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ltalya 
ne halde? 
:;ı ınernlelıet hıdılıında· 

Milli piyan~o dün çekildi 

Büyük ikranJİye 288718 
numaralı bilete çıktı 

J Sovyetlt're ~öre l 
Her bo ge
de çarpışma 
berdevam 

63 Alman tay varesi 
düşüriildü, 1 Alman 

gemısı batırıldı -nLenlngradn dalıl So11· 
yet OPdulOPı bir ,oıı 
nolıtalOPı gerol aldı.. 

Moskova, 7 (A.A) - Sovyet tebliği . 
6 - 7 ilk teşrin gecesi kıtalarunız bütün 
cephe boyunca çarpışmışlardır. 

Alela.cele kurulmU§ bir köpTüden geçiş 

AKDENlZDE 

Almanlara ~ilre j l -~ 

Bir n1eycl n . 
muh re esi· 
kazanıld 

Leningradda Rusların 
bir ihraç teş~bbüsü 

tard olundu 
-0---

9 unca Rus oPdusu lııır• 
rnay heyeti esil' almdr.. 
Bıqlıumndanı fıaçtı.. 

' Berlin, 7 (A.A) - Alman başkuman-

faviafaP rnüfJaltigalı 
~ıa bile ltalyanan 
-ııı~iyetf ağır oldwtan· 
CIQ11 süphe edilemez. •• 

Moskova, 7 (A.A) - Sovyet tebliği : 
Bu biletin tzmirde satıldığı anlaşddı • Dün ka· 6 ilk teşrin günü kıtalarumz bütün cep-

he boyunca düŞmanla anudane çarpış- 11 n .. ihver i[emi
si torpillenerek 

batırıldı 

danlığınm tebliği : Bildirilmiş olan yeni 
taarruzlar çerçivesi iç1nde Azak denirl
nln şimal bölgesinde büyük bir meydan 
muharebesi cereyan etmiştir. Müttefik 
kıtalariyle yan yana harp eden Alman 
kıtalan maJtl<lp olan düı:nıanı takip et
mektedir. Motörlü ve zırhlı birlikleri
mlz düşmanın rical hareketleri dahilin
de derin bir şekilde ilerlemişlerdir .. Bu 
harekAt esnasında dokuzuncu Sovyet 
ordusunun kurmay heyeti esir edilmiş-

zanan numaraların tamamını yazıyoruz.. mışlardır. 4 ilk teşrinde elli üçü hava 

ŞEVKET BİLGİN Afyon, 7 (Husus!) - Milli piyango· 
nun yedinci tertip Uçüncü keşidesi bu

• lliiııın · aanbğın k dd tını 19• giln (Dün) saat on yedide Zafer mey
>iıı ed-kın lan b °"~ıha" era t ttaı danında kalabalık bir halk kütlesi llnün-..__ ~~ o u mu ,. sa\·~ a . · d ılmı 
·••un -Jü L-- d · . h -~t e yap ştır. Kazanan numaralar şun-
~ •v • ...,.. ne ense, o;avam a • • ~ !ardır • 
'il •ede ruik kalmıştır. Halbuki. Fran- . 30 OOO LİRA 
._.Yılrılırken, tarihin bir eı;ini daha kav· 288718 · · het tm" ti 
""""ed'ıM • t k ak numaraya ısa e ış r •. ..__ •• mnazzam ganıme e onm lO 000 l" k N ı 
::""<!liyt h be • kt · ı· 1 öst" - ıra azanan umanı ar 
tıı.ıst .e ar ımne e " ı<a g .er<'n 134.053 255.564 271727 :196.296 
'6Jn\tll!~ııaratorlnltu: ne ~a.dar ~e!'ış ve 5000 LfRA KAZANAN NUMARALAR 
'lı• u h~y~ller pesmde ıdı. •Bızun de- 35711:IM5611451~ 153290 1~11.•:14 21755• 
~iınha:vahnı gerceklcstlrerek ~kdemze KAZANAN DİÔER NlTMARALAR 
llt, İn ~~ayı •. Mısın fe~hetmeyı, Fren· Sonlan 6238 ile nihavetlenen biletler 
....._ "lız müstemleke ımparatorlokla- 'k" b" 0411 2513 2519 ·ı "h tle-. ..,. Abn il 1 ki k y . ıser ın. , .. ıem ave 
~ •· anıra ı e pey a"'11avı a •na o · · bil ti bl 0576 1007 8850 ve 
ı.:....,rtı. Veka:vlin '!8Slril<ı inki•anarı, en nen . e ~r ner. ; · . 
~ali 18 ı · · · ı · "'mkü kıl <1'180 ılP nıhavetlenen bıletler beser yilı. 
'-it --L• :ntant .ımıd" ~'.?. mdau n ı"" 248, 459. 761 ile nihayetlenen biletler 
tik_ ... ,•nıve e ı ı. r nu.Lııta n sonra n- . 'h ı b" 
C~ ·ı-h li d b ks dı h vüzer, 015. 064. 969 ile nı avet enen ı
"11 L •

8
"' 

8 mı _';, n _en ~att 8

1Y haarrpn !etler elliser, 26 ve 69 ile nihavetlenen 
......_~ r tnt1n ~unnıveee~ a van . . tl 

~ • ._,.,esinin zaü tımıflan mevdana çık- bıletler onar. 2, 6, 8 v~ 9 ile nıhave e-
F L.t t ..... 1 · • '---·' nen biletler de iki•· lıra kazaıımıştır. 

ıı......·~ . ..... n ... ere. vetSe ... ,.... * 
~ mücadelede devam lmnnnı n- R be ld ._ · 30 hi ı· ı it .~ zaın la ""lclll kıvm ti dP a r a ı..,.mıza göre n ıra ı 
~. ita:.. ı."ııyü:" ri~;a~ ı':,h:'°kkuk bllyük ~amfveyl kll"anan 2R8718 -nu 
~dl. ·Hatta mal!lt'tp Fransııdan bi- maralı bilet İzmirde satılmıştır. 
~tdiklerinl alamadı. Vhlnln Alman 
' Yesine sıfınmRSI. Nis • Savva - Kor'8.., Tunns llzerlndeld ftalvan müd-

.\ ltrıa bir siper vazifesini ııördU. 
ıı_, lı:denlz hAldmlvetlne ıelinee. bura
~ İııPflizlerin htıklmlyetl •Üphe edilo.. 
~ ~ kadar kat'ldir. ftalvan donan
~L .~:vllk mllttefildnln kendisinden 
it ~ll muvaffakıyet! elde etmek söy· 
~'"Qlln, ber ne zaman lnırı1izlerle kar
~-- erid darbeler yemi.ıir. Asıl 
lııııı; BUyilk Britanya imuantorlu~ı
~ da"11nıll81 beklenirken Fasist lmııa· 
\'ı-,; ••ıığu da~lmıştır. İtalyanlar. sim.Ji 
~lu~arpfeki me•kilerini Almanlann 
-ı ~..,,,,, olmak.'lmtl tutabilettklerine ka· 
•ıı!"~ldirler. Filhalrika Yuııoslavya ve 
'-t; •ni~nm büvük kısmiyle Eııe ada
~/talnn isırnli altındadır Fakat İtal
'aı- bu mud•e:vl Alman mUttefilde· 

ı... nıedyun old11klannı bilirler. 
tı, "<>lııda, Uc bueuk aydnn beri harbin 
•tıı. llllithl• safha'll eerevan etmektedir .. 
"- anlar, harbin 5lribet;ni lavin edecek 
~~ bu knnlı miieadelede Finlerin, Mn
~jtın, Rumenlerin •Tonvekün• yar
)\ı.d arına istinat etmektedirler. İtalvan 
~ 1ını i<e 2 • 3 tiimen a<ker J?Önder
lı_1' ITiiinha"1r kalmıshr. Dij\-er taraf1nn 
-., l'a, bu endti~tri harbinde. müttefiJri. 
~ı;j•rdım edeeePi yerde, ondan yardım 
tı,,~ektedir. İtal:van simendiferleri. 
it lı k •antralleri. fahrikalnn faaliyet
~lunmak kin n1uhtae oldukları kö· 

• mavi mahnık..tı k~mılen Alman-
~.,!.~C1...:;~HIF ED€ -

V a.zi yete dair Londra 
dan gelen haberler 

Alman taarru
zu Moskova 
istikametinde 
şiddetleniyor 

Sert mukavemet Al-
manlorı durduramadı --Ruslar da LeningPadda 

Alman hatlOPında yOPıh 
açtılaP .. 

Londra, 7 (A.A) - Öğleden sonra 
Londraya gelen haberler Moskovaya 
karı;ı yeni Alman taarruzunun başladı
ğını göstermektedir. Alınan haberler 
Alrnanlann muhtecf bölııelerde ilerle
meler kaydettiklerini gösteriyor. 

Bu haberler, Hitlerin nutkunda baş
ladığı bildirilen muazzam harekAtı teyit 

• SONU 2 İNCİ SAHİFEDE • 

i\lnLo.nların nlam.lJdtkLarı ~oıı:n;r .. .1:... :ı!.a. ~~, ç-alzştıklan l'tfoskova 
ve civarını gösterir harita 

J ln~ilizlere ·=--------__.., 
Cenupta 
Ruslar taar 

• ruza geçtı 
Mart>şal Rudyeni or
duları 36 saatta 20 

mil ilf'rlediler -JO Jıöy, bil' çolı esil' 11e 
haPp malzemesi alındı... 

Londra, 7 (A.A) - Ukraynada 
maref81 Budyenlnin kumanda.ındaki 
Ruı ordulan Melisopol bölgesinde mu
vaffakıyetle taarruza ge~mişlerdir. 
cPravdo muhabirinin bildirdiğine gö
re Ruslar üç günde otuz köyü ıreri al
'Tlış]ar, çok miktarda harı malzt>mesi 
ve eeir ele geçirmişlerdir. Rus ileri ha
reketi 36 aaat içinde 20 mil kadardır. 
Bu bölgede Rumenler Almanlarla itti
faklarının ceza11nı ağrr olarak çekmek
te devam ediyorlar. Rumenler esir ve 
ölü olarak çok zavlat verıru.lerdir. 

Ruslann bu bölgede S 2 tonluk ağrr 
tanklarla mukabil hı•TTUzdo bulunduk
lannı Almanlar da kabul ediyorlar. 

ONDAKDrA 
•••••••••••• 

/., imanlar Kırım 
da çok hüvük 
zayiat verdiler 

Rusya harbi de Attantik 
ve tnP,iltere muharebesi 

kadar mühim.. 

Londra, 7 (A.A) - SalBhiyetli mah
fillerden öiirenildiğine göre Almanlar 
Kınmda Prekoıı berzahında çok büyük 
7.ayiat vermislerdir. Yeni Sei yakınında 
kat'! surette durdurulan bir Alman tü
men' Sovyet filosunun hücumuna uğn
yarak pek ağır kayıplar vermiştir. 

RUSYA HARBİ VE LORD 
HALİFAKS ... 

Nevyork, 7 (A.A) - Unayted Pres: 
Lord Halifaks dün aksam burada be

vanatta bulunarak baslıca şunlan söyle
miştir : 

- Bu ham bir cok sürprizler yarat
mıstır. Nihal hedefimiz olan Alman kuv
vetlerinin tahribi isinde bu kadar ehem· 
miyet\: rol oynamak üzere ilahi bir kuv
vet o1arak Ruc;yan1n secilmis olması r.a
rip bir tecellidir! Rusyadaki harbin ma
nası U?.erinde yanılmamalıdır. Atlantik 
veva İngiltere mııh~rehPsi ne kada• 
mlihimse bu muharebe de o kadar mü· 
himdlıı. 

muharebel<!rinde ve onu tayyare mey
danlannda olmak ilıere 63 dilşman tay
yaresi tahr!p edilmiştir. 

Bizim kayıplanmız 25 tayyaredir. 
Behrensk denizinde bir Alınan nakliye 
gemisi batınlmıştır. 

LENİNGRADDA VAZİYET 

Moskova, 7 (A.A) - Len!ngraddan 
son gelen haberlere göre Kızılordu şeh
rin yanındaki noktalan elinde tutmalıa 
devam etmektedir. Hus kuvvetleri bir 
çok şeyleri geri almıştır. 

----
Sabık Cek b~ıçveklll 

şimdilik idam 
edilmiyecek .. 

tir .. Bu ordunun başkumandanı vaktin
Bir İtalyan toPpidoslyle de tayyareye binerek kacmıstır. 
ganflotu Pe petPOf gemJ• Sark cephesin~ di~er böl~l~rinde ta· 

arruz hareketlen p!An mucıbınee de-
si de tOPplffenenleP vam etmektedir. Leningradın batı sahi-

OPasmda.. !inde Rus kuvvetlerinin yeniden vaptık

Londra, 7 (A.A) - Büyük Britanya 
bahriye nezareti tarafından bugün neş
redilen tebliğde şu malömat verilmek
tedir : 

lan bir gece ihrac tesebbfüil püskürtül
müştür. Asker nakline yanvan vapurla
nn ekserisi batırılmış ve karaya çıkan 
düşman tamamivle imha edilrni<ftir . 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHtFEDE -
Akdenlzde 11 düşman gemisi daha -;o;iiöi;c;;;;QC;;;;;;;;;;c;;c;;;o;;;;~ 

batmış veya denizaltı torpil1erinin isa- ~oı=cı=caa :c:: r~Q:OC;;;=:ı:cXY. 
betiyle al!ır hasara uğramıştır. 635 toni-

Berlin, 7 (A.A) - Sabık Çek başve- latoluk bir İtalyan torpidosu ve 3500 to
kili · Elvas hakkındaki idam hükmünün nil6toluk bir İtalyan iaşe vapuru torpil
infazı baska davalarla alakası n'.sbetinde lenerek batınlmı$tır....Biı:. İtalyan gan
ifade ...,,.,,,ek mecburiyetinde buluiıma botu ile ftalyan a..J<eri yükln bir yel-

Moskovadaki Ame. 
riha ıefiri Ru:veltle 
konufmağa gidi vor sı dolayısiyle şimdilik tehir ~. - SONU Z İNCİ SAHİFEDE -

J. .. dliyeye akseden bir hadise 
Moskova 7 (A.A) - Unayted Pres· 

Amerika Birleşik devletleri büyük 
elçisi Staynhard reL<ieünıhur Ruz
veltle ve hariciye nuıriy le göril.ş
mek Ü7.ere Amer;kaya ııidecektir. 

Rir tacir çimentosu oldu
ğu halde satıramış 

Jacc::::::ı:c:: ==~=~~caaı 

Cephede vaziyet 

•• vore Roytere 
durum umu ... 
mivetle cesa-

Mehmet oğla B. AH Hiza halılıında MUli K.,,...,.. 
naa ııanona hüfılbnleroine ayfıırı ftaıtelıet madde

. sinden talılbat icra ediliyor 

B. Vilki nutuk allylerden 

Amerika çok mühim 
kararlar arifesinde 

B. ,.ilki bita
raflık kanunu 
l:emen kaldı
rılmalı diyor 

BitaPaflılı lıanuna tama
men !-'ilJ!ovedUmese 

de lı3ilıümlePi 
haf~fletilecelı .. 

