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hin mündereeatından mesullyet kabul edilmez.. 

Birçok 
Başlı dev 
.tlıncınıar Rus mıdıaoe· 
ltaetinl böyle izah 
ecliyo,.ıar •• 

ŞEVK~'T BİLGİN 

~ cephesinde vuku bulan her bü
~eydan muharebesini müteakip, 
)olt ;tebliğleri, bir kaç Rus ordusunun 
'-dar edildiğini haber vermektedirler. Bu 
"-, nıiithiş zayiata rağmen, Kızılla· 

~~11 olup ta mukavemette devam 
..... ildikJeri, yıkılan her cephenin ar-
11& da yeniden bir cephe kunnağa na
.., tnuktedir oldukları, hatta kat'i ma
~tte harekat cereyan ettiği bildiriJen 
) eler üzerinde mukabil taarruzlar 
.:..PlaQ cürctini nereden bulduldarı, 
rtı.!.a ~ umumiyesinin bir türlü 
· --.aectiii bir muammadır. 

~ark cephesinde muvakkat ağaç köp
rüforden bir nehiri geçmeğe 

çcl'§Cn askeTleT o-·-·-·-·-·-·-·- -a---1_11_ -a·· r 1 n~i lizlere göre ; 
'·r-•-•-u-ıı ••- -·-•-•-•-•-~") 

Muazzam 

-.,. 'llay Bitlerin bir zafer destanını andı
.._~n nutkunu okuyanlar şimdi bu 
~nm Alman umumi efkfınnı da 
~-~~~lnclıiuu hissetmektedirler. 
ı..::.~ Alman devlet reisi, Rusya 
~de Alman tahminlerinin harfi ;;;:::e tahakkuk ettiğini, harekata ait 
~ hiç bir noktasında hata veya 
-._ ıöriilmedilini izah ederken yal
...... ~118 ordusunun muazznm kudretini 

~hususunda aldanılclığını inkir Al 
tele . İştir, Alman milletinin bazı endi- mail ta a ·r 1' ~ cevap teşkil eden bu sözlerde, • 
~erin kendilerini nihai zafere eu 
ııı.._ ?aklaşnuş teli.kki ettikleri bir za. b ı d 
~ bile, R~larm ~~ darbelere ta- r uzu aş a ) 
~ kudretinin hır izahını bulmak 

~ gazeteleri de, Rusya harbinin A d k l 
._ llZadıiuu ı.1aın eden yazıları.nda. nu one mu aveme e 
.....:_ lllllkaftmeti iberinde ehemmiyetle ,x. Al J b 
~dırlar. Folki1e Beobahter, Kı- ra5 men man ar O· 
~un tepedea tırnata kadar mü- erlerde ·ı rl d 'le ~ bir çok başı olan bir dc\i andır- zı y ı e e ı r 
~ır,~~1";.:kattiffil'J~"Y:~~ Alman fiiC(ebiüri Mos• 
~bu aatırlariyle, Alman onlulannın kovayı almak olduğa 
ti;~en milyonlarca esir almal~•: anJaphyor .. 
L._ le )ine milyonlarca Rus askennı L d 6 (A.A) _Almanların Rus-
~ L-_. ; .J-...,1.-.:..- -:ıc.-en, Rus mu- on ra, Le . 
~ cuucıı.::nu•r: .. .....- d yaptık.lan büyük taarnız - nın-

ı-'L: .. _ !-'L:lit ya a "' h · b 
........._ ~uıı bir uuu-m ve .uuu grad hariç- bütün dogu cep esı oyun-
~ anetmemesin.in sebebı, tah- ca devam etmek.tedi't. • 
~ fevkhule büyük ltir kuvvet _ SONU 2 İNCİ SAllİF'EDE -
~ day•nDUlfıJ olduğunu anlat- _ 1 , • - , _, - ·-

~ ..... W -..ı. --Ai;;a-;.ya dinı çember 
...._ 1-şhca ehemmiyeti hlb olan • • d l L 
L~ a.te bu mukavemetin hangi hadde IÇlne e 0 lnOCQR 
~ devam edebilecetıdir. 
..... ~ darbelerbai SJ]daştaarak 
~ byıplannı telifi etmelerine 
~ l'ak1t bırakmak istemiyorlar. Doiu-
~ '-it ita( ,uncten beri, inkişafını ha
i..ft?~eri muanam harekette he
~ kara kış bütün şiddetiyle hii-
~ ohiıadan Ukraynanm mütebaki 
~ile Done( havzasını, Kınm yanm 
ı.....~ Leninıradı, hatta Moskovayı el
~~ l~irmektir. Böylece karada, ha· 

Sovyetler - Pa· 
palık ar«sınd&. 

hir yakınlık 
bekleniyor 

~ ve dendde düşmanlarına nihai 
t~~ indirmek niyetindedirler. -<>-

let ~ kaynaklanndan verilen haber- Moslıooa ile İngiltere, 
~ e RÖre, Almanlar bu nihai mahiyette- Amel'ilıa ue PapaJllı 
~~kat jçin, bUtün ihtiyat kuvvetle- arasında müzalıe• 
L--: a.vaşa sokm~Iardır. Son ihtiyat-

• 

<-- ·-·-·-·-·-·-·-·-· - -· l l Almanlara ~Öre 
••-·-·-•-•-a -·-•- •D_D_a_ C) 

Taarruzm 
vallakıyet 
kazanıyor 
Leoin~rad cephesın· 

de Sovyet hücum
ları püskürtüldü 

-0---

i s - -
5 = - -E e 
~ VATANDAŞ! § 
§ Türk Hava kurumuna yardım etmek vuife- ~ 
E Di unutma.. Yaşamak için en büyük şart, ha- 5 
E vnlara hakim olmaktır.. E: 
~ 5 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -!aemmmımmımmnumnnmmunm1111mmt11HH111111H111ı5 

YENİ ASIR Matbaasında buıbnııtır .. 

[~ii.~~~!~~~~~~~.~~J 
Anudane 

harpler de· 
vamediyor 

Almanların eline geçmiş ola.ı Kiyef şehrinden bir görünü§ 

Yeniden 61 tank, 90 
kamyon ve 30 tay· 
yare tahrip olundu -·- -·-·-·· ····-· ·-·-·-·- -·-·· - ·- 1 ·- -·-· •• 

Uzüm ve Alman tayyarelePI IJll• 
hassa Souyet iaşe fıolla· 

Pını, demiryolla•ını 
llomlJalıyoP-

Cephenin IJatı lstllıanıe
tlnde ue cenupta t~· ~~~~~~~~~~~~~~~ _,,,,_ 

B reler Abnaıdara 

Be•Un,6(AA)-Almantebliği: ugünlerde yeni parti Mo=~~!".!;lnd~';bliği: 
Doğudaki taarruzlar dün de yeni mu- b ki 5 ilk teşrinde kıtalarunız bütün cephe 

vaffakıyetler kazandırmıştır. sat 1 • üzerinde düşmana karşı inatla çarp~ 
Leningradın batısında Kı·onştadda bU- ış ar e enıyor mışlardır. 3 ilk teşrl.nde 41 düşman tay· 

tün ka1e1erin bahriye ve sahil batarya- yaresi tahrip edilmiştir. Bizim kayıp1a-
lannın açtığı ateş!n yardımı ile mUhim nmız 18 tayyaredir. 5 ilk teşrinde Mos-

Sovyet kuvvetleri tarafından yapılan bu Geeenlercle satılan 5 bin ton incirin 1500 tonuna, kdoü~~.Iım~~-nda iki Alman tayyaresi 
karaya "çıkma teşebbüsü müdafaaya ha- qu..ı u ~· ...... 
zırlanmış bulunan Alınan kıtalarının $000 ton tizümün de 3250 tonuna tacirler Yerecek Moskova. 6 (A.A) - Sovyet tebliii-
azimli bir hareketi i1e tamamen püskUr- Ankaradan gelen haberlere nazaran .. -·-·-·-·- ·- • • ·-·-· ·-·· ne ek: Cephenin batı istikametinde faa-
tülmüştiir. ınahsulatımızdan yeni baı:ı aatış1ar ya- H Jı k Jiyette bu1unan bir hava teşekkülümüz 

Ayni zamanda muhasarayı merkez- oılmak üzeredir. Bu hususta ticaret ve- arp ÇO U%G )'QCQ düşmanın 30 tayyaresini, 24 tankını ve 
den yarmak için yapılan şiddetli hU- Hletl icap eden faaliyeti göstermekte- - SONU ı iNci SAH.iF'.EDE -
cumlar da akamete uğratılmıştır.. Düş- dir. 
man ağır ve kanlı zayiat vermiştir. Geçenlerde yapıldığını haber verdi-

Karaya çıkanlan Sovyet kıtaları da- ğimiz 5000 ton üzüm ve 5000 ton in-
ğıtılmış veya esir edilm!ştir. cir sahşına ait tevzi listesi ticaret vek8-

Tamamiy1e yilklU müteaddit vapurlar Jetlnce tasdik edilerek bmir ihracatçı
batırılmıştır. yedisi fevkalade ağır ol- ]ar birliğine iade olunmuştUT. Bu Jisteye 
mak Uzere 22 dü.."1'nan tankı tahrip edil- ~öre yakında tealimine başlanacak olan 
miştir. incirlerin yüzde 70 ni !zmlr incir ve 
Savaş tayyarelerimiz 5/6 ilkteşrin ge- • SONU ! fNct ~ı\Rlfi'F.IJE -

cesi A:ıak denizinde b:r limanı, Mosko- -------------
vanın batısından mühim yoJ bir1eşme -,,0ac:ıı:ıı:ıı:ı~~cıcı:ıcacıı:ıı:ıc. 
noktalarını ve Leningradda askeri tesi-

Malzeme inA.ala
tında Almanla
rın ~eçilmesi 

ı. 2 seneye batlı 

Alman ya Rumenlere 
teıeltltür ediyor 

- SONU 2 fNCt ~ı\Trt'f.'FnE Cenıı bi Atlan-
"CIK 'l.e aa~n uı• ~~.=Ü::.'!.~= 

lneilterede Rus
ya için tank 

İmA1a•• sa•tıvor 
ao;.'liy"ıliluMtüıiJHJ --

harp oldu 
--... •ıM•..-----

Milliyeti ıneçbal Od 
harp gem•st karplat
tı ve bll'I battı.. 
Riyo Dö Janeyro, 8 (A.A) - Ofi : 
Buraya ıelen bir habere ıare cenu

bi AtJantilrte Alaıoe eyaletinde Ma· 
rafOri limanına bir ~ mil mesafe
de milliyetleri meçhul iki harp ce· 
mjsl arasında şiddetli, fakat kısa SÜ• 

Sren 1"r muhan?be olmuştur. Gemi-

ilerden birinin batmış olchıiu anne. 
h .. •-nna diliyor •. R ada "ke 1ayyaTe ucumw 

uayka"fıpı maakelnm~ bir top ~aaaı:ıcıoa"aacaauaannan.a~. 
- 1 -··-· -·- 1 1 ••• 

artıyor 
. -

tat:silatı 

Bu yılın ilk tahsilatı ge
çen senekinden fazla 

tun arttll'aealı .. 
Vaşiiıgton, 6 (A.A) - HUrriyet ~ 

savq komitesi tarafından ~t ~en 
toplantıda Knutsen irat ettigı bır nu
tukta ıunlan söylemiştir. 

- Amerika harp malzemesi istihsalA
• SONU 2 tNct SAHlFEDE • 

Af ganiatan J ngilız oe 
Rusların doatu 

Mihver tebası
nın Af~andan 
çıkanlacaiı 

ya yaptıaı lktısadi 
yardim maazzam 

Bilkreş 6 (A.A) - Almanyanm BUk
J"el bllyllk elçisi Von Kllnger Bükret 
halkına bir hitabesinde gösterdiji cesa
ı:etten dolayı Rumen askerlerine tqek
kUrler etmiş ve Romanyanın Almanyaya 
yaptığı muazzam iktisadi yardıma işa
ıet ederek Tona yolundan .Ahnanyaya 
milyonlarca ton petrol nakledildiğini bil-
dirmiştir. 

RUSYA lÇlN TANK lMALATI .• 
Londra 6 (A.A) - Rusyaya gonde

rilmek ~ere tank imali için yapılan 
gayretler devam ediyor, tank. •. Yine 
1ank ••• Her zaman tank imali ~in sarfe-
dilen gayretler durmadan artarak de
vam etmektedir. 

YEIO TEFIUKAMIZ 
anlaşılıyor Bugünden itibaren neşre beşbyonız 

Beş damla kan 
BiP fııson Alman oe ftal· MEDYUM DE"TEKTIF : 

yanın da İngiliz oe 
Ruslara oerileceğl Ralengut'un 

anudQOP.. M kil Esrar ve dehşetle dolu bari)ru)Ade 
Londra, 6 (A.A1- üsta bir macerası .. ~ 10n darbelerini indinneğe ~§.1- Pelel' oar.. 

1 • ...._, Nevyork, 6 (A.A) - MeYJ:<>n.?:'ay ~ 
..!ine İngiliılere ıöre, eğer Ruslar ~u run cümhurreisi Ruzveltt: getirdi~ mu
~Ye mukavemet edebilirlerse harlun binı malfunat Nevyorkta ve ~~ngton
~ -.Sından değişecektir. Zira Al· da mt!rak. uyandırmak!adır. ~.un a~ 
~rın azami pyretlerini sarletmek marundnn çıkark~n bir şey soylemesını 
~le cirlştikleri en muazzam biT te: rica ~d~n gazetecilere Taylor şu cevabı 

Fransız ajanaınm bir p.rk muhabiri bil- •Def Damla Kan• tefrikamızda 

d itil ana lladar diriyor: • •Yeşil Buda• nm ~-VUAyetlmlzde haziran an ey son 1 Afganistanda bulunan ve bazı ~Jan- s üncil Sahifemizde takip ediniz.. 

