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ŞEVKET BiLGiN Müsademede Baslarda, 
Japonlar da yarah 

~ eereyan eden hadiselerin verdiler .. 
~ tı akislerden anlaşılıyor ki, M.oskova, 27 (A.A) - Hudutta Japon 
N ere ve müttefiklerinin bertaraf et· , ·c Rus askerleri arasında bir miisademe 
~ tahştıklan yeni tehlikeler, Rusya olmuştur. Hadise 23 ilktcşrinde olmuş 
lı.L:"llıin bili bir çok sürprizler saklıyan w 20 kadar Japon askeri hududu geçe· 
~anna sım sıkı bağhdır. Vekayi- rek Rus askerlerine taarruz etmiııtir. 
~~~ fekle göre, bu tehlikeler. ya- Volmbulnn müsademede her iki taraf· 
~ veya uzaklaşacaktır. tan yarah vardır. Japonlar geri -:ekilmiş 
~)erde iki yakın felılikc merkezi ve bazı levazım terke mecbur kabnış-
ll nı etmi~.r : .. . Jardır. 
~~hın, ~o .tol uzerındcn ~af: Bu haber Vladivostoktnn gelmiştir. 
~y~ ~nmak ıshycn. ~nn ılerı Japonlar yaralılarmı beraberlerinde 
~ etının Orta şark va%.lyetinde sebe- kendi topraklarına götürmüşlerdir. 
~ vereceği b~ranlardır. Di~e~i BiR JAPON HABERİ 
"- .Şarkta ' 'e Pasıfıkte Japon tehdıdı- Tokyo, 27 (A.A) - Domci ajansının 
~h~et bir harbe miinccr olması ih- Hnrbinden öğrendiğine göre Uzak Şark-

Rosto/ civarında harp 
' celin, Almanlar 

• 
ilerli yemiyorlar 
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26 NCI ALMAN TÜMENiNiN 
GENERALi ÖLDÜ 

'l'o dır. .. . . • . . taki Sovyet ordusunun yansından faz-
._: kyoda, mufrıtler vnzıyete hakimdir- lası garp cephesine gönderilmiş bulun- Moskova civanndaki muharebelerden 
~C'.-ene:ral Tojo, Japon empceyalistle- maktadır. biT .sahne · 
)lıı: liiyalannı gerçekleştirmek ve bü- .... ·-·--·---·-·-·-·-·-·--- -·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
"--- Asyayı tamamen Japon hakimiyeti r L 

1 .. 

Rusyada fiddetli 
muharebeler olu vor 

~ sokmak ic;in iktidarı ele almıştır. Japon yanın RaraTl 
~ 'lnl e.1 koymnk istediği hedefler ara· A / b / ~~ Siyamı. Hollanda llindistnrunı, manya )'Q ağ l 
~tzyayı. Filipin adalarını görüyoruz. 
~.at bu, programın bir kısnmlır. lla· 
ttı~ heder heyazlnn knt'i olarak Asya R usyanın ezile- Almanlar 
'-r 1ndan atmahtır. Japonya, nncnk bu -

Stali
noyu 50 bin ölü 

nJ..uka bilinde 
aldılar 

~ede, Pa~ifiktcki mevkiini Amcriknya ceaı•nı• anlama• 
'-biran daha kuvvetli, dahn Jıakiın la- ~ 
~ eccğini iinıit etmektedir. 
~ lllerikanın Nazizmi en biiyiik düş· dan harekete 
~ .sayarak muknd~ratını İngiltere 
'1~ır)eşfirdiği fm:ı kadar, Japonya, şi- ae~m ı· yecek 
'- c Ye cenupta programını parça pnr- ~ ~ 
tt.J:!bik edebilmiştir. Beyaz saray, doğ· ---<>-
~t .doğru~·n Amerikanın hayati men· J b kil .~ill t1 H bilh M ~ı··~rınj tehlikeye diişüren bitnrnnık apon aşve i (uq e arp assa oskova, 
~tıkasına nihayet vermek suretiyle nereye kadar götürece• Rarkol ve Taganrug is· 
~Yıl hulırruıındn kendi mesuliyct pa· ğimi yakında bildirece- istikametlerinde 
'- deruhte etmcğc karar vermeseydi 
~tıYanm diretkar dnrbele:ri durmıyn- ğimn diyor.. şiddetli .... 
~ 'l'aylnn. llolJanda Hindistam, Mn- Tokyo, 27 (A.A) - Hoıi Şimbon Moskova, 27 (A.A) - Sovyet teb· 
~ a en hii3-iik tehlike He karşılaşmak· gazetesine göre Japonya, Almanya ve liği: 26 ilk teşrinde Sovyct kıtalan bü
~ ktırtulnmıyacaklardı. Stratejik mev- italya arasında bir konferans akdi mev• tün cephe boyunca çarpışmalara devam 

Sovyetler Moıkova
nın her evini bir kale 

haline getirdiler 

RUSLAR ÇEK~LIRKEN MOS· 
KOVAYI YAKACAK 

izmire lllr hern.şehf'inln yapaJJUeceği hizmetle· 
rln en ~oğana yapandll'.. Behçet Vz, arJıcisıncla 
lnı şehre yapdacalı daha lllr ~ lfler IJıralıaıealı 

gidiyor- Yola a~ olsan .. 

1 ikinci T esrinde Millet Meclisinde .. 
•enelih nutuklarını 'ö vliyecekler 

Bcqvefdl natlıaniı siıaı J2.SO de söyllyeceJı .... Jz. 12 gün çenber içinde ka" 
mirde ue Karşıyalıada yarın ve geceleyin lan Rus kuvveOeri 
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yapdaca'lı rner~sim- kurtuldu.. 
Londra, 27 (A.A) - Royter ajan• 

On sekizinci Cümhuriyet bayramımızı 
bubün saat (13) den itibaren kutlama
ğa başlıyoruz. lnkilabımızm en yUce ve 
en 'manalı eseri olan Cümhuriyetin yıl
dönümünü sulh içinde, refah ve saadet 
içinde kullamak, Türklüğün kıymetini 

SOHDAKJKA 
•••••••••••• 

"Moskova" 
t1sındaki 

nın ha· 
Sovyet 

mevzileri yarılmış 

takdir ettiği büyük maihariyetlerden 
biridir. 

Gençlik ve bütün millet bu .sene de en 
büyük milli bayramımızı büyük coşgun
luk içinde kutlayacaktır. Bugün öğleden 
itibaren şehir bayraklarla donat.Jlacak ve 
saat 12,50 de radyoların başında Başve
kilimizin nutku dinlenecektir. Başveki
limiz Dr. Refik Saydamın nutku hopar
lörlerle de şehrimizin her yerinden din
lenebilccektir. 

BU GECE VE YARIN SABAH 
Şehrimizin bir çok yerlerinde taklar 

kurulmuştur. Her taraf bu gece fevka
lade surette tenvir edilecektir. Bilhassa 
devlet müesseseleri ile bankaların ve 
mali müesseselerin tenviratı pek muh
teşem olacaktır. 

sının Kuibişefteki hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

Almanların Moskovaya kaıgıı yaptık· 
lan hamle bir kaç kesimde günlerce ya• 
vaşladıktan sonra iki istikametten yeni• 
den başlamıştır. Faaliyetin tekrar baş
ladığı noktalar Almanların Moskovaya 
en yakın oldukları Mujaisk Maloynrost
levetz kesimleridir. 

Cepheden gelen haberlere göre baz.i 
kesimlerde tazyik azalmış ise de Ruslar 
uyanık davranmakta devam etmekte· 
dirler. 
- ZAIF NOKTA ARIYORLAR 

..... bu derece kuvvetlendiren bir Ja. zuu bahistir. Bu konferansta müşterek etmişlerdir. Muharebeler Mojaisk, Ma-
Yıuun Fili pin adalanna taarruzdan menfaate taalluk eden meseleler müza- loyarostlevetz, T aganrog ve Harkof is- -~-
• S01 lJ 2 t lef SAHİFEDE - - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Almanlar Rus mukave· 

Gençlik, yann sabah Cümhuriyet 
meydanında yapılacak büyük geçit res-

- SONU 2 İNCi SAHİF'EOE -

Bu haberlerden anlaşıldığına göre 
Sovyet müdafna hattında mevcut olabi
lecek her hangi bir zaıf noktaya daha 
şiddetli taarruzlarda bulunmak için Al
manlar sadece müsait bir hareket nok· 
tası aramaktadırlar. Cuma sabahı Al-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -...._.~ .__ .-. _ ._4~ ~ ---~~ .. ....._~""99.,....~ _.._.,.-~ ...... ••ı _.,.. •-• •-•-r-•-ı-ın o- •- a_i3_Q_ - •- ı 
metinin akim kalcbpnı 

Rusyadc. 1ıarp eden Çek askerleri bir hücum el'MSlnda 

iddia edi7orlar .. 
Berlin, 27 (A.A) - D. N. B. ajansı

nın askeıi bir , kaynaktan öğrenıJiğ:ne 
göre bir Alman piyade alayı 25 ilkteş
rinde tankların yardımı ile Moskovanın 
batısındaki Sovyet mevzilerini yarmağa ' 
ve zapte muvaffak olmuŞtur. Yağmura 
ve dUşmnnın şiddetli ateşine rağmen Al
man piyade askerleri 800 metreye ka
dar Sovyetlerc yaklaşmışlar ve bataklık 
arazide tankların ge)tyıes!ni beklemişler
dir. Gece bütün hazırlıklar tam olduk
tan sonrn hücum şafakla başlaınış ve 
Sovyetlerln bütün mukavemetleri aklın 
kalmıştır. Kaçan düşmanın takibi sıra
sında bir çok Sovyet kamyonu Almanla
ra geçmiş veya tnhrip edilmi$ir. ; = . ··:; a Leningradı müdafaa eden ağır Rus topUınndan biri 



SA JJI FE :Z 

Dr. Behçet Uz'a veda ziyafeti 
- BASTARAFI 1 tNCt SAH1FEOE · 
c - Denizli mebusluğuna seçilen 

muhterem Dr. Btbçet Uzun uzun sene
ler muvaffakıyetle ifa ettiği İzmir bele
dlye reisliği vazifesinden ayrJması mü
nasebetiyle, belediye ailesinin tertip et
tiği bu toplantıya şeref verdiğinizden do
layı hepinize teıoekkür ederim. 

Bu gibi ayrıllŞ toplantılarında giden 
zatın yerine gelenln konuşması mutat
dır. Fakat hen!lz, yeni belediye re;.\ se
çilmiş olmadığı için, kendisine yedi se
ııedir ~ehir meclL'lirıde arkadaş!J<, be
lediye icra makinesi başında da muavin
lik etmek şerefini kazandığım sevgili 
doktor hakkında söz söyl~mek vazifesi 
bana teveccilh ediyor. 

Dr. Behçet Uzu belediye reisliğine 
gelmeden evvel bu şehrin sıhhi hayatın
da gen~ ve kıymetli bir doktor olarak, 
f;kr!, içtimal ve siyasi hayatında da bir 
gazeteci, hayır cemiyetll!'rinde faal bir 
Gzuv, parti içinde kıymetli bir eleman 
olarak tanıyoruz. 

Fakat hiç şüphesiz Dr. Uz, !zmirden 
bütün memlekete ve hattA memleket dı
şına yayılan şöhretini, İzmir belediye
sinin başına geçtikten sonra yapnuştır. 

Memleket ve mmet hizmetinde vazife 
alanlar için iyi tanınmak, takdir edil
mek ve sevilmek bir gSye ise. Dr. Uz bu 
gAyeye tamamen erlşmi1tir. Ve yine bir 
şehir halkı için. k•ndisine ıenl~ ölçüde 
hizmet eden idare •damlanna kavusmak 
bir mazhariyet ise, !zmirlittr, Dr. Beh
çet Uzu belediye reisliğine getlrmi~ ol
ınaktan her zaman gurur duyacaklar
dır. 

Ben şimdi size Dr. Uzun on bir sene
lık mesai devresi içinde, saçlarının yarı 
yarıya aklaşmasına bedel olan, !zınire 
yaptıltı hizmetleri, yüzlerce misal ve 
eser sayarak aıılatacalı: değilim. 
tmıir hem~eıilerinln hayatında unu

tulmaz izler bırakmış olan bu hizmetler 
hakkında çok ııUzel sllzler s<lylendi, ya
zılar yazıldı. Nihayet bütün bunlar bu
gün, ayakta duran ve kendilerlnl mey
dana getireni her zaman takdir ile ya
Clettlrecek eserler halinde gUzel tzmlrl 
ınslemektedir. · 

Ben bu toplantıdan hil!stifade, kendi
sinin mflıaadesinl de ri<a ed 'rek, bu çok 
kıymetli ı., ve idare adamının İzmir be
lediye makinesini faal ve velQd bir ha
le getiren kudretinden ve tesirlerinden 
bah•edeeeğim. 

Dr. Behçet Uz her ~eyden evvel, be
