
Muazzam 
liareket 
:!aıı Bitlerin nutlıunda 
"9CIJtet ettiği muazzam 
ltcıPeket nerede lıendl· 
111 tıöstereceııtır1 •• 

~mvıu."l' BİLGiN 

~Y llitlcr, Alman milletini kış yardı
tlfj davet için, •Soportpalas•ta irat et
'- :nutukta, 48 saatten beri, Rusyada 
~ bir hareket haşladığını, bu ha
'i tin kat'i surette Rusyanm ezilmesi-

•!• - -· •-• r •••• •c••••- - mısl 

1 Almanlara ,ı;öre 
··- · • b- ·-·-·-·-·-·-·-·-o 
Büyü sa
vaşdevam 
etmektedir. 
Muharebe mıotak& .. 
]arı hakkında malô.-

c~cip olacağını söylemiştir. 
~~illere \'e Ame!.iknnın Rusyaya -o--- • 

~ ın lıususund.a, ~uşmanıannı hay- Fin ordusunun yem ta• ~ bırakacak hır surntle harekete ka· • • 

mat verilıniyot' 

~erdikleri bir sırada, Almnnlarm şu arruz istikameti 
~ la Yanşı bizzat kazanmak niyetin- belli değil.. 
L 01dukJan şüphesizdir. Filhrerin nut· 
~an anlaşıhyor ki, Almanya, darbe- Berlin, 4 (A.A) - Alman Başkuman-
~ · birbiri ardınca indirerek Kızılor· danlığının tebliği: 
~-:-~n kayıplannı teUifi etmesine vakit Doğuda muazzam bir Savaş cereyan 
-~nınak karanndadır. etmektedir. Alman tayyareleri Karade-
ltt Ger.çi, resmi tebliğlerde, Alınan dev- nizcie bi~ düşman gemis~ batırmışlar
hL reısinin haber verdiği muazzam ha- dır. Lenıngrad askeri tcsısatı muvaHa
~et hakkında henüz hiç bir işaret kıyeile bombalanmıştır. Burada yangın
~~ değilse de, harekatın inkişaf lar çıkarılmıştır. 
~e nazaran aşağıdaki ihtimaller - SONU 2 tNCi SAH"lFEDE 

1 ubnhis olabDir : 
lıı - 1..eningr:ıda karşı taz~ik arttın· 
taktır. 

..::mantarın, bu buyük şclırj. mümkün 
~hı kadar kısa bir zrunanda düşür
~L:ııaksadiyle ~ok büyük zayiatı göze 
~ -uarı muhakknktır. Fakat Lenin
~ Dıüdafileri, uzun bir mukal't'meti 
~ kiin kılncal< surette hazırlnıımışJar
ır · baJıa şehrin muhasarasındnn evvel. 
~ilof, kafi saatin yaklaştığını haber 
~lıl'ek askerlerini dünya tarihinin en 
..:'"' trıuharebesinde kendilerinden bekr::. fedakarlığı yapmağa davet etmiş
~ davetin tesirsiz kaldığı iddia Cdi
&..~eı. Leningrad mildalilcri, şimdiye 
~ Cehennemi savletlere mukavemet 
~lerdir. Kızıllar, Almanların. 
~d istiWm1an önünde asgari 
ııııı..:_~İbden fnla zayiat verdiklerini, Al
~ ise, kftMH byrplannm inanılan· 
~. derecede az olduğunu, bilakis 
~erin beyhude yere Alnıan silah
!tı.i lrriiessir ateşi altında bi~ildikJc. 
~la ediyorlar. Bu karşılıklı iddia
S hangisinin hayal mahsulü, hangi
~ hakikat olduğunu araştırmağa Jü. 
~oktur. Kanaatimizce Verdun mu· 
a.,:qı lerini bile gö)Kede bıraktığı söy
~ hb- savaşta, müdafiler kadar mu
~-de zayiatı müthiş olmama.."1 

~ ~d. Slngapurdan sonra dünya· 

~.~~em heldes.i .. sayı]makta1 . .,_,., ••• ~~!~!!!!'!!n!~!!~-·-·••• ~ ~ limanına 11gınmış o an 
~111o. denizden, şehrin mudafaa..;ma Londra diyor ki 

.... ~ ~edir • 

HITLER 
....._. ~ müdafaa mevzileri bu derece 
~ olnnyan, clenmlen hiç mUclafaa 
~en Odesa, haftalardan beri AJ. 
~ tibnenleriyle takviye edilen bütün 
~ ordusunu durdurabilmiştir. 
~n bu inat~ mukavemetbıe ba- Nutkunda bir S l.eningradın mukavemet şansı 
-...: • f82Ja olduğunu tahmin etmek 
~ndür. Fakat şunu da unutma
~ ~dır ki, Leningradı muhasara 
~kuvvetler, Alman ordusunun üçte 
~ • Diğer taraftan şehrin mülteci· 
~ birlikte ~ milyona yaklaşan nii· 
~!Dtidafaayı havsalanın alamıyacağı 

n .. üdafaa vazi
yeti almıştır 

~ış bir fidaya kalbetmekted~. A u..ıca da Alman tebliğ• 
IL.l" lllenzilJi topların devamb atcşı, .,. 
~ların sıklaşan hiicmnlan, daha lerinin doğruJağanu 
~den. büyük şehirde korkunç hara· müdafaaya lüzum 
4- lb Y&J"ntın~S!·~· Bütün bunlara şunn §Öf'fnÜ&-für 
A~ve edebılınz : Y • 

~""ilanlar Nazzi stratejisinde •muha· ~ndra, 4 ~~~) :--: Royterın diplo-

•-o-•-•- Sağl.am bir köprii.d en tanklar geçiyor 
O-•-•-•• J ll • 

111 ·-·· 

Kara !lÜnün yıldönümü 
-----------~------------

_ft, tatürkün ebediyete in
tikalinin üçüncü yılında 
hüyük ihtifal yapılacak 

Ankara, 4 (Telefonla) - Ebedi 
Şef büyük Atatürkün ölümünün Üçüncü 
yıl dönümüne rastlıyan 1 O ikinci teşrin 
pazartesi günü büt1in yurddn halkevle
rinde matem ihtifalleri yapılacakhr. lh
tifollere büyük ve eşsiz yaratıcının ebe
diyete intikal ettiği an olan saat doku
zu be~ geçe başlanacaktır. 

O gÜn Milli Şef re~icümhur İsmet 
lnönünün Türk milletine hitaben neş
rettiği beyanname radyoda, halkevlerin

- SONU 3 ÜNCti SAHiFEDE -

AMERlf~A 

Oin hiirriyPt; hak
kında Rusyanın mii

talaası nı sordu 

··-·-·- MI D V •ı•ı 1-U J 1 ·-·-

Vaziyet naziktir 

Muazzam h:r 
meydan muha
rebesi cereyan 

ediver 
~ 

Almanı,,,. lıat'i darlleyl 
lndirenaezfePse ha flarlli 

lıayfJedecefılerdlr, 

. deniliyor .. 
Londra, 4 (A.A) - Royter ajansı~ 

-<>-- nın askeri muharriri general Cork yazı
yor: 

Razvelt, IJU tefefJIJüsün Ruayadalci durum çolı: buhranlı bir 
ftetfcesfnl henüz öğren• devreye girmiıtir. Bütün tark cephesi 

--d•..ır.ını so'. "'"'or . bir telt meydan muharebesi man%araat-
··-- "!I J •.r m vernıektedir. Alman taarruzu Sovyet 

Vaşington, 4 (A.A) - Gazeteciler hatlannın ild cenahına tevcih ed~ 
konferansında beyanatta bulunan Ruz.. tir. 
velt. Rusyada din hürriyeti meselesini Rualar da bathca taarruzlannı cephe
Sovyetler Birli~ hUkU.meti nezdinde ~- nin merkezinde yapıyorlar. Ağır ol
his mevzuu etmesi hususunda Amen· malda beraber ilerliyorlar. 
kan heyeti reisi Harrimana talimat ver- Smolenslr. ,ehri çevrilmite benziyor. 
miş bulunduğunu söy1emi$t.İl'. Ruılar Kınm berzahında ve Poltava--

Ruzvelt henüz Harrirnarun raporunu da çok şiddetli dü,man taarruz1anna 
almadığından bu teşebbüsün bineticesi mukavemet göstermektedirler. 
hakkında malfunat bulunmadığını ilA- Almanlar bu esaslı taarruzda muvaf-
ve etmiştir. fak olmak için ellerinde mevcut bulu-

- SONU 2 tNcl SAHİFEDE - - SONU 2 tNct SAHtFEDE • -·-·- ···-·-·-·- ··-·-· 
Baş\ ekalet Teb1i2i 

-----------x*x:--------~ 

Seyrüsef e.r tahdidatı da-
ha bir ay uzatıldı 

Büyük Rus 
. 

taarruzu 

Esir mübadelesinde 
nıüşkülat çıktı 

Almanlar 
de ,,Hess''i 

istediler 
---0--başlamıştır 

bıgilizlerln bana razı 
Budif'nni ordusunun olmıyacakları sanılıyor 

bu taarruzundan 
ürr .. itle bahsediliyor 

--0---

Leningrad cephesinde 
Alınanlar ihtiyatlal'llll 

kullanıyor .. 

Londra, 4 (A.A) - İngiliz bahriye 
nezaretinin tebliği : 

Memleketlerine dönecek olan Ahnan 
harp esirleri bugün akşam üzeri on has
tane gemis!ne bindirilmiştir. Bu gemileı: 
Alman hükümetiyle yapılan anlaşmala-· 
ra göre Manş deniz.ini geçerek bu esir
leri bir Fransız limanına nakledecek ve 
bu limandan İngiliz hasta ve yaralılan
aı getirecektir. Fakat Berlinden bu ge
ce aJınan başka bir mesaj dolayısiyle 

Moskova, 4 (A.A) - Sovyetdilteşmanlbliği:a yann başlaması icap eden hasta ve ya-
3 11.kteşrinde kıtalanmız ralı esirler mübadelesini geri bırakmak 

bütün cephe boyunca çarpışmış1ardır. zarureti hAsıl olmuştur İngiltere hilkU-
1 llkteşrindc 16 düşman tayyaresi dU- ti Al an hUkümetiyİe temastadır ve 

§~UştUr. B~ kayıbDJU% sem tay- ~e saat 7çinde de bu hususta bir tebliğ 
y şimaİ filosuna mE'!lSUp gemiler bir - SONU 2 INcl SAHiFEDE -
Alınan denizaltısını batırmışlardır. 

* Radyo gazetesine göre, Sovyetler 
Budyenl ordulannuı taarruza geçtiğini 
bildinnişlerdir. Bu taar.nu.dan ümitle 
bahsediliyor . 

Stokholm, 4 (A.A) - Leningrad c~ 
he.sinde ilk karm dUştUğü bu anda Ge
neral Fon Löb Rusların mukabil hü
cumlarına karşı koymak için ikinci hat
tan muavin askerler getinneğe mec
bur olmuştur. Tayyarelerle nakledilen 
bu takviye kuvvetleri Almanların Le
ningrad önlerinde vaziyetlerinin pek 
kuvvetli olmad~ğmı gHsteriyor. Bu vazi-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

-ooacc===!X'ıeôacca~~====ac 

Milli Sef 'in 
--... --·-----

Danimarka kralı

na tebrik tel
gralları --Ankara, .( (A.A) - Danimarka 

krabnm doğum yıldönümü münase
betiyle Reisicümhur ismet İnönü ile 
lcral onuncu Kıristiyan aramıU sa· 
mimi tebrik ve teşekJdlr telgraOan 
teati edilmiştir. 
ıaaaoaaccaooaaaaoaaaaaaaaaaaa. 

Vaşington diyor ki 

NUTUK 

Londrada bulunan 
B. Rudotf Hea 

.. -·- _,_,_,_, 

Jauonya 
Tahranda alınan. 

karardan dolayı pro
testoda bulundu 

Bu kararı İngiliz ma
kamları mı hazırladı! 
Tokyo, 4 (A.A) - Tahrandaki japon 

elçiliğinin siyasi imtiyazlarından mah
Ba işaret, A.lmanyada rum edilmesi ve japonyanın bu husus-

nldtl rin Hwiir••aı ta Tahrana verdiği protesto notası hak-te e :o-•...,-.- kında Domei Ajansı §U tebliği neşret.-

Rus seferinin 
haklılığında ıs

rar etmektedir 

bir delildir.. miştir: . . . . 
Vaşington, 4 (A.A) _ Unayted Pres . -:- c~u hAdıse~ın v~ neticesı ola-

bildiriyor : Siyası m~~. Hitle~ n~ı- ~~~r. ~ua~~:,.1afu~fı:Y~a:~ 
kunu Alman devlet reısının kendi mil- uş.m • hükil ti Mısırda, 

· .. ' · d k .J:...:-: "dafaa için baş re rağmen Japon me 
~ ~bi. diye bir şey mevcut olmadı- matik mubabırı bildiriyor : . . 
~ ' hı~ bir kalenin Alman hticumlan· Hitlerin n~t~u 19~ ~-?e.~ınde Partı 
~ devanıJı mukavemet gösteremiyece- arkadaşlan oldilrttüğü gunun ~-

IÖy)iyorJar. da söylediği bUyük ~utuktan berı ken-
~ ve Leningrad, şimdilik bu SÖZ· d~ için en çok methiyelerle dolu olan 

Jeti onibı e enWl5Uu mu . edi Hindistanda ve Irakta alınan tedbirler-
vurduguv bir çare olarak telikki yor- la ln ·ı · T ky b" ··k --------- · - mmni etle şu fikir mevcuttur ki den dp yı gı terenın o o uyu Şe,.,,.ler aieasında 1.şllyen vasdallff'a vePllen Den- ıar. ~ soN~ ı. INct sAB1FEDE . -=!?_~~c! ~~~.:::.-

~bir tekzibi sayılabilir. bır nutuktur. . . ·~ Ankara. 1-i (A.A) - Bapekiletten 

~l"l hareketlerinde isticale sevke· Hitler nutkunda. bU: ~Dk.itten diger 1;iiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiii~ tebliğ edilmi4tir: ~ lbUcbir sebeplere gelince, Lenin- tenkide cevap verır ~bı nutkw:ı ~ ı: 1 _ c9 eylül 19-i 1 tarihinden itiba-

zln ntllıdarı na1'5aade De~ . 

