 (A.A) - Almanlar lııJ 

gece Moskovaya hava akını teşebbüsün" 
de bulunmuşlardır. Yalnız. beş tayYar• 
Rus harniını geçebilmiş ve bombnlart111 

hedef tefrik etmeksizin halkla meskul1 
mahallelere atmışlardır. Sivil halk ara• 
sında ölü ve yara1ılnr vardır. 

KIRIMDA ALMANLAR 
PUSKORTOLDO 
Moskova, 24 (AA) - Tas ajafl91 

bildiriyor: 
Kırım yarım adasındaki Alman taat" 

ruzları püskürtülmü~tür. Son üç günd; 
burada Almanlar er ve subay olar:0 yüz bin ölü ve yaralı vermişlerdir. :J 

top, bir çok mitralvöz, havan topu "'' 
saire tahrip edilmiştir. 

1 
Tas ajansı muharebelerin fasılası.% "' 

şiddetli bir OC'kilde devam etti~inl N•~ 
;zilerin taze kuvvetler sevkettikleri~• 
fakat kızıl ordunun azimli bir suret., 
mukavemet eylediğini kaydetmektedı ' 

- -----
YENİNE IYAr 
··········-·· 
İSLAM-TURK 
ANSİKLOPEDİSİ 
2 k E .. hassı• 1 nci siyısı çı mıstır. .n muta . le" 

alimlerimizin sırası gelmiş olan bahı5 
re ait yazılarını ihtiva etmektedir. 
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Leıı'iu lia,ır, hayır! Dedi bu iş hakkında 
-a~ lr teY bilmiyorum. cOnıı> da 
' 

0 
• ~iç. bir §CY bilmiyorum, ben J 

toıı.a) d rnuthış işkenceleri yaparken 
~l!Jlı a ııöylcdim. Fakat ııöilcrime 
'İl)Jed~dı. Fakat ben ancak hakikati 

- Evet, yıılnızl Bu kanlı bıçağı an
bıırda yeşil Budanın yanında buldum; 
fakat birden görmedim. Ayağım bir 
yere çarptı, üzerine düştüm. Kalktığım 
zaman bıçağı da beraber aldım. Yassı, 
iki tarafından da keskin bir bıçak idi. 
Bıçak üzerinde hala taze kan vardı. Ne 
yapacağımı bilmez bir halde güverteye 
çıktım ve oradan denize fırlatt:m. 

~ ıın. 
~iti ~gut, yaralı adamın doğru ıöy
~ ni anladı. Bir detektif, kar§mnda
dlier ~e kadar samimi olduğunu, tabii 
~~nsanlardan daha yi anlıyabilir. 

Ilı ~dl. ~u adam yalan söy]cmiyorııa, 
~ c bır diğeri, piyrifani: 

~~~il ana tek göz.le bakan bir adam, 
tıııı e~nın kanına bulanmış sivri bıça
tatlii nde tutuyor> demekle yalan mı 

Yordu? 

* ~~~'ngut, mütemadiyen ve hafif, 
'9ıı ~ nlernektc bulunan ihtiyar kapta

..._ erine eğildi: 
~ Jak Danhaymın katline karışmadı-

....._ !pı ııöylüyorsunuz? Diye ıordu. 
td~ i~ kızımın başı üzerine yemin 
~~ ~ ben Jak Danhaymın katline 
~ii b~;rncdim. Hayır! Nasıl öldürüldü-

"- ı e bilmiyorum. 
~l fu halde, naıııl oluyor da elinizde 

Q
11 

ulanmış bıçak bulunuyor? 
\: 1 .. ~al üzerine Bruks yerinden fırla
ift: 0 ri lokmasından fırlaml§ bir hal-

...... B 
'°rdıt. Unu nereden biliyorsunuz? Diye 

alÇe" 
~ıııı r bulduğum :ıaman yalnız, ta-n/ e Ya1nl% idim. 
~: ~an hiç bir kimsenin haberi yok
!'tr ~Ç\in)cQ tlındiye kadar bundan hiç 
~- hırrıııeye bahsetmiş değilim. O mcn
~it ~iı ben denize fulathm. Bunu 
~la n~e göre ıiz, bizim bildiğimiz 

, rdan değilsiniz J 
~nız mı idiniz? 

- Jak Danhaymın cesedini gördünüz 
mü? 

- Hayır! Eğer öldürülmüş olan 
Danhaymın cesedini görmüş olsaydım, 
muhakkak çıldırırdım! Jak Dnnhaymın 
öldürülmüş olduğunu bana işkence ya
pan adamdan öğrendim. Fakat Dan
hayrnı o zaman öldürmüş iseler, cese
dini ne yaptılar? Bunu bir türlü hal ede-
miyorum. 

- Denize atmış olacaklarl 
-- imkanı yok. Çünkü ben ttüvertede 

idim. Cesedi acaba ne yaptılar? Jak 
Danhayrnın anbara indiğini göilerimle 
gördüm. Sefer arkadoşlnnnın diğerleri 
anbarda idiler. Yarım saat sonra bun
Iann birer birer anbardan çıktıklarını 
Gördüm. Fakat Danhaymın çıktığını 
görmedim. Bunun üzerine anbara in
dim. Fakat yalnız kanlı bıçağı buldum. 
Jak Dnnhaymın cesedi ne olmuştu? 

- Garip §eyi Cidden garip şeyi Pek 
ala .... Masum olduğuna göre neden kor
kuyorsun? 

- Yeşil Budadan nefret ediyorum 
da ondan J içimden bir his, bu yeşil Bu· 
da heykelinin bize uğursuzluk getirece
ğini bildiriyordu. Bu düşünce ile, başı
ma iş çıkarmasın diye kanlı bıc:;nğı de
nize atmıştım. 

- Pek ala o meçhul cani size ne için 
i~kencc yaphl 

Madem ki masumsunuz. sizden ne 
istiyordu? 

- BlTMF.Ol-

n"IZMiR DEF'J'ERDARLIGINDAN: 
~ ~hhanc şubesine veraset ver~isinden 476 lira 52 kuruş bordu Mehmet 
~ ta~ ... nıet Sabri ve Pakizenin haa~dilen birinci Gaziler mahallesinin Ço
~ttl. ~gında kain 21 sayılı ve 1800lira kıyemtindeki evled vilayet idare 
,, ~arariy]c kat't ihalesi zımnında 1 O gün müddetle müzayedeye çıkanl-

't . 
~~lerln 3/ 11 /941 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te viliivet idare 
'-._ rnüracaatlan ilan olunur. 4407 (2291) 

2'1RE OR~A OEULV BİNAS!NIN l MALI 
İHŞAA.rl YAP!'lRILACAlCTlR 

~ lznıır Nafia Mf ~iirlüğUnden : 
~ e Orta okulunun 14398 lira 45 kuruş bedeli keşifli harici ve dahili sıva, 
~etli> ~c karo fayans ve mozayik dö§eme ve mütcferriah inşaatı 20 gün müd
iftı İ ~apalı ckılltmcye konmuf olup eksiltme 1/1 1 /941 cumartesi saat l 1 
~,~lr Nafıa müdürlüğünde müteıekk.il komisyonda kapalı zarf usuliylc ya-
~ br. 

llııı~ ite alt keşif ve ailsllcl fiat cedveli, metraj cetveli ıartnamcler proje ve 
ı~ele projesi Nafia müdürlilğünde tetkik olunabilir. 

l\11~ lclOcrin 2490 sayılı K. nun hükümlerine göre hazırlayacaklan 1080 li
~~uvakkat teminat ve ihale gününden 3 ~ün evvel Nafia müdürlüğünden 
~..._ rı ehliyet vesikası ve ticaret odası belgesini muhtevi kapalı tek.lif 
~tii'P1-nm 1/11 /941 gününde aa.at 1 O da komisyon reisliğine makbuz mu-

1' "<le vcrccelderdlr. 
°'lada vaki gecikmeler kabul ed.ilmiyeccktir. 