lediye ailesi içinde ideal bir baba idi. 
Öyle bir baba ki, aile efradına karşı 
açıkça izhar etmediği içten derin bir 
şefkat ile memHI olarak yuva içinde hu
zuru, müteka1:ıil <evgi ve saygıyı, disip
lini temin eden bir otorite kurmuştur. 

Öyle bir baba ki, aile efradı ona karşı, 
evin en bUyüj(il sıfatiyle yalnız muhab
bet hisleri değil, aynı zamanda asaleti, 
ınertliğl, namusu, iş ve cemiyet haya
tındaki muvaffakıyetlerinden dolayı 
lıürmetle memzuc hayranlık hisseder
ler. 

Öyle bir baba ki, onun memleket ve 
JDi]let lflertnde kaundıj!ı ,an ve §<'tef 
cemiyet içinde evlitlarına da bir mevki 
muhabbet "" tefarnr ayırmıştır. 

Dr. Behçet Uz, belediye ailesi içinde 
bu kadar tesirler yaparak hepimizi a~
ınt şevk ve heyecanla harekete getirmiş, 
feragat, çalıııkanl•k, vazife aşkı gibi iş 
bayatısun en mUhlm muvaffakıyet un
&urlarından bize en yüksek ve necip ör
nekler vermlştir. 

TüRK BELEDrYECIL!OtNDE 
YEN! EKOL 
Dr. Uzun belediyecilik hayatındaki 

bUyUk bir hususiyeti de meslekteki lktl
i!arıdır. Bunu daha doğru bir surette ifa
\le etmek !Azım gelirse, Dr. Uz bu mes
lekte yalnız muvaffak bir sima olarak 
parlamış değil. TUrk belediyeclliiinde 
bir ekol yapmıştır, demeliyim. 

Fl!haklka belediyelerimizin hukukt, 
mali, idari vazife ve salAhlyetlerlnl ta
yin eden ve belediyeciliıtimizde bir inki
lMı teşkil eden l 930 tarihli belediye ka
nununun tatbik m•vkllne konulmasın
dan pek a% sonra iş ba>;ına geçen Dr. Uz. 
mali ve idari bakımdan çok perisan bir 
v'\ztyette bııldu~u İzmir belediyesini, 
sırt kendi kabiliyeti ile. dll!er belediye
lere örnek olacak bir milkemmeliyere ge
tirmiştir. 

Tecrübe ve müşahedeler gösteriyor ki, 
ihtiyaçlar, kanunların ı,aret ettiği vazi
feler halinde tebellür etmekle v!'Va halk 
tarafından sezilmek ve ist•nmekİe, kar
fılanmış olmuyor. Müsbet iş ve eser vü
cuda getirmek için her 'eyden fazla ya
pıcı insanlara ilıti) aç vardır. 

r>r. Uzun yaratınlığı, yap:cılı~t, mUş
kü1at ve. maniler karşmnda yılmazlığı, 
kıvrak hır ı:PkA e~eri olan kombineıon· 
culuğıı ve n;hayet aşınmak, tükenmek 
bilmeyen enerjisi. onu iş baıına getiren 
b-:nirliler için ne kadar kazançlı olmuo;
e.a. a~·nı vazire ve mesuliyeti Uzerine al
ını~ olan meslekda,larına da muvaffak 
oJ,..,nnın sırlorını öğretmt,tir. 

BFJ .F:DtYF'.C!LlK VE 
öl\IR!J BEŞER 
Memleketimıze idare ve siyaset adam

ları yetiştiren bir mektebimizin tedris 
mevzuuna ~İren yrni bi" kitapta, beledi
yelerin uhdesine terettüp eden vazifele
rin tamamen yl\pılmasına ömrü beşerin 
klfn~et etmiyf;'Ceği zikrediliyor. 

:ı:cnce, böyle erişilmez hedefler gös
te·ılrrek ııençleri, iş hayatına daha yeni 
;lı:ızırls1n~ıkları. bir sırada, ümitsizliğe, 
beclb:n 'lı• dUşilrmemek lazımdır. 

. lnkillıbçı, idealist bir nesil için bu za
\nyeden ye~ane dilşünüş istikameti şu 
olmal:dır: Memleket ve millet hizmetin
de. sırası gelenler azAmi şevk ve heye
canla çalışacak ve sonra yeni gelen al
dı~ı i,I dJha mUkemmel, daha ileri' bir 
l;ale götUrecektir. 
Anc~k bu suretledir ki senelere yeni

l<ri t!Ave edilir ve ömrü b*re sığmı
yan işlrr başanlır. 

YOLU ACIK OL.SUN 
lzmire bir henışerlnin yapabileceği 

.tılz n tlM'in en "'nEunu vnpan Dr. Uz ar-

Kasında bu şehre yapılacak daha bir çok 
işler bırakarak, gidiyor. Şimdi yine İz
mir halkının anusiyle b;ıyrağı ond;ın 
olacak arkadaş, onun açtığ ı yolda aynı 
ıman ve heye<"anla yürüyecek ve biz 
tenimiz Dr. Uza bağlanmıs ve inan~ı
mızla yeni belediye reisinin ~!rafında 
toplanacağız. 

Dr. Behçet Uzuıı ~ahsıncla İzmir çok 
kıymetli bir evladından ayn\ıyorsa 
ınemleket tf;'Crilbel!, olııun. iş yapma ka
biliyetleri drnenm iş, s t •şin enerjik bir 
parHimeııto uzvu kaı.ınıyor. Bu itibarla, 
demokrasinin bir mektebi olan lıel ed:ye 
meclisinden ve belediye idaı·esi haşında-
11.i parlak, mııvafü.kıyetli mesai<cyle bi
hakkın yet1'en Dr. Behçet Uzun, de
mokratik ananelere tevfikan tesrii ve si
yasi faaliyetlerin daha şumııllü sabası
na gecisi b:zi sevindiriyor. 

Bütün belediye silesi ve şehir halkı
nın kendisine derin şükran ve muhab
bet hisl~riyle bağlı bulunduğu s~vgili 
doktorun daimi muvaffakıyeti s ıhhat ve 
saadeti en samimi temennimizdir. Yolu 
açık olsun.> 

B. EKREM ORANIN NUTKU 
B. Suat Yurdkorudan sonra avukat B. 

Ekrem Oran parti adına kısa bir hitabe 
ile Dr. Behçet Uzun İzmir şehrine yap
tığı hizmetleri övmüş ve kendisinin De
nizli mebusu seçilmiş bulunmasına rağ
men İzmirin daimi belediye reisi sayı
lacağını ifade eylemiştir. 

B. HAYDAR RO'ŞTüNüN NUTKU 
Tunçeli mebusu B. Haydar Rllştü ök

tem de matbuat adına konu•arak sunları 
söylemiştir: • • 

c - Aziz arkadaşlar; 
Sözlerime lzmir gazeteleri adına ko

nuştuğumu bildirmekle başlıyacağım. 
İzmlrdeki gazeteci arkadaşlanm bu öde
vi bana vermekle beni mutlu bir işe sevk 
Elmiş oluyorlar. Bundan dolayı arkadaş
lanma müteşekkirim ve böyle bir va
tiCeyl şahsen de çok sevdiğim ve takdir 
ettiğim sevgili Behçet Uza kal"jı ifa ey
lemek de benim için ayrıca bir haz ve 
meserret kaynaj!ıdır. Bundan ötür!l de 
bahtiyar olduğumu ifade ederim. 

Arkadaşlar, 
Duru, temiz, gUmrah, kıyılarına ve 

geçtiiti yerlere feyiz ve ne'e veren gU
rel bir ırmak, gönüllere kısmet, ferah
lık ve engin bir saadet bahşeden bir um
mana kavuşuyor: İzmir şdırinde beJ:. 
diye reisliği yapan Behçet Uz Türk;ye 
Büyük Millet Meclisine a7A olarak ara
mızdan saruen ayrılıyor. Ben bu ayrı
h k büyük ve çok hayırlı ve faydalı bir 
birleşmenin mesut bir manzarasıdır. O 
s~mdi İzmirlilerin sinesinden mi11 etin 
bağrına atılıyor. İzmlrin !cinden T[irk 
vatanının göğsüne yükseliyor. B .. hçet 
Uzu biz İzmirliler artık aramızda sık sık 
göremiyeceğiz. Fakat kalplerimiz onun 
hatıraları ve muhabbcilerlyle daima dolu 
olarak çarpacaktır. 

Malt yollarda ayaklarımız sürçme
den, bacaklarımız çamurlanmadan, ço
luğumuz ve çocuğumuzla gezer, güler, 
konuşurken, tertemiz otobüslerimiz de 
işimize, gilcümüze giderken, dünkü yan
gın yerlerinde bahçelerle bezenmiş me
deni bir şehirde dolaşırken Kültürpar
kın sonsuz ve bln bir çeşit ıriiz..Iliklerini 
gözlerimizle ve ciğerlerimizle sUzer ve 
emerken, Kadifekaleden Yıldızrepeye 
göz atarken, ne bileyim daha hepinizin 
bildiltlnlz sayısız ümran eserlerini tema
şa ederken Behçet Uzu anmamak onu 
yanı başımızda his<etmemek kabil olur 
rnu? 

Arkadaşlar; 
Behçet Uz gitmiyor, geliyor. Giden bir 

belediye reisi, ııelen bir millet vekilidir. 
Belediye reisi Behçet Uz çalışkan öınril
nü on bir senedir İzmir şehrine verdi. 
Mebus Behçet Uzun çolı:. uzamasını can
dan dilediğimiz hayatının bakıyesini de 
!zmirde dahil olmak üzere biltün Tilrk 
milletinin, Tilrk vatanının !kbaline, saa
detine, refahına hasredecektir. Beledi
ye reisi Behçet Uzdan bu kadar feyizli 
çalışmalar ve muvaffakıyetle taçlanmış 
hizmetler gören hınir, mebus Behçet 
lTzdan daha şamil yardımlar, irşadlar ve 
a'Akalar görecektir. 

Behçet Uz; 
Seni uğurlayacak olan arkadaşlarının 

biricik te•ellilerl f~nin ate•li kalbinde 
korlaşan çalışma azminin hiç sönmeye
cej!lne olan emniyetleridir. 

Aziz Doktor! 
Şehrimhin milme-.-ill olarak muvaf

!ak olöun. Milletimizin vekili olarak ta 
muvaffak olacaksın! GU!e güle aziz Beh
çet.> 

B. Haydar Rllştliniln hitabesi uzun 
uz3dıya alkı~lanmı.tır. 

VALlM1ZtN NUTKU 
Bundan sonra vali B. Fuad Tuksal 

~yağa kalkarak Dr Behçet Uz hakkında 
cidden kıymet ifade eden çok gilzcl •öz
ler söylemiştir. Dokuz sene evvel Beh
çet Uzu belediyed~ nasıl tanıdığını an
lattıktan oonra tzmire tayin edilince Dr. 
Behçet Uzla birlikte çalışmak fırsatını 
bulduğundan memr.un kaldığını söylemiş 
\~e demL"?tir ki: 

c - Cümhuriyet idaresinin mükem
mel eserlerinden biri olan belediye ka
rıununu yurtda vazil kanunun biltün 
maksat ve ifadeleriyle tatbik eden be
lediyecilerin başında Behç•t Uzu görü
yoruz. Behçet Uz o kanunu idare ve me
saisiyle daha yükseklere doğru götüt-
milştilr. 

Behçet Uzun eserlerini daima şükran
ı. anacağız. Kendisi Ank•raya gidiyor 
ve gönfillerimizl de beraber götürüyor. 
Behçet Uzu yeni vazifesinde de, tzmirl
mizin bir müakkibi olarak bulaoağız. Bü
tiln hayatında Eana öz yürokten muvaf
fakıvet dilerim. Aziz doktor.• 

DR. BEHÇET UZUN MUKABELFSt 
Çok alkışlanan bu nutuktan sonra Dr. 

Bebçtt Uz ayağa kalkarak şu nutku Irat 
etmiştir: 

c - Muhterem arkadaşlarım, 
Bugünkü bu sofranın b~nim !cin bir 

hususiyeti var. 0~ seneden bPri. tertip 
etlii:im'z sofralara benzemeyişi, çok 
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-E R ABER RI Doğuda 
Harbın 
Devamı .. 9 

Cümltur·vet 
ilayramında ku. 

pa maÇ,ları 
Yarın Altay- Kar~ıyaka 

Ate$ - Göztepe 
karşılaşacak •• 

Cümhuriyet bayramında kulüpler 
m~nfaatine bir kupa maçı yapılacaktır. 
Bu kupa için yarın Altay Karşıyaka ile, 
Ate~ te Göztepe ile karııl~acaktır. 
Pe11eıube gfinü kupa maçlarının finali 
yapılacaktır. 

KIZILAY 
HAFTASI BiTTİ 
Kızılay hAftası nihayet bulmw,tur. 

Hafta içinde KlZılay crn1iyetine yeni
den 6000 aza kaydedilmiıtir. 

-----
SED TDtKMEN 

Şehrimiz Emlak ve Eytam Bankası 
miidürü Sedat Dikmen Cümhuriyet bay
ramı tatilini geç'rmek llzPre bıı~ün Ed
rcmide hareket etmi.~lir 

- ·--ra.,u ve Kada:stro 
daire:dnde tayinl~r 
lzmlr kadastro müdürlüğü tapu aza

sı B. Nasuhi Seven Muğla tapu sicil mu
hafızlı~ına, kı-.da~tro tapu memurların ... 
dan B. Hüseyin Avni tapu azalığına, 