._ ı,.,tİ_vanna kar diişmüştiir. Finlandi- dan sonuna kadar milda~na ~~~y~tinde ren tatbik mevkiine ltonulmuf oJan ben-
t..._ ~ezi bölgesinde geceleri subunet kalmıştır. Bu nutuk harbın gıd:şınm ~- SON ~AKIKA :dn vesair müıta.klan kararnamesiyle ~ sıfınn altında 5 • 10 derece ara· manya dahilinde gi!tikçe ~ sarih mer"i bilumum kara ve deniz naltil va-~tr. Muhasara Alman tahminleri- tenkitlerle kar~l~gı~ın de~dir.. Her • • • • • • • • • • • • !ltalan seyrü sefer tahdidab ayni eaalar ~ '~kinde uzun sürerse, muhacinıler, şeyin plan mueıbmce ılerlediği .hak~- dahilinde 9 birinci tqrin 1941 tarihin-~ "-~lide şiddetli olan kışm ıstırap- daki inatçı iddia ~e. Rusya sefe~~e h!ç Rus mukabil ta- den itibaren bir ay daha temdit edil-
' RÖfils germeğe mecbur olacaklar· bir hata işlenmedıği hakkındaki sozlerın miştil'. • • 

'._:"io~u 2 tNci SAHİFEDE· - SONU 3 f}Nci} SAHİFEDE - arrUZU devam 2 _ !zmir, Bursa, Eski,ehir ve Ada-
__ ,______ nada 9 eylül ' 1941 tarihinden evvel iş-

B. Hitlerin üç pozu 

liyen hususi şahislere ait otobüslerin 

edı• yor hangi istikamete aeyrü seferleri yapa
bilecekleri va1iler tarafından tayin edi
lecek başvekilden müsaadesi alınacak-

Lo d 4 · (A A) A list gazetesi tır. 
n ra, · - nna 3 - Devlete karşı mükavele ile po&-

yazıyor: ta vesair nnlcliyah taahhüt etmio veya 
Almanlar henüz Kınma girmemişler- edecek müteahhitlerle nafia inşaatı ta

dir. Cenupta Rus mukabil taarruzu Sta- ahhüt etmiş şahıs ve ıirketlere ait vası
lino istikametinde yapılmaktadır. Bu talarına verilecek benzin miktan ticaret 
taarruzun neticesi henüz bilinmiyor. Fa- vekaletinin teklifi ve baovckaletin ten
kat muvaffak olursa birinci sınıf bir sibi ile tezyit edilebilir. 

ı manevra olacaktır. 4 _ Sümer bank. Eti bank, maden 

' 

- .. _ tetkik arama enstitüsü, toprak mahsul-
• SONU 2 İNCİ SAB.1FEDE • f g ;-1-g 1 t ,_G_D Amerikadcı dückatıe takip edilen f4Tk cephesi harek4tı haritası 
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- 162- "B ~·~n Altınor-- hepsini sen unların 

yaptın 
•• d öztepe 

a şı 'aşı_ or o e 

"··· Bu dünyada son 
ğ ahtan iba et h 

pad·şahı --0--

Bugünfıü aç,şansı 
lıuvvetli ve fırsatlardan - Oh ne fJA. l§te. aradan uzun yıllar 

geçti ... Fnknt sen beni hlıla unutmamış· 
sın ... 

Ben de seni asla unutmadım.. Senin 
peşine düştüm... Yıllardanberi seni ko
valayıp durıyordum ... 

İşte en sonra seni pençeme geçirdim. 
Gülendam biraz durdu .. Nefes aldı .. Son
ra bu surel1e sözünde devam etti: 

- Seni zındana attıran Sultan Murat 
değildir. Annnı, babanı sana öldürten de 
yine o değildir... Bunların hepsini ben 
yaı>tım. Seni yıllarca 7.lndanda inim inim 
inleten, vaktile nişanlısını öldUrmüş 
olduğun bu GnJendamdır ... 

Şimdi beni iyice tanıdın mı) Seni bu 
sefer de zındanından ben çıkardım .. 

ÇünkU şimdJye kadar işlemiş olduğun 
yısız cinayetlere, bağazladığın binler· 

ce adamın kanına karşılık olarak seni 
en ağır bir ecza ile tecziye etmeğe yemir 
etmiştim ... 

Bir kaç sene zındanda yatup kalmak
tan ne çıkar? ... Senf öyle ağır bir ceuı 
ile cezalnndırmnk 1Azım ki ölün gitsen 
bile adın asla unutulmamalı ... Ölümün
~en sonra da cellat Kara Ali namı bütün 
cillerde dolaşmruı... Akıttığın kanların 
kıp kırmm koyu bir leke halinde tarih 
sahifelerini girleterek ebediyen orada 
ka1mnsını temin etmek istedim ... 

Ve bunun için, aon olarak mahlu pa-
dişahın ~ işini de işte sana 
gördürdUm ... 

Nasıl? .•• Genç bir kızın neler yapmağa 
muktedir olduğunu şimdi iyice anladın
mı? ... 

B bamın konağını tutuşturan kundak-
çı... Kntil. .. Binlerce adaın boğazlayan 
cannvnr herif ... 
Şu dakikada artık ömrfinlln son da

kikn lannı yaşamnktasın ... Fakat geberUu 
gitt=kten sonra da rahat edeceğini umma. 

Tarihin ve umumun nefreti seni me· 
mnnda da takip edecek ... 
Adının etrafı silinmesi. giderilmesi 

1nuha1. koyu bir lanet ve nefret lekesile 
ınuhat olnnık kalncak .... 

Aman yarabbi... O dakikada Kara Ali
nin göz.leri binlen bhe büyüdü... Heri· 
fin boğıızından fırlıyan urun bir inilti, 
boğuk bir hın1b halinde. odanın ttSeiz. 
l1ğl tçinde birden bire duyulmuştu. .. 

Demek. başına gelen bütiln felAketle
rln mUscbbibl. b!r zamanlar çılgıncasına 

vrnis olduğu bu f,?enç kız im~ öylemi! .. 
Cellat Kara Aliye mınsmı. babasını 

81d0rten, onu padisahın ~den dn
!S{lrerek zındana attıran ... Senelerce ont 
aa yatırttıktan S<>nl'll nihayet zındando.n 
~knrup sultan İbrnhlmi ona boğdurtan 
heı> o-.. 

Bunu öğrenen Kara Ali müthiş bir 
öfke ve gnzep buhranınu tutularak da
marlarand ki blitün kanı birden bire 
başında tonlandı. .. Celladın yüzü kıp 
kırmw kesildi.. 

Ve o derln hnlsi7lil!lne, yerinden kı· 
mıldanmağa zerre kadar mecali bulun· 
mamasına r~f,'tllcn o dakikada duydyr,ı 
kin ve hiddet adetli blr mucize yanıta
nık onu birdrn bire canlandırmıstı ... Ve 
kudurmuş gibi bir vazivette bird.en bire 
yerinden fırladı .. Boğuk bir sesle haykı· 
rarak: 

- Demek btınlann hepsini sen yap
tm, övlc mi? •. Anamın. babamın kanına 
sen girdin.. Son olarak da bana Padişahı 
boğdurttun .. Fakat hayır .. Bu dilnyada 
yaptıftım son iş Po.dişahı boğmaktan iba· 
ret kalmıyacak. 

En son olarak şimdi seni de boi!up öl
düreceğim . Dilnyada yaptırın Jtibi ah
rette' de Padisahldra yoldaslık edersin .. 

Ve böyle diyen Kara Ail bir hamlede 
Firuzun yanına vardı.. Hemen Gülen
damın bocazınn sarıldı .. 

Fakat Dağ dl"Virenle Bağn yanık ve 
~fıir Beyati derhal yetiştller Gülendnmı 
Celladın elind!'n kurtardıktan sonra bir 
kaç yumruk darbesiyle herifi yere ser
diler .. 

Simdi her liçü birden Celladın üstüne 
çullanmı"lardı.. Dağ deviren çelik bir 
kıskaç gibi kuvvetli ellerivle Kara Ali
nin gırtlağına vapıstı-

riyle inme •e. yattıt:,11 yemen lhıll<mak 
isteyerek bütün vücudiyle debelenme- istifade e en lelf'ne 
ğe başladı.. neticelenecelı gibi 

Faknt O. de~ren ona h~ aman ve Bugün yapılacak olan şilt maçlan, 
zaman vcrmcdf.. Ve beş dakiKa sonra ı;:eçen haftaki müsabakalara nazaran da
C'cllô.dın işi tammniy]e bitmiş bulunu- hıı ehemmiyetli bir durum nlmaşbr. Ge
yordu.. c;en pazar rakiplerini müşkülatla mağ-

Binforce adam boğnn miithfş heııif lup eden Altınordu ve Göztepe, bul?iin 
şimdi cansız bir leş halinde yerde yatı- karşı karşıya gelmektedir. Altay ve De-
>·6r... mirspor da bu sene ilk defa resmi mü

Bunu gören Gülenclamm yüzU son bir sabakalara btirilk etmektedirler. 
nefret kınşıklığivle buruştu .. Sonra sa- A1 ah 
dk d 1 d" k l d d" k' tay - Demlrspor maçının siy 

ı a nm arına on;rc on ara e ' ı: beyazlılar lehine neticelenmesi ihtimali 
- <;abuk bu leşı bumdan kaldırın ... daha kuvvetlidir. Fakat Altınordu Göz

A:-.:ağına a~ır bir den:ir ba1Uayıp Klzku- tepe karsılaşmasuu tahmin etmek b=raz 
lesı .açı~anndan dcnıze atarsınız.. . müşküldür. Göztepc. ötedenberi Alhn 
. . Şı~dı 1stanbulda yapılacak başka hır ordu için daima tehlikeli olmuştur. Bu 
~şımız kalmadı . Artık burada kalmak sebeple buS?iinkü karııl~mada Altınor
ıste~cm.. . dululara çok müokül dakikalar p;eçirte-
Bır kaç gUne kad?r bu~dan ~a~kıp ceklerine şüphe yoktur. Geçen senenin 

doğduı?tım meml~ketime gıtı:ıck ıstıyo- ,ilt şampiyonu olan lacivert kırmrzılıla
~~;" Serezde d~nr.a~.a goldım_ .o:ada nn bugün galip gelmek için çok gayret 
gozumil açt.~m. ~Uyudum. 'f e sevılrlım. sarfetmek mecburiyl"tlnde kalacakları 

Hayata gözlerımi yumdu~~ vakit de tabiidir. l\Iııamafih Göztepeliler de bu
Serezde bulunmak ve sevdı0ım adamın ı!Ünkii maçta galip gelın~k için Altınor
y~uuna. f!Ömülmek lst~rim .. Merak etme- du ile müsavi şanstad1rlar.. Bugünkü 
yın .• Sızı y.anımdan bırakmam.. maç, dnhn ziyndc .şansı kuvvetli ve fır. 

Ret> birlıkte oraya gideceMz.. satlardan lstifude edebilen takım lehl-
Gillendnm. sözUnU t~ttu. Sa~ B~y":tiyi ne neticelenecektir. Çünkü hiç birinin 

ve Dağ ~evıren1e Br.gn yaıııgı bırlikte dii?erine tefevvuk edebilecek vaziyeti 
Sereze gotürdü.. yoktur 

Simdi hep birlikte orada yaşıyorlar. • 
Kasabanın dışında bir mezarlık vnr_ 

Gülendam her J?iln oraya J?idivor ... Bn
zan Bayati ve Dnğ devirenle Bağrı ya
nık da Mestan beyin kızına refako.t edi
yorlar .. 

Gülendam baştan başa siyah örtü!- re 
büriinmilş görünüyor .. 

İşte me?.arlıkta biribirlnln bitişiğinde 
ournn Oç me7.ar vnr ... 

Bıınlardnn biri Alinin. ötPkiler de Ka
dı tlyas efendi ile sı1t nine Fatma kadı
nın mezarlarıdır ... 

İlyas efendi ile Fatma kadın bir kac 
sene evvel hirihirinin peşi "ıra fstanbul
da hayata gözlerini yumdukları vakit. 
Gülendam onların cesetlerini tahnit et
tirmis ve her ikisini Sereze naklettirerek 
f-Cvgilist Alinin yanmn gömdünnliştU ... 
Her Uç me-zar şimdi bem beyaz mermer 
taslan ve Allahın rahmetinden isfüınPde 
bulunduklarını anlatan yaldızlı kitabe
leriyle ebedi bir matem ve tessür Abide-
si şeklinde uzun !'IE':rvilerin altında ytik
selm iş görünüyorlar .. 

Gülendam ellerini açıp burada uzun 
uzun dua ediyor .. Bütlin Serez ahalisi 
GUlendamın Uzerine titriyllrlar .. 
Adını s{iylemedPn herkes onu slyah 

örtilltl kadın diye Eınıyor .• 
Gülendam bOtUn Serezde adeta bir 

merhamet ve şefkat melik<>sl olarak ka
bul edilmiş bulunuyor .. Mestan beyin 
kızı her gUn fukara evlerin! dolaşıyor .. 
Bu kulların imdadına koşuyor. Çenizsiz 
ltıdarın blltün masraflarım tesviye edi
yor .• Ve onlara kendi eliyle everiyor. 

En son olarak büyük bir mekteple fu
lraraya bakmak için aynca bir yoksullar 
yurdu da inşa. ettirdi... 

lşte Gülendam., do~du~ memfoketin 
biltiln §ilkrnn ve muhbabPtlni üzerinde 
toplayan bir az.ize olmuştu .. 

Aradan uz.un yıllar. ortalığı biribirine 
kotan rüzgftrlar gibi gelip geçti_ Fakat 
Gülendamın yiiksek hatıra~ıı unutulma
dı ... 

O herkesin hafızasında ve btitün gö
r.illforde mukadd~ bir varlık olaro.k ha
la yaşamakta devam ediyor ... 

-SON-

ıarı 

B"orw mn? 
Mağaza ve depolarında çimento bu

lunduğu hnlde, yüksek fiatla ııatmak 
mtıkııadivle, bıızı c;lmentcuların ihtiyaç 
~ıı.hiplerine çimento satmndıklan mın
nka iktiıınt müdürlüğünce haber alın-
mı,ı:tır. 

Mağaza ve depolarında çimento ol
duğu halde ihtiyaç sııhip),.rine aatmı· 
vanlar hakkında knnuni takihat yapıla
cak ve tesbit olunanlar milli korunma 
kanunu gcregince ııdliyeye verilecekler
dir. 

--------
r. Dehcet Uz 

İstanbulda bulunan Belediye reisi Dr. 
Behçet Uz önUmUzdekl cuma günU va
purla şehrimi7.e avdet edecektir. 

-----
B. HVSAMErriH 
Anlıaradan geldL 
Seferberlik umum mUdilr muavini B. 

Hüsamettln Ankaradan şehrimize gel
miştir. ____ , __ _ 

MEZVHİYEr 
İzmir Sıhhat ve İçtimai muavenet mil· 

dürU B. Cevdet Saracoğlu ylnnl g{ln 
mezuniyetle İstanbula gidecektir. 

-----
SEH1'J'LER 
Oca~ı Kongresi.. 
C. H. P. Alsancak partisi Şehitler 

ocağının kongresi bu gece snat 21 de 
toplanacaktır. 

-------
İngiliz ve Yanan 
fıonsolosltwı uaJlyl 

zi}'aret ettiler 
Şehrimiz İngiliz ve Yunan konsolosta

n dün birbirini müteakip vali B. Fuad 
Tuksalı makamında Z:yaret ederek bir 
müddet görüşmüşlerdir. 

Esir mübadelesinde 
mii kültıt cı.~tı 

• Keçecilerde Anafartalar caddesinde 
• BAŞTARAFI 1 İNCi SATIİFT•'DF. · Hüseyin oğlu manifaturacı Cazimin, ma
n~in mUmkün olacağı ümit edil- ğazasına gelen müşterilere istedikleri 
mektedir. manifatura eşyasını satmamak suretiyle 

$imdilik Alman esirleıi gemilerde milli korunma kanununa aykın hareket 
kalmaktadır. ettiği tesbit edilmiş ve hakkında tanzim 

Roytcr ajansının diplomatik mnhafil· edilen evraklo. ndliyeye verilmiştir. 
den aldığı malUnıata göre, Alman ve 
f ngiliz harp esirler!nin mübadclesinı 
durdurnn bu gecikme muvakkat olacak
br. 