'---- 15 21 25 4219 

~ ArNanısa VafııflaP Müdürlüğünden: 
~ Mevkii Miktarı 
141 -----

' 3 2, 3 Manisa Gökçe köy 
lts Ovan 

Manisa Ali beyll 
köyü 
Manisa Eml&k dere 

köy 
Manisa Akpınar 

civan 
Manisa Belen 

3 parça 

2 

90(, 

1050 

1550 

580 

(2230) 

~ Köy 1 87 
~ rrı1lsa vakıflar idaresine alt yııkanda mevkileri yazılı zetin1ik1erin 941 se
.~1 a ıullcrl 15 gün müddetle açık arttırmağa konulmuştur. ihale 27/10/ 
ııoı~ll2artcal gijnü saat 14 Mani.sa vakıflar müdürlüğünde yapılacaktır. Ta-

teminat akçcleriyle o gün komisyona müracaatlan ilfut olunur. 
"--.... 14 17 20 24 4323 (2227) 

nal11hısa,.ıar Şarap l'!abrilıası müdül'lü;Jün en : 
~hiıtgalclıdaki arazimiz dahilinde bulunan 22 7 a{;aç zeytin mahsulü 3 ikinci 
~t~li 41 pııuırtesi günü saat 14 te açık artbrma ile ııatılacaktır. isteklilerin 
'Uiull r Riindc Şehitlcrdeki (eski Aydın Bira fabrikasında) fabrikamız müdür-

e tnüracaatlan. 22 25 27 (2285) 

~ ~!~AriR DEF'l'ERDARLIGll-JDAN : 
ıs~t<I\ Unınlu Ahmcdin 720 lira 69 kurul} muamele vergisi borcundan dolayı 
.ı_ Oo ]~en büyük Çiğli köyünün domuz ormanı mevkiinde kain 3.5 hektar ve 

..,,IO ır~ ~ıymetindcki bağı vilayet idare heyeti karariylc kat'i ihalesi zımnın
~ •,ı1r>fi~ müddetle müzııycdcyc çıkarılmıştır. 
~n 3/ 11 /941 tarihine m!Uadif pnzartesl günü saat 15 tc vilayet idare 

e rnüracaatlan ilfut olunur. 4405 ( 2292) 

Bir ac Avda 

INGILIZCE 
Oireten Dersler 

ONUNCU DERS 
First (F"ıst) İlk, birinci 
Second (Se'kınd) İkinci 
Third (Sid) Üçüncü .. 
Fourth (Fôs) Dördüncü .. 
Fifth (Fifs) Beşinci 
Sixth (Sikss) Altıncı .. 
Scventh (Sevıns) Yedinci.. 
Eighth (Eyts) Sekizinci .. 
Ninth (NaYJ1S) Dokuzuncu .. 
Tenth (Tens) Onuncu .. 
İngilizcede th ile yazılan sndalar dil dişler arasından dışarı ttilcrck, telaffm 

olunmalıdır .. 
The post officc (zı pö'ustofıs) Postahane •. 
A letter box (ı le'tıboks) Bir posta kutusu 
Stamp (Stemp) Pul.. 
A Jetter (ı le'tı) Bir mektup~ 
A telegram (ı te'lıgrem) Bir telgraf.. 
A Wire (ı ua'yı) Bir telgraf .. 
A tclcphone (ı te'lıföun} Bir telefon .. 
A postal order (ı pö'ustıl ôdı) Bir mektup havalesi .. 
A parccl (ı ptısıl) Bir pnkeL. 
I want n thrcc - halfpcnny stamp, pleasc .. 
(ay uo'nt ı sriheypnJ stemp plis) 
Lütfen bana 3 l penilik bir pul verin!ı, 
How much do you have to pay fora letter to Turkcy? 
(ha'u maç du yu hev tı pe'y fo ı le'tı tı ti'ki) 
Türkiycye gidecek bir mektup için kaç kuruşluk pul alırsınız? (yapıştırırsınız) 
Twopence - halfpenny (ta'pıns hc'ypni) 
Do you want to scnd un nnswer to this telegram? .. 
(Du yu uo'nt tı se se'nd ın fi'nsı tu zi.s te'lıgrem) 
Bu telgrafa bir cevap göndermek ister misin~? .. 
How much o word does a telcgram cost? 
(hn'u maç ı uid daz ı te'lıgrem kost?) 
Tel~rnfta bir kelime kaç paradır? .. 
Will you write down your address here, please .. 
(ui'l yu rayt dn'un yô ıdre's hi'a pllz) 
Lütfen şuraya ndresini7.i yauır mısınız .. 
I wnnt to phonc (ay uo'nt tı fö'un) Telefon etmek istiyorum .. 
Please give ıne Landon 173 (One seventhree) 
(pliz giv mi la'ndın ua'n se'vın sıi) 
Lütfen bana Londra 173 ((bir yedi ilcü) veriniz.. 
I want Lh·erpool 400 (four double 0) Liverpool) 
(ay uo'nt liivıpfil fô da'bı1 ö'u 400 (dört çift O) istiyorum .. ) 
I want to registcr this letter.. (ay uo'nt tı re'cıstı zis le'tı) 
Bu mektubu tnahhütlü göndermek isti:ronım .• 
Please weigh this parcel.. (pliz ue'y z.is pa'sıl) 
Lütfen bu pnketi. tarhnız .. 
I want to send this lctter by nirınail.. (ay uo'nt tı se'nd zis letı bay e'ameyl) 
Bu mektubu tayyare postası ile göndermek istiyorum .. 

tZMfR BELEOIYEStNDEN : 
1 - lnönü cadde"inin Poligon köp

rüsünden itibaren turistik yolun başlan
gıcına kadar olan 260 metre boydaki 
~osenin paket taslnriyle esaslı tamiri, 
Fen isleri müdürlüfüindcn 35 kuruş mu
lcahilinde tedarik edilecek keşif ve şart
namesi veçhiyle kapalı zarflı rksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 1 3408 lira 
68 kuru;, muvakkat teminatı 1005 lira 
66 kuru,,tur. ihalesi 5/1 1 /941 çarşam· 
ba günü saat 16,30 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmı' 
teklif mektuplan ihale günü azamt saat 
15.30 a kadar encümen riyasetine veri
lir. 

2 - lncir11ltındaki dere yatağının te
mizlettirilmesi ve bazı tedbirler alınma
sı işi, Fen i~leri müdürlü$tilndeki keşif 
ve p.rtnamesi vechiyle ac:;ık cksiltmevc 
konulmu§tur. Keşif bedeli 482 lira 21 
kurııs muvakkat teminatı 36 lira 20 ku
ruştur. Taliplerin teminatı iş bankasına 
vatırarak makbuz.ladyle ihale tarihi olan 
5/1 l /941 çarşamba günü saat l 6 da 
encümene müracaatları. 

2' 25 3 ı 4 4437 (2276) 

* 1251 ncl sokakta belediyeye ait arsa
dan müfrez 78 metre murabbaı yerin 
bir sene müddetle kiraya verilmesi yazı 
işleri mildürlüğündeki şartnamesi veç
hile açık artırmava konulmuştur Mu
hammen bedeli 58 lira 50 kuruş muvnk
kat teminatı 4 lira 40 kuruştur. Taliple. 
rin teminatı iş bankacnna yatırnrak mak
buzlarile ihale tnrihi olan 3/11/941 pa
zartesi gUnil 16 da encümene müracaat
ları. 18~25-27-1 4411 (2259) 

* 1 - Kadifeknle gazinosunun tadili 
ve bir tarasa daha ilavesi fen işleri mü
dürlüğiindeki keşif ve şartnamesi veç
hile yeniden açık eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 1630 lira 12 kuruş 
muvakkat teminatı 122 lira 30 kuru~tur. 
Taliplerin teminntı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
~7/10/941 Pnzartesi günü saat 16 da en
cümene müracaathın. 

2 - Alsancnk 1446 ve 1462 sayılı so
kaklar arasındaki 1443 sayılı sokakta 
f121.60 metre mur&bbaında döşemenin 
yeni kesme taşlnrlı. esaslı tamiri fen iş-

leri müdilrlliğündeki keşif ve şartname
s: veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 28G!l lira 92 kuruş muvak
kat tf"Itlinah 215 lira 25 kuruştur. 

Taliplerin temmatı iş bankasına ya
tırarak makbuzlnriyle ihale tarihi olan 
27/10/941 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene milracaatlan. 

10, 15, 20. 25 4227 (2205) 

* 1251 nci sokakta belediyeye ait arsa-
dan müfrez 63 metre murabbaı yerin bir 
sene mUddetle kiraya verilmesi yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık artırmaya konulmuştur. Muham
me~ bedeli 47 lira 25 kuruş muvakkat 
temınatı 3 lira 55 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz
Jarile ihale tarihi olan 3/111941 pazartesi 
günU saat 16 da encümene müracaatlan. 