~ kat'i neticeyi elde etmeınelen vemı.:ştir : . . "dir 
._. '-hnete mWMlil olacaktır. - Papanın mhbaü _çok ıyı ·· 

llq tahminlerde isabet var mıdır, bil- VAŞİNGTONDA UMİTLER 
~O?uz. Yalnız şunu müşahede ediyo- Vaşington, 6 (A.~) - Beyaz ~Y: 
!-. ki her iki muhasım taraf, Rusya ve hariciy~ nezan:tine ~tı~up ~~ 
~- · • A h binin tali· şabsiyetlerın tahmin ettiklerme gore B. 
ı.... hı netıcesı, vrupa ar M k il v tikan arasında 
""" taYin ed ği imdi her zamandan Ruzvelt os ova e a . v. • 

~ ece ne ş 1n . akınl anın vuku bulabıleceg:nı 
ıı.:.'41e inanmış bulunmaktadırlar. gi- bır y ak~ anın So etler birliğjyle 
~ Rus mukavemetinin ya1mz Alman vpe baluıky ~a milme~ teatisiyle ne-
~ --L· · · ratmakla kalmıya- ap aras 
~ --wuı.ınesını YJP • • ğini" ümit etmektedir. 
\..::- kendilerine kıymettar hır zaman ticeleneced di h.. . u· bulunduğu 
~~ v • "kl • d '"1 Rusya a n urrıye 
,~11rdıgını takdir ettı ~nn en kınd R zvelt tarafından yapılan 
' \teınf'tin devamına Bntanya ada~- hak a .. u · t ahfillet!nde muhte-

bıüdaf aası kadar hayati ehemmı- ~yan~~ı:r:u:;it ~dilmekt~dir. Zanne-

...._:-_~.:. iN~~ !.~!~! -_ .. , ~ SONU 2 iNCl SAHİFEDE -

... 
~ . 

Yapılan tahs••at geç~ .-'dan 1.6$9.266 Ura l8L8 lan bu küçük dağınık memlekettekı ka- 8:ııooı-oacııooıı:M10DOC100C:MIODOC1100CIOO aaa Jaa d w _ı. , __ Alman ?aaaıaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaa~ bileler arasın a g en .. .., oıan • 

Aldığımız malumata göre, lzrnır vı- ~~~~~~5~~~~~~~ _ SONU 2 tNct sAHlFEl>E - • - • ·- • • ·-·-·-· "' • - - ' -}ayetinin vergi tahsilat nispetlerinde ol-
dukça büyük bir artma vardır. 

Mali yıl başlangıcı olan haziran ayın• JKA 
dan eylill sonuna kadar geçen d~rt j; SON DA.K 
ı"çinde vilayetimizde yapılan vergı ta -

b l
w 1 tur •••••••••••• silatı 5,996,400 liraya a ig o m\14 . · 

Geçen aene ayni müddete kadar ~ m~~
yon 337, 134 lira tahsilat yapıldı~ ~oz 
önünde tutuluna, bu seneki tahsılatın 
1,659,266 lira fazla olduğu anlaşılır. 

Ba~hca fazlalık, vergilere yapılmış 
olan zamlardan ileriye gelmekle ber~
ber ayni zamanda ticari muamelel~r~n 
inkişafı ile halkın ödeme kabitiyetının 
de bu neticede rol oynadığı anla~ılmak-
tadır . 

Yu~oslavyada Al
manlara karşı sui
kastler devam ~diyor 

Londra, 6 (A.A) _ Y\lgos1av çeteleri 
Petroveç şehrine hücum etmişlerdir. 
Zagrepte içinde Alman askeri olan bir 
otobüse bomba atılmıştır. Bir çok Al
man askerleri ölmüş veya yaralanmıştır • 

Alman kumandanı suikast faillerini 

meydana çıkaracak olana on bin mark 

vadetmiştir. 

Geceleri sokağa çıkmak yasağına rağ
men bazı meç_hul kimseler Zagrep so
kaklarında iki Alınan pilotunu öldür-

müslerdir. 
- e s#J_O ...... 

r r •·-•-•- ··-·- 1 

lrcın petrol meaba.' olem Aba.dun ıehrinde tngiliz a.akerleri 

Rus süvarüerınin ilerleuışıni g0stere1& üç mtıbcı 
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Aginika 
S 1 R P MASALI 

ı:: 

ŞEHİR HABERLERİ 
Köycülük enstitüsü Çiftçi mallarını koruma hazırlıkları 

www s 1 

Birçok 
Başlı dev 

Sırpların kahramanlarından Radoiko ikonun bir damla kanı bile çıkmadı. 
Zaralılar tarafından on iki arkadaşiy}e Her kesin artık yapacak bir iş knlma
birlikte eslı edilmişti Zara Voyvodası dığına hükmettiği sırada, hain ve zalim 
Cla bunları kulesinin zındaoına hapset- kadın şeytanlara taş çıkartacak bir tck
mit idi. Radoikonun on iki arkadaşın- lif dnha yaptı; Voyvodanın kı7.ınn: 

Kızılçulluda Yeni kanunun tatbikine 
aıuspet çalışma- b J b l 

Almanlar Rus muJıa11e
metinJ böyle izah 
ediyorlar-

• BAŞTABAFI l INct SAHİFEDE • 

Han dördü, yapılan işkencelere dayana- - Yuanna, dedi. Yüzündeki peçeyi 
manuşlar ve ölmüflcrdi. Zaralılar da hldır, bu Sırbın önünde kolo raksını 
bunları gömülmek şerefinden bile mah- oyna 1 Seni bu oyunda görmek için bu 

lar oluyor aş anmış u onuyor ~~'.i':.'.7:,::·t~:-·ı!~~'::';b= 
Britanya adalan istimdan masun kalila 

nım etmişler ve denize atıvermişlerdi. hain Sırp gözlerini açacaktırl ----o---
Radoiko henüz genç ve dinç idi: Cenç -~itaat etti ve onunla _beraber Enstitüdeki eğitmenler 

Voyvoda ise çok ihtiyardı. Bu ihtiyar yanm duzune kadar Zara bakiresi de • • • 
hortlak nasıl olsa ölecek. kendisi de ar- kalktı: konağın çalgıcıları harekete geç- Gölcük köyünde tetki• 
lcadaşlariyle birlikte kurtulacak, Sırba- tiler: Cescdinw etrafında rakslann en gü- kat yapıyorlar-
tana dönecek ve ondan sonra da Zara- zell oynanmaga başladı. Znralılann ko
lılardan intikamını alabilecekti. Eh..... lo raksı, kıvrak. ahenkli ve çok tabii bir 
ihtiyar Voyvodanın ölümünü beklemek rakstı. Kızlnnn bu ra.blan, Yuannanın 
boı boşuna ölmekten daha hayırlı idi. aon kmmdaki tek baııına raksı. aalon· 

Genç adam, bazen zındanın pence- daki erkeklerin hepsini heyecana dü
reslne dirseklerini dayar, paslı demir ıürdüğü halde, Sırbı harekete getireme
parmakLklar arasından göklere, de- dl. Fakat bir an için, oyun icabı eğilir
nizlere. uzak ve yakınlara bakardı. ken. Sırp delikanlmnın uzun kirpikleri 
Ve her sabah ta, Voyvodanın kızı, arasından bir ışık görür gibi oldu: Ra
aüzel Yaanna. denize girmek üzere, doikonun anğ olduğunu anladı. Ve bun
diğer konak kndınları ile birlikte dan sonra babasına doğru ilerledi. ve: 
r.ındanın pencercainin altından geçer, - Babacığım: Bu işkenceye devam 
mutlaka göiledni ka1dırır, zında- etmlyiniz. Çünkü bir ölüye karşı hür
run penceresine bakardı. ilk zaman1ar met gerektir .. Bu cesedi de gömüvcrsin
bu hakışlarda derin bir hüzünden başka ler 1 •• Dedi. 
bir OCY yoktu; fakat zaman geçtikçe, Fakat hırcın ve kötil ruhlu Agenika : 
Voyvodanın kızının bakışları, zındanda- - Gömülmek bir ıereftir; bu hainin 
ki Sırp genclnin kalbine kadar tesin: cesedini ötekiler gibi denize atmalıdır! 
b.,lam1Şh. Ve nihayet, gözleri birbiri- Dedi. I 
ne fllştiği vakit, her ikisi de tatlı bir gü- Ve ..• Radoikoyu denize atblar. 
iümsemeden kendilerini alamaz olmu~- Fakat ayni günün akşamı, güneş b::~-
lardı. tıktım sonra Zara sahiline yüzerek bir 

Radoiko, artık genç Voyvoda kızı· delikanlı yaklaştı; ııahiJde bir kaya üze
ıun her geçtiğinde, zındanın demir par- rine oturdu, hiç bir ses çıkarmadan on 
maklıklan araıından kolunu çılı:anyor. parmağından on çiviyi söktü ve bunla
CJuvarlarda biten papatyalardan bir de· n kemerine koydu. Bundan ıonra. ay 
met lı:opanyor ve Yuannanın üzerine çıkmazdan evvel konağa doğru ilerle
etıyordu. di: Bir pencereden konağın içine girdi; 

Aginiko. Voyvodanın genç karısı da zalim ve ihtiyar Voyvodayı uyurken 
günGn başka saatlerinde. zındanın pen- baattrdı. onu uyandırmadı. fak:nt bir ya
cereainin altından geçerdi. Bu kadın he- tagan darbesile basım bedeninden ayır
nüz pek genç ve çok güzeldi: fakir ol- dı. Bundan ııonra Agenikayı saçlanndan 
Cfuğu için ihtiyar Voyvodaya varmıştı. tuttu, eürükllyerek divan salonuna ge
Voyvodadıın nefret ediyordu. Vakıa, tirdi; bir dizini gögsünü dayadı ve ke
uzak memleketlerin kıym~tli mucev- merinden çıkardığı on çiviyi tımakları
her]erine bol bol kavuşmuf, prkın Ve- nın arasına bnğırtn bağırta soktu: 
nediiHn ipekli elbiselerini geymekte - Tırnakhra çivi sokmanın ne ul-
ldi. Fakat kalbi boş idi. Ve, VQyvoda- duüunu sen de anla! Dedi. 
nın kızı, Yuannayı da çok kı-knnıyor- Radoiko hain kadını orada hırnktık-
du. O, kendisini para ve zengilik kflrşı- tan sonra, Yuannanın odasına koştu. 
)ığı her hangi bir adama satmak mecbu- Yuanna. gUndüzkü rakıt ile cok yor· 
rivetinde değildi. işte ... Kendisi de gÜ- gun clüşmüş ve derin bir uykudR idi. 
zel ve genç olduğu halde Sırp delikan- Cözlerini açtığı vakit. bir hayalet ile 
lısmın hapsedilmiş bulunduğu zmdanın karşılaştığım sandı; fnkat Sırp delıkan· 
penceresi altından geçiyor, gözlerini Jı, uzattığı ellere sayğ1 ile bir puse kon
aüzerek Radoikoya bakıyor, fakat hiç durdu. ve: 
hlr mukabele göremiyordu. Halbuki, _ Ben ölmüş değilim. bu hile saye
bu genç Yuannya gülüyor, üzerine pa- sinde kurtuldum. Seni almağa ve arka-
natvat ...... .._;.......... -1--J'UUmı '-•g.SZ?:t"tİİI' ~cl.!liJn Zı"t?danm 
Jcereveti üzerine uzanarak düşünür bir d .. h, d b b• 1bni _ ;·_~·: · 
halde ıeçlrlrdi. Bir ıriln: ölen ark adat- ~ anın em e a . asının nuen
lannm denize abldıklannı ve ecaetleri- nın anahtarlarını verdi. ve: 
nin de belki S,,p sahillerini çılı:tıiını dü- - Arkadaşlannı kurtar ve hazinede 
tündü ..,., 'ba dÜJOnce onda yeni l»ir ka- bulduldannı da onlara taı:minat olank 
nr doiurdu. verf Dedi. 

* - Eitt. diye düşUndü. Ben de ö}Q 
~I han:lı:et edereem. tablt c~eml 
denl•e ataeaklar. Biraz ıoara yüzerek 
l»lr lnyrn çıkar kurtulamaz mJ)nm). 

Bu düştlnce ~nlerce Radoilronun 
ldhninf hrmaladı, durdu. Nihayet bir 
abah. Z1ndancılar, wyunu ve yemeği
ni getirdikleri zaman: 

Böyle yaph: hazinedeki luym1:tll 
feY]erf arlradaşlnnna Yerdi; kendisine 
de Yuanna:n aldı. 5'-1dr. arkadaşı ve 
Yuanna fle hlrJikte Sırhrstann geçti Ye 

orada nlklhlan kıyıldı! 
-HlTMEDt-

Sov vetlere göre 
- BAŞTARAPI l fNCt SAHIFmE • 

- O ... Dediler Radoilı:o da ölmü .... 
Bu haber. Voyvodanın konağında 

~ok çabuk yayıldı: haberi, geniş sedi
rinde uzanm11 olan Voyvodaya verdik
leri zaman. genç kamı Agonika ve kızı 40 kamyonunu tahrip etmiştir. Bir tay-
Yuanna da yanında idiler. Zalim Voy- yareclmiz 34 dllşman tayyaresbıln bu
Yoda. bu habere bir an için inanmak lunduğu bir tayyare meydanına hücum 
istemedi ve: ederek isabetli atışlıtriyle buradaki tay-

- Cesedi bana göıtcrinizf.. Diye yarelcrin bir çoğunu tahrip e~. 
emrettL Cenupta harekatta bul.:ıııan başka bir 

Kız.ılçullu köycülük Enstitüsü son sı
cıf talebesi Ank.anının Hasanoğlan kö
} ünde kurulaı-ak yeni köy F~tüsü bi
r.asını inşa eylemek üzere hmirden ay
ıılmışlardır. Aynca yine son sınıf tale
besinden bir grup ta Sivasa gideTek Yıl
dızeli köy EnstitüsU binasını inşaya baş
Jamışla rd ır. 
Yapılan hesaplara göre 20 bin liraya 

çıkan bir binayı bu talebe 5000 liraya 
mal etmektedir. Blltabi saileri bu ucuz
tuğu temin eylemektedir. 
Aynı Enstitüde tedrisata devam eden 

köy Eğitmenleri de Cumaovasının Göl
cük köyünde köy tetkikleri yapmağa 
g.itmişle'l"dir. Ayrıca Cumaovası ve ci
var köylerinde de EnstilünUn sekizinci 
sınıf talebesi tetkikat ynp .naktadır. Bu 
talebe CumMvnsında köylüye bir mü
samere vermişler ve köy oyunları oy
ı.ayarak alaka uyandırmışlardır. 

----
Havayıci zaruriye ye 
fi yat tayin edilecek 

Dün iaşe müdürlüğünde bazı müesse
seler müdürlerinin iştirak eylediği bir 
toplantı yapılmış ve istişarelerde bulu
nulmuştur. 

Bu[;Ün fiat mürakabe komisyonu bir 
içtima akdedecektir, Bu toplantıda ha
vayicl zaruriye fiatleri, tarife teşbiti il
leri gözden geçirilecektir. Komi.yon 
belediyeden, bazı maddelere fiat tayin 
etmesini istiyecektir. 

----
Milli EmJlm idares!m2e 
ıac:f~•e dP.vam ed~o,. 
Milli emlak işlerinin tasfiyesi için def-

terdarlığın nezareti altındn aylardan be
ri devam eden çalışmnlar neticeye ynk
lasmıştır. Maliye vı>kaletince hazırlanan 
defterlere tzmirde mevcut milli emlAkin 
kavdı işleri ilerlemi tir. 

