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- -i Milli Şef imiz.le Bulgar i 
i Kralı arasında i 
- c ~ Ankara, 8 (A.A) - Bulgar kralının tahta çı- : 
::: kışının yıldönümü münasebetiyle reisicfunhur E 
E İsmet İnönü ile Kral Uçilncü Boris arasınJa ~ 
g tebrik •e teşekk:Ur telgraflan teati edilmiştir. a - -- -- -- -- -- -- -- -i11111111111n1111111111111111m .. 1111ırm ı ı u 11111 l lllltllll llllllllHIHHıi 

YENi ASIR Matbaasında basılmı$br .. 

Türk- Alman münasebatı samimidir 
Türk ve Alman hükumetlerinin mutabı~ kcılrlıkları beyanat 

ltimatkir doStluk münase .. 
batı hiç bir veçhile ha-

l 1 a olmuş değild. r 
~~----~-~----""""'-.-~-----~ 

~anyanın bir takım talepler serdettiği, tazJikler yapbğı, Törkiyeye 
.....-11 bir taarruz ha:ı:=ketine geçmek üzere o~dup zehabını tevlit e~-

......___ meğe calışan haberler asılsızdır-
------------- .. Ankara, 8 (A.A) - Tebliğ: 

R.usya 
Son haftalar zarfında ecnebi kaynak-

1ım:lttn ~len matbuat ve radyo haber
leri mükerreren ve muhtelif tarzlarda 

li 
AJmanyanm bir takım talepler 8et'd 

be d ettiği, tazyikler yaptığı, Bulgarista.nda ar ı n e taf..,idatta bulunduh ve TGrkiyeye kar-
fl bir taarruz hareketine gecmek üzere 
olduğu zehabını tevlit etm~ çalmnı~

!'.,a.ı.ın tallini tayin 
~efı olan saydı • .....,er_ 

ŞEVKET BİLGİN 

'~ gölünden Azak denizi kıyıh
' A~' btitün Doğu cephesi boyun
~~ ordulanmn umumi taarruza 
~ malfunclur .. Yan resmi Ahnnn S n , bu taarruz münasebetiyle, 
llıl.J• laatbuatında yapılan türlii tah
~ tevap .ermek ister ıibi, Şarkta 
~muazzam hareketin asıl hedrii 
....._""'lllllllovanm. ae de ayai del'ttede 
~etli olan "1 nya bu merkezın 
~ ...._.,ima. tlıldp edilen pyenın 
~ Moüovanm şimalinde. cena
L ~ tiot-unda .eya batısında. iter 
-~~ olsml. Sovyet kuvvetleri
~ imha etmekten ibaret ol-
... hihllnnqlerdir. 
~ ...... filhakika. hilfnen bir haki
~ .,.. teltr.nndan .._.. bir teY deiil· 
k .q .......... AlmMalamı kendi ta
~le. dtlnyanm en büvük müeade
....._ ~1-hia ılılclen beri. Rm harbinm 
~ Vlllfı. imha llubl olduiu söv
~· Bir hayat ......., mileadele3i 
... Od - lmnet. lıirbirini yıprata
~~ .._. kin ellerinden ~len her 
..:..'!"I ,....... ......... B61l ela yapmak-

lardrr. Tü"1c ve Alman hükümet!.:?ri bir 
maksadı mahsmla İpe edilen bu riva
yetlere biç bir zanuıın en küçük bir 
~hemmivet atfetmemlf olmakla beraber 
her türlü ası] ve esastan ari olan hu nes
riyahwı iki mf'mleket arasında 18 hazi
ran 1941 tarhli itilafla teyit edilmiı 
bulunan itim11tkir do,.tluk münasebatmı 
hiç bir veçhile haleldar edemivec~ini 
beyan etmek hususunda mutabık kal
nutlardır. 

BERT .tN EJ.ciMfz MfLıJ 
ŞEFİN NF.ZDLERINDE 

Ankara. 8 (A.A) - Mezunen sehı•
mi7.de bulunan Berlin büvük elcmı:z 
Husrev Gerede rei~~mhu~ İsmet İTl<S· 

Haricive Ve1cüimfz B. Şükriı ~- - SONU c (}Net) SABfrEOE -

\rilivetimizin iki ihtiy&cı . . 

Sıtma ile yapılao müca
delenin arttırılması ve 

tohumluk Jizım 

BircokRus • 

kolordusu 
kuşatıldı 

Ct>nu pta bir Sovyf>t 
tüır eni imha t>dildi 

KUSITfllrfLIRf IM'lllSIZ 
BiR iMHA BEKLiYOR 

Bertin, 8 (A.A) _Alman ba§kunıan
danlı~ının hususi tebliji : 

Ukraynada hUcum harekltı durma
dan devam etmekte iken 2 birinci teş.
rinde merkez cephesinin yanlması yeni 
bir muazzam imha muhat-ebeleri serisi 
dokurmUJtur. Yalntz Viazma bölge
sinde bir çok düşman koh>rdusu kuşa
tılmıştır. Bu kolordulan amamız bir im
ha beklemektedir 

- SONU 2 INct sAB1FmE -

B. Sumntt Vela 

B. Vels'in beyanatı 

lki istika
mette harp 
çok şiddetli 
C«>phe boyunca çar
pışma devam ediyor 

Bütün AaerikP- BiR GONDE A2 iLMiN TAY· 

1 1 • YARESI iMHA OLUIDU 
ı arın eayesı 

ı:itlerizmi mağ· 
lup etmektir 

8. Yeli diyor fıl : ıcBltle
,.,.. fldldnl old"'a 

dllnyada salJI ınelleld ,,.. ........... .. 

Moaova, 8 (A.A) - Scn.,.et teb
liği: 7 • 8 ilk tetrin Keceel lutalamn• 
bütün cephe boyunca ~ çar.p .. 
mıtlarchr. Çarpıtmalar Viazma w Bd
anık iatikametlerinde bllhuaa tiddeB 
olmutur . 

Mo.kova, 8 (AA) - Sovyet tebli
ii: 7 ilk tetrinde btalanmız · düşma..Ja 
bütün cephe boyunca anudane bir .... 

- SONU S CNCO SAB1FD>E -

~· llDy.Jar ~ eri
~ ~ Ud taraf. hayalin alamıy:a
li.i: 111 •yiat ftnft"1enllr. ... ... 
~ ~ .a• edllemes ki. mfithit 
~ Yemiş, btlyiik sarsıntılara uiS::· Almanyanm Od misH bffvtik
~ SO - 10 milyon nüfusu ihtJva 

"Şehirler almalı nı haf 
SddNd YelıtUetlnden yerifden lılnln ldenfldL '° 2oler ciemek defil 
ton f()laanJalı llllOday az gelecelı gUd §ti~ " 

Nevyork, 8 (A.A) - Ticaret lılill 
kCJIDl1eSl azası tenfine verilen ziyafette 
söz alan hariciye milstepn Sumnet v. ıunian aöylemi§tir : 

c - Harpten 80DJ'&ki devre Amerika 
Birle§ik devletleri için bugtın:ldi huh

- SONU 3 CNCO SAHiFEDE -

ln1ti lizlere göre l 
Rus yada 
kat'i sa.at 
yaklaşıyor 

Vilayetimizin muhtelif kazalaRnda 

' ..._ lstilA altındadır. Buna nic
'e .:aı....nıar, ölümü l!ııtihkar eder~i
\ .. .a.. !Jera iaatcı bir dilşman karşwn-

R k h tetldketta bulunan ve halkla hasbihailer 
uı ya ya ar f ı ar P· vapan ızmir mebuııan. bilha ... ilci mü-

, M ti • him mevzula karıple~mı.ıerdır. Bunlar 
e acar ga )'Te erı utma Vf" tohumluk ihtincttltr. 

81.:.."!!ldannı bffiyorlar. 

Macarlara ~Öre 
Ruslar Azak de-

~lllllCliye kadar yaptıktan tttrübeln 
~ ~ermistir kf. do!oda. her btt
~ ltteydan muharebesi. Fransa har· 
'l ~ ilt.Une ~ilmez bir inhidamın ui
~ ~ok 'eniş cepler viinıda ~~r
~ \ip eek dfimıan ordulannın imha-

~ laeti~lenditi ha1de. nihai darbe nı·zı·nde 
~etbti ar7etmt'kten daima uzak kal· 
ııııı.:__ .... _ ltus ordusunda keJimenm hakiki 

sıkışık 

vazivette ~le hir ~ime henth ba$ fik
'İ~ir. Bu müsahede imha harbi
~'ll'lnadan Avam etmenin kat'i hir 
~ olduhnu mevdana kovm1"t11r. 
~ teahenin bir k~ haftalık silln\ta Budapeşte, 8 (A.A) - Macar Telgnf 
~ her bölreslnde Sonetlerin ve- ajansı bildiriyor : Sovyetlerle mUcadP-
~ler tonlama~ .,.;lan ceplm le:de müttefik orduJar gi~kce büyüy~:ı 
~ SONU z 1Nc1 SAHln;oE • bır hızla terakki f'tmektedırler. 

- SONU ' ~M ~A JttFEOE -

· • SONU Z iNCi SAHİFEDE -

SON DA.IUKA 

•••••••••••• 

lr ~:lizler biz'! 
Aln. anlara dair 
nota 9Jermediler 
Bul gar tortJltolarının 
Bofazlardan geçiril· 
meıi hakkında bir 

müı ocaat yok 
Londra, 8 ( A.A) - Türkiye hükfi

metine her hangi bir Alman beşinci kol 
faaliyeti hakkında verilmiş o1duğu e~
nebi kaynak1ar tarafından bildiriJen no
ta hakkındaki haberler tekzip edilmİ'i
tir. 

INGh.TERF.NtN BİR TEŞEBBÜSÜ 
VE CEV ABIMJZ 
Londra, 8 (A.A) - Royter: 
Resmi mahafil , B ulgar hükümetinin 

f talyadan torpido muhrioleri ~atın aldı
ğı ve bunların BoV.azlardan Karadenize 
geC'irilmesi kin Tiirkiye hükiimetir.e 
müracaat ec1ild 'ği hakkındaki haber l1.1-
re Türk hükümetinin nazan pikkatini 
ceJbctmiştir. 

Londra sa15hiyetli ka:oJnaklanna göre. 
Türkiye böyle bir teşebbüs yapılmadı-

Bttirn Sovvet 
kuvvetleri mer
kez ct:phesinde 

toplandı 
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i in.hisar mad- i - -i delerinin f ia- i 
! tı artmı}'&cak I - -- - Muharebenin ııcld~ti 

aon haddine vardı Raa sözdt.fti ıcA1'rnanJCll' ~ tstanbuı, s <Yenı Asır> - İnhisa!- i 
IJUlyOPlar fd nlllai zaf e- §)ar vek!li B. Raif Karadeniz bugü.:ı E 
rl Jıazancanazlarn dlyoP ~!:~b!e:::~ t!~e~~~~i Alınanlar Nııtn lıanet• 

Londra, 8 (A.A) - Royterin Moe- ~lunacak ve İstanbulda bir kaç gll:ı i leıelnl Ortaya attılar .. 
k~va muhabiri bildidyor: Sovyet söz- §kalacaktır. ! ParcqUıçöler KJPllllCI 
ctııqı Lozovskl dUn pzetecilere vuku = B. Raif Karadeniz gazetecilere vu- E .__At •- •----
bulan beyanatında So'vyet ordusunun Eku bulan beyanabnda, İnhisar ın&'i- 5 NUQC'lle ~•--.r...-
biitiin kuvvetlerinin merkez cepheein- EdeJerine zam ıapılataiı eayialanm E Londra. 8 (AA) 8Ugü çıkan ... 
deld yen) Alman hGcumuna UffJ tahtit 5 tekzip etıiliş ve : •Şaraplardan baş- 5 1 R d · -1 L _ L ~ 1~ le d 
d·Jdı • · · b.ld"-'·ti = L'- Lr. b' .L-L•L-- add~e Uiıiı : zete er usya an se en naucrıcr o-e ı P.ını ı ı. .. ~ r. : aa ı:uÇ ır uuuaar m : lud 

Hitlerin nutkunda bilcl!rdiit yeni ta· §yapılması mevzuubahis değilt!ir .•• > 5 Tur:._,_ b __ L-'--'-d nlan 
b '-1 ' beLl d••• -d ;~ - 8r11... &f ma&aJCUD e fU J'B> arruzun eıı: enıp ııı; enme ısıı Yeya = em~""·· = kt d r· 

SONU Z ...... et SAHll''*"'UE = ;.,:.:ao ........ -·111H111111111111111m1111mı111111111 = ma • ı . h ı 1..:....... - ı 
- l l"'I • "" - c Plinlan er ne o unıa OJJRU1 oy e 

görülüyor ki. Rueyada kı11n yaklqbfı ve 
bugünlerin orta prktaki asked harekl
tın yeniden bqlamuı zamal)ı ile bir ara• 
ya düştüğünü ,gören Hitler bu sefer bü
tün kaynaklannı birden kullanmakta
dır. Muharebe ıiddetle devam ediyor 
ve şimdi son haddine varmış bulunuyol'. 
Zannedildiğine göre Almanlar bu muha
rebede timdiye kadarkinden çok daha 
fazla olarak bütün kaynaklarım ortaya 
atmışlardır. 

C iride yapılan hücumdan sonra ye
niden teşkila tlandınlmış bulunan ve ha
va yoliyle harekat sahasına nakled ilen 
paraşütçü kıtalar Kafkasyaya karşı bir 
hareket Üssü olarak kullanılmak üzere 
Kırımı ele geçirmeğe hazırlanıyorlar. 

Yeni görünüşe göre H itler bu Ru!I se
feri için b ütün yedek kuvvetlerine baş 
vurmuştur. Kat" i ıant yaklaşıyor. Kızıl 
ordunun sil" hları, tab iyesi ve Rus mil
letin in azmi t imdi luştan evvel büyük 
bir muvaffakıyet kazanmak ihtiyacında 

Şa,.le cepheaınde :n.ctdetli ~of>'1 baTdı11ı.anLa1·dan .aftTG bi7' 1cöfe- 1olan Hitler için büyük bir süpriz tqkll 
lllıı...._~~~~----111ia..aLl!ada..aeıı=.uaa.JMIL~~~--~~~~~_JL_ ____________________ ~...J.~~--'liılli~~lll&aiLI:ıılDılllılMIUM~~___.l.~_8!Ml!!~~~!!!n_------~~tmittk=·•------------'-~ 
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-·.2-
Paha ilk tanıŞb.ğımıı. andan biribirimize 
bağlanmı, gibiyiz. Bu karşılıklı c::azibe
ııin çok .iyi bir netice vermesine neden 
ıneydan birakmıyahm~. Benim sadaka1 
n samim ili~ime inanmamak için hiç bir 
eıcbep yoktur. 