-------
ren bifeı ,. lmq 

Ve bu demir kadar kah ellerin yaptı
ğı tazyik neticesinde CeJHldm ı?öz1eri 
yuvalarından dışarıya fırladı. Bacakla-

İngiliz - Alman yaralı1annın mübade· 
lesi dikkati ehemmiyetle çekecek bir 
\•a1Jvet almı~ır. Yaralı esirlerden bir 

::•·ıııııımııııııııııııııııımııııııııııııııımıııııııı:: mikdannın mübadele tt=Jafının tatbikine' 
= : gecilmek için hazırlıklardan ve hatta 

Hilal eczanesinden bildiriliyor: ~ esirlerin gemilere bindirilmesinden son-

Basmahane istasyonunda Cemal oğlu 

Kemnlin Ahmet oğlu Osmanın b!r tren 
biletini çaldığı iddia edildiğinden tutul-
muştur. ___ ._, __ _ 
ni i14i E 

i P. eto amn a 
n: ··~r:m yrın~ın çıhtı
Dikili kawsının Maı.ılı kövü hududu 

dahilinde Kartal mevkiinde devlete alt 
mm ormanında mühim bir van~ın çık
mış ve 70 hektar arazi dahıJinde ehem· 
mivetli mikdaroa ağaç yandıktan sonra 
c;öndürülmi.işti.ir. 

- ra ansızın bir anlaşmamazlık çıkmıştır .. z. L LE Bu nnlasmamazlığın ne oldujhı gizli tu
~ Altın rüya adiyle ynphtrıma ko- § tulmuş ise de Ş:mdi bunun Almanların 
:lonyanın kokusundaki zevk ve san- E Hess'i istemelerinden ileri geldiği anla 
~ ııt• bilmlvf!n lzmlrll kabul etmiyo- E şılmıstır. İngilizlerin faz.la ehemmiyet = ruz. E verdikleri bu esiri gerı ~öndermeğe tn
~ Son zamanhırda altın riiya yerine E raftar olmadıkları nnlasılıvor. 
E b11Aka kolonyalar verildi~i öğreni- § (R.AT>YO GAZETESi) 
: ..1oruz. Altın rüyayı yalnız f!CZacı E 
E ;(Pmııl Ak tas vnptır. Bilirsiniz bütün= Sc v vetlere göre 
§ fihkivıanin h•r tarafında sevilerek § 
E ~··11ımılmaktadır. E ~ BASTA RAFI 1 Nrt SA ntFF.Jlfl.. · 
E C::imdive kadnr zevkinizi okııamıs ~ >·etin müşkülatını Mareşal Tım~enko
E lcoku tanrvorıınnız nltın rüya koku- E nun Briansk civarındaki mukabil tnar
E Jivle- bir cf,.fn fı:n~ılaııhnnız. ;: ruzlnn arttırınaktadır. Almanların di
E O znman HWI eczanesini bir da-§ ğer cephelerden kuvvet trfrik edeme
~ha takdir f'dPcPlc sanahn tnklit ka- E dikleri için Stovinadan getirdikleri bu 
~bul etmrdiğini bir d?.ha ~ömıü~ ola-§ muavin kuvvetler iyi talim görmüş ol-
:- caksmız. :: makla berabE'T vasıflnrı .tibariyle Le-
~ D. 4 Hilal Eczanesi § r.ingrada karşı kııllnnılan ilk hat hü-
=- m 111 nı il' ııı 111 ııı 111 ı ili 1111 ııı ııı ıı 1111111111 11111 ıı E cum kı talarından aşağıdır. 

Derhal alınan tedbirlere rağmen yan· 
ı:nnı derhnl bastırmak mümki.in olama
mış ise ne fazla tevessüilne meydan ve
rilmcmistir. 
Yapılan tahkikata J?Öre 70 hektarlık 

c::nha dahilinde bir ve iki metre boyun
da 3000 ve on metre boyunda 15 ~m 
'li!acı tamamen ve ortn bovda 5000 cam 
ağacı kısmen. on bin kental kuru çam 
enkazı ile beş bin kental meşe tamnmen 
vanmıştır. 

Yangın tahldkntmn devam edilmekte
dir. 

A1 -!il 

• 
E 

M nsucat fabrikalarında tetkikler 
Bay Hitlerin nutlı ndtı 
1$ rce ett ği muazzam 
lıareı11eı nere e Jıendl
ni göste eceJıtir? .. 

•• dokumaları u n s . 
a az rı satacak 

İlıtısaı 11elı et biitün panıuıııu mensıu: 

- BAŞTARAFI l iNCİ SAHİFEDE • .:. 
dır. Bu sebepledir ki, Alınanlar, bllll"" 
ehemmiyetli zayiat pahnı.ma da olst. 
Leningradı cebri hücumlarla uıptcdc ... 
bu mahzuru derhal izale etmek, ve bd" 

lft rado serbest knlacnk büyük kuvı:ctl~ 
le Lcningnıd gibi l\foskO\'arun da akf• 
betini tayine zemin hazırlamak cmcli9• 
dedirler. Yani Leningrad taamızu bl
tün Rus cephe inin müvnzenesini ~ 
mo.ğa m:ıtu{ bir tıınrnızdur. 

almalı saliilıi. etini h uııa lı için tetlıi· 
lıa )'aptı ı31or ... 

&nayi umum müdürlüğü mensucat bu hususta ikti&at vekaletine aalihiyet 
fabrikalanmızda imal edilen dokuma- vermişti. 
laran mı:ıliyet fiatleri üzerinde tetkikler lktiS!lt vekalei bütün pıımuklu men
yaptırmaktadır. Bütün memeleket sana- suc t hnk:kmchıki ııalafüyetini tamamen 
viine şamil olan bu tetkikatın sebebi, istimal etmty rek yalnız kabot oezi ve 
bütün mensucatın sümer bıınlc: yerli mal-

cmbalajlık bezleri yerli mallar pazarlalnr pazarlnn müessesesi tarafından sa-
tılmasının muvafık olup olmadığını ta- rında satılmasiyle iktifa etmişti. Şimdi 

2 - İkinci ihtimo.lc göre. Almanlal• 
Lcningradın, hatta büyük bir kan bedi' 
li iidendiği takdirde dahi. süratle düşil• 
rülcmiyeceğine innnmısları:a kat'i J1ll' 

hiyettc hnrckôt için yine cenup ccphf" 
sini tercih edeceklerdir. Budyeni ordd" 
sunun yeniden toplanmasına ve Jru~ 
lenmcsinc imkan bırnl..."lnadan Kınnıt lfo 
tilii ctmeğe, Kafknslar yolunu açınaJt 
çnlıı:aenklardır. Askeri münekkitler._~ 
tnkdirde l\toskovnnın ecnm>tan tenu'" 
edilebilcttğine zaten knnidirlcr . 

yine matuftur. yapılan letkikııtla Türkiye mensucat 
Çünkü koordinasyon heyeti evvelce Fabrikalarında imal edilen bütün pa· 

bütün pamuklu mensucatın sümer bank muklu mensucabn sümer bank taraf1n
tarnfından satın alınarak yerli mallar dan satın nlıru:rak yerli mallar pazarla
paznrlan müessesesi vnsıtnaiyle .halka rında halka tevzi ve sattınlması mevzuu 
tevzi ve satılmasını kararlaştırmış ve bu tetkik olunmaktndır. 
cc~...,..~~~~ ............ ...o:r..r..c-~~~~ 

A meriko din hürriyeti 
hakkında Rus yanın 
mütalaasını sordu 

• BAŞTARAFI l İNCi SAHİFEOE 
Ayni konf ernnstn Ruzvelt, b:tarafiık 

kanununun tadili hususunda yeni gay
retlerin sarfedileceğini beyan etmiş ve 
ayan liderleriyle yedi ilkteşrinde yapı· 
Jncak toplantıdan sonra bu hususta son 
kararın verileceğini bildirmiştir. 

Sorulan bir suale cevap veren Ruz· 
velt. ticaret gemilerinin harp mıntaka
tarma girmesini meneden kanunun rei
sin bir emimamesiyle kaldınlması hu· 
susunda eski Gyrından Petner tarafın
dan ver!len beyanattan malGmatı olma
dığını söylemiştir. 

-----
Vazi \.1et naziktir 

- RA~TARA1"1 J fNr.f '.;~;lif.'U>t · 
nan bütün top ve tanklarını, bütün ihti
yat kuvvetlerini harbe sokuyorlar. 

Son ihtiyatlar da harbe sokuldu mu, 
her iki taraf için vaziyet heyecanlı olur. 

Durum §imdilik Ruslar için ümitsiz 
değildir. 

Sovyetler bu meydan muharebesini 
kazanırlarsa, - ki kazanmalan çok muh
temddir - zafer bütün harp üzerinde 
lcat"i tesir yapacaktır. Bu meydan mu
harebesini kıwbedcrlerııc haıbı kaybet
mlıı olmıyacaklardır. 

Fakat Almanlar için hal böyle değil
dir. Almanlar şimdi teşebbüs ettikleri 
kaft darb~vi indiremezlerse harbı kl'\Y
bedeceklerdiu 

----
Vaşinsıton di var ki 

• BAŞTARATI 1 İNCi SAHİFEDE· 
bu nutuk, Almanyanın karşılaşmakta 
olduğu güç]Uk1eri meydana ~karmıştır. 
Bu intibaı, Hitlerin iki defa uzun bir 
harp ihtimalinden bahsetmesi yaraınuş.. 
tır .. 

Hitler nutkun bUyük kısmını Rus se
ferinin baklı olduğunu iddiaya tahsis 
etmiştir. Bu cihet, bu hususta Almnn· 
yada tenkitlerin fazlalaşmakta olduğunu 
göstermektedir. 

Rusynnın hemen hemen ınağltlp ol
muş bulunduğu cümlesi Amerikada bU
yük bir alaka uyandırmıştır. Bunun, bü
tün go.rp yarım kürres!nde mühim ak· 
süU\meller doğuracağı söylenebilir. Eğer 
Hitlerln bu kehaneti doğru çıkarsa, Al· 
manya kuvvetlerini derhal şimali Afri· 
kaya göndcrebile<!t!k ve ~arp yarım kür· 
resinin yolları ile mlidafaa kollarını 
ciddi surette tehdit etmiş olacaktır. Mı
sıra bilyük m:kdarda Amerikan harp 
mnlzemesinin gönderilmesi ve Amerika
lıların Afrikada hür Fransızlarla iş bir· 
liği ynpmo.k için mfü.akerelere girişme
leri bu Almo.n tchclid:ni önlemek için 
alınmış tedbirlerdir. ---

Başvekalet tebliği 
• BASTARAFI J İNCİ SAHİF'.FA>E • 

!eri ofisi ve bunlara bağlı taşekküllere 
alt nakliye işlerini mulcavele ile taahhüt 
etmiş şirket veya şahısların nakil vası
talarına verilecek benzin miktannın art .. 
tınlmasına ticaret vekaJetinin teklıfi ve 
bnşvekaletin tensibi ile müsaade oluna· 
bilir. 

5 - Şehirler arasında işleyen oto
büs, kamyon ve deniz vasıtalarına veri
lecek benzin miktarı lüzumu halinde ti-

ElhaMra 
MiLLi 

Japonya Tahranda 
alınan karardan do/a
vı protestoda bulundu 

3 - ÜçüncU ihtimal, - ki diğerlcriO
dcn daha zail değildir - Timoçcnko of
dulnnnın inihasnu istihdaf eden bir h•· 
reket yapılmasıdır. Her halde Atnıaıdaf 
kat'i netice aradıklarına ~öre, asıl ı.-
deficrl bliyfik şehirlerin ?:nt>hndan :ıl,... 
de orduln;,n imha~ı olduğunu dahi" 

• BASTARAF1 1 iNCf SAHİFF.OE • göz i)niinde tutmak l~dır. 
elçisi nC'Zdinde yaptığı teşebbUslere he- Bay Hiflerjn nutkunda haber ı.•crdlf 
nüz cevap alamamıştır. Tahranda alı- mnnuam hareketin haltild mahiyeti ~ 
nan bu yeni tedbir fnglllz nüfuzuna yakında ıınlasılacn!!ından peşint?n vev
atfedilmektedlr. len hUklimlcrdc nldanıp aldanılmadı~ 

Japonya bu hadiseyi de tngilterenin muhakemeye daha bir defn imkan bUll" 
Tokyo bllyilk elçisi nezdinde protesto <'$. 
elm~tir. 

Tahran işgnl edildiği zaman Londra 
hükUmeti Tahrandaki japon elçiliğinin • 
Almanlan kabul ettiğini ileri sürerek ----

tu;tH 

Tokyo hükilmetini protesto e~ir. V la 
Fakat japon hükümeti meseleyi etrafiy
le tetkik etmiş ve bu iddü.ıyı esrussız ol
duğundan reddeylemişti. tngilterenin 
bu kötü niyetli vaziyetinden dolayı ja
ponya durumunun inkişafını dikkatle 
tr.kip ederek icabında şiddetli karşılık 
tedbirleri alacaktır. 

-----

Resmi daire memurlo.nnın da icabtıı• 
da cumo.rtcsi günleri çalışnbilccckled 
hakkındaki koordinasvon heyeti ıau--t' 
vilavete tebliğ edilmiŞtir. 

VilAyet makamı lüzum gördilğil ~ ~ 
mnn cumartesi gi.inü de ifn=reteri ıa

• BASTARAFI 1 fNct SAntFEDE • yet halinde bulundurabilecektir. 

Almanlara göre 

Alman harp gemileri Finlerle işbirliği 
yaparak Finlıındiya körfezinde Sovyet 
mayn sahalarını taramışlardır. 

-------
İRTERFİ 

Budapeşte, 4 (A.A) - Macar Ajansı 
bildiriyor: Eşrefpaşa hastanesi cildiye ~ 

Müttefiklerin Dinyeper ile Donets Baha Kitapçı Kastamonu emrazı znl' 
nehirleri arasındaki hareklitı gittikçe ge- viye dispanseri miltehassıslığına terfi" 
aişleyen bir saha Uzerinde inkişaf et- tayin edilmiştir. 
mektedir. Muharebe mıntakalan bildi-
rilemezse de müttefikler her yerde ta- -·---
aıTUztı devam ederek her yerde dllşmanı ıH -••f 
geri pilsk\lrtmUşler ve vazifelerini tam BIÇAK M uSADE~ 
ve usuHl dalresinde yapmışlardır. Bu ..ı-'--"-d ~ıu Ol' 
harekAtın teferrilatı henüz ilAn edile- Araştınnn ~ e Davut 0ıs ,.. 
me.z. Macar kıtalan bölge8inde kayda manın {}z.~rlnde bır. bıc:n~ bulunınut, 
de~er bir şey yoktur. bıtaca müsadere edilmıştir. 

Stokholm, 4 (AA} - Petrosovodos- ------------
kun işgali Fin kıtalannm Rusyada nere- ı ~CCl~Ol)CO~~:cı:r.;r,:.ı:x)OC~:.CXIOll .. 
ye kadar ilerleyecekleri meselesini tek
rar ortaya çıka~tır. Bunun arkasın Mevıtldu Nebevi 
dan ne çıkacaktır? Fin muzafferiyetin- Merhum Doktor Ra'Diib Sayt.n .. 
den daha 24 saat geçmeden, Fin kuvvet- nıhmıa ithaf edilmek üzere 7/JI/ 
lerinin yeni istikametlere yerleşmesi lU- 941 salı f?{inü • terHilı ...-· 
zumu hakkında Fın hilkümet merkezin- zmdan sonra Tilkilikte Hatuııiye er 
de konu~alar ba~mıştır. Yan resmt miiode mcvludu Şerif kıraat etdıi· 
Fin kaynnklanndan bildirildiğine göre lereğindcn dosflanmn ve yurd~ 
Kareli cephesinin şimal cenahında hAH\ 8 rmın t~Om rka otanar. Al' 
şiddetli muharebeler cereyan etmekte- :iexx:ı:eiiiccı~~ıc::C~=c=rc:ı~~~C:JıCCCCccccıcc~*OOOC=ı~cıı: or _..,..,... 
dir. Rusların Haugödeki durumları her 
zamandan daha kuvvetlidir Blitün bu -------------

DİK ATlER 
münakaşalo.rla beraber neşredilen ra
porlar Fin ordusunun da bir Emperya
list harbi istemediğini tekrar etmekte
dir. Başlıca hedef Fin hudutlannın ko
ıunmasından ibarettir. Yalnız bu hudu-
dun neres i olduğu tasrih ?dilmiyor. Ekmek 

Umumiyetle iyi haber alan mahfiller 
Finlandiyanın durumunu daima mUp
hem olarak gösteriyorlar. Buna, iktisadi 
vazlyeUeki kararsızlığı da katmak lA
zımdı r. 