lzmlr kadaetro müdürlü~ü katiplerinden 
Fuat Bayga} Manavgat tapu ıicil me
murluğuna, Manavgat tapu sicil memu· 
ru llhami Özen lzmir müdür1üğii l:itip· 
liğinc tayin edilmişlerdir. 

---·---
VETERİNER 
Müdül'ü del)f,ti.. 
lzmir veteriner miidürlüğü kadrosun

da müdür olarak çalı~an ve a,ı,il vazifesi 
veteriner umum müdürlüVü merkez mü· 
teha~!.19 mu~av!rli~i olan B. Nazim Uy· 
gun birinci umumi miifettişlik veteriner 
müşavirliğine tavln edilmi~. tayin emri 
dün vilayete tebliğ edilmiştir. 

Trabzon veteriner müdürü B. Müm
taz Öngen de lzmir veteriner rniiclürü 
olmuştur. 

-----·--
IJAZI N SİY.El RE 
Ebe tayin edi!di .• 
Seferihi•ar belediye ebeai Bn. Ziilfi

ve Edirne merkez belediye cb~llğine. 
Balıkesir köy ebe m("ktebi mezunların· 
dan Bn. Müserref Erdik Kusadasının 
Davutlar nahiyesi ebeliğine, Davutlar 
nahive•l ebesi Bn. Nurye Yılmaz Urla
nın Kızıl bahçe nahlyeai ebeliğine tayin 
edilmi,!eTdlr. 

--- --
Gııızl uıvarı fıaranlıh! ... 

Gazi bulvan bir gece aydınlıksa bir 
gece kBTanlık içinde kalıyor ve bu bul· 
varda tenvirat bir türlü muntazam ıe
kilde teınin edilemiyor. Sebebi her ne 
İ•e izale olunuak bu en ,erefli bulvarın 
her gece aydınlatılmaıı için ehemmiyet
le nazarı dikkati celbederlz. 

öoretmenı t avini 
lzmir ·Oltl ilk okulu öğretmenlerin

den Bn. Nedime Yazıcı lzmir Vali Ka
zım pa ... okulu öiı'etmenllğlne tayin 
edilm!ştlr. 

yüksek ve unutulmaz bir samimiyeti 
\•ar. Hükilmet adamlarımız. ordu idare 
makanizması erkAn.ı, demokrasinin esas
larını teşkil eden vi!Ayet ve belediye 
meclisleri parti azA!arı belediye mensup
ları matbuat erkfıru ve gilzide arkada.ş
iarla sUslenm bu sofrada geçen şu sa
ır.iml dakikaları hayatım müddetince 
unutmıyaca~ım. Kardeşim ve muavinim 
Suada ve ı;al.ısma hayatımda ve bir cok 
muvaffakıyet!erlmde belediye makine
sinde t, başında olan diğer arkada•lan
ma; tertip ettikleri bu sofrada !zmirin 
gUzidelerini topladıklarından dolayı te
şekkür ederim. 

Partimiz namına söz söyleyen kıymet
i' arkadaşım Ekrem Oran ile matbuatı
mız namına çok seıvdil!im ve hilnnet et· 
ıiğim Haydar Rüştü öktemin ve çok de
ğerli valimiz Fuad Tuksalın hakkımda 
lütfettikleri teveccüh ve takdirleri her 
vakit minnetle hatırlıyacağım ve kendi 
!erine ayrı ayrı teşekkürlerimi arzede
rim .. 

İzmire ilk geldii!im zaman 13 yaşında 
bir çocuktum. Bugün adliye dairesi olan 
binadaki mektebe leyl! olarak girdim. 
O zamandan bize yab•ncı relen İzmirln 
ktiskün gibi duran dar s.,kaklarını ve 
kasvetli muhitini gördüğüm zaman ço
cukluk hwimle derdim ki, bu İzmir keş
ke yansa da yeniden bizim İzmlri kur
sak. tzmirden tıbl,iyeye gittim. l\'l<>ktebi 
bitirerek döndüğüm nman ~ebri yanmış 
bir halde buldum. İzmir yalnız yanmış 
değildi. Yanıklıklnr lç!nde bir çok şey
ler de kaybetmişti. 

Türkler bu yanık tzmirl asırla,..,a ya
pamaz. diyorlardı. Bunun etrafında ar
hdaşlarla dertleşiyor ve hakikaten bu 
i~ln mü•kül oldu~u görliyorduk. Fa
kat gönlümüzden bu harabelerin bir an 
önce kalkıp temizlenmesini istiyorduk. 
Tesadüf, şans ve parti arkadaslarımın 
görüşleri, o zamanki şehir meclisinin iti
madı bu aciz arkadaşınızı vazife başına 
sevk etti. 

Benden evvel ıelen arkada•lar da çok 
nıesııi sarfetm;.lerdi. Fakat yükUn ajtır
iı~ı. m.1li buhran ve diğer bazı •ebeplı:r 
lzmirde istenilen işlerin yapılmasına ma
ni olmuştu. Biz de bil" çok :;ıkıntılar 
içinde idik. Ancak bu müşkülatı ıktıham 

Bir istatistike •• 
~ore 

Belediyemizin son bir 
yılda yaptığı işler 

Japonvanın kr
rarları üzerinde 
tesirirıi gÖster-

Be!ediyenin aon bir yıl içindeki fa- ve 1 3 72 3 kilosu imha edilmiıtir. 
aliyeti hakkında bir i•tatistik hazırlan- Muhtelif yerlerdeki su birinkitilerine mektedir 
mıştır. Bir senede belediyece 15 766 4000 kilo mazot dökülmüş, ayrıca 6 
ha.ta muayene edilmiş, bunlardan 616 bin 300 eve de hususi mecralarına dö- - BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHiFEDt: • 
kişi hastanelere yatırılmış, 10033 haata· külmek üzere mazot tevziatı yapılmıı- bile en~esi olnuyacaktı. 
Y• ilaç ve 2942 hastaya reçete verilerek tır. Bundan sonra Japonyanın geııişleııı• 
6616 hasta evlerinde tedavi edilml~tir. lzmir çocuk yuvasında 70 çocuk t~ebbüslerine karşı Amerikanın se~ 
666 hastanın panoımanı yapılmış, 15082 mecutken bu yıl daha 48 çocuk alınmış ci vıuiyette kalınıyacaiun açıkça bil~ 
ki~iye çiçek ve tif~ a7ı~ı yapılmııtır. ve ailelerinin isteği üzerine 44 çocuk mlş olması vaziyetin çehresini değişlif'" 

Ayrıca 6691 zuhrevı haııtalık mua- iade edilmiştir. halen yuvada 74 çocuk miştir. •L 
y_enesi yapılmı,, 71 O kişiye firingi iğne- vardır. Şimdi Japonlaı: mürereddittirler .• "" 
• 1 tatbik edilmiştir. . . . Belediyenin acWer evinde 44 kiti manyanın Avnıpa kıtasma b&kim obO'' 

Bulaşıcı hastalıklar ı',ın 374 bına; b 1 k "d 40 k" 1 alı sma rağmen mütereddittirler. Zira bA!' 
44764 4529 4 k"l u unur en yenı en 11 nmıştır. be kara v• parça eşya. ı o paçavra 84 k" · b ı-- la k d d 25 k" . r verdikleri takdirde, yeni Jll 
ve 1 1964 nakil vasıtasının dezenfeksi- ıftye a ıg 0 n a ro an ııı cadelenin talii denizlerde ve havdard' 
yonu ,.,pılmı.tır. isteğiyle ayrılın~ ve 21 kiti de eceliyle taayyün edeceğini biliyorlar. 

7876 E-•na.f. 3323 ıürücü ve toförün ölmü,tür. Halen acizler evinde 36 kifi Japon donanması denizlere h&kinı ol•· 
••hhi muayeneleri İcra edilmi9tir. 267 vardır. dık ki bö" Je b" L••-=-• t •-•~ ıı· , . . . ma ça • y ır wuu=ye l1W' 
c;ükkı1n teftiş edilmi~. bunlardan aıhhat ~el~~ıye, aczı sab~t olan 607. hasta sızdır _ Japonya giriı;eceği muauam .,. 
talimatn•rnesin• aykırı olan 191 dük· ve ışaızı .m~mleketlerıne •_evketmıı ve 

1
. vaşta, nahoıı vazlyetlerle karşılaşmak ilt

k;\ nın nokıanları tamamlandırılmıştır. kış mevsımınde 246 l fakıre para ve . !imalini hesap etmek mecburiyetindedir· 
10985 gıda maddesi tahlil edilerek ekm~k ... diğer :"'uh~ç~aro da 22000 ki· lngifü • Amerikan askeri miltebass~ 
bunlardan sıhhate muzır olan 5606 adet !o komur tevzı elmıstır. rı, harp halinde Japonyayı bekliyen aıJ · 
oo--..r...cr.,.e.,o: .lC:c:::ıoJ~~-~~!X:Q-:ıc~::;cııı:ıc~:=ı:oıxı-. betin İtalyanın ikibetinden daha pati~ 

E B • • • • k B olınıyacağuıa kanidirler. tkı büyük elen uyu ayranı mokrasi, ellerinde mevcut bütün vası~; 
lan kullanarak Japonyayı adaların 

BASTARAFI 1 ir-:ct SAHİFFOE • 
mine iştirake hazırlanmaktadır. Kahra
man kara, hava ve deniz birliklerinin 
lrtirak edeceği geçit resminde halkımız 
ordumuzu alkışlamak fırsatını bulacak
tır. Cümhuriyet meyds.nında geçit res
n1inin muntazam olması için lAzım gelen 
hazırlıklar yapılmıştır. 

FENER ALAYI VE BALO 
Yarın gece bir fen«r alayı yapılacaktır 

yine yarın ~ece saat 22de vali ve refikası 
Kültüıı>ark gazinosunda bir Cümhuri
yet balosu vereceklerdir. Baloya şehri
mizdeki mebuslar, vilayet, belediye ve 
parti erkiinı, ordu erkanı, kon.<oloslar, 
matbuat, cemiyetler mümessiller ve 
şehrin ileri gelenleri dAvetlidirler. Ba
lonun çok parlak olacağı ümit edilmek
tedir. 

AÇILMA TöRF.NLER! 
30 llkreşrinde İzmir vi!Ayetinin muh

telif yerlerinde açılma törenleri yapıla
caktır. 
İzmir valtli~inin pek büyük bir eseri 

elan turistik yollardan ilgill olan Borno
va turistik yolu il<mal edtlmiştir. Bu 
yol da Perşembe gUnü nıcrasiınle ve va
linin bir nutkiyle açılacaktır. 

Belediyenin başlıca eserlerind~n biri 
olan Fwzi paşa bulvarının açılma töre
ni de bayramda y&pılacaktır. Bu eserin 
açılısında Dr. Beh~et !Tz da hazır bulu
nııcakhr. 

Halkevi reisi merasimi açarak mera
simde hazır bulunan vatandaşlan kut
luladıktan sonra tarih öğretmeni Tarık 
Ziya Işıtmanın CUmhuriyetin faziletleri 
1-:akkında yapacağı bir hitabeyi mütea
kip orta okul ve lise adına kız Bğretmen 
okulundan bir talebe, orta okuldan bir 
talebe, ilk okullar adına bir talebe tara
fmdan maıızwn ve mensur olarak CUm
huriyet bayramı ~crefine birer hitabe 
okunacaktır. 

ATATüRKüN ANNESIN1N 
MF.ZARINDA 
Bu merasimi müteakip bütün mektep

liler ve hazırun önde mızıka olduğu 
halde Atatürkün annesinin mezarına gi
cıilerek çelenkler konacak ve burada kız 
öf:retmen okulu ebediyat ö.~retmeni ba
yan Nevvar Özevr•n tarafından bir hi
tabe yapılacak ve bundan sonra talebe
ler evlerine dağılacaklardır 

KONSER VE FENER ALAYI 
Çarşamba gecesi saat 21 de halkevin

de muzik kolu tarafından bir konser ve
rilecektir. 

Yine aynı gece deniz komutanlıl\ı .,..._ 
!eri ile mektepliler ve parti, halkevi 
mensuplarının iştirakiyle bir fener alayı 
yapılacak ve halkevi önUnde mehtap ve 
havai fL5ekler yakılacak ve eğlenceler 
yapılacaktır. 

H1TABE VE TEMSİL * Perşembe gilnil saat 17 de iskelede 
KARŞIYAKADA BAYRAM Cüınhuriyet meydanında Karşıyaka pos.. 
Cilmhuriyet bayramının Karşıyakada ta ve telgraf sefi Basan Güner tarafın

kutlanma şekli hakkında hazırlanan dwı bu mutlu· gün hakkında bir hitabe-
programın hUIA.sası §Udur: de bulunulacaktır. 
Çarşamba gilnU saat 15 te kız öl!ret- Perşembe gecesi saat 21 de halkevin-

men okulu ve lisesi talebeleri ve izcileri de kız öğretmen okulu temsil heyeti ta
lle öğretmenleri orta okul talebe ve iz- rafından (tnkiliib çocukları ve bir kır 
elleri ile öğretmenleri (ilk okulların eğlencesi) mevzulu oyunlar temsil edi
CördUncli ve beşinci smıfarı) ve öğret- lecektir. Ve bu geceye ayrıca halkevi 