Genç kadın. 27 S. nin P.öilerine dik
kat1e baktı~ bu gözlerde riya yoktu ve 
ellerini ona uu:ıta""Bk: 

- Size inanıyorum ve teklifiniz de en 
ıntısait bir zamanda yapılmıştır. tyi1ik 
ınabudu sizi yolum üzerlne ÇJkardı Ta. 
mamiYfe serbest.im. unıklara gitmek ic;.. 
tiyorum, böyle uvldarda yalnu. bulun
ınaktan korkuyorum .. dedi. 

Genç kadm 21 S. nin ellerini brraktı 
- Beraber gide~ ınaklıını. çok 

uzaklara birlikte gjd~iz Orada müs
takbe-1 bayahmızın temellerini kur.aea
~ı:r.. dtdt 
, - Fakat ~ ilerideki işlerl Şimdidm 
t:.u kadar btiyetle tavin edemem. Çün
kil söyledikleriniz pek ehemmiyetli bir 
Jl]eSeledir. 

- Tabii.. ÇOk nazik ve mühim bir me
seledir; fakat bu hususu istf>dii'!iniz 
kadar düşünmek fırsatı da elinizdedir! 
Şimdi yapacağım şeyleri size anlatayım: 
Yann Fnm ya d5nmek ÜU're yine va
puna bineceğim. sizi Fromantinde bekle
~im. Bu intizar üç gün kadar süre
bllettlttir. Vapurun her bsrPket 54Ultin
Cie nhtnnda hılusaca?,ız. Teklifimi ta
snamiyll' bbu1 Pd~ni% bir hafta için
de Marsilyadaıı uzaklara doğru ayrılmış 
bulunacağız. 

* Artık ce -olmuştu. 27 S hiç bir kim
seden sormadan yolu bulmuştu Fakat 
bir dört yol anrndan Ş?eçerken, ilerledi
[:ini gXren ihtiyar bir kövlU: 

_ Eğer ı ız yere r.idivnTSanaz. bay. 
cuğuısw: ot. a basmamağa dikkat ediniz! 
dedi. 

- Buda ne demek? .. 
- öyle uğursuz bir ottur. kJ bunu 

cBe~'llz kadın-. ekmektt-dir 'Eğer bu ota 
basarsanız, ıssız yerlerde drıla?mağa dn
laştıkça yine ilk başlııd ı l!ınır: yl're J,!'el
melte. böylece bir, on. belki yüz d fa do
ln~ağa mecbuı kalırsınız. Civarın bü
tUn köylüleri de si1e saldımıa~a başlar. 

27 S. bu sözlere anC'ak bir omuz silk
mek ile mukabele etti. Ve yr>1una de
vam etti. Ve bir az sonra da şatonun 
yüksek kul~ni gördü. 

Şatoya girdikten bir çeyrek !'aat son
ra nyak ~im duydu, her halde hnber 
~recek kimse olacaktı. Ve bir az son· 
ra bir kadın sesi: 

- 33. H! dedi. 
Kendisi de: 
- 27. S! cevabını verdl. 
Gelen blr kadın idi, yan kannlıldaı 

tçtnde gôrilnllşil çok gil%el o1dnğunu 
gösteriyordu. 

Birlbtrine yaklaşınca. ildst de blrden: 

- Siz, siz mi?? diye bağırdılar! 
Bir müddet hiç hir şev söylı.>m~e 

muktedir olamadılar; nihayet sarışın ka
dm kendisini topl:ıyabildi ve: 

- EveL Çok yorgunum! $imdi anlı
fOl"Um; ne için kacmak istediğimi şimdi 
~1ıyorum ... Beni de beraber alınız rica 
ederim!. dedi. 

Ve, 27 S. nin omuzuna dayandı; koJla
nnı vficudun& sardı ve onu sıktı. Ve bir 
az sonna! 

- GördUnüz mü iş'i? •• Size '>erilecek 
urfı unuttum. Bunu bana size verilmek 
üzere ef verdi idi. 

27,S, hiç ncPleye füzum görmedt"ll ~r
fı yırttı ve içinden çıknn şifreli emri 
okudu! 

cUmumi istihbnnıt gizli şubesi tara
hndan mahkOm edilen bu kadını öldür. 
Kendisini ya boğmak. yahut kurşunlıı 
vurmak suertiyle öldürecek, cesedini de 
penceoreden deni%e atacaksın. deniz C€'

sedi sürükleyip g(ilüriir. Hayatın emnt
yet a1bndadır, ilk "3.Slta ile merkeze dö
neeebiıu 

27 .S başım gene ve sarışın kadına çe
virdi; cı, acı glitdn. 

Genç bdm yan karanlık içinde biç 
bir eyin farkında değildi: o, 27. S yi 
lcoll:ın arasında daha rlyade sıktı ve ya
vaşça: 

- Hayat böyle ne kadar gilzeldir! 
dedi. 

Halbuki. gizli şubenin emirleri ltat'i 
ve itiraz kabil değil idi. Bu emirleri ye. 
Tine getirmemek, göz göre göre ölilmU 
kabul demekti! 

* KCçük ad~m yoUannda bir hayalet 
oolaşl}'Ordu. Bu hayalet. bir erkek idi: 
yorgunluktan bitap lrnlmış. nefes nefese 
ve mUtemad;ven küfilr edivordu. Halin
den pek ziyade korktuğu dıı anlasıhyor
du: yo!unu aradığı ve bulamadı!ı da 
ı-.şikür olarak görlinüyordu. Bu hayalet 
böylece ta sabahlara kadar dolaştı , kos
tu, yine olduj!u ~~ ~eldi. Sgtonun ~ü
ı finUşü onu daha ziyade a_c:fibllestirdi: 
iimitsiı.likle olduğu yerde diz cöktü 
Bu menhus yerden. bu çıkmazdan bir 
rnrtu kurtul ml\"ı'cal'ma artık immdı. 
pklmı \ravbt-dccek s,?İbi oldu. Her tarnf
~n köpek havhıml'ları duvuluvor. kö
peklerin saldırdıkları da J!'Örülüyord r 
c;is kalkar<ı:a, köpeklerin hücumu dah ~ 
korkunç olaC'aktı. 

27.S, tekrar kalktı ve $atonun varı:ı 
!mhiline. cinayeti işlediği. sarısın dnlwri 
öldUrdU~U yere d i!nı ~tti Suratla, de· 
nizin dalt?al:ırı ar•mııdan mavi gö7.liı ve 
'8nşın di1bcrln kendisini çRğırdığını -ça
nıyordu. 

Evet. gllneşin şuaları kadar An ~lı, 
denlzlerin rengi gibi mavi gö7.lU bir kız. 
lcollarını açmış onu aınışuna davet edi-
1,.-ordu. ve, duramadı, davanamadı, deni
zin beyaz köpUkleri arasınıt atılclı ... 

(Jo.rı de Detnıj'daa) 

Almanlara göre ı Vila velin ihi ıhti vocı 
Bertin 8 (A.A} - Alman baoıkumm- • RASTARA.t·ı 1 İNci SA;tlfll';Ut. • 

Öanlı~tnm tehi~ ~ Dllift1anın 7 birin~! Filhakika eon tici senedenberi lzmlr 
teşrinde Leninenıd batısında yeni bır 1 h ı·f lcrl d 
t... L-- --....:bblisü d"" hit vi ayetlnln mu te 1 yer n e sıtma. 
.ı-:araya ÇIJUTia ""''l~ uşman $8 e b"k d"1 - d 1 k 

dan nff k" t.siz.li"' - tat ı e ı en muca e e ve orunma 
varma muv P ıye 0 e ugmmış- usullerine rağmen artmıştır. 
tır. ~ cı...- -ı.-: 'lerinde di Devltt, panmz itinin tevzii sure~yle 

But6n UU' ... ,.et ...... .,.~. gen r ltazalaroa ve köylerde .. tmıt ile müca-
etli hava hUcumlıırile byük mü:ıakale tJeleye devam ~tm~t,.dir. Bundan ba~ 
yoll~rUe .dern~eyollarında hasarl~r kar- ka sıtmaya rutulanlar 91kı surette tedavi 
dedilmişlır. Bır çok trenler tahrip edıl- ııltında bulundurnlmaktAdTT. Fakat ah
miş veya hnsara uftr3tılmıştır. nan tedbtrlcre rağmen sıtmanın ~urmıı-

Dün ~ec~ hava kuvvetle.."imiz M~kn: drğl ..,.e her mevsimde yeni musapltır 
va ve Lenıngradda askı;n e~emmıyetı kayıiedildiii qörülmekt~dir. Sıhhııt mü-
halz tesisata hlleum etmışlerdır. dürliiöii vC"kl;letten yt>nid,.n parasız tev-

CENUP CEPHES1NDE . zi ,.dilmek ürere kinin btemiştiT. 
Berlin, 8 (A.A) - D N. B. a1ansına Bazı ktızalnrda lzmir mebusl11rıntı 

göre 1 birinci teşrin günü şark eE>phe- vnoılan miirncantlııT bilhassa tohumluk 
si.nin cenup ktSn.ı~daki. m.uharebelE>r~e ihth~a noktasında toplnnmı hr. Kcmal
bır Alman zırhlı tumenı hır Sovyet 1u- oaşa ve r~şme knznları bu meyanda bu
menini imha etmiş ve 3500 esir almıştır. tunmııktadır. 

MERKEZD~ ··- ·-· ~ lrmlr m .. bu!!lım dıı vilayet mo1rnmi1,. 
D. N. B. a1ansınm ogrendıgıne gore temaslnnnda vilayetimiz halkının to-

§ark cephesinin ır.erkezinde bir Alman \.ıuml•1k ihtivneını tf'harüz cttirmitılf'r
kolordusu 2- 3 birinci .teşrin. a:asında dir. Bıı iıılc biuat alôkadnr olan vali B 
180 Sovyet tankmı tahrıp etmışUt. Fuad Tuk,ııl kt"yfıyt."ti telı,?rafla :rirant 

-------- vekaletine bildirmiş ve ihtivac nisbetin

'Almanlar Süvewıe :yine 
hücum ettiler-

Ber1in. 8 CA A) - A1man baskmnnn· 
aanlıj~ının teblı~ : Dün gece Siivey$ Jı. 
manırıda ha\'a hiicumlurırnız neticcsindP 
büyük bir ticaret gem!.si bombalarla ha · 
sanı uğratılmıstır. 

T: :m. 46 

BU HAFTA 
2 BÜYÜI< PROt";RAl\1 BİRDE~ 

DEA • 'A Dt'RRİ1'"'in yerini nlıın 
Kiit'lik Sinema ~ıldm 

GLORiA JEAN"m 
tik temsil ettiği mn,.iki, Spor 

NR E FILl\fi 

ı -AcıJmaıms lfonca 
tNGİLiZCE SÖZLÜ 

POLA NECRl'nin l'orathğt 

2 •• MADAM BOV ARY 
ALMA TCA SÖZLÜ 

İIA vı-·t:N : MODERN PEHU
V ANl .. UC._ 

'ATINELf:R : 
Mm. ~OVARY: ! -5 - 8.15 
ACllJ\1AMIS KO CA! 3.lm-G.30-
9.45" (~umnrt«"Si, Pn7.ar ı;ünlcri 

1%.30 da Açı1rnamış Konen ile b:ı.;hir 

de tohumluk tel""inini istt>mfofü. 
ilk onrtide ( 70) ton tohumluk bu~

day vilayet emrine 1?etirilmf<ıtir. F.vvd
cc tesbit cdilmf~ hu1unan ihtivaı; li11tele
rine ııi>re. bu buidavlnr alıikad"r kazn
lnr hntltmıı. teV7.I .-dilecektir. Tcvziata 
ba•• .. -•lm"k üvercdir. 

Ynkmda dftha (20) ton tohumluk 
b1•~dav ~.-tiriler.ele ve bunlar da tevzi 
~·ı ft,.f'ktir. 

Biitiin hu faaliyt>tl'! rni?men 90 ton 
tohumlueun mf'vcut ihtivncı kıırşılııvıı
ftn-ı ümit cdilmt>mektc ve zinınt vt>kit
letinin. Hatav viliivcti Ribi hmir vila
vetinin de tohum1uk ihtiyacını tama
men karşılamamna intizar edilmektedir. 

----
İ A'4l!Aı LAR 
ı i lna·ıız ~PmJazörü
nü zedelemi$ler .. 
Berlin. 8 (A.Al - D N. B. bildin· 

vor : halva tomido1an tnrafmdan Akde· 
nizde htıAAra ul'!rntılan iki f nt!iliz kruva 
zörO Cebelüttanğa ~etirilın:stır. 
Yanılan bu hücum. simdive kndar İn 

f'iliz ı?emilPrine vapılan hücumların e11 
irldt-llLcd olmustur. 

Sıırsvenin istiJıU!Jini Hlt 
olarall ısır tanıdı.. 

Kshirc. 8 (A.A} - Surive harici\•<> 
nazın Surive 1stikl5Jinin ilk olarak M,. 
SJr tarafmdım tamnrnasmdan dolayı b•t 
teşekkür telgrafı gütıc.leraı1ştir. 

!"ENi A$JR 

lzmir adliyesin
de yeni bazı 

tayinler 
--0---

hmir lmkim namzetli~n~ hukuk me
tunlanndan B. Ahmet Orkak tayin edil
misUr. 

Birinci sorgu hakimliği kiitioliğine ce
zaevi kAtiplerfnder İbrahim Teksin, ce
zaevi katipliğine Niğde cezaevi katibi 
Cevdet Oktay, sulh ceza katipliğine de 
adliye mahzen meMunı B. Hasan Iı'ehmi 
Oganel tayin edilir.işlerdir. 