MC'veut 22000 kiisO.r emlak dosyası-

8'-'2 ho~ .. ı '"'1rflr PllilQli-. vf' muameleleri 
c.ı ter ae nazırianmaKtadır ı:suttin mua-

meleler bu esaa deftere geçirilince işle
rin tasfiyesi imUnı hasıl olacaktır. 

Her hafta milli emlAk satış işlerine 
devam edilmektedir. Ayda laAkal 100 
parça mülkün S&t.ı.§ muamelesi yapıl
maktadır. 

SIHHAr MVDURV 
IS'l' ANBUl.:A Gİ'ITİ 
Sıhhat müdüril Dr. Cevdet Saraçoğ

lu Y!nnl gUn mezuniyetle tstanbuta git
mlştır. 

---·----ZABrrADA 

Kızıleulluda bir 
manifatura va
~onu yandı 

iki ıilAfıtor. başından n ayaklann- teşckkülµmüı. düşmanın 37 tankını, as-
tlan tutmuş oldukları hBlde cest"di Vov- kcr dolu 50 kamyonunu ve toplarını :: 
vodnnın önüne ~,.tirdiler; yere. halıl~r tahrip etmiştir. Bütün bir katar yanmak 
Gzr .. iııe bırakıverdiler. Moskova, 6 (A.A) - Bu sabahki ~b- tehlikesi ti 

• Vo~oda, büvük biri$ görecekmiş ı?i- Jiğ : Dnn gece kıtalarırnız bütün cephe Dün saat 3 45 d : a.~ 
l:n yerınden kalktı, ceııede baktı. Ve boyunca muharebe etmişlerdir . 1 k • e araykoyilnden fz-
ölü olduğunn hükmetti. cesedi denize Bir tayyare grubumuz ceph~nin bat _ mı{e ge me t~ olan katarın 2332 numa· 
atmalarını emretti. sında düşmanın 45 tankını 160 ka ı ıa ıhı tvalif~onun .a bu1~an ve şehrimizde 

iki u·h d. kr • myo- Jnl (' tacırlere aıt olan kun· tl' 
s a şor cese ı le ar kaldıracak- nunu ve 156 motosik1et!ni tahrip ve bir mikdarda ve cc • 50 60 b" ı· ıye ı 

lan sırAda, Voyvodanın genç kansı: tabur piyadesini imha eylemiş ve l!J metindeki b m an d k- ın ıra kıy-
- Durunuz! Dedi. Sonra da ihtiyar tayyare dUşUnnüştür. benzeri man~~; 0 

uma, _çarşa~. ve 
koca!ına dönerek: Karadeniz donanması tayy 1 • d... rin Kızıl JJ .u a eşyası, şı~endufe-

- Velinimetim efendim; dedi. Bu düşmanın bir günde iki piya;: ı:~u : mesafedeçu S:yri ıstasyonuna 2 !rl1°metre 
ad_llr:',1 1 ~. ölmrmiş old~ğunu görmü\'rır- nu imha, 6 tankını, 33 zırhlı otomobil~~i yanmağn ha lamı ~~nda anı ol~k 
:usunu~? Maksadı fkr~~ et'dekt~ Bdu- asker yüklü 13 kamyonunu ve 5 topun~ olan şiddetliş rilz~firlarınsır:~~ri~~;:~!: 
.a ~ev an vermeme azım ır. en 1- tahrip eylem!şlerdir. süratlc. bllyüyerek biltü k 

aıne l!!kenc:f'! yaparsak. hile mevdana çı- ma ~hlikesine a·· .. ..n •. atan. yan-

· Zirai Asayi~i temine matuf olan yeni kanun çilt· :!~· !~iı':: i:::r~=fa'~~. ~ 
çinin zararını önliyecek.. DiZ bu nıiilahaza bile İngiltere ve Anıe-

Çiftçi mallarının korull!rlası hakkın- hayvan başına köylilden küçilk blr üo- riknnın yedi iktidnrlnnnda olan her şe" 
daki kanunun tatbikatına başlandığı ret alınacaktır. Bu ücret, köylünün bü- yi yaparak Rusynyı ayakta tutmağa çr 
malumdul". Bu kanun, senelerden beri yük ehemmiyet verdiği zirai asayişi te- hşmalan ne derece kat'i bir zaruret ol
devam eden bikUk bir davaya son vere- min yolunda Earfedilecek ve ücretler tu- duğunu anlatmağa kilidir. Almaıllar .. 
ceği için hususi hl rehemmiyet ~ımak- taı;iyle kMi derecede bekçiler istihda?' bu zarureti hissettikleri içindir ki, isd-
tadır. edılecek, karşılaşılan zararlar tazının · cal göstermektedirler. 

Zirai asayi~i temine matuf olan kanun edilecektir. Heyetler ceza tayin etmek 
hükümleri aUi.kadarların istifadesini te- salfilıiyeUnl de haiz olacaktır. ŞEVKE'l' BİLGJH 
mln edecek mahiyettedir. Yeni kanunla Koruma meclisleri layilsel değildirler. 
zirai asayiş z1man altına alınmış olmak- Bunların icrnatını mürakabe komlsyon-
tad'ır. Meselli bir mUstahsilin gece vakU lan milnıknbe edeceği gibi, hazırlaya- Llbyada vaziyette 
2cylinleri veya çift hayvanı çalın•nıştır. cağı bUtçclcri de tasdik edecektir. MU-
Bu zararı ika eden mutlaka tutulacak rakabe komisyonu şikayetler için de deiişiklik yok.. 
ve zararı tazmin edecektir. Aksi takdir- kıymetli bir .~erci ~lacaktır. Kahire, 6 (A.A) _ Orta ~,.k ordU-
de mutazarrır karşılaştığı zararı nlılka- Zirat asayışı temın yolunda kıymetli lan k -:ı.ı. tebl'ği· r---

d h tt 1 kt b . t kk""l ld w .. h d'lmt , ara.&"'.ının ı . 
ar eye en a aca ır. ırcr .~e u o uguna şup e e ı - Lib ada vazi ette hi bir değişiklik 
Yine knnuna göre ihtiyar heyetleri ve yen murakabe ve korunma meclisleri kt Y y ç 

belediyesi olan yt!rlerde belediye azası- lzmlr merkezinde faaliyete geçmiş bu- yo ur. ___ , ___ _ 
r.m, ziraat ve ticaret odalım azalariyle lunmaktadır. Korunma heyeti dUn içti
blrllktc seçecekleri koruma meclisleri ma ederek rlyasett? avukat Baha YörUğü 
bu kanunun bUkümlerini, tatbike me-- ve ikinci reisliğe de Abdullah Kitapçıyı 
murdur. Buna mukabil arazi başına ve seçmiştir. 
~~,~~..,.~~~ccıı:"'cıcıcaccıcacccıcıcıcıac 

Emniyet müdiifelüğünde Pasif Korıınma elılple-
yenf tayfııler- rf teftfs edildl-

Emniyet umum müdürlüğü Uçüncü İzınirin muhtelif mahalle ve semtlerin · 
şube mildilrlağilndcn tzmir Emniyet de vazife gören pasif korunma teşkil!t 
müdürlüğüne tayin edilen B. Mithat mensupları bUtün ekipleriyle birlikte 
Uykuç şehrimize gelerek yeni vazifesi- Kültürparkta yapılan b:r toplantıya iş
ne başlamıştır. B. Salt özgiir dilnd<'n iti- tirak etmişlerdir. 
haren devir muamelesini ifa etmektedir. Bunların faaliyeti gözden geçirilmiş
Ve terflnn tayin edildiği polis mektebi tir. Toplantıda vali, seferberlik mildlirü 
müdUrlüğil vazifesine başlamak üzere ve diğer bazı zeval ha:ı.ır bulunmuş ve 
Cumartesi günii tstanbula gidecektir. umwni bir teftiş yapılmıştır. 
İzmir emniyet krıdrosuna tayin cdilm 

emniyet limiri B Aziz Tüzün de dün 
gelmiştir. Kendisinin çalı~cağı kısım 
henüz tanyyiin etmemiştir Adli kısım 
riyasetini deruhte eylemesi muhtemel
dir. Adli kısım reisi B. Sım Erkan De
nizli emniyet flmjr}iğine tayin edildiği 
icin Perşembe günü lzmirden ayrılacak
tır. 
Bayraklı Başkomiseri B. İhsan Dener 

Karşıyaka Bnşkomise.rllğine tayin edil
miştir. 

'lf EH i 

;\iman ya dıni çember 
icine de alınacak . 

- BAŞTAJtAl~I l iNCI SABİFJo Dl~ · 
dildiğine göre güdülen ga~ e Alm.anyayn 
karşı din noktnsmdan bir çenberleme 
hareketi vücuda getirmektir. 

DÖilT TARAFLI MÜZAKERELER 
Londrn, 6 (A.A) - Niyuz Kronikl 

g:ızctcsin:.n Londrn muhabiri bildiriyor: 
Sanıldığına göre Nazı idaresi hakJnn

da Moskova. Amerika, İngiltere ve Pa
palık ara-.ında müzakereler ynpılmakta-

Tıre ceza hakimliğine Nevşehir sulh porun papalık tarafuıd~ ~~$l'i -~·ita. 
hakimi B. Kemal ödemiş ceza hakimli- naati takviye eder mahiyette görillınek

H 

Uzüm ve incir 
aafıfları 

- BAŞTARAFI 1 lNct SAHİFEllE • 
üzüm tarım aatıa kooperatifleri birliilo 
kalan yüzde otuzunu da tacirler vere
cektir. Stılan üzünllerin yüzde 35 ni ko-
operatifler birliği, yüzde 65 ni de tilo' 
car verecektir. Yani tacirler 3250 toCI 
üzüm ve 1500 ton incir teslim edecek" 
lerdir. 

iyi kalite incir sabşlannda dün c1fs'I 
bir durgunluk vardır. Diğer kalite mal
lar mutat Uzcre satılmıştır. ÜzUm pi18· 
sası hila hareketlidir. 

Jngilizlere göre 
• BAŞTARA.l"J J lNCİ S.\.üU'EDI'. • 

Düşmanın esas taarruzu merkez b81' 
~esinde yapılmakta olup Almanlar ti" 
malde ve cenuptan Moskova istikaıne" 
tinde taarruzlarını idame etmektedirW'• 

Taarruz her yerde anudane muka.r' 
metle karJllqınış ise de Almanlar b"!' 
terakkiler kaydetmiılercllr. Alman bir 
cumu çok muazzamdır. ihtimal ki HP' 
ler aon nutkunda mevzuu bahaettiii bl" 
yiik taarruz budur. 

ALMAN TAARRUZLARI BAK· 
KINDA TAFSiLAT 

ğine Sürt hakimi B. LUtfU tayin edilmiş- tedir. 
lerdir. • soc- Londra. G (A.A) - Leningradın d' 

Al l Ö nubundan Kırıma kadar iki bin ldlr 

Al ganistara lngiliz 
ve /\ uıların dostu 

• BAŞTABAn 1 INct SABİFIIDE -
ve lmqan betlnc.l kolu baklandaki son 
1 ngiliz - Sovyet tetebbüaü karpsında 
Afgan bükümetinln nasıl bir ahülamel-

man QTQ g re metrelik bir cephe üzerinde Alman tr 
• BA$TARAFI 1 JNCt SAHİFEDE. nrruzu bUtUn şiddetiyle devam etınd"' 

satı milessir bir surette bombalamışlar- tedir. Harkofa karşı yapılan taarruz _. 
dır. şiddetli olamdır. Şimalde dilşman g,_-

ALMANLARA GÖRE RUS Htt- lensk şimalinde V alday sırtlarını ~ 
CUMLAKININ AKİBETİ m$ ve Rostov şehri isti~ 

Berlin, 6 (A.A) - Askeri bir kaynak-· Moskovaya doğru bir yol acmağa teteb
tan bildlrHdiğ!ne göre &ı,evilde.r dün bUs etmiş ise de Sovyetlerin QD1c .-ır 
şark cephesinin şimal bölgesinde Alman dane mukavemetiyle ~. 

~e ~unacaiuu fimdiden tahmin ebnek mevzilerine karşı muvaffakıyetsizlikle Almanlar mahalU terakki) kay ... 
ıçln t henüz erkendir. Maamafih biten bir çok hücumlar yapmışlardır. rnişlerdir. Sovyet Alman :b1.ix.1 .. ..ia" 
mHelenin uzlapna yoliyle bal ed~ Bütün bu hilcumlar -~-Ll:rtüimn...:ı- de bu ha -Wl ı..-'~- . ~:;., ~ini tlr---L B 1~ ~u ~u.ı.. rot:Ailt ~da tafsilat y.,..-
g zan et . ıcçc& mah1mat vardır. Af• o~evikler insanca ağu· kayıplara uğra- Almanlar Kırım bölgesinde Bud eni or 
g8:nlst~n. lngiltere ve Rusya ile en ıaml- mışlardır. Bunlardan maada ~ler.ndc dularının mukabil taarruzı · ı! ~ 
mı munas;~etler idamesi~i candan ar- elli iki tonluk tanklar bulunan bir çok laşmaktadırlar. arıy 
r.u eder gıbıdlr. Alman aıanlannın ve tank ta kaybetmişlerdir. ş· iden ._,.. 
eksperlerinin hudut harici edilmeleri ALMAN HÖCUMIAKI Al ımala yapdanl Sovyet biicu~~ 
hali d Af · k w B ı· 6 man n mun so c:enahlannı tehlP" 

.. n ~ . ıanıs~~nın arşı}afncagı müş- er ın, (A.A) - Şark cephesinde ve muvasale hat 1 ~ 
k~ll~r ıçın kenduıne bazı teminat veril- halen yapılmakta olan büyiik taarruz iı;in ·ki he Ü lar ~ ser::s:., hıra bol 
~ıştır. Tayyare meydanlarında ve fab- çerçivcsi dahilinde Alman hava kuvvet- ettr~dc:C~1 7.en . e r . mec bit 
rık~larda ~~llanılan Alman eksperleri lcri bilhassa Sovyet1t?rin arkasındaki ia- dur~m da bu= u;~ tehlikeli 
yerı~e lngılız eksperleri verilecektir. şe kollarına ve demiryolu şebekesine ta • 

Tı~ret!e ve borsa iılerinde AJman hücumlar yapnuşlarclır. 30 tren ya kıs-
kr~d ılerinın yerini tutacak müh.im bir m~n veya tamamen tahrip edilmiştir". KJSACA 
btıkraz mevzuu bahistir. Dığer bir tren berhava olmuştur. • • • • • • • • 