Vatington, 7 (A.A) - Beyaz ••
"ayda iyan liderlerinin akdettiklcTi 
':onferansa ehemmiyet verilmektedir. 
Oç ihtimalden bahsediliyoT: 

1 - Ruzvelt bitaraflık kanununun 
• SONU 2 İNCİ SAHİFEDE • 

lzmir zabıtııaı, çimento aaklamak ını
retiyle milli korunma kanunu hüküm
lerine aykın hareket ettiği iddia olunan 
taşçılar içinde çimento ve inı,aat malze
mesi tüccarı Mehmet oğlu B. Ali Riza 
hakkında takibat yaphrmaktadır. 

Bu tacir, elinde külliyetli miktarda 
çimento bulunduğu halde müşteri 11fa
tiyle dükkanına giden Ahf Aktel adın

ret vericidir 
-.()o-

Cenupta tehlifıe azaldı .. 
Kıpma ve ffapfıofa 

Alman Uerleyifi 
durduruldu •• 

da bir zata çimento bulunmadığını oöy- Moskova, 7 (A.A) - Royterin hu
lcmekle maznundur. Keyfiyet zabıtaya susi muhabiri bildiriyor: 15 gündenbcri 
aksettirilmiş; deposunda yapılan araş- bilhassa Kiyefin dütmesindenberi vazi
lırma netlcesinde 1 80 torba çimento yet çok karışıktı .. Ancak bugün emniyet 
bulunduğu tesbit edilmiftir. le söylenebilir ki cephenin tehlikeli olan 

Bunun üzerine ticarethane sahibi B. rcnup bölgesinde ehemmiyetli bir dii
Ali Rizanın ifadesi alınmıştır. Bu zat zelrne hasıl olmu§ ve burada tutunma
ifadesinde 180 torba çimentonun sahi- ğa muvaffak olunmuştur. Kiyefin düt
mı§ olduğunu, alanların ilci gümrük me- mesinden sonra Ruslann çok gÜç anlar 
muru bulunduğunu aöylemiştir. geçirdikleri ve Almanların iddia ettiği 

Bu gümrük memurlan celbedilerelı: kadar olmamakla beraber insanca TO 

malUmatlanna müracaat edilmif. fakat malzemece kayıplara uğradıkları itiTu 
böyle hir feyden haberdar olınadıklan- ı;ıötürmez. Ancak çok iyi bir kaynalı:taa 
nı •Öyleml•lerldr. öğrenildiğine göre Ruslar cenup ord ... 

B. Ali Riza lı•lı:kında zabıt varakası lannı yeniden toplamağa ve kuvvetlen
tutulmuı ve kendisi adliyeye verilmit- dirmeğe muvaffak olmutlardır. 
tir. - SONU 2 İNCİ SAHiFEDE -

Sc"l/et tayyarecileri harp ıalı.anesine gi<krken 
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33 u a al y ö ·· 
··BİR CASUSLU AYESi ... 

- Hayırlı günler, şef! 
- Sabahlar hayrolsun; 27 S.! Dakika 

r;aşmamak iidetindir, seni tebrik ede
rim. 

- Fakat, bir insan tatil emrini almak 
üzere gelirse, tam vaktinde gelmenin bir 
kıymeti olur mu, biç?! 

- İstirahat etm~en size yeni ve mü
him bir vazife vereceğimden dolayı çok 
tnUtessirim-

- Doğrusu._ İstirahate 90k ihtiyacım 
vardır, sayın ııef! Yorgun bir lnsnn iyi 
çalışamaz .. 

-Bunu ben de. Biliyorum. Fakat müs. 
lc.rih olunuz, çUnkil size teklif edeceğim 
iş. küçük bir tenerzühten başka bir şey 
değildir: tki gün içinde serbest kalacak
sınız ve altı aylık istirahat tatiline baş
layabileceksiniz. 

- Yabancı bir memlekete mi gitmek 
lAzım?. 

- Hayır! Formantin trenine binecek
siniz, burası VandPde ve Nant civarın-
0adır. Buradan da Gie adasına geçecek
siniz: çok gib:.el yerler göreceksiniz, fa
kat yiyeceğinizi de taşıyacaksınız. çün
kü adada yiyecek bulunmaz. l~te size 
adanın bir haritası. Çünkü adada hiç 
bir kimseye yol sormak lAzım dei!ildir. 
işte. şuraya, Port - Juanvile çıkacak 
ve Senjan köyU yolunu tutacaksınız, fa
kat yollardan de~il, doğruca şimale yU
ıilyccek. dört kilometre yol aldıktan 
ııonrn adanın diğer ucuna varacak!ıınız. 
Burnsı tenhadır. Bumda orta çaelara 
ıit bir pto göreceksiniz, işte burada 
size bir talimat mektubu verilecektir 

- Talimatı verecek olanı nasıl tanı
yacaj!ım? 

- Size rakamınt verecektir bu rakam 
öa 33 H. dır. Merak etmeyiniz, şatoda 
ikinizden başka hiç kimse bulunmıya
caktır. 33 H. size şifrcli bir mektup vere
mtir. 

- Mektubu veren münderecatından 
haberdar olacak mıdır? 

- Hayır. Verilen emri öğretecek ve 
yapacaksınız. Avdetinizde altı aylık tam 
ınaaşlı mezuniyeti alacaksınız. 
Şef aynı zamanda şunları da ilave et

ti: 
- 27 S., dedi. Siz açık göz!üsünüz., 

bizim meslekte hayatını seven, aldığı 
pmirlerc körü körüne itaat eder! 

* Kaptan: 
- Gidip gelmemi? diye sordu. 
27 S. yalnız başını salladı. 
Sahilden esen hsıfif ve serin bir rilz

~r gilzel bir orman kokusu getiriyordu; 
öenb: sakin cleğiJdL Fakat dalgacıklann 
akışı çok gUzel idi. Başına bir bere RiY
miş olan bir Papos etrafına toplananlara 
~zun. uzun bir şeyler anlatıyordu. Bir 
anne, pelerine sarılı olan çocuğun•ı hop
latıyordu. Çok yaşlı bir adamdı, ufuk
bra dalgın, dalgın bakıyordu. 

27 S., dalgalara dalmış bir şeyler dU
fOnüyordu. Birden bire birisinin çarp
ınasiyle sarsıldı. Ve bir ses: 

- Pardon Mösyö! dedl 
Döndüğü vakit sarışın, gnJer ytlzlll 

bir dilberin Uzerlne dUştUğünü 2ördil. 
Vapurun bu Ant sarsıntı~ zavallı di1-
beri, 27 S. nin iizerine düşürmüştü ve 
kendisini mazur göstermek, affını evvel
öen temin etmek Uzere de en güzel bir 
tebessilm De 27 S. nfn yU7.Une bakıyordu. 

Genç kadın, kendini topladıktan sonra. 
vapurun gUverte!indeki kanapelerden 
birisine oturdu. 
· 27 S., bu güzel kadın kalltstnda, ha
yatının mutlak bir yalnızlık içinde geç· 
tiğinl düşünmeğe başladı: 

Kendi hayatı, uzun bir 5eyahate ben-
2lyordu. bazı bazı birleştiği kadınlar da 
b~ uzun scynhatin, S7 dunılan birer is
kelesi gibi idi. Fı.knt. şimdi başlamak 
tzere bulunRn nltı aylık tatil devresi 
j~in çok yaln11 oldn~nu acı acı düşün
dii. Nasıl oldu? tkisi de bilmediler ve 
biriblriyle görii~mı-ğe basladılar. Görüş
tükçe açıldılar. Nihayet 27 S. sordu: 

- Yalnız mısınız?. 
- Evet! 

- Birisini bulmak için ml gidiyorsu-
nuz? 

Snrışın güzel bu suale birden bire ce
vap veremedi: bir az düşiindükten son
ra basını salladı, ve: 

- Hayır! deJi PUtjdan adanın met
btnt duydum ve ziynret etmek hevesine 
düştUm!. 

- Adada çok gUnler kalacak mısı
nız? 

- Belki, dnha henilz bilmiyorum. 
Zevkime gelirse ... 

- Hareketleriniz.de tnmamiyle ser
bes misiniz? 

- Evet. 
Genç kadının mavi gö"!leri önUnde 

E · 1111111ııı111111111ıı111ı1111111111111111111111111111111 g 
!:-= Hilıil eczanesinden bildiriliyor: : 

. Z İRLİLER ~ 
: Altın riiya adiyle yaptıthmız ko- :: 
§ lonvl'lnın koku!undııki zevk ve san- :: 
E ntı bilmiyen lzmirli kabul etmiyo- E 
E ruz. :: 
§ Son :ı:amanlında altın rüya Vf"rine E 
§ hııtılca kolonynlnr veri1dii(;i öğrt-nl- : 
:: ' "oruz. Altın riiyayı yalnız ~acı§ 
EK "mııl Aktııs vııpar. Rilirsinlz hütün E 
E Tii1kiv,.nln h,.r tarafında sevilerek: 
E hl111nılmaktndır. § 
E ~imrfh·e hdnr zevkinizi obamış E 
§ knlm t11nn•nrc:11nız e1tın rüya koku- E 
= •h·l .. hir d,..r11 knrııılastınnn. : 
E O z11mRn Hiliıl eczanesini btr da- E 
~ hrı t11krfir l"l'fece1c sanatın taklit ka-:: 
E hııl "'"'"diğini bir dnha görmüş ola- E 
S c"lc"ınız. E 

§,,ıııııP.iııı~ııııııııııııım~~~~.ı~•~n~~~ııııı~ 

siyah bir dilşUnce bulutu geçti. 27 S. deı 
bu güzel kı?..n dikkatle baktı Henüz otu
:ı.unda idi, cidden güzel ve yakışıklı bir 
kadındı! 

Ada, vapurdııkilerin ~öz!eıri öniinde 
artık adamakıllı teressüm etmekte idi. 

San.şın dilber: 
- Yirmi dakika sonra adaya varaca

ğız!. dedi bu söileri, yaşlıca bir aclıtm da 
tasdik elti. 

27 S. genç kadından sordu: 
- Seyahat hoşunuza gider mi?. 
- Hem de çok .. İnsan bir az da dert-

lerini.-
- Mesela Mısıra gitmek arzu edersi

niz değil mi? 
- Evet. Fakat bunu ne için sordu

nuz?. 
- Çünkü ben Mısıra gitmeği karar

laştırdım. da •• 
- Cidden talihlisiniz .• 
27 S. nin kalbi çarpmağa başladı ve 

örkek bir tavurla: 
- Bu talihi payla_c;mak ricasında bu

lunursam_ dedi ve sustu. 
Sarışın kız güldU. 
- İşte, hiç beklenmeyen bir teklif!. 

dedi hem de inanılması güç bir teklif! 
- Ciddl telakki etmenizi rica eder· 

sem. •• 
- Yani?. 
- Beni dinleyiniz: Ben seyahatimin 

sonuna geliyorum, artık! Hayatımda bir 
de emel beslemek istiyorum: kalbimin 
snmimt bir ~ka şidJetle ihtiyacı var. 
Teklifimi kabul edPr seniz, ben de- mesut 
olmak yolunu belki bulmuş olacağım. 

-BITMto.:Ot-

Cephede vaz; vet 

KIRJM VE HARKOFT A 
VAZIYET 
Bunur. neticesi olarak Almanların 

Kınmn doğru olan tlerlevlşleri muvaffıı.
kıyet~izlil!e uğramışhr. Kınındaki du
rum hiç bir yakın endişe uyandırma
mııktadır. Poltavanın düşme"'inden sor.
ra Harkofa yaklaşmak teşebbüsleri de 
kat"i "]arak durdıırıılmuştur. 
Rll~LAR YA~'>IM 
BEKLiYORLAR 
Oç devlet konferansının Rus ordusu 

üzerinde biiyijk htr te!Iİri olmustur. Sim
di Ru!I ordusu dıııarıdan kf'ndisine icap 
ettiği kadar ve ael halinde harp malze
mesi 2önderilccei'?inc itimatlıt inanıyor. 
Y cterki bıı hususta büvük Britımyada 
ve Amerika birleşik d~vletlerinde mu
azzam gaYTetler aarfedilmesine imkan 
olsun ve btlhııssa bu aon memleketti" 
küçümsenmemesi lazım gelen Alman 
1€'htnn ve infint~ t~rlerle Rusya alev
hinde din noktasır.dnn yapılan propa
gandalar buna mani teslcil etmesin. 

iKi TARAFIN StLA.HLARI 
Almanlann tank adedi itibarlvle Ü~ 

tünlükleri 2erçf'kten hİ!!$Cdilmekteclir. 
Di~er taraftan Ruıılann tavvare lmal8h 
tatmin ,.r!Jcl dıımmunu muhafazada de
vam edlvor. Alman piyadettinin <!aha 
iistün mıılc:lnl"li tüfeklere malik oldu~ 
kabul edilmekte ise de bu hAclise Al
manlar lehi.,de ezici bir üstünliık teşkil 
etml"mektedir. 

LENINGRADDA V AZtYET 
Leningrad bölgesinde çok miktarda 

kuvvetler tonlanmış olmasına rai!· 
men şehrin yakın bir dütıme tehdidi 111-
hnda bulunmadıih itimatla Jlerive sürü
lüyor. LMtin<>rndın kına yollarlvlc ve 
demiryollariyle muvasalayı temin et
mct.te devam etti~ de gerceldir. 

Lenin..,radın mühim endüstri merkez
leri kendi c,.nhele~i için c-111ısmak mec
burlv,.tindedir1er. Bu endüııtri büyijk 
oür]iilcl,..re rııi:men iııtihııalahna d 0 vam 
etmektedir. Ne Lenin,.rad. ne de Baltık 
filosu vakın bir tehlike elhnda bulun
mı•vorlnr. Alına'llar bekl,.nmedik bü
vük bir muvaffakıvet elde etme:zlenıı,.. 
Lenin~rnd eephe!!indc bulunan bir mil
von kişilik ordulannı düşünmt-i{c ve 
bunlann !asesi ml"..ııelesinde büvük ııkın
h}A .. hı kar"•lntımı>~a mecburdurlar. 