Ticaret Nazırı Tannerin Almanyadan 
dönüşünde söylediği nutuk bu kararsız
lığı izale edememiştir. Nazır bu beya
mıtında tsknndina\-ya birliğinin muhafa
zası lüzumunda israr etmiş ve 1sveçin 
kış harbi esnasında değişik bir hattı ha
reket takip Ptmesi ihtimalinden endişe
sini ihsas eylc.-miştir. B. Tanner Finlan
diyanın SovyPtler Bir!iğiyl-:? ayrı bir sulh 
yapmıyncağını da ilave etruL~tir. 

Bu beyanatın mütebariz vasfı, B . Ta
rıerin bu kararın umumi sebeplerini 
izahtan itina ile kaçınmış olmasıdır. 

caret vekaletinin teklifi ve bnşvekaletin 
tensibi ile aruırılabilir. > 

• • omp nmesı 

Avrupa kıtası mis kokulu btr sot"'f! 
<!krrieğe hasret çeken insan kütleleri~d 
dolu.. Bunların arasında atik vllcll e" 
erkC'klerle fabrikalarda enerji sarfe<f '1-
amelelcr kadar yüzde yüz masuın f 8

,. 

ruların. hamile kadınlarla çocuklu 811ıc, 
lnrın bulunduğunu bir an dfuUn!ll~ 
maşeri vicdanı derin surette sız.latııl 
lrafi geliyor. 

Ekmek bulunmuyor. Bu;:mn. ne Of, 
mey markalı kumaş buhranına ve ne ılı 
bilmem ne markalı ruj noksanına bl'~c~ 
yen tnrafı yok .. Hr.ttn, kısa günler ~il" 
ııikayet avazele:-i yükseltti~imiz çE>rJ' 
dek kahve ihtiyacı da bunun yanı 1'1' 
konuşulması ayıp bir mevzu olarak 
lıyor. fı. 

Reuterin Zürih mahreçli bir tel~) 
Yunanistanda nüfus basına gilnd.e d'~İ* 
gram ekmek tevzü kararının verıl ~ 
Lildiriyor. Yani 25 niifm: bir kilo e ~ 
ğin başına geçerek midelıc>rinin ~dl 
susturmak. açlıklarını gidermek~ 
kalmışlardır. ,,Jt 

(BiN BiR GECE) l\fASALLAIUNIN SON GECESİNİ MUSAVVER 
BU l\!Ul:ITESEM FİLİM SİNEl\IA SANATININ BfR HARiKASIDIR .. 

Bu hazin bir tecellidir. Bir nuJ11~rıdl 
umumt harp insanlara ekmeğin tc;ırıtP' 
süpürge çalısını, ikl numaralısı da k0 ,__.. 

rimenin içinde ekmeği J?etirmist!r· tıı 44' 
lar ekmeği J15ç gibi kul1anı1ır bır ııı' 
olarak tnnımıya nlısacaklardır. dıl' 

Bu hatln mü ahc.-deyi üziilerek 'V~~ 
yarak kay1t PCierken, tPneffrıs etti ~~ 
berrnk ve tem~z havanın biiyük deit 
lıatırlamo.ktnn kendimizi alamıyorııs. 

SEANSLAR: HER GÜN 3- 5 - 7 - 9 dn.. Cumartesi, PAZAB 
11 DE UAŞl..AR.. 

HER GÜN IJ.K MA'J'İNEDE UCUZ FİAT •. 
AYRICA l\Iatbııat U. l\T . .IUEMLEKET JURNALi ·o. 1 TÜRKÇE SÖZLf) 

Adnan B1J..Geı' 
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ııııııi'N•'•'•""'" Napolyon Vardı! 

Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 
-·- -·- 1 1 •• 

-- ·-· --._......_.._... .. 
••• J8-

~ViJnadan sonra, bir bataklık önüne kil yasıtalar~ saye~~nde. saı:a~ teşkilatiyle 
~ılnuş büyük bir bendi geçmek mec- birlıkte Parıse donebılmıştır. Napolyo
k .Y~tinde kaldık. Soğuk 0 kadar müt- nun maiyeti ve husus! servis mensupla
~ ıdı, ki askerlerden bir çoğu yollarda rından olmak doloyısiyle bu hatıra sa
~ak kaldılar; bunların bir çoğu da hibinin çekt!klerinden çok fazlasını 
hurıı ~. En yakınlarında b~l.unanla~ FJ:ı~ız ordusu efradı ve uıbitleri çek
ltl ~ palto1anm, çizmelennı ve elb:- mıştir. 
~ soyarak aldıklarını gördilm. * 
~ç bir kimse, yanındakini düşünmi- Moskovn sefer ve ricali, Nnpolyonun 
da u; hodgamlığm insanlarda bu ka- ordularını mühim surette uı.iflettiği gi
~6btiYiik bir kuvvetle hüküm sürdü· bi yıldızım da söndürmüştür. 
trı...ı, başka bir yerde ve bir daha gör- 1813 te Almanvada ve 1814 te Fran
~~]~· Esasen bundan başka ne yapabi- sada ynptığı muh; rebcler, sönen yıldızı
d erdi? Arkadaşına yardım için bir ı\n nın artık son ışıklan mahiyetinde kaldı 
~kak, yol kaybetmek ve nihayet yal- ve b!rer, birer dostları. kumandanları 
tııak . l_çindc donmak demekti. Donma- tarafından terkedildi. Ve bu terkedilis 
dı ıçın, hiç durmadan hareket liizım- kendisine o kadar ağır geldi ki Rusya 
tı" ~ki muharipler, soğuğa yenilerden seferinden beri bovnunda asılı bir tor-
l'ade mUtehammil görünüyorlardı. bacıktn taşıdığı zehiri içerek kendisini 

"-·~n merhalelerimizde oldukça güzel öldürmek istedi. Fakat vaktinde yetişi
~ bir ç!ftliğe u~radık.. Çiftlik binası. Jerek kurtarıldı .. ÇünkU .... Napolyon bir 
~ P bir kale şeklini nrzediyordu. Çift- fngili?. sUngülUsüniin nezareti altında 
~ lnbarlarında bulunan samanları bü- Sentelen menfnsındaki acı hayatı da gö
~ece askerler yaktilnr. Sabahleyin recekti ve gördil ... 
~ et sırasında, bu askerlerde yeni- Müttefik Avrupa kuvvetlerine mağ
~ ~ol Yilrümek cesaretini göremedim. hlp oJduj!u zaman. kendisine teklif edi
~ Yanından bir tilrlü ayrılmak ic;- len rnilsalehayı knbu) etmedi, ve bu S\ıl
~ Yorlardı. Hele sillih ve mühimmat- hu kabul için ısrar eden hariciyecisi dük 
~Ilı atmakta zerrece tereddilt elmi- dö Basanoya : 
~ latdı. D~. Moskova ile Nie- - Hayır.. Hayır.. Fransayı buldu
llb arasında kim bilir ne kadar çok si- ğumdan knctik olarak terlccdemem_ Di-

topladılar! ye bağırdı •• Ve o gece, bir deli gibi. hi<' 
~ltovnoya vusülümüzden sonra soğuk uyumnoan b:ısı harita üzerinden kalk
~tUn arttı. Kafilemiz., ilerledikçe, madı .. Yine hariciyecisi yanına g:rdijti 
~ azalıYordu. Duran her asker zaman: haritada pannağmı gezdirerek : 
da \>oluyor ve ölüyordu. Yolda ne ka- - Bakınız.. Şurada Blilheri mağlup 
~ :Ok asker knldı, ne kadar çok. Atını etmiştim .. Yarın da, daha sonra da, her 
l'üy\llu halde ben daha ziyade yaya yü- 7.aman da mağltip edeceğim .. Göreceğiz.. 
'tıı 0~um, biraz yorgunluk almak için DedL 
talan llldiğim zaman av:\klanmın karın- * 
~ .arak donmağa basladığım anlıyor Şüphe yok, tarih bir tekerrilrden iba-
~Ut~ınc yaya yürümeğc baslıyordum.. rettir. d:ktatörlerin pek coğu, hüküm 
~ d gayretlerime rağmen ild parma- sürdükleri memleketleri teslim nldıkla-

Ondu. nndan küclik ve harap olarak bırakmı~ 
t... * lar, pek ~ğu da eski zaferleri içln hns-
hi~ Moskova ıicatine Lc;tirak etmiş ret çeke C:<'ke can verm!slerdir. 
\i~llsanın hntıralan bunlardır. Bu şe- Futuhat ani hamlcl~rle değil, sistema · 
l\~la llus topraklarından Alman top- tik usullerle ve bir kaç batının eseri 
~tbu rına gecen hatıra sahibinin ah İn- olursa ancak µAyidar olur! 
~ tgda ölmUş ve Obb:ngtc paltosu 25 EvHil 1!l41 
~!'11t. fakat evvelden hazırlanan na- FAİK ŞEMSETTİN RF.NLİOÖLU J ~~J.Xr..r.r.r~~c:ıcıcc:ıocxıooccccıcoc:ıcıc:ıcc:ıcı~c:ıcıccıcı' 
0ı>on - Amerikan mü· Kara günün 
ı:kereleri devamdadır yıldönümü 
'~· 4 (A.A) - Japon sözcUsU Ha- • BAŞTARAFI 1 iNCi SAllİFEDE -
' lnsına beyanatında Japonya-Ame- de ve bütün okullarda okunacaktır. O 
~ltrasızıda mllzakerelerln devam et- gün Ankara radyosu müzik neşt"lyatı 
~\t ~Ylemi~J~. . yapmıyacalc, ancak haberler nqrlyle 

b.L'11 
beyanat hiç blr anlaşma Omid: "k•:f d kt" 

~,ıı..__ d 1r v-..ı da ............ ı u a e ece ır. 
"ll~,_!ma 1 la kta~dır .. ngton ~ Ankarada halkuinde yapılacak ihti-
~ - ~· ı ya an ama . f 11 .. k. ·· A k b · e-h....."lllRIPU 4 ( A.A) s· rad a mutea ıp yuce tamızın a rı, u-

~ ~ll?ı :• • . • - ıngapur • yük Millet Meclisi. pnrti. hükümet ve 
~ bıldirdiğıne göre Japonlar Say- gençlik mümC8Sil1eri tarafından ziyaret 
~ ticart an_treı><>!nn kuvvet kul- edilerek çelenkler konulacaktır. 

işgal etmışlerdır. Bütün ıehlrlerlmizde de ayni §Clcilde 
O,t ~ kf d ihtifaller yapılacaktır. o t.:tar a aram 

lltt~re, 4 (AA) - Orta oark teh

. l'ab ı_ 
Cl~tl l'Uıtta topçulanmınn yardımı ile 
~~clerimlz bir kaç muvaffakıyetli 
lı.ı11ct- Yapmışlardır. Bu mıntabnm ha
~~ t,ır kaç noktada düpan çekil-
~ torunda kalmıştır. 

~l>~ erkczde devTİyclerimiz düşmanın 
tttrıe depolannı tahrip etmişlerdir. 

"11~~ llz sonra mitralyöz ateşi ile kftr
llıı..,11 bulunan düşmanın bu hareketi 
'-ır, rı toplanmızla hemen ırustunılmuş-

~hclut bölgesinde düıman devriyele
tiı~li .. Gcuın edilmlı ve bunlar püskür-

nür. 

4tQYron Ta vlor Nev 
~ "Vork volunda 

~~1111 on, 4 (A.A) - Amerikanın va
li}') nezdindeki büvük elçisi Mayron 

~tllıi;t~ tayYare ile Nevyorka hareket 
l' r. 

"'-t '>-lor birleşik Amerika cümhurrei
~11Panın bir mektubunu ukdim 
ıt. tı-ıaı·"e Londra konuşmalan etrafın
.., urnat verecektir. 

Borsa 
CzOM 

228 ÜzUtn Tanın 
225 Albayrak 
185 K. Taner 
46 M. Beşikçi 
37 İncir Tu. A Ş. 
34 j. Kohen 
24 Necati Börekçi 
22 M. H. Nazlı 
20 B. S. Alnzraki 
4 Y. t. Talat K. 

16 Muammer Uslu 
841 YekQn 

68961 Eski yekön 
69R02 Umumi yekOn 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

iNCİR 

43 25 
44 50 
42 50 
50 50 
40 50 
46 
46 
37 
41 
42 
40 

407 M. H. Nazlı 12 
314 İncir İhracat T. A. 14 
49 M. İzmir oğlu 14 50 

h'IC

1

. 
1

f A 1 OOALAR 43 B. İ. I<'ranko 14 50 
Q r 40 S. Akınusar 24 

ı-t>\1 ncı Kordonda kfiin blr evin bir 28 Albavrak 24 
bir t:ki odası kiralıktır Taliplerin 881 Yekun 
'<ıı-tt Yan ve yahut ana kız olması 43108 Eski yekôn 
~ s ır. f~ekJilerin Tavyare sinema- 43989 Umumi vckOn 

47 
50 
47 75 
52 
40 50 
46 50 
46 
40 
41 
42 
40 

40 sn 
41 50 
43 50 
47 50 
52 

20 
25 
14 50 
17 50 
24 
24 

"ııat1ı~~ndn bnkknl Haydara müra- ZAHİRE 
ı.. , 64 Balya Pamuk 75 

"'--.:: •ı 10 Ton Susam 39 
~~ 

füN~:;;:~ı 
N gıcı bü vük proğramı 

OiLLEI:DE DESTAS H E D Y L A M A R R 
VE SPENCEit TRACV'NİN V ARATl'IKLARI 

TÜRKÇt: SÖZLÜ 

BU KADIN BENil\ıDiR 
VE 

B"ÖTÜN RENKLİ - ROBERT YOUNG 

~.\ .. s ZAFERE D OGPU 
~.:::~~~:- 3.30 - 7.1n nA ... Cumartesi. Pa7ar saı.t 9 nA .. 

