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§ lstanbulda Atatürk ihtifali~ E Jmtiyaz sahibi ve umumi neşriyat müdürü :: = -E ŞEVKET BlLGtN E 

:: Başmuharriri : HAKKI OCAKOcLU §= 
i ABONE ŞERAİTİ 
E DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için ~ 
E Senelik............ 1400 2900 E 
5 Altı nylık. ... . . .. .... . 750 1650 E 
i_ Giinü ı?eçmis nüshalar (25) kur~tur ..... 
5 TELEFON:2697 -
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ilan mi.ındert> t ı • ' " mesuliyet kabul edilmez .. 

• 
Cümhuriyetin ve Ciimhuriyet eserlerinin bekçisi .sabahlan "kar ~Jla.si ga.::etedir 

Ebedi Şef Atatürhü kaybettiğimiz büyük yas ~ünü ı-7i::::- -·- ·-· ··· 1 

- -- -E İstanbul, 10 (Yeni Asır) - Ebedi Şef Atatür-~ 
E kün ölUmUnün üçüncü yıldönümü münasebe-:: 
5 tiyle bugün (Dün) bütün gazeteler siyah çerçi-§ 
:: veler içinde ve Ebedi Şefin hayat ve eserJcrine :: 
: ait yazı ve hatıralarla dolu olarak çıktı.. E 
E Hnlkevlerinde, üniversitede ve bütün okullar- § 
E da ihtifaller yapıldı. Saray burnundaki ·ve Tak-§ 
§ simdeki Atatürkün Abidelerine çelenkler kondu.§ - -- -- -- -:i 11111111111111111111111111111111ııı111111ıııı111111111111111111111111 ı ımmi: 

YE1'1 ASffi Mntbansında baSllıruştır .. 

lngilizlere gdre 
---·---

Al nıanla r Siva,;.. Dün bütün y;~dumuzda ha. Ai;~~~:~:~i:s 
ihtifaller yapıldı ::~::;;b:e::a. • 

zın 
topolun dış mü
dafaa hatbna 

arp Donda, Kı
rımda iddetli 

---· , .. ardılar 
Millt mcinevi huzurlarında Şef 1: bedi Şef in 

bulundular • Atanın 
bir tazim vakfe. 

ar nele 
diplomatik 

ltabri halk tarafından 
:ziyaret edildi - Şehrimiz.deki 

ve lıor
ıhtifaller 

lıale merlıezi alındı -·-Dotu 11,,,.aynada Ras 

Almanların ilıi ta. 
men a•lıeri dafıtıldı ----llınından INlflıa yal.,._ Don ı.auza:ıncıa ı,s Al· 

de Almanlar d,,,.,..,,,,._ man talJlll'U imlta gePUerlne nöfaz 
edUdL 

aaına da Yeni fGGl'f'llZG IHlfltya• 
calıları da mecltuL olundu.. .lınkara, 10 (A.A) - Ebedi Şef Ata

tUrkün UçüncU ölüm yıldönümü müna
~betiyle bugün bütUn yurddn Halke~·-

ti, Paı1.i kurulları ve mekteplerde ıh
tifaııer yapılarak Atntilrkün biiytik hn-
11rası anılmış ve taziz edilmic;tir. Her 
)erde tören ~bedi Şefin hayata göz yum
~iu saat 9.ll5 te başlamış, beş dakıka 
~nı sUkötundan sonra hatipler Ata· 
tllr1tUn hayatını, başardığı inkılaplarlı:: 
~ların manasını anlatmışlar, milli ya
.. içten ifade etmişlerdir. Bundan sonr.1 fdi Şefin heykel ve büstlerine çelenk-