KISA DOCRU 
Almanlar Jılç olmazsa harbın biivük 

bir kt•mını k•ıtt8n evvel bltirml"itl düsi.i
nüvorlnrdı. Simdi kıslık elbise],., iein 
mü•aderelerd,. istical sıröstermeleri he
ııRplarını yanlış tuttuklanna delildir. 
Rııslann ise kı lık t-lhis,. stoklan el ttÜ· 

nilmemf!I bir haldedir. Ru•ların en bü
viik endüstri knvıplan madenlerin Vf" 

fp1'•iko]:>••n cokluğivle bulundukları Kri 
vok ve Dinveperpetrostonun elden çık
mnsıdır. Fakat hunların yerini tutmak 
ldn kunılan lira] fabrikaları sürııtle 2e
li mektedir. Kıştan evvel daha bir kac 
cetin darbenin vurulma51 muhtemel l•e 
de gerek Leningrad ve gerek cenup böl
~ndc simdikl vnz'vPt umumiyet iti
bariyle cesaret vericidir. 

~~~· 

1
§ 3~ 7 iler 

S ~~~.,ı; ~ok .. ~il< ~u~~~' 
§ 3 3 7 doRumlular ve bunlarla mua
Rneleye tnbi olanlarla muvazzaf hiz
~ metlerini yapmamı~ yoklama ka-
8 <"a~. bnkayalar ve hava tepti1ini 
S bitirenler sevk edileceklerdir. Bu 
8 erat I0/10/941 cuma günü yerli § atıkerlik ıubesinde he.zır buluna· 
8 cPklardır. 
N Toplanma S?iinünde hazır bu1un
Smaynnlar hnklarında bakaya mua-
8 melesi tatbik olunacaktır. 

~~~~ 
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Pazar günü yapıfacafı 
müsa alıa!ara lıer l:!!s 

gi Hecefı-
Beden Terbiyesi lzmir bölgesinin önU

müzdeki Pazar gilnU KültUrpnrk allş 
poligonunda tertip ettiği atış milsabakn
larına nit program hazırlanmış ve bütUn 
kulilplere tamim edılmi~tlr. Programa 
r.aznran sabah sa:ıt 9 dan ikiye kadar 
Beden Terbiyesi mükellefleri orasında 
22 çap mavıerl müsabnka yapılncak
tır. MUsabakalara şehrlmi%dekl hiitiin 
Gençlik kulüplerine mensııp genç mü
kellefler iştirak edeceklerdir. 
Öğleden sonra saat 2 den beşe kadar 

yapılacak müsabakalar umuma mahsus 
olup bunlara herkes iştirak edebilecek
tir. Müsabakalar 50 metreden tnbanca 
ile yapılacaktır. Arw edenler kendi si
lahı ile müsabakaya ~tirak edebilecek
tir. 

MaVl:er müsabakasında beşinciye ve 
tabancı.ı milsnbakasında üçüncüye kadar 
derl'Ce alacaklara bölgece kıymetli bi
rer hediye verilecektir. Müsabakaların 
çok heyecanlı ve alfıkalı olacağı tahmin 
edilmektedir. 

-------
EVLENENLER 
BİRAZ AZAi.Di 
İzmir belediyesi evlenme dairesine 

evlenmek üzere 174 clft müracaatta bu
lunmuş, 145 çiftin nikahlan kıyılmıştır. 
Müracaat edenlerden 1 O çift biJahare 
evl,.nmekten vaz geçmiı, 3 çift te ka
nuni mevzuatı tamamlamadıkları için 
red cevnhı almışlardır. 

Ceçen senenin eylülünde 162 çift 
evlenmişti. Buna göre evlenmelerde 
cüzi bir azalma vardır. 

--------ts E!'PASA 
Enst t · ~ii fıafJul imtl· 
hanları İzmir Kız ens· 
titü ün e ba,lıyor •• 
Ankııra fsmet paşa kız enstitü .. line 

crirmek istivenlerin imtihanları 13/ 10/ 
941 den 18/ 10/94 ı tarihine kadar de
vam etmek üzere lzmlr Cümhuriyet kız 
enstitü•iindc yapılacnktır. 

imtihanlara lzmir c.ümhuriyet kız 
enstitüsü mezunlan kabul edileceği gi
bi. ain tashihi yaptırmış olanlar. bir lı:aç 
sene evvelki mezunlar da kabul edile
cektir. Yaı kaydı da kaldınlmışbr, 

-------
B. RefUı Jnce geldL. 

Manisa saylnvı B. Refik ince Manl
sadan dün şehrimize gelmiştir, bugün 
öcf .. mi,e ırldecektir. 

Bay Refik ince Ödemiıte bir hafta 
kaldıktan aonra lzmire dönecektir. 

-------
11. SALİH AılDOCAH 
İŞE BAŞLADl-
izmir emniyet &mirliğine tayin edi

len 8. Salim Akdoğan letanbuldan gel
miş ve yeni vazifesine başlamı,tır. Bu 
suretle lzmlr emniyet Amirleri kadroıu 
ikmal edilml, bulunmaktadır. 

Yakında kısım amirlikleri vazifeleri. 
yeni emniyet Wnlrleri arasında ta.kaim 
edilecektir. 

Dr. Belıfet Uz geliyof' ... 
lıtan'bulda bulunmakta olan beledi

ye relıi Dr. Behçet Uz cuma akpmı ıeh
rimize avdet edecektir. 

-----
ild lıazada Dı! biiYiilı 
ol'man yangını çıhtı.. 
Dün Kemalpaşa kazasının Cumalı kö

yü ile Bnyındınn Kavak alanı köyü ara
sındaki arazide büyük bir yanS!"ln çık
mış, genişlemesine meydan verilmeden 
~öndürülmüştür. 

Yapılan tetkikat sonunda 60 hektar
lık arazide 520 çam ağacı ile 1950 ken
tal meşenin yandığı nnlal!llmı~tır. 

Çoban Mustafa o~lu Mustafa hakkın 
da yangına acbep olduğu iddia.siyle ka
nuni muıunele yap•lmaktadır. 

* Bcrgamanın Kozak nahiyesinin Cö-
beJler köyü civarındaki ormandan bir 
vangın çıkmıştır. Yangın yirmi iki sanı 
df'vıım ettikten sonra söndürii1müştiir. 
300 dönüm sahipli arazide 550 fıstık 
çamı yanmı~br. 

u ıı gaz diye satmış! .... 
lkiçeşmelik caddesinde 18 yaşında 

lsmail oğlu Mustafanın su dolu bir gaz 
tenekesini içinde gnz vnr diyerek 
Ali oğlu Hüseyine 550 kuruş mukabi
linde sattığı zabıtaya ıikayet edilmiştir. 
~aznun hakkında muamele yapılmak
tadır. 

tşçi bi Ji !eri cia·mi he· 
yet reisleri seçildi.-
tzmir esnaf ve işçi kurumlan birliği 

daimi heyeti birinci reisliğine kahveci
ler birliği reisi B. Hasan Y eğit, ikinci 
Teisliğe berberler cemiyeti reisi Hakkı 
'<ioer seçilmişlerdir. 

Esnaf ve işçi birlikleri kurumu yeni 
1'>ir fııaliyet devresine girmiş bulunmak
tadı. 

e e? 
B • 

enı aa iyet rap r" Bu memlellet al'.ılı~nd 
rıı şa11iala mübanag 
olsa bile İtalyanın 
uaziyefl a ır olda.w un
dan şüphe edilemez-

--~~----~~------wıw·~-----

• 3 ·kinci 
lanacak ŞEVKET BİLGİN 

• BASTARAf'J 1 tNcl SAmfr'F;nr. -

Me li n bu dewe topla ı ruzname ı GZP'• yndan tedarik ettikleri gibi, ltnıy.-
I alıt J .ti~ • - iaşe noksnnlannı temin eden de Alınd' anm G • e e11.1.>J;en SOll u 1' aylılı f G• yadır. Zirn Faşist rejimi harbe gircrke' 

Hyet teshit edildL mnhim iase stoklan yapmamış butUll .. 
Şehir meclisinin devre toplantılarına vuku b l ı ali ti hakkınd alQ yonltL Hülasa vaziyet h:ınıd no~ 11 an n ye a şu m - mfitalıia edili-.. edilsin. İtalvnnm Al' 3 lkinciteşrine müsadü Pazartesi günü mat alınmıştır: • ..., J .. 

saat 16,30 da belediye salonunda başla- +--ird mnnyn ile rnüsa\i külfetler ve redakit' =· e 905 metre murabbalık batak- lıklnr te-knbbu··ı eden bı"r ortak ....... ı'y-~ nacaktır. Bu suretle şehir meclisi son ı· k k t im t 545 k 6270 ~...... "'-
d 

1 uru u uş ur. amyon, de olmndıx.. oc:ı'kılrdır. Belkı' bundan lr evre toplantılarına girmiş olacak ve b k JO• ., u 
942 senesinde yeni seçimler yaptlınası ara a ve 9756 mer ep yükü çöp evler- !ayıdır ki be~-nelmi1e1 meselelerde ~ 
icap edecektir. den kaldırılarak yakılmıştır. Şehirde f tnlyanm tesiri duyııJmrunnktn, ~ 
Şehir meclisine tnkdim edilmek üzere 427 serseri köpek ve 330 serseri kedi Almımyanm sesi işitilmektedir. Bu "' 

belediye riyasetince bir faaliyet rapo- iülM edilmiş, sıhate salih olmayan mU- tnbiidir. Avnıpn lotası i ~1 alhnda lld" 
ru hazırlanmaktadır. Bir senelik faa1i- him mikdnrda yiyecek maddeleri imha lunuyorsa, dünyanın en biiyiik asked 
yet muhassalasını gösterecek olan olunmuştur. kudrctlerlndcn birini tcskil eden Fra .. 
raporda on birinci Fuara büyük bir yer Eylfil ayında İzrnirde sekiz yangın sa ,.lnlrn!ss~. ~~ halen Kızılorduyn aı-
ayrılmıştır. çıkmıştır. Bunlardan ikisi kuru otların dnrbcler ındın!ıvorsn bonlan yapan it} 
Şehir meclisinin bu devre toplantısı t t eti . d .. .. d 1 d mnnyadır. Hnrıkalı bir inkisara maihJI 

rüznamesi de haznlanmak Uzeredir. Ge- u uşması ~ . cesın e uçu e ev er en olnn harp snnnyii snyc.c;inde, Alma' 
çen devreden kalan tetkiki biterek ra- zuhur etmışür. Bu evlerden biri Umi- fıarn kudreti, tek başına hareket fı2.Iİlll" 
porlan hazırlanan işler, yeniden riyaset- len yanmış, diğer yangınlar itfaiye faa- dedir. 
çe meclise havale edilen işler rümame- liyeti sayesinde mevzii kalmıştır. İngiliz \'C Amerlknn gazetelerinin iddl• 
ye dahil bulunacaktır. Yangın söndürme faaliyetine 19 itfai- alnnnn bnkıhrsa, Faşist itnlyanın birinci * ye otomobili iştirak ederek 123 kllomet- derecede bir rol ı:iirmesini imknnsıı ~ 

Belediyenin geçen Eylfil ayı içinde re yol katetml§tir. lan, ayni znmnnda psikolojik ~ebco1d"' 
~~="°~'xr~~ dir. Bu ırazetf>lcre f?Öre •İta1yndn, bUyÔ 

B kt kt bir hn:val inkisanmn do~duğu bir nar 
U 8 l' f;I 1 an S0Dr8 ne,·i:vat cökiintiisil vardır.Son zamanlar 

tla Rnmadım avdet eden yüksek Ameri-

lzm · rde otob ·· s seferleri 
belki azaltılacak 

kan nhsiyetleri, Fa<ıist rejiminin büyil~ 
mü kü11\t idndc oldn~nu. halkın şede' 
rinc itimadı lmlmndığını. inc;e., zorluklr 
rının ho nutınnluğu arttırdığını, İn'!İ!~ 
bomb:ırdımanlnnnın ltalynn cndiisw 
mıntekalarmda biiyilk tahribat ynpt~ 
nı Roma iizcrinde beyannnmcler n 
icin do1nsnn f nı?iliz tayyarelerinin P' 
rUnmesi bir panik havası yarattıJlld 

'1.'ramvay ,ırııetı atelye$inde 2 rornö lı yap ırdı s<>~:'t:~;~;;\ctki miibnlfürnlıdır. 11 
Yedek parçalarla diğer bazı iptldat Belediye otobüs seferlerini tklnciteş- halde urnsı muhnkkııktır ki, İtnlyıt~ 

maddelerin temininde çekilen müşkülat, rin içinde yeniden tanzim etmek mecbu- vnzl~·et nğırdır. Vntikım nezdindell' 
bunların sipariş edilenlerinden büyük riyetinde knlııcaktır. Tramvay seferle- :&.rneıilmn eki i Mnyron Tayl•ırun [,oll" 
bir kısmının memlekete celbinde te..<;a- rinde her hangi bir tahdide zaruret gö- drny1 ziyn!'etten so~rn Amerikaya ti~; 
düf olunan zorluklar tesirini nakiJ va- rülmemekle beraber, şirket mevcut ara- mcsini hazı f!nzeteJer ftn\\'n i)e münfert 
sıtalormda ciddi surette balarını mumkUn mertebe takviyeye •mlh ihtimaline nHetmislerdir. 

göstermeğe itina göstermektedir. Mayron Tnvlonm seychnfinde böyll 
Laşlamıştır. Bu cümleden olmak U:r.ere şirket atel- husuo:i bir maksat vnr mıdır? 

Yeniden kamyon gelmemekte, buna yeterinde yeniden iki Romörk arabası B. RU'zveltc ne ı:ibi haberler venııit' 
mukabil elde mevcut makineler eski- imal edilmiş, bunlar "eferlere başlamış- ttr? .. 
mektedir. Bu sebeple yakında bazı ve- tır. Bu suretle biri Motris, diğerleri Ro- Bunn henliz küme bilıni ·or •• Maaıor 
sniti nakliye hakkında tahdidat vazı da mörk olmak Uzere ile: araba tzmir atel- Oh biz İtalya ile münferit sulh sayi•lr 
muhtemel görillmektedir. yeterinde imal edilmiş bulunmaktadır. '"lno kıymet \'ermlyonız. Konantiın 

A:';~~~hj;cv;~;"i= ~~~;na'n':n~~~a~:ın;;~,~ 
imkiıMmlır. Farzı mnhal olarak lt111-

/tararlar arifesinde 
- BAŞTARAFI 1 ~et SAHİFEDE -

tamamen lcaldırılmıuıını, 
2 - Ticaret gemilerinin ıilahlandı

nlmaııını yoaak eden hükümlerin kaldı
rılmasını, 

3 - Ticaret gemilerinin ıilahlandırıl
maınnı ve harp sahalarına girmelerlnl 
yasak eden hükUmlerin kaldınlmaııını 
isteyebilir. 

B. VUXtNtN BEYANATI 

Nevyork. 7 (A.A) - Nasyonal 
Poplig kulübünün lnıdlterenin Amerika 
büvük elçisi Lord Hatif aks şerefine ver
diği akşnm yemeğinde B. Vander Vilkl 
bir nutuk aöyllyerck bitaraflık kanunu
nu bir an evvel lağvetmek lazım geldi-
ğini bildirmistir. B. Vilki cümhuriyet 
partisinin hükümctten beynelrniJel l le~ 
de halkın efkA.nnı takip etmekten vaz 
geçmesini talep etme i lnnm ~ldiiHni 
söylemiştir. Vilkt partinin ml"mleketi 
ve bütün dünya hürriyetini felakete sü
rükliyecek olan böyle bir kanunu lrığ
vetmek teşebbüsünü eline alması kap 
ettiğini iliive etmiştir. 