menleri parti ve halkevl mensupları ve mandolin kolu dı. iştirak edecektir 

hapsetıneğe ve Mareşal Çan Kay Şek or· 
dularına tecavüz kudretini kazandırın•· 
ğa çal~caklardır. 

Vaziyet bu zaviyeden mütalaa edilil' 
se. Japonların neden Sovyetlere hem<• 
saldımıadıklan kolayca anla~ılır. d 

Her h:ılde l\fatsuokanın l\foskova ~ 
imzaladığı dostluk anla<masınn sadok• 
gösterecek hükümet, General Tojonlll' 
hükiimeti olmıyac:ıldır. 

Alınanlar Rusvanın kalbini delıııc~ 
maksadiylc yaptıklan muazzam bare· 
kfitta tasavvur ettikleri kat'i neticeyi adI: 
salardı, Kmlordtt harp harici edilser .' 
Uzak Sarkfokl Rus ku~'\·ctlcri de ınbi· 
damın .tesirinden ma.•un kalanııyacnk~~: 
rına ,;öre. Japonlar Sovyetler Birl•I!' 
aleylıind<' harekete ı:eçmektcn çckiuıtır
yereklerdi. 

Cus harbinin devanı cb:ntkte olma:' 
en müfrit elemanları sinrsindc top!ıy•n 
Tojo kabinesini tamir kabul elmez k•• 
rarlarda acele elmemeğe sevketıni~tir. 

Euradn bilhassa nazan dikkati çek<~ 
şey Doğudaki Alman •aferlerinin k:ı~ 
mahiyeti haiz oldul":u hakkında BerlıO 
ve Romanın izhar ettikleri kanaate 'fok· 
yonun henüz iştirak ctmeıni.ş o!masıdıt· 

Hosi Şimbun ı:ueteı;iniıı a~dakl 
mütalaası miınidardır : 

•Japonya, AL.ıan)·anın Sovyetlerl 
kat'! surette ezmek mi istediğini, yo~ 
muayyen mmtakalan istili ettikten .oıı· 
ra muluısanıab kesnıek niyetinde mi ol• 
duğıınu bilmeden hareket karan vere" 
IDCZ-• 

Bu sabrlar Japonyanın tereddütlerillj 
de Rus harbinin ne kadar mühhn ro 
oynadığım anlatmaktadır. BUL1sa Rııslat 
sUillılarım ellerinden terketınedikçe J0· ponya harekete ıeçmeğe Jlf'k fazla ili • 
teınayil değildir. 

$EVKE!' B1LGIPI 
bütün Karşıyakalılar halkevi önünde KÖYLERE G1DtLECEK ZABITADA 
yapılacak merasimde hazır bulunacak- Perşembe gilnü öğleden sonra saat 14 
!ardır. de Karşıyaka nahiye müdürü parti reisi 

Merasime başlanırken bütün talebeler ve halkevi idare heyeti Ömekköy. Şe
ve halkın lstirakiyle ayakta hep bir mil<ler ve Çiğli köylerine giderek Cüm
r.ğızdan istiklAl ve onuncu yıl marşı söy- l:uriyet bayramını köylülerle birlikte 

Ö.ümle nelicelenett 
feci bir kaza oldu 

lenecektir. kutlayacaklardır. 
e ... ~::;.e.~~~....<:""'"~~~-c ........ '"",..._,, ,......-ı. .. ... ~_,,~..-:-ı:,:---~~ ... ~~ Karahorun kazasının Eğlen hoca kS ~ 
etmemiz IA.zımdı. Kendi kendime söz kiimetimizin, vilayetimizin, belediye er- yünde çok feci bir kaza olmuştur. 
vermiştim. sı"'thıe de bedel olsa mu- kan ve memurlarının, yalnız ideal için Kızılçullu köy enstitüsü talebesind•
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vaffak olacağım, demiştim. Bugünkü şu uğraı;an bu arkadaşların hJs.<eleTi vardır. olup bayram tatilini geçirmek üz•'i 
samimi tezahilrler gösteriyor ki azmim Fakat bize i$lerinıizde en büyük müza- köylerine giden lsma\l Araç ile Yuıu 
boşa çıkamıştır. Filhakika gayeye ula<- haretimiz, dünyanın kan ve ateş içinde Okudan bayram günü buluşmu,Jar "

0 

mak için çok didindik, çalıstık, bir çok bunaldığı şu sırada uzak ve kiyasetli beraberce grzip eğlenmeğe baslamışlal"" 
kimselerin gönüllerini kırdık. Fakat bu- görüşü ile valanımızı ve milletimizi bu dır. 
r:u gönül kırmak için yapmadık. $oh- badireden uzakta tutan aziz ve sevl(ili lsmail Ar•ç ve Yusuf Okudan, '{~; 
rin ve hemşerilerin ihtiyaçlarını yerleri- şefimizin on seneden beri rir belediye sufun babasın• ait tab•nc•yı al.rok ko. 
ne getirm~k, kanunları ve şehir mecli- reisini yetLstirmek için lütfettiği müte- civarında endahı talimi yaptıkları sır•!< 
!inin aldıgı kararları tatbik etmek !il- madi te<Vik ve yardımlardır. 

1 

da Yusuf daha evvel endaht yapın• 
zımdı. Bugiln şükranla görüyorum ki Ne b~htiyar insanlarız ki İnönü gibi istemiştir. Buna lomail Araç taka nlY": 
vaktiyle kalpleri kırılmış olanlar bele- bir Şefin emrinde bir nefer gibi vazife tine mani olmak istem~. fakat bu aıto 
diye reislerinin ihtiyaçları ve kendileri alıyoruz, nöbet alıyoruz, nöbet değic;ti. da tabanca iki çocuğun ara$ındo. atei 
icin çalışbğını görerek j!Önül kırgınlık- riyoruz. Onun etrafında pervaneler gibi almı~tır. . ek 
!arını bertaraf etmişlerdir Bu benim clola•ıyoruz. Asil milletimizi yükseltmek Çıkan ku~un lsmaile ısabet eder . ' ' 11 - h .. !". ·· eb•P için ayrı bir saadettir. için çalışıyoruz. (Alkışlar.) zava ı çocugun emen o umune • 
Arkadaşlarım, Çok büyük ve kadir şina• bir milletin olmu.sl~r. . 
Bir arkadaşın va<ıta olarak çalı"1Tla.ı çocuklarıyız. Asil milletimizin hizmeti- Had1'eye adlıye el koymuştur. 

ve memlek•t işlerinde muvaffakıyet! ne daha pek çok koşacaklar olacaktır. J!.!Uf!!n ftiif1? ı e(jlcnc:e 
yalnız kendisinin iktidariyle kabil ola- Yasasın Cümhurlyet. tell'tifJ edilm!s 
maz. Ben de İzmir için olan çalı•mala- Yilksek huzurunuzda bütün tzmirlile- A .. . d • b'· -ı e tef' 
rımda yalnız değildim. Bu~ün elde edi- ri selSmlar, kadehimi şereflerin" kaldı- . ıanokor_.ıı:azınosl~n a 1~. eg entct bu' 
1 t . · d · · ·· da d · tıp etme uzere vı ayete muracaa a 
en ne ıccnın m~y ana gelmesınde hu- rır ve ve e erım.• 1 .. 1 k b 1 d"l ·ıv•" unRn ve muracaat art a u e ı rrı 

S 1 5 bazı kimseler kanun hi1Af1na bu ,.jl,.rı: 

Denı·z Gazı·nosunda ceyi tertip .ttikleri. küçük yaşı.ki b~·. 

Bu alışam Karmenıaıı ue CAZ Orlıestra.sı. .. 

rAYYARE SIHEM. SINDAN: r. 36-46 
GÖSTERl:LE.'1" RAGBET VE UMUMİ ARZU 'ÜZERİNE 

KIZIM DUYMASIN• KARIM ue PATRONUM .. 
FİLİMi.ERİ BİR KAÇ G'ÖN DAHA GÖSTERİLECEKTİR.. 

GELECEK PROGRAM 

AR A BAC I H I NK I Z I 

çocuklara lrki icirtmek ve dans et~~ 
mek auretivl~ htikümet emrine ~y 1 e 
hareket •vl•dikleri iddiasiyle ,d!ıy•Y 
ve-,.il-:nişlr.rdir. 

~ :lemiste bir vano•ıt.· , 
ödemişin Kazanlı kövündcn Ourrn~ 

Kabağın 1 O yaşınd•ki kın Hadice" 11 
evin a1t katında yaktığı atc1ten ya';Oo 
cıkmıs ve bu ev yıtnmı~hr. Zarar 1 
lir•dır. 

D'UNRU YANGIN a 
Dün eııat 11 de Meninlide 1 ~_74 ı~~lı 

ıokakta Zekive alt 3 numaralı uç k k• 
ah$ap evin kinei kstından yangın ca_ı: .. 
Mlf, o sırada oidd,.tle e'!me'k:te O~itf\ f Jı• 

, ı>arın t••irivle derhal b!ivümek 18tid~etl 
nı C'·fistermlı ise de yeti•cn itf"iye • i .. 
büyütmeden sön<liJrmfio;;tür Jllnanıf\ !' 

gortasız oldG';u anlaşılmıstır. 
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Japonyanın kararı 
Almanyaya bağlı 

Almanlara suikastler Ruıyoda şiddetli mu
ve Fransız rehine----L:_ BA$TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - )erinin idamı 

L9 edilecektir. Japonya Almanyanın 
-.Yetler birliiini kat'i aurette ezmek 
~ 1olua muayyen noktalan iıgal ettik- Şili, rehinelerin idam 
~ IOnra muhasemab keamek niyetin- edilmemesi için bir te• 
..... rrd. olduiunu bilmeden karannı vere- şebbtiste bulunacak .. 
~roN BAŞVEKtUNtN Santiyago, 2'7 (A.A) - Şilinin Berlin 

YANA Ti büyilk elçisi Fransız rehinelerinin ida-
- Totcyo, 27 (A.A) - Japon başveki- mını durdurmak için Almanya nezdinde 
.,:eneral Tojo Ozakada hükümetin va- tavassutta bulunmak emrini hüküme-

tti hakkında fU aözlerl aöylemiltir: tinden almıştır. 
.... ~-:- Düny~ ~yeti o kadar çab.uk SUİKASTÇILAR HAKKINDA 
~ektedır ki yarının ne •uretle .ın- MAL'ÜMAT 
l:"f edeceği hallmda hiç bir kimse . nff • • 

~ •. fe7 tahmin edemez. Fakat miJlette Parıs, 27 (A.A) - Merkezı Parıste 
~ olunca hiç bir ,eyden korkula- bulunan cAfip• ajansının bild:rdiğine .___> göre bazı Fransızlar Nant ve Bordo sui-
lııL koııUfmaktan .ziyade filiyat taraf tan kastları merkezlerinin bulunmasına yar
~ hapekn gazetecilere fazla izahat dun edebilecek mahiyette ma16mat ver
-~enıis. yalnız şunlan aöylmiştir: mişlerdir. Bu Fransızlar her türlil mad
~- Millet kendini idare edenlere di mükafattan vaz geçmişlerdir. Bu va
-... etmelidir. Nereye kadar kendile- ziyette Fransadakl işgal kıtaları kuman
~:.iildiyeceji mi de yalanda bildi- danı general Fon Spil.f nagel bu Fransız
..; Birbirine bağlı olan bir millet Jarın halen Almanyada esir bulunan 
a teyt yapabilir.» akrabalannın derhal Fransaya dönme-
? A.Şvt.KtL TOKYOYA DONDU )erine müsaade edilmesine karar ver-
~ Oiıyo, 27 (A.A) - Japon hepe- miştir. 
l'111.....~•l ToJo Oabdan laJYaN ile lNG1L1Z GAZETELERtNtN 
-~ döamiittir. NEŞRiYATI 

Almanlara göre 
Londra, 27 (A.A) - Britanya basını 

Fransız rehinelerinin idamını tiddetle 
ve nefretle protesto hususunda Çörçil 

----.t:ı:---·.-· - ve Ruzveltin nutuklarına iltihak etmek-
" 8Aft.ABAFI 1 tNcl SAHİFEDE • tedirler. Dcyl Telgraf diyor ki: Geçen 
~len Moskovanın tahribi için yapı- harpte Almanlann mezalim yapıp yap-
1ıııa....!'azır. lıklar hakkında maltlmat ver- madıkları münakaşa edilse bile bu defa 
~ Alman mezaliminde tereddüde mahal 
~:.... N. B. ntn askeri kaynaklardan öğ- yoktur. Yapılan zulUınlerin cez.asıru gö
~line göre Sovyet hilk\lmet merke- ı·ecekler meratıp siJsilesince bütün Hit
~ her ev bfr kale halini alnuP.. !erciler olacaktır. Fakat Alman milleti
~ere şu emir verllmi.$tir : nln bu cezadan hisse almıyacağmı söy-
1...~0rdu çekilmek mecburiyetinde b- lemek mUrailik olur. 
~her kulla Taymis diyor ki: Yapılan katliamlar 
~ şey yakılacak ve yahut - İngilizce konuşan mllletlerin idealleriy-

Yacak tekilde tahrip edilecektir.• le Hitlerlzmln idealleri arasındaki uçu-
Cl:NuPTA İKİ KöPRtl' ALINDI rumlan meydana koymaktadır. Hesap 
~~ 2'1 (A.A) - D. N. B. Ajansı zamanı gelince işlenen cinayetlerin he
~or: DoRu cephesinin cenup kıs- sabı sorulacaktır. 