!' konmuştur. 
.\NKARADA 
.\nkara bugünü derin ve sakin bir 

)11g içinde geçirmiştir. Tören saatinden 
'-k önce halk Atatürkün muvakkat 
laııbrine giden yollara dökülmiiştii. l\UJli 
ltr ebedi Şefin mane,·i huzurlarında bi-:
~nı vakfesi için geldikleri zanıan, Ma· 
tarlcün muvakkat kabrinin buhmduğu 
~~~ binası etnümda kesi{ bir halk kiit
'qJ saf saf yer almıştı . 

.ATANIN MANEVi HUZURUNDA 
1\tilli Şef bu safların nras udan goçe

~k kabre girdikleri zaman, giriş yerin· 
~ Büyiik Millet Meclisi rei i Abdülha· 
~ Renda, hasvekil Dr. Rcfk Saydam, 
'-elle} Kunnay Başkanı ma -eşal :Fcv-ı.i 
~ak Vekiller heyeti, Parti gend 
lekreteri. Parti meclis gru\;iyle Parti 
~~takil grup reisleri tarafından ka~ı
:::""111Şlar ve hep birden miize binasma 
f:erek ebedi Şefin manevi lnızurlann· 

eğilmişlerdir. 
lai ~illi Şef ve Büyiik :Millet Meclisi re-

' 'başvekil ve mnresal kabre birer me· 
~~ demeti koymu ·Inrdır. Bu tazim 
'i)aretindcn sonra Milli Şef müzeden 
'~rılnııslnr ve gcl~tc oldu~ru gibi do
~\tştl' de Ankara valisi, emniyet müdü· 
~~ merkez komutam ve bir kıtn asker 
~fındnn sclfmıJnnmışlnrdır. 

lCABRi ZİYARETLER 
llu ziyareti, Halkcvindcki ihtifaldcn 

'°"1-a haz.ır hulumınlann hep birlikte 
~Ptıklan tazim ziyareti takip etmiş ve 

bir bütiin gün halkın ziyaretine açıl
~ır .. Saat 9.20 de kor diplomatik 
~ birleşik Amerika devletleri büyük 
~i kabri ziyaretle bir çelenk koymuş 
"'-beş dakikalık bir vakfe ile Ebedi Şe-

. hatırasını twz eylemiştir. 
Öğ]edcn sonra okullar talebesi, başla

~da öğretmenleri olduğu halde kabri 
~ürc>t etmişlt'rdir 

Atatürk heykelme çelenkler 
Jconduktn aonra 

---· « - Yattığın yer nur olsun Atatürk! 
yattığın yel' nal' OISUft Bize emanet et~ğ~n Cumhuriyeti, inki- Berlin, 10 (A.A) - Alman başkuman-

• J.ab milesseselennı ve atalar armaganı d 1 ~ • bl 11 
AtatiJl'Jı! CümltUri"eti, c;rslanlar yahıx.ı Tilrk .vurdunu lnönünün an ıgının resmı te iği: men ve Udo-

" r. ga gölleri arasında Volkov nehri Uzerin-
infıılCip müesseselerini, çevresinde çelik bir kale teşkil ederek de devam eden harekat esnasında piya-

t ı. . . ~~ .u koruyacağız ve dalına yükselteceğiz. de ve zırhlı tank teşekkü1Ieri 8 _ g tkin-

Londra, 1 O (AA) - Rus meydan Moskova, 10 (A.A) - Dün gecek\ 
muharebesi bütün ıiddetile devam et- Sovyet tebliği : Muharebeler bütün cep
mcktedir. Leningrad çevresinde Rualu he boyunca devam etmiş ve Kmmda 
hücuma aeçerek iki köyü geri alnuflar bil~ şiddetli olmuştur. 
ve Almanları bir miktar geri atm!llar-VG anı non .. n .. n ÇeVl'C• Ruhun .sad olsun Buyu··k Ata .. Manevi • citeşrin gecesi bir baskınla mühim Tiü 

sinde ~elilı IJll' ltallıa tef• huzurunda sana derin minnet hislerimizi m\inaltale merkezini işgal etmişler ve bir 
~ Moskova, 10 (A.A) - Bu sabahki 
oır. 

Moskova cephesinin muhtelif kesim- Sovyet tebliği : Kıtalarımız dün gece 
lerinde son günlerde Almanlar tarakki bUtUn cephelerde düşmanla dövUşmUş• lıil ederelı lıoruyacağız candan sunarız.> çok esirle mühim mikdnrda ganimet al-

.. Jı d MtLLl ŞEFJN BEY AN:NA.MESt mışlardır. Dördüncü Sovyet ordusu 
Ve 3.JU seltece ... Jz.. Bundan sonra Erkek lisesi öğretm~~ kurmay heyrti ancak otomobillerini. ve 

kaydetmemişe benziyor. lerdir. 
Doncç havzasında hnrekahn bilk.uv- ?ttOSKOVA "ÜZERİNDE 

Halkcvhu:lc A tatürkii.n Biistiiniin 
dün'k"ii göriinii.şii 

Ulusun büyük yns gününü böylece 
yaşayım Anknrada bütün vekaletler, da
ireler ve müesseseler, yurdun diğer l.."l
sırnlarmda olduğu gibi, bayraklarını ya
rıyn indirmişlerdi. Her tarafta Atntür
kün heykelleri veya büstleri daireler, 
müesseseler ve teşekküller tarafından 
konulmuş çelenklerle çevrelenmiş bu· 
lurunaktarlır 

* ŞEHRlM1ZDI!."Kt MERAstM 
Ebedi Şef Atatürkün büyük kaybının 

yıldönümüne rastlayan dün AtatUrkü 
ve yarattığı esedcrle başardığı inkilalr 
ları düşünerek yaslı bir gün yaşadık. 

Dün sabahın pek erken saatl<!rinde 
Cilmhuriyet çocukları okullarına, iş 
adamları ticarethanelerine, meslek 
adamları yaz.ıhnnelerine ve memurlar 
dairelerine giderken çehrelerde bUyük 
bir durgunluk vardı. Her kes onu dü
şünüyordu .. 

HALKEVlNDE 
Saat dokuza geldiği :zaman Halkevi 

salonunu büyük bir halk ve münevver 
kalabalığı doldurmuştu. Vali, komutan, 
belediye rcls.i, parti müfettisi, parti rei
si, nskeri ve mülki erkan ve memurlar· 
la gençlik grupları nazarı dikkati celbe
diyordu. 

Dakikalar ilerliyor. lşte saat dokuzu 
1am beş dakika gcçlyor. Atatürkün ara
mızdan ayrıldığı dakika ... Parti vilAyet 
idare heyeti azAsından B. Rahmi Bala
ban konuştu. Atatlirkün üç sene evvel 
aynı saatte öldUğünü kısa sözlerle ifade 
ederek hnzırunu saygı susmasına d.Avet 
etti. 
Beş dakika süren bu saygı susması 

esnns.ında herkesin çehresini derin bir te
essür dalgası kaplamıştı. 

B. RAHMi BALABANIN 
H1TABFS1 
Bundan sonra B. Rahmi Balaban ta

rafından Atatilrkün hayatı, memleket 
ve millete yaptığı büyük h!zmctlcr hak
kında güzel bir hitabe irad olundu. Hi-
tabe şöyle nihayet buluyordu: 

lerinôen "B. Smt Odyalt 'Milli Şef tnönd- mnhim askeri ves<oikini terk ederek ve durduğu anlaıılıyor. Diğer bir Sovyet tebliğinde b~ 
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B. Çör çil. çok mühinı 
be yanatta bulunda 

---·---
"Nazil er e hiç 
b~r zan an mi
zakereve ıtiriş

miyecefi"iz" -·-B. Bitlere alır hücum" 
Amerika donanması 

Almanyaya karşı hare· 
ket halinde • :ingiliZ ba

va kudreti • Japonya 
harbe girerse .. 

Londra, 10 (A.A) - B. Çörçil bugüo 
bir nutuk söylemiş ve ezcümle deıniştır 
ki: 

• - Bitlerin başladığı harp şimdi AV· 
rupa kıtasını sardı, şimal doğu Afrika· 
sına girdi, Asynnın büyük kısmuu do 
içine alabilecek vaziyettedir. Bu harp 
belki de pek yakında dünyanın geri ka· 
lan dörtte birine de yayılabilir. 
REHİNELERİN İDAMI . 
Dünya Fransız rehlnelerinin katli~ım 

karşısında derin heyecana dü~Uştiir. 
Caniler canisi, Nazi Golya bAnisi Hit

ler dahi hunharlıkların doğurduğu 
dünya infialinln genişliği ve heyecan. 

- SONU 2 IN('t SARIF'EDE · 
J_a_ı_ı_ı_ı rr• 

B. Rahmi Balaban diin hitabesini 
olctıricn 

1ra.n daki Sovyet askerleri bir teft~ erna sıncla 

Iran ve ln~iliz -
Rus müzakere

leri bitiyor ____ , __ _ 
lranın fJcqlıca istefılerl : 
GC1Pantl ve lüzumunda 

aslıeri ya,.dıın 

. -·-Tahran, 1 O (A.A) - han baıvekili 
dün bir nutuk söyliyerek bilhaua lngil
tere ve Sovyetler birliği ile yapılan an
laomada yalnız teferruata ait bir kaç 
meselenin halledilmesi kaldığını bildir
miştir. Muahedcde ba§lıca §U noktalann 
bulunması bekleniyor : 

1 - lran toprak bütünlüğünün lngil
tere ve Sovyetler birliği tarafından ga
ranti edilmesi. 

2 - Lüzum hissedilir edilmez lrana 
askeri yardımda bulunulmaaı. 

3 - lranı doğrı.idan doğruya alaka
dar eden meselderde lranhlarla siyasi, 
askeri ve iktısadi istioareler yapılması. 

-1 - Durum müsaade eder etmez ln
giliz ve Sovyet kuvvetlerinin lran top
rak.lannı tahliye etmeleri. 

------------·----·------Japonlar hep Amerika .. 
yı mesai görüyorlar! 
Tokyo, 10 (A.A) - D. N. B. : Gazete-

ler Panamada J aponyaya karşı alınan 
tedbirlerden Amerika birleşik devletle 
rini mesu1 tutmakta ve •Yeni Panama 
hükümeti Amerika birleşik devletleri
nin elinde bir kukladan başka bir teY 
delidir• demektedirler. 

__._,0-0_1 _ D ___ __. .. 

"Yeni Asır,, ın askeri muharriri yazı yor 

Rus mukavemetini bes
leyen başlıca sebepler 

--------------------------
Almanlar kara ~ gelmeden Doneç bölgesiyle 
Moskovayı aıınal istiyorlar. Bundan sonra Dk 

bahara kadar beklenebilir 
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Doğu cephesini ziyaret için memle· s;;;;;;;;;~~i~i ket dışına hareket edeli beri Yeni Asır' -

ın aziz okuyuculanna haftalık askeri 
vaziyet musahabelerirni sunamamıııtım. 
Şimal buz denizinden Karadenize ka
dar uzanan Alman cephesinin azameti- • • • • • ••• • • • • 

10 Italvan vapu
ru batırıldı 

Bir İtalyan destroye .. 
imha edildi, ikisi de 

hasara uğratıldL. 
Londra, 10 (Radyo) - İngiliz amiral. 

lık dairesinin tebliğine göre beş bin ton• 
luk Orona ve Penelop kruvazörleri Ak· 
denizde İtalyanların on vapurdan mU~ 

- SONU 4 ()Ne() SAH1FEDE -

le burada ceryan eden ve etmekte olan 
hadiselerin Avrupanın ve hatta dünya
nın mukadderatı üzerinde ne derece 
kat•i tesir edeceği malGmdur. Yaptığı
mız seyahatle iote bu cephenin cenup 
kısmını mufaual dola§.mak ve buralar
da gördüklerimizle ve jşittiklerimizle 
Alman - Rus barbının fiındiki durumile 
gidişi üzerinde yakından bir fikir edin
mek imkanı hasıl olmuştuı. Fakat peşi
nen söy}iyeyim iti, benim hu !eyahata 
çıkmadan evvel Alman - Rus harbına 
dair olan stratejik görüş ve mütalaala
nm seyahatin neticesinde değiımemit
tir. Bilaki! orada her ıeyi hemen hemen 
evic1den tasavvur ettiğim ~ekil ve hal-

de buldum. liiiilt~~~(ij~, xıc:IQOQI 
- SONU 3 ONCO SABinDE -



SABİFEJ YENİA IR 
;ısı 

Mesut Yıldönümü 
••••••••••••••• 

Milli Şef im· zin 