-------
A ~ Dc/\JıZDE 

d r adan gelen haberf eı vada bir l:Ukümet darbesi yapılsa btlltt 
Almnn1arın varlyclc derhal hôkitn olr 

- BA~TARAFI 1 lNCI SAHİFEDE· aıklıır.ndnn kimse şünhe ed~mez. 
eden ilk haberlerdir. Mayron Taylomn Cörcile ve R~ 

Londra, 7 (A.A) - Moskovaya karşı le verdiil hnhcrJerin bir tf'.k byd~ ~ 
Alman taarruzu sabah gazetelerinin baş- bilir : O da İtalyanın hakiki vaztve'P""" 
lıca mevzuunu teskil etmektedir. Tay- ve 7'.nir tarnOaruu öğttnmekten iba~ 
misın askcrt yazıcısı şunlan kaydediyor: tir. :Müttefikler ~avet Rnsya (izerl~ 

Şiddetli Sovyet mukavemetine ra~- Almnn tazyikini hnvasıta bir hareket
men Alman tnarruzu $imdiden bUyUlc '-nfifletmck imkAnlannı ımKtınyorlartı' 
terakkiler kaydetmiştir. Bu taarruz İtalya üzerinde dn~1dan doğruya ,,,., 
Moskova istikametinde iki hamle şek- essir o1acak hlr harekete l:lrl meyi dl• 
llnde inkişaf ebnekted:r. Sa~an yapı- şUnebiliıier .. 
lan hamle çok kuvvetlidir. Bu hamleye SEV E!' ı anı 
Smolenskin 75 mil cenup doğusundan 
başlanmıştır. Soldan yapılan hamle Lc;e f j ----
tamamiy]e birincisine benzememektedir. % R r A.!l'U RUP 
İkinci hamle dalgası Dayalin cenubunda M t~f!PJ..tJCV-
başlamıştır. Bu hareket noktasının Koln f zmlr tapu gnıp müdiirlüi;üne SarO" 
olması muhtemeld!r. Almanlar ayni za- "un taou sı:nıp mUdürü Fevzi Ozüm tr 
manrıa Harkof istikametinde kuvvetli yin edilmi~tir. 
bir ileri hareketi yapmaktadırlar. Le· 
ninarad üzerine yapılan ba.<>kı genişle
miştir. 

Londrnda tahmin edildiğine göre taz
y!k Moskovn Mikametinde siddetlen· 
mekte. Lenlnj!rad istikametinde ise zn· 
incmektedir. Berlindeki satahiyet1i söz
ciiler eenebl muhabirlere Leningrad 
böl~eslnin simdi ikinci plana ~cçtiği ve 
Smolensk bölgesinin birinci plana çıktı

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFl!.'DE - ğı kanaatini vermei!e calıt-rnıslardır. 
Londra, 7 ( A.A) - lngiliz harb11' 

nezaretinin tebliği: 
kenti de batmıştır. Tahminen on bin to
nilatoluk bir petrol gemis! torpillenemiş 
ve alevler içinde batarken bırakılmıştır. 
5!)00 tonluk diğer bir petrol gemisi tor
pillenerek ciddi hasara ukratılmışlır. 
Ceman beş bin tonluk iki nakliye ve hır 
iaşe vapuru ve orta hac:mde diğer iki 
iaşe gemisi torpillenmiştir. Muhakkak 
olarak torpillenmi~ olan bu vapurlar 
eğer batmamı.şsa en nz, ağır hac:arla knl
mışlnrdır. Gemilerin toroi1lendiği sart· 
lar hangilerinin hak:kt olarak battı~ının 
tcsbitine mani olmuştur. 

AYY 
Sİ E A 

BUGÜN HALK GÜNÜDÜR 

Balkon, Salon 20 KURUŞTUR .• 
Son olarnk göstcrile.:ek obın 

MACARAŞKI 
He 

RIO YILDIZI 
Tropikal rc\'iiyü görünüz.. - - --

Yarın yeni program .. 

Bunlara .rtöre Moskovaya karşı bUyUlt 
taarruzlnr Smolensk bölgesir.den yapıla
caktır. 

Stokholm Tidin~en gazete~nin Ber1in 
muhah:ri kayde de~er bir mütalaa neş 
rederek söyle divor : Leningrad sıkı su
rette miidafoa edilmektedir. Ruslar Ş('h · 
ri teslime riza göstenniye<.'ekleri gibi 
dört milyonluk bir şehrin sokak sokak 
mulınrehP. edilmek suretivle zantı ken 
diler:nc hütiin Rus seferinden fazla 1.n
viato mnl olacal;nı Almanlar anlnmıs· 
tardır. Dolnvısivle Almanlar harekAta 
bac:ka tnrafto devam ctmeği tercih eder 
gibi görünüyorlar. 

Varsova gibi bir milvon nüfuslu bir 
<:ehrin bombalarla kül haline getirllme
ı:;i miimkün olmuştur. Fakat dört m=J
vonluk bir şehri, teslime icbar edecPk 
derecede hombalamak dnhn zordur .. Bu 
cephe•le A lmım kllmandanlığı Leningra 
dı eylill irincte wptetmek emrini nlmış· 
tı. Leningradın şimdi ikinci olfına ~l'C· 
mic: g1bi gösteri1mecinin sebebi her hnl
<le bu muvaffokıvcto:izlik kars•ı;ında Bcr
lindeki hnval sukutunu hafifletmektir. 

CIL A 1 K CA 
GLORİA JEAN tarafından 

Ruslnr Lenin(!radın snrkınrl~ muknha 
hücuma ,ıecerek Kofonkide Alman hat· 
t· -ıdn nı;-tıklan yarığı genişletmeğe gny· 

' ıet ediyorlar .. 

- ----
Mad m UOV ARY POLA 

NEGRf tarafından 

Moskova. 7 (A.A) - Unavted Pre.c: · 
L<>ninı?raddan son ~elen haberlere ızö 

,.~ Kmlordu şehrin biitün yakın nok 
1. 1arını C'linde tutmakta de\•am ediyor. 
Ruslar bir cok köyleri geri almıştır. 

Alman ordusunun. yaralı ve haıt' 
C$İrlerin deği!ltirilmesi hakkında bu ak
şam verdiği beyanat üzerine bu esirl~ 
le kinde bulunduktan hastane gemile 
hareket etmivect'klerdir. .

1 Londra, 7 (A.A) - Siyasi mahf1.' 

lerde bildirildiğine ııöre lngiltere hlil<~: 
meti yaralıların mübadelesi hakkınP"' 
resmi bir beyanname neş?f•decektir. 

Cece yansından eonra Alman rndV'O' 
1t1 ausmus. bundan sonra 1, 15 te ha"t~ 
hene gemilerinin hareket edcceklerfıı 
biJdirmiştir. .1, 1 nı::iliz radvo u. müzııkerelerin ke91 ıt 
diğjni ve 1939 Cenevre anlaşma"'"'· 
hükümlerine muhalif hareket edildi' 
";i,.,i ~ikrctmisth-. 

h ıı· Londra. 7 ( A.A) - Royterin u9 

si rrıııhabiir bildiriyor: f'I 
Ham csi~lerinin d,.5'fştirilmesi kartı ıı 

nesredilir edilml"Z Havendeki Alrn" 
ngirlcre keyfiyet haber verilmiş. bıırı~ıır
dan pı>k azı cyoşa Hitler> diye hııı«1~ 
mı!ltır. Bundan bir kaç ıant sonra hıı.t t 
l\]manlar ha'ltahane gemisinden telci'• 
kn:-ayn. çıksın1nwılardır. 1, 

Berlin. 7 ( A.A) - 1 n11;iltere ile A 
1 

manya ıır11!l•nd yapılan bir 11nla•TT111~ 
en,... 15 00 kndı-r vnralı tn .. llizt" kıı le• 
5 00 kadar yaralı Alman df'ğitı•irlleCe ~ 
ti A lrnanya s:öz 11ltına alınan kPrtın ,t• 
l:"rttk).,nn d" devi"tit·ilme'li haJrlr• .. tc • ., 
dl~ .... bir trklifte bulunmuııtur. LJ :t' 
:.,,:iJizJ .. r h11nu pronıu~anrlavn va!1ta 1 
t\ha:ı: t-tml-ı1erdir. Bn sebeple anlatd' 
şimdi henüz infu edilemt"mistlr. 



JCJ~l YENi ASIR 
SARIPE ı 

t 111111111ııı11111ıı111ıııııı111 1 111111111ıııııı1111mııııııııı11111muuıı111111111111111111111111111111111111 r: 
i § 

1 Beş Damla Kan 1 
~ -
\ıııııııııııım f ~~~i~!.~~~~!~~~~~~~l ııııııııııııııı~ 

YAZAN : FREDRiK DA vts 

~be1tgut birden bire il eriye doğru bir adım at· 
•e : -· Kan var. Budanm üstünde be$ damla 

kan var! diye haykırdı. •• 

.......................................... 
E A.NKA.RA RADlfOSU : 
~ BUGÜNKÜ PROGRAM : 
rwıııııııı ---- aııııaııı .. 

7.30 Program ve memleket saat ayan. 
7.33 Müzik ol. 7.45 Ajans hnberlcri 8.00 
Müzik pl. 8.30 - 8.45 Evin saati.. 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 
Müzik : Fasıl hı: ... eti 12 45 Ajans haber
leri .. 13.00 Müzik : Fasıl heyeti 13 30 
14.00 Müzik pl. 18.00 Program ve mem
leket saat avnrı, 18.03 Müzik : Kadın
lar faslı . . 18 25 Konuşma (Dış politika 
hadiseleri..) 18.45 Rndvo çocuk kuHibü 
19.30 Memleket saat ayan ve A]ans 
haberleri .. 19.45 Serbest 10 dakika 19.55 

••• 2 ••• Müzik : Şarkı ve türki.ller 2015 Rady, 
t ~ gazetesi .. 20.45 MUzik : B!r hulk türkU-
~q.n R'Utun mavi göuerl, mahudwı 'Ben de bu ziyaretçiyi içeri almak için sü öğreniyoruz.. Haftanın tilrküsü. Ça
tııı:derı ç _bakışlarına daldı, kaldı .. Fakat c;ok tereddUt ettim .. Yani, beklediğiniz \•a indim ... 21.00 Ziraat takvimi 21.10 

...... 1C bıre ileri dol'!ru bir adım attı ve: 1 matmazelin iceride yazıhanenizde sizi Mfüik : Knnsık şarkılar 21.30 Konu~;n1a 
b~llft;.n var .. Budanın üstünde BEŞ beklemekte olduğunu söylemek isliyo-1 (Posta kutusu) •.. 21.45 Miizik : Riyase-
'1~ KAN VAR •. Dive haykırdı.. rum.. ticUınhur bandosu .• 22 30 Memleket ı:;a-

h. ~ tnUdlJrll, yine silkindi. Lamba- - Fakat ben hiç bir kimseyi beklemi- at ayarı. ajnns haberleri, borsalar, fiat-
~ Unç Buda heykelini mümkün yorum! Söyledie!in matmazeli de gör~ ]eri.. 22 45 Müzik : Dans milziğ!.. (pl.l 
~ taldıkadar fazla aydırJatacak şekil· müs değ:lim .. Zaten o da benim bulun- l 22.55 23.00 Ynnnki program ve kapanış 
), . rdı. Fakat hiç bir şey göremedi~ mndığım için beni ziyarete karar ver- ----

.... .l( mistir. 
~ 13.anı nerede l!ördUnUz? .. Diye sor· Rahen~ut. Sterlinin mahcup olduğu-
~ ı:e teslim edildiği zaman bu hev- nu göriince, fikrini oeğiştirdi. ve : 
~it mükemmel surette temizledik - Canım .. Belki dt? sen haklısın .• fn
,.,~1, .. Bunun Uzerinde kan nasıl bu- san değil miyiz? •. Mntmazeli belki bek-

ıı.ı;:t. livordum; unutmuş olabilirim, değil mi? 
, ~ nsrut : Dedi .. 

llftı.. Dinim RÖrdUkleriml siz göreme7.Si- * 
...... b_ ve cevap verdi.. y d b ız.l k 1 1 . 
>~ Q911ti kinaye olarak sövlivorsunuz' azıhanestn e, sa ırs ı a tımet Prı 

İngiliz ticaret korporas
yenu konferansı.. 

1ZMtR StCtLt TlCARET MEMUR- ~-... ---------··--------.;_- -;_;;-;;~ LUCUNDAN: SAYI 4037 • 
(Ali Riza özgirgin ve Şükrü Akset ve 

M ehmet S ezer k olJektif şirketi) ticaret 
iınvaniyle l zmirdc Yol bedestanında 30 
numaralı mağazada her cins manifatura ,.e yerli dokumalar alım ve satımiyle 
i§tigal etmek Uzere teşekkül eden işbu 
şirketin ticaret Unvanı ve şirket muka
velenamPSi ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 4037 numarasına kayıt ve 
tescil edildi~i ilftn clunur. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mühilrü ve Uzerjnde F. Tenik imzası. 

1 - MUKAVELENAME: 
Bugün bin dokuz yüz kırk bir senesi 

TeşrinirvveJ ayının altıncı Pazartesi gü
r.Ü. 6/ 10 /941. 

lzmirde birinci belediye caddesinde 
72/1 numoralı hu:.usi dairede vazife gö
rE:n İ7.mir ikinci noteri ben Zeki FJıiloğ
lu işimin başında iken aşa~ıda hüviyet
leri yazılı iş sahipleri daireme gelerek 
nnlatacakları gibi bir şirket mukavPle
namesinin koyacakları sartlar ile tanzim 
ve tasdikini istediler. Kendilerinin ka
nuni ehliyetleri haiz olduklarını gör
düm. 

ŞAHtTI..ER: 
tzmirde MuNıbıt çarşısında 8 numa

ralı dükk5nda Alfredcı Habif ve İzmlrde 
Bomovada Ortıı solrni,Yında 12 numaralı 
di.lkkAnda Lütfü HoşJ?ör. 
Yukarıda isim vf' adresleri yazılı olup 

iş sahiolPrini tanıttıklarını ve şehadPte 
mani halleri olman:i?ını sövleyen \•e ka
ııuni evsafı haiz oldukları görlilen şa
hitlerin tnriflPriylc şahıs ve hüviyetleri
ni tesbit ettiğım . 

Yeniden büyük bir parti 
"'BageJı cc Müstahzarları 

Qelm~tir. İçinde PnON'l'OSIL DE v ARDIR.. 

Bütün 

» S.ag.eıi cc Sıtma 11e f rengı ildçları 

Kızılaydan yenid~n tedarik edilebilir 
,. S.Dge'icc DIJ tebalJetl müstahzarları 

ve IJiJt çoJı 

~'BıdiJıln9me!z&cc Seram ve cqdarı da 

tefıPGP gelmiştiP .. 