~ Bo!Jevilderi takip eden kuvvetler 
..... ~~ytı tahrip edilmeden ellerine 
~erdir. Alman askerleri ırmağın 
'~smda bir köpril bqı kurmuş-

Meksika bozgunculara 
ve yabancılara karşı 

tedbirler ahyor .. 

harebeler oluyor 
---.ııtu--'tJ:ı~" -

- BASTARAFI 1 INCt SAHİFEDE -
tikametlerinde bilhassa şiddetli olmuş
tur. Cephenin bir çok noktasında Al
manlar hatlanmıza karşı hücumlarda 
bulunmu~lardır. Bütün hücumlar düıı
mana ağır kayıplar verdirilerek püskür
tülmüştür. 

Günlerce süren ve elli bin Almanın 
ölümüne ve piyade askeri dolu kamyon
lar da dahil bulunmak üzere aayılamı
yacak derecede çok düşman rnalzeme
sinin tahribine aebep olan şiddetli mu
harebelerden sonra Sovyet kıtalan Sta
linoyu tahliye etmi§lerdir. 

Cumartesi günü 2 7 Alman ta}'}'aresi 
düşürülmü,,tür. Bizim kayibimiz 1 7 tay
yaredir. 

-------
lngilizlere göre 

---,.,~~--·--

- BAŞTARAFI J İNCİ SAHİFEDE -
manlar iki çcVTede bir sıra tiddetli hü
cumlara baslamıştır. 

BtR NOKTADA ÇENBER YARILDI 
Rus kıtalan §iddetli tank taarruzlan

na mukavemet etmişlerdir. Fakat cK> 
remzi ile an•lan şehri çevreainde Alman
lar kısmen Rus kıtalan arasına sdrme~e 
muvaffak olmuşlardır. Maamafih Al
manlar müdafaa hattını yaramamıı ve 
Ruslar yeni mevziler iıgal etmiştir. Ay
nl çevrede on iki gün çevrilmiş kalan 
Sovyet birlikleri perşembe ve cuma S?Ü
nü yaotıkları muharebt"lerle kurtulma~a 
muv&ffak olmuşlardır. Bu kıtalar hUtün 
malzemeleriyle ber11ber ve muntazam 
şekilde dü .. man kıtal11n arasından geç
mislerdir. Bu birlikler asıl Sovyel kıta
lariyle temasta bulunmaktadırlar. 

DONFC HA ~ASINOA 
VAZIYET TEHLtKELt 
Kuibişef, 27( A.A) - Unayted Pres 

Kızıl ordunun gazetesi olan cKrosnaya 
zv,.sda> Doneç havzasında durumun 
.. ndisell olduğunu itiraf etmektedir. 
Moskova cephf"sinde Almanlar muha
rebeye v .. ni tak,.Jre kuvvetleri gönderi
vorlar. Mojaisk ile MalovaTOstlev..,tz 
bölaelerinrıe tnviklerine clevam edi
vorlar. Oi;?er bö]fl'elerde Alman hnmlc
lerl durdurulmuştur. 

Alman kuvvetlni cS• ile .zikredilr.n 
ve Moskovava gidl'n bMlıca yollardan 

00 Nevyork, 27 (A.A) - Meksika harl- biri olan eehir btikAmetl.,de yeni bir 
Sovyet/ere göre ciye nazın Meksiknnın harbe g!rlp gir- hamleve bnc:lRmı"ı",.dır. So ... '}'et lıükü-

• V• h kk d ki 1 b d met merı..eziııi müdnfııl\ eden kızıl or-
• ftAŞ'I'ARAFI 1 fNcl SAHiFEDE • ~~~~e~~: a ın a sua e ceva en e- du elım Moiaisk ve M1tloyarostlevetz 
Dt-D- 1 MUHAREBELER M k keQiml,.rindı- tutunmaktadır. ~ı:.u.A 11 - e sika Havana anlaşmasına ri-
~ f civarlarında şiddetli muhare- ayet ederek hakkaniyete uygun bir yol HARKOFTA VAZIYET 'r cereyan etmektedir. Düşman son takip edecektir. Bunun için icap eden Ruslar Hınkofun sukı•tunu henüz te-
~erde yapbğı inatçı gayretlere rağ- b!r çok tedbirler alınmıştır. Ayan mec- yit etmı-miııılerdir. Bu ehemmivetli sa
L bir metre bile ilerlcmeğe muvaffak tisi casusluk ve bozgunculuk suçları T1ayi bök,. .. inde durumun vahim oldu-
~ıştır. 23 ilkteşrinde Almanlar hakkında tedbirler ittihaz edecektir.• ğunu zikredivorlnr. 
' rernzı altında zikredifon şehir isti- Dahilive nazın da şunlan söylemiştir: SON VAZtYET 
.,_,;-et!ndekl ehemmiyetli bir yolu kes- • - Memlekete zaran olanlar sıkı bir 
~ teşebbUsünde bulunmuşlarsa da nezaret altına alınacak, yabancıların hü- Londra, 27 (A.A) - Almanlar 
.:"'tet kıtalan 23 nw-M lnd • ,,., i1zc Moalcovanın bat1111nda ve cenup bat•ın-
tl b...~; - .u.Aı.qr e O&e - viyetleri yeniden tesbit edilecektir. Mil- da ufak ba7ı ilerlemeler belki elde et-
İL """°Yan ve ertesi gilnil akşama ka- sadere olunan m!hver gemilerinin de 1 _. K 1 1 i ~ Ls L• 

~ devam eden bu muharebede düş- tesbit edilen yerlerde kalmasına mUsa- m• "nıe ı:ıe 8 en n c vannC""l nı'" oır te-
~ btlttın taarruzlarını tardetznl..+h·. de edilecektir.• rt-kki elde ,.tmemitlerdir. Burada Al-

~...... "'"" hücumlarının tutulmakta olma11 
Ilı....~ gayesini gerçekl~irememiştir. --- dikkate de<ter. Ceph•nln en cenup böl-
~ fazla Alman subay ve askeri öl- İftgWz hüktbndarları ('esinde Almanlar Rostof civanndadır. 
--~~yaralanmıştır. reeli Hnva bütün cephe boyunca fenadır. 

~yarastlevetz kesiminde Alman- tayya er Moskov/\nm batı kesiminde yollar eok 
~bir Yolda bulunan Sovyet mUda- karargAhında.. fena ho ldedir. 
1.ı; yumak f~ yaptıktan ~bbUs- Londra, 27 (A.A) _ İngiltere Kral ----""""'~· ---
~ kalmıştır. ve Kraliçesi dorninyonlardaki talim mer- RVSV#lVB Pl~en tft~z 
L!!lllzJerla• ~-saz :kezlerinden İngiltereye gelen tayyareci- i•. elleri döntlyor-
..... ____ 11: rau lerin tcplanmakta oldukları İngiliz hava ~ loUuSifte glrcllklerl kuvvetleri kampını ziyaret etmişlerdir. Londra, 27 (A.A) - Londradaki iş~ 

1 
cenubi Rodezya ve Afrikadan gelmiş birlijijnin umumi merkezine göre y~nı 

ı_ ,, 8S1 S'Z.. olan bu genç tayyareciler Kral ve Kra- +esldl edilm~ olan İn~iliz - Rus isçi hır-
~ ~-2'1 (A.A) - İngfltz ve Degol- liçeyi bUyük bir beyecarila karşılamış- l'l"ri kongresine istiralt eden İnf!iliZ mu
~ '"99etlerin Franm 10ma1Jstne akın- lardır. nıhhaslan Rusyadaki işlerini bitirmiş
!Jıt ~ hakkındaki haber esassız- Kral ve Kraliçe sağlam vücutlu, uzun lerdir. Bu murahhaslar. muhtemel ola
~· 'l'ajuranm şimal batısındaki kabile- boylu ve azimklr gençleri çok takdir rek yakında Londraya döneceklerdir. 
L.:. _\'işi hUkUmetine karşı isyan ebniş- etmi§lerdlr. Bunlar muhtelif kıtalara da- Kon~. mUsterek gayelerle ilgili se-
~.Taarruz haberi bundan galattır. ğıtılacaklardır. kiz maddelik bir program hazırlamıştır .. 

1 
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ORMANLAR HAKiMi TÜRKÇE 

11.K DEFA WAR.NER 8A%S2'ER 

ATEŞLER DİYARI ARİZONA 
iLK DEFA BUCK JORNES 

tKI HELECAN VE DEHŞET l'tLDILERiNL 

YENi SiNEMA 

5ÔZLÜ 
JLK DEFA 

• 
G/BJ 

Jr.K DEFA 

MRVRJYE2' BAYRAMJNIN BiRJNCİ GUHUHDEH l'J'iBAREH SİZLERE 
TAKDİM EDECW::!l.TİR 

SEANSLAR : 9.00 • 9.45 • 12.30 • J.iS • 6.oo • 8.45 TE-

Antika ve Stil Eşya 
Satın Alıyoruz 

Eskt TUrk giimilşleri, aynalar. şamdan ve ~Y takımlan, tatlı taktmlan eski hattatlann ya'Zllan ve 
kitaptan, sevahl kumaşlar, istafalar, üç etekli entariler, işlemeli uçkur, yağlık ve havlular, Saksonya 
•e muhtelif porselen parçalan, eski Kütahya çini part'81an. vazolar, heykeller, Beykoz pnr(alan, ka-
1emtra$. makta ve divitler, eski uslUpta kanape, koltuk, vitrin ve stil yemek odası takınılan ve her 
Devi ~ki güzel parc.-alan olup ta satmak istiyenler, liltfen her gün saat dokuzdan on ikiye kadar 
lınm,,.ıasta Bay Ziyaya mliracaatlcri rica olunur .. 

Borsa 
İNCİR 

760 Süleyınanoviç 
578 M. Beşikçi 
321 Kimil N"aşli 
277 Özlürk 
239 H. Sirel 
194 H. Avni Özgür 
193 j. Taranto 
191 B. A1azraki 
190 R. J. Franko 
189 lzzi Fesçi 
177 Nuri Çolak 
168 M. M. Zencirci 
93 Börekçi 
73 Benmayer 
57 Öztürk 
34 Me~ Morde. 
32 M. Ataman 
32 H. Levi 
31 M. İzmirli oğlu 
30 A. Kadranel 
25 S. Gomel 
24 M. H. Nazlı 
Z4 Şerif Remzi 
20 M. J. Taranto 
15 E. Roditi 

3967 Yek<tn 
62119 Eski yek\tn 
66036 Umumi yektin 

-OZOM 
244 M B. Nazh 
%24 İncir T. A. Ş. 
iM j. Taranto 
145 S. Ergas 
66 1'1. fJyezer 
45 j. Kohen 
44 A nıi M eserretçl 
%4 Akseki Ban. 
19 Mehmet Kuşak(l 
H A. Etem Buldanlı 

13 25 
13 50 
%0 
19 
18 50 
14 
17 75 
H 
14 
H ZS 
18 50 
20 
19 
29 
17 
23 50 
24 50 
18 
25 
19 
19 50 
H 
14 50 
18 
15 5G 

44 50 
46 
53 50 
54 
58 50 
47 SG 
52 
52 
60 
50 
50 

.......................................... 
: AHKARA RADYOSU : 
E BUGÜNKOPROGRAM ~ .......... ----- ........ . 

7.30 Program ve memleket saat ayan, 
20 50 7.33 Müzik pl 7.45 Ajans haberleri 8.00 
1'1 50 Müzik pl. 8.15 Evin santi 8.30 - 8.45 Mü-
20 zik pl. 12.30 Program ve memleket saat 
22 ayan 12.33 MUz.ik : Halk havalan (Da-
19 50 vul, zurna .. ) 12.45 istiklal marşı 12.50 
16 50 Başvekil Dr. Refik Saydamın bayramı 
25 açan hitabeleri .. 13.10 Ankara Ulus mey-
2Z danındaki tezahüratın naklen neşri 14.10 
23 Ajans haberleri 14.25 Müzik : Radyo sa-
23 50 lon orkestrl\Sı.. 15.30 Kapanış.. 17.30 
%1 Anadolu ajansının gazeteler için yazdır-
22 ına servisi .. 18.00 Program ve memleket 
19 saat ayan 18.03 MUz.ik : Fasıl sazı 18.30 
%4 Z5 Konuşma : Adliye vekaleti adına doktcr 
25 Burhan Köni : 19 uncu yıla girerken 
!3 5" CUmhuriyet adliyesi .. 18.50 Müzik : Rad-
24 50 yo caz orkestrası .. 19.30 Memleket saat 
18 ayan ve ajans haber!eri 19.45 Serbest 10 
%5 Dak!ka 19.55 MUz.ik pl. 20.15 Radyo ga-
19 zetesi .. 20.45 Müzik ~ Oyun havalan Da-
25 vul, zuma.. 21.00 Ziraat takvimi 21.10 
16 Müzik : Dilğ{in tUrklilerl (Kadın sesle-
H 50 ri .. ) 21.30 Konuşma (100 sene önce na-
18 sıl yaşıyorduk? .. ) 21.45 Milzlk : Klasik 
15 50 Türk milzl~ programı (Koro .. ) 22.30 

54 50 
48 Z5 
55 
53 50 
59 
49 
5% 50 
5% 
60 
50 
50 

Memleket saat ayan ve ajans haberleri 
22.45 Müzik pl. 22.55 - 23.00 Yannki 
program ve kçanış .. 

tZMtR StctU TICARET MEMUR
LU(aUNDAN ı 

Salamon Levi ticaret unvaniyle lzmir
<le O.maniye caddesi Mirikelam hanın
da 12/3 7 numaralı mağazada manifa
tura ve yerli mensucat alım ve satını ti
caretiyle iıtigal eden Salamon Levinin 
işbu ticaret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre aicilln 4056 numaraaana 
kayt ve tescil edildiği ili.n olunur. 

4501 (2300) 

tZMtR ASLIYE IKtNCI HUKUK 
HAKtMLtClNDEN : 
İzmirde tkiçeşmellk cnddesi Asri si