Afganistandan Alman1ar Ye ltalyan- 20 düşman tayyaresi düsürülmilş ve reııın değil galiba.. 
EczAcı KEMAL K. AK1'AI 

lar .hareket ed~r etmez bu memleketin altı _tayyare de yerde tahrip edilmiştir .. 
lngıltere ve Hındistanla ticari münase- B:r çok demiryolu hattı. raylara yapı· 
betlerfnde büyük bir inkişaf haıııl ola- lan tam isabetlerle kesilmiştir. Alınan 
caktır. . . haberlere göre 4 ilk teşrin günü Sovyet..- Memleketimizde ilim ve irfan ,,,,. 

ingılız - Sovyet mahfilleri Alman ler 83 tayyare kaybetmişlerdir. Bunlar- ıtünkü halde değilken huriHat r~ 
mültecilerinden bir kısmının kendilerine dan 62 si hava muharebelerinde 12 si idi. Tekin olmıynn evler, görünen ebr" 
teslimini istemişlerdir. Bu mültecilerden dafi bataryalı.r tarafmdan ve dokuz.u da ler ve periler vardı. Bunlar elbette bl-
bıızılarının pasaport muameleleri mun- yerde tahrip edil.niştir. rer yalan ve hurafe idiler. lzmirde .,_ 
tazam olmadığından bu talebin yerine ISPAN\'OL TAYYARECİLERİ kadar perili ev. bu kadar cin, ecinni g&-
getirilmesi müşkülatla karaıla§mıyacak- CEPHEDE renler vardı. Bunlar bugün nerede ,,-
t neden görünmiyorlar > Çünkü irfan .. 

k"caktırl Cögsü üzerine atq koyunuz, ON BfNLERCE RUS KADINI derhal r . f ~şun:nuştur tzmırdt"n 
hc,...eıı kalkacaktır. FABUİKAl..ARDA ÇALIŞU'.OR ri I ye ı~en.~t aıye cıvardan bombalıı-

Cüzel fakat kıskanç ve hain Ageniko . ~-c su te arı etmek suretiyle ve çok 
bunları eöv)erken. VovvodAntn ıcmavc- Moskova, 6 (A.A) - Tas ajansı biJ. ~e /n şartlar altır.d~ he~ k~tarın di-
rinrf,.ki yanmış ateşi gÖ!!terdi. diriyor : On binlerce Sovyet kadını fab- ge vagonlarına nteşın sırnyetıne mani 

Vovvodanın bir emri üzerine silah- rikalarda silah altına alın.an erkeklerin el muş ve hem de eşyanın mühim bir kıs-
§orlardan birisi semaverden gümii!! ma- yerini işgal etmektedirler. mını ateşten kurtarmağa muvaffak ol-

·ı · · b. ld d lik muştur. fa ı e 1vı yanmış ır ııteş a ı ve e an- At,..,' ı..... uh 
Ln•., pöcrsü üzerine tuttu. Eıııııııııı1111111111111111111111111111111111111111ıııııu: k -ın se""'.I" z uru hakkında tahki-

Radolko hiç ses çıkarmadı! Hilil eczanesinden bildiriliyor: ~ at yapılmaktadır. 
A~en~ko, Sırbın yanına yaklaşh, eli- B. CAZIM BEZMEN 

ni al~ı uzerfne koydu: burada. giineşin SAYlN IZMIRLJLER =-§ BERAET ETTi 
ıaındıgı bir mermer hBrnreti hissetti: •• 

- Yasıyor! Dedi. üzerinde bir titi- E Altın rüya adiyle yaptığ,mız ko- E . Caz~~ Bı;zı;ıen mnnifntura rnilesscse-
•im olacaktır, ki ateş ile yanınca avaiia E lonyanın kokusundaki zevk ve san- :: 51 snhıbı mıllı korunma kanununa mu
Jc:ı.lkmadı. Rütün Sırplar. şeytan ile or- §ah bilrniyen Jzmirli kabul etmiyo- g ha~ harcke:--ıe bulunduğu iddiasiyle 
taktırlarl HarB~lerden bir zehirli yılan =ruz = adlıycyc ver!lmişti. ~örülen muhake
bul"':ı Retirlıılzl E S~n zamanlarda nltın rüya yerine~ medc suç sabıt ol.nadıgından bernet ka-

Cüzel fakat hain kadının emretti$?i §başka kolonyalar verildi~i öğreni- § l"<!rı verilmiştir. 
)'1lıın hemen P'etirildi: bu yılan Radoi- = voruz. Altın rüyııyı yalnız eczacı= Kemerde silah 
lco.,un S?Ögsü üzerine kondu. Havvan. §Kemal Aktaş yapar. Bilirsiniz bütün § f 
delikanlının P:ör?süne zehirli di!!lerini : Türkiyenin her tnrafında sevilerek: tJl'GS IPMRSI :vıtOı!dı 
1teçirec,.iti yerde, çöreklenerek ba!tnt E kuHanılmaktadır. : Kemerde :r.abıta tarafından geceleyin 
dn k111bl üzerine koydu ve uyumağa § Şimdiye kadar zevkinizi ok~mıt ~ b~r silah arnş~ırmnsı yapılmış ve &lih 
baıladıl § lı:.oku ~anryorsanır. altın rüya koku-: o~lu Mehmct ile Kadir o~lu Hüseyinde 

öfkesinden çıldıracak hale gelen :;: sıy]e hır defa lcıırşılaştınnıL : t.ırer bıçak: Ömer oğlu İbrahim ile Meh-
Agenika: :: O r.aman Hilal eczanesini bir da- ~ met oğlu Hliseyinde de birPr ustura bu-

- Tırnaklan arasına çivi çalnnız ı §ha takdir edecek aanabn taklit ita- : !unmuş, bunlar hakkında takibata baş-
Dlye emretti: §bul etmediğini bir daha gÖrmÜJ ola-§ lanmıştır. 

A.skerler bunu da yaptılar, on çivi- = caksınız. = Yine Kemerde Tene.keli mahallede 
yi on P umağına kaktılan halde. Rado- E D. 4 Hilil Eczanesi ~ .~hmet oğlu Halilin üzerinde bir tabanca 

:ımıııııuııummımu11111muu11111u11111111mı~ bulwunuş ve mii&ıdere edilmiştir. 

ır. Berl!n. 6 (A.A) - D. N. B. b:ldiri· ilim bugün bu gibi hurafit üzerinde ff-
IRANOAN ÇIKARILAN yor : lspany1>l hava kuvvetJerine men- 1it aılcılmış gibi müessir olmuı. reali-' 
fT AL YANLAR sup tayyare teşckkii:leri ilk defa ola· bir benlik ortalığa hakim olmuıtur. 

r~k doğu. cephesindeki carpısmalara iş- B · k ... ı.. 
tirak etmışler ve ilk zaferlerini kazan- W• cnım te in değil diye i~aret ~~ Sofya, 6 (A.A) - ltalyamn aabılc 

Tahran elçisi Porruci ile beraber han
dan memleketlerine dönmekte olan 
lt_alyanlar dün Sivilingrada gelmişler
dır. 

RCQQQQQ~~~N 

3S7 Jiler 
sevi,.. edilecek 

: bmir Yerli Askerlik Şubesinden: 
R 337 doğumlular ve bunlarla mua
~neleye tabi olanlarla muvazzaf hiz-

1 metlerini yapmamış yoklama ka
ç~~·· bakayalar ve hava teptilini : 
bıtırenler sevk edilecek.lerdir. Bu 
erat 10/10/941 cuma günü verli 
askerlilc tubesinde hazır bul~na
crıklardır. 

Toplanma Rfinünde hazır bulun
mayanlar haklarında bakaya. mua
melesi tatbik olunacaktır. 

~ım. lstanbulda .u bentlerine gide" 
mışlardır .. 3 ilk teşrinde İspanyol savaş Maslnk yoludur. Buraya gitmiş ol_. 
tayyarelcnnden mürekkt."'P küçük bir okuvucularım bı"lır" I M lak 1 Safi"' 
t "' kk""I h "d • er aı yo u e .. c u cep eye gı en yollarda Sov- yerden ayrılan iki tarafı ağaçlarla kr 
yet kollarına ve tanklarına hUcumlnr pelı uzun bir yoldur. Her nedense b.,. 
;:~~ v~ bu hücumlarda b:r çok mo- ra.sı otomobil kazalan için mük~ 
torlu nnkıl vasıtası tahrip ederek düş- bir yer oldu. ~ne gcçmezki Maslak yg
mana kanlı ağır kayıplar verdirmiştir.. lundn bir otomobil k.aza81 olmaınıt ol• ----
h~arp çok uzavaca~ 

- BASTA.RAFI 1 İ"liCf SAHİFEDE -
tmın bir veya iki yılda Alman fabrika
larının istihsalatını geçmesi için bütiln 
gayretler !apılmal ·dır. İngiltere yıkılır
sa Amenknn Demokrasisinden eser 
kalmıyacaktır. Amerikada Demokrasi 
?lürsc m~eketin adını değiştirmek 
ıcap edea?ktır. O andan itibart'n Ame-
r~a bir cografya mıntakasından başka 
hır şey olmıyacaktır. Ehemmiyetli cihet 
Hülerin bütün dünyayı bir tek adamın 
r.mri altına koymak için elinden geleni 
yaptığıdır. Bu vaziyete nihayet v2rmt-k 
için bizde istihsal mümkün olduğu ka
dar arttırılmalıdır.> 

sun. 
Yol dar değil, kalabalık değil. bıl 

kll7alara sebep ne) 
Bundan 35 - 40 sene evvelki z.ihni:r-' 

olsaydı. tekin değil denilirdi. Her hal
de bu M"'slalc yolunda k;,zalara eebd 
olan bir hususiyet var. Yolun etrafıfı' 
kaplıyan ağaçlar şoförlerin göznÜ ~ 
alıyor, yolu asude görmek, son ~~~ 
açmak zevkini mi uyandınyor. her ,.... 
de huna benzer biı sebebi olacak. 

Bence yolun yalnız fOSC bakıınınbı' 
d~<iil. ağac.l~nn gozu alışı hıı_,,-1!~ 
-ol~eler. akısler yapmam ihtimalı i-!1 

<izibel bakımdan da incelenmesi ı"' 
·ektir. Maslak yolunda vuku bula• ~ 
kadar kaza nazan dikkati celbetrneır 
dir. 
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1 Beş Damla Kan ; 
~ -' -
ı.nınıııııııırf ~~~~~!.!i~~~~~~.~~;;!,~~1 •wıııııııııı~ 

YAZAN: FREDRİK DAVİS 

~· ıneza~ıara, bu mıımyaltıl'G hürmet ıazımdır 
d11Jı1apı gibi muhafaza edilmez veya ıemizlifı 

içiln el sürUl:iirse vay haJimize! •• n 
••• J ••• 

-tun 
.... Şa llI:.YKELt {)ZERİNDE KAN- Rabengut tekrar . 
.... ~alde ısrar ediyorsunuz. - Burada ölmüştür artık! deili .. 
'«Uıe • ısrar ediyorum. . Hnlbuki burada tozdan, kiif kokusun· ı 
~ .rnUdürü Lionel Danham mnğlılp dan, hafif bir taaffünden başka hiç bir 
~: hır tavtrla lA.mbayı eline aldı ve şey yoktu. Salonun dip taraCuu büyük ı 
hı; ~~ta kendisini t&kip etmesi için ve yeşil bir perde ayırmakta idi; mUze 
~ben lŞarcti yaptı. müdürü perde ipini çekti ve perde m:ıl-
~ .. mıta bitmez tükenmez dereced~ dı; önlerinde yeşil Buda, büyük ve kor
lat4 gorUnen bir koridordan ilerliyor- kunç Buda, pek çok ve pek kıymetli 

..._ Ş.rnü~enin müdilril. yavaş sesle : t.ıışların b:le dehşet ve korkunçlu[tunu 
lııe~ . 1rndıye kadar pek az, kimse gör- saklıyamadığı heykel göründü. 
llııı ~ıniştir, belki de bu mevcudiye- Bu heykelde, di~er heykellerin hiç 
ttJltli • nlerin pek az olmasından ileri birisinde olmıyan bir a7.aınet ve dehşet 
'lla~·· Diye mınldandı. vardı. Çilnkü yeşil ve meçhul bir ına· 

iıı; ~ &ut, sağlam yapılı, uzun boylu denden dökillmUştü. Siyaha çeker ve· 
~ 5t!; o kndar şık ve temiz giyin- şil, yani boğularak ölmüşlerin renginde 
~t~ şu finda kendisini görenler şark idi.. Hem de bu Budarun yüzünde de 
~ <>teUn tnüzesinde d~ğil fakat en lüks boğulınU!f bir insanın mam.ara ve ren~i. 
~ilke dans salonlarında sanırdı. vardı! .. 
~ ~ t, böyle bir saatte ve bu yerde * 
ı, 1.k şı.k geyinmiş genç ne arıyordu? Rabengut, bir ikrah ve tiksinme ile 

!ııek ~nın müdürüne •Buda• yı gör- geri çekildi, ve : 
~gi lstediğ:ni söylediği halde müdür - Çok çirkin... Dedi.. Hadden !azla 
~ Budayı görmek istediğini hemen çirkin . 
'Q~ı!.. - Tabii, cilnkil fenalığın halisi b!uat 

Borsa 
"ÜZÜM 

785 Oztlm Tarım 
244 K. Taner 
142 İnan şirketi 
107 jiro ve şil. 

67 N. ÜzüıqcU 
46 Y. E. Bencuya 
37 M. Beşikçi 
34 Albayrak 
24 Emin Piyale 
44 Mehmet Sart 
14 İncir T. A. şi. 
8 Naci Elbirlik 

1552 YekOn 
69802 Eski yekan 
71354 Umumt yek<l.n 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
~o. 10 
No. 11 

tNcfn 
20~ S. Slileymano\•iç 
154 N. Üz.Umcü 
11 O S. Akımsar 
90 j. Kohen 
76 M. Beşikçi 
47 İ. Şinasi 
35 R. j. Franko 
32 A. Kamko 
24 Albayrak 
22 B. Mizrahl 

793 Yeklin 
44089 F...ski yekun 
44$82 Umumi yekfuı 

ZAHİRE 
28 Ton Susam 
76 Çu\•al Susam 
11 Bruya Pamuk 

40 50 
40 
40 
45 
41 
41 
41 50 
51 50 
37 50 
43 25 
40 50 
46 75 

15 25 
14 
11 5-0 
15 25 
13 
18 
14 25 
14 
23 50 
14 

51 
50 
46 
45 
41 50 
44 
42 50 
50 
42 50 
44 25 
40 50 
46 75 

40 50 
41 !lO 
43 50 
47 50 
52 

19 50 
20 
24 
15 25 
24 
18 50 
14 25 
14 
23 50 
14 

38 50 39 

15 
'iıı LRencin elinde, gUndUz veya gece- kendisidir. Her tarafa ölilm ve felfıkct 
~;::-~angl saatinde müzeyi ziyaret sacmaktadır.. 1 :""'A,N,Ei.;i"i/ı-:iJij)y1Ös·Ü .. : \ a ""'--egi hakkında bir em!mame var- Genç adam, heykele yaklaştt. beyke- : • .....: .. : 
~h U?un için milze müdüriinün, Bu- lin tarihçesini havi olan asılı şu etiketi : R lJ G O N K t} I' R O U it 1\ M : 
~ ~Yaret hususundaki talebine baş- okudu: : .... ,.... ----- .... ,.,,. 
~~ i.l rnukabelesine imkfın yoktu ve cBu mühip Buda heykeli. bu meçh_ul 7 30 Program ve memleket saat ayarı 
~netıgutu •Buda•nın bütün buda hey- madend~n :rapılmı., ola:ı tek hey~eldı_:· 7:a:ı Milzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.0rı 

Yeniden büyük bir parti 
~f/3~« Müstahzarları 

Gelmiştir. i~inde PRON'J'OSİL DE VARDIR.. 