. M. MEMI.EKET JURNAl.f No. 1 TÜRKCE SÖZLÜ 

YENi ASIR 
ı 

Londra diyor ki §"':4ii:iilARAi>iosif1 
- BASTARAFI 1 İNct SAHb'EDE - E R uc o N K 8 PROGRAM i 

nutukta on defa tekrar edilmiş olm~ı • • 11 •"' •.. --- - - • ••• • • • ••• 

kayde değer. Hitler Alınan tebliğlerinin 8.30 Program ve memleket saat aYan, 
doğruluğunu müdafaaya lüzum görmüş- 8.33 Müzik pl. 8.45 Ajans haberleri 9.00 
tür. Demek oluyor ki bu tebliğlerin sıh- MUzik pl 9.30 - 9.45 Evin saati. 12.30 
hatinden Almanya dahillnde de şüphe Program ve memleket saat ayan 12.33 
edilmektedir. Müzik : Saz eserleri 12.45 Ajans habcr-

Hitler Alman milletine vaadi hilafına !eri 13.00 Müzik : Taksim, şarkı ve tür
olar:ık harbin 1941 senesinde bitmiyece- kiiler. 13.30 - 14.SO Müzik : Radyo salon 
ğini, Rus arnzis!ni tanzim için hazırla- orkestrası .. 18.00 Program ve memleket 
nan plnnJardan bahsederek anlatmak is- snat ayan, 18.03 Müzik : Radyo caz ve 
temiştir. Nutkun mlihim bir kısmı kış Tango orkestrası .• 18.40 MUzik : Fasıl 
harbinin sertliği ile karşılaşacak olan heyeti.. 19.30 Memleket saat ayan ve 
Alman piyadesinin methıyesine tahsis Ajnns haberleri 19.45 Serbest 10 dakika 
edilmiştir. Nutkun en garip tarafı ha- 19.55 Müzik : Filim musikisi 20.15 Ko
kikaten kahraman bir millet olan Fin- nuşma 20.30 Milzik : Karı~ık şarkılar .. 
Jandiyadan yalancı göz yaşları dö"kerek 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Müzik: Oyun 
bahc::cdilmcsidir. havalnn, şarkı ve türküler 21.35 Anka· 

Muhtemel olarak B. Hitler unutmuş- ra Sonbahar at ynr~arının neticeleri .. 
tur ki İtalyanın 18 ay evvel Finlandi- 21.45 Müzik : Dans müziği pl. 22.30 
yaya göndrrdiği tayyarelerin nakline Memleket saat ayan ve ajans baberlert 
mfıni olan Hitler Almanyası idi. 22.45 Anadolu ajansımn spor servisi 

Bu münasebetle şunu da hatırlatalım: 22.55 - 23.00 Yarınki program ve kapa
Almnn propa~anda nazırı doktor Göbels nıŞ-
1941 senesi basında şunları söylemişti : 

•Bir kerre daha teyit ederim ki bu 
yıl bitmeden Almanya harbi bitirecek 
ve İngiltereye karşı hücum hava şart
lan müsait olur olmaz yeniden başlıya
caktır. • 

- ----
VJŞJDE 

Vişi, 4 (AA) - B'!şvekil muavini 
amiral Darlan hu sabah nazırlar top
lantmnda işgal altındaki bölgelerde 
vaptığı ziyareti ve Alman makamlariyle 
ctö:rüşmelerinl izah etmiştir. Bu mecıele 
\akkında hususi bir tebliğ neşri beklen
miyor. 

17.MfR StC1Lt TICARET ME
MURLUCUNDAN : 
lzmirde Kahramanlar 141 3 ncü ao

lcakta 34/1 numarada bcı1ckalive ticare
~ıvle i"ti .. al f'den fsmail BaysAl tarafın
dan Osman Jşyapara verilen temsil ve
ltaletnamesi ticar,.t kanunu hükümleri
ne göre sicilin 4032 numarasına kayt 
ve te.-cil edildiüi ilan lunur. 

lzmir sicili ticaret memuru reami 
miihiini ve F. T enik imzası 

l VEKALETNAME : 
Bı:giin bin dokuz vüz kırk bir senesi 

trşrini evvP] ayının ikinci peroembe gü
nü. 2/10/941. 

hmirde birind brlediye caddesinde 
72/1 numarfllı husıni dairede V1'1'7ife 
nören fzmir ikinci noteri ben Zl"kİ F.hli
oğ)u işimin başınıfa ik,.n aşağıda hüvi
veti yazılı iş flahibl daireme gelerek 
.<ırırı]nt:-ıcağı S!ibi bir vekaletnamenin ta
rafımdan re"sen tnn7.imini istedi. Ken
,Jj.,j .. in kanuni ehliyeti haiz olduğunu 
~ördüm. 

Snhit1f'r : 17.mlr.de Kahramanlarda 
1417 numaralı sokakta 22 numarada 
'ıfufltafa oi!lu Nuif Cökı:>öz ve l7mird,. 
:icüncü sultaniye ikinci havai sokak 6 
.,umı>TRlı evde oturan lsmail oğlu Şa
'ıap R•zen. 

Yukanda isim ve adresleri yazılı 
"'lUl> iş sahihini tınmMcl11nnı ve şf'had,._; 
•e mani hall .. ri olmadı'7ını aövl,.ven Vf' 
'canuni evsafı hAlz oldukları göriilen şa
'-itlerin t,.,..ifleriyle ıahıs ve hüviyetini 
•,.sbft ettiüim. 

t, sahibi : fzmlrde Kahraman1ıır 
1413 üncii sokakta 34/1 numaralı diik
'·~nda balc1calhre tiraretiyle istlgal edf'" 
'1smAn o!{lu Fotoğrafı yapı~ık l!mail 
qavsal Şu auretle arzusunu bana ulcrlr 
•ttf. 

isin özü : lzminle 'Kahramanlar 141 ~ 
=ineii 10kakta 3411 numRTalı ticattthıı· 
.,,.mı namü hesabıma idare etm~e. 
'lım ve ,.,.hm islerlni icraya. borsa ida
.. eıoi vl" diğer resmi ve hususi müeneae
ı .. rle dıı.ire ve mecli .. }erd,. ve eı1haı !'"7-

-llnde beni temsil. ticarethnneme b:af,.t
le mulcavelf'l,.r akt ve imzl'lsına. sioıniş. 
l•r ita v,. kabulüne, matluhııt1mı idnre
t .. n ve hükmen talep ve tfthsil ve "hzu 
1tnb7a, borclR1'1mı tf'"IViveye. imh11l ve 
•.-cırı .. ,..ı ... ı talf'b". makbuz ve lbra1A1' ita 
ve ı~tih .. aline. hAnl\ b'.afclc tMl-lıiir111tıı 
.. irismf'ğe, vt"cihe iltizam ve kab11liine. 
ı...u htısu .. larla di;ıor cllı,.tlı-rden d,.,lavı 
"\Ctf~m ve acıo~l\İiım ve b .. nim aı,. .. ı.;.,,,. 
:-cılm19 ve acılae11k r1aval111" kin Türlci
ue etimhuri•l'li m11hlcl"meler!nin, mec· 
lis ve dair,.],.rinin her lcı~ım ve d,.rf'r"· 
.1,.,1 .. her h"k ve ıııfııtla ht"nİ tf'm'lill" ih· 
•iliiOı ,.,~eldf'ri hal etın,.ee, f'h 1i vukuf 
ve muha!liP nasp ve a:dinf'. nrotf"!ltnlıır 
ı.. • .,jJe vt- rt-vap iuı,.ınft. tebli~ ve tebPl
luğa. ishad ve istişhada. yemin alın 
vrrrn•R:f". yemind•., feral?atA. ıJahit ;.,,;. 
.,,a ikame ve Tf'dr1hıe. te .. biti d .. l~iT,. . 
.. hzu kab7e vı- ınılhii ibrıwa. davadan 
fı.-r11i?11ta. ferağatı kRhıı)e, haciz Vl'7 v,. 
'-lrkine irre mul'lm,.1atını her sAfl.,.ri11 
t::1kip ve lkma1f'. ihtivl'ltİ Vf' irrni tedhir
lni itti~aza. bMkR"ını tevkil v,. azle. 
miizıwirf e ve miin11 kllt1tı larıı İ'ltirRk,., n,.v 
.. iirrnf'ef". vnz v,.r.m,.1?,.. izin 1i olm11k fü:,.· 
:I" hmirde Knhrnm.,,,,lıır l 426 ıncı !O· 
kaktn 7 rııımıır.,,rfa A 1i oğlu Osman !~ 
vıın~n Vf'lciJ tayin f'ttim. 

Y l'l7•lan hu vek.RJ,.tnameyi &11hitlf"r 
''"'lll"da kendisinf' okudum ve anlRttım. 
l\'flindt"recatının i•t,.~ine ve bf"vlln•"ll 
"lvnf''l uvPurı f1lduğUTıu ve ba .. ka hir di
Vf'Ce~i olmadığını bilditnıf'"Iİ ÜZl'rinr 
•e.,en tanzim ettj\!im bu Vl"sikı>vı tıı•~İ
ı..,.n h .. nimi:z irn7ıı l'ttik ve miihür],.dik. 
qin dokuz vi.iz kırk bir "lrne'li tf'şrini f"V• 

.... 1 ayının ikinci perşembe günü. 2/10/ 
941. 

v. c. 
T . C. fzmir iktnd noteri 7.eki 
Ehiloalu r,.!lmİ mührü ve imzası 

Akit : lm7:-ı•ı . 
~Ahitler : Mi;J.ı;;r v,. imz!l. 
Umumi N,.,: 6948 H11•ut1İ Nn: 5 /62 
lshu v .. ld\ ll"nl'l.me surıotinin dı>h·,.mİ7 

dn..,•n'lıl"dl'l !!Akl• "''"lın" UV'?Un nl.111mmıı 
tıısdik f'd,.rim. Bin dokuz "İİZ kırk bir 
!l"nr"I ,,.., .. ;.,; '"'""el ayının üçüncü cuma 
gü"ii. 3/10/941 

v.c. 

tZMtR BELEDJYESINDEN : 
1 - İtfaiye için 18 adet emme basma 

el tulumbası satın aimması, yazı işleri 
müdürlüi?ündeki sartnamesi veçhile ka
palı zarfla eksiltmeye konulmu!;tur. 
Muhammen bedeli 9120 lira muvakkat 
teminatı 729 liradır. thalı>si 131101941 
pazartesi günfi saat 16.30 dadır. 2490 sa
yılı kanunun tarifotı dahiJ:nde hazırlan
mış teklif mektuplan ihale giinü azamt 
saat 15,SO a kadar encümen riyasetine 
verilir. 

2 - Gaziler caddesi 1145 sayılı so
kak ağzından itibaren Emrazı sariye 
hastanesi önüne kadar bo7Uk şosanın 
pnrke taslariylc trumri. fen isleri mil
dlirlüğündeki keşif ve şartna~est veç
hile acık elrnltmeye konu!muştur. Ke
c;ff bedeli 6827 lira 62 kuruş muvakkat 
teminatı 512 liradır. Talip;erin teminatı 
tş Bankasına yatırarak -nakbuzlarivle 
ihale tarihi olan 13/10/ 941 pazarte!"i gil
nU saat JG da encilmene müracaatlaraı. 

3 - Barbaros mahallesi 305 savılı 
sokaktn 302 sayılı sokak al!zından itiba
ren 100 metre bovda kanalizasyon yap
tırılmasa, fen işleri miidürltivilndeki ke
~ü ve şartnamesi vechile acık ekc:;Jtme
ve konulmuştur Kesif bedeli 6.'.\9 lira 
24 kuruş muvakkRt teminah 47 lira 95 
kuruştur. Taliplerin temin::ıh 1c:: Banka
c:ma yatırarak makbuzları~•le ihale ta
"İhi olan 13/10/ 941 nazart E-<ıi ~nü saat 
16 da encümene mü,.acaatları. 

26, 30 5 11 (2112) 

* Aceze ve muhtnçlara dağıtılmak üze
re 10.000 kilo odun kömürü satın alın
ması işi yazı isleri münürlü!?ündeki ~art
nsmesi vechiyle 13/X/941 pnartesi 
günü saat 16 va uzatılmıştır. Muham
ml"n bedf'li 775 lira muv11kkat teminatı 
58 lira 15 kuruştur. Taliplerin teminah 
iş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olarak tayin edilen gün ve 
saatte encWtıene müracaatları. 

4166 (2174) 

* 1-Bayraklıda 1609 sayılı sokıılc dö-
~mesinin 250 M2. nın kesme ve 3000 
M2. nın da adi kaldınm olarak csulı 
tamiri. fen işleri müdürlüi?ündeki keşif 
ve tartnamcıl vechivle açık ehlltmeve 
konulmuştur. Keşif bedeli 4064 lira 50 
kuru, muv11kkat teminatı 304 1ira 65 
kuruştur. Taliplerin teminatı ı, banka
-ına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
ht olan 20/ 10/941 pazartesi günü aaat 
16 da encümene müracaatları . 

2 - Cümhuriyet koruluğunun alt 
kısmına yeniden merd;ven ve dtrrar 
vaptmlması, fen işleri müdürlü~ndeld 
keşif ve şartnamesi veçhivle acık ek•ilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 1704 
lira 36 kurut muvııkkat teminatı 127 
lira 85 kuruştur. Taliplerin teminatı iş 
banka..,na yabranık makbuzlariy]e iha
le tarihi olan 20/10/941 pazartesi gü
nü saat 16 da encümrme müracaatlan. 

3 - Karşıvaka 1644 savılı sokakta 
tamir edilen koruma duvarlarının iize
rine beton hıırpuşte yaptırılması. fen iş
leri miidür]ü~ündeki keşif ve şartnamesi 
veçhivle ac:ık ekc;iltmev!'! konulmuştur. 
Kf'şif bedeli 1149 lira 79 kuruş mnvak
kat teminatı 86 lira 25 kuruştur. Talip
lerin teminatı iıı bankıısına yatırarak 
,..,"kbuzlariyle ihale tarihi olan 20 I l O/ 
941 paznrtesi günü saat 16 da encüme
ne miiracaatlnn. 

4 - Karşıyaka 1710 ııayılı sokıtmn 
"l"ri kalan kısmında 90 metre ve 1690 
sayılı sokakta dn 225 metre boydaki 
döşeml"lerin belf'diyeden verilt"cek kes
me ta--lnrla esaslı tnmiri. fen işleri mü
,.jiirlüğündeki keşif ve şartnamesi veç
hiv1e acık rhiltmeye konulmuştur. Ke
sif bedeli 35 35 lira 75 kuruş m•ıvnkkat 
tl"minatı 265 lira 20 kuruştur. Taliple
ri nteminatı iş bankıısına yatırarak mak
buzlarlyle ihale tarihi olan 20/ 10/941 
pazartesi Ş?ÜnÜ saat 16 da encümene 
müracaatları. 

5 10 14 18 4165 (2172) 

R'.ARŞ!YAR' A 
~AKBU1.E KEBARE 

Biçki • Dü!tiş ve ~apka 
Çir.ek yurdu 

Birbuçuk avdanberl tstanhulda moda 
Ü7.erinde tetkiklCTini yapıo bir <;ok ve
niliklcr elde eden yurd m:.idürü !zmire 
avdet Mmiştir. Sannt alemind" son<;llZ 

bir zevk ile çalısan MAKBULE KEBA
RE talebesini bü\'iik hir itina ile yetis
tirmekte be>ş ay gibi kısa bir nımanda 
maarif müdürlüğiinden m•mıdrfok din
loma vererek mezun elmPkte>dir. Kış 
dwre<ıi için kayıt muamelesi her J?iin 
sabahleyin saat 10 - 12 ye kadı:ır yurtta 
yapılmaktadtr. Alınacak tnlebe adedi 
az oldulYundan ilk müracaatlar tercih 
edilPC'Pktir. 

-=== SAHIPB .i 

Toprak mahsulleri Ofisi tzmır Şubesi Miidti· 
riyetinden : 

lzmirde un değirmenlerinde teraküm eden ve kese kağıdı imalathanelerl
le hayvan yemleri için elverişli bulunan 4000 kilo miktannda döküntü unlar 
aleni müzayede ile satışa çıkanlmıştır. Alıcı olanlann 9 teşrinievvel 94 1 tari
hine müsadif perşembe günü aaat 1 7 de Atatürk caddesinde 220 numaralı 
müdüriyet binasında hazır bulunmalan ilan olunur. 