18-25-27-1 4403 (2262) 

* 1251 ncl sokakta belediyeye ait arsadan 
müfrez 60 metre murabbaı yerin birse
ne müddetle kiraya verilmesi yazı işleri 
müdilrlUğündeki şıırtnamesi veçhile açık 
artıramaya konulmuştur. Muhammen 
l:ıedeli 45 lira muvakkat teminatı 3 lira 
40 kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzlarile ihale ta
rihi olan 3/11/941 pazartr.si glintl saat 
16 da encümene müracaatlan. 

18-25-27-1 4402 (2263) 

* 1 - Kumaşı belediye tarafından ve-
rilmek suretiyle itfaiye mUstahdemle
riy le sihhıye ~ofôrlcrine: 55 tnkım kışlık 
elbise yaptırılması, ynzı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhi1e nçık eksilt
meye konulil'uştur. Muhammen bedeli 
f:60 lira, muvakkat teminatı 49 lira 50 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 31/10/941 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

2 - Aceze ve muhtaçlara dağıtılmak 
üzere 10,000 kilo odun kömörü sabn 
alınması, yazı işleri müdürlüğiindeki 
şaı1n:unesi veçhilc bir ay müddetle pa-
7. rlıi!a bırakıl'l'lıstıı·. Muhammen bcd!"li 
... 'i5 Jira n:uv'lkk1t "tc • '• !'~ lira ıı:; 
kuruştur. T.1liplerin 31/10/941 den 
14/111941 (dahil) haftanm Pa7nrteıı:i 
Çarşamba ve Cuma günü saat 16 da 
encümene müraca.ıtlan. 

* 15, 20, 25 30 4331 (2233) 

Antika ve Stil Eşya 
Satın Alıyoruz 

1251 nci sokakta belediyeye ait arsa
dan müfrez. 58 metre murabbaı yerin bir 
sene müddc-tle kiıaya verilmesi yazı iş
leri müdürlüğilndı::ki şartnamesi veçhile 
.eçık artımaya konulmu~hır Muhammen 
bedeli 43 lirn 50 kuruş muvakkat temi
natı 3 lira 30 kuruştur. Taliplerin temi
r.atı iş bankasına yatırarak makbu71ari
le ihale tarihi olan 3/11/941 pazartesi 
günü saat 16 da encümene müracaatları. 

18, 25, 27, 1 4401 (2260) 

1251 nci sokakta *belediyeye ait arsa
dan mefrilz 78 metre murabbaı yerin bir 
ı:ene mudıtetle kiraya verilmesi yazı iş
ıeri mildilrlilğiindeki şartnamesi veçhile 
açık artımaya konulmuştur Muhammen 
bedeli 58 lirn 50 kuruş muvakkat temi
natı 4 lira 40 kuruştur. Tnliperin temi
natı iş bankasına yatırarak makbuzlarile 
ihnle tarihi olan 3/111491 pazartesi günü 
~aat 16 da encümene müracaatları. 

lc.i ~ski Türk gümüşleri, aynalar, şamdan ve çay takımlan, tatlı takımlan eski hattatlann yazılan ve 
" faplan, sevnhi lnımaşlar, istafnlar, üç etekli entariler, işlemeli uçkur, yağlık ve havlular, Saksonya 

1 e muhtelif porselen parçalan, eski Kütahya çini parçalan, vazolar, heykeller, Beykoz parçalan, ka
tı':'~· makta '\'c divitler, eski uslupta knruıpe, koltuk, vitrin '\'C stil yemek odası takınılan ve her 
t~ eski güzel parçnlan olup ta satmak istiycnlcr, lütfen her gün saat dokuzdan on ikiye kadar 
~lnsta Bay Ziyaya müracaatlcri rica olunur., 

====' 18-25-27-1 4403 (2261) 

EY s 

LJ~~~~ Tıc~ 4~~MUR- Fransada ağır, vahim 
• Evelki günkil sayıdan devam - hadise/er ofu yor 

Madde 2 - Şirketin merkezi (İzmirde 
Atatürk caddesinde 196 numaralı daire- - BA$TARAFJ J fNCf SAHİFEDE -
dir.) 2 - Su, elektrik ve hava gazı müesse-

Türklye dahilinde ve haricinde şube- scleri müstesna bilCtrnum müesseseler 
ler küşat olunnbllir. Bu takdirde ticaret saat 18 den itibaren faaliyetlerini tatil 
vekaletine m.nlClmat verilecektir. edeceklerdir. 

Madde 3 - Şirketin maksadı: Her 3 - Snat 19 dan itibaren her kes evle-
türlil emteai ticariye ve bilhassa tütün rinde bulunacaklardır. Trenle seyahat 
alım ve satım ve komisyonculuğu ile it- edenler yasak saatlerinde istasyonlarda 
balat, ihracat ticareti ve bunlara müte- bekliyeceklerdir. 
ferri muamelatı ticariye ile i§tigaldir. 4 - Nant şehrinde ve vilayet sokak
Şirket işbu maksadını temin edecek her larında iki kişiden fazla kimsenin toplu 
türlü sına!, ticari, mali muameleleri ya- olarak sokaklarda dolaşmaları yasaktır_ 
par ve ihtiyncı için gayri menkul tefer- Paris, 24 (A.A) - Bugün Pmis g~ 
ruğ edebilir. teleri Alman işgnl kumnndanlığının bir 

Şirketin sermayesi: tebJiğini neşretmişlerdir. Bu tebliğ şun-
Madde 4 - Şirkein sermayesi (25000) lan denıektedfr : 

Türk lirasıdır. Nant cina tinin erte · ·· Ü b' Al-
(1.2500) liralık hisse şeriklerden Kos- man subayı ~~rdoda ruu:~dw-illmüı-

tantın Zafranas. tür Katill k N katill · d 
(12500) Liralık hisse şeriklerden Na- • e.z: .açını~ .. ant - en • 

di Lo d 1 af dan abz taahh"" ele geçmeı:niştir. Yenı cınayete knrşı ce-
~ . n ar ı tar m ve ut za olmak üzere elli rehinenin daha klır· 

edümI:ı,crtir. dizilmesi · d 
Şürekai mumaileyhin isimleri hiza- sunİlk ! .. .,..;:· 26 yenıknendar~Jdilmiştirl. ldf. -

lan d ·· t ·1 ebaliğ" tedi · · ~· ... m sına AUti er tev n a gos erı en m ın yesını edilm diğ" tnkd" d en· hin daha 
taahhüt ve nısıf hisselerini berveçhl pe- e ı . . ır e. 1 re . e 
şin tediye eylemişlerdir. ~~una .dızılecektir. KntlUerın keşfi 

Hissedaran adedi: Beşi tecaviiz etme- ıçı? 1.5 ~yon franklık mükafat tayin 
diği müddetçe şilrek8.nın ittifaklariyle cdilmistir. 
vefat vesaire gibi suretlerle hissedaran ELLİ REHİNE KURŞUNA DiziLDt 
adedi beşi tecavUz eylediği takdirde ser- Londra, 24 (A.A) - Fransa Alman 
mayenin Uç nıbunu temsil eden şUrekA- işgal kuvvetleri kumandanı general fon 
nm muvafakatiyle sermayenin tezyidi Spanzel, Bordoda öldilrillen bir Alınan 
caizdir. Bu takdirde şüreka veya halef- subayına karşıhk 50 :rehineyi kurşuna 
leri hisseleri nisbetütde yeni hisselere dizdirmiştir. 
sahip olur. Ve bedellerini tesviyesini ta- Paris, 24 (A.A) - Alman istihbarat 
ahhüt ederler. Kcuı aynı suretle ve aşa· bUrosunun umumi katibi tnrafından bfl. 
ğı düşmemek şartiyle şirket sermayesi- dirildiğine göre işgal makamlan tarafın
nin tenkisine karar verilebilir. dan kurşuna dizilecek rehinelerin suf. 