•••• 
K.emalpaşada bir ihti· 
kar iddiası adli ye ye 

intikal etti 
--·· ..... ----

Kemalpaşa kazasında manifatura ti
<-arctile iştigal edrn B. Hilml Uran met
resi 45 kuruş olan basmayı 125 kuruşa 

ttığı iddiasile millt korunma kanunu 
hUkümlerine göre adliyeye verilmiştir. 

VALi ÇEŞMEDE 
retlıilıatıa bıdrmdu 
Vnli B. Fuad Tuksal Ç~'"Dle kazasiyJe 

Uzunkuyu nahiyesinde iaşı! ve mt!Zrua
tJn korunma işlerini tetkik edereır; şeh
rimize avdet eyleır.iştir. 

C. H. P. Alaçatı Ocalı 
Kon(ıl'elert bitti .. 
C. H. P. Alaçatı nahiyesi köy ocalt 

kongreleri 1 teşrir.ıevvelde b~lamı,, ve 
dört gUn silrmüştiir. 

Ocaklann kongreleri tam bir blrlik 
hissi ve samimiyet içinde devam etm:i§
tir. 

- --
TİCARE7' 
Mü ürünün tetlıildel'i 
Mıntaka ticaret mildürü B . Ekrem 

Ediz Bayındıra gitmiş, tetkikat yaparıık 
şehrimize avdet etmiştir. ---Bele iye Daimi 
Bnc.::.meni too!andı .. 
Beleöiye daimi encümeni B. Suat 

Yurtkoru'nun riyaseti altında toplana
rak bazı ihaleler yapmıştır. 

----
Ziltaat nıelıtelll 940 
he~a ıaıeı tetlıflı 
ediliYOJf ... 
.Ziraat mektebi 940 mali yılı hes~Jan 

nın teildkine ve muhasebesinin tanzi
mine Ziraat vekaletince İzmir ziraat mü 
dUrfi B. Refet Diker. Maliye vekaletin
<"e de defterdarlık muhasebe mümeyyizi 
B. Ziya Beker tayin edilmişlerdir. ---
SA81KİRAN 
KONSOLOSU GirTi 
Uzun seneler tz:nirde tran konsolos

luğunu yapan B Hüseyin Chods mem
leketine d5nmek üzere dün !mıirden 
ayrılmıştır. 

--·~·--ta-
Bir orman yangını daha 
Bergamanın Örr.erler köyünün kUçük 

köprü mevklinde bir orman yan~ını çık
:rıış, dört saat de~m ettikten sonra bal
kın yardımiyle söndürülmüştür. 

-----
B. SIHRi ERKAN 
DENiZLİYE Gİ'l''J'I 
Terfinn Denwi Emniyet amirliğine 

tayin edilmi~ olan kıymetli emniyet 
amirlerimizden B. Sırrı Erkan bugün 
Aydın tarikile Denizliye gitmiştir. 

B. Sırrı Erkan, Şehrimizde bulundu
ğu uzun müddet ;ı;inde ve emniyet mU
c!ürlüğü adli kıslIJ' Amirli~inde vazife 
şinaslığı ve muvaffakiyet1ı>riyle temn
} üz etmiştir. Yeni vazifesınde? de mu
vafiakıyeLlerini candan dileriz. 

-----
BEDRİATEŞER 

Hemşehrimiz B. Bedri At~erin tzmi
re tayin t-dildiğini memnuniyetle haber 
aldık kendisine hoş geldin deriz. 

ZABIT AHA 

Cümhuriyet lıazırlıklorı 

Yapılacak merasimin 
programı hazırlandı 

Büytilı bayıeamda lıahraman ordumuz bil' geçit 
resmi yapacafı, olıullar 3 giin tatil ed·ıecelı.,.. 

Rusya 
Harbinde 
Harbin taliini tayin 
edeceh olan sayıb 
günler._ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAlıtn:DI • 

kapatmnğa muktedir olduklan ve .... 
siz bir vn7.iyctl önledikleri ~ödlm 
Bilhassa Moskovn kcnferansı, R ' 
kayıplnnnı tcliifi bakımından, h. 
karşılnnamıyncnk yepyeni bir vaıf 
yaratmıştır. Gerçi. mihver pzet 

29 tcşrinicvvd on aelcizincl cümhuri- ba!la donanaeaktır. Almnnlann şnrk cephesinde hlısltea 
yet bayramının bütün yurtta fevkalade Jzmirdeki merasime gelince 29 teşri- dencrini elde ettikJerinden. artık 
merasimle kutlanması mukarrerdir. nievvel günü saat 11 de cümhuriyet darbeyi indimte saatinin ı?elmi~ buldf 
Simdlden bir hayli ilerlemis olan hazır- meydanında kahraman ordumuz büyük dur-tından bnhscd<'rek Birl~ik ~ 
lıklar vaktinden ~vvel bitirilmiş olacRk- bir ~eçit ~esml y~p~caktır. • yeti rle Jngilterenin Ruı-yayo ıın 
tır. lzmhde'ki bayram için - partinin ıhn- Gecelevın şebrımız fevkalude surette ccklerl fınrp malzemesinin beyhude 
:mladıib umumi talimat dairesinde - hu- tenvir edilecek, fener alayları tertip edi- re g-önderilmi olac:ıi!ını :razmısla 
susi bir proınam hazırlanmıştır. lecek ve bir cümhuriyet balosu verile- Fnknt bu 'Stıhrlnr 1ınkikati~ tam lf 

Her sene başarılan vurt işlerinin bir cektir. .. . " .• <ıa:,•ılnmnz. Almanhırın, bütii8 ih 
nevi muhassalasını gözden geçinneğe de Bay:mm munasebetıyle 'butun okullar kuv\•ctlerni kullanmak surcüvle 
yaravnn cümhurivet bayramının bu e- üe ün tatil olunaca~.tır. 'Vine bu. müna- .,\'vcJ 'knt'i neticeyi nlmağa ç~lıcım 
ne daha büyük bir manası vardır ki o cıebetle okullarda musamere tertıp ~dl- ttuslann yapılmakta olnn ynrdnnlırtJ 
da bu bayramı sulh ve rrfah içinde, ha- lecck. halkevirde de !'".üzik :eceleri h~· kuvvctlenmclcri ihtimalini ciddi te 
şımı.zda bulunan Büyük Seflcre inannrak zırlamıcaktır. Bunun ıu;ın alakalı komı- tt•kl • • . h• ........ ,....1.•t L r-'-ak fSff" 

1 f d "' ıL• b _, f 1. . • c ı e.rmı \C ....... .... ~ı ıuı •uun ve on ann etrn rn 8 P. mımaz 'DiT ütün tcıer azı ıyete ıgeÇJT'l!ltlr. a·ld . . .. t kt ~· Cen 
halinde kutlıı.mRk vaziyetinde bulundu- * me 8 1D1 • goc.ı er~? e ır. .. 
~umu7dur. Bu itibarla bo.yram memle- Ankarad

0
a ~pı11ac.:kdcüm7h5u~iy~t 1ba.y- :~~~e~~\~~:!:ef;:~':rn~,j!::: 

ketin her tarafında daha coşkun trznhü- ramı merasımıne zmır en ızcın n ı~- ' ka t• • k t•• l k -. 
l · d 'l k h" l · · b · ·k· b" ı tu vnre Rmı mu vcme mı n ı o ara rat a tesıt c ı ece şe ır erımız aştan tıra ı tes ıt o unmuş r. v h;. ..k nl I ~ 

~~~di ~~~;:~~~.i;;S~~~;~ 
..,. mın imkansı7.lığını kabul cftırmek 

Jandarma onbaşısı Re
cep beraat kazandı 

Recep onb0,$ı, firar etıneJı için üzerine ateş 
eden suçlu soför Kamili ıniidafaai nefs 

halinde öfdüt7'miqtiJ.. 
934 yıhnda Torbnlı civarında vazife 

başında bulunduğu sırada meşru müda
faa vaziyetinde şnför .Kamilin öliimiine 
sebebiyet vermekten maznun jnndamıa 
onba~ısı Recebin n/lırce7.a mahkemesin
de devam eden muhakemesi neticelen
mistir. HadisMıin taMiatı şudur : 
Torbalıda tilcr~rdan Konyıılı Mehme

din evini soyarak 50 Ura parasile bir ba
rabellum tabancasını calan ve Tiryan
dıı kahvesi önünde beklemekte olan yol-
cu otomobiline birıip kaçmak üzere bu
lunan şoför Knmille bir arkadaşının va-
ziyeti na7.arı dikkati celbediyor. Oracla 
bulunnn Sivaslı jandanna onbaşısı Re-
cep, Kamilin suç ortağının üzerint ara
mRğı:ı başladığı sırada şoför Kamil der
lıal bir kenara Çt!kiliyor ve pusuya ya
tarak jandarma onb~ısı Receple Ahme· 
de : 

c Yaklaşmayın, yalcanm > ! 
Diye baj{ırıyor. Ateş etm~e başlıyan 

roför Kfımili behemPhal yakalamak is
tiyen jandarmalar da mukabeleye ba~ 
hyorlnr. 
Jsnd::ırmalar:m : 
- c Teslim ol > ! 
Jhtannı dinlemiyen K~mil ateş ebnek 

te devam ettiği için Reeep onbaşı da 
eteş ediyor ve Kamil göksünden bir ya
ra al:yor. Bu suretle ele geçirilen Kftmil 
kalrlırıldığı has1anede vefat edince, jan
darma Recep ağırceza mahkemesine ve
riliyor. 

Bir çok safhalar geçiren bu davl ne
ticesinde mamun Recebin hareketi, po
iis salahiyet ve vazifeleri kanunu hU
kUmlerinc uygun görillmll.ş ve hakkın
da beraat kararı verilmiştir. Bu suretle 
de yedi senedenberi süren bu davA ne
ticelenmiştir. 

~~~•»".r~ı::ıaoc:ıı::ıcıc:ıı:ıocıocı:ıacı::ıaoı:ıe 

"Ş~hirler almak rıihai Rus va ya karşı harpte 
zafer demek değd,, Macar ~ayretleri ---

• BA$TARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -
başlayıp başlamadığı hakkında aorulan 
suallere 11özcü şu cevabı vcnnistir: 

c - Bu bir başlangıçbr. Eğer Al
manlar bir lcııç yüz bin insanı daha ölü
me gönderebilir veya göndermek iııtcr
let'1'e muvaffak olacaklardır. 

Hitler cuma günü bu taarruzım hazır
lanmakta olduğunu bildirmiştL Bunun 
merkez cephesinde yapıbcağı aşilı:5rdı. 
Hitlcrin bunu bHdirmesir.e ve istikbal
de bunun için Almanlann muhakluık 
ıııiddetli ırayretlcr aarfedeceklerine ae· 
~p. Mo ~t\ ··çıer ikonfenın nın 
iilratle vnraığı muvalTn°kıyetin 'bilhassa 
Almanyada çok büyük i>ir sir :yan
dırmış olmatııdır. 

Ortaya çıkan vaziyetle Alman halkı. 
ilk defa olarak, ha~h:n ilanından beri 
bir lngiliz - Amerikan - Sovyet bloku
nun l'T'!'VrucHv<'tini anfamıc;br.• 

ALMANLAR BtLtYORLAR Kt •••. 
Lozovski sözlerine şöyle devam cı .• 

miştir: 

• - Bütün Almanlar hilivorlar ki hü
tiin zaferJ,.rine rağmıo:n Almıınya birle· 
şik Amerikayı ve lngilterevi mıığlıip 
edemez. Rus kayıpları masalları ve ye
niden baslıvacak taarrU7. vaadları burı· 
dan do~maktadır. ikinci sebep te kıs 
tamnmiyle başlamadan Hitlerin büyük 

-----
• BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİF1''DE · 

Müttefik ordular fevkalade muvafrl\· 
kıyetler kazanmışlar ve şimdiye kadar 
mevcut dü$lll&n cephelerini birbiri ili· 

dınca kırmı.şlardır. 

Dinyeper ve Doneç nehirleri arasm
daki bölgenin cenup kısmında düsman 
kuvvetlerini Azak denizi yol:yle kars.ı
ya nakil sureti~•le müttefik ~cnberindı•rı 
kurtulmağa çalışmaktadır. 

Mncar kıtalan karsısında bulunan 
Sovvet cephesi de umumt harektıtın Le· 
c;lri 

0

altmda yıkılmakta ve düşman ric.n· 
te haslamaktadır. Kiiçük Macar birlik 
lcri durmadan Dinveper nehrin=n doğ•J 
hölgesinde bazı noktabn i~gal etmi.şl••r 
ve viizlerre esir almı~lnrnır Marar ha 
va kuvvetleri rieat halinde olan düşma-
nın münakale vollarını sistematik bir 
tarzda bombardıman etmektedir. 

muvaffnkıvt>tler kazanmak ıtrzueudur. 
Fnkııt tecrühe iııhnt etmiştir ki yeni şe
hirlerin zaptı nihai zaferin yaklaşması· 
'na yardım etmemekte ve biT hnl sureli 
de temin etmf'mektedir. Alman milleti 
enrti,ededlr. Hitlerin hedefi harbın bir 
!!afhn.,ını nf'tİcelenclirmek ve 'kışı geçir
mek için Almanlara memnuniyet mev
zuu vermektir.:> 

<ıadiyJc yapılan bu en büyük _..., ... 
muharehesi, hederıne uln~mt'ak 
bunu kimse bilemez. Bununla w.ıım ..... · 
vnzivetin ~ovyct1cr Birl~i için lldııll"'7 
de ni!ır oldnı;,.ı sövlenehilir. 