Bütün 

ilaçlar 
f>Czanel~rden 

tedarik edilebilir ~ hakkınız var_ Bu suretle bu ma cıösteren. yiı;ni vaslarında uzunca bovlu 
b: .. ~kelinln icap ettinliği fAciatarı ve ~;ısı.~ hır ~ızı!1 beklrmek~c olduğu-
~b oluvorsunuz .• Bu hevkeli hu· nu gordu · İcerı gırcr g~rmez •. d 
ı.· l'Jl hevetinln reisi olnn kardı-sim - Korkmayınız. dedı .. Yeşıl Bu ayı 
~~ ~il 
' t • memleketine d8nemedi Heve· 1?0 m •. 

Londra, 7 (A.A) - Britnnvn ticaret 
korpora~onu Lord Knrlavbur reisli
ğinde Kudilsteki konfernnsını dün vap
mıstır. Koroorasvonun Türkive. Suriye, 
Irak, Filistin ve Mısır murahhnslan bu 
mPmlekf'tlerle nakliyat ve t!c-aret mese
leleri fücrindeki ı:örUsmelerin tam 
memnunivet veret"ek tarzda cereyan et
tiğini bildirmişlerdir lŞ SAH1PLER1: ,, 

/1 lım~de Abd~~h e&ndi m~~I~ ~~~---•••••••••U••-~-•••••••••••~' 
~ı::il eden d:~er A?.alar. hic bİr vakit Gen; kı7 birden irkildi, fldeta kork-
l'ıı llladımmız l'ebenJer altında vanu· mwı szıbl oldu .. 
~kettiler ve fnl!lltereve sa~ ve alim Fakat ~ben.~~tun ~udaklarında tatlı 
' it ~ktılnr •• Fakat Buıfanın lAneti bir tehessilm gor~nce • . . 
, -:rın da oe~lerinl bırakmadı.. - Bana sade sız yardım edebıHrsinız! 

tı..nem S!OlUmsedl Dedi.. 
~ 'l'esekknr ederi~ bav direkt8r!... - Merak e~eyinl7., size her suretle 
~I ·· Bu Budanın burada. hu dairede vardım edecemm.. . 
>.~~nu senelerden berl bilivorum - FAkat. s!z Yesıl Budayı. buraya 
lıı:..."'llt 'ımnek lUzumunu ancak bugün hı.ham Bruks tein 1'elili2irr.i nnS11 ve ne
~-· "eden hilivor:ınınu? .• Ben bunlnn ben
,~kat, birden bire sarardı ve heye. den hA<ı:kaStnın hilmecfüHni samvordnm. 

• : - BudRnın 1AnPtini. b:ahı mlimkii11 
i:._l?uvdunm mu? .. Diye sordu.. n!mtya~ ölOm .~nı<ı:ımn, babanı'Z8 geldi-

\~jl't: Rahenl?ltt. bir sev. damarların· ~ini m. na~ıl bılıvo~~m .•..• 
9 ı, ~arıı donduran bir sev duvmustu. - Bun hın nasıl ogrendını7. ... Mesele-

~ıld ~ ikist de yesil Burlawı baktılar.. yl iyice tetkik ettini7 !:'il halde .. 
~~tn i~indPn, tuhaf hir J!iirültii. hir - R t TM F. Of -
~ h ::ıllla ı:?ibl se<ı Rel1vordu: ammn 
~ htı afif olarak! .. Evet. övlt" hir tıkıroı 
' llnrı:ık me?ıırların hih•ilk ve mcr-

A iman fara göre 
1\ııh:ndukalRrından duvuhıhilir. - BAŞTARAFI l İNCİ SAHfFFOF. • 

~ te d~ırut. BudRnın kenifü:inP. esr:ın· Hava kuvvetler.miz dnn ttece Rostnfta 
\' ıe başladığını hisseder gibi oldu hir ~ilnh fahrikasınn ve Moo::kova ile Le-, * rıin~dda asker! tesisata hUcum etmiş-

' lerrlir. ~ h fcfnde mUdUre tah!ds edilm!s ROSTOF İJ.K DEFA ROMRAl.Al'-~t 
~il uı:u~ dalreve geldikleri uman. Bt>rlin. 7 (A.A) - D. N B. nin aske· 

' "· Rabenguta : rt bir kavnaktnn öfuoendii!inP RÖre Al-
~~I Budaıı hakkında htc bir ŞE"V man hava kuvvetleri 6 - 7 ılk tPsrin ~ 
~il 12ınrzı ~ bu heyk~li ilk df.fp ~ !lk dPfn n1nrRk' Dôn nehrinin Kara
~nUı:U sövlediniz; $U halde bu 'fenl7.P do"knldMi1 ver olan mOhim Rns
~' bulundu~ınu nereden bilivor· tnf limanını bombardıman etmislerdir 
:'it ... Evet. sarkln s17.e R!zli kalmıc HUcum bilhassa e!l;liha fahrikalannı 
~ ": Voktur: bunu bilivnnım: fakııt hedef itt:haz etmistir.. Burası yal
b,;_.,~ Budanın burada oldutunu nn bntnn Donee haVUL<n fcin bUvUk bit 
""'il bence halli gUç bir meseledir.. ehemmiyeti olan bir liman olmakla kal-
• h" "'!t maV1P avnl ~manda mühim mak1ne, 

' ektlf cevap verdi : otomobil ve traktör fabrikalannın mer-
~ ~" t>anham: havahn izah @demi· k~ldir. Sovvet1erin muharebeye deS lrtl7. bir nnkta!I vardır: o da sevk ·.-amlan icin hu derece ~hemmivetl olan 
~ ~ ~hei tabllve denilt>n sevdir. Si· bu !IE'hir bu tlk hava akınlı-ırivle Alınan 
~ı:k AIA blJdi~niz ~bi sarkta Xvlf' hUcumlan dairesine fÖnnf$tlr. 
11 hf vardır ki inSAn aklı bunlluı 
r"'~ S\ıretJe i?'nha muktedir d~ildir. 
""'"~c!n bfl'nden l7.ahat istemeyinl:r.. 
il,., 1tu rı kovdukları kanunlardan d11 
... ~ \P\Jettı bir kanun beni si:ıe fazla 
~hıı .vermekten meneder. Yine h•ı 
L. ~l B\'et ile. sizden bövle gece vakti 
"'lı'ıt" Udavı ne icin görmek istediğim· 
~ l'111'tıtı trıeneder. 
ı..,~ bu sırada, mtıdnrUn masasındaki 
ltı.hp ı.ın zjlj çalma~a başladı .. 
' e l'll?lJt : 

'-ıı~1 llnn buraya telefon edeceklerini 
~il ;rı ... dum. 
~ı ~ nda bana telefon ettiklerine eml
l t.ylirı~i.. 
~e11

11" telefonu kula~ına götUrdU, \'l' 

' ~: 
il. ~:ı~ıık:kat. sizi lstivorlar! dedL 
~l"'t\ nı.rut. tPlı:>fon edenin ne dedil!in: 
°" llld ~en. telefomın mikrofonunu eli· 
"-' ~Ve sun lan !l;övledi : 
i.<:- ~ttn97e)e lJeklPmesini MC8 eni · 
~"-~ i.. Afına müracaat ettii'finden 
lıı, ~" t~kkiirlPrimf biMirlniz. C'ünkii 
'"~rt ~a7elin babası cidrlen tehlike al-

Borsa 
ttzCM 

243 'Oznm tanm 
147 Halim Alanyalı 
91 Y. t. TalAt 
68 Hasan Colak o. 
59 M. fzmlr o. 
48 Alh::wrak 
28 S. Erkin 
27 jiro ve sU. 
2n Ahdııllah Mayda 
2!i fncir T. A. şL 

7f)2 YekOn 
7rn!'i3 Eski yetn\n 
72116 Umumi yek<lıı 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

41 
42 50 
46 
41 
« 
53 
43 
44 
38 
f 1 

1 C. Ra7.Akl f nhi<ı:arlar 24 
45 Siyah İnhlc::ırlnr 

tNCfR 

50 
42 75 
46 
41 50 
54 
53 
43 25 
46 
38 
41 

40 50 
41 50 
43 !50 
41 50 
52 
26 

f7MtR BJ::LEDIYEStNDEN : 
İtfaiye nnbarında mevcut 1000 adet 

boo benzin tıonekesinln · satılmssı, yazı 
l"'leri IT'Üdiirlii(!ündeki şartnamesi vPç
hi1e açık arttırmaya konulmuştur. Mu
hammen bedPH sekiz yüı: lira. muvl\k
ht teminatı 60 liradır. Taliplerin temi
nııh İ!'I hankıııc,na yatınırıık m11t1ch117Ja
rivl,. ihnle tRrihi olan T0/ 10/94 T Cuma 
...Unü saPlt 16 da enciimı-ne l"'fi,.11caat
lan. 24 .• 28, 2, 6 3945 (2089) 

* Altıntaş mAlıalle!i Hatav cadd~inln 
n•71\rveri ile 365 aavılı sok11k arnsındaki 
700 metre bovdıt şösamn h"tonln es11•
lı tamiri. fpn hı1Pri miidiir]üC7ii.,dt>n 5 O 
lcunış mukRbilinde tedRrik edilı-cek h
!Iİf ve şartnnme!!i vechile kaoalı ırarnı 
p\.•iltnıt>ve k"nnlmııştur. Kt"cıif b edeli 
l R6 71 Ji,.A 90 k11rrnı, muv<1kkot tPmi
nı>tı T 4nO lira 39 kuruştur. fl,al,.si 
10/Jf,/Q41 Cuma günii sı.a• 16.'rn rlR
dır. 24Q0 !18Vllı kAn11rıun tııırifatı rtRhl)i.,_ 
d~ ha7ırlRnmı• t,.klif mektuplan ihale 
aiinii <1zami 1 ı;.30 za Jcadıır encümen 

128Ci ncı sokakta 24 numaralı evde otu
ran Hasan oğlu Ali Ri7.a ÖzGi~in ve 
lzmirde Ragıp pa~a otelinde muvakka
ten ve Sarayköy kRzasının Aşa~ı mahal
lesinde 16 numara1ı evincle temelli otu
ran Tahir Kenan Akscloğlu $UkrU Ak
se] ve aynı otPlcle muvakkaten ve ~aray 
köy kazasının Bala mahallesinde 70 nu
maralı evde temelli oturan Mustafa oğlu 
Mehmet Sezer şeıaiti atiye dRiresi~de 
mutabık kaldıklarını bey11n ettiler 

Madde l - Akitler kollPktif mahiye
tinde bir şirket teşkil ettiklerini beyan 
ederler. 

Madde 2 - Bu ~irketin merkezi f zmir 
\'e merkezi muamelatı da tzmirdP Yol 
bed0 stPninde 30 numaralı mağazadır. 

Madde 3 - ŞirkMin mevzuu: Her cins 
manifatura ve yerli dokumnlar alım ve 
satımından ibarettir $irkPt itha!At ve 
ıhracat işlrriyle mPş~ul olmaz. 

Madde 4 - Sirketin üm•anı (Ali Riza 
Öz~irgin vP. SükrU Akse! ve M~hmel 
Scznr kollektif sirkeli) dir 

Madde 5 - 'Sirkelin sermnyesl 9.000 
dokuz bin liradan ib:ıret olup her serik riyaseti.,e v,.,.ilir. 

2l'., 30 4, 6 3946 ( 20SB) nakden ücer bin lira vnz etmMe-rdlr. 
Madde 6 - Sirkethı temsili · Her şerik 

f;rma iJe birlikte? münferiden imza ve 
~ sırketl temsile me2undur. 

MA.DEH J.tömfiPlerl 
En ucuz .en temiz Kok. sömikok ve 

~air marlPn kömiirleri en ehvPn ~rt
Jarla bizden temin edilebilir. Kö
mUrler'niz. nAklive ve hamaliye de 
bi7e ait olmak Ü7ere yRzıhanenizin. 
evinizin deposuna kAdıır verleştirilir. 
Müra('ant yeri : FeV7.i naşa Bul-, 

van No. 7 •. TelPfnn : 3364 
Satıs deooru : Kestanf! oazan 
Bardakçılar sokAk No. 3 

ABIDIN OKTAY 

"-'=a=ı:ı===acacccac~ 

~ Madde 7 - Kur ve zarar üç müsavi 
hisse Uzerine taksim ve tevzi o1unacak
tır. 

Madde 8 - Şirkrt on Tesrlnlevvel do
kuz yUz kırk Qir tarihinden itibaren Uç 
senı> kin kurulmustur 

Madde 9 - BilAnço senede iki dF>fa 
olmak Uzere tanzim olunacaktır Biri 
Haziran iptidasında ve diqeride KAnu
rıuevvel gayesinde yamlac>ak olan bu bi
IAnçoya J?Öre zarar hAsıl: olmussa ser
mayel şirket eski haddine lhli\i oluna
caktır. Haziran hilfınçosu vaziyeti kont
rol mahiyetindedir. 

Madde 10 - Ortaklardan her l,iri di
ğerlerine ihbar etmek ve ittifakla verl-

ıaı:uıa=:aı:ıaaı:ıı:ıc:uıaac~rcıı:ıca ı:ı ıJ lecek karar dairesinde hareket olunmak 

DJ?. Ft'A2' !'OYER 
üzere meV7.u sermayesinin azamt yUzde 
onu nlsbetinde şirket parasındnn t"tik
razda bulunabilir. Bu borç bilarıt'onun 
tanziminde bnrçluı:un his.sesinden tevkif 
ve tahsil olunur. 

Madde 11 - Ortaklardan birt şirket 
devam ederken vPfat edeTSe diğerleri 
ya verese ile birlikte ve eski Unvan dai

ıooocaaococaooac~~=c:ıcaoc 
-------------- resind~ falaivetine devam veya şirketin 

T. C. t7MtR fKINCt iCRA l'o'ı:'MlJR- feshinfl' gidilir. 

A~ker hMt•nesl bevlin mütehassa.., 
bdnri Beyler • 8'Kturak maliy~ 

şubesi brşt~nda Nft.5 
TELEJl'O~ : 3453 

(!067) 

LU(\UNOAN : Sa11 940/16734. Ynzılnn bu mukavelenameyi ş.:ıhitlı>r 
Nafaka bor<'.undan dolaVl lzmirde yanında kendilerine okudum ve anlat

~Plimive m,.h,.1Jeı1inde tPlgrafc;ı soka- tım. MünderPcatının istek!P.rine ve be
i?ında ada SOS. panPl 7. ve bpı 2 f. yanlarına aynen uygun olduğunu ve 
num'lrl'lds mukıwvet dört vüz lira kıv- başka bir deyecekleri olmadığını bildir-
mPtll bir bıın hanPnin miilkiyeti peşin rrcleri Uzerine resen tanzim ettii?im bu 
P""" jJ,. ıatıl•~a cık11r11.,,..,tır. \'esikayı tnsdikan hepimiz imza ettik ve 

Birind arttırma l / 11 /941 cumart~ mühürledik Bin dokuz yüz kırk bir se
,f. 1 T ila 12 de yap1J11cııktır. Rıı arttır- nı>si Teşrinievvel avının altıncı Pazar
mııda tahmin olunan kıvm"tin % 75 i lesi günU. n/l0ı~41 
hı•lmRdıirt tR krlirdP mii<11terinin tıııRhhü- Akitlerin: İmzalan 
dii baki krılmak şartivle satı~ clııh" on Sahitlerin: İmzaları. 
Pİi., u7•tıl11rl'k lkj,.,.i l'rttırmıuıı T T / 11 / T . C. İzmir lkir,ei noteri Zeki Ehlloğ-
M T !!alı minii 11 ila 12 ye k,.rtıır vıtoı- lu resmi mührU ve imzası. 
lııc,.ktır. Ru arthrm11da dıı % 75 si bul- Umumi No. 7009 Hususi No. 5178 

'Vıı~"· On n~kik~vn kadar matma:r.e
~·t)11tl' 1ndn hııhınacaii:ım .. 

lilıı lttif. telefonu bırakh. mftze mU· 
lıı..~İt k ~elAm verdi ve mtl7.ı:><lf'n cıktı . 
~~ aı- dakika sonra. Rdbenmıt kc>n<li 
bu "ı\t~filii ntomnh!li ile r.v!nin kapısı· 
~rı 1 ı: hizmetri1;i Sterlin. daha ko

ma7•a s"tı" ht"deli ne olurııı' ol•un kıv- lşbu mukavelename suretinin daıremiz 
20 m.-tinP bPk•lrnıvar11k en çok arttıranın dosyasında saklı a.<ılına uygun oldııi!unu 
25 Ü:rP .. in..fp hır,.k•lııc11ktır. ta~<lik ederim. Biıı dokuz yüz kırk hir 

48fl M. Ku~akcı oğlu 17 75 
311 fnC'ir T. A. Ş. 14 50 

)j İl ('eri t!irerken : 
'-._~k~~dPdi.. Girlerken bir z:varetçi
"'-.~inizi sövlemel'?i unuttunuz. 