dördüncü yılı 'tohumluk m~s~fesi 

-----·---
5 er t huidaylar 

Bugün Milli Şefimiz İsmet lnönUnUn 
Cümhur riyasetine seçilmeleri UçüncU 
yılını bitirip dördüncü yılına. giriyor. İr
şad ve idareleri altında Türk milletini da
ha büyük terakki ve inkişaflara eriştire
cek olan İsmet !nönU 1884 tarihinde İz
mirde doğdu. Uk ve orta tahsilini İzmir 
ve Sivasta yaptı, lise derslerini İstanbul
aa gördil, yüksek tahsilini ise Harbiye 
topçu sınıf mda yaptıktan sonra Erkanı
bari>lye sınıfına ayrıldı, 1906 yılında 
yüzbaşılıkla orduya girdi. 

Geçen Cihan harbi sırasında İsmet 
lnönU kaymakamdı. tlkin birinci ordu 
ErkAnıharbiyeslnde, MUteakıbcn umumi 
karargAh birinci şube mUdUrlüğUnde 
ve muhtelif mühim vazifelerde bulun
Clu. Mütareke devrinde Harbiye Nezare.. 
ti mil§teşarlı~ ve sulh hazırlıkları ko
misyonu reisliğine getirildi 

O sırada Osmanlı İmparatorluğunun 
haysiyeti ayaklar altın.-ı dUşmUştil Dev
let taksim ediliyordu. HUküm, ecnebi
Jerlndl ve ümit., Ankarada idi. İsmet İnö. 
nU bu vaziyette tstanbulda kalamazdı, 
tnilD Umldin belirdiği yerde kendine 18-
yik olan mevkii almalı idi O, gayet ta
bi? olarak Anadoluya ~cçti (20 Mart 
1920) Birinci Büyük Millet Meclisine 
F.dirne mebusu olarak girdi ve meclisce 
ErkAnıharbiyc reisliğine seçildi. 
İsmet tnönU canla başla çalı§acak sa

bayı artık bulmuş demekti. Mustafa 
K emaliıı yanında. Tilrk milletinin kuea
ğıncla mnu \illdl ~çin geceli ~ndüzttı ça· 
]ışıyordu. TürkU ölU ve hiç olmazsa eli 
kolu ballı lnr kulban sayarak kolları
nı sallaya 'Sallaya toprnkbnmm 't~rptcl
me~e gelen düşman ordusunu birinci 
İnönU muharebesinde püsltürten (mlra-
1ay İsmet Bey) Milli Sefimiz tnönUdUr. 
Tarlht ikinci İnönü muharebesini kaza
nan, BUytlk Abıtiirkün ifadeleriyle 
«Yalnız düşmanı değil, milletin makiıs 
bı.liinl de yenen> Sakarya harbinde ve 
C!üşmanın imhasiyle neticelenen 26 
11.ğustos 1922 bilyük taarruzunda garp 
cephesine kumanda eden Milli ~efimlz 
lnönUdUr. 
Düşmanın denize dökülmesi üzerine 

siyast vaziyet değişmişti. Avrupa telaş 
fçlnde Ankaranın kapısını çalıyordu. Si
l!hlann kınlarına sokulmasını ve işle
rin diplomat masalarında gcküşillmeslnl 
istiyordu. 

Sov yet/ere göre 
- BASTARAFI 1 İNCi SAHiFIDE -
ğine g8re 9/10 ikinci tesri.n gecesi bir 
çok Alman tayyareleri Moskova Uzerin
ae ucmuş. evlere bombalar atarak bir 
kac ldştnln ölUmtlne sebebiyet v~ 
lerdir .. 

Ko,,kova, 10 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliğine ek: 

8 ve 7 Sonteşrln tarihlericde yalnn 
:Lenfngrad cephesinde 50 Alman tayya
resi tahrip edilmiştlr. Orel b81geslnde 
Sovyet çeteleri son lkJ ay içinde 39 Al
man kamyonu, 2 tank, 17 zırhlı otomo
bil, 11 köprO tahrip etmişler ve 500 den 
fula Alman öldUrmllşlerdir. 

Geçenlerde Oreldeld Alman garnizo.. 
nu kumandanı bu şehirde bulunan Al
ınan aubaylan ıerefine blr ziyafet ver
nılştlr. Sovyet çetecileri ~ehre girerek 
ılyafetln verUd!ği binaya el bombaları 
ve petrol şişeleri atmışlardır. Bir yan
gın çıkmlf ve mllteaddit infilaklar ol
muştur. 

Takriben 150 Alman aubayı ölmilştllr. 
Fin cephesinde faaliyette bulunan 

CHğer bir çete bir gecede mUteaddit köp
ril tahrip etmiştir. 

Moskova, 10 (A.A) - Sovyet radyo-
sunun bUcllrdiiUne göre Alman hava 
kuvvetleri ihtil!ilin yıldönümil bayramı 
günlerinde Moskova üzerinde büyUk 
bir faaliyette bulunmuştur. 6 son teşrin · 
Öe 250 Alman tayyaresi Moskova üze· 
rinde uçmağa tcşebbils etmişse de Sov
yet av tayyareleri ve karsı koyma batar
yaları buna m5.ni olmuşlardır. 

Moskova, 10 (A.A) - ıPravda• ga
t:ctesi Don havzasında şiddetli muhare· 
beler cereyan cttij:ti ve Alınanların ağır 
kayıplara uğradıklarını yazmaktadır. 
Bu gazete muhabirinin bildirdiğine göre 
'.Almanların ik1 tümeni dağıtılmış, bit 
bucuk taburu imha cdilm!ştir. 

Simalde cetin muharebeler devam 

4 Teşrinievvel 1922 de başlıyarak yedi 
gün süren Mudanya konforansındaki 
müzakereler çok ceün oldu. Bu konfe
ran.sta Türk mtırahhasları heyetine ri
yaset eden İsmet paşa, yUksek zekasiy
le her müşkülil yenerek parlak bir mU
tarekennme imzaladı. 

en ivi bir to
humluktur -·-Ziraat müdürü köylere 

gitti ve sert buğdaylar 
jakkmda alAkalıları 

tenvir ettL. · 

Avrupa Mudanyadan kalkıp !..ozana 
gitmişti. Sulh müzakerelerini orada ya
pacaktı. Gatl Mustafa Kemal, siyasi 
muharebenin bu en mUşkiil safhnlnrını 
idare etmek vatlfcslni de İsmet ~aya 
vererek onu Hariciye Vekilliğine getir-
di ve Lozana gönderdi. Vilayetin muhteıif kaza ve köylere 
Başmürahhas İsmet paşa bu konfe- tevzi eylediği tohumlukların bazı yer

ransta Avrupanın her dereden su gellr- lerde ekı1meslne başlanmıştır. Bazı yer
meği bilen yıllanmış diplomntlarivle çe- lerde ise bu tohumluklardan iyi netice 
tin blr mücadeleye giristl. Neticede alınıp alınanuyacağı nokUısında tered
Türkiln kayıtsız şartsız istiklaUni bUtün <lüt hasıl olmuştur. 
dünyaya kabul ettirdi. San ve şeref Bir kısım köylüler ,sert buğdayları: 
içinde Lozandan dönen ls:net pasa. bir - YaylA malıdır. Konya buğdııyıdır. 
müddet sonra başvekil oldu ve pek kısa İyi netice alınamaz! diye tohumluk ola
bir kaç fasılanın istisnasiyfo bu mevkide rak kullanmaktan istin.kfıf etmişlerdir. 
kalarak Türk milletine essiz hizmetlP.r- Ziraat müdUrU derhal bu köylere gide
de bulundu, biltOn inkil&b ve ileri ha- rek alakalı köylüleri tenvir etmiştir. 
reketlerinde Atatürkle beraber çnlı~tı Hakikatte bu St!I't buğdaylar, ziraat 
ve onların yerleşmesini, feyz snçmnsını bankasının husıısi bir itina ile ayırdığı, 
temin etti. İzmir vilayeti iklim şnrllarına en uygun 

o 1 1 d olan bir nevidir. Yumuşıık buğdaylardan 
sınan ı mparntorluğu, şevketli e- lr'ilftyetimizde şimdiye kadar alımın ne-

vlrlerindc de, mesrutiyet yıllarında da t' 1 Usb t lmad ğ t b ğd 
müvazencli bir bütçe vücudn getireme- l~~d er ?1. ~· 0 

1 dı r~ ~~ ser Us~hsiİ~
mirti. İsmet paşa, mUtcvnzin bütçeyi .

1
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·11· h""kil eti li · t• te 1 vı uyetın verdıği tohumlukları tohum-
mı 1 u m n ma sıyase ıne me luk olarak kullanmaları lazımdır 
ynotı, utman zaman dilnvayı kavunın · 
buhrana ral!men bu temeli bırah.-madı. .._, ~ 
Aynı umanda kıymeti sıfıra inmek teh- KA.RŞIY AKA 
likeslne maruz kalan TUrk parasına sa- ff lk ..&-.d t..:• ... 
bit ve yüksek hir kıvmet verdi. o tehU- 8 •an e aaeueye 
keyi ebediyen uzakla~tırdı. Memleketi bir salon hazırlandı 
clemiryolu ai!lariyle örclli, her sahada eö- Petrol temin edemedikleri için evlc
rülcn terakki ve inklı;aflar da Atatürkle rinde geceleri dt:µ"s çalışmak imkanı bu
bera beren bUylik rolil oynadı. lamndıklnruu Karşıyaka Halkevi riyo-
Dünvanın bugün geçirmekte oldui!u setine bildiren ve bir ders yeri istiyen 

en tPhlikeli. en Jstırnplı zamanlarda İs- bazı talebenin bu mUrncaatleri kabul 
met İnönU gibi kahra'Tlan bir kumandan cdilm!ştir Karş aka Halk lnd bir 
ve eşsiz bir siyasinin Tiirk milletinin ba-

1 
• ıv ev e &a

şında bulunaı=ak ona öndnlik etmPsi ha- on. a~lmıştır. Her gece 19 - ~ aras~n
kiki bir muzafförlyPttir. Türk birlii?\nin da ıstıyen. ~lehe ders calısmak üzere ou 
aziz timsali olan Millt Şefimidn lr.:ad salondan ıstıfade etmektedirler. 
ve idaresi altında vatan ve mt11etimizln ., ... 
yarın daha mesut, daha milreffeh. daha ZABITADA 
zinde ve daha kuvvetli olarak hilr. mUs-
takil ve şerefli hayatına devam edeceği
ne şilpbe yoktur 

tSMAU, iLHAN 

Almanlnra eöre 
- BASTARAFf 1 fNCt SAnfFEOE -

kaçmnlta muvaffak olmuştur. Cephenin 
bu kesiminde yapılan çarpısmalarda 16 
Birfnciteşrinden beri 20 bin esir, 96 
zırhlı tank, 179 top, bir zırhlı tren ve 
muhtelif cins malzeme alınmıştır. 
Doğu cephesinde muhasamatın başm· 

dan beri esir edllen Sovyet askerlerinin 
yekttnu flmdl top yekQn 3 mllyon 632 
bini bulm~tur. 

Berlln, 10 (A.A) -Alınan tebliği: 
Kreçin şimalinde şiddetli mukavemet 

g6steren Sovyetler geriye atılmıştır. sı
vastopola yapılan hava bombardımanın
da bir harp gemisine tam isabetler kay
dedUmşitir. 

Doneç havzasında Sovyet nakil vası
taları tahrip edilmiş ve Moskova Ur:erl
ne ağır hava bUcumlan yapılmıştır. 

7 - 9 Sonteşrlnde Ruslardan bir çok 
esir ve levazım alınmı$tır. 16 tlkte$rln
den beri 96 tank, 179 top ve mebzul 
mlkdarda harp malzemesi alının~. 6000-
den fazla kara maynl toolanmıştır. 

Berlin, 10 (A.A) - Şimdiye kadar 
alman habCTlere göre Sovyetlcr 9 Son
teşrlnde top yeldln 59 tayyare kaybet
mişlerdir. Bu tayyarelerin 29 u hava 
muharebelerinde beşi karşı koyma ba
tarvalan tanıfından düşllrlllmUştilr. 

28 tayyare de yerde tahrip edilmiş
tir. 

Budapeşte, 10 (A.A) - Doğu Ukray
nada ilerleyen müttefik kuvvetler dUş
man hatlarının gerilerine nüfuz etmiş
lerdir. 

Rir baha, bir at.-şte 
hem o~lun u, henı de 

bir tilki öldiirdii 
---·---

Tirede milesslf bir kaza olmuştur. Ti-
renin Teke köyünde Y an~mkaya mcv· 
künde oğlu Mehmetle birlikte avlanma
ğa giden B. tsmail Kayalar arasından 