Alman tehlii?i Aznk denizinin 
1'ii1t!esindc büyiik bir m yd.nn m~ 
besi cerevnn etti~ini bilnirmistfr. (iOI""! . 

nü"c gör~. A1mnnlnr. ilk hamlede 
krı'ilnr yolunu tıkamak icin Harkof-~ 
tof drmiryolunu k~ek nh't!lltt..._ 
ler. Dii?er tnrnftnn Sovyctforin _ 4'! ·--"' 
tt'hlikc:\'1 ön1cmck irin 7ayintn ~ 
!llızm mnk:ılıil fnnml7'1arla Alman '; 
hareketini dırrd11mut~n «'nlıc;hklan _ _. 
ber vMi1mckfodiT. Giirilliivor kf ~ 
'tlii?.deki e-iin1er Rn4'\·n harbmfn P'.ı 
.,nlrnmndnn ı:;nyıh J?iinlcrdir. r..,...dra 
Va<:İn'!fonda hu mtthRre'he ~nfhtt1 
en hih"iik hev~antn takln ediMiil flf"'. 
ltokknkhr. An~lo Saks<mlnnn Ra!I 
lravemetine ne dcreef! iiınit hıtlt 
nm anlamak it-1n. 1.md Halifabdl 
sözlM"ini nlnımak yeter : 

•A1mnn hn!'1) mıı10neıdnin tfthftM 
'Ru!'Vftnın ôdeta ililbi bir '"""~ 
"t-M,miŞ bo1onması ne garip 1blr 
clir .... 

fnJ!iliz mmetmi Rusytıva yllfttell 
vct eden Kl'lntet'bnri l'iskonnıcw• 
1<>ri de bunctan da1uı u manitm 

----
'J'etlıilıi itiraz 
Jtomiswonıı reısuaı 
Bina ve ~razi vergileri tetkiki 

komisyonu riyasetini vilavet aaa 
&dma vekaleten Ziraat miidürü S. 
Cet Diker'in deruhte etmesi muvahk 
rülmüştür. 

:•ıı··········•ıuı••uııııııumıııııııımıımltlllll 

~ 337 iloµ;umlular• 
§ Y <'rll Askerlik Şubesinden : 

ELLERiNi g ~~_,..~<:r..ı:r.r...-r.r.u-..r.#"~~~~·_,~...c:>:r~ ~ 
~!:a~ m~!!iiııde ~ı1~~r~sman. ~ Y A R l N Y ENi SiNEMA MEVSIMlr~IN ~ 

§ 337 doğumlu ve bunlarla nıuatı' 
~leye tabi muvazzaf hizmetini ya'; 
: mamış gayri islam bütiin erat sev 
:edUmek üzere 9/10/941 günil yerll 
: askerlik subesinde hazır buJUnr 
§ caklardır. ~ Bulunmıyanlar hakkın
§ da kanunun ceza hükümlerinin tal .. 
§ bik edilecegi ilfuı olunur. = 11111111 il 1111111111111111 ili 111111111 il il 111 

elektrik direklerini kontrol ederken ~ El h 2 cı 
<'lini ceryann kaptırmak suretiyle ynra- 8 a r1ra 
lanmışttr. S • Türkce Harika 
ARKADA iNiN 
Panf:alonunıı calmış 

Memleket hnsfdresinde nademe tbrn- § G• •LMEYEN KA DiN bim oğlu Orhanın yine hademeden Os- § u f 
nıan oğlu Eminin odasının knpıs•ndaki B · : 
kilidi kırdığı ve blr pantolonunu ~aldı- 8 .. ~ : 

Ce$me alağında OYNAYAN GRETA GARRO 
~oıfluldu- '~ AYRICA : MATBUAT u. M. l\IEi'IH.ıEKET JURNALL Bergamanın Kınık nahivt>sine ba~Jı B ____ ----------

Yahyakebir köyür.de bir ölüm \•akım ~ JIER IDl . İLK .MATİNE UCUZ FiAT- f 
olmuştur. Kazım Çiftçi adında 17 ya- ı G • • ' 
sındn bir genç çeşme başında yıkanmak- • , : 
tl! oldui:ru sırada çeşme yalağına düşmils SEANSLAR : l - 3 - 5 - 7 - 9 DA- • 
ve ~ulmuştur Zabıta kaza hakkında Oamartcsi - azar H ıde ıA ı .. A R... : 
tahkikata başlamıştır. ~~~.qo~ooı:ıcaaDCı. 

Ki ACA 
•••••••• 

((Tn nin 4sfıerlfll .. j 
ECZACI KEMAL K. JtSfl'f 

cT:t nin asker1iğinden bnh~ 
görüpte bu 1-ıarf ile başılıvan bir lfl!: 
veyR şifre söyliyeceii'im zehnb•"8 ~ 
meyin. Doğrudan doğruyn cT• ~ 
nın kendisinden ve askerliğindeo 
sedivorum. ~ 

Bütün diğer harfler arasında c~ 
dikkat edin, silah omu7.da nöbf.t , 
ven bir ask"re ne kadar benze1'1 ~ 
kndnr asker olmmı bir ikinci f\•Tf ~ 
""lBZSl"'Z. askerli~in h,.men hiitihl 
li~i cT, ile ba"l"r: T"k•m. T~ 
..,en. Te~en. Tünı. Tuit. To"- , 
Tnvvııre. Torpil. Torpito. Tank.~ 
l,ütün bu f"'tırHetl,.rini talimle 
\le vRkit cT> haTfini RÖ~m ~ 
T <'~menin &mirine ael~m veri!!i 
öniine celir Acıker cT• ye hür,. 
aakcrcc ıSC!imlar •.. 



1•41 TENi ASIR 

·-----· -
Bir KAç Avda 

1111111111111111111111u11•1ıı11111ıı1111ıııı11111ttıııı1111111 n:ı ı ıı oHtt ımım•ııı ı m 1111111111111111~ ----
Beş Damla Kan ~ ! 

111111111 f G"!~~ Defefıfftfn Ma;;r.,,.,• ı ,•ımııııııı~ INGILIZCE 
YAZAN : FBEDRIK DAVls 

Danlaama gellnce, sanltl lla adam C?Pfdl, ldç 
ltlP iz IJll'afımadan JıaylJolap gitti .. 

Oireten Dersler 

DORDVNCO DERa 
-·- --·-·-· 

V!ıı!tilden evvel yazılan sadalar çok daha kuvvetli okunacaktır. 
~·· Fakat her şeyi biliyorum!- çıf?lık ile babasının ilzerine atıldı. A Penny (ı pe'ni) Bir peni_ 

-J·-

-a size başından baslıyarak bun- Rabengut ise, mihverinde fınl fın1 A shilJing (ı şi'lın''g") Bir ~lin .. 
~ edeceiim. Bundan aib sene dönen g&leriyle odanın her tarafını 1 A pound (ı pa'und) Bir İngiliz lirasa (Sterlin) 

'9rk @!ler)eri mU7.esin!n müdüri.i- tetkik etmeı!e başladı. Two pence (ta'pıns) İki pıns .. 
~ kardeşi Jak D&nhamın riya- Müthiş bir boğuşmaya delalet eden Seven pounds (se'vın pa'undz) Yedi sterl:n .. 

L arka bir ilim heyeti gitmişti ... hir vaziyet olmak üzere sandalva ve kol· ı A ticket (ı ti'kıt) A room (ı ru'm) 
~et altı ay sonra. çok bUyük bir tuklar bas aşağı olmuşlardı. Yerde d-e, A meal (ı mi'ıl) A bath (ı Ms) 

hlız bir Buda heykeli ile bir- henüz atıldı~ belli olan bir karton sargı j Taxi, lake me to a good hote) (te'ksi te•yk mi tu ı gud boute1) 
"rktan döndil.. vardı: her halde küçük Buda bu kart.o- Taksi. beni iyi bir otele götür .. ?..n Buda heykeli değil mi? na sarılı olarak buraya ~etirilmisti. Oda- 1 want a single room - for the night (ay ou'nt ı sı'ngıl rum fo zı nayt) 
-.v.t,. Heyet, bir vapur kiraladılar. nın penceresi yan acık ldi. Fakat sıcak· Bu gece lç1n tek bir oda istiyorum 

ları ~k kıymetli ht:vkeli bu va- ]ar dolayısiyle hu oençere hf.r zaman - fora week (fo ı ut'k) Bir hafta kin -
ttlkletUler ve İngilterenin yolunu yarı acık bırakılınlı. 1 want a double room (ay uo'nt ı da"bı1 rum) Cift oda istlyorum. 

. Bu vapurun kaptanı babam Dedektif bunlan gözden gec
1
rdikten How much is this room? (ha'u mae iz zis rum) Bu odanın fiatl ne kadardır 

~f.. sonra kaptan Bruksa yaklaştı. İlk mua- ft is ten shillings (it !z ten si'lın"g"z) O on silindir .. 
"'1t. gene: kızın sözünü keserek: yenede : . j 1 want to buy a ticket for london (ay uo'nt b ba'y ı ti'kıt fo landın) 

ilah.danı ben anlatayım : Bir ay - HenUz yasıym-.. KorkaC'8k bir $eY I Londra için bir bilet almak istiyorum 
l.ir vapur Miyami sahillerinde vok .• Sadece bir baygınlık geçiriyor!... 

1 

How much is the ücket? (ha'u maç !7. zı ti'lot) Biletin {iati ne kadardır? 
d0$tü; hemen tahliciye vapur- Dedi.. İt is seven and six (it iz se'vın md siks) Yedi şilin ve 6 nens dir .. ) -.....na koStular. fakat karayill Yaralıvı kucakladı ve bitişik odada .How much is the tul - fare? (ha'u maç iz zı te1csl fe'a) 
~ın i(U,. Jrirdikleri vakit va- bulunan bir karyolava yatJrdı. Otomobil ücreti ne kadardır? 
llttlrettebatından bir kimse bula- Bnıkı;un vfüil. kolları, g~U. sivri ve 
. Vapurda b:r anbarda sadece keı;kin bir A1et1e ovulnıus delik deşik 

Buda hevkelini buldular. Sonra- edilm1şti ve yaralardan hllA kan sız-
-_. mUrettebahnın ve fen heye- makbt bulunuyordu. 
~ru terkettikleri anlasıldı; fa- Rabent?tıt : 

"tein vapuru terkf.tmislerdi?.. - Cabuk kanı dindirecek bir şeyler 
a11wnem, ben de bunun sebebi-U gettrinn! dedi .. 

!m. Vapurun karaya dU$til· Liveta Bruk~. hemen antt ~ptik se~-

Teşrinieuve?de 

doianlar na .. 
sıl olurlar? blr aene sonra, iS'IOmüne ağladı- ter. gD7.lı pamuk ve bez ~etirdi, dedektıf 

'-btunın ansızın döndil!UnU gör· te kızın babasının yaralannı milmkün 
ı.. ~ ne oldu~ hakkında bize oMu~ kadar ı>anınman etti. Ba avda .. o"'anla .. -
11111' eey söylemedi.. Bu strada mecruhun dudaklan kıpır- J " E9 ..... 
labanmn dlSndO~ Jdbt vapur mD- dandı "e : seciye Ye taliblerL 

n hepıd de ve fen heyeti de - Ben bir ~PV bilm!yorum... Bir şey Teşrinievvelde güneş •Akrep• bU:--
~ dandiller: fakat heyetin reisi bilmivo~m .. Dive inledi- . •. . cUndedir. Gilneş bu bOrçte iken, ya.ıi 
~m d8nmedl.. Ve sonra.. De<lf'ktıf mecruhun Ozerıne <"j!tldı: tesrlnievvelde doğanlann hususiyet \e 
"• IOnra, bay Rllbenınat. fen he- - Söyleyiniz .. Ne oldu~unu bize söy· talileri _ bazı garp lsapna nazaran _ 

..-klnı da b=rer hirer. fakat en levlniz rica eder.m .. Dedi.. şunlardır : 
aJUmle öldürüldüler. Şu Anda Meenıh. (Ok hafif bir &e81e: ERKEKLER _ Küstah, müteeasır, 
n hayatta kalan valnız babanı - Bir maske.. Dl\•ebildi.. Buda, can- dalkavukluk, kendilerine iyiJ:k edenl~r 
~ sohibi K(lliruıtir. Jak Dan· lı Ruda.. RudAnın lAnt'ti.. Fakat size ile dostlarına karşı nankör, fitne. müt"
t& lltlinee. bu adam sanki eridi. hic: dt-dim ya. ~n bir sey bilmfvorum. levvin. miintekim, sarlahm olurlar ·.--e 

, bırakmadan kavbolup ~itti!.. Rabenj[Ut telefonla. en vakın bir hnsta- bu kötülüklerini tatlı dilleri ile saklar-
' $imdi nedPn korkuyorsunuz? neve varalıyı almatan kin ha~r verdi lar. 
~~flnın IAnetinden korkuvorum! .. ''t'! hundan. yint> te1efon1A Pmnı:vet mil- Öğünmeleri, hareketlen ile tam hır 
:--tin basımız Uzerinde gölS?e sal- dilrlüj!iinden Polis mületfüi Stanı:ın tezat teşkil eder. Tabit .t.aifliklerine bak
at.a..llanıvorum. Bu IAnet yine faAl bir S?önder:lm~inl.riMl etti B.u ricasının ~e· mıyarak yapamıyacaklan şeyleri vad!!
~ Bay Rabengut babamı ancak bebini de emnıyet mUdilrilne $U suretl.e de .. clunırlar .. 
~biJeceksiniz.. anlattı : KADINLAR - Hemen hemen btJ 

L-~-..,- t. bir eey olmuş gibi yeri.o- - Kantan Bnıks. kendisinden b:r Ş('Y- avda do~n erkeklere benzer iseler de 
earaııe kalktı ve : ler ö~enmek lstiverıler tarnl10dan iş- biraz daha aevimlidirler. Diğer husu ... t-
~ matmazel bab.ınm kurlant- ke~ tAhf tutulm11c:hır. Fakat rnf".<ı'?- ti\ aldabcı, aavgısız ve geveze olurlar, 

Evet. babenız hakikaten tehdit lenin ne oMuihınu bilmiyorum_ Benim Pek az dü~ünür, en ehemmiyetli i!llerle 
r. BOyUk blr teht:ke kar.m~ın - ansızın gelmem Ü7.E'tine fncia yan.fa hile alay ederler. E.eaen temiz kalpli 

A.hanm '1mdi jrX7flmfin Qlıilntf• ~. Fakat faiJlerht tekrar ~b!- olmalanna rağmen cAkrep• bürcüniia 
llbiyim : Blr ~6zil yoktur: onu te ll"t"M1eırl mUmknndnr. hunun tcln tesiri de bu hale dn,erler. 
~ •örllvorum: korkunc bir is· on mahır mli'Pttl~lerinizden birisJııln bu * 
tılbada tn11vor. Kan ıffrllvorum. ~ memur edilm~fnf fstiyoMlm. dedi. Teşrlnlevvelde dntilnlar yukarıdaki .... 