Ticaret kanununun 506 cı maddesin- kastlardan sonra tevkif edilen şahıslar 
de mikdardan aşağı düşmemek şartiyle nrasından değil, suçları açıkça görille
şirket sermayesinin tenkisine karar ve- rek göz hapsine alınan şahıslar arasm-
tilebi1ir. dan secilmesi kararlaştınlmı.ştır. 
ŞürckA eşhası saliseye karşı dahi an- MATENİN YAZDIKLARI 

cak sahip olduklan hisselere tekabül Parls, 24 (A.A) - Alman ordUN 
eden mebaliğ nisbctinde mes'uldürler. ınensuplnnna karşı yapılan suikastlar 
Gerek tezyit ve gerek tenkisi sermaye hakkında Mnten şöyle yazıyor : On i1f 
dolayısiyle vaki olacak mukarrerat ve aylık bir işgal esnasında yalım bir clna
!8.dilatın tekemmül ve muteber alınası yet işlenmiştir. Alınan subaylannın k.at.
ıçın ~u kararları itt~. ede:1 heyeti 1i Sovyetlcrin hezimetinin başladı~ bu 
umumıye cıvrakı vesaiki saıre Ucaret ve- ay başından itıôaren vuku bulmuştur 
kfiletine te':di. ve W.zım gelen emir ve Fransızlar mücrimleri ele geçirmek içı; 
muvafakat istihsal olunacaktır. yardımda bulunmalıdır. Bir sUrll katıl 
M~dde 5 -:- Şürekruıın hisselerini mü- arasından hiç olmazsa bir mücrim ıe.. 

beyyın vesnık nama muharrer olacak- kif edilmezse buna akıl erdirilemez. Ya
tır. Şüreka hisselerini sermayei şirketin hancı suikastçılar Fransız polisinden da
ıankal Uç ruhunu temsll eden şürekanın ha mı kuvvetlidirler? 
rr.uvafakatiyle diğer şeriklerine veya Lo dra 24 (AA) _ H"" Fr z1 
ahara devr ve furuht edebilir. İşbu de- . . n ' 1 · 1 ur ~Il ~ 
vir ve furuht keyfiyeti hisseleri mübey- red.~sı gednerda hiI?tegoedFraknsıd: .... ~; .. etkiıne 
yin vesaik.in uıhrın keyfi ti d • un ra yo a ap ere =>~- : 
Curuhtun derci ve deften· ye nhe\l r ve - $im diki halde Alman askerlerini 

m susuna ··ıd·· ckt • • ··nkü Al kayt ve Jaakal Ur rubu se_,..., · te .1 o urm en vnz geçınız, çu man-"' ...... yeyı msı 1 cll . d . til ta1 cm 
eden şüreklinın muvafakatları hasıl ol- a:ı? e~ın e ın tam v~ı . an va: • 
duğunu mübeyyin şirket müdürlerinin B~ talimatımızı bekleyınız .. f_çenden 
şerh ve imzalariyle tekemmül eder. Bu ve dışnnd~n hilcum zn~anı gclmce o 
minval üzere hisselere t~ahup edenler zaman. faaliyete geçersiniz .• 
v~ya halefiyet tarikile ellerinde şirket Berlin, ~4. <:A:·A) - Yan resmt kay
hıssesi bulunanlar aynen ve bUakaydü- naktnn bıldmlıyor : Yabancı matbuat 
şart ilk mukavele ah'k~mını kabul etmiş mümessillerine şu cihet bildirilmiştir kl 
ad ,plunurlnr. Mnreşnl Peten ve Darlanın son suikast 

Madde 6 - Hisseleri şirkete tevdi hakkındaki beyanatı bu gibi Mdiselerl 
olunmamış kısım gerek birinci hissedar- şiddetle takbih ettiklerini göstermlştir-
lardan ve gerek mezk<ir hisseleri dev- ALMAN - FRANSIZ 
ren tekabbill edenlerden ve sair suretle MÜNASEBETLERİ 
halefiyet tarikile sahip olanlardan talep Alman • Fransız münasebetlerinin 
olunabilir. nazik bir safhaya vardığı ve diplomatik 

Ancak hissesini devretmiş olan hisse- münasebetlerinin inkıtaa uğradığı halc
dar tarihi devirden itibaren ild sene son- kında Londra radyosunda verilen haber 
ta o mes'uliyetten kurtulur. suikastın sırf iki memleket milnasebatı
Maddeı 7 - Muka.rreratta her şerikin nı bozmak maksadiyle yabancılar tara. 

adedi hWesine göre re'yi vardır. fından tahrik edildiğine şüphe bırakma-
Ancak bir hissedar umum hisseler mıştır. 

miktanrun sUlüsünden faz.la re'ye malik vtşt KABL"'lF.Sl TOPLANDI 
olamaz. İtayı re'ye vekalet için mezutii- Vi.şi, 24 (A.A) - Dün öğleden sonra 
yeU tahririye lhırndır. başvekil muavini amiral Darlanın rlya-

Madde 8 - Hlsseler şirket nazannda setinde başlıca kabine hasının hazır 
t~cezzi :ırobul etmez. Şirket ~er h_isse için bulunduğu bir içtima yapılmıştır. Bu 19-
bır ~hıp tanır. Ancak irs gıbi bır suret- t!mada dış ve iç siyaset vaziyetleri g&
le h~e mU.tead~t alAkadarları arasında rüsülmüştilr. 
gayrı kabllı taksım kaldığı surette bun- Pariı, 24 (A.A) - Ofi ajana: 
lar haklarını müştereken isümal eder- Alman subayının öldüriilmcai üzerl-
ler. Müşterek alakadarların mUmessil ne Bordo ile 14 müesseseden istenilen 
v_eya vekilleri olmadığı takdirde şirke- on milyon frankın bugUn saat 18 de 
tın muamelatı velevki bunlardan yalnız teslim edilmesi lüzumu bildirilmelcte
biric;ine karşı bile olsa cümle tarafından dir. Baıka bir suaikast vuku bulursa h1i 
muteberdir. paraya Almanlar tarafından el kona-
ŞtRKET!N TEMS1Lt VE UMURU cakbr. 

tDARESt: 
Madde 9 - Şirketin umur ve muame

latının şürekd ad.edi beşi tecavüz etme
diği takdirde şürekanın ittüakiyle ve 
tecavUz eylediği takdirde sermayei şir

--r.w;ıı,ıy-_..,_"_ 

Sulh için g;zli 
teşebbüsler mi var 

ketin laaknl Uç robunu temsil eden sü- • BAŞTARAFI 1 fNCf SA'BİFl<DE • 
rekfuıın muvafakatiyle tayin edilecek Berlinde yabancı mahfillere bu yolda 
?ir veya. mü.~addi~ m~diran tarafından telkinler yapılmıştır. Hitlerin devlet re
ıda~c edılebilır. Şırketın devamı miid- isliğini muhaf:wı ederek başvekilliği 
detınce her iki şerik şirketi münferiden askeri bir şahsa devretmclt niyetinde 
idare ve temsil edeblleocklerdir Bina- ld v •• ı · tir 

1 h 
. . · o ugu soy enmı.ş . 

ena Aey . muı:ıaıley~un~ umur ve mua- Ayni mecmuaya göre Amerikada ve 
mel?tı şırketı tc~vır, şırket .namı~ her diğer yerlerdeki Amerikan yüksek me-
nevı C'Vl"akı resmıye ve gayn resmıye ve murlnrı Almanlardan b" k t klifl 
se~edat ve muka~clnt ve taahhüdatta nlm~lnrdır. Bunlarda dır il~o t . er 
munferiden vaz'ı ımza ve ahzu kabz ve R l . . en ıyo~ . · 
sulhu ibra ve hPr derece ve mahakirnde .. • uzv; t ~terse ~te kendısıne btı
şirketi bizzat veya bilvasıta olsuretle tun devırlcrın en buyii~. sulhçusu ol
münferiden temsil hususlarında salahi- mak sıfatım kazandırabılır .. • 
yet ve mezuniyeti tammeyi haizdir. Şir- İTAL!ADA VAZİYf.":!' . 
lı:etin hukuk ve veznifi cıirketin ünvaniy- Amenkan mecmuası ltnlyan milleti-
le vaz'ı im7.a eden miidürün taahhüda- n!n aynklnnmnğn ftmade olduğunu, yük. 
tiyle taayyün eden taahhüdü vekilin sir- sek rütbeli subayların Mussolininin 
ket namu hesabına yapıldığının fas~ih emirlerine mukavemet gösterdiklerini 
Edilip edilmemesi müsaviJir. Müdiirle- de ilave etmektedir. 
tin hesabı ve salahiyetleri gazetelerle -------------
i!fin edilir. Müdiranın keyfiyeti tayini- :ııımııımııııııııınınıı11111ııııııımııı11111111111 E 
nin veya bunlardan birinin salahiyeti hi § Mnbı•JyeJı• ~ 
tama erdiğindı>n sicili ticarete kaydı la- E v § 
ı.ımdır. MüdürlerdPn her birinin mer- -=_a kı•ra ltk ev -=-~ 
kezi şirketten gaybubeti takdirinde ken 
di mes'uliyeti tahtında olmak üzere di- - -
ğcr bir kimseyi vekil tayin edebilir. ~ Bomovada ağaçlarla mUzeyyin süs- ~ 

- SONU YARIN - ::m büyük bir bahçe içerisinde kon-: 
§ forlu mohiJyeleriyle 'birlikte gÜzel § 

Dalıtilo Aranıyol' 
Arnp harfleriyle yazılmış el ynzılanru 
olruyabilmck şnrttır .. 