3, 4, 5 4109 (2157) 
~acıccıaccc:ı~cı=cıcıccıcıccıcl'Occcacı:ıocıccıc:ıacccıo~c:ıcacıccıcıc:ıoc 

İZI\IİRDE MEŞHUR ŞEKERCi ( ALİ GALiP ) in 

Nefis l.OKUMLARl.NI ve ŞEKERLEMEl.ERiNt 
her yerde daima arayınız.. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ali Galip Şekerleme fabrikası 
Türkiyenin ve bütün Balknnlann en asri ve en muntazam Şekerleme fab
rikasıdır. Mamulfıtı temiz ve nerıs mevaddı iptidaiye ile fenni bir surette 
ve asri makinelerle imal edilmektedir.. TESİS TARiHl: ı 9 O ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOPTAN SATIŞ YERİ : izmirdc Giizelyurd $an Sokak No. 24~ Fnbrika. 
PERAKENDE SATIŞ l\tA<'iAZALARI : lzmirde Şekerciler içi No. 14 • 16 

ve llükümct knrşı~ın da Sevim pastnhnnesi •. 

)Cı""~~~ ...... ~~cıcı:ıaı:ıaa!SQr:ııı 

'J'ürfdye Demir ue ÇeliJı FalJrifıaları müesse-
sesi Müdürlüqünden : 

Müeasesemiz için aşa~ıdaki tartlar dahilinde on adet birinci amıf elektrik 
ustası ve iki adet otomatik telefondan anlar telefoncu alınacaktır : 

1 - Büyük fabrikalarda veya santrallarda çalıımlJ olmak. 
2 - Askerlik hizmetini yapmış bulunmak. 
3 - Ustabaııılann sanat mektebi mezunu olmalan prttır. 

VERiLECEK OCRET : 

Karabükte müessese müdürlüğünde yapılacak imtihanda muvaffak olan
lara ihtisasına göre beı yüz kuruşa ladnr yevmiye verilecektir. 

Bu ıeraiti haiz bulunanların aşağıdaki yawı vesaiklc birlikte K.arabükte 
müeşsese müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1 - 941 askerlik yoklamasını havi nüfus cüzdanı 
2 - polia hüsnühal kağıdı 
3 - Aşı kağıdı 
4 - Varsa hizmet vesikası 
5 - 1 boy 6 vesika fotoğrafı 2 s 8 4089 c2 ısır 

lZHJR TRAMVAY VE ELEKl'RİK TURK 
ANONİM SİRKE'l'İNDE.N : 

Şirketimizin ihtiyacı bulunduğu, plan tab' etmeğe mahsus. Ozalit kağıdı sa
tın alınacağından, ellerinde bulunup ta bunlan satmaya talip olanlann sifuhen 
veya tahriren fiat teklifinde bulunmalan ilan olunur. 5 7 (2 t 76) 

Ödem!f Öğretmenleri Yardım sandığı llaş· 
kanlığından : 

2 /X /941 tarihinde yapılan ilk içtimada ekseriyet olmadığından snyın aza
nın 9/10/941 perşembe günü saat 16 da Gazi caddeııindeki sandık binll~ında 
toplanacak fevkalade kongrede bulunmaları reca olunur. 4148 (2173) 

17.MtR StCtLt TİCARET MEMUR-
LUGUNDAN· SAYI 4034 

(Dünkü Nüshadan Mabat) 
10 - Aniflizzikir mukavcknameleTin 

tenfizi veyahut şirket menafiinin stya
net ve muhafazası icln mum&ileyhın ten
sip edeceği ıforecede, bllftmum hukuk 
ve ticari dav11l~ iliin ınezklir ülkedeki 
ır.ehakim daireleriııı- müracaat ede~k 
vı:: şirket aleyhine - eyahut ~irket mena
fiini muhil bir surette ikame olunacak 
hclrukl ve ticarl h,.r haıııri .Ulv:ıda sir
kE:ti himaye ve şlr\et için 18zıır. g~len 
khffei vesı>it<> milstr:reken teve!"":i) L>Ö"'

cek, bilmuhakeme veya iktiza eden sair 
surette her hangi dava veya takibata 
r.ıilbaseret edecek ve bunlan takip ve 
miidafaa ile ister hakem vesıtasiyle ve
yahut ahar bir surette başlayacak veya
hut müdafaa edecek veyahut itilAf hasıl 
edecek veyahut hal ve tesviye veyahut 
infaz ed~ektlr. 

11 - Mezk<\r Ulkede her hangi mah
keme veya mahkemeler veyahut hakim, 
sulh hakimi, komolos. veyahut sair me
murlar huzurunda her hususta mWıferi
den çıkacaktır. 

12 - ~bu vesika ile verilen salahiyet
lerin ve burula mUnderiç mesalihin ta
mamen icrası ve sirkete tahaddü.s ede
cek kanuni ve adli hukukun infaz ve 
nıUdafaası hususunda yardım etmek 
üzere avukatlan, vekilleri diiva vekiJle
rini ve müşavirleri mUştereken istih
dam edecektir. 

13 - !şbu vek~letnamede muharrer 
umur ve muamellitın kafft?sinl veyahut 
her hangisi içfo vekili mumaileyhin mai
yetinde veyahut onun yerine mezki\r 
iilkede veyahut h('r hangi kısmında şir
ket vekili sıfatiyle ifayı muamele icin 
1'er hangi şahıs veya eşhas zaman az
man müştereken tayin ve tevkil eder'rk 
ve fakat bu suretle tavin olunan vekil, 
aharı tevkil etmek salahiyetini haiz bu
lunmayacaktır. 

Şirket vl'ya vekilin her hangi şahsa 
veyahut eşhasa veyahut vekilin nasbet
t;ği vekile verdiği vek&letnameyi mUş
tereken fcshedecektir. 

PUL: İMZALAR. 
Bu bin dokuz yüz kırk bir senesi Ha

ziran ayının 7 nci ~ünU tarihiyle olan bu 
vekalet zirine ffiC'\'ZU imzalar şahıs ve 
hüviyetleri dairece maruf ve Geri Taba
ko Kampani namı imzaya mezun 1rving 
C. Gray ile Franklin W. Be.Jlin olup 
öniimde vaz eylediklerini tasdik ederim. 

Noter mühürü ve imzası. 
Bu suret dairemde dosvasında 7 Ha

ziran 941 tarih ve 6400 No. ile mahfuz 
aslına mutabık olduğllnu t.asdik ederim. 

T. C. Beyoğlu dördüncü noteri Mitat 
Cemal Kuntay resmi mühiirii ve imzası 
Harç pulları dairedeki nüshasına ya

pıştırıldı. 

Genel Sayı: 10356 
işbu vekaletname suretinin daireye 

ibraz olunan aslına ve dosyada saklı 
mubrizi tarafından imzalı nUshasına uv
gun olduğu tac;dik kılındı. Bin doktız 
~üz kırk bir senesi Teşrimevve) ayının 
ikinci Perşembe glinü, 2/10/ 941 

Biri 30 diğeri 25 kunı luk damgn pulu 
üzerinde 2/Teşrin/941 t:ırih ve İzmir 
birinci noterJ•ği resmi mühürü ve im
za okunamadı. 
T. C. Ticaret veklileti iç ticaret umum 

müdürlüğü şirk sayı 4 
Müzeyyel Beyanname: 

MANtSA ASKF.Rf HASTAHANESİ 
BAS TABtPI .. tôtNDEN: 

Manisa askeri 1 ıtlsUıhnnesine birinci; 
ikinci sınıf hemşitP ile hasta bakıcı alı· 
nacaktır. Talio olanların a"a~ıda yazılı 
tuzumlu vesik:ılarivle birlikt<> hac:taha
neve miiracaatlan ·lU7.umu ilan olunur. 

Kabul sartları ve lüzumlu vesikalan. 
1 - Miirncant dilekçesi. 
2 - Nüfus tezkere veyahut tasdik11 

fotograflı sureti. 
3 - Sıhhat raponı. 
4 - Evvelce bulunduğu hizmetlerden 

ayrılma vesikalan. 
5 - Bulundul?u mahalU emntvet mU.. 

diirlMUnUn husu5' ve umumt dunımu. 
nu bildirir vesikası. 

6 - Hemsire veva hastabaktct oku
lundan mezUn olanların ohHvPtnameJeı
rirıln ~~·l VPV8 Uıc:rlllrli suretleri. 

VERtLECEK UCRET 
Rhincl sınıf hemşireye şehrt "' Jira 
tklncl > > > 30 > 
Hastabakıcıya > 25 > 

Ve ayrıca da hir nefer tav•n ber1°1i ven.. 
lir. 30, 5 4066 (2132) 

Tilrkivede çalısmasına izin verllm~ olaa 
ecnebt şirketlerinden Geri Tobako kam
pini sirketi bu defa milracaatla Tilrkiye 
vekillerinden Nevyorkta mukim trvinlc 
C. Gary ile Char]es B. Gary ve tstan
bulda mukim Randobh: Currin: Frank
lin W. Beli, L. P Liles ve Sedat Abut, 
Samsunda mukim George M. Harris; 
H. C. Griffın ve .Jrıseph A. Few: tzmil'l
de mukim H. \V Bowen J . R. S B Fut .. 
]er ve W. A. Rekin Botham nam ec;hasa 
verilmiş olan 15 Ağustos 1938 tarihli ve
k&letnamenin fcsh ve iptal edildii!inl ve 
yeniden tanzim olunan vekaletname ite 
TiirkiyedP şirketin İstanbul merkezi ile 
İzmir ve Samsun şubeleri vekilliğine; 
~irkete ait bütün umur ve husuc::at hak
kında müştereken veya icabında mOn
feriden hareket etmek OzeTC Nevvorkta 
mukim İrving C Gary ile Charles B. 
Gary ve lstanbulda mukim Randolph 
Currin: Franklin W. Beli: Lawranc.-e P. 
Liles Willie l. Talton: SidnPy; L Tilley 
ve S~nt Abııt Samsunda mukim Geo"" 
~e M. Hnrris H C Griffin ve J oseph A. 
Few; tzmirde mukim Howard W Bo
wen Jr. S. Bacon Fuller J.ımes L . Car
ver ve W. A. Heginbothamı tayin evle
diğini bildirmis ve ltızım gelen ves.'likl 
vermiştir. Keyfiyet tetkik Nlilerek ka
r:.uni hükümlere uygun J?Öriilmüş olmak
la ic:bu mfüevvrl beyanname verildi. 

PUL - MÜHÜR 
15 18/941 imza okunrımadı. 
T. C. Ticaret vekalMI ti<'aret vekili iç 
ticaret umum müdürlüğü 

N imza 
Beyoğlu dördünrü noteri Milat Cemal 
Kuntay recmi miihril 
Bir sureti dairede hıfzolunan bu sure

tin mübrez Tiirkc:P muharrer aslına mu
tabık olduj?lınu tasdik ederim. 
Bc>yoğlu d:)rdün<'Ü noteri Milat Cemal 
Kuntay resmi mührü ve imzası. 
Harç pulları dairedeki nüshasına ya

pıştırılrh. 
Genel Sayı: 10357 
!şbu müzeyyel beyanname suretinin 

daireye ibraz olunan aslına ve mübreil 
tarafından imzalı nüc;hasına uy(?un ol
duğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz kırk 
l:ir senesi birinci Teşrinin üçllncil Per
şembe günü 3/101941 T. C. lzmir ikinci noteri z,.ki 

F.hilo~lu rrsmi mührü ve imzası 
30 kıınııı ""m'?a pulu 
15 k""""'1nk harç pulu ve 3 birinci 

teşrin 1941 tarih 

ADRF..S : Kaı-,ıyaka Yemişçi paşa 30 tkinciteşrin 1330 tarihli (ecnebi 
anonim sermayesi eshama münkasim 

19 te§ şirketler kanunu) hükilmlerine tevfikan 
sokak No. 5 

16, 21, 28 ey 5, 12, 

Biri 25 diğeri 20 kuruşluk damga pulu 
üzerinde 2/Tf'şrin/941 tarih ve İzmir 
birinci noterliği resmi mühürü ve im
za okunamad:.. 
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YENJ ASIR 
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str ASI VAZIYEr KANLIRARP 

Büyük Alman taarruzu Moskova 
istikametinde mi yapılmaktadır? 

Amerika, Rus
ya ya yapılan 
yardımı kafi 

Merkezde Timo
çenko ord,ıları 

tecavüzde 
Nafıa \-ekili Jstanbulda 

Bu zannı veren bazı asf.:eri sebepler vardır
Moslıova bölgesi tallfdm edflmlştif' .. 

•• • 
~ormıyor A lmanlar ise miida

f'aada bulanuyorlar 

Berlin büyük elçimiz de 
bugün Ankaraya gidiyor l~adyo gazetesine göre Hitler ııark 2 - 50 Rus tümeni imha edilmiş ise 

cepheı;indc yeni ve muazzam Alman Harkfun bntısma geçen Sovyct müda- Efganistana verilen no· 
taarruzunun bn~lamı~ olduğu ve bu ha- fan cephesinin bu )Üzden husule gelen ta 'büyülı alôlıa 
rekctin Sovyetlcri ezcceğİJli kat'i bir boşluğunun kısa zamanda doldurulması Stokholm, 4 (A.A) - Almanlar dün 
d il ile milletine bildirmi~tir. 1 güçtür. u~andırı~or.. ~ningradın 21 l:ilometre ~kında Çars-

. Hıtlc~ nu~kund~ Rusyadan alınan 3 - Alman ordusunun cenup bölge- Radyo gazetesine· göre hafta sonwıda ko Ycslovoyu almışlardır. RUsların Le-
cEır "'e ganaım plançııunu da yapmışbr. sinde kazandığı muvaffakıyetlt"ri genis- cihanın siyam manzarası şöyledir : ningradln Moskova arasında yenidcn 

Bu pliınço. bildirildiği gibi doğru ise letmek lazımdır. ' Bugün bütUn dünya bamnı Adolf Bit- irtibat tesis ettiklerini Almanlar yalan-
Sovyet ordusunda kısa bir zamanda te- 4 - Cenup cephesinde toplanan lcrin d tin irat ettiği nutkunun tefsiri ile lıyorlar. 
lafisi imkansız bir boşluk hası] olmuş- muazzam Alman kuvvetlerinin cephe- meşgul olmuştur. Rus mukabil taarruzları şiddetlidir. 
tur nin diğer kısımlanna nakline maddi im- İngiliz ve Amerikan matbuah nutuk lkn!ngradm batısında Alınan toı><:usu 

Sovyet ordusunun 240 - 250 piyade Kr ...+nd · d O et b 1..'.... kan görülmemektedir. llzer inde durarak bunun daha ziyade on~..... cıvarı.n a ry en urgu uum-
tümeninden, 50 - 60 motörlü tümenin- bardı · 1 d" 
den, 45 _ 50 zırhlı tümenden ve 40 _ 45 Bu sebeplerle Alman taarruzu cenup müdafaa nutku olduğunu söyl:yorlar. man etmış er ır. 

cephesinde yapılmaktadır denilebilir. Bu gazeteler, Hitlerin ve diğer Nazi. Merkezde Tiınoçenko ordulan teca-
süvari tümeninden ibaret olduğu eöy- ·· d Al J iid f d ..l--l 