~ızın akan bnını .. Yamnda da Ve cevan beklemeden mikrofonu te- hrlara bakarak alınmamab .,.,.. kendi 
...... kildlk bir Buda heyk.-!i lefon~n tıze..tne hıraktı. Hundan 80nT'l. hndilerlne lazmamabdırlar. En isabet

~ ~tor. EYV1h .. Ö10m. dev adımla- Bru"'un kfttıtlannı dikkatle tetkike 1i ve mfJetSH kaidelerin. uzun tecriibe-
~-- yakla"sıvor! .. Dedi.. baı1Jedı ve ~k bir mektup bllhusa na- l"'rd'"" geclrllmlş mffsbet netrelerlk ~t 
~birden bire JrellÇ km bilek- " d=kkattnl celbetti. le mGst..-nııl"n olduh unutu ~ama k-

tuttu. onu sGratle aokah eı· 'l8 bun cKolm.-.• tdl 99 zımdtr. Kddı ki .eclve n talıln t~ .. -
lllr kac dakfb IOnr& kf'nd1 ot.,_ .:~kttı alb ::Z:-"""1 eve dönünce....• ldl1ünde hiç olmıtzsa hürderin tt'slrı ka

tle JenC km evine adrt"Sinl ken- 1~ anf\7erind dmdu. dar. muhit. terh1ve, irfan ve hattl te
~ bir ldımenfn b11dlrmetniı ol- cU~ektif me.;ıbu okutf.ıktan IOlftra kat~flerln de rolii bulunduiu muhak-

Ror~a 
329 S. SUlevmanovlç 
417 Uzum Tarım 
1~7 S. Erkin 
125 Akseki Ban. 
162 İncir T. A. Şir. 

51 Y. t. TalAt 
2-1 M. j. Taranto 
21 jiro ve sn. 
11 M. İ7.m!r O. 
11 SalAhettin Zıhna 
R f nhi~arlar idaresi 

1~44 YekQn 
7211ff Eski ye)d}n 
7~~60 Umumi yek<ın 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

'1 
8 
9 

10 
11 

İNC1a 
519 N. Üzümcü 
3~2 f nclr T. A. $. 
304 S. SUlevmanoviç 
249 R. Y. Franko 
Ztl K. ve N. Tınaz 
220 Akı::ehir Ticaret 
5\ j. Koben 
33 A. Pa-.nıo 

1 30 S. Akımsar 
12 M. K-.kçı 

1981 YekQn 
4R004 Eski yekQn 
48585 Umumt velnkn 

ZAHİRi 

43 25 
43 
41 
43 
40 
40 50 
43 
46 
49 
44 50 
M 

12 50 
14 
14 ~ 
16 75 
16 50 
lf\ 25 
14 50 
15 2S 
23 50 
18 

44 
49 50 
43 ~o 
43 75 
44~ 
44 25 
43 
46 
49 
44 50 
M 

40 50 
41 "° 
43 2!\ 
47 50 
52 

1'1 
25 
18 50 
17 ~ 
24 
17 
ı& sn 
ı• ıs 
23 50 
18 

140 eunl Susam 
'15 Ton Su111am 
50 Balya Pamuk 

38 50 38 '15 

-----A Jtnan Yel'emle ınlteade
le eem~etl tottlandL. 

P. 2'. 2'. Mücfllpfflitünden: 
1 - idaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlerle ücretli etaj

yerliklere orta mektep mezunları müsabaka ile ahnacaklardır. 
2 - Müsabakada 10/9 /8/7 I numara almdk suretiyle pek iyi, iyi dere

cede kazananlar 15 lira maaşlı veya 60 lira ücretli memuriyetl~re 6, S nu
mara almak suretiyle orta derecede muvaffak olanlarda takdir haklu idareye 
ait olmak üzere 20, 2S, 30 lira aylık ücretli ıtajyerllklere tayin edilecekler
dir. 

3 - Staj derecealnde muvaffak olanlar maaıh veya Ocretli memurluk
lara g~Mlirler. 

4 - Müsabakada muvaffak olanlann idarenin tekllf edecefi yerde n
zife kabul etmesi ıarttır. 

5 - Taliplerin 788 •yılı memurin kanunun .f ncü maddeıindeld .. n
ları haiz olmakla beraber devlet memuriyetine gireceklerin 30 .l8fUU lf~ 
miş olması IAzımdır. 

6 - Müaabakaya girmek hteoyenleT 18/10/941 cumRrtesi saat 13 çe 
kadar dilekçe veya eVTakı müableleriyle beraber viliyet P. T. T. müdürlil
iüne müracaat etmelidirler. 

1 - Müaabaka 20/ birinci tetrin /941 pazartesi gijnil uat 1 O da ya-
pılacakbr. 2S 2 9 16 3966 (2101) 

lzmirden gidecek kıymetli lıedi yemiz 

Eczacı Kem al K. Aktaşın 
Kolonya ve Esansları olacahtır 

Altın ruya Dalya 
Bahar çiçefi 
Yasen in 
Gönül Amerb 
Zümrüd damlaıı 
levlak 
Limon çiçeti 
Son hatıra 
ful ya Menelııe 

941 Kolon yaıı 

Depo: Hilal Eczanesi 
BOLVADiN BELEDiYUINDEN: 

Be1edlyemlz kara deflnneninde ~lısmak üzere 30 otuz lira aylık GcretU 
an fabrikalannda c;ahsm._ bir taşçıya ihtiyacımız vardır. Taliplerin lS/X/ 
941 tarihine kadar belediyemize müracaat etmeleri ilan olunur. 

7 9 11 4186 (2188) 

T. C. Ziraat Bankası 
Klll'UJa.t fCll'IJd : Jll8 

Sermayesi: 100 .. 00G.Gn" Türk lll'asL. 
$v11e •e atan adedi: 2r.ı 

Zinıl" tkarl... ... ...... • E ...... 

PARA IUBIKftRBRLBRB 28.181 t,IR& 
IKRAlttn: ftRECEK 

Zlr1at banbmnda kumbarab ve ihbarla tuenul .._.,....,.. • • (Si) 

liram buaıawalara llllllde ' cllfa pktlel.'lek kur'a U. ........ plAu a&e ik
ramiye datJblacütar: 

• Adet ... Unlık ... Un 
C ı IOI ı .... • 
• • .. • 1.111 • 

41 • ... • .. •• 
100 • • • ... • 
J21 • .. • .... • 

~ evine göttlrilyordu.. QrvoJanın oldulu odaya döndO ve genç a B:~dan ha.ıta bet' tenini entPlin ti-

~ -1- 1ma: Da tıp birbirine henzediiinl. binaena-
• .. • ol - • - ,_ - K ... • ret!.. - GecenW. havtrlr olsun. matmazel... leyh bUrçlerin tf'tlfrleri de ayni olaca-

IRO ı • ı S.. 1 

Baden, 8 (A.A) - Alman wreml. DIKKATtR ............ .,.ralarlllr 11119 ~• ...... ..-Al ....... 
miicadele cemiyeti burada toplanmıştır. ren"" tkrwnl)'e ~kt· takcllıde ~de 20 fazlMl~le fttileeıektlr. 

adlnferit bir binanın &liln- Babanız leln artık bir korku ~ahnarn~ iuu tdclla,.a lmkln yoktur. ~a .. lJveta Brnks otomobilden br. Bununla beraber b.tna lil7.umnnıı7. 
~ etkatodılt anahtar ile nlUT!la l>Hıl nereden bulaealtmzı bilirsı-

L B. 
500 kadar Alman ve yabancı ilim act.- (Kur'alar wnecle 4 deta,, 11 Hanna 11 E.JW. 11 Birincllıln• 11 Mart 
mı lctimada hnır bulunm.ıştur. 

~.. Evin methalini teskil eden iliz. .. Dedi. 
lr.n-anhk id! .. Anınnn duvdukları B. Vels'ın beyanatı 

ToPlanbya İtalya, lsaanva. Roman~ '•ta•rihl•e•ri•n•d•e•çe•kl•lece-•k•tlr•.•) •••••••••••••••••" ve sair 10 kadar memleketten fen mu- ""' 

.. tnlltl, yerRltındAn ~lir Sli'>İ 
fakat korkunç bir ln11ti. Ye!ril Bu· 
~in bu eve hAkim olduğunu 

~ d.'nlmnce bu bnluk iniltilerin 
n. Lİvetanın bahamıın oda.onn· 
~e oldu~nu &nladılar ve he-

lft "'-va kostular. Fakat bu oda kilit
. lcertden hı7.h hı7.lı v<lrllme se!'
~i:vor. lnihi de «ittikctt daha bn 
• hal alıyordu. Nihavet. colc hü
~ acı dolayıcıivle cıkarılan bir fer
tiyulunt"a, Rabent?tıt v• l(el'IC:: im 

dakt kanın donduğunu sandı-

ltan.tı ve kilitli kaomm arkasında "L l'le1er, nacııl bir Hela eeclyordu? 
~lrut, hUtUn kuvvetiv1e kililli 

dayandı.. KRnı (Ok M~lam bir 
t, il Yanılmtı kalın ve mukavemetli 
•1tat RAheını!Ut ta lnanılmıvarak 

e kuvvetli h1r ddikanlı idi. K·ı
._ \!,., iki defa biittın kuvvetiyle a~n:

~~1>1 çatırdıyarak odanın içine 

'!Jttı ~ene. Raben~t elinde tabau
t\..-:'Ui!u halde odava daldılar. 
~il lAmha van~ıvor ve karan1ı'k 

sUrti\'ordu. Fllkat pammana\11 
S~· til\•ler ürnertici kanlı bir ma11-

•r~ıcıında kalıiılar : Odanın orta
k \'as)ıl'B bir adam kendi kanınd:ın 

tll etmis kan dervaRı ortasınıfo 
~ lcurınus son nefesini vermek Ü7C· 

\'ahut ölmfüı idi. Heınl'n vanındHki 
•rı. batMaş kurmuş aclamın elınin 
~ 1 hır kiicıesinde de kUçilk bir Bu-

a_-_ .-1c~ıı vardı. 
~ı. yürekler pa~layıcı bir 

llUGtP.ıf LALEDE 
t_ 1'(\RKCE 

4'l'LA .. EVS,,'ftl:St 
~ ~.,_ ... R. llF. ~,lı .t~ 

'- kANJ .ı TUZAK 
11.K DEFA 

- RtTMF.DI - rahhaslan gtinderilm~ştir. 

···················~··· .. ·············· Sc v vetı P re piJ re . BAŞTARAFI ı tNct SAHiFEDE • : A~.,. .A,. ~ Jt ..A n•n~u 5 
~ . .._. . 

_ 8AC::TARAFI 1 tNct ~,a. 1t1ır r.OE - ranlı devre kadar nHtlc olacakttr. Bu- : Hı• G O N K O p Koli K A M · 
,.ette, Vlazmıt ve Bril'n'!k iatikametlerln- ,Un biltun Amerikalıların gaye!!I Rit- ......... .. ...... . 
de çQk büyük bir ıılddetle ~arpıl'mıı,lar- !erlzmln nihai ve katı olarak mağlubl- 7.30 Program ve memleket aat ayan 
Aır. 5 tftc teşrinde hava m11harebPlnln- yetinden ibarettir. > 7.33 Müzik ttl. 7.45 Aiıms haberleri 8.ıJIJ 
de 42 düşman tayyarPtıi tahrip ,.diJmlt- B RUZ'nn l1N BtR MF.SAJI MUzik pl, 8 30 _ 8.45 Evin saati.. 12.30 
tir. Ri.,.lm kaV1b>mwz 27 tayyll1'edlr. . v l:.ıU •• ·~ Program ve memleket saat avan, 12.33 

y edl bin tonilatoluk bir Alman nak- B. Ruzvelt k~njYl'eye gonderdıii ~e- Müzik . Peşrev ve ı:az ~mailer! •. 12.45 
tiye vıamisi bahnlmıştır. sajda Lord Halıf~ks. Sumner Vel1 gıbi A" h. b 

1 
• 

13 
00 Milzik . Beraber 

• 1 k d 1 •ı · 3ans a er erı . . · 
.MMANt.ARJN VERDUCLERt harpten ~nra.y~pıet.ı .ava arı l.zen!'9 qrkılar 13.30 - 14.00 Milzik pL 1800 
ZAYiAT deki göruşlerını belırtmışfü. Bırle~ık p 

1 
k t t avan 18 03 

(A A) C b h tl :.: · da .. Je rogram "e mem e e saa . 
Moskova. 8 . - enun atı Cum uriye er relb& mes&Jın ezcum Müzik : Radyo caz orkestrası .. 18.30 Mü-

"lölvesinde Sdovyet ordulııı.krı d11~dldetli3mu- diyorD~i: d t --" le tl . . ta- zik : Muhtelif makıımlardan şarkılar 
"ıar,.belere t'Vflm etm" te ır Pr. ve c ilnya a ec&vuZ uvve ennın . ) 

19 15 4 ilk teşrinde bildirildiği vihl bir şehri , hakkilmU ve dUnyayı fethet.mek tehl~- 19:0~ K.onusma (Dertleşmk saatı.. 19·.~0 l!!tirdııt eden lntalanmwz Almanlara 5 kesinin bizim nısıf kilrremlzı de tPhdıt Milzık . Radyo caz or estras~be l 
bin 500 kişi zayiat verdirmi,lerdir. Al- altına almış bulunması hepimizin önle- Memleket sa?t avın ve ajan~ 2~ ~~ mıınlar harp meychnında 500 kamyon, meğe çalışmamız icap eden en birinci ri 19.45 MUzık : Yurtta~ . ses er.. -'• 
200 otnmobil ve 21 havan topu bırak- ödevi teşkil etmektedir. Kendi kendi- Radyo ızazetesi 20.45 Muzık : Fac;ı! ~I'.': 
mı•ludır. mize şu teminatı vermeliyiz ki harpten •ıetl.. 21.00 Ziraat takvim! 2t.ı~. Mil7.ı~ . 