Birinci Noterliğe milracant .. 
1-4 (2281) 

:bir ev kiralıktır. : 
§ İst!yenlcrin Bornova İsmet İnönü E 
Ebulvarmda No. 15 hanede A. LA W- l§ 
:soN'a müracaatlcri.. : 
§ 1- 3 (2293) § 
= ti 111111111111111111111111il1111111111111111111111111 ıııı= 

İzıtür Ceza ve Tevkif: evi üdürlüğünden: 
Ceza ve tevkif evimiz sanayiindc imal ettiğimiz mallnrı çarşı ve pazarlardan 

çok ucuz fiatla ceza evinde perakende ve bazı knyıt ve şnrta bağlı olarak top-
tan satılmaktadır. 21 25 30 3 4431 (2278) 
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Alman!arın şu üç hede~e ---<>---

varmak istedikleri gö· Amerika Kamçetka. 

::::::: 

Sov yet/erin mukave. 
meti coh siddetli . ~ 

It1e:rkez cephe
sine veni Rus 
ihtiyat kuv
vetleri 2eldi 

M k cJ k · ' J · / Kuibişef, 24 (AA) - Son gelen ha-rülüyor: 05 ova, a l .... ov yet ıman a berlcrc r,örc salı ve çnrşamba günleri 

RO$tOi, Kırım... Tını kullanacak ml"rkez ccphc!ine yeni Sovyet ihtiyat-
Radyo gazetesine göre Alman hamle- ları atılmıştır. Bu ihtiyatlar muharebe 

sinin tc>krar Moskova üzerine tevcih ~ hattına tam bir intizam içinde ve Al-
edildiği hem Rus, hem de Alman kay- VL Aatııosrov YO' UPJQAtJ manldn endişeye düşüren kara nığmen 
nnklan tarafından bildiriliyor. Alınan· 1 'f ~ 11, L 11 n gecikmeden vnrmışlardır. Büyük yollar 

Yeni hava akınları 

A man, Fransız 
limaııları, Ital
ya ve Afrika 
bombalandı 

Mıhverın lngiltere ye 
ve Maltaya hücumu 

---0---

Jnr bu sonuncu hamle ile ehemmiyetli VAZGEÇiLMESf,"-lf t! SEB~BI evvelce Finlandiya harbinde kendini 
1 İ~ ft 1: göetermiş olan bir Sovyet tümeni tara-

ilerlemeler kaydettiklerini biJdirmişlcr- --o-- fınd.)n müdafaa edilmektedir. Bu tü- ----o---
se de Rus kaynakları cephenin mukave- men toprağı karış karış müdafaa etmiı, Londra, 24 (A.A) - Jngiliz hava 

RESMİ TEBLIGLER TARA· 
FINDAN VERİLEN TAFS LAT .. 

met göstermekte olduğunu bildirmekte- ~anghay, 24 (A.A~ - Unayted .P~c~: b h" 1 b k d f l ·ı nezaretinin teblği: Havanın fena olma-d.ır. Fakat bu yenı· hareket cenup cephe- İyı hnbcr alan mahfıllerde zannedıldığı- azı şe ır eri ir aç e a a ınıp verı -
· · o·· ld •v• k d sına rağmen Britanya hava kuvvetlerine 1 ne göre Amerika Birlesik devletleri Ja- mıştır. uşmon e e ettıgı azancı sa e-

sindeki baskını hafifletmem!ştir. A - · ce adet üstünlügyü ile kazanmıştır. menııup · kuvvetli bombardıman tetek-1 h · d h ı t1eri ponuaya karşı uzla.,.sma niyetini ispat et- k .. 11 · b d'" ı· 1 m:ın arın cenup cep esın e are te " Umumi kanaat, Sovyetler müdafaa- u en u gece uşman ıman arına ve 

Atatürkün ebediyete 
kavuştuğu gün bütün 
yurtta yapılacak ihtifal 
Ankara, 24 (Yeni Asır) - Milli ma- ]iğ edilmiştir. 

tem günümüz olan Atatürk.ün ölümü yıl 
dönümüne rastlayan teşrinisaninin lhtifnllere Atatürkün 
onuncu pazartesi günü memleketin her kal ettiği saat dokuzu beş geçe 
tarafında ynpılacak olan ihtifallere ait lacak, o gün radyoda ajana ha 
program hazırlanarak alllidarlara teb- den ba§ka neşriyat yapılmo-a~ 
~~===ı:cı~acıccca~~ıoc::ııccıoooooo~aoooı::.oı••DClllllJll'" 

Ista n bul ve Kayserili 
izciler ''Ankara,, da 

k• kta k d mek üzere Souuetler birlig-•ine gönderi- Al • 1 b t d L· d · i ı no ya arşı ır : . ., sına memur oldukları kısmı şiddetle mü- manyanın §lma a ısın aıu enız 
l - Rostof şehrine; lecek malzeme için Vladivostok yolu- dafon ettikleri takdirde düşmanın Mos- üslerine hücum etmişlerdir. Brest, Şer- Ankara, 24 (Hususi) - Cümhuri- er1cek izciler tarafından kart L-~ 
2 _ Kının ynnm adasına.. nun kullnnılmasındnn vaz geçmiştir. kova önünde durdurulacağı merkezin- burg, Löhnvr doklara da bombardı- yetin on ıekizinci yıldönümü münase- dır. önlerinde Ankaralı arkacs..-;;_ 
Alınanlar her iki noktada da hnrekfı- Bu ayni zamanda Amerika Birleşik dedir. Merkezden son alınan e9irlerin mnn edilmiştir. iki İngiliz tayyaresi dön betiyle burada yapılacak büyük geçit bir bando müz.ika olduğu halde 

tın muvafık şekilde inkişafını iddia el- devletleri tarafından alınan bir ihtiyat Hı:ıdesine göre Alman baş kumandan- memiştir. reamine iştirak edeceJc olan vilayet iz- itibaren yürüyü§C geçen misafir 
mekte ve bu haberler dolayısiyle Rus tedbiridir. Şöyle ki, Japonyanın Pasifik- hgvı kıtslarını ilerleyebilmek irin bugün- Londra. 2ıf (A.A) - İn~iliz tayyare. Ulus meydanına gelerek Atatürk 
kaynakları tarafından da Wraf edilmek- te ansızın ir are ete ge~meSI ır a- kü l:üçük bir teveffukun hezimete mun- terinin snh - (arşambn gecesi Napoliyc etrafında tezahüratta urunu,-; b h k · b' J ,.. cilerinden iki kafile dün trenle İstanbul bul ___ ,.., 
tedir. pon - Amerikan harbiyle neticelenebilir cer olneni!ını bildirmiştir. yaptıldan taarruz beş buçuk saat sür- ve Kayseri istikametlerinden buraya müteakiben misafir kalacakları 