Dog~u ııimalde yapılacak böyle bir şeflerinin harbin kısa süreceğini söyli- vuz e, mnn nr m· a aa au.ır ar. lenmişti. Almanlann aldıkları iddia et- h t kl kab"I b gii kil Şimalde ~·in kuvvetleri Rusların .şı"d-
tikleri esir ve ganimetler bu miktarla taarruz i timalinde merkez tehdi• edi- yen mı u arına mu ı • u n nu-
mukayese edilirse, Sovyet ordu.u 3 de leceği gibi Kafkas yolunun kesilmesi. tukta harp sonundan bahsedilmemesi detli mukavemetine rağmen 6 küçük 
bir veya dörtte bir nisbette azalmış de- Sovyet ordularının mağlubiyeti de bü- nazarı <likkati cclbctm!ştir, diyorlar. köy almışlardır. 
mektir. Bu rakamlara elden çıkmış ve yük bir tesir yapacaktır. Son bnşlıyan Rusya harbinin kısa sü- Murmnnsk demiryolu üzerinde bir is-
Jü~man istilasına dü§mÜş 50 - 60 mil- llmen gölünün cenubunda ve Mos- crccği ilan edilmiş, fakat harp hala bit- tasyonu Finland!yalılar tehdit etmekte-

d Idi dirler. yon halk ile mühim sanayi bölgelerini kova istikametinde tanrnız ihtimalleri miş eği ·r . 
d k k ı~ d Alın J • a· İngil" azet l · Ruslar ağır ağır şimale çekiliyorlar .. e atma azım ır. vardır. Böyle bir taarruz kıştan evvel an ar şım ı, :z g e enne 

Resmi tebliğlerde sarahat bugün <le Moıdcovayı zapt ederek Sovpet preste- göre Bolşevikliğin tasfivesi vazifesinin Petro Zavosk alındığı zaman Stalinin 
yoktur. Yeni taarruz cephenin cenup jini kırmak, bu cepheden diğer cephe- neden dolayı biZe teveccüh etmi~r? Su- ~endi !muısiyJe gönderilmiş ~ir günde
bölgesinde ve bir ihtimalle de llmen gö- lere kuvvet kaptırmamak maksatlarını alini sormnktndırlar ve nutuk bu sualle- lik cmır bulunmuştur. Bu em:rde Mur-
lünün cenubundan Moskova istikameti- istihdııf edebilir. re cavaptır. · 1 n_ınnsk .demiryolu?un alınmn~ ve Finle-
ne yııpılmaktadır. Bu kanaati veren se- Bu hareketlerin neticesi tabiidir ki Y:ne İngiliz ve Amerikan matbuatına rın ~crı atılma~~ istenrnektedır. . 
bepler ııunlardır: Sovyetlerin gösterecekleri mukavemet- göre Hitlerin nutkunda bir tezat ta na- .Bır habere gore Alman ~ıtalan eskı 

1 - Almanların Kiyef imha muha- lere bağlıdır. Sovyetler aylardanberi ' zarı dikkati celbetmiştir. Fın - R~s hududunun 70 kil.ometı:e şar-
b · • '- ld kl b" h k"k M k bö"l · · hk" t · 1 d" H"tl k b" fı d kında Lıasta ınnağını geçmışlerdır Bol-re esını .ıı;azanmış o u arı ır a ı ııt os ova ge!tnı ta ım e mış er ır. ı er nut unun ır tara n a Rus 'ki b h berl . alanlnmak dır 

ise, Almanlann buraya gayet büyiik Bundan başka Moskova ve civarını kl!la hazırlıkları hakkında aldandık1anm ;ev. er u n erı Y ta -
kuvvtler yığmış olduklanna şüphe yok- bir zamonda tahkim fırsatı da Rualann söylediği halde diğer yerde de askeri ar. 
tur. elindedir. hı:ırekatm pl!inlar dahilinde devam etti- Moskova, 4 (A.A) - Sovyet istthba

ğini söylemiştir. Eğer Rus hazırlığı tah- rat dairesinin bugün öğle üzeri neşret-
occcaccoo--.r.r..r~O'"'J.r~..r..r.r.r-~..r~~..cıcr.#"/.r.~.r~..1.: • mini doğru cıkmamış ise. plruı yürüme- tiği tebliğ : 

DALiLA 
Gazzenin En Gürabkar Kızı 

miştir, demektir. 3 ilkteşrin gecesi kıtalanmız biltUn 
Dünya eflcnn umumiyesi, diin olun cephe boyunca düşmanla çarpışmağa de~ 

bitenlerden ziyade bugUnkü ve yannki vam etmişlerdir. Cephenin bir kısmında 
hadiselerle daha ziyade ilgil!dir. Bu se- İngiliz avcılan hiç kayıp vermeksizin 
heple Hitlcrin haber verdiği ve kırk se- dört Mcsser mit düşürmüşlerdir. Ceır 
kiz saatten beri başlamış olan ham henin şimal kısmında tayyarelerimiz 
umumi alaka ve dikkatl bilhassa celbet- düşmanın . 33 arabasını, iki benzin dc
mistir. posunu, 3 sahra. bataryasını tahrip et

~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul, .4 (HUS1..ısi) - Nafia Vekili elçimiz B. Hüsrev Gerede bugtbı ~ 
Ceneral Ali Fuat Cebesoy bugün şeh- rimi.ze gelmistir 
riınize gelmiştir. Nafia Vekilimiz 1stan- Yann ~ya hareket edecek cl'
bulda bir kaç gün kalarak tetkikler ya- B. Hilsrev Geredenin hiikilmet ~ 
pacaktır. zimizde bulunduğu sırada bazı ~ 

İstanbul, 4 (Hususi) - Berlin büyUk !erde bulunması muhtemeldir. 
r.-ooocooaacccoocacaacaaaaaacccoc-~cacccaacaaaaaaacaaaaaacaaa -" 

Kızılayın son yirmi beş ~ün 
içinde yaptığı yardımlar 

Ankara, 4 (A.A) - Öğrenildiğine gö- 40 bin liralık bir yardımda buJlJllll!lllf' 
re 1 -25 Eylül 1941 arasında kızılay ku- tur. 
rumunun yaptığı nakdi ve aynı yardım- Yukariki mUddet zarfında 52371 t 
lar yekQnu 106678 liradır bu müddet nılık para yardımı yapılmış ve b~ 
zarfında cemiyetin imdat ve muavenet başka 1 -25 Eyl\tl 1941 devresinde 1" 
hesabından 12318 liralık bir yardım~ lan aynı yardımlar da §U yekOnl~ 11 
bulunulmuştur. Bunun 296lirası muhte- liğ ~lmuştur. Ercin~ h~~etllfl 
lif yardınılara sarfedilmiştir Boçko ve lzınırde Kızılçullu koy EnstitUsUne ; 
şarki Karaağnç seylApzed~lerine 900, lira i~Aç gönd~rmi§, bir zelzele I~~ 
askeri harik zedelerine 975 Erzurum ve zedesıne 30 liralık yardım yapılın~" 
Erci• zelzele felal:etzed 1 '. 3000 ls- Ercişe çadır, yiyecek, kazma, kUre'k._w 

b~ 1 • e erme . • gara, pansuman malzemesi ve iJAç ~ 
tan u un Fener yangınında evlen yanıp rak 36676 lira v ili tin SO ÇS" 
açıkta kalan ailelere 8000 liralık para . • an v ye e • ..l'WI' 
yardınu yapılmlŞ"lır bedelı olarak 2500 lira, F~ner ~ki' 

y· b d . ·. . . delerine battaniye, çamaşır, yatak ~ 
. ıne u evre ıçınde Erzincan vı1A- mı olarak 14400 liralık aynı yardı~ 

~etın~, h.astaha~e ve memur evlerinin bulunmuştur. Bu suretle Yllka,_,_ 
ikmalı iç.ın 10 hın ve Erzincan şehrinin milddet zarfında 53697 liralık da ~ 
yerinin istimlaki için 30 bin ki, cemtan yardım yapılmış bulunmaktadır. 
~:r.,,...~~.r..o-.#"/J'"J'"J'"~~~J"".#"..ooacıcaaac:ıacac = c c = ac *"" 

lngiliz gazetel~ri Makineye 
Verilirken 

Aile yuvalarını bozan ve hanumanlor söndü
ren Dalila Samsonu öldürmek suretiyle 

bütün günahlarının kefaretini ödemişti 

Bu alaka şu noktadan hi.cnl olmuştur. mişlerdir. Odesa bölgesinde kuvvetleri
Önce deniJ=yor ki, giric:ilen taarruz ha- miz düşmandan 45 sahra topu, uzun 

reketi büvük ve slimuilü olmasaydı, menzilH bir batarya, bir çok harp mal-
Hitler bundan bahsetmiyecekti; ve zcmesi almışlardır. 
eğer Hitler neticeden emin olmasaydı Cenup cephesinin bir kısmında mayn 
yine bahsctmiyecekti. $u halde her iki sahasına g!ren diişman kıtalan imha 
ihtimalin ademi tahakkuku Almanyada edilmişlerdir. 

1-~itlerin ııutku
nu tenkit edi~ 

yorlar 
buvük bir tesir yapacaktır. ___ ,____ uAlman..ıada cesaetsiz ... 

Almanlar Mos
kova istikame
t inde ilerleme
ie t;alışıyorlat Y ZAN: ADNAN· BILGET 

Bu taarruz hakkında henilz başka bir " 
haber ~elmiş de~ldir. Jnqiliz lilı dalgalal'ınm genişle· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yarı çıplak bir kadın Suriyenm meş-1 bırı vardı ki ona bir hamlede hayran ol

bur portakal bahçeleri arasmdan göril· dum .. 
nerek, oturduğu köşkü süsliyen büyük ... Ve onunla arkadaş olmakta gecik· 
fıskıyeli havuzun kenarına doğru yürü- I medim .. G özlerimle onun gözlerinin M
meğe baŞJadı. Arkasındaki siyah rop kim rengini sanki içtim.. Onu bol bol 

Gariptir ki. Almanlar 'taarruz haberi- ğ 
ni verirkc'n Ruslar da Budveni ordu la- 11 

................ dl i görülüyor-» 
nnın bilyUk b!r taarruza geçtiğini haber Tavva releri Londra, 4 (A.A) - Londra gazeteleri Londra, 4 (A.A) -Askerl m~ 
vermişlerdir. HiUerin nutkuna mUtalafilarında geniş aldığı haberlere göre Alınanlar JCdP'" 

Moskova konferansı kararlanndnn ................................. bir yer vermişlerdir. Taymisin diploma- istikametinde bir hamle yapmağa ~ 

.Ucudunun bUtün inceliğini ve inhina
larını sanki saklamak için değil, de mey· 
dana dökmek için husu~ bir itina ile 
hazır lanmıştı. 

Genç kadın o sabah mutattan daha 
dalgın, daha yaslı ve daha düşünceliyd. 
Kafasında, işlediği günahların, yıktığt 
hanuınan1ann, anarşi çıkardığı aHelerın 
eski zamana ait. mesut portrelerini bu
luyor, hazan kendi kendine gUlümsiyor, 
hazan da derin bir asabiyetle çehresi ta
kallils ediyordu. 
Karşıdan yaşlı bir adam göründü. Bu 

adam lsrail kavmının din adamların
dan meşhur M!sia idi. İhtiyar adam, 
genç kadının dalgın ve düşünceli ha
linden istifade ederek yanına kadar so
kuldu. Ve ancak aralarında on metre 
kadar bir yakınlık kaldığı zaman yavaş 
bir sesle bağırdı : 

- DalilA, Gazzenin günahkfuo kızı .. 
Genç kadın, bu dik sesin haykırışın

dan UrktU ve şaşaladı.. Hemen ayağa 
kalktı ve ihtiyara yer gösterdi : 

- Buyurun peder .. Ben de sizi bek
liyordum .. 

İhtiyar adam genç kadını günahkAı
alnından derin bir heyecanla öptükten 
sonra sıralardan birine ilişti ve sordu : 

- Dalila, nasılsın, yeni günahların 
var mı? Şu yirmi dört saat içinde, gün 
batıp güneş doğana kadar kaç kurulu 
yuvaya el silrdün.. Kaç namuslu adam 
peri masallarındaki Melfükelere eş gü-
r.clliğine meclup oldu. Ve kaç bekar ço
cuk ve kaç evli adam güzelliğine yüz 
silrmeğc, iltıh! bir taabbiltle seni sev
mcğe ve takdise geldi.. 

Genç kndm bil](lr sesini yükselterek, 
ihtiyarın iliklerine kadar işliyen füsun
lu bir kahkaha savurdu. Ve cevap ver
di : 

- Misa yine mi tariz .. Yine mi beni 
itham ediyorsun .. Ben sanki bir tayfun, 
bir fırtına g:bi Gnzzenin Uzerine çök
tüm .. Vücudum güze1liği nisbetindc, vü
cudum tenasübü nisbetinde bir ihtiras
la varlığımı sarmış bulunuyor. Şu anda 
d ilnyadaki her şey. erkek olan bütün 
me\'cudiyctlcr bir fında yanı basıda bu
lunsalar ve bana sevgilerini uzatsalar, 
kalbimi vnk:m ihtiras sönmiyecek.. 

Misia · 
- Bılırim, bilir1m, dedi.. Şu halde 

hamı ilk günahını söyle .. 
- O pek bakir bi; aşktır Misia. Sim

di karşındn duran bu günnhkar, o za. 
man hcniiz on altı yaşında bir kız çocu
ğuydu. Ben vaktinden evvel kemale 
eren i!=:tihnfı\'cr bir Portakal gibi bu 
söylcdifüm tarihten daha nltı sene önce 
bülU":ı crmiı;tim . On altı yasıma basb
ğım zaman kauçuk bir top kadar hafif 
olan viicudunnm göğlis tarafı -sa~ s.-ığ 
lamdı . Ata biner. dağ tcoe asardım .. 
Yaya r,ıdPtt avlnn•r dönrrdim. Bir gün 
d;:ığ başında davar giidcn on iki vaşın
" ·' bir cocuğa rastladım. Simsıyah ~öz-
• · ı un o kadar mağrur ve hftkim bakış-

sonra üç büyük devlet arasında bir cep- Rot t~rdnm, Oun kerk, tik muharriri makalesine cUitlerin bi- yorlar. Almanların bu suretle Mos~o;; 
okşadım.. he kurulmuş olduğu ~ikfırdır. Bunun- le bile söylemedikleri> başlığını koymuş ya varmak istedikleri anlaşı}nu!kWU" 

İşte o zaman ihtirnsım şahlandı .. Bil- la beraber, zorluklar bu cephe birli~ ve Anverse taarruz· ve şunları yazmıştır: Eğer Hitler daha Rusya muharebesi yeni bir safha>'_•.!: 
tün vücudumu sardı. O zamanki on altJ ile ortndan kallrinış olmıyacaktır. Bu evvel konuşmamışsa, bunun sebebi Sov- mek ilzeredir. Söylenildiğine gare btP.J 
yaşındaki gözel Dalila, işte dağ başmda sebeole Rusyaya yardım meselesi Mlfı da bulundular yet mukavemetinin yıkıldığını bildire- bunların Sovy~t!el'E' yakında yaltlcı "; 
rastladığı bu on iki yaşındaki çocuğun bitmemiştir. cek mevkide olmamasıdır. Bunun yeri- beler indirileceği hakkında Hitlerin ~ 
kollarında olmak icin hayatınJın en bü· Bir kaç günden beri Rusyaya yardım- ne, 48 saat evvel büyilk bir taarruzun kunda söylediği sözlerle alilaw ~ 
yilk heyecanını yaşadı.. lar gelme~e baslamıştır. Alınanlar Atlantikte başladığı haberini vermiştir. Bu taar- Teeyyüt etmiyen haberlere göre ~ -