Bir Ruı taburu bir Alman tab•1nınu sonra enternasyonal ticareti adalet ve Faı;ıl lıeveti.. 21.30 Konu.'1'?1a (Sıır saatı) 
imha t-tml,, Almanlıtr 3 l tank. 38 tay- 1 hak esaslarına istinat ettirmek için hiç 21 45 Milzik : Radyo senfoni .orkestrası .. 
yare kaybetmişlerdir. Diğer bir yerde bir şey e.sirgenmiyecektir. > .,2 30 Memleket saat ayan. aıan~. ~aber-

104 kamyon ve bir çok tayvl\re tahrio 1 le.ri. bo~lar fiatlerl .. 22.45 Muzık pi 
edilmi•, b,..b, bir yerde de dü~an 4S B. HmER VE SULH 'Z2.55 - 23.00 Yarınki program ve kapa-

.. Sumner Vels. Rıızveltin mesajınt oku tark Ye ) 00 kamvon lcavbetml~ir. nış_ 
Lenimnıııdda Vt'niden bir takım köy- duktan sonra şunlan llave etmiştir : ------------:-=-::-: 

dl · • cEğer Amerıka milleti, halkı ve hU- ....._vc, .... -..~~~1 
ler ı .. tirdat f" İ mıştır. kilmeti muhasamı.tın bitmesinden evvel "-

Fin kaçaklarının adedi her gün art- o kt c ,aı ' k n / maktadır. her işi olunına bırakmak .!İyasetini tu- o or 8 ar 1 ı 
tarlarsa bundan daha fe!Aketli bir şey 

/ --- olmayacağını eyice bilmt>k 1Azımdır. tzMh' l\n:Mt.EIO'.T HASTANESi j 
Urla mebusıarmm Harpten sonraki dünyada ferdi teşeb- UAHlı.tv..: Mtin:HASSISI '{ 
tetkikatı.. büslere tam bir hUriyet vermek, kadın. MllAV•:Nt-:HANt:: tkinci Beyler~ 
Urfa. 8 (A.A) _Secim mıntakalaTnı· erkek herkesin kalbine tam bir emniyet ~ıokak No. 25 ~ 

..ııa tetkiklerde bulunmakta olan mebni- duygusu telkin edebilmek lAzımdhır. TEl.EFON 3958 .. 0 Bunları temin edecek esası kurmak e- -.~~~""-"'...,_ .. • .... ._..... ..... -..-:..~ 
!arımız Kara ve yayla kazalanndan Bi- mm zafer kadar mllhimdir. ln.cıanlı~ın 
lecik ve Soruç kazalarına gitmişlerdir. başta gelen büyük gayesi devamlı sulh-

BUGflN TANDA 
fJ.K DEFA 

BAı<tq ,tnUI 
EffftOL n.YN 

2-TORK<;E 
BiRT'ORBB 

GÖNCL VERDiM 

tur. Hitlerin hakim olduğu bir dünyada 
ise sulh mevcut bulunamaz :. 

-----
Amet'ilıa Ranaya 
papa da 11ereecelı .. 
Vaşln~on. 8 (A.A) - MOmessiller 

meclis:nin ilgili komisyonu. maliye ko
mlwonunun Rusyaya Pllr8 verilmt'!Si 
hakkındaki teklifinl 22 reye kup 69 rey 
ile kabul ... , ..... 

Ririn('İ ~nn•f mfltf"ha"°"" Unktnr 
Demir Ali Kam~ıotla 

Cilt ve T•nnfil ha!dalıklan " 
EU;KTRIK n:uA vtı.•:KI 

Rlrinri Hevler Sokatw No. 55- tnni~ 
t-:•hamra SinemMt arb~nda sahah· 
tan~ kadar bastalanm kabul 
eder .. 

m.F.FON: WJt 

IZHIR DBITERDARl.IODIDAlf: 
1 - lzmlr hapl8hawlnde ppılacak tamirat ac;ak eblltmeJ'9 hmehı ı 

tur. 
2 - Muhammen kf4if b.clell 302 1 lira 96 kanqtm. 
J - Muvakkat teminat 226 lira 65 ktm1,tur, Bu teminat thaleri mGtıe-

akip kat
0

i teminata iblai edilecektir. • 
.f - ihale 20/l 01941 pazaretesi INnü •at 1.f te Defterdarlık blnui 

y1ınındakl Milli Emlak müzavede ea1onunda yapı)acakhr. 
S - Talioler kC4ifname ve tutnameleri Milli Emllk müdiirlüiünde ~ 

rebiJirler. 
6 - Münakaaaya ı,tirlk edt"Cek olanlar Nafia müdürlüiünd,.n ahnlr-

lan vesaiki komisyona ibraz etmeie mecburdurlar. 4 1 38 ( 2 194) 

fZMIR DEITERDARLIOINDAN : 
Örnek köyü eski muhtan Ahmet özün Karsıyaka tuhemlze olan SOO lira 

96 kuru, kaza ne; vergisi borcundan dolayı hacz"diJen Kanıvak~ . !?edeba91 
ahır kuyu mevkiinde kain 250 lira kıv~tindekl tarla ve zevt~nliaı~ 1 /3 
hiueıi vilayet idare heyeti karariyle kati ibaleai zımnında 1 O gun muddetle 
mü7.ayedeye c;ıkarılmı•tır. _ . .. _ 

Taliplerin 20/ 10/941 tarihine musadlf pazarte.ı aunu uat 15 te vfliyet 
idare heyetine müracaatlan ilin olun~r. 419 2 C 2 198) 

IZlllR YILAYE'J'1NDEN: 
Müddeti 9/ 10//941 tarihlnde bitmekte olan benzin tahdidi haklcmdıtld 

basvekil"t karannın daha bir ay müddetle temdit edlldlii ve muaddel k .. 
rann bildirilmek üzere bulunduRu ticaret vekaletinden alınan telerafr-ııı ..... de 
teblii buyrulmu, olduiundan keyfiyet ilin olunur. 4211 (219~ 

ızvıa FİA2' KURA.KABE KOMİSYOJIU REİS· 
LICIHDEH: 

1 - Toprak mahtulleri otısinden kepek aJıp ta •ht yapacaklann fiat
lan aşaiıda göıterildiii eekilde tesbit edllmietirı 

Toptan satıcılar için 

(Aıııari toptan sat" mlktan bir çunl 
olup toptancılar bu miktardan apit 
Htamazlar.) 
Perakende utıcılar için 

Kaba kepek 
Kiloıu 

S.7S 

6.25 

ine,. ki-pek 
(~1ik~et) 
~iloau 

6.00 

6.50 
kunı"UT 

2 - lsbu flatlıır fevkinde saha yapanlar hakkında Mi111 Kn"'"""a k .. 
nunu ahkamınca takibat yapılaciı Uln olunur. 4 218 ( 2196) 

ZA yt vu kaybettik. Butrüne kadar kendilerfn.. 
1937 eennlnde BITI..IS vilayetinin rl<>n haber al•r..ad ,.,."'ızdan malumatı 

Rodki kazasına tabi Silin karye!.linin "lanlann Ulucakta Uk mektep bf.1cc;W 
Gerho kövUnden MPnemen Ulueatına Nurettin Cöztaban"a haber •ennelerinl 
i!.kln Hildi.Jfml~f'ftberl kardeşlerim lwab'et vmee rica ed~ (Z19S) 
zgIJHA SiDiK. ft GOLBlZAB B0&0 



SiY ASI VAZIYET A&keri vaziyet Son Alman tebliği Beklenen karar 

ln~Iterenin Fin- Alman m·dt• ları A k d · B. Ruzvelt bita
la~~iya~a ha~p Moskovaya 2Gt1 ~a . ~ldD~ · raflık kanunu· 

1 an e !°esı kilometre vak.. zıne ını 1 nun tadiline 
beklenıvor 1 t ·? f 

aş 1 mı 9 uncu Rus ordusunun tara tar 
J1 n:erikada bitaraflık ricat hattı kesildi 

kanununun tadilin i 
beklemek lazım 

Almanlar Marioupolu ~ Ruzvelt ticaret ge~~-
aldıkl2rnnı sö liyo iar~ ~er taraftan sıEıtş~ırıl· rfnin silah.landırılm::.sı· 

şayet bu doğı'u ise mı$ 6 • 7 Rus taimenü sa· nı ve harp böl~elerme 
-o-- Rarko~ tta tel-ı!il:Me.. hİnaBa imha edilece~- giimtesiru is~~yor .. 

Boğazla,. etrafındalli . A •ı. Rarlyo gazeteshıe göre, ııarktaki mu- Berl:n, 8 (A.A) - Bu akşamki Al- Nevyork, 8 (A.A) _ Beyaz sarnyt-lıı 
SOZfCi' • nteP:iHa naJıli• harebclcrin dururr.u hakkındn biraz ay- man hususi tebliği : yanılan toplantıda Ruzvclt, ücaret gc-
yaf sigortalarını azalttı. dın1a.tıcı haberleı gelmeğe başlamıştır. Bir Alman zır:hlı ordusu İtalyan, Mn- milcıinin siUhlnndınlması ve bnnlann 

Bu bizi de altihadar Almanların hususi bir tebliğ ile bil- car ve Slovak teşekkülleriyle t:ıkviy~ lıarp bölgelerine gİfm<'lcrine miisaadc 
dirdiklt'rine nazarr>n Alman orduları edilmiş olarak Dinyeocr Pctro\•sk çev- olunması iri.n bifarofhk knnunanun ta-

ediyor.. merkt'zdc cepheyi 6 ilk teşrinde yımnış- resinden cUretli bir hareketle .Azak -:ic- diline taraffar oldnf.rımu söylcmistir. 
Radyo gazetesine göre Rus propa- ıardır. Ve yalnız Viazma bölgesinde nizinc inmiş ve bir cephe taarruzu ık• Cümhurrelsinin kanunda her iki tcl-

ganda bürosu, Molotofla Almanya hü- bir çok Sovyct kolorduları imha edil- Mcl:topol yakınlannda m~ğlup cdilmı..ş diJatın birden yapılmnsırıı isteyip istemı
kümeti arasında evvelce yapılmış olan mck üzere sarılmıştır Bu ihata hareke- olan 9 uncu Sovyet ordusunun hattı ri- yeceği hakkında henüz kat'i malumat 
müzakereler hakkındaki Alman ifpatı- tinin yapıldığı Viazma. Moskova ile catini kesmistir. Bu sırada Alman ve yoktur. Bir tnhmine göre B. Ruzvelt 
nı ret etmektedir. Sımolensk arasında ve Moskovaya 200 Rum<.'n kuvvetleri de düşmanın takfoi· evvela gemıJerin silahlandırılmasını v~ 

Almanlara göre Molotof Berlin mü- kilometre mesafede bir yerdir. ne batıdan doğuya doğru devam etmiş- d d kl d b 1 1 
z.akerelerinde ~u dört esas noktayı ileri- Sovyet habe-r alma bUrosunun dünkU !erdir. sonra a iste i eri vere ~i e i me eri

ni istiyecektir. Konferans azasından bi-
ye ıürmiiştür: tebliği, bütün cephelerde kıyasıya mu- Bu takip ec:nnc:ında muhafız '-talan- d f k J 

F ı d d b L b ı d Kı ri reisin ileriy!? sür ü{!ü i :r er üzerin-
i - in an lya a ser esti: rare e erin cvam ettiğini ve Viazma na mensur> siirntli bir tec:ekkül A7alt de Konferansta tam bir mutabekat hn-
2 - Romanyaya verilen Alman ga- ~ölgesinde ha.rp.lerin hus.usi bir şiddetle dnnız' 1• sah··11·ınd"n •. ·ıerlı"vernk sı·mald,.n 

rantisi, Jd bild Jct d " ~· '' sıl oldulhınu sövlemi!':tir. Avan azaia-
yam .. ığını ll'D"C c ~· . . . inen zırhlı kU\•vetlerle birlec;me~e mu- rmdan ba7.ıları h:-r iki tedbirin birden 

3 - Bulgaristana Rusya garantisi Du~ gelen faknt he~uz teyıt edılmı- vaffak olmustur. Bu suretle her taraftan alınmnc;ım Memic:lerdlr. 
verilmesi, yen bır haber, ( ~arıou~l ~ un Al- sıkıstırılmıs bulunan 6 - 7 Sovyet tü- Ayandan BarkJey=n be.vanatına J?Örc. 