nema yanında 41 sayılı aile evinde mu
kim Ahmet Cemil Çağlar tarafından 
karısı İzmir Caz.iler cacldesi l 08 sayılı 
evde ikamet etmekte iken halen ikamet
ıtahı meçhul Mehmet kızı Saniye aley
hine açılan boıanma davasına müteda
ir dava arzuhal suretiyle davetiye vara
kası müddeialeyhin ikametgahının meç
huliyetine binaen bila tebliğ iade edil
mesi üzerine keyfiyet kendisine 1zmirde 
münte§ir Yeni Asır gazetesinin 24/ 9/ 
941 tarih ve 1096 7 sayılı nüshasiyle ili
nen tebliğ edildiği halde müdcleialeyhe 
tayin edilen gün ve saatta mahkemede 
hazır bulunmadığından gıyap kararının 
dahi ilanen tebliğine ve muhakemenin 
2 l / 11 / 941 cuma gÜnÜ saat 1 O na tali
kine karar verilerek uıulen tanzim lcı11-
nan gıyap karan tebliğnameai mahkeme 
divanhane.ine asılmıt olduğundan müd
deialeyhin tayin olunan gün ve saatta 
mahkemede bizzat hazır bulunması ve 
ya bir vekil göndermesi aksi takdirde 
bir daha mahkemeye kabul edilmiyerek 
srorabında hüküm verileceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilin olunur. 

45 13 (2298) 

tZMtR ASUYE BIRtNCt CEZA 
HAKtMU(atNDEN : 
Fazla fi atla çivi satmak suretiyle 

ihtikar yapmaktan maznun lzmir aras
tada 350 numaralı dilkktnda tacirlik 
yapan Halim oğlu lhrahlm Sağkolun 
suça aahit olduğundan millt korunma 
kanununun 32/1, 59/3 ve 63 ncü mad
delerine tevfikan 25 lira ağır para ce
zasiyle mah1t0miyetine 7 gün dükklm
nın kapahlmasına iıbu mahkOmiyetinln 
eazete ile illnına ve ilin bedelinin iten• 
diııinden tahsiline karar verilerek hük
mün lcatlle,tlği llin olunur. 

4499 (2299) 9 Edvin Kohen 
7 M. Portakal 

1005 YekQn 
103701 Eski yckfın 
104706 Umumi yek.On 

No. 

55 50 55 50 
IZMJR PAMUK MENSUCA'J'I 2'0RK AHOJQM 
SJRKE'J'İHDEN : 

No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 
11 

SiYAB 
28 A. Papagno 
17 H. Uyar 

27 
30 

48 
50 
5Z 
55 
60 

33 
3G 

tZMtR StCtLt TtCARET MEMUR
LUCUNDAN ı 
Osman Sami Birsan ticaret unvaniy]e 

lzmirde kızlar ağası hanında 2 7 numa
rada bilumum mahsulatı arzive üzerine 
toptan ticaretle iştigal eden Oeman Sa
mi Birsanın işpu ticaret unvanı ticaret 
kanunu hükümlerine göre ıicilin 4055 
numarasına kayt ve teıcil edildi~i ilan 
olunur. 4500 (2301) 
)l!)CCCDDDDDDQDCCO"..ıoccca~a==oocıc 

MADEN Kömürleri 
PERAKENDE SATIŞ 

En ucuz, en temiz Kok. aömikok 
ve sair maden kömürleri en ehven 
şartlarla bizden temin edilebilir. 
Kömilrleriniz. nakliye ve hamaliye 
de bize ait olmak üzere yazıhane
nizin, evinizin deposuna kadar yer· 
leştirilir. 

Müracaat yeri : Fevzi pa.. But. 
van No. 7 •. Telefon ı 3304 
Satış depo9u : Keatane pazan 
Bard•kçılar aokak No. 3 

ABiDiN OKTAY 
ıooccaaccccaaacccacaaaaaaaaıaaD1 

~===aaaaıaaaaaaaaaıa=aaıaaıa 

Aydında 

Dr. Feridun 
lzmiro'klu 

Hükümet bulvanndakl muayene
hanesinde hastalannı kabul eder. 
Çarşamba günleri fakir halka pa

ranz bakılır. 

Birind sınıf miiteha.~n Doktor 
Demir AH Karnçıoğla 

Cilt ve Tenasül hastalıklan ve 
ELEKTRiK TEDA VİLt:Kt 

Birinci Beyler Sokatı No. 55.. lzmiT 
mhamra Sinema51 arbsnda sabah
tan akşama kadar hastalann.ı kabul 
eder .. 

.. 

.. TELEFON : 3479 ·- (469) , 

lzmlr pamuk mensucah Türk Anonim firketinln merkez yuıhaneal Halka
pınardaki fabrika.sından lzmlrde birinci kordonda 174 numaral1 binaya na'lcle
dilıniıtir. Merkezden müaade alınadan biç bir ldmıe fabrllcaya glremlyece
ğinden tirkete alt bütün işler için yukanda yuılı adreee mGraacat etmek 1&-
zımdır. 28 29 .30 4S02 (2,02) 

ı~~~!~~ .. :r.::.:=.~:~ .. ::.: 
/zmirden gidecek kıymetli hediyemiz 

Kemal K. Aktaşın Eczacı 
Kolonya ve Eaansları olaca/ıtır 

Altın ru ya Dal ya 
Bahar çiçeği 
Yaaemin 
Gönül Amerb 
Zlimriid damlası 
leylak 
Limon çiçeli 
Son hatıra 
Ful ya Menelııe 

941 Kolon,a•ı 

Depo: Hilil Eczanesi 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

1 Z M l R 
Merkesi : B~UN 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada ı ?5 $Ubesl mevcuttal' .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,500.000 RayhsmaPlı 
Tilrkiyed~ şubeleri : ISTANKUL ve IZMIR 

MJJırda tjubeleri : ~AHIKI!: Vft: ISKENUt.:KIYB 
Her türlü banka n1uamelibm ifa "e ubuJ eder. 

IZMİR HAl.KIHIH NAZARI DiKK4'1'İNE 
MÜHİM FIRSAT 

MANİFATURA EŞYASI GELDİ.... PERAKENDE SATILIYOR..-

Af,j İHSAN VE 'l'AHSIN NECİP ooı.v 
M0EsSESESINDE 

Mimar Kemalettin Caddesi No. 42 

lncnterecten ve Mısardan bu defa getirmcfe muvaffak olunan poplin, Fuler, Hasse, Mermer ve sair manifatura eşyası 
mağuamızda perakende suretiyle satılmağa başlanılnuştır .. 

KASE 
f' 

1-5 (2297) 

Airı1arı dindirir 
ROMATiZMA. BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ağnlan ile ıoğuk algmhiından 

ileri gelen vücut KlRIKLICI, NEZLE ve GRiP hastalıkları O E R M A N 
katelerile derhal ıec;er. lcabmda ıünde 1 - 3 kqe alınır, her eczanede bu
lwaur. 



~ARl~E 4 

.SİY ASI VAZİYET 

Rusyanın kolu 
kanadı kırıl
fit ış de~ildir 

Japonların Ruı yaya 
hücum etmeleri peh 

muhtemel değil 
-----0-

Rad_\'O gazetesine göre. Alman - Sov-

Son c.sheri vaz;yet 

Moskova uz,ın 
müddet daya· 
nacak 2'İbi ••• 

Rosto/ 'un faz.la mu
kavemet edebilmesi 
şüpheli görülü yor 

yct harbı on dokuzuncu haftatına gir- ----o--
ınesine rn~men bu on sekiz hafta içind~ Radyo gazetesi, Alınanlara güre, l\.l'l:S-
Rns\"l\nm kolu kanadını k1Tamam1~laı- kova üzcrindE'ki baskının dalkl çCJk Ş-:<l
dır. Ge-rçe Rusya geniş topraklar kay- detlenmiş ve yeni taarruzlar neticesi 
h"tmi~tir En önemli sanayi böleee1erin- olarak cephenin geni"? bir sah~da yarıl
dcn mahrum kalmıştır. On binlerce ımş olduğunu kaydediyor Sovyctler de 
tank. ta:ryare ve top kaybetmiştir. Ki- Mosh:ova cephesinin her nokt.asıoda mu
nl, 1-brkof, Odesa zaptedilmiştir. Al- kaveme! gösterilmekte olduğunu ve yeni 
~anlar f\1oskova kapılarına davanını~- Alm<ln hamlelerin.in hiç b!r yerde mu
lardır. Kalyasyanın kiliıi olan Rostofu vaffakıyet elde edemediğini bildiriyor
tehdide başlamışlardır. Ancak bu on !ar. Sovyetlerin bilhassa Moskova önün· 
sekiz hafta içinde Rus.yanın mukaveme-
tini kıramadıklan da bir hakikattir. de çok çetin bir mukavemet göoiermeğe 

Moskova galib bir ihtimalle düşocek- muvaffak oldukları anlaşılıyor. 
tir Fakat bu da harekatı nihayetlendir- On beş gün kadar evvel K:ılcnin ı;ch
miyecek ve harp kış aylanna intikal rinin Alman kıtalarırun elinde bulundu
edecektir. Kış bir kaç haftaya kadar ge- /;'U, harekatın bu şehr!n d<>b'U ve doğu 
lecektir. Şimal bölgelerinde kar başla- cenubunda inki,,af ettiği bildirilmiş 
mıştır. Almanya, bir ay kadar önce, iken dün alınan haberlerde Kalenin şclı. 
Rusyayı ezmek için girişii<i teıebbüaü rinde hala sokak muharebelerinih ecre· 
tahakkuk ettirememiştir. Maamafih ha- yan ettiği bildirilmektedir. Gelen bu soıı 
rekat, kış mevsiminde de devam ede- haberlere göre Mo"kovanın şimal isti
cektir. Sovyet)crin Londra büyijk elçisi kametinden, yani Kalenin ist:kamctin
Maiskinin dediği gibi general kış ve ııe· den gelen tehlikeden şimdilik kurtul
neral kar Rusya için bir müttefik değil- muş olduğu kabul edilebilir. Moskova, 
dir. Her halde kış mevsiminin harekatı batıdan ve batı cenubundan Almanların 
hiç olmuza yavaşlatmak gibi bir tesiri çok sıkı baskısı altında bulunmasına 
olacağını Al~a~lar da gizl~miyorlar. rağmen Rusların daha uzun müddet mu
Bu sebe;>ledır kı son hamlelerıy)e hare- kavemet gösterebileceğin<' ihtimal veril-
kiltı kış aylanndan önce tasfiyeye çalış· mektedir. · 
mıılardır. Bunda muvaffak olamayınca 
kıı aylan için de hazırlıklı oldukları ROSTOF ŞEHRİ ETRAFINDA 
~rlinden bildirilmektedir. 

Yine Berlinden gelen bir habere gö
re Almanya lıgali altına geçen ııenif 
Rus topraklannı i§letmek icin her ted
biri alını• bulunmaktadır. Harkofun iş
galiyle bütün Ukrayna Almanlann elle
rine geçmiştir. Ruslar bunu henüz itiraf 
etmemekle beraber bu büvük sanayi şeh 
Tinin geçen haftadanberi Almanlarm el
lerinde olduğwıa ıüphe yoktur. Zaton 
Rmlar şehirlerin i§galini daima Alman
lardan sonra haber veriyorlar. 

Cepheden gelen aon haberlere göre 
Alman baskısı iki noktada toplanıyor. 
Birincisi Moskovadır. Kendi sözlerine 
bakılırsa Ruslar burada Alman baskm
na muvaffakıyetle mukavemet etmekte
dir. 2 nciei cenup cephesidir. Burada 
CJurumun çok nazik bir safhavJt. girdH~~i~ 
ni kimse glzliyememektedir. Eğer Al
manlar bu bölgede muvaffak olurlarsa 
Ru"lar için hayatt ehemmiveti 1\oiz olan 
Doneç sanayi bölgesini ellerin,.. gecire
cokleri gibi Kafkas yolunu da ken
dileimc açacak ve Ruslara kapatacak
lardır. 

RUSYA - JAPONYA 
Rusyanın Alman ileri hareketine ma• 

ni olmak için uzak doğudan asker ge
tirtti~i bildiriliyor. Domey ajansına gö
re Ruslar uzak doğudaki askeri kuvvet
lerinin yansını Avrupaya ıtecinni.şlertlir. 
Bu haberler, Mançuri hucludtmda Rus 
ve Japon askerleri arasında bir caTpış.
ma vuku bulduğu haberiyle kar,ılaştın
brsa aradaki münasebet açık olarak an
la~ılır. B1ı1 çarpışma heb,.rine raimen 
Japonyanın bu sıralarda Rusvaya kar~• 
harf"'kete kaTar vermel'İne pek ihtimal 
verilemez. Çarpışma Rusyayı Avrupa 
cephr.aine asker tasımaktan men etmek 
makıııadına matuf olsa gerektir. Japonya 
bu •uretle Almanyaya mühim bir yar
dımda bu1unmustuT. Japonva uzak do .. 
ğuda önemli lngiliz hava, deniz ve hat
ta kara kuvvetlerini tuttuğu ~ihi Alman 
Rus haTbı ba~lıvalıdanberi Mancurive 
yığdığı askerlerle Buradaki Rus askerle