Bütün 
» ~~cc Sıtma ve frengi ildçları 

Kızılaydan yeniden tedarik edilebilir 
~ <JJ~cc Diş tellalleti müstahzarları 

ve bir ~oıı 

»~me'lkecc Serum ve ClfdGl'I da 

tefırar gelmiştir-

Biitün 

Haçlar 
t-czanet~rden 

tedarik edilebilir .. 
~~-. ...... ısııımı11JC11111 .. 111:1111mzz•ız11m•r:ız@ ........ lt81Nf!i1iilll .. S11a.1 ...... ,,, 

Viliyet Daimi encümeninden: 
lzmir merkez şehit Fazıl bey okulunun 496 lira 63 kuruı keşif bedelli ta· 

miratı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve keşif n-
poru her gün Maarif müdürlüğünde görülebilir. isteklilerin ehliyet vesikaları 
ve 3 7 lira 2 5 kuruşluk teminat makbuzları ile ihale günü olan 9 birincl teş
rin 1941 pcl'}embe günü saat 1 1 de encümene müracaatlan ilan olunur. 
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• 

MA.DEH Kömürleri 
En ucuz ,en temiz Kok, sömikok ve 

sair maden kömürleri en ehven şart
larla bizden temin edilebilir. Kö
mürleriniz, nakliye ve hamaliye de 
bize ait olmak üzere yazıhanenizin. 
evinizin deposuna kadar yerleştirilir. 
Müracaat yeri : Fevzi paşa Bul

varı No. 7 .. Telefon : 3304 
Satış deposu : Kestane pazarı 
Bardakçılar sokak No. 3 

ABİDİN OKTAY 

BERGAMA SULH HUKUK MAH
KEMESfNDEN: 

Bergamanm Kurtuluş mahallesinden 
Sebzeci tlyas özyeşil ile aynı mahalle-
den Ahmet Özye.şil dolaplı bahçe sakok 
J2 numarada Nuri kansı Hürmüz arala· 
rında hL-;seyi şayi:ılı ve tapu dairesinin 
15/ 7/941 tarih ve 128 numarasında ka· 
yıtlı 350 lira kıymet muhammeneli Rab· 
mi bey mahallesinde kain bir bap hane-
nin izaleyi şuyu zımnında satılması hak
kında Be~ama sulh hukuk mahkeme
~inde sadir olan 2/9/ 941 tarih "' 
&34/314 numaralı ilfun mucibince mez. 
ktı..r hane açık arttırma suretiyle ve ~ 
ra kanunu bükUmlerine tevfikan satı· 
lığa çıkarılmıştır. 

Birinci arttırma 20/10/941 Pazartesi 
gUnU saat 15 de ve ikinci arttırma 
5/11/941 Çarşamba gUnU saat 15 de 
liergama mahkeme başltAtipliğinde ya· 
pılacaktır . 

Müzayededen miltevellil bilQmum 
rr..asarifat ve dellAliye müşteriye aittir. 

Talip olanların yüzde yedi buçuk niJI. 
betinde para depo etmeleri ve faz.la lza. 
hat almak isteyenlerin mahkeme b-ı
kitabetine müracaatları ilfin olunur. 

4194 (2186) 

~ ........... ~ .............. ~ ,,, 
~ ~vkarnsuıda tek olan Budanın yanı- Çok esk_ı b:r adet v~hıle. heykelı do- Müzik pl. 8 30 • 8.45 Evin saat!.. 12.~0 
~ e rnecbur kaldı. kerken ıcabında muce\ berat saklamak p aın ve memleket saat ayarı, 12.33 9"'.tı•im 
~ de.ıı Ve uzun koridoru geçtikten snn- üzere heykelin içinde bOş bir yer hıra- ~:~g_~ . Türkçe plaklar 12.45 Ajans ha· 
~ ltılld~ bir kapı önilnde durdular. MU- kılmıştır. ~riya san~me tcberril c<li- berf~ri · 13.oo Müzik : Tiirkce plaklar •.. 
~: Uru bu kapının cok karısık ol:m len kıymeth mUcevherler ve taşlan 13 30 _ 14 OO Mi.iz.ik pl. 18.00 Pı·ogrc:ım ve 
~ ac:rnak için oldukça fazla bir böyle kendi _boşluğunda saklarl~~· Fakat ~~ınleket saat ayarı 18.03 .Milzik : Rad-

ELSAMITCL K!RALIK ODALAR 
Bir!nci Kordonda kain bir evin bir 

veya iki odası kiralıktır. Taliplerin 
bir bayan ve yahut ana laz olması 
şarttır. İstekJilerin Tayyare slnema
sı sırasında bakkal Haydara mUra
caatleri .• .\sıı U~b. mukaddes hır kıymet alnn bu nıucevher- al 1-estrası 19.00 Müzik : Fasıl 

Si illi.ize buradan başlıyordu: •$ark lerin, kudsiyeti haiz ve mabud heykeli- ho 
5 
f o;t) ~~ 'Memleket snat nyan ve 

~ ~rleri toplama .cemiyeti• nin ~k nin mensup olduf:u nuıbed insanların- A~yc ı ~be leri 19 45 Serbest 10 Dnki. 
dıı.. tli eşyası işte burada htfzediliyor- ~~n b.~s~a kimselerin lin.e. ?eçmemcsi k~~n;9_55 ~~üzik : Saz eserleri ''e ovun 
~ • • . • . ı~ın buy_uk v~ ~ok defa .~hırlı, csraren- h::ıvalun .. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 

~~il Soğuk ~ır salona wrdıkle:I '\'tlKı_t gız ted.hı.rle~ ıttıhaz eclılır. Bu. mabud Müzik pl 21 00 Ziraat takvimi 21.10 
~at~~~ ihtıyarsız olarak urperd:. heykelını Çınden Avrupaya getiren va- M .. ik l 21 '.>Q Konusma (100 sene ön
tıi} ._;tındin bile, bövlece mumyalıır. pur, Miyami limanına izahı ~ayri kıı~il cc u~nsıt~;aşı~;~rduk..) 21.45 Miizik : KHl.
~\'i duknlan, korkunç maskeler ve sartlrır altında ve heykelden başka hıç "k T .. k müziği progromı 22.30 lVIcm
~ 8ekiJli sanemlerle dolu bir salon bir kimse bulunmadığı hnlde vannıştır.• ~\ ~t ~ t a ·an ainns haberleri. borsa-
'~ol'"kutuyoı:c1u. Gece, müdil~in - R f TM t• L> 1 - ı::~ fi;~~ri..~ 22.4!1 Mü1.ik pl. 22.55-23.00 
~ ttıı••~~r ıa.~barun h~ule getir- Yarınki program ve kapanış .. 
,""gj l.._q..::ııamk ~ol~eJer, lŞıgtn QZ vnr- s· t 
~ ıuş köşe ve ~ölgelikler salonun kor- ın ı?a pur aar
~ 'tJ Seklini b!r derece daha arthrmı~ 
~ - ı.tt Şarkın mabudları kin ta.cıav· 
~ d~ tahayyOl ettikleri korkunç şekll
~tlıunursek bu salonun ne kadar 

ruza \ıl ugrarsa 
'Ilı~ bir manmrava malik olduğt.iııu .a _ rik Sin .u, 
" ~ gUçHlk ~kmeyiz.. ~e a gapura msa .. 
'~ : dalaa için yapabileceaı '-\U'&da ne için küf kokum ft ta- varclıml in.wHtereye 
'-tİ 'la?-•• Diye sordu.. " ~ 
, ~Ur, b:raı: te1!$1nı ~k1ar gibi : blldirdL. 
~ 1 . llnktı bu salonda bir sUrU mum- Manııı~. 6 (A.A) - Resmt bir sözeli 
~~de kurumuş cesetler bulunan tarafından yapılan beyanata göre Büyük 
~ vardır .. Uzzı'k ~rkta mukadde.o;; Britanyanın uzak şark kuvvetleri ba~-

bu mezarlara. bu mumyalara kumandam General Brook Popham ve 
~ M}lzımdır. Oldukları ,rtbi muha- Amerikan Birleşik devletlerinin Filipin
~ -'"Ufllez veya temizJik için el sürU- deki kuvvetleri başkumandanı Genl'ral 
~ Vay hallmlı:e... Dünyanın bUtOn Mac Arthur Uç gün süren konferansla
"~i erı üzerimize yağar! .• Diye cevap rının Pazar glioü yapılan son toplantı-

!tQ.. sında meselelerin bUtUn safhalarını tet-
~t bengut mUze mUdürUne baktı; f• kik etmişlerdir. Al!kalı memurlann 
' ' Rıbi bir adamdı: eski zaman pa~ö- müşterek bir İngiliz - Amerikan askerl 
ti ~t~ gibi kuru.mus derileri, kemikle- hareketi hakkında kat'l bir anlaşmanın 
, tine yapısmış idi.. mevcudiyetini inkar etme-kte :levam 

' ~llrada sakin oldulunuza göre bu etmelerine rağmen müşahitlerin zannet
l.ıı'dokular sizi rahatsız: etm:yor mu? tiklerine göre Singapura bir taarnrz vu-

1.1 Ur D h ..htJ ır. l k lmu takdirinde Aınerikalılardan ne gibi 

~' lla an am. ~~~~ne ca ~şara : Lir yardım beklenebUeceğini General 

~ '--~. Ha... Benı mı... Dedı.. Bu p h b ld 
~nf d y op ama i irmiştir. 

tı..~ m meı:anm ır.. ani son ne- 1 k J b k 
~'"'U~~ sonra beni asıl yerime, mer.a· Fi ipin uvvl"t eri aş umandanı Ge-
.;:'111 Rot(l d h r.eral Duglas Mnc Arthur uzak şark 
~ b rUnceye ka nr ayatta rneuı· kuvvetleri baskunıandanı General Sir 
l ~ -Urasıdır!.. • 
)~hanın ziyası bu Slrada mildürUn Brook dün ManilH\da yaptıkları bir mü-
~ ı.~U dnhn iyi ~österiyordu: Raben- Iakattan sonra Çin generali ile de görüşt; 1.an için müdüriin b:r deli oldu· müşlerJir. 
~~ Ükınetti!. Çünkü Danhamın ~iiz · --------------
,; l'ıl~ tam bir deli bakışı vardı. Fakat 
~Q~li. ır~ın kadar bir cabuklukla geçti. 
., : t '.Vıne tabi! ve sakin halini al<lı, 

'L· ~~Ulfen beni takip edin!z! •. Dedi.. UAHİLh'I'~ l\1ÜTEHASSISI 
~d llda ilerlediler ve çelik bir kapı MUA \'~NEHANE : ikinci Beyler 

V' İe durdular .. Müze müdürü : sokak No. 25 
.ı; lıı~e, istediğiniz buradadır! Dedi... TEJ.EFON 3956.. ( 
~ı{~ ~~~if düğmeleri muayyen bir .... ~-Y...'r<...~'- ~ ·' , .._ • _._ ~ 

!'.lnd ıl:nde bastı ve çelik kapı ken-
).iUı:J· en ncıldı .. 

ı . ..' ll Ur, gayet vavaş bir sesle : 
~~il 1b;Yesi1 Buda• yı bir çok sene
ı(t!i. rı ri burada kapCıh tutuyoruz .. 
~~ i"·l·ln~tlerindc.>n baskalannı muha
~ ~,, Tt~ böyle harekete mecbur kaldık. 
, 1tı \·n ııl.l('n~ut, vfıkıa bu büyüye. scytn
bV~ıl tıBc-:ı~ı islere inanmam .. Fakat hu 
~tı ~·ı- ııda. ya gelince •. Bu, cok mel
>~h--;rı. ~e\•dir. Bu heykeli bulanlann 
~~!'tı~ ırı 1-•liimleri, iznhı mümkün olmı
'tt nı Qsrarengiz ve korkunc ölümler
~ t ~~ 1~:1 ~ icin bu heykeli lanetin biz-
~~ıı~. rı ısı imiş ~ibi k:Ut altında tutu-