4 - Boğazlar meselesi. manlar tarafından ışgal edılmış oMuf?u- . k d • h a·ı kt· 
Ru• propananda •efı• bu do·'rt mes-'e b·ıd· kt d. B h b l n ·ı· 1 menı VR ın R ım a e 1 ece ır. !'f>İc::icümhurı.ın bitaraflık kanununda tt.-

hakkında şu izahan vermektedir: Macar tebliğinin söylediğine göre Uk- d ;><'.fk.uo «; 1 en ve os 0 ıs 1 .amc .•.rı- dilat vanılm:ısını ic;fiyen mesajı iki me.::-
" .. v CJ ı.u 1 ınne e ır u a er e ı ~ı ı o an 

1 

M ~ 1 ... a·ı R t f · t•k •· 

1 - Molotofun Berlin zivareti c~na- raynada müttefik ordular fevkalade mu e ce ~~~ee ~uva!fnk ~~an hafı~ duş- lise hirrlen ırönderilcN:'ktir. 
smda Finlandiyanın Sovyetler tarafın- vaffakiyetler kazanmışlard:r. Dinyeper j m;-ın b ... kn; elet t~~n ;n m:ktcdır. Rfıt fNFİRATf'I '/'IN İTİRAZLARI 
dan işgali meselesi kativcn görüşülme- .le Doneçte Sovyetler takip edilmekte-, Murnfız tesC'kküllerı Marıoupola var- İnfirntcı 5.van a7alarınc1an Klurlt irat 
mi!!tir. Sovvet Rusya ile Finlandiya ara- dir. Ve Sovvetler bir kıs1m kuvvetleri- i mış bulunuyorlar.. ettiği bir nutııl<ta dem=stir ki : 
ıında ııkdolunan sulh muııhedecıinden ni Azak denizi yoJiyle cephenin duğusu- ,I H. [ - • - Bitaraflık kanununun tadilinden 
sonra böyle bir meselenin görüşülmesi- na çekmektedirler ıf er ve Molotof ne. mflk!"at haro cıkannaktır. Reic;icümh•ır 
ne imkôn olamazdı. Bu haberlerden Alman orclulannın viik!':ek mesulivetini müdrik olarak 

2 - Romanyova verilen Alman go- ver yer muvaffakivetler elde ettikleri ve /er J:onuşrr..uş/ardı? Amerikan milletinin menfaatin! memb-
rantisi. Almanya ile Rmıva arasında ak- dünyanın en bilyilk meydan muhrtrebe- ketin dısma ordular sevkctmekte nörü-
dolunan 3 ağuııtos 939 muahede•iııe ~ denilen bu mevdan muharebesi!ıde yor~a narlame.ntodan acıkca harn kararı 
aykın bir harekrttir. Almanların Ro- Alman ordusunun.bUyUk ölçüde muvaf- Rusı ar t~.ln"Tan istemelidir. Parlfimento bövle bir karro-
mnnyaya verdikleri garaııti bu muahe- fakiyetlcr kaydettiği anlaşılıyor. Alman- ~ &AL. vermeği recloetti~i takdirde İ!le Ruzve!t 
devi kırmıştır. Esasen böyle bir ~nran- lar, yakında daha başka imha haberleri ve tnraftarlan !ıusturulmalıdır.. Zira 
ti, Romanvanın Almanlar tarafından iş- vereceklerini de ima etm~ktedirler. 50•• 'Xler,~ Dl• yı•ne bunlar durmadan harp propagandnSJ 
gali demf"ktir. Görülen şey şudur ki Alman taarrıız- iL- yapmaktadırlar .. D 

3 - Sovvetler, Bulgaricııtana ı:?aranti ları durdurulamazsa. Sovyetler içın da
vermek suretiyle hiç bir vakit ve hk bir ha tehlikeli vaziyetler husule geıecek- tekzip edı· -
suretle hu memlekt-tin l~S?alini oii•ün- tır. Almanların taarruzları ilerledikçe 
memişlerdlr. Sovyet hükümeti, Bıılea- Moskova etrafında yeniden inşa edilmiş 
ristan Almanyaya mukavemet etm"k is- tlan müdaffa haltına çntacaklardır. y Ol lar 
tediği taktirdf! Rulgarlstanla müt,.kabil Timocenko ordusunun vaziyc-ti höyle 

---- ---

VPri1irken 
bir pakt yapılnbileceaini bildirmiştJ. ciddi .safhaya gire·ken cenupta Budyeni 

4 - Boöazlar hakkında Almanlann eırdusuna karşı yapılan taarruzun da n 1 vor. L, R K 1 ru- K y EYE " N 
ileriye sürdük1eri Sovvet i!ltekl .. Tine .v~- inkişaf ettii!i anJasılıyor. E~er Mariou- L' : (( R • ~-
lince, bu bir kaç defa tekrar "'fnrni .. bir pol isgal edilmişse, Harkof istikomı>ti de RUS TEMINATI il LM" NlA n 
propa'tandadır. Evvelce de Molotofun tehlikeye girmiş dE>mektir. Mamaf:h Al- nı J' &ı • nuJ§tl!W' VODUl'larının 
ağzından tekzip edilmiştir. 940 ta imza- manlarm planı ve harbın yeni safhaları RIN HOŞUNA GI T MEMIŞT.>> Ro!'ıaz!tn-dan geçmlf?.,;f 
Janan mukaveleye Alm11nlar 11c-•kca hoş- hakkında esaslı rr.ütalaalar vüriltebil- ~. haf.ıfıı .. da sor atfan fJfr 
nut"uzluk göstermicıl"rdir. Tiirkiye. hf"r mek için bir kaç gUn daha beklemek lf'ı- ~.----- •ıt> 
tevden zivade istiklalini istlyen. i 0 tik- d Moskova, 8 (A.A) - Ro}-1er : Dün SUafe Cevan Verdi 

b d 
nm ır. 

1 
r 

lalden başka bir feY isternlvf"n ir f"V- , ---- --- gazeteci er toplanbsında bir muhanır Londra, 8 (A.A) _ Royter : Avam 
}ettir. Rusva her zaman Türkiyenin bu h 1 Hitlerin son nutkunda Molotofun geçen kama,.asmda Bulgar bayra~ını ta~ıyan 
arzucuııa hürmet etmt~lr. 1 Ürk oe A' m an ÜRÜ. son teşrinde Berl!ni ziyaretinden bahse- bazı İtalyan gemilerinin boğazlard:ın 

FINLANDtY ANIN CEVABI J . b ,_ derken Sovyet hariciye halk komiserıne gecmesi meselesi hakkında sorulan bir 
Finlandiyanın lngiliz notasına verdi- met erİnın rrı ula lR karsı ileriye sürdüğü ithamlar hakk:n- suale cevap veren B. Eden ~övle demior 

J:.: cevap Londraya varmı•hr ve heniiz da Sovyet so··zc:t...:ı Lozo skid b. al 
g.a " kaldı L.Jarı b u:.u v en ır su t!r : Tilrkiye hUkilmetinin Montrö mu-ncşredilmem"lcle beraber nota mutevi- R e yanat t J sormuş ur. kavelesi mucibince Boğazlann muhafızı 
yatu11n menfi oldu~ bil iriliyor. Lozovski, Finlandiya ve Romanva mfativle olan taahhUtlerini biltiln mn-

Fln notasında halen Rns ~galt al- hakl d S } f d·ı th ı "' t rt .............. E nn a ovyet ere at e ı en i am a- n"'~vle ı·ra i,.ı·n ic ....... eden tedbirlen· ala-tında oldu~ bildirilen Fin ,ehr\nin • BA~TARAFI 1 N SAHii' r.u - a ...,., " .. .. 
n red ettikten sonra bahsi Türk:yeve ca,...,~a Britanya hükümetinin tam iti-Hangü oldu~ anlaşılıvor. Sızan haber- nU tarafından kabul edilm!.ş ve yemeğe kled d ki fı' · ı k na erek emiştir : madıv a-~ır. Bulgar hu··ku·· metı·nin bir )ere vöre Finlandiva hükümetı notasın- a ı onmuştur. ru 

.. d .. • Al nJ • - 1941 martında Sovyetler B irlif:i mı·kdar İtalyan destroyerlen· sa .. n ala-d a, 1939 son bahannda ugra un tRar- ınan gazetelel'i ft " 
ruzd a, milletler cemiyetinin ve lnlliltı-- Tilrkiyeye hücuma uğradığı takdirde rak bunlann Bo;;azlardan geçirilmesi:ıi 
Tenin Finlandiyav1 haklı pn•düQ.ünü de ne~riyatı.. So~etlerin .. tam b.ir a~l.a~51na ve bi~- istediği hakkıhdaln haberlere Türk hU-
ıöylemektedir. Notada 1939 hudutla- Berlin,8 (A.A) - D. N. B. veriyor raflıgına guvenebılecegını temin ett:.~i kUmet~nin nazan dikkati celbedilmlştlr. 
nndan hariç kalan Fin toprak n unru- Akşam gazeteleri Almanyanın istekl'?r zam~n bu bal Almanyanın hoşuna gıt- TUrkiye bu mahiyette hl~ bir talep vaki 
rurıdan da bah.,.ediliyor. ve tazyiklerle ve ayni zamanda Bulga- medı .. • . . . . .. . . • olmadığını Britanya hükümetine bildir-

Londra bu Fin notuını, Almanyanın r!standa a.sker tahşit etmek tehdidiyle Lozov:kı sö~lerı:nı ~yl~ bıt~rm~r : mlştir. 
bir ilhamı eseri addetmektedir. Şu Tilrkiyeye taarruz etmek üzere olduğ>.ı • .- Eger Hıtlerı~ ~ımdı ded:klen.~?ğ- - -----
h allere stôre, İngiltere hükümetinln ken- infibaını verecek :mahiyette yabancı ru ıse 0 halde n~ .ıçm Molot~fla ~0ril!" Beyaz Saray tonlantısı .. 
dislni Finlandiya ile harp halinde ilan memleketlerde son günlerde ~karılan melerden sonra iki memleketi ilgılenctı- Vaşington, 8 (A.A) _Beyaz sarayda 
etme•ini beklemek icap ediyor. haberler karsısında Türk - Alman mil- ren bütün mUhim meseleler ü zerinde 1 b k 

rREl.ER ı ld,..., b.ldire b" b1·ı1r yapı an uS?iln ü top1antıdan sonra par-AMERIKADAKt MOZAK,.. sahedesini ilk sahlfelerinde necrediyor- an aşma.~a varı I51nı ı n :.r te ı6 1 d 1 1 b ..- , lamento i er eri reis Ruzve tin yarın Beyaz ıaravda yapılmakta olan ita- lar. neşretti ..• • 
Tanık kanunla" etrafındoki müzakeTe- --- -- mebuslar meclis!ne bir mesaj göndere-

Berliner Börsen Çaytung diyor ki : k b•t fi k k d b d •• ·k 
)er dün bitmemi•tir. Bu hu!!mlta !!On de- IJ i t a l •'an 11_ e-ısı re ı ara 1 anunun a azı egı~ı -., •Bu müsahede. yalnız bir tek7.ip de- ""' ~ n•» l'L] t · -~- ğ. · h h Tece merakla beklen~n nihAi malumRt lJ\ er avsıye ll!Ut:Ce ını a er vermış-

(ti], a~'lli zamanda ve b:lhassa Almanya ... _.,,.ıJmnmıs imı· <' ı a· 
aelmemiştir. Bu malumat bilhASsa Ja- J - UU& H .,... er ır. 
~ ile Türkiye arac;ında hükiim süren kat'i R 8 (A A) İ ı d ponbrca büyük il$?i ile beklenilmektf"- oma, . - ta yan ra yosunun ----
dtr. Jnponlar Manilla konferansına da itimat hususunda bir tezahür mahiyetin- ı.·erdiği bir habere göre Akdenizde İngi- İngiliz tayyarelerinin 

1 d dedir. Duruma bakılırsa. bu müsahcd-? ı· d 1 1 f d 11 i 1 bövlece ilgi göstermi!! er ir. iZ eniza h an tara ın an ta yan va- m•JIJtJfftıJıl''efff GJıtftfaf'I 
Amerikada bitaraflık kanununun Türkiveyi İndltereye köle vapmnk yo- puru ile bir İtalyan torpidosunun batı- ~ " 

lağ\'ı etrafındaki müzakereler devam et- lundaki bütiin tesebbüslerin şiddetle rılmış veva ağır yaralanmıs olduğu hak- Knhire, 8 (A.A) - Orta şark İngiliz: 

Mahkumlar çalıştırılıyor 

Geliboluya 
300 n1ahkiim 

çalışacak 
gönderildi 

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

M!ığ!ada Dalaman çiftliği c:eza evi inşaatı il 
maınlanmalı üzere ... 
~-~~--------

An kara, 8 (A.A) - Cezaevlerinde ve kunduracılık atelvelerinde iyi '°~ 
mahkfımlann çalıştınlması hakkında bi- )ar elde edilmiştir. Karabük ve Zo~ 
ze §U m?l~mot veril?'i§tir: dak böl!!elerindeki cezaevlerinde f 

Denızl~ ~alıkesı~: _Manisa, Bol~. nan mahkumların. maden işlerinde ,J 
Konya, Elazıg ve Gumumanede yenı- lışmalanndan da ıyi sonuçlar elde 
den inşasına lcarar verilen cezaevleri mi!!tir. 
in~aatı başlamıştır. Yer ıa .. srntıst böll'{e- KADIN MAHKOMLARIN 
sinde yıkılmış veya harap olmuş olan ÇALIŞMA ŞARTLARI 'rl 
~~znevleri yerine yenilerinin yapılmaSJ Ankara, 8 ( A.A) - Adlı:> e ~c ti 
u:ın de hazırlıklar başlamış ve bunlann Jeti kadın mahkumların çahştınlc11ııSI~ 
bir kısmının ihalesi yapılmıştır. Ankara rafındaki Faaliyetini tevsi etmek rı1~ıt 
merkez ceznevinde de bazı değişiklik- diyle bir takım yeni tedbirler .ırrı ~ 
ler yapılmakta ve mahkumları çalıstır- dır. Halen Kayseri bez fabrilcasırıd• r7' 
mnk maksadiyle atelyeler kurulmakta- lışmakta olan mAhkumlann aa:rıtı -'. 
dır. e çıkarılmıştır. Verilen ma10mats ~ 

Ziraat, Nafıa ve Maden işleriııde ran kadın mahkumlar fabrikadtt k ut' 
mahkumların (alıştınlması için alaka- ]erine tahsis edilen işlerde 60 ~ 
dar vekal~tlerle anlaşmalar yanılmak yevmiye ile çalıştwılmaktadırlar. ~J 
iizeredir. Nafia işleri için Gelibo]uya kumların yahp kalkmalan, tatil ~J 
hugün 300 mahkum gönderi1miştir. lerinde ynpncaklan işleri bir progT-jll' 
Buro lımn miktarı valunda arttırılacaktır. bağlaııarak isti rahatlarının temlnirıde il" 

Muğla da, mahkumlara işletirilen Da- na edilmektedir. f kamet ettikleri 1 ifl 
laman çiftliğinde cezaevinin inşası bit- ler kalorifer tesisatı, sıhhi banyo ,,~ır 
mıok Üzeredir. Burada dört yüz ceznlı gibi modern vasıtalarla teçhiz e~~ııd' 
çal••tırılacaktır. tir. Mahkum kadınlar gece ve g\l .lıl' 

Bu yıl lmrn1ı cezaevi kadrosu do ge- işçisi olmak üzere iki ekip haliııcle fY. 
nişletilmiştir. Burada :ziraat, dokuma maktadırlar. """ 
O'"~--~~..r..o-.r/.~.,ıO"".,,..,... ....... ~~~="°" 

Elizık hava meydanı 
dün merasimle açıldı 

B. Cevdet Kerim incedayı bir nutıılı söyl~ 
Meydanı Maliye velıfli açtı-

EIAzık, 8 (A.A) - Elıizıkta devlet h.1-
va yollan tarafından yapbnlan hava 
meydanı bu~n MUnakal!it vekili Cev· 
det Kerim İncedayının b!r nutku He 
açılmıştır. Bu törende buhmmak üzer.? 

kıta asker farafınoan scltunlamnı~l~ 
Cevdet Kerim 1ncedavı sövled1~· ı,.I 

sa bir nutukla açılmak Uzere olaJ1 ti 
hava meydanının, MilH Sef fsıne~~ 
nü devrinin yurdun imarını ve ın " 
refah yolunda inkişafını hazırlıyat' ~ 

tavyare ile buraya gelen münakalat v~ Atatürkiin inkılAbını tckemmUl et~, 
kili ile Maliye vekili Fuat Ağralı hnva eserlerinden biri olduğunu söylen"'"'.:" 
mevdanında sivil ve askeri erkan ile be- Maliye vekili Fuat Ağralı iyi dileY 
lediye ve C. H. Partisi azası. halle ve bir ile .hava meydanını açmıştır. ~ 
ocr..r~~~~ccıcıc:ıaaa"' 

E n:ekli general Cemal Mersinlinin cena-
zesi dün askeri merasimle kaldırıldı 

Ankara, 8 (A.A) - 1~1 mebusu müstür.. ~ 
emekli general Cemal Mersinlinin cena- Merasimde BüvU.k Millet Mecl~~ 
zesi bugUn top arabasına konarak ve si, başvekil. vekiller, Parti ve Jd;I 
başta sancak, piyade, süvari, jandarm!l Azası, genel kurmay ikinci reisi ve 
kıtalan olduğu halde mezarlığa götürUl- ı ki, askeri rical bulunmuştur. 