çıkan blr Tilkiye dolma çiltesiyle atef 
etmiştir. 

Bu ateş sırasında babasının seslenme
ıdnl duymayan 28 yaşındaki B. Mehmet, 
bir dönemeçten anı surette çıkarak saç
malara hedef olm~ ve göğsilnden vurul
muştur. 

B. Mebmedin «yandım• feryadına ko
ışan ihtiyar baba oğlunu ve a~ ettiği 
Tilkiyi aj?ır yaralı olarak bulmuştur. 
Oğlu da, Tilki de bir az sonra b1m{ljler
dir. 

Hftdlse yerinde milddeiumumt ve hU
kUmet doktoru tetkikat yaparak hAdlse
nin müe~if bir kazadan ibaret olduğu
nu tesblt eylemişlerdir. 

KOPEK ZANNtYl.E 
ATEŞETTt 
ödemişin Adagide nahiyesine bağlı 

Kazanlı köyünde çalışan Hasan Kundak 
adında bir köylU, evvelki gün elindeki 
w kovasını doldurmak üzere köy civa
rındaki dereye inmiştir. 

Mehmet o~lu Mustafa Çobnn isminde 
biri, Hasan Kundağı akşam karanhğın
ca köpe}t zannet~ ve vurmak üzere 
ateş etmiştir. Tabancadan çıkan kurşun 
zavallı Hasan Kundağı ağzından yara
lamıştır. 

ediyor. Stalinin son nutku Kmlordu as-
kerleri l~in bir ilham kaynağı olmuştur. BİR YARALAMA 
Muhabirin bildirdiğ!ne göre Lcningrad· ödemişin Ocaklı köyUnden Ali Ak-
da yeniden iki zırhlı trenin imali bi~ kurt, Küçük Havulcuk köyünden Tahir 
miştir .. Üçüncü bir ZJrhlı tren de yapıl· oğlu Mustafa Mandal tarafından taban
tnak üzeredir. Alman hava akınları Sov-, ca kurşunu ile y&ralanmıştır. Ali Ak
yet 1$t:lerinl çalışmaktan alıkoymağa kurt hastahaneye kaldırılmıştır, yarası 
muvaffak olamamıstır. t ehlikeli değildir. 

lj~Bô\~UKETKAYEIAC;ı 
l~.cr.,.~~./'~...ccr-c-r...r~..ccr~I 

kit Cemil nmucanın bıyıklannı çeken 
küriik bir kızdınız. 

Bu çocukluk hatırası ikimizi de gü
lümsetti ve havayı hafifletti : 

-- Sizden bana veremiyeceğinlz bir 
şeyi istlyecek değilim. Sadece size ıhti
mam göstf'nnek müw.ııdesidir istPdiğim. Aşk ölmez! 

... s - y AZAN : ve YJLDJZ 
Fakat, hiç bir hareket yapmıyarak 

bana baktığını görünce, ealondan ben 
çıktım. Daha sonrı:ı. apartman kapısının 
şiddetle çekildiğini ve otomobilinin 
hareket ettiğini duydum. 

* Bu ,ehirdcn ayrılmak isterdim. Ma-
alesef mümkün değildi, çünki burada, 
yaşamak lmkGnını veren bir vazifem 
\•ardı. Babamın kazancı ancak kendi 
ihtiyaç]nrını karşılayacak derecede idi. 
Aksamları bazan Cemil Kormnn ile bir
likte çıkardım. Ondan başka kimse 
beni anl•yamıyordu. Belki bu arkada~ 
lıitınız hakkında da dedikodu yapanlar 
çıkacaktı. Fakat artık her teYI kaybet-

mit olduğum için, buna ehemmiyet ver
di~im yoktu. 

Bir akşam tereddütle bana sordu : 
- Benimle evlcnmei:ri. bilmem, hatı

rınıza getirmezsiniz ~phedz? Daha 
sonra, boşanma davanız bittiği zaman.. 

Güldüm. 
-- Bu kadar romanesk bir tabiatınız 

olduğunu bilmiyordum, Cemil bey. 
-- Oh, eğer böyle bir tabiat nezdl

nizde bana hizmet edebilirse öyle olma
sını bileceğim. Sizden yirmi bq yaş da
ha büyül:Hlm. ve pek le bir ite yaramıım 
- diye ili.ve etti - fakat si:ı.i seviyorum. 
Daha örgülü saçlarınız sırtınızda sark
tığı vakit bile .W seviyordum. Siz o va-

Ah. neden sevdiğim bu Cemil değil
di> Dünyada bana karşı ııamlmi. hod
binlikten azade bir muhabbet besliyen 
ondan başka kfmııe yoktu. 

Kararsız bir sesle : 
- Cemil bevci~lm, dedim, sizin ta

rafınızdan sevflmeğc, bana ihtimam 
c:ö~trnnenlze müsnnde etmek... Bu söy
lediğiniz çok tamah e<Jil~ek bir oey. 
Fakat siz, benim size verebileceğimden 
pek fazlasına layıksınız. Bir gün, sizi se
vecek bir kadın bulacaksınız. Size lavık 
olmak için, ben de sizi öylece ııevebll
meli idim. 

Yavn ca: 
- Yani, dedi. drıima bu delikanlıya 

aıık olduğunuzu anlıyorum. 
Şidd .. tle reddettim : 
- Hayır, ona aşık değilim. 
- Bu anda vaziyeti çok bozuktur, 

galiba. 
Cemilin gözleri küçüldü ı 

H BE 

Kömür yok! 
Belediye nıeclisi dün bu 
ır.eseleyi müzakere etti 

---------~----~----~~---------------------
Belediye meclisi dün toplanmış ve 

en mühim mevzuunu kömlir meselesi 
teıkil etmiıtir. Filhakika son hafta için
de 1zmirde odun kömürü nobam adeta 
bir buhran §eklini almııtır. Palamut kö
mürleri dahi kilosu sekiz kuruıtan sııtıl
mıı ve halk tarafından kapııılarak alın
mtftır. 

Belediye meclisi azasından B. Halit 
Özyaman verdiği bir takrirle şehirde 
kömürsüzlük baı gösterdiğini bildlnnlş, 
kış me\rsimlnin gelmesi itibarile beledi
ye icra mııkamının !Azım gelen tedbir
leri almasına temenni eylemiıtlr. 

Bunun üzerine belediye reisi B. Re
şad Leblebicioğlu aşağıdaki lzııhatı ver
mi~tlr : 

« - Biraz evvel 5 000 liralık bir mü
nakııle ricasında bulunduk. Bu p:ıra ile 
kömür satın alarak fakir halka tevzi et· 
mek kararındayız. 

Şehrin kömür ihti}·acına gelince, bu
nun milhim bir mesele olduğunu knbul 
edersiniz. Bu hafta orman ba9mühcn-

di.Uğile temaslar yaptık. Orman idare
sinin genlı mikyasta kat'iyat müsaadesi 
verdiğini anladık. Aşağı yukan 12 mll· 
yon kilo kömür için müsaııdelcr veril
miştir. 

lzmire getirilen kömürlerin toptan 
sat~ fiatı mevzubahı edildi ve fiat mu
rakabe komisyonu toptan 7 lcuruı fiat 
tesbit eyledi. 

Kömürlerin bu suretle toptan satlfl 
meselesi halledilince f zmlre getirilen 
kömür partilerinin aatııı milmkUn ola
caktır. Vilayet makamı da vagon temi
ni için i p eden tcıebbüıılerde bulun
m~tur. Kış mevsiminde kömlirsüz ka
lınmaması için lüzumlu tedbirlere baş 
vurmağıı. devam ede<:eğiz ... 

* Fiat murakabe komisyonu yaptığı bir 
toplantıda kömürün toptan fiatını 7 ku
ruş, perakende fintını 8 kuruş olarak 
tesblt eyleml§tlr. Bu euretle perakende 
fiata 20 para zam yapılmıttır. 

Beledi ye reıs t tef tiılerde bulunda . 
--~~----------------~--~---------~-

Pazar yerlerine müs
tahsil celp olunacak 

Belediye reisi Reşat Lcblebicioğlu 
Pazar günü Alsancak. GilzeJyalı, ~ref
paşa ve Tepecik pazar yerlerini gezerek 
tcf~lerde bulunmuştur. 

Belediye, pnzar yerlerine büyük bir 
ehemmiyet vermek kararındadır. Hayat 
pahalılığı karşısında hnlkm yiyecek ih
tiyacını mUmkün mertebe ucuz fiatle le
min eylemek üzere bazı Wbirler alın
ması derpiş edilmiştir. Halkımız pazar 
yerlerine pek bUrük bir nlfıka göster
mektedir. 

1',iatlcr üzerinde çalışılması, satılan 
maddelere etiketler konulması daha zi
yada ucuzluk temini maksndiyle pazar 
yerlerine bilhassa mUstahslli celbedcce-k 
surette tedbirler alınması için icap eden 
direktifler \-erilmişUr. 
Şimdiye kadar öğle vakti tatil yapan 

ve yalnız sabahları faaliyet gösteren Gü
zelyalı ve Alsancak pazar yerleri bun
dan sonra akşama kadar açık olacak
tır. 

Ebedi Şef Atatiirkü kaybettiği
miz büyük vas vünü 

- BAŞTAllAFI 1 iNCi SAHİFı-;DE -
niln Atatilrk hakkındaki beyannamesini 
ckudu. 

CUMHURtYET MEYDANINDA 
Bunu miiteakip Halkevi salonunu 

dolduranlar kafile hnllnde lnönU cadde
sini, hlikUmet kona~ı önUnU ve AtatUrk 
caddesini takiben Cümhuıiyet meyda
nına gittiler. Kaiılenin önünde pek çok 
çelenk bulunuyordu. Bu çelenkler Ata
türk heyke.Jine ihtiramla bırakıldı. 

KARSIYAKA 
HALKEV1NDE 
Karşıyaka Halkevlnde de AtatUrk Uı

tifali yüzlerce vatandaşın iştirakiyle ya
pıldL Halkevi reisi HüsnU Tonak Ebedi 
Şefin ölUmU anını bildirerek halkı beş 
Jlakikalık tazim slikötuna dAvet ettl Ve 
bu hazin merasimden sonra tnrih ö~t
meni Tarık Zh•n Işıtman BUyUk Atanın 
hayatı, faziletleri ve yaptığı bUyUk hiz
ınetleri teb3rUz ettirdi ve sözlerini söy-
le bitirdi: • 

c - Onu sevmek, onu anmak kafi de
ğildir, bütün varlığımızla eserini yUk
seltmeğe çalışmak ~rektir. 1cap ederse 
bu uğurda ölmek ö1ilmlerin en güzeli ve 
c-n şereflisidir. Onun büyük eseri kuru
lurken sevine, sevine canlarını veren 
Kahramanlar biz.im en ylice örne~imiz
dir. Ebedi Şef her an bize bu örneği gös
teriyor ve kendisine ,keneli bUyü.k ismi
ne lüyik olmrunızı istiyor. Ve biz tekrar 
e.diyoruz: 

- Boşandıktan sonra, nafaka ve
rebilmesi çok şüphelidir. 

Feritle son mUUikatımızm ertesi gU
nü boşanma davası nçmıştırn. fakat na
faka talebinde bulunmamıştım ve bu
lunmak niyetinde de desnldim. Bununla 
beraber Feridin bozuk bir vaziyl'tte ol
maınna ihtimal veremiyordum. B. tez
pahtar zengin bir adamdı ve Feridi 
kendi isine aldığını, ayni i~i görecek bir 
memurdan cok fazla maaş verdiRinl bi
liyordum. Yazık ki dairede Ferid! çolc: 
ııevmczler ve babasına görünmesini h01 
ızönnczlerc:li. Mamafih. maddi bakım
dan muzayakada kalmrvacağını daima 
tahmin etmittim. Cemilin iması bu se
beple beni çolt hayrette bıraktı. 

- Fakat babası ungin bir adamdır, 
dedim.. 

C?mil başını salladı.. 
- Bugün meteliksiz kalacak vniyet

tedir. Yavaş yavaş, bu fsteki hUtün h1s
seleri başka ellere gecmiştlr. Bu'{iln ya
rın, tamamiyle kapı dı.şanya edilecektir 
Öyle tahmin ederim ki, Ferit te onu ta
kip edecek. Kötü bir hareketi olmamak
la beraber, onu dairede sevm1yorlar. 

Ferit, Nerimanm nikihınclan dönüşte 

Ebedi Şef, mUsterih ol Sana llylk ol
mağa çalışaca~ız, yurdu, lsttklAll, CUm
huriyett, şerefi korumak ic;ln icap eder
se gözUmUzU kırpmadan ISlec~ı.> 

Bundan sonra şAir Avni Ozan bugUnU 
hilzUnle ifade eden lçU bir şür okudu, 
ve sonra da Sadi tpllkçi tarafından Miln 