•tı~ 
~' ~Qnr.ut sakin sakin · 
~ •;)l.J h . • 
~ ~tırı 

1 
alrle bu karlar znman bu oda-

'• •lı ~; 1 o.~<hı~una göre ölmi.istür artık 
) lld~rı ~ E:mleri uzaklara daldı; kendi-
~"~ b·:ışka hic bir kimsenin göremi
~ lu~ ır şeve baktı. 
~~~~;~ llltidii rii o kadar şiddetli bir 
~:ı "''r• ~·arıtı ki az d:ıha elindeki lam
\>~lt- b ~Uştı~·orclu. Oiirt farafına dik
~I V,~n tı : F.skicfon bildi~i şeylerılen. 
\i llı;ırı::ın he~·kellerinden, mumyalar· 

İll'cJa ardan beri boş duran eski me
n başka bir şey göremedi : 

BERGAMA SULH HUKUK MAH
KE.MEStNDEN: 
Bergamanın Selçuk mahallesinnen 

Osmaniyeli Mustafo oğlu t?rahim Yaf!ız 
ile Rahmi bey mahallesinden Osmani
yeli Mustafa karısı Hdtice ve kıı.ı Fatma 
cralarında hisseyi ~yialı Rahmi bey 
mahallesinden Sipahi soka~ında 17 nu
marada ve tapunurı Ffı:ıziran 934 tarih ve 
45 numarasında knyıtlı 400 lira kıymet 
muhammem•li hant-nin izaleyi şuyu zım
:nında satılmasına dair Berjtama sıılh 
l•ukuk hilkimliğincien sadir olım 
15/7/941 tarih ve 3441257 numaralı na-
:nı iizerine ar;ık arttınna suretiyle icra 
\ e iflas kanunu hükümlerine tevfikan 
satılığa çıkarılmıştır 

Birinci arttırmu 20/10/941 Pazartesi 
günü saat 15 de ve ikinci arttırma 
~·/11/941 Çarşamba gi.inü saat 15 de 
Bt>rgaına mahkeme bsışkitabetinde yapı
lacaktır. 

Müzayededen mütevellit bih'.lmum 
masarifat ve dellal:ye müşteriye ait olup 
talip olanların yüzde yedi buçuk niı:;hc
tinde para depo etmeleri ve fazla izahat 
almak isteyenlerin mahkeme başkitab~ 
tine müracaatları ilfin olunur. 

4193 (2187) 

KEMAi PAŞA ASLtYE MAHKE
MES1NDEN: 
Kemalpaşa Hilal caddesinde otomobil

ci Tahir Erkul tarafından KemalpaşadA 
Mustafa Karakaş ve anası Mehri:r-ar. 
Karakaş ve nam diğeri Mehriınah al,.yh
lerine ikame eylediği şuyuun lz..~lesı 
davası üzerine sulh hukuk mahkt.mesin· 
den verilen 941/114 sayıh ve 7/8/941 
tarihli kararla şuyuun izalesi talep olu
nan bağın kabiliye1i taksimiycsi otnıa
dığından bilmUzayede ~tı1.arak bedel~
r.in verese arasında taksımme dair itti
haz olunan karar iizerine Kemalpasanın 
tnucak köyünün Yarbaşı namı d:~rıi 
Katırcıpınarı me,•kiinde vaki şa"k~n 
garben sahihi millk cenuben sahıbi 
mülk, şimalen çay ve Emanol Jozef llP. 
çevrili 9100 M M bir parça 800 lira kıy
meti muhammeneli bağ açık arttırma 
suretiyle satılığa çıkarılmıştır. 30110/941 
Perşembe günil saat 11 den 12 ye kadar 
Kemalpaşa sulh hukuk mahkeme.>ınde 
yapılacak birinci arttırmada teklif edı · 
lecek bedeli mchammen kıymetinin 
yüzde 75 şini bulduğu takdirde iha·r 
edi1ecektir: Böyle bir bedel elde edi~· 
mediği takdirde müşterinin teahhüdi\ 
baki kalmak ŞLirtiyle arttrnna on g>in 
uzatnlacaktır 10/111941 Pazartesi ay-:ı. 
saatte yapı]aC'ak ikinci arttırmasın.-i:.ı 
teklif olunacak en fazla ve en son bir 
bedel mukabilinde ihale olunacaktır 
almak isteyenlerin muhammen kıym.? 
tine göre yil?:de yedi buçuk nisbetindı! 
pey akçası veya milli ve muteber bir 
banka mektubu ile ihale vaktinde K~ 
malpa~a sulh hukuk mahkı>mesinde hıı· 
zır bulunmaları ve fazla izahat almak i~
teyenlerin bugiinden itibaren hPrk~sin 
görebilmesine açık bulunan şartnameyi 
tetkik elmt'leri ve bu mülk üzerinde bir 
guna hak ve alacaklım bulunanların on 
bes gün içinde vPnkalariyle sulh hukuk 
mahke'lllesine müracaatları aksi hn' 1r 
hakları tapu c;iriliyle ı::ahit olmayanhrın 
paylaşmadan hariç kalacakları ilan olu-
nur. 4190 (2184) 

TtRE ASLtYE HUKUK HAKtl\~Lt
ôlNDEN: 

Tirenin Ertugral mahallesinden Y:ılın
ayak sokaf!ında 3 numaralı e\·de Ab.ml
lah kızı Emine Siler tarnfınclan nerıJz
linin Hon:ız nahiyesiıin C'.lmalı köyi.in
den 1:Ü!l doğumlu Hasan oğlu Me'ımE:t 
Ali aleyhine Tire asliye hukuk ml~kr.
mesine · ıkame eylediği boşanma c.iiivası· 
nın cari muhakemesinde: 

Müddeialeyhin ikametgahının meçhu
liyetine binaen mahkemece ilaneu tebli
gat icrasınn karar verilerl'k tayin olu
nan duruşma gür.ünde isbatı vüc·ıı: et
nıediğinden hakkında gıyap kararı :•tı
haz edilerek müd-:lcinin şahitlerinin isti
maına duruşmanın 31/Teşrinevvei/9H 
Cuma günü saat 10 na talik edildiğirı:: .... n 
müddeialeyhin tarihi ilandan itil:ıaren 
yapılan muameleyt> beş gün iç.indi? itiraz 
etmesi itiraz etmeditl takdirde b::- ~ahn 
ınahkemeye kabul olunmıyacağı hukuk 
usulü muhakemeleri kanunun 402 V:? 

405 nci maddeleri mucibince teb.igat 
makamına kı:lim olmak üzere il.tın olu· 
nur. 4189 (2182) 

İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski D ELSOÖ-UKLUÖ-U, İdrar zorluğu, me
sane ve Prostat iltihabı, Sist!t ve Koli Sistitlere.. Böbrek rahatsızlıklarına 
karşı en mükemmel ilaç BELSAMİ1'0L'dur. BELSAMİTOL kullananlar 
yukarıda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Eczanelerde bulunur •. 
Satış Deposu : S:iınl Aksu Bah~ekapı iş Bankası arkasında Rahvnncvılar 

• ~-- --:vnli:"'?iml Sokak No. 5 ... ' *'* 
İS'J' ANBUL BEL DİYESiHDEN : 

Osküdar meydanında yaptırılacak mozayik parke kaldınm inşaah kapalı 
zarf usuliüle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 59931 lira 56 kuruş ve 
ilk teminatı 4246 Ira 58 kuruştur. Mukavele eksiltme bayındırlık işleri g~ 
nel hususi ve fenni şartnameleri proje kesif huli'ısasiyle buna müteferri diğer 
evrak 300 kuruş mukabilinde vilayet nafin müdürlüğünden alınacaktır. 

ihale 14/ I 0/941 salı günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat malc.buz veya mektupları ihale tarihinden 8 gün ev• 

vel vi!aye nafia müdürlüğüne müracaatla alacalc.lan fenni ehliyet ve 94 l yı· 
lına alt ticaret odası vesikalariyle imzalı şartname ve kanunen ibrazı liızım
gden diğer vesaik ile 2490 numaralı kanonun tarifatJ çevresinde hanrlaya
caklan teklif mektuplannı ihcJe günü uat 14 de kadar daimi encümene ver-
meleri IAzlmdır. 29 3 7 11 39 79 (2125) 

Vilivet Daimi encümeninden: 
1682 lira 4 7 kurut ke~if bedeUI Torbalı okulu tamirah 1S gün müddetle 

açak eksiltmeye konulmuııtur. Şartname ve keşif raporu her ııün Maarif mil
dürlü~nde görülebilir. Talip olanların ehliyet vesikalan ve 126 lira 20 ku-
ru,Ju~ !~minat maltbuzlan ile ihale günü olan 9 birinci tqrln 194 1 perşem
be ırunu uat 11 de encümene müracaattan ilin olunur. 

21 1 " 7 4006 (2115) 
~--~~~~~~~~~-

1 Z M J R TRAMVAY VE ELEK'J'RİK TURK 
ANONiM SIRKE'.l'JHDEN : 

Şirketimizin ihtiyacl bulunduğu. plan tab'etmeğe mahıuı, Ozalit kağıdı aa
bn alınacaiından, ellerinde bulunup ta bunlan satmaya talip olanlann şifahen 
veya tahriren fiat teklifinde bulunmalan ilAn olunur. 5 7 (2176) 

ÔÖRETIV:EN ARANIYOR 
Sağır Dilsiz ue Körler müessesesi rnüdfiıtlü· 
ğünden: 

Müessesemizde (50) lira ücretli bir muallimlik açıkbr. Muallim mektebi 
mezunlanndan isteklilerin müesseseden eartları öiZrenmesi 

7 10 4195 (2189) 

izmil' Manifaturacılar Birllıf!lnzlen : 
9/I0/1941 per,embe s.rünü saat 14 te yeni manifaturacılar çarşısında ka

in lcendi binaaında birli~imiz umumi heyet toplantuı yapılacağından birli• 
ğimi7de kavıtlı azalann teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 

Birlik ana nizamnamesinin 
Birinci maddesinde tadilat 4191 (2185) 

Vilci)'et DaJmi EncB.imenJnden : 
Tire kazasında üst lc.ısmı idarei hususiye binası olarak kullanılan ve alt 

k••mı da kiraya verilerek gazino olarak istimal edilen binanın tanzim olunan 
62 5 lira 4 7 kuruşluk keşifname~i mucibince tamiri yapılmak üzere 2/ 10/ 94 ı 
tarihinden itibaren 15 5:tÜn miiddetle eksiltmeye konulmustur. 

Gerek tamire ait keşifnamevi ıı:örmek ve ıı:erekse tamir şartlarını öiıren• 
mek isteyenlerin her ıı:ün muhasebei hususiye müdürüvcıi varidat kalemine 
ve eksiltmeye girmek isteyenlerinde ihale tarihi olan 16/ 10/941 tarihine 
müsadif perşembe $tÜnÜ saat 1 1 de % 7 ,5 depozito makhu7.lnrJ ile birlikte 
vilayet daimi encümenine müracnntları illin olunur. 4126 ( 2181) 

~OLVADİ?l !JEL!EDİYESiHDEH: 
Belediyemiz kara değirmeninde çalışmak üzere 30 otuz 1ira avlık \icretli 

un fabrikalarında çalısmış bir taşçıva ihtivacımı:z vardır. Taliplerin 15 /X/ 
941 tarihine kadar belediyemize müracaat etmeleri ilan olunur. 

7 9 1 1 4186 ( 2 188) 

Birinci sınıf mfH<'hassıs Doktor 

Demir AH Kamçı~lu 
Cilt ve Tenasül hnstnlıklan ve 
ELEKTRti{ TEUA Viumt 

Hirinci Beyler Sokairı No. 55 .. lzmit 
1-:lhamra Sineması arl:nsııdn sabatı· 
lan akşama kadar hastalannı kabul 
eder •• 

Tfo.'LEFON: M79 (469) , 

SEFERtH.tSAR 1CRA MEMURLU· 
CUNDAN: 

Seferihisar Camlikebir ınahalleslndeQ 
Hatice Fahriye Terzioğluna masrasm 
1500 lira borçlu aynı mahalledPn Mu.
tafa kansı Münteha Terzioğlunun it
bu borcundan dolayı tahtı hacze alınıp 
borcun temini lstif~ı zımnında satılma.. 
sına karar verilen Seferihisarıo Cami&. 
kebir mahallesinde k!in sağ tarafı H~ 
fız Akif efendi hanesi sol tarafı borçlu
nun hanesi arkası borçlunun barımı. 
cephesi yol ile mahdut fevkani iki 00. 
laht.ııni iki oda bir mutbak ve bir mlk• 
dar avluyu müştemil 1300 lira muhıı~ 
men kıymetli hane 4/10/941 gününden 
itibaren açık arttırma suretiyle satılığa 
çıkanlmıştır. 

1 - Arttırma peşin para ile yapıla
caktır. 

2 - Talip olanlar yUıde yedi buçuk 
teminat akçası veya milli bir bankanuı 
teahhilt mektubunu ibraz etmeleri ~ 
zundır. 

3 - Satış 4/101941 gUnünden başlıya
rak 4/11/941 Salı günü saat 13 de Se-a 
forihisar Kurtuluş meydanında icra kl
lınacaktır. 

4 - tşbu gayri menkule sürülmil~ 
pey muhammen kıymeotinin yüzde yet.
ır.iş beşi bulmndığı takdirde en son art
tıranır. teahhüdü baki kalmak şart.yle 
arttırma on gün daha temdit edi!Prek 
14/ 11/941 Cuma günü saat 10 da aynı 
yerde yapılacağı ve ikinci arttırmada 
da sürült>n hey her ne olursa olsun katli 
ihalesi icrn kılınacaktır. 

5 - Arttırma şartnamesi 4/10/941 
gününden itibaren Seferihisar icra dal• 
ıesinde açık bulundunılmaktadır. D~ha 
ziyade tafsilat almak isteyenler Seferi· 
hisar icra dairesine müracaat edebi.lir
ler. 

6 - lşbu gayri menkul üzerinde ipotek 
rehin ve irtifak hakları gibi bir 
iddiada bulunan tarihi ilandan it'.baı en 
yirmi gün içinde daırei icraya evr:ıkı 
müsbiteleri ile birlikte mürar:-ıat t.!tme
leri lflzımdır. Aksi takdirde tapu sici1in· 
de mukay~·et olmıynn hu.susa ~ııı nazarı 
itibara alınmıyacağı ilan olıınur. 

4188 (2183) 

Ai?rıları dindirir 
ROMATiZMA, BAŞ, DIS. Sl"JIR ve BEL ağrıları ile soğuk alıonlığından 

ileri gelen vücut KlRlKLICI. NEZLE ve CRlP hastalıktan D E R M A N 
kaşelerile derhal geçer, icabında günde 1 • 3 ka~e alınır, her eczanede bu
lunur. 



SAHiFE 4 YF.NI AS'IR 
EY __ cc::ı::sz:wc !ZU 

SİYASİ VAZiYEr 

Bitaraflık kanunla
rının ilgası A meri
ka nı n harbe gir
ınesi demektir 

Bu takdirde Japon va· 

Askeri vozi vet AMERİKA VE HARP 
----

Almaıil ta~rruzu Bitaraflık kanu
Rusların en has-
sas noktasına 

müteveccih 

nunun tadili 
pro.iesi ta