Rus haber verme bürosunun Samara- ve böyle bir hnlde Japony? Vladivosto!~ Son haberlere göre vaziyette hiç bir miiştiir. Bu hücum orta şark harp badi- gelmişler ve garda Ankaradalti kız ve ra gitmişlerdir. 
~~~~~~ci "p~n~~k~~~in~~b~~~Ue~~~k-~~~~~~~~~~ ~~~nm~~mbcl~~~~~rur~~x~~x~~=x~xcxcxcxc~~xc~c~c~c~c~ccaeaececoaeceaococoaoaoaoa~~eQccccccoc~=~~~---•-~ nnlnşılmaktadır. Lozovski, Mareşal Ti- kan vapurla~ıylc. sarnıç g~ı:ıııler~~ı ya- Mozaik istikametinde Almanlar ateş- ~ok tonlarla infil?k ve yangın bomb~ K t ı b •' 
moçcnkonun cenup orduları başkuman- knlrunak vnzıyctinde olabilır. Dıger tn- !erini bir noktaya tevcih ederek bilhas- atılnııştır. 700 kılomctre kare üzcrmd~ ur u uş vapuru ugu 
dnnlığına tayin edildiğini bildirmiştir ... raftan zannedildiğine göre Sovye~~cr sa hafif otomatik silfıhJar kullnnarak ha- ~ıkan y:mgmlnnn dumanı dört bin met. 
Bu vazife, malum olduğu üzere mareşal birliği Vlndivostok yolunun bunda'? boy- zı kısıınlnrcla Sovyet kıtalarını yeni reye kadar yükschniştir. Bir saa~ ~r~ d 
Budyeninin vazifesMir. Anlaşılıyor ki le kullanılnınması hususunda Vaşıngton mevzilere çekilmcğe icbar edebilmişfor- arkaya giden tayyareler her yere iki bm tekrar Pı·reye gı· ı·yor 
en önce vazifesinden çekilen Budyeni- nezdinde ısrarda bulunm~ştur. Bu .s~~ dir. kiloluk bombalar atmı.'llardır. Büytlk 
dir. Mareşal Timoçenko değildir.. Ger- retle Moskova, Japonya ıle her tlirlu LORDLAR KAMARASINDA hnsarlar olmuştur. Binalann yanıp yıkıl-
çckten, Rusyanın üç marcşalı arnsınd~ ihtilfıfı bertaraf etmek arzusunu iz.har l\IÜZAKERELER dığı görlilmüştür. Bir pilot 30 kilometre 
en evvel mağlObiyete uğrıyan mareşru etmiştir. . . . . Londra 24 (A.A) _ Lordlar Kanuı.- uzaktan bombalann infilAkmı görmüş-
Budyenidir. Budyeninin kayıplan ve Tokyo, 24 (A~A) -:- Nışı N:şl gaz?t~- rasında ~çi azadan Adison Rusların ta· für. Daha küçük bombalar bir tan yak
geri çekilınesi, orta cepheyi, mareşal Ti- si Sovyetler Birliğini~ ~amçatka?akı .Iı- arruza karşı gösterdikleri kahramanca nuş ve binalan oldu~ dbi (Öktünnüş
moçenkoyu da sarsmıştır. Son bir ha:be- manlarını kullanmak ıçın Amerıka ıle mukavemetten bahis ile kamara azası- tür. 
re göre orta cepheye general Zukof ta· So~yetler Birliği arasında yapılan an- nın hiiltümet tarafından alınan tedbirle- İngiliz tayyarelerine hiç isabetler ol
yin edilmi~r ve bu kumandan İtalyan lnşma milnascbctiyle diyor ki : re itimadını ve hüki.imete müzaheretini mamıştır. Dönüşte bazı tayyareler Sicil-
radyosuna göre Stalinin şahsi dostudur. Amerikanın • .tJzak._·.Şarktaki Sovy~t bildiren bir takrir verm:ş, bundan son- ya ve bilhassa Katania tayyare istasyon· 
iNGlı..fzı~ERE GöRE toprakların~ go~~rdıgı alaka Japon:yn ra Lord Biverbnıkun Moskova faaliye- tarını da bombalamıslardır. 

için ehemmıyetlıdır. tinden bnhis ile bu vazifenin sUrat1c ya- JT AL YAN RESMi TEBLıt;J İngilizler, Rusyayı karşılıyan tehlike
nin büyüklüğünU inkar ebneınckle be
raber, harekAtın kıs aylan.na ntikal ede
ceğine kanidirler. İngilizlere göre Al
manlar sonraki hamle ile Rusyaya yar
dım yetiştirecek olan yollan ele geçir
mek istemişler, fakat . buna muvaffak 
olamamışlardır. Şimdi Ingiltere ve Ame
rika Rus cephes!ne yordun yetistinnck 
programını hazırlamakla meşguldiirler .. 
Rusyaya gitmiş olan İngiliz heyeti reisi 
Lord Biverbnık bu hususta beyanatta 
bulunarak Stali1 in yardım olarnk en cok 
tank göndcrilml?Slni istediğini ve cBu 
harp bir tank harbidir• dediğini söylı>
miştir. 

Lord, her şeyin programa göre Rus
yaya yetiştirilmekte olduğunu dn bil
dirmiş ve geçen sene İngiltere yıkılma
dığı gibi Rusyanm da bu buhranı atla
ta bileceğini söylemiştir. 

f ngiltcre hariciye nazırı da Rusyaya 
yardım hakkında beyanatta bulunarak 
bu yardımın yalnız Rusyaya değil, Al: 
man emellerinin gerçekleşmesine manı 
olmak istiyen her millete yardım demek 
olduğunu söylemiştir. . 
Amerikanın Rusyaya Vladıvostok yo

lu ile yardım malzemesi 8evketmiyecc
ği bildirilmlştir. 

Bu yolun knparunnsı Rusyaya yardım1 
yalnız İran yoluna inhisar ettirmiştir .. 

JAPONYANJN HATl'I HAREKETi 
Vladivostokun kapanması Japonya 

için bir 7.aferdir. 
. Tojo hUkümetinin bu zaferi kendi du

rumunu kuvvetlendirmek için kullana
cağına şUphc yoktur. Fakat Japon ha~: 
kının daha milsbet zaferler beklyccegı 
de şüph~sizdir. Bu sebeple yeni kabine 
ml'ydnn okur gibi bir tavır takınmıştır. 
Gelen haberlere göre Japonlar Mançu
rideki yanın milyon kuvvetlerini yeni
den takviye etmişler ve •Koran da da 
120 bin kisi toplamışlardır. Rusların Si
biryadnki kuvvetleri 40 tUmendir .. Son 
zamnnlarda buradan bazı kuvvetler gıı;
be alınmıştır. Japonlann bu kuvvetlerın 
garbc doğru llyrılmasma meydan verme
mek ç:U bu tahsidatı yaptıkları sanıl
maktadır. 

-------
/J skeri tıaz.i yet 

- BASTARAJ.1 1 İNCİ SAHİFEDE -

hnber Sovyetleree de teyit edilmektedir. 
Bu vaziyete göre Rostofun yakın bir za
manda düşmesi beklenebilir. 

Almanl"r" göre harbın başladığı ta
rih olan 22 Hazirandan ey]iil sonunn 
kadar olnn müddet zarfında Ruslar 260 
tümen zayiat vermişler ve b~ • ~uretle 
ııavnş kudretlerinin yüzde ellısını ~a~
bctmişlerdir. Fakat bu rakaml.~n .~hti
yatla tl'."l:!.kki etmek lazımdır. Çunku bu 
rı\kam!ıır hnkiknt olsaydı, bugün orta
da bir Rus ordusu kalmaması lazım ge
lirdi. Halbuki Sovyet orduru hllla mu
kav,,,met göstermektedir. Bu dört ay 
içinde Sovyetlerin zayiah iddia edildi
ği ki-dar büyük olduğu kabul edilemez. 

Almanların hesabına göre Ruslnnn 
bu harp için hazırladıkları 35 ordunun 
yirmi dokuzunu knybetmiş olduk1anna 
hükmrtmek lazımdır. Geri kalan mik
tar ile i"' görülemiyeceğine nnznrnn bu 
rakamlarda mubnlağa vardır. 