\1 ekili dün latan bula gitti 

Hallıın rnııfttaç olduğa maddelnfn temini 
müracaat IJürolaı tesis edUecefı-

,, 
İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Ticaret toplantıda memleketimize getırl~ 

Vekili B . MUmtaz Ökmen Ankaradan olan ithalAt eşyası mikdannm aflıP~ 
~ehrimlze gelmiştir. Bir mUddet burada trafı d l Jındo 
kalarak tetkikatta bulunacaktır. ması e n a görüşme er yapı 'ııJi". 

B. Mümtaz Öqkmen bugün mmta.1-:a halat birlikleri teşekkUllerinin ge# 
ticaret müdüriyetinde meşgul olmu!, tilmesi ve halkın muhtaç olduğu · _Jllf 
valinin ve ticaret mıntaka mUdUrünUn delerin temini için mUracaat bUt""" 

iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır .• Btı kurulması kar:crı::~~=--' 
~~~~~~..,..~ 

\' eşil limonları sarartmak işi 
bir kazaya sebeµ oldu mekle beraber, bir cok Amerik•l.lımn reddi demekt:r. Gözü olan her kes ;görilr kındaki İngiliz am=rallık tebliği başta;) hava kuvvetleri umum karargahının 

da takdir dtiği J?ibi B. Ruzvf"lt Mihve- ki İngiltere buı?linkü harbi daha hazır- hasa uydurmadır. Geçen hafta hiç bir tebliği : 617 ilkteşr.n ~ecesi İngiliz bom
re karşı şiddetle hareket taraftandır. ladığı zamnnforua her careve bns vura- İtalyan gemisi torpillenmemi.ş ve yahut ha tayyareleri Piredeki petrol depolan-

Nevvorktan verilen bir hab"re vöre rak asıl Türkiyeyi tecavü1. cephesine batırılmamı!':tır. na binalara ve gemilere tam muvaffa- istanbul Mevve P.alinde ciddetU bir 
Ruzvelt bt:yaz sarayda tooladıih lider- sokmağa ca1ışmıstır. Ti.irkivenin coğrafi İNGİl.'J'EREYE kıyetle neticelenen bir hUcum yapmts- ' ... ~ 111ııı' 
]ere ticaret gemilerinin silahlandınlma~ı mevkii dolayısiv1e işgal ettiği hususi dı..ı · lardır. Hedef ~evresini kaplıyan büyük vuku buldu. iki hafif yarab var .. 
}ü:rnmunu bi1dirmİ$ ve harp bölQ'eleriyle rumu Ankara tamamivlc müdrikt1r. A l man h UCUntU bir saha içinde yangınlar cıkanlmış ve . .J 
di;;er bökelere ticaret sııemilerinin gi- İnıtiHz taleolerine mütav«>atin dol{uro- ha~lf l#e.-.~ siyah duman sUtunlan 600 metreve ka- ı b l 8 (T l f 1 ) y .1 . - d Jr:. 

k 1 1 1 h h . 1 /4 l"i ıı.;~a.. d · ··k 1 · . B 1 ·.dd tl' atan u , e e on a - eşı li- teriler halde bulunmadıklann an · Jı debilmeleri icin bitaraflık kanununun ca/!ı tehli e er an ası mış \'f' ar ın i P.• Lo . . ar yu se mışt:.r, u yanJ:?ın an şı e ı 1 . ~ r· 
·1 · t i ti tide genişlemesini temine çalışan fngiliZ:. ndra, 8 (A.A) - Hava nezaretının infilaklar takip tm'şt" c· a daki kinı m on ann sarartılması için meyve halın- hafif ıurette geçmiştir. Patlama ço .,ı ~ 1 P'~'!ını ı~ em ş r. 1 1 • 1 kl b 1 d teblii?i : Bu 1tece BüyUk Britanya U7.e- • add f eb .kı Jaır. ıv r tr 1 a- de 34 ve 35 No. 1ı dükk5nfarda yapılan detlı" olrnuı. ı-ı· n _yoölu ve l ıtarıb f' 

~enı··ı .. karar veri mcm.LS o ına a ,_ Jer'.n hi clerini TUrk siyasetin en av. rr- · yevı m e a r.ı a nna an enn ar ı· ı d k 11 1 '"- "'" ve • 
n " rindeki düsman hava fnaliveti kücük i ta hb j l h .. """ 1 ame ıye er e u anı an &arpitler bugün fi 

raber neticede bitaraflık kanununun ta · ma~a gavret edilmiştir Bu arada Al- mikyasta olmuştur. Az mikdnrda düs- tcs sa ve n m :ıra yapı .an u~ ar birdenbire infılô.k etmiş ve bunun neti- rafından işitilmiftir. Hilde buluna ;" 
dil ed=lecı>i!i tnhmin olunahiHr. manvn ile Türkive arasındaki nnane\'1 t . b.lh t •ıt . da tam muvaffakıyetle neticelenmıştır ..• cesinde iki kişi hafif surette yaralanmıt- mi,lerin bir lcısmı da mahvolırı11 

NAKLiYAT MASRAFJ,ARI dostluk bir kerre daha yeniden tevıt man ı:raresıG 1

1 assr fn~ı e:e~m ce- 5 ilkteşrin sabahı bahriye tayyareler! ta- tır Patlama vulcu bulduğu sırada müt- Tahkikat yapılmaktadır. 
U~ZJJYOR ~ilmiş ~masına n~en Londra ~h- nupt 

1~~e : e~~=~~r~eb~~ rnhndan b~ dU~an gemi kafile~ne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nevyorktan dikkate değer başka· bir rik mnneVT'aJarivle mlidahaJeden vaı muş ur. ır ço mı ar a .m a ar yapılan hücum hakkında tafsilat alın- ' 

haber de ~elmic:tir: "'e<'fT'lemic;tir. Ti.irk - Alman rleklarasy•.>· atıl~mştır. ~asar o~n;~stur. Az mikdard"l mıştır. Kafile 8.000 ve 10.000 ton kadar yeni 'Erz incan ın 
Amerika si~orta sirketlerinin bir ka- nu Berlinle Ankara arnsmda mevc·ıt zavıat ve bır kaç ölu vnrdır. hacminde müteaddit gemilerden mürek- " 

r:ırlvle İnc:iltcreve Atlantik volile J?Ön· iy! münasebetleri bir kerre daha belirt- Almmn to -ral•!arı kep idi. Her gemiyi bir destroyer h=ma- ------ ----- 't 
derilecek hamulelerin .s:gorta licretlert mektc ve Türkiveve İran ve frakın J\ki - bom'ft!2l~nmadL. ;ı;e eclivordu. İki gemi bati.irken bırakıl- Er7Jncan, 8 A.A) - Yeni Erzincan hususta valiye salahivet vetilrnist· ~ ıf 

Ü 1 1 U l be b . ·k·b · Un •• d h schrin=n kurulması i"in Büyük Mıllet Tahsisatın kabul cdildirti ...{in tıe,_,.• indirilmic:tir. mit bumu vo iv e za ~ betine nzer ır n ı et ha7.ırlamnk i~tl- Berl·ın, 8 (A.A) _ Alman bac:kuman- mış, uç cu ıt.emi .e ağır ns.ara ui!r. a- " · · ..,.. 0 şr 
İ r ı b 1 "' 6/ 7 lk b h Meclisince tahsis olunan iki milyon lıra ne Erzincanın kuruluş;:~ $arka ve orta sarka nt!lliz veva bitara . ven fe~atçı arın azı nivet erini de ayni danlıT.ının tebliT.i: Diic;man ne "'Ündil~. tılmışbr. . ı tcsnn gecesı a rıya 

l 1 1 k k . b d d l t ktad ı:; E> "" 1 "T 1 h ı ile yapılacak işler tesbit edilmiş ve bu tesit edilecektir. vanur ar n vam aı·a c;e\' ıyat ta u ten· zaman a ay ın a ma ır •. • ne ~ece Almnn toprakları üzerinde ur- tnvvarc er1 n arsa a on~ar arına, tavya-
::.dlAttan istifade "decektir. mamıştır. • relerin dağınık bir halde bulundui'.,'1.l +<:ı:rJ..r..r..r~..-7..r.r..rJ7..r~~..r..r~~..r~~.r.r..r.rA:r..r~ 

Bu karar. mr>ıkur mıntakalaroa harp sonra Surivede tecPkkiil eden hüküm0 t _ Lcrbin! tayvare meydanına ve Licatanın /sfan'1ulda 8 ihtikar m ıznunu tutaltl~~ 
tchl;ke .. ınin azaldı{!ım J?Ö5terir ve bu bir oroı:rram hazırlamıştır.. I f 1 ·ı· simalinde bulunan antre~'l,)lnra bomha- aı.ıS" 
karar bizi dr alnkııdar eder Bu suretle Bu programın esas noktalan şunlar- • 2° ait t 0 c· J ! z- lar atmıc:lnrdır. 6 ilkteşrin Comiso tay- tstnnbul, 8 (Yeni Asır) - thtikarla mUcadele devam etmektedir. 
Süvevs ve Ba-.rn vac:ıtasivle vnomakta dır : vnre mevdnnı bombalanmıs. binnlar kıs- mahkeme kararile yeniden sekiz ihtikar maznunu tevkif edilmiştir. _J 
olduğumuz ithalfıt ve ihracat n:ıkll ma~ 1 - Vazivct mHcaadc eder etmez mi1- l>!.r \ e TI,lf Q 1 ı: ver l;ılar. han~nrlar ve asker konakları pek ~..r..r..r..r..r~..rA'""~~..r..r..r..r..r..r..r.r.J:'-~~..r..r..r..r.r..r,,.,.....r.r~~(' 
rnfhn havliden hadiy<? u ::.-u7.lamış ola- U hir or<lu kunnnk. - l'W'I ,. · biiyiik h:ı~arn u~rntılımştır. Catanedc "y ·.Jb / B / 8 h f fi 
caktır 2 - Aran lT'Pwlr"•etlcrinc siynsi mü· Tokyo, 8 (A.A) - Domei ajanaına hir lokomotif deposu bomhnlnnmıshr. eşr urun,, ada arı U gar aş mu a , ft 

Birlı:'c:ik Am<.'rika hükümı>ti 10 ikin,.i m"c;silJl'r e:öndermek. P,'Örr Af~nnistonın Tokyo elcisi lnrilte- Takriben 27 lokomotifin btılunduğu hir k • d ·ı · / · A / ttlf 
tPc;rinde bi .. m:lvar ::t>kiz viiz bin dolar 3 - İ:ıc;e jı:;lnini düıı>ltmek. re ile ~ovyetler birliğinin Af..,.an Huri- clf'110VB bec; tnm isnbPtclde er1ilmic:tir. İn- ta l)l ve e l , vor PTI man va va r ~ıd' 
)ık hir ic:tihaz akdedecPktir ki. bu l!e· 4 - frt:ıri ic:ln .. in tanzim ve ıslPhı, ne ynptıklan tazyikten bahsederek şun- g1Jiz bmnb:ı tavyarelP,.inin rıı7 ilHesri:ı Llzbon, 8 (AA) _ Yeşil burun Sofya, 8 (A.A) - 16 Bu)gıı1'ıııı<l 1~ 
('en rÜ\·ük harnten beri Amerikanın ak- 5 - Ziraat : lerivle yakından ilgilen- lan söylemiştir: geccc:i Tra1>1wm wınt•lcları hticumda li- adalarında bulunan Portekiz kıtlarını tesinin baş yazıcıları hariciye 11

• 111rı t' 
dettiri i 1ik,.n7.ların en biiviiöüdiir. nıı>k.. « - Afoani•tan bitaraftır, bitıuaf bir man'la bulunan hüvii1< bir ticaret gemi- hasın mi.idiirü Sikolnyefin riynset~i·ı~,., 

St'RfVFJ)F Lonnr:ııfan ctelcn hir halırre ı:röre ~ıı devlet siya eti takip rtmcktedir. Bunun sin(' bir tam isabet clde cdilmis ve bir kuvvetlendirmek için yeni bir asker ka- da bu sabah Sofyndon har~k~.t .~~ilfl fY 

Hür Fransız generali Katı-unun Sur• rh'C'nin ilk mümec:sili Kcı.hlre\·e göndn "k'i olan hnberler. fena niyetle yapıl- cok bomha fcmanvol rıhtımına Vt' Kara- filesi bugün öğled'"" '"'""il Angola '\'a- diT. Heyet Alman basın mudu~tif• 
vevı> İ!':1ikU\1 veren bevannruncs:.Ude rümıstir. mış b!r propagandadır. manlı rıhtımı · clvnnna dü.smüştür. puriyle hareket etmısıı&. ,. •i üzerine Almanyayı gezece 

harulmosına dol'" 