mamlandı 

-·-...o-..-----

Hava akınları 

Italya bomba
landı, Af .rikada 
kar!-ılıklı hü-;s. 

cumlar old'ı 
nın da harbe girmesi Almanlar Rus orduları-

pek şüohelidir nı ikiye ayırmak istiyo~· 
SIMDILI~ YALNIZ TfC~RET itaı:tanl~ usoı-
... YAPURLARt Sil AH· ıumn da bil' çok :ingiliz 

-o-- lar, Leningradda müda· 
Rus harbinde 17eni. saf· !aaya geçtiler .. 

LANOIRILAC~K esiri ve harp malzemesi 

ha • Sonbaharda Jtal• Radyo gazetesine göre şark cephcsin
"O"a taarruz edilmesi <leki h~rekt~t bak~nda her iki tnraf res· 

- ..... r --- ele geçirilmiş 
Va,,mglon, 6 (A.A) - Pazar tatilini Roma, 6 (A.A) - İtalyan tebliği: Diln 

"' °' 1ı I mi teblığler:ndc dun aydınlatıcı haberler 
nlU teme .. vcrmemiş1crdir. Hat~ Almnnlar, hava 

• . .. . . harekatı baklanda mahal ve mevki isml. 
Radyo g?Ze~e g~re Hf tlerın .n~t- biJe vermekten çekinmişlerdir. Bu iti-

kunda bahis etti(:P .. şü~ullil ve bUy~n- barla, başladığı söylenilen btiyük Alman 
taarruzi hareketi dunJanın her taraf .. taarruzu günün en ehemmiyetli mese
da alaka uyandırmıştır. Fakat her ıkı Jesi olmaktadır. 
taraf ta hareket hakkında esaslı maJQ. Londraya göre Alman btiyük tnarru
mat vermemekte~ir. Ct:phe boyunda zu b:ışlamışbr. bu taarruz şimalde İl-
~ışmalar haberinden başka :fcvkala- ··ı .. d M k d 

geçinnek için dün Beyaz saraydan ay- öğleden sonrn dUşmnn tayyareleri Ka
nlan B. Ruzvelt bu akşnm veya Salı sa- tr.ma şehri üzerinrle uçmuşlar ve bir 
babı (Bu sabah) Vaşlngtona dönecek- mikclf!r infil?lr ve yangın bombalan at
tir. Bitaraflık kanununun tadili hakkın- mışlardır halkt.ın dört kisi ölmüştiir. 
daki proje tamanılnnmışsa da reisicüm- Avcılarımız biri bomba, diğeri avcı iki 
bur henüz kat'ı kararını vermemiştir, düc:man tayvaresini diisürmüşicrdir. 
Salı günü (Bugün) ynpılacak olan top- Sireneikada dü!mtan tayyareleri Bar
Jantıda Ruzvelt Parlamentodan neler is- t diya ve Bingaz.iy.e hücum etmişlerdir. 
teyeceğini anlııtacakhr. Ruzvelt şimdilik Atılan bombalar ikametrahlarda hasar 
yalnız ticaret vapurlarının siltthlandınl- yapmışlardır. Yedi kişi yaralanmıştır. 
masını isteyecektir. Düşman tayyareleri Cebelde İtalyan-

_ .. ___ ,., !ann sakin bulunduklan kövleri mitral-d · ki f1 ld ğu bilıf ·1 ktcd' men go un en os ovaya, cenuptan a 
B

e ın ~l nr1o . 1~ _, Hı~ıtlm~me mlır. yine Moskova istikametine tevcih edil-
u se ...... ., e, ngı :7.ıer, ı erın me e- kt dir 

General ,, ':-aketinde bir nikbinlik havası yaratmak m~u e haber doğru ise Almanlann he-
istcdiği hakkında yaı.ılar .yazmajta baş- . . k d 1 ' M k d 
ı 1 d bUyilk b' Alın z.a{ • defı TimO(en o or u an ve os ova ır. 
amış ~ a,. . ~ . an . erı Demek oluyor ki Ahnanlar Har kof tan 
habcrının verilmcsı eı;dışesıyle fhtıyat- ve şimnlden taarruz ederek Sovyet or· 
lı haı:eket etmektedırler. Muhakkak dularını ikiye ayırmak ve Don havzası
olan hır şey varsa, o da Alman taarru- na bir tın evvel varmak istiyorlar. 

ı:indlstana 'el" 
avdet ettJ zunun başlamış olduğudur. Timoçenko ordulannm ~ler Rus or-

YENİ SİYASI FAAUYETLER dulanna nazaran daha kuvvetli ve yıp- --o-~--
Siyasi faaliyetler iki cepheye inhisar ranmamış olduklnn bildirilmektedir. Al- lfindi~tan muazzam bir 

etmiş gibidir: Birincisi Amerikanın du- manlann bu orduyu mağ}Qp etmeğe ça- kuvvet kayna~• halini 
rumu, öteki de Uzak şarktaki vaziyet.. lışmalan da pek tabiidir. ~ 
Amerikanın ileriye doğru atacağı Şurası muhakkaktır ki Alınan taarru- abyor-

adım, bitaraflık kanunlarlyle al~alı zu Sovyetlerin en hassas noktasına, ya- SimJa, 6 (A.A) - Milli müdafaa mec-
görülüyor. Amerikanın, devletler huku- ni Budyeni ile TimO(enko ordularının Jic;inin içtimaında Hindistan umumt va-
lnma göre dünyanın her tarafına vapur kanatlanna tevcih edilmiştir. lisi aşa~daki beyanatta bulunmuştur : 
göndermek hakkı olduğu halde, ~i- Bu taarruz durdurulamadığı takd:rde • - Hindistan büyük b!.r seferi bölge 
ka harpten hariç kalmak için bu hak- Rusların Moskova ve Don havzasında ve büyük hareketler kin bir üs teşkil 
lardan kendi kendi.sini mahrum kılmış- esaslı bir mukavemet göstermeleri güç- etmektedir. Mühim görüşmeler yapbk-
tır. . ]esecektir. tan sonra buraya gelmiş olan Hint or-
Amerikanın bu vaziyeti, İngiltercden BUtUn bunlar, Almanların toplıyabil- dulan başkumandanı general Vaveli 

2.iyade Almanyanın işine yarnmnktadır. dikleri kuvvet ve h87.1rlıkfonna ve Rus- karşılamakla mesuduz.. Baskomutanın 
Bitaraflık kanunları kalkecak olursa. Jarın ?,österecckleri mukavemet derece- taşımakta olduğu mesuliyet kendisinden 
fngi1tereye nakliyat L,i halledilmiş ola- sine baj:!Jıdır.. evvel gelmiş olanlar arasında az tesadUf 
caktır. Almanlar cephenin bnzı noktalannda edilen bir mesul:yettir. Hindistan, Avus-

Amerikada, bitaraflık kanunlarını Rus mukabil taarruzJanndan ve Sovyet- turalya ve cenubi Afrika arasındaki 
kaldırmak için kuvvetli bir hareket be- ler de kücük inkişaflar elde ettiklerin- memleketlerin hayati ihtiyaclannı te
lirmiştir ve artmaktadır. Yakın ?.amana den bahsedivorlar. mineden büvük bir iaşe teskilat merke
kadar İngiltere taraftan olan gazetele- Leningradda Alman hatlarını yarmak zidir ve şimdiye kadar harbe çok mik
rin bu isteği, şimdi Amerikanın resmi iç!n Ruslar ~idrletli taarruzlarda bu1":'1- darda asker göndcrmişt!r. Bu askerin 
ağız]anna intikal etmiş ve bahriye na'Zl- muşlardır. Bundan ba!?ka Ruslar denız.- mikdan artacaktır.• • 
n albay Knoks ta bu hususta bir kaç den asker çıkarmak istemi ]erdir.. Al- B. CÖRCILtN l\fESAn 
nutuk söyle~. Beren bu nutukları, manlara göre bu iki teşebbüs muvaffak Simla, 6 (A.A) _Milli mUdnfaa mec-
Ruzveltin bir skandili addebnektedir. olamamıstır. Maamafih AlmanJ.ann Le- }isinin gizli celsesinde General Vavel 

Ruzvelt meclis reislerini, beyaz saray nint?radda umumi taarruzlardan vaz başvekil Cörçilin bir mesajını okumuş
veya parlAmentoda bir konferansa da- geçtikleri ve bunun belki de buradan tur. ÇörciJ meııajında : •Harbin ilk yı
vet etmiştir. Bu konferansta bitara01k bazı kuvvet tasarruflan yaparak umu- lında H!iıt ordusunun teehizatını temin 
kanunlarının kaldınlmasmın görli.şüle- mt taarruzda kullanmak istemelerinden etmek mümkün olmadığını, ikinci yılın-
ceği sanılmaktadır. Bunµn iç!n bugün ileri geldiği anlnşılmaktadır. da bir t::eyler yapıldığını, licUncil yılda 
Beyaz sarayda toplanacak olan bu ko.n- ---- ise Hir~istanın modern teçhizatiyle mu-
feransa bUyUk bir ehemmiyet verilmek- Alman azun menzilli nzzaın bir kuvvet kaynnğı halini alaca
tedir. f / " ~~mı, Hint askerlerinin Hazer denizin
JAPONYA DA HARBE GİRECEK Mi? loolorı aa 'Vl!f~e . den N!l nehrine kada~ uzanan bir~?"° 

Bitaraflık kantinlarının ilgası Ame- Berlin, 6 (A.A) - D. N. B . Ajansı hede ham ederek nazı istil~ı Hlndıs-
rikanm harbe girmesi demek olacağına biJdiriyor: tan yayl~ndan ve kendi ocaklarm
gtsre, Japon gazeteleri Japonyanın da Uzun menzi11i Alman topları 5 - 6 dan ~ kı~ometr~ ~uıkta tutacaklannı, 
UcliJ pakt mucibince derhal harbe gire- tlkteşrin gecesi Manşte dUşman ~eıınl- b~ vazıfenın, Hındıst~nın !°enfaatleri 
ceğtni yazmakta iseler de bug{lnkil va- lerine ateş açmışlardır. Ateş çok şıddet- lem oldu~ kadar İnızılterenın ub'unda 
ziyete göre Japonyanm harbe girmesi U olmuştur. dö~ekte oldu~ dilny~ ~vası m~n-

k gilçtilr • ·-- faat:ne de vanyaca~nı bıldınnektedır. 
ço Moskov." konferansı, Almanyadan %1- l I . ORTA $ARKTAKİ orotstınJKLER 
yada Japonyayı zarara sokmuştur. Ja- ngtJiz %0 er O%mln• Lo?dra· 6 (A.A) - ~yli.Telgraf ga-

yöz ateşine tutmuşlardır. Kara müda
faası iki dürnta~ tayyaresi 'lüşürmüc;fiir. 
Bir di~er d.iişman tayyaresi garp Trab
lusundn dilşilrülmüştilr. 

Sollumda ileri Alınan ve İtalyan te
!'ekkUlleri hareketleri esnasında bir çok 
~sir almışlar ve hsrp malzo?mesi i~tinam 
etmişleıdir. Ha7a muharebelerinde Al
man avcılan iki Harikan düşürmilşler
dir. 

İtalyan ve AJaman tayyarelerl Tobnık 
ve Marsamatruh liman, tesisatın•, nh
tımlan ve barakaları bombardıman et
mişlerdir. 

Do~u Afrikada Britanya tayyarele
ri Gondarda yer1ilerin pazar yerlerine 
bom balar atmışlardır. 90 ölii 18 yaralı 
vardır. 

Akdeniz.de bir harp gemlrnlz bir düş
man tayyaresi diişürmUştür. Dilşmanın 
1200 tonluk bir petrol gemisine isabetler 
kaydedilmiştir. 

ALMAN RESMl TEBLt<".';t 
Berliıı. 6 (A.A) - Alman tebliği: 
tn~Utereye k~rşı ,mücadelede Brestin 

400 kilometre batısında 25()0 tonluk bir 
ticaret vapuru batırmıştır. Şutland ada
larında asken tesisat bombardıman edil
miştir. İnqiltermin cenup, batısında ştu
kalar endiistri merkezlerine taarruz et-
mi~1erdir. . · 

Tobrukta rıhtım ve liman tesisab 
bombalanmıştır. 
Süveyş limanına karşı bir hava akını 

yanılmıştır. 
Düsman Alman topraklanna ne gün-" . düz, ne gece akın yapmamıştır. 
Londra, 6 (A.A) - Hava Nezaretinin 

tebliği: Bu gece İngilterenin doğu vece
r.up doğusu kıyıl~ı·ında diişmanın hava 
faaliyeti az olmuştur. Bomba atıldığı 
bildirilmektedir. Cuma get"esi İngiltere
nin doğu kıyın açıklarında bir Alman 
bomba tayyaresinin tahrip edildi!i ~di 
:tesbit edilmiştir. 

Kahire, 6 (A,A) - Mısır Dahiliye 
Nezaretinin tebliği: SUveyş ve Kahire 
bölgesine bu sabah erkenden hava 
akınları yapılmıf, bir kaç bombe atıl
mıştır. İnsanca hiç kayıp yoktur. Sii
veyş böl~esinde bazı hafif hasarlar ol
muştur. Bir ~it vilAyetlerde Alarm ~ 
reti verilmiştir. 

Rotterdama tngUiz htl· pon1ar bu sebeple çok sinirlenmişlerdir. den ven; bir nümune . zetesı oı:ta. ~ktakl değişiklı.klerin Sov
Jtalyanın durumu Japonlann gözleri ı . . yetler bırlığine yardımı istihdaf eden 
lS ünde iken Tokyodan harbe girmek Londra, 6 (A.A) - fngıltere malıye büyük bir hareket olduğunu kaydede- cama pek -ddetll olda.. 
k~ pek beklenmemektedir nazın harp tasarruf bonoları satış ~e- rek diyor ki : Berlin 6 (A.A) _ Cumartesi gecesi 

· kununun 1 milyar lirayı bulduğunu so.Y: •Surive ve Fil:stinde yeni bir komu- 1ngiliz hava kuvvetlerinin Rotterdama 
iTALYADA MÜSKÜLAT lemiş~r. ~ral b~ milnasebetle neşrettiği tanlık ihdası zaruri bir inkişaftır. Irak yaptıklan hücumda 118 öJü, 190 ağır, 
Gerçekten, İtalyadan Sl7An haberler, mesaJda dıyor kı: ve İrandaki değişiklikler zamanında ya- 300 hafif yaralı vardır. Şehire elli infi

bu memlekette fevkalAde güçlükler ol- .«~ihat :zafere k&d~r. sebat hususunda pılrnıştır. Sovyet cephesine ait Rus - İn- JAk, 500 yangın bombası atılmıştır. Bu 
duğunu göstermektedir. Kısa sürecek bütun me1!'1l~~ette gorillen kararın bun- giliz plAnlarına dair hiç bir esası olmı- bombalar sadece evlere, kiliselere, da-
bir harp için harekete g~ş olan İtal- dan daha ıyı ısbatı olamaz.> yan faraz!yeler yürütmek doğru değil- rülacezeye ve müzeye düşmüştür. 
ya, harbin uzaması yüzünden müşkül - dir. Bugünkü sevkülceyş def?isiklikler- _ .. _ 