Söz ve karar sırası pı1masını ve bunun ameli neticesinin gö- Romn, 24 <A..~) --:. lt~.l!an umumi 
Amerikanın divorlar.. rülrnesini milletin Lorda horclu olduğu- knrn~g&hının teblıgı: _Dun oglede~ so~-

-~ 1:· ] • b ··tAak" Kanterburı· ra du~mnn tnyyarelerı Katanaya hır hli-) 1 .. .. .. nu s ıy emış unu mu r ıp 

Tokyo, 24 (A.A - apon sozcusu b ; k ' .. larak t gı'lı"z ve Rus cum yanm~lardır. Maddi hasar ehem-b b l k A "k but•• aş pıs oposu soz a n - r:- Z . l 
eyanattn u.unarn merı aya un 1 1 H"tl . "ht" . 1 degw•l miyetsizdir. _ayıat o mamıştır. 

J . ı· . h okt ız" ah arın vo nız ı erın ı ırasıy e ı D d .. 
1 

. N apon sıyase ırun er n asının - . . . d' k d ün gece uşman tayyare erı apo· 
edildiğini söylemiş, buna karşı karar al- d~~a .~1·Y.Tde t~rıh~il ş~~ :~~ ~ ar 

1 
~~- liye bir daha taarruz etmi~1erdir. Beş 

maklığın Amer!ka hariciye nazın ile B. sa ! gdorlu dmemlışul dyukl ır ~nla ı . a kişi yaralanmıştır. Hasar ehemmiyetli 
R lt d'".-4""ğü" •• ·ıaAve ettikten son- mUca e e e > un u arını soy emış, d v.ld" uzve e u, .. u nu ı . v 1 ~ •. • d" egı ır. 
ra 15 ikinci teşrinde toplantıya çab'lrllnn •Benım aldıgı~ rna umata gore ~:11 .. 1• Tayyarelerimiz yeniden Maltaya ta-
Japon Diyet meclisinin halen Japonya Y: k~.dn: 180 hın. k~dın ve çocuk oldu- arruz etmişlerdir Nikeya tayyare üssüne 
nın içinde bulunduğu fcvkaltıde vaziye- nı1~~ştur:.• demı~. J ve ı~valet limanı tesisatına isabetler 
ti tetkik ile meşgul olat'ağını bildirmiş- ~':1t<'~ıbcn l~ mebuslardan Ses! knvdedilmiştir. 
Ur hhkümet•n şimdıye kadar Rusyaya mU- Şimali Afriknda kara cephesinde kay 

- - 7.ahcret bahsindeki faaliyetini takdir et- de değer bir şey yoktur. T obrukta avcı 
V F C miş ve 'tnkip edilen metod ne olursa ol- tnyynrclerjmiz bir düşman tayyaresi dü-İ ,, ransası um- sun hükUmctin tam müzaheret görece- şürmiişlerdir. lngiliz tayyareleri Bingazi 

huri.yet 1 stemı· "OT.J ~i söylemiştir. ve Honsu bombardıman etmişlerdir. 
T ---- insanca zayiat olmamışhr. Maddi zarar 

U k S k • / • l ehemmiyetli değildir. Jltisi Bingazi ve 
• ZO . ar l.Ş ert' n- üçüncüsü Honsuta olmak üzere üc; düş-

Kanunu esasi komısyo· ., A .k ml\n tayyaresi düşürülmüştür. 
nu red kararı gı fere Ve mert a Kurtarma sandalları denizden bir kaç 
vermiş iınic! düşman tayyarecisinin yanmış cesetleri-

~ •• ni okarmışlardır. 
Paris, 24 (A.A) - Maten gazetesinin Buau··nku·· statu- Do~u Afrikasında Tsana gölü kesimin 

Vişi hususi muhabirine göre bir konsey · ~ de ileri kıtalanmız faaliyette bulunmuş-
Azası tarafından yeru devlet şekli olarak tardır. Diişman birlikleri püskürtülmüş-
cümhuriyetin seçilmesi haklandaki tek- ko eS8Slnlll t8Dl• tür. Diğer kesimlerde kayde değer bir 
lif yeni kanunu esasiyi haZU'lamağa me- §ey yoktur. 
mur komisyon tarafından ekseriyetle v t k • MALTAYA YAPB..AN HÖ'CUM 
reddedilmiştir. 08 C8 2'1 e ZJ p Malta, 24 (A.A) - Oldukça yüksek-

----- ten uçan düşman avcı tayyareleri diln 
S• H • d • • • h U· d• ı• akşam Maltaya yaklaşmışlardır .. İngiliz ı.. l yam 1 n 1ç1 n l e 1 1 yor avcıları bunların yolunu kesmişler bir 

c) il t 1 Ur 1 O a a S k t~ r kaç isabet kaydebnişlerdir. Fakat neti
celer belli değildir. A7 sonra ayn ayn 

"' Vaşington, 24 fA.A) - Harbiye nazı- uçan iki düşman tayyaresi yaklaşmış, 
yıgıyornıuş rı B. Stimson Amerikalıların Uzak şar- bunlardan birişi s..ıhili aşarak karaya ve 

kın bugünkü statükosunu esas itibariyle bo b B" k" · w mokyo, 24 (A.A) - D. N. B. aı"ansın- · denize m alnr atmıştır. ır ışı agır 
" tanıyacakları ve Ingiltererun de böyle · d" dan : Domei aJ·ar.sına göre Siyam hü- yarnlanınıştır. Hasar ehemm!yC'tsız ır. 

yapacağı şayialarını yalanlamıştır. Har· ALMAN HÜCUMU 
kümcU Hindiçini hudutlanna asker yığ- biye nazırı Amerikanın Sovyet Rusyaya · 
makta ve bazı mevzileri hazı.rlamakta- . . . . Londra, 24 (A.A) - Ingiliz hava ve 
dır Henüz tce .. t ctmiyen bazı haber- yapılacak sevkıyat .1'?n Vlaclivostok yo- dahili emniyet nezaretlerinin tebliği : 
lcr~ göre bu :::.:yet Tokyoda büyük 1 lundan vaz geçmcsının Japonya tarafın- Dün akşam münferit düşman tayynre
chemmiyetle karşılanmaktadır. Zira dan evvelce bu hususta yapılan teşe~ lcri şimnli İskocya üzerinde uçarak pek 
Bnnkok son zamanlarda Amerika ve büsle asla alakası olmadığını da kat 1 nz mikdnrdn bomba bırakmışlardır. Pek 
!ngiltcrenin telkir.lcrine hedef olmuş- surette bildi~tir. nz hasar olmuştur. Ölti ve yaralı yoktur. 
tur. RUSYA YA SERt YARDIMDA Bundan başka kayde değer bir htidise 

Tokyo, 24 (A.A) - Bir gazetenin BULUNULACAK olmamısbr. 
verdiği hebere göre son vaziyetler do- Vnşington, 24 (AA) - B. Ruz.vcl- ALMAN TEBLtt;t 
layısiyle Siyam hükümetinin bitaraflık tin hususi katibi örlih §U beyanatta bu- Berlin, 24 (A.A) - Alman resmi 
siyaseti tehlikeye dUşme-ktedir. lunmuıtur: tebliği: 

---- Reis Ruzveltin vadettiği gibi Rusya- Dün gece Jngiliz tayyareleri Alman-
Almanlar kalay ve 
bakır topbyorlar .. 

Londra, 24 (A.A) - Norveç ajansına 
göre Alınan makamlan her kese evle· 
rinde bulunan kalay ve bakır eşyayı tes
lim etmelerini emrebniştir. 

ya seri ve müessir yardımda bulunaca- yanın şimal sahillerine ve bilhassa Ham-
ğız. burg ve Kiye) limanlarına hücum etmiş.-

JAPON PARLAMENTOSU lerdir. Sivil halk.araııındaki telefat mü-
TOPLANIYOR him değildir. Hasar da fazla olmamış-
T okyo, 24 (A.A) - Yeni kabinenin tır. Bir lngiliz tayyaresi düşürülmü,tür. 

talebiyle parlamento 15 ikinci teşrinde Şimali Afrikada avcılanmız Üç lngi-
toplanacaktır. liz tayyaresi düşürmüşlerdir. 

ELHAMRA Sin~ması BAYRAMDA 
1111111:1111111111 

vsrAD SADETTiN KAYNAK,IN BİLHASSA BU FİLİM İÇiN BES'J'ELEDİ· 
Gi NEFJS ŞARKJLAR MEMLEKE'J'İMİZİN EN YVKSEK .SANA2'KARLARl 

l\aünir Nureddin ve Müzeyyen Senar 