't'-' I ÖRNEKSiZ YE ,,. 
1\ PROr.RAM • DE 

~ DUGÜN TÜRKÇE 

'\T\-IRCIK 
PASA 

~ioı-: - SAIT TARAFINDAl\' 

Mo1~0 
lt4l"DU!'LAR 
~h ADASINDA 

utFA 
!'._~ 'I'ÜUKÇE SÖZLÜ 
"~.\ .J.'fH;r JlTRNAl.1 
1t~~l..AR : HER GON : 

- 1.00 - 4.30 - 8.00 DE .. 

24 lnotıok 11Phibi nl,.crıklıl11r)ıı diP.-.-r ,.lA- sPnesi TeşrinlPvvel ayının altıncı Pazar-
20 · k,.rJ,.rlımn hu v.ıwrl mPnkul ü7 t'rin..t,.Jci tesi günü. 6/10/941 

287 M. H NıızJı 15 
2!i7 M. Kl\mil 20 

15 50 "'•klımnı h11•1••ivle faiz ve ml\•rııın,.ra Biri 30 ve diğeri 15 kuruşluk d3mga 
lR 50 dtıir nl1>n lddiıılımnı Pvrakı miiqhit .. lP- pulu üzerinde 6rI'eşrinievvel1941 ta-

91 M. İ7mir oj!lu rn 
91 K. Mahmut Tınaz 17 50 
Sil S. Siilevrl'ımnviç 14 50 
38 H. Avni ÖzgUr lfl 
28 M. Zim. l4 25 
]8 İ?.zl ve Ali Fesçi 20 50 
]0 M. Y. Taranto 21 
10 Samt ~:ıraco_f!lu 20 
fi ~Rkir Özdeınir 18 

1722 YPkl\n 
44RR2 E.;ki yek<ın 
46604 Umumi vekOn 

7.AIIİRE 
121 ton Susam 

25 cuval B<ıkla 
l!'iO ton P. Çekirdeği 
l!'i3 Bah'a Pamuk 

38 50 

14 50 
16 
19 2!i 
20 50 
21 
20 
18 

39 2!l 
ıo so 
7 

75 

.,,....y.. .................. ...,.... ................. ~; 

Doktor ceıaı Yarkın ~ 

rivle bi~likte nn beş gün zarfında bildir- rih ve İzmir ikinci notı>ri r esmi nıüh-
m .. l•ri Ji;zımdır. rü ve ÜzPrinde Zeki 1%iloğlu imzası 

Ak•i hııMP hnklnn tapu sicillince ma- 4210 (2190) 
liım olnııııJ•\.rıı p11vl""'"""'dnn hariç kıı-
1• .. lar. % iki bucuk d .. 1);.Hv~ ve hu dı-l-
1;.Hv~nin tutıırından yiizdr ,.J1j a•ker ai
leJ ... ~ine vard•nı pnra"'ı mÜ<>tPrive aittir. 

Sartnnme ilam ne11rl tr. .. ıhi P'iiniif'rtPn 
ltihl\ren her ke•ı- arıktır. Tnlinlpri., kıv
m ... ti mı•~Rmmin.,.nin % Y"di buruk 

Birinci sınıf miitt'hnssı-: 1,oktor 

Demfr Ali Kamrıoğlu 
Cilt ve T<'nnsiil hnstnlıklan ve 
fo~l.EKTRIK TEUA viu:ıd 

Birint'i Bnler Soka!ı No 55 .. bmiT" 
Elhıımra Sinema!lı ar~a!;nda sahalı· 
tan akşama kadar hastalarım kabul 
eôer .. 

TJ-:J.l<:FON : :1479 

..... 

ni•hı-tiT'dP pev akrPsi vevl\ rrıilli hl\nke-
1,.rda., J-i.-in~"" itibı1r mrktubunu hıtmi-
1Pn 940/ 16734 doııva nıımammnlıt 
;ı.inci iı-rA memnrlı•;;""" rnli .. •l'aatları (4fi9) ' ~ ilan olunur. 4209 (2191) ,...,._••••-••••-.----• 

JZMİR VJ~AYIE'J'İ~~EN: 
Pasif knnınma Pkipleri ic;in portatif ııhhiye çantası ve hasta sedvesl alına

r.ektır. Talibi nll\nlar sartn'lmf'•ı.,ı ynrmek ve tafsilat almak için vilayet sefer-
berlik müdürlüğüne mücaatlan ilan olunur. 8 11 4198 ( 2 192) 

lzMiR "11-:ım.Jt;ıu:r HASTANE..")f ~ 
UAHll.f\'14: MÜTl':HASSISI 

MUA Vl':NFHANE : ikinci Beyler 
ıokak No. 25 Pasif korunma ekibe mah9us masa ve duvar saatlAn alınAcaktır. Bu saıı.tlar 

TEl.Et'ON 3956 tıınınmış firmslAnn mnrkaııını tuıvacaktu. Talip olanların vilayet ıeferbPrlik 
'>":;;:::.<~~~::::,..c...:::.....:>.-...:~Y-.::-=:ı.-;"";::,..<:~X müdüriyetine müracaat lan ilan olunur. 8 11 419 7 ( 219 3) 

SAGIR DİLSiZ VE KÖRLER MVESSESESi JJ4J 
MALİ Yll.I IB'l'İY ACI 
En.akın cinsi azı 

kilo 
çoğu Beher ld1osunun 

kilo Muhammen bedeli 
Kr. S. 

% 7,S 
Mu. teminat 

u Kr. --Ekmek 15000 20000 12 75 191 SO 
Urfa aadeyai: 1200 1500 161 181 12 
Tosya pirinci IOOO 1200 46 50 41 8S 
Şeker (toz teker 1400 1500 47 50 53 43 

Alsancak sağır dilsiz ve körler müessesenin 194 f mali yılı ihtivacı olan 
yukarıda yazıb dört knlem iaşe maddesi şartnamesine gö,re acık eksiltmeye 
konulmu~tur. 

• Sartnamc Bıhhat ve içtimai muavenet müdürlüi?ünde 11örüJPbilir. lstek1ile
rın 20 teıırinl evvel pazartesi t;tiinü saat 1 S te ıııhhat mürlürJül;ündP miitP<11Pk
kil komisyona müracaatlan ilan olunur. 4 8 13 16 4136 ( 2166 ) ' 

ı:eo-~~~..o-....oer.r.r~=--..o-.r.r.r..cr.h"..r..r.h"~..r..r.r~~ 

l lzMlRDE AIEŞllUR ŞEKERCi ( ALİ GALİP ) in 

§ Nefis LO 111..flıARINI ve ŞEKERLEMELER1NI 
her yerde daima arayınız" 

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

Ali Galip Şekerleme fabrikası 
Türkiyenin \'C blifiin B11lkanlann en asri ve en muntnam Şt!kc.-rleme fab· 
rikaındır. Mamulatı temiz ve nerıs mevaddı iptidaiye ile f«!nni bir surette 
ve asri makinelerle imal edi1mekledir- TESis TARİHi : ı ı O ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOPTAN SATJS YERi : lzmirde Gfü:clyurd San Sokak No. H .. Fabrib. 
PERAKENDE SATIS MAtAZAt.ARI: f7.111irde $ekerciler i(i No. H. ıs 

ve Dükilmet karş~ında Sevim pastahanesi .. 

x:ıcıccacıcc:ıccıccı=ı::ıı::ıı:ıı::ıı:ıcıcıcıcıcıcıcı~ccc r:ır:ıc:ıı:nuu::ıı::ıı:ı ı: ıı a=a ı:ır:ıı:ıaın a ı:ı r:ııH:ıı• 

Ambar inşaatı 
lzmir incir ve üzüm Tarım satış 

kooperatifleri birli~inden: 
lnpat maha111 

Saruhanlı 
Nazilli (lslah 
istasyonu) 

Nevi 

Ambar 
> 

Keşif bedeli 

T.L 13.447.26 
11.601.98 

Muvakkat temlnati 

T. L. l.008.7S 
870.IS. 

Yukarıda yazılı inşaatın açık ksiltmesi 15/10/941 çarpmba günü aaat 16 
da Birliğimiz merkezinde yapılacaktır. Proje, keşif ve ıartnamelerini görmek 
istiynlerin Birliğimize mürscaatlan. 3, 8, 12 4129 ( 2 15 4) 

İS'l'AHBUL BELEDİYESİNDEN: 
Temizlik işleri çöp mu·nalarını cer için yaptırılacak ıshşap romorkör tek· 

nesi kapalı zarf usuliyle ek~iltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 19000 lira Ye 

ilk teminatı 1425 liradır. Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel hususi 
ve fenni şartnameleri proje keşif huliısasiyle buna müteferri diğer evrak 9S 
kuruş mukabilinde belediye fen işleri müdürlüğünden '\'erilecelctir. ihale 
15 / I 0/941 çarşamba günü ıaat 15 te daimi encümende yapıldcaktır. Ta· 
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihiııden sekiz gÜn ev
vel belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacaklı.rı fenni ehliyet 941 
yılına ait ticııret odası vesikaları imzalı tartname ve kanunen ibrazı lazım 
gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kıınunun t11Tifatı cevresind~ hazırlaya• 
caklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 c kadar daimi encümene ver• 
meleri lazımdır. 30 4 8 12 4027 (2129) 

Camrıltı 'l'uzla!'ı ll!~dibtJ:iir~n!!en : 
T uzİıımız hayvanlarının ihtiyacını teşkil ede;; 292 79 kilo arpa ile 2382 7 

kilo saman eksiltmeye konulmuştur. 
Arpanın muhammen fiaıı 9 kuruş samanın muhammen bedeli 3 kuruştur. 

Bunların şartnııme~İ müdiirlüğümüzde ve inhisarlar lzmir ba~ müdürlüğü le
vazım şubesinde görülebilir. 

isteklilerin muvakkat teminat akı:;eleriyle birlikte eksiltmeye iştirak et
mek üzere 14 IX / 941 tarihine müsadif salı günü saat 14 tP Tuzla rniidürlü-
ğ~inde bulunmnldn. 4083 (2135) 

'l'i?rl?B~ıe Demir ve Çe!~fı Fabrilıaları müesse• 
Se$f M~!d!ire!~?iifünden : 

Müessesemiz için aşai?ıdaki şartlar dahilinde on adet birinci sınıf elektrik 
ustası ve iki nrlet otomatik tdı-fondan anlar trlefoncu alınııcnktır : 

1 - Biivük fnhrikalordıı veva santrallarrla çalıomış olmak, 
2 - Askerlik hizmetini yap~11 bulunmıık. 
3 - UstobA•ılRrın sanat mektebi mezunu olmalan ııarttır. 

VERiLECEK OCRE.T : 

Karabükte mües!!e•e müdiirliiiZünde yapılacak imtihanda muvaffak olan
larıı ihtisasına göre b,.ş yiiz kurusa kıırfın yevmive VPriİecPk•ir. 

Bu şeraiti haiz huhınanlnrın aşai{ıdaki vazıh vcsaikle birlikte Karabükte 
müessese müdiirliiğüne miirar.:Patlnn ilan olunur. 

1 - 941 askerlik vok1 .. masıru havi nüfus cüzdnnt 
2 - p,,Ji!! hii .. .,ühal kağıdı 
3 - A1J1 ka~dı 
4 - Varııa hizmet ve•ikası 
S - 1 boy 6 vesika fotoğrafı 2 s 8 4089 (2152)" 



z ı 

SiYASi VAZIYET 

Bütün cihan 
Rusva harbi 
ile meş2'ul ••• 
Amerika her türlü 
yardımda bulunacak 

=-=. 
A.s ke ri vaziyet 

· 2160 kilometre
lik cephede bü
yük meydaıı 
harbi oluyor 

YENt AS'IR 

RUSLARA GÖRE 

Cenupta 3 Al
man tümeni he 
zimete u~radı 

--0-

Rua yadaki Jngiliz 

5 

Finlerin ceoabı 

Almanyadan 
ayrılmıyor ve 
doiu Kareliyi 
istiyorlar 

Abidelerimiz tamir ediliyor 

-il-- Alman taal'!'llzlal'I baş· 
Anıerikada tayyare hca üç istikamete tevcih 

imalatı ayda 2 bini bul· edllınişe benzemektedir 
dU • Japonyada endişe-. • Radyo gazetesine ~öre dünkü So\'

tav yore meydanına 
hücum akim kaldı Finler İngiltereve cevat1 

verdiler, talepleri reci· 

dettikleri anla~ılıyor
neısinki, 7 (A.A} - Bugün Helsin

kide aşağıdaki resmi tebliğ neşredilmiş-

Vakıflar umum müdürİİ' 
nün verdiği izahat 

Radyo gazetesine göre günün siyo&i 
.manzarası şöyle görünüyor : Dünya ef
kunnın ilgisi bugün Rusyadaki hareka-
tın inkişafı üzerine toplanmıştır. Hitle.t 
tarafından da haber verilm!ş olduğu ~i
bi Almanların bir koç günden heri bU
yük taaJTUza gecmiş olduğu anlaşılıyor. 
İngiliz radyosu da bu haberi vermiştir .. 
Fakat Rus kaynaklan önemli ma!Cimnt 
vermemekte, Almanlar da yalnız taar
ruzun plfln mucibince yapıldığını bildir
mekle iktifa etmekted!r]er. 