rinin Almanyaya karşı kullanmasına da 
mani olmak istemi~tir. Son çarpışmanın 
h•d•fi de bu olsa O'n•ktir. 

AMERiKA - JAPONYA 
'{eni Japon kabinesi Amerika ile ~ö

rü~melerine devam etmekle beraber 
Japon gaz("teleri Amerik:\ alf"yhinde ya
zılarını arttırıyor ve yüksekten atıyor
lar. Bir tnTaftan da Japonya ile Alman ... 
ya ve İt:ılya arasında ~ö";i"m~!erd.en 
bahsediliyor ki bunun Amerıka uzerın
de müe:s:ıir olmaR-a matuf bir maneVTa 
olup olmadığ: belli deiiildir. Amerika 
efkU.rı Jnponya ile ı;?Örüsme)erden bir 
netİC",. çık.a.ca~ına ihtimal vermemekte
dir. Bu t>Pbeple gazeteler Amerikanın 
bilfiil h"'rbe girmesini ve hiç olmazsa 
bitaraflık kanununun hemen ilgasını iııı
tiyorlar. 

Cenup cephesinde Alınanlann ileri 
hareketi devam etmektedir. Bir hafta
dan beri Rostofa karşı yapılan taarruz
lara rağmen Almanlar bu şehri heniiı. 
ellerine geçirmemişlerdir. Sovyetlerin 
stratejik ehemmiyeti bUyük olan bu 
şehri terketmcmek için büyük gayret
ler sarfettil<leri anlaşılıyor.. Bununla 
beraber çok üstiin Alman kuvvetleri 
karşısında fazla mukavemet edebilmele
ri de şüpheli görülmekte6ir. Sovyetlerin 
Hıırkof ve şimalde Bielgoraf bölgesinde
ki kuvvetlerini doi;'Uya doğru çekmekle 
oldukları gelen haberlerden anlaşıhnak
ta ise de daha şimalde Kursk bölgesin
deki kuvvetlerin henüz böyle bir hare
ketine dair haber gelmemL~tir. Sovyetle
rin Kursk bölgesinde mukavemete de
vam ettikleri anlaşılıyor. Fakat bu va
ziyetin Kiyefte olduğu gibi tehlikeli bir 
dlirum arzetmesi ihtimal dahilindedir .. 
Çünkü bu bölge de, Kiyefte olduğu gibi, 
Alman işgali albndaki topraklara doğru 
bir <;>kınlı teşkil etmektedir. Şimal ve 
cenuptan gelecek Alman hamlelerine 
karşı bu cephe kısmının nazik bir du
rumda olduğuna işaret etmek mümkün
dür .. 

KffilllDA 

Kırımdaki harekatın önemli bir inki
şafına dair de her hangi bir haber gel
memiştir. Yalnız Prekop berzahında Al
man kıtaları Rus müdafaa hattını ya· 
rarak beş kilometre kadar ilerlemeğe 
muvaffak olmuşlarsa da Sovyetlere gö
re bir Rus karşı taarruzu neticesinde 
püskürtülmüşlerclir. 

----·---
Meşhur B. "Rf's" In-

gilterede nasıl va
kit geçiriyor? 

ISTEDIGI RADYO GAZETE 
EMRiNE AMADE 

---0--

Glaskov, 27 (A.A) - Belediye reısı 
Dollan şimdi Gla,kovda oturan Hes bak. 
kında matbuata şu beyanatı vermiştir: 

- Pek sakin bir hayat sürmekte olan 
Hes çok rahat bir sayfiye evinde otur
maktadır. Bu evin nerede olduğunu söy
leyemem. Pek tabii olarak nezaret altın
da bulunmakla b~raber hakkında çok iyi 
muamele edildiğini temin edebillrim. 
Muhafazasına Uç kişi memur edilmiştir. 
Hes hazan kuvvetli buhranlar geçiriyor. 
Hitlerilı adı geçer geçmez hemeiı selfun 
vaziyeti alarak Hifer usulü elini kaldı
rıyor. Mutat olarak akşam saat 11 de 
yatağına girmektedir. İstediği gazeteyi 
okumak ve istediği radyoyu dinlemekte 
serbest bırakı.l.mı§tır. 

YENi A.SIR 28 İLK TESRtN SALI 

ı Afrikada harp hazır-ı Japonya ve Almanya 
lıkları artıyor 

Mihver In~iliz 
taarruzu ihti
maline karşı 
tedbir alıyor 

--0--

INGILIZLERE GÖRE MiHVER 
ÇEVRiLMEKTEN ENDlŞEOE 

Almanya.Japon
yayı harbe sok

mak istiyor 

Japon.yanın demokra
silere karşı ko ymaıı 

güç addediliyor 
--0--

Londra. 27 (A.A) - Niyuz Kronik] 

Bayram hazırlıkları 
uAnkaran dakl merasim pek şaşaalı olacak.. 

Ankara, 27 (Yeni Asir) - Cümhu- !ılık tezahürati yapacaklar, istiklal JtJlf 
riyet bayramı hazırlıklan tamamlanmış şını bir ağızdan eöyliyeceklerdir. ...ıı 
gibidir. Bu sene merasimin pek şaşalı Merasim radyo ile neşredilece>~ 
ve parlak olacağı anlaşılmaktadır. ve müteakiben başvekil doktor it~ 

Büyük resmi geçide iştir8.k edecek Saydam radyoda söyliyeceği nut 
olan izcilerimiz yurdun muhtelif yerle.. bayramı açacaktır. J 
rinden gelmişlerdir. Çarşamba günü fpodromda yapıl• pJ 

-o--- gazetesi baş yazısında şunları söyliyor : 
Londra, 27 (A.A) - Royter muhabirı •Hemen bütün Avrupa kıtası Hitlerin 

Bayram yarın (bugün) öğleden son- çok büyük geçit resminin provası Y" ad' 
ra açılacak; izciler, Ulus meydanında mıştır. Provaya zırhh birlikler. piY 
toplanarak cümhuriyete, Milli Şefe bağ- izciler ittirak etıni,tir. """ 
er.-c=~~~_,.,.,.o:o-~...o=::: .. ~,.,J"~.-c==c:ccc:cocı::ı==co: - · bildiriyor: Libyada bir İngiliz ilerl~yi- hakimiyeti altındadır. Hitler şimdi de 

~inden korknn Mihverciler Sollumun Asya kıtasına hakim olmak istiyor, fa
Halfaya boğazında mayn sahaları tesis kat bunda engelle'!" vardır. Hitler, doğu
cdNken İngiliz keşif kolları kıymetli ya doğru ilerliyerek Japonyayı da çok 
malumat getiriyorlar. İtalyanlar geçen 

Memurlara maaşları veriliyor 
İstanbul, 27 (Yeni Asır) - Memurların ikinci teşrin maaşlarının tev~!Jıl' 

şehrimizde bugün başlanınıştır. ~ 
~=A=======~~~JCO~:c•cc::c::::~=======~========co:ccccc J 

Amerikada 6 hin işçi 
grev ilan etti 

defa Bingaziye doğru ileri hareketimiz- geniş bir harp dahiline sokmağa çalı
de olduğu gibi şimdi de sabile stm sıkı şıyor. Fakat .şarka doğru ilerledikçe bu 
tutunmaktadırlar. Sireneikanın ortasın- mihver ortağını A. B. C. D. cephesiyle 
da gelişi güzel tayyare meydanları vü- çarpışmak mecburiyetine sokacaktır .. 
cuda getinnişlerdir. Düşman bir İngiliz Son zamanda bu ittifaka Rusya da dahil 
hareketi halinde çevrilmek endişesini olmuştur. Amerika, İngiltere, Hollanda _ _.,, --

Makineye 
Verilirken 

duymaktadır. Cenupta Siva, Karabuk ve Çin müttehit cephesi Japonlar için Nevyork, 27 (A.AJ - Bir deniz inşa- Ruslar Moskovacla 
,.e adalarının elimizde olması Mihver ümit verici değildir. Mukavemet cep- at tezgahında altı bin işçi talep ettikleri 

INGILtZ RESMi TEBLl~t hesinin bütün ortaklarının iş birliği ile yüzde beş zammın kabul edilmemesi ha- taarruza geçti.. 
Kahire, 2 7 (AA) - Orta şark or- hazırladığı geniş ve stratejik bir pliln sebiyle grev ililn etmişlerdir. Kuibiııef, 27 (AA) _ Cepbed~.~ 

d•Jları k:ırar?ahının tebliği: Japonyayı durdurabilir. Amerika lazım Beyaz Saraydan verilen habere göre, len son telgraflara göre Kızılordu ,,,.-
Llbyada Tobruk cephe•inde 25-26 gelen bütün tedbirleri almağa karar B. Ruzvelt maden işçileri sendikası rei- kova bölgesinde mukabil bUcumlara]nııa ~ 

ilk te•rin O'ecesi "'eniş ölçüde faaliyet ol- rdi"' hakiki" koordinasyon si mister Levise bir mektup göndererek . b" kıs . . ge - ,.... 
' ve ı;• zaman, k , b" t tkik ••bi tu mış ve ır ım arazıyı n ·-'" mamıştır. Evvelki gece kuvvetli bir düş- kendisini gösterecektir. grtulrnev ararının Ydi~nı likırf eb ik e "'da . - Bununla beraber mihver kuvvetler~ 

man müfrezesi dış müdafaamızın doğu İKA asını ve ye çe a r asın ışe D ha daki tazyiki" d aın r 
k . d k k b" k k J AMER - JAPONYA d dilm ... t _,,,.,_ R Jt b oneç vzasın ev _,.. esimm e üçü ır terassut ara o unu . evam e esını ıs e...,,..~. uzve u k dir Alın Ukr ynıı .,. 
almış ve burada bulunan 4 askerimizi Loııdra, 27 (A.A) - Deyli Ekspres talebi memleketin müdafaası bakımın- ~~ bÖı . ~ ~:zu k mı: v~ 
muhtemel olar•k esir etmiştir. gazetesi Albay Knoksun son beyanatı dan ileriye sürdüğünii bildirmiş ve ez.- bul d ğunge~~--'"- e.ru: il<an 1"' 

Dün gece Britanya devriyeleri düş- hakkında şu satırları yazıyor : cümle demiştir ki : dımıun gi~çe ':~:J'. bir ~yet J-
man tarafından terkedilen bu karakolu Birleşik Amerika bahriye nazırı, Ja- •Çelik istihsalatımız durmadan de- maktadır 
isti•dat etmişlerdir. ponya yayılma siyasetine devam ettiği vam etmelidir. Bu sizin ve benim hürri- ·------

Hudut cevresinde karanlıktan istifa- takdirde bir çarpışmanın sakınılmaz bir yetimizin esasıdır. Amerikan işçilerin- General Vavell Tilııste-ı 
de eden Britanya devriyeletl dü•manın hal alacağuıı söylemiştir. Albayın bu su- den, sadık Amerikan vatandaşları ola- İ . def'! 
ileri mevziine girmişlerdir. Düıman tl V . gto sm1 --L-"ll . . d"". rak memleketin yardımına koşmalarını Londra, 27 (A.A) - timada ;-:., 

.. fr J • k k . . b re e aşın n re """'" erının u İh h beri .. al Va- 1 geçen ıır m~ eze ekrilı ".'u1 ad".emet etme sızın u- şüncesini ifade eylemiş olduğuna şilphe istiyorum. ti!Af halledilinceye kadar taa Tiflis~re1 g~re gten':_, ... ,_ ~eG al "'{t 
rao"'n ce mış er ır. ktur işe devam edilmesini istiyorum .. • zıyare e~\.U.· ener .-:.

1
11' 

Kahire, 2 7 (AA) - Orta sark ha- yo ' velin orada Kafkasyanın Rus ve İngµ--_ 
va kuvvetleri karar.,ahının tebliği: Venı" hava hücumları !er tarabndan mUdafaası ve Alman ::: 

Bomba tavyarelerimiz 25 • 26 ilk Japon yada tJaz.i yet ı ı dularının Doneç havzasını geçerek 
teşrirı gecesi T rablusııam ve Bino;azi li- nuba doğru ilerlemeleri takdirinde $1 
manlarına veni hücumlarda bulun mu•- radenizden Basra körfezine kadar Jllıtf 
!ardır. Trablus proiektör ve mendireıH Parlamento hü- Şin...ali Alman- terek bir cephe tesisi meselesini g(itlll' 
tam isabetlerle kullanılmaz hale getiril- müştür. İtimada değer bir kayn~ 
mi•tir. •• · H b tf alınan bir habere göre general -Va .L 

Dün gündüz cenubi Afrika tayyareleri kum ete ~artsız ya, " am ur2 mareşal Timoçenko ile de görüşın\iŞ~ 
Bin'7azi limanında Juliyana nhtımı üze· ~ duğu ve İngiliz kurmay subaylarv"",. 
rindeki binalan bombalam .. Jardır. Ve • • h t 8 tf Rostof bölgesini ziyaret ettikleri zaııJl 
bu revrede yangınlar çıkmıstır. muza are ve " remen dilmektedir. 

Habeşistanda düşman çadırları, ku- --------