Sef İsmet İ.nönflnUn milletimi7.e beyan
namesi okunarak mera.si~ nihayet ve
rildl 

MEKTEPLERDE 
Bilômum ilk ve orta okullarla lJseler

de ve sanat okullarında da dUn 'sabah 
aynı saatte çok hazin ihtifaller yapılmıt
lır. 

Uk okullarda Cümhurlyet çocuklan
nın hisli hisli gözyaşlan dökmeleri ve 
apd içmeleri pek hUzUnlU sahneler do
ğurm~r. 

KIZ ENST1TOSONDE 
Göztepe Cümhuriyet kız enstttllsün

dc diln sabah yapılan ihtifal de hazin ol
mu:ıtur. Salonda talebe toplandığı zaman 
enstitU direktörü ihtifali acmış ve öğret
men Bn. Aliye Timoçin Atatilrkün haya· 
t• hakkında kısa bir hitabede bulunmuş
tur. Bu sırada kız talebenin ağlamaları 
pek yükst>k dPrPceyi bulmuştur. 

KIZ LfSESfNDE 
İzmir kız lisesinde 1500 kadar talebe 

de muııyycn saatte okulun bahçesinde 
toplanmışlardır. Öğretmen Bn. Kevser 
Acarlar beş dakikalık silkut vakfesinden 
sonra bir hitabede bulunmuş ve heyecan
lı anlar yaşanmıştır. 

beni evime göt.ürdU~U gün, kalbimi par
çalrunışb. Bu hareketinden nadim bile 
olmadığı belli idi, çünkü tavsif eclilemi
yecek kadar kötil olnn muameles:ndcn 
sonra gelip kendini affettinneği bile zmt 
bulmuştu. Ondan nncak avukatı vnsıta
siyle haber alıyordum. Bu haber de, bo
şanma karannın benim lehime olarak 
verilmesine muhalefet etmiyeceği temi
natından ib.-ıretti. Böyle olduğu halde, 
sıkıntıya maruz bulunduğu haberi beni 
müteessir etti. 

Gözlerimi eğerek : 
- Ondan bu derece nefret etmeleri

nin sebebini anlıyorum. Babasının oğlu 
olınaa ve babasının ona diğer mcmur
lardıın fazla maaı vermMi bir kabahat 
midir> 

- Belki değ.il.. Fakat o bundan ce· 
saret olarak her hareket! caiz addediyor 
da ... 

Bu mülahazada bulunurken Cemil, 
dikkatli bakışlarla beni süzüyordu. 

- Evet. fakat Feridln haleti ruhiye
sini anlamak lazım .. 

-HlTMKDI-

B. Çö1çtl çok mühim 
beyanatta bulundu -·-• BAŞTARAFI l tNCf SAHİFEDE • 

karşısında korktu. Hitler rch:ıteleri o1· 
dürmek programına devama cesaret 
edemedi.. 

Al\lEltf KA DO.' ANMASININ 
YARDJl\fl 
Birlc:sik Devletler donanmasının bü· 

yük bir kısmı şimdi mü terek hasın• 
karşı hareket halindedir. 

Akdeniz de bizimdir .. 
İNGİI .. İZ HAVA KUDRETİ 
Bugiin Alınan hava kuvvetlerine vü· 

sat ,.e adetçe en a iı müsavi olan hav• 
kuv\'etlulne malik bulunuyoruz. KaU· 
teden b:lhis dahi ctmiyontm. 

JAPONYAYA KARŞI 
Pasifikte sulhun idamcsi için Birleşak 

devletlerce sarf'edilcn gayretlerin mu
vaffak olup olnuyM'ai:>nU bilmiyorum. 

Fakat eğer hu gayretler muvaffak ol· 
mazsa, bu vesile ite söyliyonun ve bun11 
söylemeği kendime bir vazife biliyorum 
ki Birleşik devletler Japonya ile b'r 
harbe girerse İngiltexenin harp uınu bir 
saat bile geciknıiyecektir. 
Eğer modem harbin temeli çelik ise 

yıllık çelik istihsall yedi milyon ton ka · 
dar olan Japonya icln Britanya impaı11· 
torluğunun istihsal!ni hesaba dahi kat· 
madan yıllık çelik istihsali 80 milyon 
ton olan Birleşik devletlerle fiilen mU· 
cadele açmak her hnlde tehlikeli gibi 
olacaktır. 

Pasifikte sı.illıwı hakim Japon devlel 
adamlarının malClm arzuları gibi muha· 
faza edileceğini hararetle ümit ediyo
rum. Faknt uzak şarktaki Britanya men· 
foatlerinl ve bugi.in bahis mevzuu olan 
mUştcrek dfivayı mlidafan için bütUn 
hazırlıklar yapılmıştır ve yapılınaktadıt· 

ALMAN SULH TAARRUZU 
Bir çok mahfillerde bize söylendiği· 

ne göre pek yakında Berlindcn sulh ta· 
arnızu denilen bir hareket beklemeli· 
yis. Bunun bUtün işaret ve emareleri 
şimdiden bitaraf memleketlerde belir· 
mcktedir. Ve bütün bu isnretlcr bu isti• 
kameti göstermektedir. Bunlann hepsi 
diyor ki : Dünynl~ cehennem haline so· 
kan suçlu insanlar fıini bir zaferle "' 
hak">ıZ kazanılmış ganimetlerle mukad· 
dcrnttn Uzcrlerine knpanaıı ağından kut· 
tnlmağı ümit ediyorlar. Şunu açık ''" 
mutlnk olnrnk bildimıek isterim ki is1et 
ıniizcheret görcliıu, ister tek ba~ımı7.l' 
olalım. ~·ol istediği kndar unın "'e vazi
fe istedi~ kndnr çetin olsun. Britanyıt 
milleti ve mOlctin başında Brltanya hll· 
kümeti, hiitiin dominyonlnr hiikümetlo· 
ri ite sıkı lıirlik halinde hareket edere1' 
hic bir zamun Hitlcrle ve yahut Alman· 
yada Nıai rejimini temsil eden her han· 
ıri hir parti ile ınUznkcrcJcr nçnu)·acak· 
tır .... 

nÇlN KURTUI..MALIDIRıı 
Bay Cörçil nutukta Çindcn de bahset· 

miş ve demi tir ki : 
Eğer biitiin Cin ırkının lstiJA ve 

istismara karst asil mukavemeti Çin 
milletinin biitün ocaklarının kurtulu.fd 
ile neticelenme'T.Se, bu di.inya medeni)'&' 
ti için en büyilk Phemmiyette blr feli· 
kot olacaktır .. Bu, Jmlplerimizbı ti dıe
rinliklerindcn gelen bir histir. 

---ötretmenler arasında 
yeni tayinler ... 
Bergama - Cumalı köy okulu öğret· 

meni KAmll Emil Kınık okulu öğret-
menllğine, Kemalpaşa - Yukarı Kızılca 
köyil öğretmenlerinden Safiye Ardalık
lar Armutlu okulu öğretmenliğine, Erni· 
ne Algaç ta KcllUllpaşa. merkez okulu 
öğrotmenliğ:no tayin edilmişlerdir. e Kwlçullu köy enstilUsil ziraat lStl
retmeni bay Bahri Y8rilk Ziraat umutıı 
mUdUrlilğU m~ı-kez teşkilAtına tayfı'l 
cdihniştir .. .. ... 
Ya~ labrikaları mua· 
mele vergisi hakkında 
bir konEerans ... 
Önümüzdeki cuma ~nü saat 15 te ti· 

caret odası salonunda zeytinyağı fabrl:
knları sahiplerin: alakadar eden bir kon· 
ferans verileceldir. Konferansı Defter
darlıktan snlahiyet sahibi bir sözcil ve
recek ve bilhassa yağ fabrikalarının ın\1-
amcle vergisi mevzuu izah edilecektir· 

-- - - ---
BİR TAVZDI 

DünkU nUshamızda ihtikt\r maddesin
den dolayı hakkında takibat yapıldığını 
yazdığımız Sezal Berkiden aldığımız bit 
iznhtn 120 kuruşa satılan pikenin, ınU• 
rakabe komisyonunun tayin ettiği JcAt 
nisbeti dahlJ=nde satılm~ ve bunun fıat 
mürakabe memurlarının tetkikatiylc de 
sabit olduğu bildirilmiştir_ 

ö~~;:;;;;c 
1 BİR ŞAHESERİ 

KARA 
SEVDA 

CLARK SPENCF.Jt 
GABLE TRACY 
CLAUDETl'E HEDY 
COLBERT LAMA8 

nBOOM TOWNn 
PEK YAKINDA 

El-JHAMRA 
SJHEMASJNDA 
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~eni Asır,, ın Askeri 
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ltalyo memnun değil A kdenizile oe simalde ... 
11 k para~u cu er mese esr xna arıvı orı·- y • • 

---· ---
Ni s ve Korsika -

son hava hücumları 
---·---

mak mühimdir Yanlışlıkla Tür yı istemek ten 
vaz~eçmedi 

Alman y a ve Af-
• Fenni kovana aktarma 

yapılı~ken ana arıya 
dikkat etmeli 

E.-ki usul kovanlrıı ın nrılannı fonni 
kovanlcıra bosnltır ~en amele ve erkek 
arıhırın ed nleri .çin hiç müteessir ol
?r>amc lı \ lnız ann arının sakatl:ınma
dan kova:. ı ı nc'>i ic'n çok .tina ctme
lid'., 

Akt z man da ana an hazan ko-
' a'l n t.ı ~l ı Hında veyahut k naı •nda 
bir mıkc'ar arı ile bırlıkt1> 11dcta oğul gi
b' toplu halde giıJenır. Bu vaziy t ha
fil olunca di~er asılnrda kovan içcrisin" 
pınm;k isteyerek etrafta dolasmağn bac;
larlnr. Bunun ;çin aktarma yapılırkC'n 
bu hususlara dikkat etmek 1fiZJmQır. Gü
me halinde bulunan arıları arıcı fn<'ası 
veyahut leylek tüyü gibi yumuŞc'.lk · ci
simlerle, zedelememek şnrtiylc biribirin
den ayınnak veya körük ile duman ve
rerek toplu bulunan arılan yavaş yavaş 
dağıtmak, orada ana an görüldüğü tak
dirde bunun yeni kovana girmesi için 
çalışmak laumdır. Yalnış istikamC'tlere 
giden anların kovan kapısına doğru yo] 
.Jmalan için lüzum görillen mahalden 
köriik ile duman vermelidir. 

Ana arı kovana girdikten sonra diğer 
arılar kanatlarını çırparak kovana gir
mekte acele ederler. Aktarma ameliyesi 
esnasında arıların kaynaşmasından ana 
annın kovana girdiği görülmeyebilir. 
Fakat yukarıda arı.edildiği veçhilc ame
le arfların kanatlarını çırparak ve kıç
larını yukanya kaldırarak kovana doğ
ıu ilerlemeleri görüldüğü :zaman ana 
arının kovan jçine geçtiği hükmü veril
melidir. 

Ana arının vazifesi: 
Yuvasında yeni doğan bir ana arı ha

vanın iyi veya yağmurlu gitmesine na-
1.aran asgari üç, admi sekiz giln zarfın
da kovanından dışanya çıkarak havada 
erkek anlarla çiftleşir. Kovana avdetin
den iki gUn sonra gömeçlerin gözlerine 
yumurtlamağa başlar. tık yumurtalann
dan umumiyetle erkek artlar doğar, fa
kat kısa bir zaman sonra ana arının ame
le yuvalarına yumurtladıb'l yumurtalar
dnn amele, erkek ana arı yuva1nrına 
yumurtladığı yumurtalardan kendisi gi
bi ana arılar do~ar. Ana arı ömrünün 
&Onuna kadar gömeçlerin gözlerine yu
murtJamakla meşgul olur. Ve oğul ver
medikçe kovanından dışarıya çıkmaz. 

Ana an kendi haline bırakıldığı zaman 
beş, altı sene kadar yaşıyabilirse de ye
ni usul arıcılıkta iyi randıman alınabil
mesi için ana arının aı.Ami üç s~neden 
fazla yaşatılmaması lazımdır. Bunun 
için ilkbaharda, yani oğul mevsimi olan 
Nlıran ve Mayıs aylarında kovanın eski 
anasını öldürilp·yerine yeniden genç ana 
arı yetiştirmelidir. 
Diğer bir yazımda münebbih gıdadan 

bah.şedecelim . · 
ARICI 

Naili Bilen 
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Mu arebe kışa. 

kadar bit-
mez§e ••• 
---· ---