Berlin haberleri taarruzun hedefi 
Harkof. İngilizler de Moskova olduğu
nu bildirmektedir. Şimdilik bu taarruz 
hakkında sövlenecek, hareketin çok ge
niş ve şUmullU olmasından ibarettir ve 
AlmanJnnn kıstan evvel net!ce almak 
fikrinde oldukları da tahmin edilmekte
dir. Almarllann, İngiliz ve Amerikan 
yardımı Oe Ruslnnn tekrar canlanması
na meydan vermemek istedikleri anla
şılıyor. Moskova konferansı Almanlan 
böyle bir karara sevketmiş görünüvor .. 
Filhakika Rusyanın insan kavnaklan 
hemen hemen hudutsuzdur, bu kaynak
lar Amer!ka ve f n~lterenin :vardımı ile 
ilkbaharda Almanları müşkül durwn3 
dUşürebiJir. 

AMERİKAN YARDIMI 
Ruslann ağır zayiata ve te~hizat za

rarlanna uğradığı inkAr edilemez. Sana· 
yi bölgeleri de ellerinden çıkmıştır. Fa
kat anlaşılan Ruzvelt. Ruwava yardım 
isine dört elle sanlmıstır. Fakat Amcri
kada dindar bazı unsurlar Rusvnda din 
hUrrivetin!n iadesini istemektedir. Bu
nun i~ Ruzvelt Rusyada din hürriye
tinin mevcut olduJ~unu bildirmis. bayan 
Ruzvelt te komünlstli~n sanıldığı gibi 
dinsizlik ve din düsmanlıı:b demek olma
ruwnı söylemistir. Bu suretle yapılacak 
geniş yardımlara zemin hazırlanmakta
dır. 

TAYYARE İ!\fAJ,ı\11 ARTIYOR 
Amerikada harp fma1Ab mUhhn ln'ki

oanar göstermistir .. Amerikanın eylül 
ayında imal ettiği tayvare adedi 1919 
dur, yani imalSt ayda iki bin tayyarevf 
bulmuştur. Ruzvelt ilk olarak senede 50 
bin tayyare imal!ni istemi~ de bu ra
kama gelecek sene varılacaktır. 

Almanyanm avlık tavvare istihsalntı 
lse 2500 dUr.: Yalnız Almnnlann eTie
rinde mUhim mikdarda tayyare bulnn
dujtu anlaşıhyor ve bu İngilizler tara
fından da inkAr edilmiyor. 

Amerika, miihimmat ve silAh hazır
larken bir taraftan da nald!ye işini hal
le ~lışmaktadır. Bunu kısmen Atlanti
tln bir kısmını kontrol altına almakla i 
temin etmlcrtir. fakat bu işi tamamlamak 
~ bitaraflık kanunlarının ilgasım ta
savvur etmektedir. 

Ruzveltin bitaraflık kanununu bfuıbü

yet resmi tebliğinde djkkate değer bir 
§eY yoktur. Alman tebliği de hareH'itın 
plfın dahilinde devamını ve ayrıca da 
Aznk deniz.inin şimalinde büyük bir 
meydan muharebesi olduğunu ve müt
tefik kuvvetlerin Sovyetleri takip et~ik
lerlni ilave etmekt~dir. 

Cephenin durumunda şu manzara 
görünüyor: 

Şimnl cephesinde Leningradda Al
manlarca yapılmakta olan taarruz gev
§em?ş. fldeta durmuş gibidir. Fakat Le
ningradın tamamiy]e tecrit edildiği de 
muhakkak gibidir. Onega göliyle 11-
men arasında da bir durgunluk vardır; 
Fakat Sovvederin faaliyeti burada da.
ha z..lyadedir. 

Jlmen göliyle Azak denizi arasında 
2 100 kilometrelik bir cephe üzerinde 
dünyanıo en büvük .bir meydan muhar~ 
besi cereyan ediyor. 

Alman taarruzları üç istikamete te
veccüh edilmişe benziyor: 

1 - Şimalde bir Alman taarruzu 
~arbi Moskova üzerine ilerlemPktedir. 
Voroısilof ile Timoçenko ordulannın 
kanatlarına teveccüh edilen bu taarruz 
Timeçenko kuvvetlerinin sol yanını ku
ptmak i11teme1ı:tedir. 

2 - Harkof ve Comel bölsı-esindekl 
hareket. en 1ı:uvvetli taarruz harf'kf"ti
dir. Harlı:of ve Orel de yapılan bu hare- j 
ket Don istikıımetinde bir yarma yap
mak istemektedir. 

Kanaatimize ıtôre Alma~ Ôrduları 
asıl neticevi merkezde alm;oqa çal1<11rnRk
tadırlar. Alman taarruzu Harkof bö1'7e
sinde cok !!iddetli olarıık cereyan etti
ğine göre Budyeni ordusunun bir kıs
mının çenher içine alınması muhtemf'l
dir Faknt bövle bir muvaffakıyet, Al
man ordusunun kuvvet ve taarruz ha
zırlıklarına, ve Sovyetlerin mukavemet
lerine bilmukabele 'yapacaklan tertip-
lere bağlıdır. ' 
Lond~dan gelen haberler, Alman 

taarruz hareketinde bazı ' i"~i~aflann 
mevcut olduğunu bildirmektedir. 

3 - Alman ba~ ltomutanlı~ının res
mi teblii?inde bildirdiği Azak denizi 
§İmal bölgeıılndeki taarruz. 

Bu taarruzun hedefi. RO!ıtok - Karkof 
demiryo\unu keserek Kafka .. lardan sı:el
mesi muhtemel her hangi bir yardıma 
mani olmaktır. 

Almanlar. bu bölgede muvaffakıyet
ten ve çok derinlere nüfuz eyleC"liklerin
den bah,etmekte iseler de mevki ismi
ni vermekten kaçınmaktadırlar. 

-------·---
FRANSANIN 
Sahil mıntakatarına 
her kes sokulınıyor 

-0---

Moskovn, 7 (A.A) - Tas Ajansının 
bıldirdiğinc göre cenup batısı çevresin
de biri motorlu, Liri tank, biri de Sa
vaşçı olmak üzere üç Alman tümeni 
münhezim edilmi~rir. 
Dilşman 5500 ölü verm4iir. 
1NG1L1Z TAYYARELERlNtN 
MUVAFFAKIYETt 
Londra, 7 (A.A) - İngiliz hava teb

liği: 
Dün öğleden sonra düşman tayyare

leri Rus cephesinde İngiliz tayyareleri
nin kullandığ! meydana taarruz etmiş
lerdir. Avcılarımız hemen havalanarak 
diişmanı püskürtmilşler ve 3 Yünkers 
düşümıüşlerdir. Bomba tayyarelerinin 
hemen hepsi de hasara uğratılmış ve bir 
çoğunun üslerine dönmeyeceği tah
ır.in olunmuştur. 

--- -·---
YENi HAVA AKlNLARI 

lntilizler Italya 
\e Afrikada 
f r ali yet 2ös

terdiler 
MiHVER TAYYARELERi DE 
AFRIKAYA VE lNGIL T ERf. YE 

HÜCUM ETT~LER 
---o--

Roma, 7 (AA) - İtalyan umumi 
karargahının tebliği: İngiliz tayyareleri 
Sicilyada Katanyaya tahrip ve yan
gın bombaları atmışlardır, Hasar yoJt
tur. 

Şimali Afrikada hava kuvvetlerimize 

tir: 
Londraya iltica etmiş olan Norveç 

hUkümct:nin Finlandiyadaki mümessili 
vasıtasiyle evvelce Yın hükümetinc gön
derilmiş bulunan İngiliz nota51na Fin 
hükümetinin cevabı pazartesi günü Lon
draya bildirilmek üzere Finlandiyadaki 
İsveç elC:sine verilmiştir. 

Fin hükümeti, Norveç hükümetinin 
Fin hariciye ne7.arctine göndermiş oldu
ğu rnuhtıravn da cevabını vermiştir. 

Bu iki Fin cevabmın metinleri gönde
rild:6ti yere vasıl olur olmaz neşredile
cektir. 

Fin gazetelerinin şiddetli mütaJAalan 
bu cevabın metni İngiliz taleplerinin bu 
aralık kabul edilmiyecck :nahivette te
lakki olunduğunu gostcrmektedir. Gaze
teler doğu karel:nin istilflsı münasebe
tiyle diyorlar ki : Doğu Kareli Fin top
rn~dır. Sovyetler doğu Karelive lam 
istiklal vermeği ve orada lozıllar bu
lundurmamağı taahhüt etmislerdi. 

Fin ordusunun srirmiş bulunduğu bu 
topraklar Rus de~ldir. Burada resmt 
lisan F:ncedir. M~kteplerde Fince oku
tulur. Doinı Karelinin husus! vazjyeti 
Dorat sulh deklhasyoniyle tayin edil
mL-nir. 

Molotof 1940 senesi basındaki beyan
nameııinde ayni ırktan olan Kareli mil-
letivle F!.n devletini birlestirmenin, ,Fin 
milletinin en büvük hayali oldul;ınu. 
&vvetler birlflPnin bu havali kendi 
usuliinc J?ÖTe ~erçeklestirme?rl dilşün
düğünil söylemişti. Fin lılikUmeti de 
kend! hayalini kendi usulüne göre ger
tek Jcştinnektedir. 

---~---

Makine,ie 
1. 

V E'ri'irken 
mensup bir , teşekkül Marsa Matruh. ci- r&J:llt•a ' 

Vakıllarınuzın yüksek değerini gençleri......, 

ve dünyaya tanıtmak için de çabplıyor 
Ankar, 17 (A.A) - Vakıflar umum ~ar, Divriktc Ulu cami, Koca~ 

müdürü Fahri Kipcr bir muharririmize Pertcvpnşa, Konya Ereğlisinde Ul11 ~ 
beyanatta bulunarak harbın yarattığı mi, ve Abdülkadir paşa camileri •' ,.r 
güçlüklere ve malzeme yoksulluğuna ha bir çok camiler vardır. Bu yıl ~11" 
rağmen umum müdürlük çalışmalarının leri bltmiyen camilerin ilerideki ~ 
programa uygun bir ~kilde inkişaf et- da tamamlanmasına çalışılacakur. 
tiğini, bilhassa tarih ve güzel sanatlar VAKIFLARIMIZA DAtR 
bakımından büyük Önemli olan abide- NEŞRtY AT . 
lerin tamir ve termimi Üzerinde durul- Vakıflar umum müdürlüğü bu J. 
duğunu, bir taraftan geçen yıllarda baş- den başka vakıflarımızın yük.-ek d ,,. 
lanmış olan tamir işlerinin tamamlan- rini ve önemini gençlerimize ve diirı~, 
ma~sına çalışırken diğer taraftan yeniden ya tanıtmak için devamlı ııcqiyaıtR ; 
bazı büyük camilerin tamirine başlan- lunmakta ve bu sahadaki çalışmaltıtl -1, 
mış bulunduğuna söylemiş ve demi§tir gün geçtikçe genişlemekt.edir. Geçe~ 
ki: }ardaki neşriyata ilaveten Türk "el" 

- Bugün üzerinde çalı~tığımız eser- sanatlar çerçevesi için yer alan bir fi•' 
ler arasında baıta 1stanbulda Süleyma- le hmir fuarı münasebetiyle evk•ö/ 
niye ve Beyazıt camileri olduğu halde mıza ait bir broşür neşredilmiştir .. ~~ 
Kadirgada ve Azapkapıda Sokullu, müzdeki aylarda eski yazılan o~ 
Osküdarda Semsi paşa, Eminönünde anahtarı kitabı ve 2 numaralı vaJI'' 
Yeni cami, Bursada Murat Hüdavendi- dergisi neşredilecek tir. _Ji 
~==~..4Ceccaaac=cı:ıac~cx:ı=acacaaaı:ıaaı:ıı:ıı:ıcaaaı:ıı::ıaı:ıCf!llll 