~~~':.:~:;;.,~lperleri mitralyöz ateşine tu- istiyeçek bombalandı 
MAi.TADA 

Tekzip ediliyor 
Tokyo, 27 (A.A) - Harbiye nanrJıP 

Japon - Sovyet hududunda bir ~~~ 
olduğu baklanda Tııs ajansı taraDJl" 

neşredilen haberi şiddetle yalanJaınışiıf' 

2? llk tCllrinde Maltaya yakla•maila 
te~e-bbüs eden dii~man tavyarPll"'riy]e 
m~haTebeler yanılmış ve bir dü~man 
tavyar~si dihııürii)rnüştür. 
için biivük bir 1ehdit tl'<ltil etmektedir. 

lTALYAN RFSMt TF.BLt<";t 
Roma, 27 (A.A) - talyan tebliği: 
Simali Afrikada lndiliz motörlü vası

taları topçumtız tarafından pilslrlirtlil
mü~tür. 

tNGILlZ HüCUMLARI 
Bingazi ve Trablusgarba yapılan İngi

liz hava hücumlarında hasar ve insanca 
zayiat olmuştur. 

Alman karşı koyma topları bir Blen· 
haim U.vvarPcıi dHcıür:nüştür. 
HABEŞtSTANDA 
Gundarda ileri karakollanmız düşman 

devriyelerine hücum etmiş ve onları ge
r; çekilmeğe mecbur eylemiştir. 

-------
Amerikada bitaraf-
lık aleyhtarları 

gittikçt> artıyor 

ING!LIZ BASVEKIL MUAV!NI 
AMERIKADA 
--<>--

Vaşington, 27 (A.A) _ Gallup ensti
tüsünün son anketine gelen cevaplar 
Amerika efk5.rı umumiyesinin seri isti~ 
balesini göstermek bakımından mani
dardır. Geçen Nisanda bitaraflık kanu
nunun tadiline tarafdar olanlar yüzde 
otuzu geçmiyordu. Bugün yüzde elli 
dörde çıkmıştır. 

Vaşington, 27 (A.A) - BeynelmHel 
iş bürosu konferansına iştirak etmek 
üzere halen Amerika Birleşik devletle
rinde bulunan Atlee dün Popomak ya
tında reis Ruzvelt tarafından kabul edil
mi~ ve yemeğe alakonulrriuştur. Yemek
te Lord Halifaks ile refikaS1 da hazır bu
lunmuştur. Atlee konferansın açılmasın
da hazır bulunmak üzere bu sabah tay
yare ile Nevyorka dönecektir. 

Japonyada yapılan ko· Almanlar da İngiliz 
runına talimlerinde ölü limanlarına akınlar 
ve yarab var, bir amiral yaptılar ve bir vapur İdamlar tecil edildi.. 

d Öldü.. batırddar.. Viııi, 21 (A.A) - Fransadaki Ah~ 
a askeri idaresi komutanı general "o;: Tokyo 27 (A.A) - Parlfunento bU- Londra, 27 (ı\.A) - Londrada öğre- S 1 ahali suikastları aydınla•· 

kUmete kayıtsız ve şartsız milzaheret nildiğine göre dün gece Britanya bom- n::::g:aınenJ':neydana çıkarın.al< iJll" 
ed:Jmesi hakkında bir beyanname neşre- ba tayyareleri Almanyanın şimal batı- ~ 
decektir sında hedeflere taarruz etmişlerdir. kllıılannı vermek için Nant ve Boi,itl 

· . . . . bari Londra, 27 (AA) - lngiliz hava suikastlarından dolayı misilleme ted;.ı.ı 
. Japon başvekllı general Toıo ile • nezaretinin tebliği: Bomba tayyareleri- olarak kurşuna dizilecekler hakkın,d il' 

cıye nazın tarafından yapılacak beya- mizdn müteşekkil filolar Hamburga ve kararın tecil edileceğini Fransız hilll 
nattan bahseden gazeteler, ezcilmle şun- Almanyanın şimal batısında bazı hedef- metine bildirmi.ştP.' 
)arı yazmaktadırlar : lere şiddetle hücum etmişlerdir. Manş 

·İkisi de imparatorluğun siyasetini üzerinde zorlu bir uçuştan sonra Ham- 42 komünist mahkliJIL.' 
açıkça tayin edeceklerdir. Başvekil sulh burgda görüş ıartlannı müsait bulan tay Petersburg 27 (A.A) _ Neusehl b~ 
arzu]annı belirtmekle beraber vaziyetin yarelerimiz bir çok hedefleri bombala- divanı Uç gün süren muhakemeden ~ 
de aydınlatıbnasına gayret edecektir. mışlardır. Şerburgta askeri hedefler ra 42 komünist hakkında kararını •"' 

Hariciye nazın da Japon menfaatle- b'.'m~~lanmııtır .. _ Eaerson açılda~ınd~ miştir. Maznunlar geniş bir komünist şe' 
rinin sonuna kadar mUdafaa edileceği- bFır duşdman ghemılisfıh_Y,akflılmıştır.~ımfn bekesine mensuptular ve !Ağvedilen 1'~ 

. il k ranaa a mu te eoe. ere taa e .. . t artisini e ·den teşkil etJJle 
ne bilhassa i.şare~ edeb' ece tir.• mittir. Bütün bu hareklta iştirak eden ~uru:' p . . y m un] 

11 
i Jıe" 

· 1 • · d d·· d"" d"" · .. :. nıyetinde ıdiler. Mazn ardan ... Tokyo, _27 (A.A) - Japon Ta~ ya- tayyare cnmız en or u onmemı•-· raet etmiş ve diğerleri 2 buçuk sene1~ 
zıyor : Eger Nazi Almanya Amerikanın Londra, 2 7 (A.A) - Bu sabah er· k d ha . zaların ahk·' .,Oıl 

k d k ·f ı · · · ali F a ar pıs ce a m um düşmanı ise Birleşik CUmhuriyetler Ja- en en eşı tayyare enmız ıım ran- . 
1 

dir 
ponyanın düşmanhğuıı da bu kuvvete s~. üzerind~ ~ir k.,if uç';'f';' es~uında ınış er · • 
ilave ederek düşmanlarının kuvveti:ıü d';'şman.ın ıkı av tayyaresını tahnp et- 53 bin amelenin grev-.. 
niçin arttırmağa çalışıyorlar? ım~lerdır. Li"'t N k 27 (AA) 53 b" ·d•~ 

ALMAN TEB "' evyor , . - ın mu 
.. Tokyo, 27 (A.A) -;:- Japonya.da ~ava Berlin, 27 (A.A) _ Alman ba.şku- işçisinin iştirakiyle yapılan greve ~ 

huc~".'J~~ karşı .".'udafaa taJ.i.ml.,..;,ı mandanlığının resmi tebliği : Dün gece verilmesi için Ruzveltin şiddetli t~ 
12 !<lşı olmuş, 60 kışı yaralanmıştır_ düşman tayyareleri şimali Almanya üze- !er alması bekleniyor. Bu grev yüıiil'e 

Ölenler arasında bir vis amiral var- rine hücum ederek bombalar atmışlar- den 503.000 işçi işsiz kalmak tehlikesiJI 
dır. Evine yangın bombası isabetiyle dır. Bilhassa Hamburg ve Bremende si· maruz bulunmaktadır. 
kalp durmasından ölmüştür. viJ halk arasında zayiat vardır. Düşma- J 

---- mn 9 tayyaresi düsürülmüştür. Her gün 300 bin ton ma • 
ALl\.IAN nücuMu zeme naklediliyor At:denizde bir 

ln2iliz zırhlısı 
batırıldı 

Bcrlin, 27 (A.A) - Alman tebliği: 
25126 ilkteşrin gecesi Ştukalar şimali 

Afrika sahili açıklarında büyük bir İn
giliz harp gemisine bombalar isabet et
tirerek gemiyi batımuşlardır, 

Londra 27 (A.A) - Hava ve Dahili •• s1J1 
emniyet ~ezaretlerinin tebliği : Bir mik- Tahran, 27 ~1!-·A) - Unayted Pı;ııP 
dar düşman tayyaresi Büyük Britanya- hususi. muhabırı P~e~ yazıyor : s) 
nın içerilerinde ve cenup batısı üzerin- yolu ile malzeme naklim kolayhıştırı1' rf. 
de uçmuştur. Bir kaç yere atılan az mik- için büyük gayretlerle çalışılıyor. !ı°5Jı 
darda bomba hafif hasar yapmıştır. yollar yapılmış ve mevcut yollar :ı>f' 
Berlin 27 (A.A) - Alman başkuman- edilmi~tir. Trenler ve kamyonla~ B· ., 
danh~n resmi tebliği : ing:ltere sa- körf-:zi limanlar'?"a gelen Am.?rik"';,oOo 
hillerinde !aali,yette bulunan ;.avaş tay- İngıliz malzemesınde':' her gun. 30 ~' 
yarelerimiz İngilterenin doğu sahille- ton kadarını nakle~yoı": Bu mıkdat ,., 
rinde himaye altındaki bir kafileye hü- malzeme nakledileb:lmesı boşaltma dııl' 
cwn etmiş ve 8000 tonluk bir ticaret ~e- nıı~Uı temin edilen kolaylıklar al• 
misi tam isabetle batırılrrustır.. Diger ilerı geliyor. General Hodes şu bey9;'.'11o 

Aya., haric.lye encümeni bitaraflık 
kanununun. Amerikan ticaret gemileri
nin tehlikl"li limanlara girmelerini men 
eden mnddeslni ilga için bir karar ver
mi~tir. Bu karar ticaret ı;cemileTinin si
lahlandırılması hususunda mcbu~an 
meclisi tarafından kabul edilen hükü
met tt-k1ifinin müzakereıııi sırasında itti
haz f"rlilmi~tir. Yani ayan haricive encü
meni meb~san meclisinden daha ileri 
giderek ı\merikan vapurlannın tehlike
li limanlara. yani İngiliz liman1anna 
~itmelerine mü~aade vermektedir. Bu 
karar ay.ın meclisi tarafından, sonra da 
mebusan meclisi tarafından kabul edil· 
miş olursa bitaraflık kanununun bütün 
ka.yıtları kaldınlmış olacaktır. 

üç vapur da o kadar mühim isabetler ta bulunmuştur : .Limanl"':da .he: tıJ el• 

ELHAMRA S 1NE .. .,AS1 1 b~';:~~~i:. bunlara kaybolmuş nazarile ~;~~'.""$a~': ~t:'IJ: ~~s~~~~; 
I~.. . . fngilterenin doğu ve cenup babsında- sine kadar ~erlemeğe '."uvaffak olur t9 

ki limanlar da müessir surette bomba- sa Rusyaya Iran yolu ile yapılacak tı;'ı'~ 
BÜ'YÜK CÜMHURİYET DA YRAMI MÜNASEBETİYLE SA YJN İ Z M 1 R L I' lanmıştır. malzemesi nakliyatı Rusların Bak~;;.< 

Romanya Pt"trol istihıalatı 1940 se
nesinde ancak beş milyon 81 O hin ton 
olmuştur. 1939 da 6 milyon 240 bin 
tondı•. Bu sene dokuz milyon ton o1aca
~ı Bükre ten bildjriliyorsa da miit~
hassıs1a·· hun.1 p~k ihtimal Vf"rmiyorlar. 
M.:ıamafih A 'r.ıanyanın harekatı petrol 
yiİ7Ü""~~,..n hic bir gerileme l?Ö .. trrmromi"
tir. y,.,1'1'1'.7. Rumen i fhsal:itı huf'un :,.,.·n 
k&f ~ .. :",']d"' Al ~nla,,ırı ihtivacla"''"'ltn 
mühim hir kısmını dahilde imal et~ikle· 
ri "ent t k prtrol1f' temin f"ttik1~ri mu .. 
h"n ı-. 

M1ilrcTERILE. RIN. E YARINDAN 1· TİBAREN müdafaa için Kafkasyaya çckıJınc,.11. 
..,..., :ııııııııııııııııııııııııııımıımıımııııııııııııııııı•~ halinde daha büyük bir ehemmiyet 11' 

BtiTilN D'UNY ACA ALlUSLA'NAH VE SEVİLEN İKİ MEŞHUR VE SEVir.f... ~MİLLİ ŞEFİMİZLE ~=~i~·F:::ıd~ak~~:ry:~!arm~~;rı 
Lİ KAHKAHA KRA.!!..J... ~Cin cümhurreisi ve dan gönderilen malzeme de vardır ıar-

0 E R D 1 =Af kr .. mda bunlar Nuh zamanından kalma yol lr' L R L - ı- A ~ gan a aras = dan geçmektedir. Tutarı 400 kadar •9 .c 
- ;: Ankara, 27 (A.A) - Çin bayramı ;: 1 al d~' 

HİN EİR!.İKTE ÇEVİRDİKLERİ TilRKÇE SÖZJ.ti ~müna•ebctiyle Cüm~urreisimiz ile~ ~:;v::i!~~nı~a~:~:n~~~ C:oı~·ar~:, ~: 
§Çin. cürnhurreisi .. Nınsen arasmd~ § mektedir. Bununla beraber Bender?'~ 

A C E M 1 A Ş 1 K L A R ;: tebrık ve teşekkur telgrafları teatı;: ·ı • ı rasındaki demirvoJıJilı.ı 
- d"1 · · - pur ı . ı z ı eaz a J gl' 
~eAı mk:ştır. 27 (AA) Af . t § cenup kı<mının inşası bittiği zaman ıjl• 
- n ara - ganıs an - k b kl" ı·· .. at eu = ' .. · .. .. .. .. : tı u na ıyat usu unc muraca. ...t" · - KD· EDEC:ljKTIR. =kralının dogumunun yı]donumu mu-: . kti z dild. ~· g··re So\I)'• FiLMiNi TA iM = . . · . 1· ın· •• = ınıyece r. anne ı5ıne o • J1, 
:nasebetıyle cUlunurrcısı smet o-= 1 b" r .. . di k dar teslim .,..... BAYRAMDA SIEA. ""l.l!R: J0.4S • J2,JO • 2.1.S • 4.00 • 5-45 • 7.30 • 9.J.S TE- :nu ile Afl(an kralı majeste Muham-: ]er ırlıgıne şım yeda ak·myonlar d,. . = h Zahir d t b .k : en ma zeme ara"1n u ııl'• AYRICA : MATBUAT v. M. MEMLEKET JURNALi.... ~metkk.~ tel af)arasıtn t~ edilrı .... ,:e ~ miryolu malzemesi jüt halat ve a'i 
=te~e ur gr an ea ı e mı.~. = k b d 
:ıı uııııııııı ıı ııı ıııııııııııııııııı ııııııııııııııııı ııı ıı- a ı var ır. 