Rusya topraklarında - iki ay içerisinde 
biteceği bildirildiği halde - galiba beş 
aydan beri sürüp giden muharebe kış 
mevsimine kadar bitirilmediği takdirde, 
iki tarafın da sağiık makamları büyük 
ve pek çetin bir imtihanla karşılaşacak
lardır, zannederim. 

Rusya toprakları, öteden bei, lekeli 
humma hastalığının en meşhur kaynak
larından biridir. Vaktile, bizim yurdu
muza da o hastalığın salgınları, hemen 
her defasında, Rusyadan gelirdi. Geçen 
seferki büyilk muharebede de, lekeli 
humma saığını en ziyade şark vildyetle
rimize yayılmı~ı. 

Lekeli humma salgınlarının yayılma-
6ına en müsait nıevsimin kış mevsimi 
ve en mi.isait iklimin soğuk iklim olduğu-
nu herkes bilir. Bir kere bu hastalık 
bitlerle bulaştığı için, kışın insanlar da
ha kolay bitlenirler. An~k bitlerden 
başka, hastalığı yaymak için soğuk ik
limin de ayrıca tesiri olsa gerektir: Ge-
çen seferki büyük harpte, Medinede bu
lunduğumuz sırada, o iklimde de bitler 
eksik olmadığı halde, lekeli humma has
taları oraya kadar gelirlerdi, fakat bu 
hnstalık orada hiç kimseye bulaşmam1ş
t •. . Lekeli hummd hastalığının yayılma
sına p,,k my_sait olarak, bir de , içtimru 
hal bulunduğunu gene herkes bilir: 

ki}~eye İı!se er
miş ne diye
ceklermis? 

~ 

Bir kıs m bozgınıc ar 
da :em ,.arnsna a ta j!~e}· 
ba ir~e G;ı" rdrn11 F - •• 

Sofy.ı, 1 O (A.A) - G. zetl"ler Bul
gar toprnklımna indirilen pnre~üt ulcr 
hnkkındn yapılan to.hkikntın neticeleri
ni neşretmı lc.~rdır. Bulgnristann brıı pa
raşütı:ü grubu indirilmiştir. Bunlardan 
biri Struma ve Selanik arasına bırakıl
mıştır. Bunların bir kısmı öldüriiJmüş, 

diğerleri yakalanmıştır. Ele eeçen para
şütçülerin ikisi Rustur. Diğerlerinin ço
ğu devleti müdafaa kanunu mucibince 
mahkum olan firari Bult,tarlardır. Bun
ların ifadesine göre bunlar isyan teşeb
büslerini baııa r}llak için Rusyadn yetiş

tirilmişlerdir. Hareketlerinden evvel 
kendilerine Bulgari.standa büyük bir çe
te hnrbının beklendiği, isyanın muhak
kak olduğu, ahalinin ııabırsızlıkla Sov
yet paraşütçülerini beklediği bildiril
miştir. Paraşütçüler hareketlerinden ev
vd Bulgar firarilerinden Yorgi Dimit
rofu ziyaret etmişler ve ondan talimat 
'llmı!llardır. Oimitrof bnnlom drmi~tir 
lci : 

- Depoları, fabrikalan yakacak, 
köprüleri, demiryollannı tahriP. ed ecek, 
Almanlarla Bulgar devlet adamlarını 
C.)ldüreccluiniz. 

Paraşütcülere yetecek kadar para ve
rilmiştir. 1 1 ağustosta bunların bir kıs-
mı bir deniz.altı tarafından Bulgar top
raklarına çıkarılmıştır. 

Komünist parnşütdilerden iki grup 
Rusyadan gelmiştir. Bunların bir kısmı 
l;Jdürülmüş. diüerleri yakalanmıstır. 
Kendilerine vazife olarak tayin ediJmiş 
olan suikast faaliyetinde paraşütr\iler 
büyük bir inkiııarn uğramışlardır. Bun-
lar Bulaar topraklarına avak basar bas• 
maz planlarını tatbik cdemiyeceklcrini 
cınlamıslardır, Ahali k,.ndilerine muza-
1\eret edecek yerde hükümetc yardımla 
bunların takibine kovulmuştur. Paraeüt
rüler Bulgaristanda hüküm süren niza-
mı, halkın hissivatını, memlekette kiil
tür ve ekonomi faaliyetini görünce hay
rete dii~mü~lcrdir. 

E(;F~ TflRl<iYı;:YE 
tNSELER tM!Ş .• 

Paraşütçülere ayrıca verilen tr>lımnt 
mucibince bunfar Türkiyeye indikleri 
veya Türk toprak lan na vrcmeğe mec
bur kaldıkları takdirde Bulgaristanda 
hazırlandıklarını ve Bulıznristan tarafın
dan ç;önderildiklerini sôyliyeccklerdi. 

~----~ .......... ~-------~~ 

Birmanyadaki 
Ja ·onlar ayrılıyorlar 
Rangon, 10 (A.A) - Birmanyadak! 

Japon tebaasından kadın ve çocuk kırk 
kişi Pamarn vapuru ile hareket etmiştir 
Bunlann çoğu, Japon krcdi~ne am
bargo konmasından dolayı işlerini kay· 
betmiş kimseler teskil etmektedir.. Ja· 
oon bnş konsolosu 200 kadar Japon te-
baası daha olduğunu ve fakat bunlann 
memleketi terketıniyeceklerini bildir· 
miştir. 

-·-Vişi Almanya ile iş b ir· 
liğini italyaya karşı bir 

alet olarak 
kullanıyormuş .. 

Bt>ın, 10 <AA) - Bildirildij!ınc göre 
Fransız - Alman is birliğini İtalyanın 
Frnn a',.a karşı S<'rdetmekte olduğu ia
leplerdc yapılacak bir uzla•;anaya istiun! 
ettirmek iç:n Almanyn tarnfından yapı
lar. tesebbiislcr İtalyada hoşnutsuzluk
lar U\'aridırıyor. Trıbün DejC'nev J(azetc
sinc Roınadan gelen bil' tclgrnfta İtalya 
nın Nis ve Korsikadan vaz geçmediği 
bildiriliyor ve Vişi hükümeti Berlinle 
iş birliğini İtalyaya karşı bir alet ola· 
rak kullanmakla Hham ediliyor. 

--------MNWtt-----~~ 

R us ya ya yardım için 
veni bir kısa yol 

-....,--· ---
Alaskadan Rus-

v a ile irtibat 
teminine ça

lışılıvor -·Finlandiya sallı yapd· 
masına ımııan görüle· 
rnediğine daJr Arnerlfıa· 

ya cevap hazırladı-
Londra, 10 (A.A) - DeyJi Ekspresir 

Ottavn muhabiri Birleşik Amerikanın 
Rusyaya her vasıta ile yardımda b ulun
mak gayretini gösteren bir tedbir bildir
mektedir. 

Sibirya yoluyle Rusyaya harp malze
mesi göndermek için Amerika şimnl ba 
tı buz denizinde yeni bir yol açmakta· 
dır. Bunun için bir sıra tayyare mey· 
danlan kurularak Alnskadan Behrenk 
boğa2.1 yoluyle Rusya ile irtibat temin 
olunacak ve tayyareler Pasifik sahilin 
den şimali buz denizi yoluyle Moskova
ya kadar olan 2200 mmik mesafeyi 25 
saatte alacaKiardır. 

İnı;µliz. hükümcti de kendi hesabına 
yapıLm bombardıman tnyyarclerınin 
müh:m bir kısmını Rusyaya dev.retmiş
tir .. 

FiNl.ANDİYANIN AMERİKAYA 
VERECElii CEVAP 

Helsinki, 10 (A.A} - Ofi bildiriyor : 
Finlandiya hükümC'ti, Amerika birle· 

~ik devletlerinin 27 ilkteşrin t~hitıdt? 
Helsinkiyc ievdi eylemiş olduğu notaya 
vereı:el:ti cevabı hazırJamaktadır. Bu ce· 
vap hafta sonundan evvel gönderilemez. 
Finlandiyanın hudutları kat'i olarak 

emniyet altına alınmadan SovYetler bir
liğiyle sulh yapılmasına imkfuı görüle
mediği cevapta bildirilecektir. 

GAZETELERiN NEŞRİYATI 

Hclsinki gazeteleri bu münasebetle 
uzun neşriyatta bulunuyorlar. Bir gaze
te divor ki : 

•Finlandiya, Amerikanın dostluğuna 
büyük bir kıymet vermektedir, Fakaı 
bu dostluğu müstakbel emniyeti paha
sına satın alamaz .. • 

---~-- .......... .a---~~--

C ı buti ve Adisabeba 
olmuştu. cJ · l J ·ı · 

Orada, lekeli hummaya karşı, 1934 em tr YO U n gt 1%• 
yılında Fast:ıki Krıznblanka enstitüsün- - /ere verilecek 
de yapılan usulde farelerin tutuldut,ı 
lekeli tifonun virüslerini, safra içinden ---·---

rika va akınlar 
yapıldı, Ineilte
re bombalandı -·Akdenizde mEhverin 
bi~ ka~ilesine de it ·•cuttı 
c H~i ve bir vapul' battı 

Londra, 10 (A.A) - Huva ve Dahili 
.Emniyet Nazırhklannm tebliği: Az 
mikdarda Alımın tayyaresi dün gece ln
gilterenin cenup doğusu sahiline bomba
lar atmışlnrdır. Busabah erkenden mün
ferit bir tayyaıe tng:Jtercnin şimal do
ğusu sahilinde bir yeri, diğer bir tayya-
re de doğu sahilinde bir noktayı bomba
lamıştır. İnsanca zayiat azdır. Bir kaç 
ölü vardır. Bir Alman tayyaresi düşü
rülmüştür. 

lNG1LlZ HOCUMLARI 

Berlin, 10 (A.A) - Britnnya tayyare
leri diln gece Almanyanın şimal batısın
da bir yeri bombardıman etmişlerdir. 
Buraya bombalar atılmıştır. Maddi ha-
sar yoktur. Yalnız ahali ara.-.;ında ölü ve 
bir kaç yaralı varclır. 

1NGtL1Z HOCUMLARININ 
TAFS!UTI 

Londra, 10 (A.A) - Hava tebliği: 
Dün gece bombardıman servisine 

mensup ehemmiyetli teşekkilllerimiz 
Hamburga ve Abnanyanın batı istika
metindeki diğer limanlara hUcum etmiş-
lerdir. Bombalarm hedefler tJzerfnde 
patladığı ve teksif edilmiş bUcumlar ne-
ticesinde doklarda ve şehirde biiyilk 
yangınlar çıktığı görülmüştür. 

Kunkshafen ve Emden limanlarına 

hücum edilmiştir. DUnkerk ve Ostand 
da bombalanmıştır. 

tki tayyarcmiz dönmemiştir. 

AFR1KADA 

Kahire, 10 (A.A) - Orta şarktaki Bri
tanyn hava kuvvetlerinin tebliği: Tayya
relerimiz Bingazi üzerine yeni bir hil
cum yapmışlardır. Bu hUcum 7 - 8 Son
tes:rin gecesi yapılan akının devamı idi. 
Di~er bir grup Beninadaki düşman he
deflerine hücum etmiştir. 

AKDENtZDE 

Orta Akdenizde bomba tayyarelerimiz 
blr dllsman vapur kafilesine hucum et
mişlerdir. Bil' düşman ticaret vapuru 
tam isabet alarak denize ı:(ômülmüştür. 
Vapurun arka tarafından bir duman bu
lutu yükselmiştir. Refakat gemilerinden 
bir torpito muhribiyle, baskaca ticaret 
vapurları muvaffdk:ıyetle mitralyöz ate
~ine tutulmuştur. 

HABEŞlSTANDA 

Habeşi.<ıtanda Gondar çevreshıde tay
yarelerimiz düşman mevzilerini bomba
lamışlar ve mitralyBz ateşine tutmuşlar
dır. 

Tayyarelerimizden üçü Uslerine dtin
memiştir. 

ALMAN RESMi TEBLt()l . 
Berlin, 10 (A.A) - Alman tebliği: 
1skocya sahiJlerinde hava kuvvetleri

miz 2000 tonilatoluk bir şilebi batırmış-
tır. Sahillerde yangınlar çıkarılmıştır. 
ŞimaU Afrikada Alman Savaş tayya

releri, Marsamatruh ve Tobruk üzerine 
tesirli hilcumlar yapmışlardır. 

Dün gece adedi cok denemiyecek düş
mo.n tayyare teşekkülleri batı Almanya 
ve bilhassa Hambuz:g üzC'l'ine bombalar 
atmışlardır. ölü ve yaralı vardır. 

tki İngiliz tayyaresi aÜ'lilrülmüştür. 
~~~-~- .......... --~-~ 
Romanyada genera l 
Antoneskoy a itimat 