bir duruma düşmilstür. İtalyada harbin Ceklerı·n ~ıal: u- den memnun olmak icap eder. Orta 6 1 • 
neticelerine ve Faşist rejimine karşı sarktaki kuvvetlerimiz Kafkasyadaki U 2'8rJSt8DJ0 
hoşnutsuzluklar olduğu görülmektedir... Rus ordusunun sol cenahi:vle temastadır. 
Bununla beraber, faşist reiiminin vıkıl dı•terle konuş• Hindistanda bir milyonluk ordu tama- k 1 •ı 
ması beklenmiyor. İtalyanlar, Almanla- men motörize bir hale konmaktadır .. • OmŞU 8rl 1 e. 
rın İngiltere Uzerine bir hücumunu bek-

]emektedirler. ması } .. asak! ~ooccıcıcıcıccccıacıcıcıcıcıe> mitnasebatı 
tTALYAYA KARS• TAARRuz Bnl~urlar Yunan 
İngiliz kaynaklan da sonbahar ~elir 

gelmez, ftaı:vaya karşı bU:vük bir taar- Bütün havralar bozgun• Çfl't~lerini G. Trak· 
ruzdan, hattA bu taarruzun Sici1yaya CU propaganda merkez• Türk • Balgar miinase· 

betleri • Bulgar bitaraf· 
bimdan kim lstHade 

ediyor? .. 

kadar götürülerek mihverin bu orta~ını leri addeclUe-a. yada imha etmialer 
harbin dışına atmaktan bile bahsetmek- ..-.::a ~ 

tedirler. kaoatılıvn-

FİNLANDİYA NE YAPACAK? 
İtalyayı böyle bir hareket ile harp dı

~ yapmak isüyen İng:lWer. Finlandiya
' yı da siyaset yoluyle harbin dışına al

mak istiyorlar. Finlandiva. İngilterenin 
son notasına henüz cevap vermemiştil' .. 

İngiliz gazeteleri Finlandiyayı cevap 
vermek !çin sıkıştırmakta ve henüz vak
tin g~ıncdiğini yazmaktadırlar. Fakat 
Finlandiyanm harpten vaz ge~esi güç 
ve şüphelidir. 

-------
İngiliz • Alman alır 

11araıııarının mübade!e
~i devam ediyor .. 

Londrn, 6 (A.A) - İngıllz radyosu. 
7 teşrinievvel sabahı (Bu sabah) Alman 
harp esirlerini hfunil olan hastane ge
milerinin Növ Hafen l!manlanndnn ha
reketle sant 10.30 da Diente bulunaca
ğını bildirmiştir. Ayni radyoya göre bu 
akşam (Diin akşam) buna itiraz eden 
bir Alman radvo hnberi alınmazsa has
tane i.!cmileri harehet etmiş bulunacak
lardır. 

81'rlin, 6 (A.A) - Kale radyosu, !çin
de Alman eslı'leri bulunan hastane ıte
misinin 7 teşrinievvel sabahı Növ Ha
f Pndı>n aynlaca{.'lnı bildirmiştir. 

Berlin, 6 (A.A) - Prag radyosu Çek- Sofya, 6 (A.A) - Resmen bildi-
Jere hitaben neşriyatında Çeklerin ya- rildiğine g6re son günlerde Yuna-
hudiler1e görüşmemelerini tavsiye et- nistandan Bulgar arazısine ~miş 
mektedir. Bohemya ve Moravyada neş- olan çeteler garbi Trakyada Bul-
rediJen bir kararname ile bütün havra- garlar tarafından imha edilmiştir. 
ların kapatılması emredilmiştir. Havra- kxx:ıocııoaoooo~:.oc:1oeaoc:ıocııoaooooc.., 
tar bozguncu propaganda merkezleri 
c.larak tavsif edilmektedir. 

Yahudilere iyi muamele edenler, so
kaklarda veyahut umumi yerlerde ya
hudilerle göriişcnler ihtiyati hapis CC'L8-
sınn çarptınlacaklardır. 

Bir _Japon heyeti 
Amerika va 1SGAL ALTINDAKl ÇEKI.ERlN 

RE1St TESLtMlYET TA VS1YE 
EnıvoR !!'İdi yor 
Berlin. 6 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: .. --o---

Ankara, 6 (R.G) - Bulgar meclisi 
reisi Varnada bir nutuk söyleyerek, 
Türkiye, Romanya, Rusyadan bahset
miştir. Cenubi Dobricanın idadesi ile 
Bulgar ve Rumen hUkümetleri arasında 
ihtilaf kalmadığı, Türkiye ile de münase
betlerin iyi olduğunu söylemiş, Rusların 
samimt olmadıkları ve Bulgaristanın iç 
işlerine karışınağa kalkıştıklarını da bil
dirmiştir. 

Diğer taraftan Ruslar Bulgarların bi
taraflığından Alr.ıanların istifade ettik
lerini iddia ebnektedi:ler. 

tngilizler de Karadenizde Almanların 
ve Bulgaristanın bu hale göz yumduğu
nı:. bildirmektedirler. 

Çek milli birliği reisi Fuçek. Bohemya HEYETl'N JAPON SEFln lNE 
ve Moravya halkına hitap ederek şun- ~ rı letlerdeki japon büyük elçisine yeni ta-
ları söylemişti:': TALiMAT GÔTÜROÜGÜ limat götürmekte olduğu da sanılmak-

« - Londrcdaki Çeklerin manasız hi- tadır. 

t~belerine kulak asmamanız icin size S'NILIYOR JAPONYA RiCA EDİYOR 
tavsiyelerde buıunmuştum. Mnalesef 
Londranın hit.abele~ini hayatları pahası- ----<>-- Tokyo, 6 ( A.A) - D. N. B. ajansı b:l-
r.a dinleyenler olmustur. Bugiin de Meksiko, 6 (A.A) - Vacnşihinin re- diri~or : Asahi Si.mbu~ gnzetesine ~ör~! 
Londra ve M:ıskova Cek milletini kendi isliği altında bulunan japon yüksek me- Vaşın~on se~~etı mustesan B. İhu.~ı 
hayatiyle oynamafa ~ dnvct etmektedir. murlnrı~dnn miir~kkep 6 ~işilik bir he- ~merıkn harıcıre. nazın Ko~dcl Hull li 
Unutmayın ki Lor•dra ve Moskovanın yet VnşınJ?tona gıtmek uzere buraya zıvarct ederek ıki aydan ben cereyan 
bu tahrlk)Pri bir çok millivetçilerin in-• gelmiştir. Bazı şayialara göre, bu heye- eden müzakerclerin müsait b:r surette 
tiharına sebeo olmuştur. Millet ve dev- tin Vnşingtonda yapılmakta olan jnpon neticelendirilmesini rica etmiştir. Büyük 
letinizin saadeti için çalıc;an devlct rei-1 Amerikan görüşmelerine iştirnk etmesi elci nmiral Nomura da ayni günde Kor-
ı:.iniz etrafında top!anınız.> 1 muhtemeldir. V~caşihinin Birleşik dev- del Hull'le görüşmüşt\ir. 

Güzel San'atlar mahallesi 

lstanbulda Fındıklı selJl 
tinde kurulacak 

------~--~~ 
latan bul, 6 (Yeni Asır) Büyük sanatlar akademisinin teklifi 

Avrupa oehirlerinde olduğu gibi fstan- bu mahallenin Fındıklıda kurubO"". 
bulda da bir güzel Sanatlar mahalJcsi lediye tarafından yapılan tetklk)ı' 
kurulması kararlaııtırılrnıştır. Güzel ccsinde muvaflk görülmüıtür. 
~_,~~_,~J."-OCO~:ıoc)O!:cıı:~ıocıo=cc:ıooooı~)O!:.OCMIC,,,,,. 

lstanbulda Kuı tLluş Bayrallll 
Hararetli Oldu ______ ,,,,_ 

İstanbul, 6 (Yeni Asır) - Şehrlmi?.ln ı çişi hararetle alkı~nmıs' ır. Ge• 
kurtuluş bayramı bugün (dün) heye- I orduevinde 1stenbu1 şeh .. i nam~1 canla kutlanmıştır. Taksimde büyük bir . feıt verilmi§, halkev1erinde eg e 
geçit resmi yapılmı~ ve çok muntazam I tertip edilmiş ve konferanslar 
olmuştur. Kahraman askerlerimizin ge- miştir. 
000'..r:'~OCCCCCCCCI' 

ilk okul 
Iar 

çağındaki çocuk-
savılıvor 

Ankara, 6 (Yeni A•ır) - T qrlniaa ninin birinci cumartesi günü 7 .. 1• 
uaaında bulunan ilk tahsil çag1ndaki çocuklann eayımı yapılacaktır. 

Finlandiya ya 
nasihatlar 

Makine,1e 
Verilirken 

l'inlandlya Almanya- Bir ln~iliz traı 
dan ayrılmazsa Demok· 

rat1arm dttmanheını tesi Rus cephe 
kazanacak... • d k• h 

Londra, 6 (AA) - Taymis gaze- SJD e 1 mu 8 
tesi yazıyor: b • b• d• • t Eğer Hitler Sovyet birliğini haince eyi il iri\'.. 0 
istilayaya başladığı zaman Finlandiya 
akıl danışmak için İngiltere ve Sovyet-
ler birliği ile konuşsaydı ıikayetleri din- Londra, 6 (A.A) _ Askeri 
}enir ve 1:iunlann banş çerçevesi içinde hakkında Annalist şöyle yauyor: 
iaafi tahtı temine alınırdı. Fakat Fin- ihtiyatla karşılanması JhJIJI 
landiya Sovyetler birliği· ve lnglltere ve resmi olmıyan haberlere gtJtf 
ile harbı tercih edince tehlikeli bir yola cephesinin orta kısrm bir ke~...a 
girmiş, Almanyanın bir aleti ve ajanı başlıça Alman taarruzunun sa-. 
olmuştur. Finlandiya devlet adamları- t B ı b b k 
nln 'un. dı'ye· kadar önlemek için beyhu- muş ur. unun a era er uza ~ 

ve Harkoi istikametinde de çeı.w 
de gayret sarfettiklerl durum işte bu- barebeler devam etmektedir. 
dur. lngilterenin Finlandiyaya verdiği kaynaklardan gelen haberlere gfıt'_ 
nota ve Edenin beyanah hatırlardadır. manlar . Moskovayı çevirmek 
Bunlar gösteriyor lı:i lngiltere hatti bu- gütmektedir. Ve bu Bitlerin 981 
ırünlı.ü geç kalmJJ safhada dahi Finlan- tine uymaktadır Almanlar ~~ 
Öıya ile dostane münaııebetler idameai- naklannı toplıy8J'1lk kışdan 
nl arzu etmektedir. Bu cömert teklif den bfiyiik bir zaler kazanmak.-~ ... 
Fin halkının hoıuna gitmiştir. Çünkü sünde bulunmak Uzere merkez 
rın hükümetine içine düştüğü öldürücü deki !Wıbi sükunetten istifade e 
it birliğine son vermek için ton tana dir. 

1 
)O il. 

bahşetmi§ bulunmaktadır. qer Finlan- Fakat bir ~ftan A_manler 
L gunluk devresinde kaynaklarını~ 

diya buna d!1 mumanaat edene d~~oıı;· bölgesinde toplarken ruğer ~ 
rat mi1~et1enn makul ~n t~l~plerını hl- moçenkonun da müdafaa 
le tervıç etmlyeceklerı ..ıbııdır. tamamlamak için elinden geleni 

__ ..,_.,,,n""',,_ tahmin edilebilir. 

JAPONLAR 
Babkyallarından ana· lnailiz tay.ıat1 
kine yap çıkarıyorlar.. ._ _., ıt 

Ankara, 6 (R. G.) - Japon gazetele- )erinin hü cudl 
ri, Japon fen adamlannm Balina ve Mo
rina balıklannın yağlanndan mükem· 
mel b!r makine yağı istihsaline muvaf
fak olduklarını bildirmektedirler. 

Makine yağının harp mekanizmasıQ
daki yeri pek büyüktilr. Petrol istihsal 
ebniyen memleketler için bu yağlar bU-
yük bir ihtiyaçtır. Petrol üzerine her 
tarafta konmuş olan ambargolar dolayı-
siyle Japonların durumu gUçleşm!ştir. 
Balıkyağlanndan makine yağı istihsali 

Lşinin bizi de yakından ilgilendireceği 
muhakkaktır. ' 

Avastaralyanın ingll· 
tereye göndercliil 
mtbnesslHn beyanatı 
Londra, 6 (A.A) - Avusturalyanm 

fngHtereye gönderdiği. mümessil nazır 
sir Peç Singapurda gazetecilere beya
natta bulunmuş, Londrada muhtemel 
olarak çok kalmıyacağını, Daf Kuperle 
yaptığı görüşmelerde Uzak Şarka ait 
meseleler üzerinde tam malOmat edin-
diğini, bu görüşmelerin Londradaki te
maslarında çok faydalı olacağını söyle
miştir. 

-------
tngilterede işçiler 
hakkında müzakere 
Londra, 6 (A.A) - Taymisin par1a-

mento muhabiri işcilcr hakkında yakın
da yapılacak müzakerenin gizli celsede 
cereyan etmesi muhtemel olduğunu bil
dirmiştir. 

-------
Avusturalyada yeni 
kabine kuruluyor .. 
Sidney, 6 (A.A) - Kurtisin işçi par

tisi kabineyi teşkil edecek olan 19 fa.ayı 
seçmiştir. Yeni kabinenin üc azası eski 
kabineye dahil bulunmakta idi. 

Lem~, 6 (A.A) - İngiliz ff~ 
tayyareleri bu sabah Belçika ~~~ 
larında silAhlı dört Alman bal geıı:;; I 
misme hücum etmişlerdir. Bu iJııtlf; 
oen biri batınlmış biri ateşe vf!!f .,ıt 
üçüncü geminin de toplan kısa 
arnızdan sonra sustunılmuştur. 

/! 

SGvvet resJIJ1 

tebliii 
I 

Petresburg, 6 (A.A) - Sl~~ 
d\15\l bugün onuncu tebliğini ıı~ 
tir: Bu tebliğde dEniliyor ki g~ ~ 
savaş tesekklillerimiz Dinyej>el' 1'~.lf' 
bu nehrin ~kında hare dl~ 
bulunmuşlardır. Teşekkülleri~ ifP...j 
faa ve ilerleme muharebelertne ~j 
etmişler ve Bilh~ Slova~ ~;/ 
muvaffakıyetli fa:ılıyet gas:1'ut':t 
Düşmanın bir kaç taarruzu P atP ~ 
müştlir. Slovak ordusu bilyUk ~ır .~ 
zemesi ve 1400 esir ele geç!rnl~"';ıct"'.J 
)erin sayısı devamlı olarak artın'~ 
Bizim kayıbımız pek azdır. l{JtB fJ' 
geçen hafta içinde 450 kilometre 
müşleTdir. 

___ ,_,,., /! 

Italvan resOl1 

tebli2i 
Roma, 6 (A.A) - NeşredileP :~ 

bir tebliğde İngiliz Arkroya1 ta11ts~f;; 
misinin bir ltalyan denizaltısı r b' 1 
dnn atılan bir torpille yara1~~d~ıı /.'(. f. 
riJmekte ve bu tayyare geınısı~ e ~~ 
nizde 27 Eylülde İngiliz k~fil~~~Iİ ':ti 
lan taarruzdan sonra torpıl ~ bit ~ ' 
olunmaktadır. Aricroyal haf 
yü~le CebelUttarika ~nnişÜl'· 