'J' ARAFJNDAN SÖYLENMİŞ HARİKALAR ŞAHESERİ 'J'VRKÇE SOZLU 

S(lA H[ DiNi [YUBi~BOZASlAN 

lıtanbul, 24 (Yeni Asır) - Kızılay kütlesi tezahüratla ka11ıl.amıttır. ). 
namına Yunanutana yenilecek madde- Kurtulut vapuru yann (bugibl 
ler ve giyecek eşya götürmüş olan Kur- rar Pireye yardım için bir çok 
tuluş vapuru limanımıza dönmüıtür. götürmek üzere limanımızdan 

Vapuru Pirede kalabalık bir halk edecektir. 
~~.,.,acoaaaaoooccaaı:ıc~ 

~abrika 
• 

emzırme 

tütün 
odası 

depolanndl 
h•ılunacak 

Ankara, 24 (Yeni Asır) - ft Jcanu
nuna istinaden hazırlanmakta olan yeni 
nizamname fabrikalarda, tütün depola
rında birere emzirme odası tesisini mec
~~acı ı:ıcal:)OOCX" 

huri tutacaktır. Bu suretle kadın 
lenin büyük bir ihtiyacı temin e 
olacaktır. 

lnepölde şiddetli bir z.el.zele oldu 
İnegöl, 24 (Hususi) - Dün gece aaat 24 te lnegölde şiddetli bir yer -"" 

bsı olmuştur. Hasar yoktur. 
~_,.~..CQ.~o-~~~=~a~acacac=caccocococcaoaocoaoacc.occoOl)cıoıCIOi~ooıao:ıo~~ı:ıCM~ 

Makineye ( Amerikanın lngilt' 
Verilirken reye yardımları 
rn Amerika Ayanı yet' 
Hobeııatanda kalan kredi verilmeSlıd 
haları ltalyan kuvvetı kabul etti.. 

) Se ,..L. tli Vaşington, 24 (A.A) - İn 
Londra, 24 (A.A - l1Wıye yapılan yardım için B. RuzveltiO 

mahfillerden öğrenildi.ğine göre Ha~eıt ettiği 5985 milyonluk krediyi AyaSI 
vatanperver kuvvetlerıyl~ temas ha_lin- lisi l3 reye ~ı 59 reyle kabul 
de. hareket~e bulunan Brıtanya devrı.ye- Şimdi. kanun projesi mebuslar 
len Habeııatanda Gondann 15 kilo- .. d ..;ı_;,_.;_ 
metre ~alinde bulunan Ambazzoda ne gon e .. J..LLl~ı.ıJ. • 
düımanla temasa giriımiılerdir. Bu böl- -----·---
gedelti ltalyan garnizonu baki kalan tek Almanlara g6rd 
garnizondur. Aylardan beri tamamen ' -_ ~ 
çevrilmiı bir halde olan garnizonun ek- - BAŞTARAFI 1 INci SA~ 
serisi yerli olmak üzere 15 000 kişiden İngilizlerin büyük mUttefik d 
mürekkep olduğu bildirilmektedir. Dev- Sovyetler Don,'Volga, Ural ve roJf 
riyelerimiz çok ıiddetli bir mukavemet da yem mevzilere yerleşecekler 
le karıılaımışlardır. Gondar bölgesi aşi- Sovyetlerin hiUA ellerinde ka1aP 
retlerinden birinin reisi ile taraftarları, düstri bölgeleri Anglo Sakson 
Habeş vatanperverlerine kablml§tır. yardınu müessir bir mahiyet alJ 
Son zamanlarda Gondar bölgesinde iki kadar Sovyet harp makinesine le 
Jtalyan tayyareııi görülmüştür. lecek mi? 

O t k 1 ·ı 1·.., Gazete diyor ki: 1lP r a fa, ngı it# Şark cephesinin merkez ve ~ 
tebliği gelerinde Alman ileri harekeıuı:~ 

modan devamı Moskovanın te~dl ";J 
Kahir, 24 (AA) - Orta şark Bri- tında bulunması, Doneç havzasııı-ı&"' 

tnnya umumi karargihının tbliği: Llb- linonun zaptedilmiş olması ve 
yada düşman tarafından T obruka ya- tan geçen Tiflis - Moskova yo-;;;: 
pılan ve hiç bir hasara aebep olrnıyan Doneç nehrinin mansabına Y -.P,~;J 
bir kaç hafif bombardıman hariç tutu- yerde Tagnnroğun ele geçi~e:>"'-~ 
lursa dün bütün gün sükunetle geçmiı- tün bu vakıalar gerek lngılız 
tir. Düşmanın hava faaliyeti de mahdut liğine ve gerek önümüzdeki iJ1c 
ölçüde olmuştur. Devriyelerimiz hudut kadar kırılmamış bir cephe 
bölgesinde faaliyetlerine devam etmiş- mukavemet bahsindeki Sovyet 1'J 
lene de düşmanla hiç bir temas tesis nna ağır darbeler vurmuştur .. 'feJc""ıl 
edilmemiıtir. Sovyet kefesi bir dilzelme Umidi ~ 

RUS "Oda harp /asıla dan aşağı iniyor. Anglo Saksoda .,,,, 
r nin faaliyeti ise Avrupa kıtasın J>l!.I 

SIZ devam ediyor le gelen kat'i hMiseler Uzermde,,e J.f. 
tesir icra etmemiştir. Moskova ~I,, 

Moskova, 24 (AA) - Cephenin drada Sovyet cephesinin Dinye:;: ';! 
cenup batı kesiminden Tas ajansına ge- tuna bileceği ve Moskov~ - Ros, ~t 
len bir telgraf muharebenin gittikçe Hs hayatı yolunun tehlikeden. _.L J; 
ıiddetlendiğini bildiriyor. Bu hal mu- Iundunılabileceği Umit ecliJıni;~ 
kavemetin her gün daha ziyade artma- man zırhlı tankları hasmın bU fil"'~ 
smdan ve düşmanın da muharebeye ortadan kaldırmıştır.. Fakat .,,..~ 
mütemadiyen yeni kıtalar sokmas.ından üzerinde aldanmadıkkırı bir fll!f_, 
ileri g~lmek!edi~: Hiç fasılasız hır su- O da Sovyetler birliğinin ınhilAli 
rette ııddetlı musademele.r vuku bul- neticesini tayin edecektir. 
makta ve bir çok yerler hır çok defalar _ __ _ 
aLnıp verilmektedir. Telgrafta şunlar . • . ._-ad 
il8ve ediliyor: iki tarfta müthiş zayiat Bir lngillz yal'CIJP.-- .. ~ 
vermektedr. gemisi battı... . all~ ~ 
Almanlar Moskovavı. Londra, 24 CA.A) - Anı:r. be" 

sinin tebliği : 5155 tonluk sını0 · ./ 

çevirmege çalışıyorlar dımcı gemisi batmıştır. ~" 
Londra, 24 (AA) - Royter ajan- kl k]•rı ~ 

Kmmdn hart-kat ııiddetle devam edi
yor. Almanlar Prekop ve F.rmion!lk 1'C

MrlNini i"'"'nl ettiklerini bildirmhlerdir. 
Runn naznrnn, Almrın kuvvdl .. Ti henii7 
Kırım toprakla~"" Pimemi!!lerdir ve Al
man resmi tebliğleri Kum harek.ıtı hek
kındn hic bir şeydt'n bahsetmemekte
d1r. 

sının Stokholmdak hususi muhabiri ya- mur cephe boyunca bata 1 )i ti'//. 
zıyor: Berlinden fsveç gazetelerine çeki- mnkta motorsiklctli ve bisikledıf· -, 
len telgrnflnra göre şiddetli yağmurların lann hareketini zorlnştırmaktıt ffY.J 
bütün merkez cephesi boyunca askeri kerler tekerlekleri dem çamu~~ 
hnreklıtı. zorlnştırmasnıa rağmen hava nnn motoııkletler ı:ekerek çı~İ re 

F i L M İ N i 2' A K D i M E D E R kuvvetlerinin kuvvetli müzahnrctine 1ıuriyetide kalıyorlnr muhl>ır.: "" 
dnynnan Almnn zırhlı tümenleri Mosko- Almnn askeri mahfilleri kıtt ,.,,le ~BAYRAMDA SiEAMSLA.R : JO .. J2 .. 2.JJ .. 4.JO .. 6.45 .. 9.00 DA- vayı çevirmek üzere üç istikametteıı vallar dmaclan evvel bekleıne 

,_.~-=.;;;~;;.;.;.~---------••••••••••••••••••••---------------' mütemadiyen hamle yapıyorlar. Yağ- ]er. 