r eyi veriliy or-

geçirerek elde edilen aşıdan büyük mik- Londra, 10 (A.A) - Vişi hükümeti· 
tarda ve kolayca hazırlanmıştı. Bu usul- nin Cibuti limanı ile Ad:s Abebaya gi
de lekeli hummaya karşı nşı pek U<'UZ den demieyolunun kullanılması husu
olur, çünkü bir tek kobaydan 2000 ki- sundnki İngiliz isteğini kabul etmek zo- • 
şiye yetişecek kadar aşı çıkarılabilir, Fa- runda bulunduj'.,'U anlaşılmaktadır. Bükrcş, 10 (A.A) - Dün .yapılan ple
kat aşının, salgın yerinde günü gününe Fransız müstemleke nazırlığının bir bisit, büyük bir sükfuıet ile tamamlan
yapılması şarttır. Oraya uzak bir labo- mtime.ssili Cibutin:n daha ziyade daya
ratuvnrda yapılıp getirilinceye kaclar namıyacağını bildirmiştir. 
aşı bozulur, muhafaza edilemez .... Var- ,-----·-----
şovada böyle kolayca hazırlanan aşı ile ln g ilizlere göre 
Uç yüz elli bin kişi aşılanınca, Polonya- - BASTARAFI 1 iNCİ SAHiFEDE . 
da lekeli humma salgınının arkası bir- ~ 
denbirc kesilmişti. Kırımda durum ciddidir. Almanlar 

Rusya '1oprak1n~ında muharebelenin tarafından bildirilen Yaltanın zaptı ha
!iimdi devam ettiğ; ve kışın devam ede- beri teyit edilmemiştir. 
ceği yerlerde öyle mükemmel enstitUler Salahiyetli Londra kaynaklarına gö
bulunup bulunmc.dığmı bilemiyoruz. re Almanlar Sivutopol'un dış müdafan 
bulunsa bile ruslar dtişmanlanna bırak- hatlanna kadar varmışlarsa da içerisine 
ukları yerlerde her şeyi tahrip ederek girememişlerdir. 
çekildiklerinden o laborat11varlardan da Cenupta, Harkof bölgesinde, Sovyet 
eser kalmamış olsa gerektir. kuvvetlerinin mahalli bir mukabil hü-
Şu halde, kışın Rusya topraklanndn cum neticesinde Almaları püskürttüğü 

lekeli humma salgını çıkarsa .iki tarafm bildirilmistir. 

ınıştır. Gece ilk neşrolunan listeye göre 
974.910 kişi •Eveb 17 kişi de hayır de
miştir .. 