lıtanbulda ıhtikôrla mücadele iıleri 

28 bakkal hakkında ka
takibat yapılıyor 

A 

nunı 

İstanbul, 1 (Yeni Asır) - İhtiltirla mücadele faaliyeti ,iddetle devanı ~ 
mektedir. Şehrimizin muhtelif semtleri ndelti bakkal dükldinlannda ani bi! -~ 
rama yapılmış ve zahire fiatlerinde ihtilıir yaptıkları anlaeılan 28 bakkal ,.... 
kında kanuni takibata ba§lanmıştır. ,,tJ 
~~~~=~~..ı000e:0~aacaaı::ıaaaı:ıaı::ıaaaaccaaaaı::ıaaı::ıaı::ıaaaaaa 

Manisada mahsul vazi-
yeti bu yıl çok iyi ••• 

varında bir tayyare meydaniyle T obruk T ' • · .ııı.' b IJ • • ...,. 
cephesindeki kara hedeflerini ınuvaffa- ns a ıanoı . 1 ,,, vor ,.. ::.-• ıeı tt k tuld ..... -~ .. 
k 1 b b d Mo!:kov•, 7 (A.A) - Tas a1·ansının "Zunuer DeK S sure e ara U Ve se .. -fiAA~ ıyct e om ar ıman etmiştir. - .. k 

Libya cephesinde kuvvetlerimiz top- bildirdiğine göre Leningrad etrahnda aldırıldı.. Pamuk?ar da toplanıyor.. . 
çu ve keşif faaliyetinde bulunmu~lardır. Sovyet piyadesinin topçusunun tayya- Marusa, 7 (A:.A) - ~en yıldakine mek suretiyle kunıiulmuştur. · _ut 
Düşman hava kuvvetleri batı Trab- relerinin ve tanklanmn yap~ğı müş!e- na7.ai'ün mikdan dörtte üç nisbet!nde Diğer taraftan ilk atız pamuk 11J/P' 

lusa bir akın yapmışlardır. Ablan bom- rek taarruzlar Almanlara agır zayıat daha az, fakat vasfı itibariyle çok lU toplanmaktadır .. 
baların büyük bir kısmı denize düşmüş- verdirmiştir. Almanlar müdafaa vazi- yüksek olan çekirdeksiz üzümlerimizin Tütünler balva edilmektedir. _-
tür. yeti almak ve aipe~lere girmek zorunda hepsi de sergilerden kaldın1mıştır .. Ha- Zeytin ve ~amut mahsulU çok-~ 
Doğu Afrikasında mühim ltalyan bir- k~mışlardır. Lenın({radın .kahraman vaların müsait olması hasebiyle Uı:Um- sait görünmektedir, fakat henilz toP""'" 

likleri Condar bölıtesinde keşif hare- mudafaacılan Almanlan bu •ıp.er~er~en ler, nefasetini tamam!ye muhafaza et- ına zamanı gelmemiştir. ertlJ 
ketlıı:ri yapmı~lardır. ~~ çıkarıp atmakt~dır, Yalnız. 1~. g~n- o-..rJ"'~.A:ıOCOoaaaaaı:ıaı::ıı=acıaoaı:ıı:ıı::ıacıı::ıı::ıaaaı::ıı:ıı::ıcu::ıı:ıı:ıı:ı~aı::ıaı:ıı:ıaaaa +A..--

Dü,manın hücumları püskürtü1mü4- luk muharebede hır Sovyet bırliği hın- .,, b k ı c -1 
tür. Bu mıntakada uçarken bataryaları- lerce Almanı öldiirmü~tür.. . ltie US en.e li i(enera emaJ 
mızınlatelşiyle vudrulan biri tngiliz tayykıa- HPdef . ne rmrs M • ı· d •. • .h 1 • 
resi a ev er lcin c mevzi erimizin ya - Berlin, 7 (AA) - Yan reamt bir erSJD 1 Uft 1rtJ 8 etti nına düşmüştür. d 

ALMAN TEBUCI kaynaktan bildiriliyor: Rua cepheain e 
Berlin, 7 (AA) _ Alman ha, ku: yapılmakta olan harplerin baolıca hede

fi Moskova olduğuna bazı yabancı mü-
mandanlığının tebliği: talaalar hakkında guetecilerin sorduk-

tiin kaldırmak isted!lti söylenmektedir.. Paris, 7 (A.A) - Fransadaki ~al 
Beyaz saray toplanbsınm neticesi her makamlan 19 ilk teşrinden itibaren ika· 

1ngilter~y~ hl"fl m~~ad~lede .avaf lan .uallere Bedin askert kaynaklann-
tayvarelerımız 6 - 7 bırıncı teşrin gece- d c v ı'l ı-tı'r Alman ordu-• B · d .. d k •. an ıu e ap ver m~ . 
sı rıtanya.nın ~enup. ogu9UJ\ a as en }arının iıi Moskovaya giderde kızıl mey
ehemmiyetı haız tesısatı bombardıman d d 1 b _,_ alt dı 't resmı· 

Ankara, 1 (Telefonla) - Mebue emekli general Cemal Mersin1f ~~ 
de bulunduğu nümune hastanesinde vefat etmiftir. Cenazesi merasimle ~ 
rılacaktu. 

Si:aerbank fabrikaları işçile
rine sıcak yemek 

tarafta büyük iJgi ile bekleniyor. metgAhlan başka yerde olan Fransızla· 
JAPONYA ENDISIDE nn sahil mıntakalannı terketmelerin! 

. t' an a gama ı a"'""r ın a geç 

Manillada toplanmış olan konferans emre~r. ~O il~ teşrind~ sonra ~U
ta _ JaJ)Olllara göre _ JaPonyayı c;enber- sa:ıdesız hic; bır kırnse bu bölgelere gıre
liyen kuvvetlerin hava kuvvetleri ile de nuyecektir. 

etmş~ş ır.1• Af 'Jc d Al t yapmak değildir. Hareketlerin hedefi 
ıma ı rı a a man savaı ayya- So '- tl · i M -'- · 

1 · d ~ d T b Jc li . vyet ııtuvve erın oıı&ovanın tıma-re en un e o ru man tf''lısatına 1. d b d d v d b •·- d 
ff k l h.. t . l d" ın e, cc:nu un a, ogusun a, a..,.ın a 

muva a tyet e ucum e mış er ır. b d 1 ,_ - '--L -'- ..l 5 6 b • • • • • s·• er nere e O UTia O.LSun ya.ıı.aınyara.ıı. ~ 
. - mncı t.eşrın gece!ı uveyş imha etmek tir. lstanbul, 7 (Yeni Asır) - Sümerba nk fabrikalan loçilerlne meccant ye t-1" takviyesi mÜ7..akere edilmlrur. B~r Ja. -----
lımanına yapılan bır hava hucumunda fj •t f / k k verilmesine Bursa Merinos fabrikasında başlanmıştır. Bankanın İstanbul .u, pon gazetesinde çıkan bu haberden. AFRİK.ADAKİ 

Moskova konfeTansı gibi bu ikinci kon- SON ÇARPJC&a a ~ •R tam isabetlerle ceman on bin tonluk iki 1 aıa 1 anunu rikalan ioçilerine de sıcak yemelı: verilmesi karan yakında tatbik edil~~ll" 
fcransın da Japonlan kuşkularıdırdığt .,.~ 

dü,man ticaret gemi!'li batırılmıştır. Bun-
dan baııka iki gemi de ağır ha.sara uğra- hu sene herse v daha cok ekilmeli •.. 

ıınlaşıbyor. 

Bir Amerikan aıskeri 
heveti Cine glttL •• 
Çunking, 7 (A.A) - General Mak 

Ho~rin riyaseti albnda kırk kadar su
b:wdan mürekkep olan Amerika heyet!, 
Amerikan donanmasına mensup Uç tay
yare ile ManilJadan Cunkinge gelmiştir. 

----
ı=jndistanın şi
m&linde manev 

ra yapılıvor 

O k b)"Jll.: tılmıştır. Vaşington, 7 (AA) - Reisi cüm- • • ,ol 
Kahire, 

7 
(A.A) - rta şar te 'ı;• ; DüRman tayyarell"ri ne gece, ne gün- hur Ruzveltle parlamento liderleri ara- Ankara, 1 ( A.A) - Ziraat vekaleti vilayetlere gönderdiği bir tamiın1e ~ 

Dün ve evvelki gün hükilm süren kum düz Alman topraklan üzerinde uçma- sında bitaraflık kanunu meselesini mü- bahar ekimine başlanma9ı ve müııaait havalardan faydalanarak çokça 
fırtınaları görtişü güçleşt!rmisse de dev- mıcıl11rdır. zekere etmek Üzere bugün )>apılan top- yapılması lüzumunu bildirmiştir. 
riyelerimiz faaliyette bulunmuş ve fay- t TEBLt ı k b it M' k •• 

tNG LtZ c Jantı i i uçu saat sürmüştür, uza e- Nafı·.a '\ ekı·ı.· A nkaraya do··nd·· dalı mal<'ımatla iki esir elde etmiştir. Londra, 7 (AA) - Hava nezere- relere yarın da devam olunacaktır. P 
Hudut bölgesinde derin bir akından tinin tebliği: Dün gece erken saatlerde Ayan ekseriyet putisi reisi B. Batk.ley · · . _aı 

dönen devriyemiz pek kuvvetli bir düş- bir düşman tayyaresi lngilterenin cenup konferansı yarın kat'i bir karara varaca- Ankara, 7 (il' elefonla) - lstanbuld a bulunan Nafa vekili bugün şehriıP' 
man müfrezesi tarıafından çevr:lmiştir.. doğu9unda bir noktaya bombalar at- v ı söyleml§tir dönmüştür i 
:!~subay, sekiz erbaş ve erimiz kayıp- mıştır. Za-yi_a_t _ve_='-_0lm_a_mı~tır. Düşür;;ı~n tavvarP.1er M eb~slar Akhisorda hasbıhalde bulunaca 
---·•111111111111111111111111111mıııııımıııııııııııııııı =- Eu-·-" denr·z·ınde AlBerlin, 

7
ta' (A.A)l -.- Eylül ayıl lçitnde Manisa, 7 (A.A) - Vilayetimiz mebusları seçim bölgelerinde telll~~ 

...- manav yyare en gece avcı an ay- k d' 1 M b 1 (b ·· ) ALL· d ·· - ·· h.w"' = = t h · l bah · devam etme te ır er. e uıı ar yarın ugun l"UUl:&aar a tutun musta 

~--===- ç:e1ı.:vada s kişı da- ~===== bı·r Fransız va- ~::ana 3ö~ . ;::ili~ t:~are:t:i~~:~s,~ ile bir ltonutmada bulunacaklardır. 
ha l..ur•un,.. "dı ,,,·tdi lerdir. Batıdaki Alman gayıbı ise Manş 1 lk kadın opera •anatkarımız Devlet 

R T' .... M üzerinde işgal altındaki topraklarda ve 

Puru batırıldı Norveçte 29 tayyaredir. Nisbet 308 il f d ' f / fi· 
~ Prag, 7 (A.A) - Gazeteler aşağı- ~ tayyareye karşı 29 tayyaredir demek n OnSeTVO UV011n on 18 l a e 1 V 
Edaki resmi tebliği neşretmişlerdir : E oluyor ki düıürülen 16 veya 17 İngiliz Ankara, 7 (Yeni Rsır) - Devlet ko neervatuvan opera artistlerinden ~ 

Dikkate değer aörtt:cn ~ Brtinn harp divanı vatana hinayet ~ 1 TeolU Gotye vapura u~ tayyaresine mukabil bir Alman tayya- dın opera Nnatlti.rımız Semiha Berk.soyun istifa ettiği haber alınmııtır. 
f'!t Ehareketi hazırlamış olmak ve kanu-: rui kaybedilıni§tir. 

büyük manevralar ayın Ena aykın bir surette silaıı taşımak § ı beraber ıs kişi kaybol· Jngılız hava nezare- Alman ya ve dü~man- Jngi'1z kılısest hallı' 
14 üne kadar sürecek Esuclariyle bes kişiyi kurşuna dizil- ~ ı da, aYftca iki ölü var- Y d' 
Bombay, 7 (AA) - :Royter bildiri- Emeğemahk0metrnişvebuhüküm6; Vişi, 7 (A.A) - Fransız Amiralllık tinin te'11if!i ları bir ayda kac. tan Ruslara yardi 

yor: §ilk teşrinde yerine getirilmiştir. §!dairesinin tebliği. Fransaya dönmek Londra 7 (AA) - lngiliz hava ne-
Hindistanın şimal batı hududu üzerin- ; 111111111111tıo111ıııtıt1111n1111111mı111111111111111::: 1 üzere Selanikten hareket etmiş olan zaretinin tebliği: Bir İngiliz ağır bom- tay ya re yapı yor J ar? 

deki vilayetlerinde yapılan ve memle- IFranııız Teofil Cotye vapuru 4 ilkteş- ba tayyare filosu 4/5 ilk teırin gecesi 
ketin -askerlik tarihinde şimdiye kadar karartma yasağı devam edecektir. Bu ı rinde Ege denizinde bir denizaltı t:ıra- Trablus limanında büyük yangınlar çı
eşine rastlanmamış ehemmiyette bulu- manevralar hava hücumlarına karşı j fından batırılmıştır. tki ölü, 17 kayıp karmıştır. Bundan evvel bir çok defalar 
nan manevralara havadan yapılan bir !~- Hindistanı bir ımtihana tabi tutmaJC ı?<a- vardır. · hırpalanmış olan bu liman üzerine ge-
tila tcşcbbUsü tecrübesiyle başl:ı:ımış- yesinden başka halka da yıldırım harbi- Haziranda tngili7Jcrin Suriyeye hü- len ilk bomba tayyaresi 1200 metre ir-
tır. ni öğretmiş olacaktır. cumu esnasındn 'l'eofil Gotye Beyrutta tifadan lspanyol rıhtımı civarındaki bir 

Mnnevrnlar realitelere en uygun tarz-1 Binlerce asker bu eksersizlere iştirf'I~< bulunuyordu. Gemi 1ngiliz ablokasına petrol gemisine pike uçuşu yaparak bir 
da yopılacaktır. Tayyare mcyddnlıırım edecektir. Bu kıt;Jar Hindistanın dahili rağmen Fransadan Suriye müdafilerine mikt'ar bombayı isabet ettirmiştir. Alev
elc geçirmek için paraşütçül er harekete miidafaasıncla esa~lı telfikki edil<'n mev- gönderilecek yardımı almak için Sela- ler limanda bulunan diğer gemileri ay
geçec<'k ve bunlan tayyarelerle :ı ::ı klc- kilere doğru yilrUmekte<lirler Manev- r.iğc gitmiş ti. Son Zamanlarda Tcofil dınlotmı-,tır. Diğer bomba . tayyareleri 
dl"n kıtaların indir ilmesi takip cde·ek- ralarda işbirliği yapması ist enen halk Gotye Marsilyayö dönmek emrini almış- yanr,ınları kilometrelerce mesafede gö
tir. harekata büyük bir alfıka göstermekte- tır. Bu vapurun İngiliz tayyare hücum- rcbilmişlerdir. Bu tayvarcler başka ge-
Beklenmedık yerlerde bombardıman dir. !arına karşı himayesi için, muhafaza al-

1 

milere ve mavnalar vüksek infilak bom-
tnyyarelerinin stratcjık noktalara ata- * tında bulunan bir İtalyan gemi kafilesi- b:ılım atmışlardır. Petrol gemisinden 
cakları bom balardnn istialler olal•ak ve Radyo gazetesine göre H:ndistanın şi- ne iltihakı kabul edilmişti Taarruzda nkan ve nteş nhı.n porular süratle lima-
nakliyatta süratle bac;ka yolların kuJla-ı malind .. ki manevralar 14 11kteşrinc ka- Teofil Gotycnin ~ :lhassa hedef olarak nın sulanna döküler<-k yayılmıştır. Hü
nıJması için hay"!!i rr. 1 in~k:ı le voJları dar sürecektir. Bu manevrahır harbin alınmış olmaı:ı İngilizlerin bu vapuru cum iki saat sürmüştür. Üslerine dönen 
t ı.hr:p edilmiş olarak t ır muhtemel inkişafla ı:ı namına dikkate cezalandırmak için yemin ettiklerini lnv.iliz bomba tayynreJeri bir kaç mil 

14 tl ktesrine kartar buralarda ışU<.ları j değer görünmektedir. göstcrmektedlı:. uzakta yangınlan görebilmişlerdir. 
• 

Londra, 7 (AA) - Londrada ha
kim olan fikire göre Almanların aylık 
tayyare kayıbı yapabildikleri tayyare 
miktarından üç yüz fazladır. Bu fikir 
Almanların ayda 25 00 tayyare kaybet-
tiklerine dair Amerikadan gelen mnlU.
mata dayanmaktadır. 

(YENi ASIR - Demek oluyor ki 
Almanlar ayda 2200 tayyare yapıyor
lar.) 

Amerikanın, lngilterenin ve Rusya
nın ayda tnyynre yapılan bir arada altı 
bin tahmin- edilmektedir. Bu rakamn gö
re mihvere düşman devletlerin bire iki 
nisbetinde bir üstünlükleri var demek
tir • 

icin iane isti yor . ~ 
Londra, 7 (A.A) - J(eııte~ 

pC!koposu hallu Rusyaya yardırrı ,.,ıtr1 
sadiyle iane vermeğe davet et 
Peskopos şunları söylemiştir: ıJet>~ 

c Yeni müttefikimizle iftihar ~~, 
mek için bir çok sebepler vardır.;Jh"1'1~ 
düşünmeğe hacet yoktur.. fi ,ı' 
şimdi bile bazı kimseler vicdııt1 t 'ıtl_ 
çekmeden bunu yapamazlar. ~alc'rtİ~~ 
ziyi değil, hal ve istikbali dfüıu~r11ç)ıat1ıf 
Rus ordusunun en mühim ihtı)'tl tild j 
dan biri de sıhhi ve cerrehi lc:Vllı:tl'I 
Kızılhııç bu acil ihtiyacı tatrnııı rı i 
vazifesini üzerine almıştır. Bu~ı.l Jj~~ 
250 bin lngiliz lirası sarfetrne _,e"' 
dır. Sizi, bütün vatandaşları bu 
ile yardıma davet edivorum.• 