Misla : Rus mukavemetini takd!r etmiş olan ruz Alınanların Sovyetlere karşı lar ~imalde Orele kadar ilerlemeie ~ 
- Milthiş dedi.. Bu çok müthiş bir Birleşik. Amerika bunu kAfi bulmamak- dört vapur batırdılar yaptıkları üçilncil veya dördüncü kat'i vaffak olmuşlardır. Ukrayna ~ 

şey.. tadır. İ Londra, • (A.A) _ tn-:1:_ bava ve taarruz olacaktır. Fakat B. Bitler ilk Mareşal Budyeni güçlüklerle kaJ'P":"'~ .. 
- Çok müthic:Ur bu. O gu··n ve o Efganistana, tıpkı rana verilen nota ~ defa olarak, aleni tarzda, muvaffakıyet makla beraber •~"----h bır" Dl 

~ "b· bl ta ·1 • Al 1 dahili emniyet nezaretlerinin teblix.ı : d J:JUAnU Anda şahlanan kadınlık ihtiraslanm şim- ftl 1 r no ven mış ve man arın 15• vaA etmi§tlr. Demek oluyor ki Bu ta- hattını tesise çalışmırktadır 
di bütUn vilcudumu sarmış bulunuyor. Elııanistan dahilindeki faaliyetlerinden Tayyarelerimiz Dunk.erk, Rotterdam arruz billı&SQ milthiş olacaktır. . 
Her giln, aksamları portakal a~açlann- şikayet edilmiştir. Bu nota cok alAka ve Anvers doklanna taarruzlarda bulun- Hitlerin nutku yakında bir zafer elde 
dan gUze1 kokular etrafa yayıldığı sıra- uyandırmıştır, bunun sebebi de notanın muşlardır. Brest limanına da bombalar edileceğini bildirmektedir. Fakat Alman 
larda kudurmağa baslıyonım_ Rastla- İran notasına benzemiş olmasıdır. Belki atı:;nı~. k daki A1bo ta devlet reisi Sovyet zayiatı Ü%erinde bu 
dığun erkekleri evime kabul ederek qn- de E

1
Aganistana verilen notanın arkasın- da anınıta ar a -. rhedeyyarefl mey- kadar durduAu halde dinleyicileri, Al-

da randaki maksat yoktur. nı arruza U15uyan er arasın- . 
lan mesut etmeğe calışıyonım .. Benimle dadır.. man zayıatına temas etmeditinin farkına 
yan yana yanm saat oturanlar beni bir Ruzvelt gazetecilerle yaptığı bir glS- Fransanın şimalinde bir düşman tay- •arını~ olacak1ardır. 
din gibi, bir ibadet gibl se .... iyorlar. Ben- rüşınede garip b!r meseleden bahsetmiş.- Hitl BU ilk B ·ıan rdım di 

k d 1 tı·r .. Rn•velt din hu""rriyetinin iadesi i"in yare meydanına top ve mitralyöz ateşi . er. ..Y ~ yanın ya. . .-
se ihtirasım söniincevc a ar on ar için """ " açılmıştır. HarekAta iştirak eden tayya- lendığlni soylemiştır. Fakat dinleyıcı-
yasıyorum.. Ondan sonra.. Daha sonra Stalin nezdinde teşebbüste bulunmak relerimizden biri dönmemiştir. leri Britanyanın Rusyaya en geniş yar-
başka erkekler arıyorum.. Beni daha Uzere Harimana salahiyet vermiştir. Re- d d ttiğ" · h h ld h 1 1 

is henüz bu hususta rapor almadığını Londra, 4 (A.A) - Hava nezaretinin dıım Bva He'tl ı~ı er. ab' et ~tıdr amışdar-sıkı saran yeni ve daha arzulu kollar, kl f ba bl"ğ" A t 
1 

. . d .. b . r . . ı erm yenı ır ezı e şu ur: 
dudaklarımı yakan daha atesin arzul:ır .. söylemiştir. Amerikanın bu te i i zı te . ı ı : vcı ayyare erımız un sa an Almanya geçen sene Britanyarun isti-

- Dalila, ilahi kadın .. Halkın. tsrail mutaassıp halka Ru~anm temiz göste- Grınland a~larında tayyare savul"ll }fıs . • . • • • 

k l 1 d kl · · rilmek ı"stenllmcsinden ileri 0 elmi"- yedi aeminin muhafazası altında gı" den ına gırışmemışse sebebı, Rus tehdıdi avminin senin için ne er söy e i erını "' -7- "' dola ıs· 1 Al k tl · · "k" 
tir.. Ruslann bu teklı.fı" nasıl ~~1~1-' -·.· b" d"' . • . h"" t . y ıy e man uvve erının ı ıye biliyor musun? ""'CiAA :r uşman ıaşe gemısıne ucum e mış- b"T" .. b 1 d B alf k 

- Hepsini.. Hem de noksansız.. BU- ettikleri henilz belli değildir. lerdir. Tayyare savucu gemilerden biri 
0 ~·°f.1v~ .. ~u1;;~1 :cl u. mu; a b!-

tün İsrail kadınları, g{iya kocalaM111 batırılmış ve diğer Uçü ile iaşe gemisin- ~eaz~~f;;, e ıçın unmuş ena ır 
çaldığım için benden dehşetli surette bağışlanz. Bu itibarla onu sevmek ve de yangınlar çıkarılmıştır. . 
örküyorlar. Hakikatende bu, büyük bir neticede.. Kalan il<: savucu gemi de hasara uğ- Alman .fa.bnkalarının. muazzam harp 
yalandır. Ben onlann kocalarını beş. on - Evet, devam ediniz! ratılmıstır. Avcılarımızla birlikte hare- malz~esı ımal ku.dre~ınden. bahseder-
dakikasına kiralanan odalar gibi karşı- - Neticede .. öldürmek liizını . ket eden bomba tayyarelerimiz dün Os- ~n ~Jtler d:ın;ı:a~ın ~ır kemın bu.17ur 
lıyorum. Sonra kocalan yine evlerine - Bu çok müthiş.. tanddaki havuzlara hücum etmişler ve r. man ıs ' os ova proJe en-
dönüyorlar. - Sen de milthişsin. bir çok yangınlar ~ıkarmışlardır. Avcı- nin müessir olmaması için, Britanya, 

- Ve ... Dalila bundan sonra da ar- * }anınız bir dilşman avcısını düşürmüş- Amerika ve Rusya fabrikalarınm yetiş-
tık kanlarını sC'Vmiyorlar. Onlar kan- DalüA artık bam başka bir insan ol- lerdir. Bu harekAttan 3 tayyaremiz üs- meleri 15.zım gelen büyük bir kuvvettir. 
lıırmdan senin güzelliğini, senin kudur- muştu, Bütün maksadı, gayesi Filistini süne dönmemiştir. cDeyli Telgraf> başmakalesinde Hit
tan ihtirasını arıyorlar. Bulamayınca tahakkümü altında bulunduran Samso- Şimal Fransadaki harekAtta ikinci bir lerin bir mazeret göstermek istediğini 
pek tabii olarak arkana düşüyorlar. Ta- nu tanımak ve onu tesh ir etmekti. Sam- dUşman avcısının daha dUşUriildüğU .söylemekte ve edasının geçen harp lda-
ki ölümün kucağına düşünceye kadar. 80nun oturduğu malikfuıenin yakınında şimdi ö~en!lmiştir. recilerinin, heriınet belirdiği sıradaki 

- Evet öyle olı.:yor. tuttuğu bi:r şatoya yerleşti. Bu şato . · . E.dalarına benzedi~!ni yazmaktadır. Nazi 
- c:ıu halde Dalüıı .. Biz senm· bu mUt- L x. 1 . l .. l . . Berlin. 4 (A.A) - Almari tebliii : harp sebebi ikinci Vilhelmden daha az "" .- ı.urma a.!!aç any e sus enmişti. Atl tikt b " • bü ""k trol isi 

hiş kolera mikrobu kadar !'?lühlik J?iizeJ- Dalilt\ Samsonu tanımak ve ona ken- an e ın yu pe gem heyecanlı değildir. 
Jiğinden istifade edeceğiz. Bunu İsrail- disini beğendirmek için elinden gelen °1!'1.ak üzere düşmanın dört ticaret ge-- Bu nutuk Almanyada sabırsızlık ve 
]erin iyi yaşaması için yapacaksın. Sen bütün fıreatları kullanıyordu. Cidden mısı J:>atınlmıştır. . şüphe dalgalarının genişlemesinden Hit-
Samsonu, Surivenin bu müthiş adamını mükemmel ve şakrak olan sesiyle gece- İn~ılter~ye k~ .savaşta 28. ~ın tonf· )erin endişe ettiğini açıkça göstermekte-
tıınıyor musun? }eri eabahlara kadar bahçesinde aşk 1Ato hacmınde uç tıcaret gemısı batırıl- dir. Hitler buna karşı panzehir olarak 

K elisin. • ed ad k 1 _ 1. d mış, diğer dört büyük gemi ' hasara uğ- ..l-· hakik ti .. 1 Alın nl - en ı g8rm im, ını işit- ~ar • an ıoy ıyor u. uetıma a soy eyen ve a ann 
tim Dalilanın adı, güzelliği ve sesini Sam- ratıl~ıştır. . . süphe et.memeleri lftzım gelen Alınan 

...:. O müthiş bir kuvvettir. O ,tek ba- son haber almıştı Bir akşam Dalilanın Afrıkada Tobı:uJt şe~ ve lim~nına harp bültenlerini tavsiye etmiştir. 
şına ordular durduran, milyonlara karşı oturduğu şatonun kapısı vuruldu. Kapı- ~7;.aş tayyarelenmlz hucum etmışler· Bir çok Alm~n~a~ Atla.n~ik harbinin 
koyan, kaleleri kucağında yıkan bir <inki füımsondu. Dalila onu tanıyınca 

0
.. g e d:ı........ t l ı . bo muvaffakıyetlennı ıspat ıçm yaratılan 

adamdır. O isterse dünyada mevcut Ul- şatonun kapıları açıldı ve bu mohte,cm b, 
1 

un Rectt d~'"dan 00a'!lki~l. er .. mntahı;ı- rakamları, hayali ve büyük rakamları 
kelerı·n hepsine sahip olur. Dilerse 1 f ' . . . d" a an o er am a ıseyı rın 

m o A ır ıçerı gır ı. etmistir. Limanda bir hastane gemisi hatı.rlıyacaklardır. Son zamanda Alman 
milyonlarca insanın hayatını söndiirür. Çok çabuk anl~tılnr. Dalila Samsonu d It h k tl · · f 
İsrail kulu onun elinde bir oyuncak. meşhur olan kudr~ti kadar ele avuca sığ. uçurulmuştur. f l'nıza ı ve ava uvve erının muva -
Sen Samsonu severmLc;in il1\hi kadın?. maz. bir şey telfikki etmiyordu. Samson 24 ağustosla 30 eylül arasında 47G akıyet.sizlikleri hakkında Hitler r csmt 

Da1ila: DnliJaya hemen {ışık olmustu. düc:man tayyaresi düc;ürdük. Alman ha- mazeretler bulmak lüzumunu duymak-
- Bu olacak şey mi. dedi Sam~on ilk gecesini koliarı arasmna va kuvvetl~rinin kayıbı 40 tayyared!r . tadır. Hitlerizmin oyunu meydana çı-
- Neden olmasın .. Samson seni gör- g~irdiği Dali1anın esiri olmuştu. Dalila - karılmış ve Almanlar da şimdi yaklaşan 

~e. çıld ı rtan gözler ini ve heyecan aşıla- onu ele geçirince Samsunun kuvvet SUl'fJ1enin iaşesi fırtınanın farkına varmışlardır. 
yan göğsünün sı.:aklı (j;ını hissetse der- remzi olnn saçlarını keserek onun bü- Londrn, 4 (A.A) -· Suriyeden öğ- «Dcyli Ekspres> Bitlerin nutku mü-
hal sana sahip olmak ister. tün kudret ve kuvvetini elinden almış renildiğine göre, yakın şark ln,.,iliz le- nasebetiyle istihsalin arttırılmasını tek-

- Bu beni ta tmin edemez. ve aciz bir insan olarak wkağa fırlat- vazım dairesi reisi general Sir Rabit ile rar tavsiye ederek şöyle diyor: Bizzat 
- Evet, seni +.atmin eden ihtişam ve mı,tı. Dünvanın en mnmf ve e!lki fnhi- ~eneral Katru N "\lanndan Suriyedeki Hitler, Rusya harbine, Britanyayı yık. 

nPradır. Biz. bPni lsrail kavmi Samsonu şesi olan Dalilanın biricik iyiliği Smnso- asker ve sivillerin iaşesiyle alakalı bü- mak için son merhale olduğunu aşa et-
b:idilrürsen sana milyonlar~ altın bulur nu yıkmak olmuştur. tün meseleler üzerinde tam bir anla§- rr.iştir. Eğer bizim çalışmalarınız Rus-
veririz. Gazzenın oütün saraylarını saua . A. Bil'lel maya varılmııtır. :Yanın harp etm~ıni mümkün kılarsa 

Alman resmi 
tebliği 

Berlin, • (A.A) - Alman ~ ~ 
ği: 

Doğuda şumulU muazzam bir __ oı~ 
:rebenin cereyan ettiğini ~i)dirJP"'" 
tcdir. ~ 
~~~~~~~~--.....,...,,,, 

Bir Alman dentzallll' 

Bir Amerikan petrol 
· gemisini batırdı 

Vatinaton, 4 (A.A) - Haber ~ 
diğine ıöre Miko Hai nammckki ~ 
rikan petrol ıemia bir ~ 
baı tarafından Atlantilde ~: .3 

Hadise halk anamda takltih edjPll""" 
tir. 

Londra, .of (A.A) - Bahriye ~ 
retinin tebliği: .,-

Bir Alman iaşe gemisi Atlan!ik~. 
lngiliz 1remisi tarafından batı~ 

Rusya rnağlQp olmaz. Geçen Son~ 
da Alınanya bize hücum ettiği ;iı! 
harbimizi Rusyanm benimsemiş ff 
ması esefle hatırlanacak bir şeyditü.Jı,-. 
kat bunu hatırladıktan son.-.ı un~ 
Rus harbi bizim harbimiz.dir. di'>f 
ırkından başka, bütUn insanlığın ıa I'. 
manı olan kuvveti yıkmak ıçin el~ 
len her şeyi yapmalıyız. Sovyet :R 

1 
~ 

ayakta tutmak için daha fazla Ç~.; lıif 
mız Hlzımdır. Kelimelerde teşebbt.111 
dedir. Çalışma teşebbüsü için ilet ~r 

4:Deyli Meyil~ HiUcrin, Ruslarhil""" 
sında iken, Britanyaya havad3!1 ~rll' 
ımkfuısızlığını belirten cümlesı :ti~ 
de durmaktadır. Bu da Büyük el r ~ 
yanın istiUl<.ıının zannedildiği ks 8 

lay olmadığını itiraftır. . 111"' 
4:Deyli Skeç• diyor k i: HitJer>~1 ~ 

setmemekle ehemmiyetlerini teb;aJl !., 
tirdiği şeyler vardır. Bunlar et~ 
Atlantik muharebesi, -diğeri }\el: r · 
dan Britanya ve Rusyaya · S 
01mlardır. 