Bir in~IHz torpido 
m uhribi IJattı-
Londra, 10 (AA) - İngiliz bahriye 

na7.ll'lığının tebliği : Bahriye na7.ırlığl 

konseyi Britanya donaruna...qnn mensup 
Kosak torpido muhrib:nin batmış oldu
ğunu teessürle bildirir ... - - --
KARA LİSTEYE 
Giren müesseseler 

11 SON TESRİ'" SALI ===z:::::a 1 1&E s 

Ziraatımızda inkılap 

Hükümet geniş ölçüde 
tetkikat yaptırıyor 
~~~~-~--------.......... -~~~-

Nerelerde ne gibi ,eyler eJıirrse daha iyi ned' 
celer alınacağı t esbit olıınaca:ı .... 

Ankara, 10 (Yeni Asır) - Ziraat ve- Bu tetkikler ikmal edilince köyle,ı,Jf 
k~leti ~öylerimizin .~ususiye~erine göre için mıntakalan itibariyle ayrı ayrı•" 
bırer zır.lat plnnı vucuda getırmek tize- . ti . ih · d · ,. l"nl-~ 1*' . susıye en tiva e en z.ıraı p ı:ı .., • 
re genış ve esaslı tetkikler yapmaktadır. . . 1 Bu maksatla şimdiye kadar 15,000 nahi- cucla getırilecek v(! nerelerde ne 
ye ve köyde, 97 kazada, 25 vililyet mer- şeylerin ekileceği ve iyi neticeler a1' 
kezinde tetkikler yapmıştır. cağı tesbit edilecektir. 

Türk - Rumen ticare~ anlaşma" 
müzakereleri başladı 

----~--~~---.~~-~~~~~ 

Ankara, 10 (A.A) - Türk - Rumen ti <'aret anlaşması müzakerelerine ~ 
ye vekaletinde başlanmış ve ilk toplantı Hariciye vekaleti umumi kAUbi 1fl' 
man Menemencioğlu ile Rumen heyeti reisinin söylevleriyle açılmışta. yu-r 
kerelere devam edilmektedir . 

Sivosta toh•il görmı y~n çocuklar 
Sivas, 10 (A.A) - Burada yapılan sayım neticesinde şehrimizde tahall ~ 

da 7945 çocuk bulunduğu anlaşılmıştır. Bunlardan 5080 i ta.Mil görmfl§ idi 
görmektedir . 2865 i tahsil görmemiştir. rffll/J 
aaaa a ı::ıcıı::ıı::ıcıcıaı::ıcıc:ıa acıcıcıc:ıı::ıac:ıacıı:ıc:ıı::ıcıauoaa ı:ı cıı:ıa cı ı::ı cı aaı:ı acı acı ı:ıı:ıaa cı ı:ı cı cı a a 1. 

P. Ruzvelt ya- Sovyetler nib•• 
kında bir nutuk zaferden kati-

söylivecek 
---· ---

AY ıN YiRMiSi AMERIKADI 
MiLLi DUA GUNO -·-Vaşington, 10 (A.A) - R uzvelt milB 

dua gününü 20 Sonteşrin olarak te.ııbit 
ebni§ ve Amerikan milletinden o gUn 
mücadelenin silratle nihayetlenmesini 
ve dünyada hürriyetin, kardeşliğin ve 
adaletin kurulması için dua etmesini is
temiştir. 

B. RUZVELT NUTUK 
SÖYLİYECEK 

Vaşington, 10 (A.A) - B. Ruzvelt ge
çen Umumt harp mütarekesinin yıldönU
mU münasebetiyle Amerikan milletine 
hitaben bir nutuk sl:Syleyecektir. Nutuk 
meçhul askerler mezan başında söylene
<'ek ve radyo i1e nakledilecektir. Her se
ne meçhul ask'erin mezarı başında bu 
kabü merasim yapılması itiyat haline 
gelmiştir. 

~--~--owweoww~~~--

BeJçika kralı 
kendini harp 
esiri biliyor 

----· ---
Almanların beyanname-

si Belçika krabnın iş 
birlili yapmadıltna 

delil sayılıyor 
Londra, 10 (A.A) _!Müstakil Belçika 

Ajansının verdiği blr habere göre müta
reke yıldönümünün tesidi mUnasebetiy
le Alman makamları tarafından neşredi
len bir beyannamede ilk defa olarak 
Kral Leopoldun ismi geçmektedir. Brük
selde neşredilen bir beyannamede mü
tarekenin yıldönümü olan 11 Sontcşrin 
ve Kral Leopoldun günü olan 15 Sonteş
rin münasebeüvle her tüı:lil vatani te
zahürlerin. yasak olduğu bildirilmekte
dir. Kral kendini harp esiri adaettiği 
için lehine siyasi nümayişler yapılmasını 
ıstemeyeceği muhakkaktır. Londradaki 
Belçika mahfillerinin tahmin ettiklerine 
göre bu beyanname de Kralın Almanlar
la işbirliği yapmak istemediğini açıkça 
göstermektedir. 

~------.,_.~eoww-~~~ 

1 O Jtal yan vapuru 
batırıldı -·-- B ASTARAFI 1 iNCi SAniı:ı~o~ • 

rekkep bir kafilesin!n yolunu kesnuştir. 
Sekiz pusluk toplara malik olan Taran
to sınıfından iki kruvazörün de himay'il 
ettiği kafileye bu üstünlüğe bakmıyarak 
İngiliz kruvazörleri hücum etmiştir. Do
kuz vapur batırılmıştır. Onuncuyu teş
kil eden 5arllıç gemisi ateşler içinde ya
nar bir ha1de bırakılmıştır. 

• yen emın 

B. MOLOTOFUN B. EDEii 
YOLLAOICI MESAJ 

- · - -- .jlf Londra, 10 (A.A) - Sovyet ııar;.-
komiseri Molotof, Britanya Hariciye .oMf' 

un Edene bir mesaj göndererek _ ""'...i. 
yet milli bayramı münasebetiyle ~ 
tere hilkümeti tarafından Sovyet bP;_ 
metine gönderilen tebrik telgrafla~ 
dolayı teşekkür etmiş ve nihayet r 
lan söylemiştir: -1 

Bu cihan saran vazife tamamlan~ 
ya kadar bu şerefli yolda devam ~ 
ğe and içiyoruz, nihal zafere ~, 
bir imanımız vardır. )f' 

Moskova, 10 (A.A) - Ofi: Sovyet)'ll 
miserler heyeti bir sıra yeni gene".ı.» 
tayin etmiŞtir. Bu yeni 'tayinler h~ 
başından beri yapılanlann en eh~ 
yetlisidir. Piyadede ~. topçuda 5 ve ~ 
tarda bir tuğgeneral ile p~ya?~~f 
topçuda 9, tayyarede 7 ve ~ 
.tümgeneral tayin. olunmuştur. 

- - --
SİY AN • HİMDİÇİNİ 
Hududa çiziliyor .. · 
Tokyo, 10 (AA) - Hududu ~ 

memur Siyam - Hindiçjni komisyo!IU I' 
rin bir dostluk havası içinde işine ··-'-" 
vam etmektedir. Hudut tayini i§i ~ 
müzdeki mart ayında bitecektir. __ _,,__ 

AMERİKA SEFiJU 
Rusyadan döntiyoP .. 
Londra, 10 (A.A) - Birleşik ~ 

kanın Sovyetler nezdindeki bUyük ~ 
si Amerikaya gitmektedir. Nevyor~ 
yQsu sefirin Tahrana muv~t e 
bildirmiştir .. - --
Macar kral naib i hast"' 

Peşte, 10 (A.A) - Hükümet ~ 
amiral Hortinin sıhhati hakkında ~~ 
lunan doktor raporu ateşin d~ 
bildirmekte ve Naibin bir müddet 
yatakta kalması tavsiye edihnektedi'' 

- - --
General Vcwel 
BondHlyda- ~ 
Dombay, 10 (A.A) - Hind~ 

Britanya kuvvetleri başkumandanı;/., 
neral Veyvel Singapurdan avdet 
nıiştir. __/ 

ACI BjR KAYIP 

Bu da haTP ve ic-timai sefalet halidir .. 
DemC'k ki. bu muharebe kış mevsimine 

kadar bitıneU>e, artık pek yaklaşan o 
mevsimde. Rusya topraklarında, lekeli 
humma salgınını meydana çıkarabilecek 
§artların hepsi bulunacak demektir: So
ğuk iklim. ~oğuk :ncvsim, harp ve sefa
Jet, salgın çıkar'llak iç.in birleşeceklerdir. 

sağlık makamları ne yapacaklard1r? Al- YENt ALMAN TAARRUZU 
manlar Almanyadan ayni usulde aşı ha- MUHTEMEL MI? Vaşington, 10 (A.A) _ Amerik~ hü-
zırlıyarak getirmelerinden bir fayda ola- Leningrad ve merkez cephesinde kümeti kara listeye yeniden 653 cenub) 

İtalyan himaye gemiforinden bir dest
royer batırılmış, ik!si de hasara uğratıl
mıştır. Bir destroyerin de yedeğe alınn
rak nakline çalışıldığı görülmüştür. 

Bir aydan beri hasta bulunan~ 
rimizin maruf tüccarlanndan ~ 
dullah Ömer Midillilinin tedavi ;;.. 
yatınldığı İstanbulda Amerikan~ 
tanesinde yurdumuıun en ~~ 
doktorlannın ihtimamlarma ra~ 
kurtanlamıyarak vefat ettiği 1~ siirle haber alınmıştır. istanb~ 
şehrimize getirilmiş olan ce ıJlll 
bugün saat 12 de İzmir vapuruıtuııd' 
alınarak öğle vakti Hisar c.nrn 1"tr 
namazı kılındıktan sonra nsr1 

Alman ordusu, bu sefcrk! büyük har
bin bn~md,ı, Polo:-.y:ıyı aldığı yılın kış 
mevsiminde de, ornda büyük bir lekeli 
humma salgını çıkmıştı. Fakat Polonya
nıJt bac:c::C'hri Vnr-.ı.ıvada, rahmetli güler 
yüzlü Profesör S tkonun bırmu~ oldu
gu miike!T'ınel bal.tcriyoloji e~titüsü 
va .. dı V •. b:ı, Alm«ryada eh pek mükem
mel enstitüler varrlır. Fak:ıt Polonyada. 
lekeli humma r><ı1° runın çıktı;, memle
ketin merkezinde hazırda bulunan bir 
t'Jl<:titiinüo "'erdi<'ii kolaylık pe'k büyük 

mıyacaktır. Başka usullerde de lekeli Sovyet kıtaları di.işmana inatla karşı Amerikn müessesesini koymuştur. 
humma aşısı yapıhbilirse de onlann tc-- koymaktadır. Şiddetli muharebeler hak· ___ _ 
siri pek de jyi sabit olamamıştır. :Muhn- kında haberler B~~nmz:maktadır. Geçe~- E~ki bir isnan7ol nazırı 
ıebe edilen yerlerde, o kadar çok mik- lerde Moskovn bolgesınde yapılan çetin .""ı!" 
tarda nşı hnzırlnmıya mi.isait olacak su- muhnrebelerden sonra Almanların kuv- Fran~ac!a tevkif e dlldL. 
rette yeniden laboratuvarlar kurmak da vetlerini yeniden tensik etmekte olma
Plbctte kolay bir iş dei!ildir. lnrı muhtemeldir. Almanların kafi de-

Onun icin, Rusyndaki- muharC'be kış recede ihtiyatları bulunduğu takdirde 
mevsiminde devam ederse, orada çık- büyük ölçüde yeni bir taarruza te!lebbüs 
ması ihtimali çok obn lekeli hmnma etmeleri muhtemeldir. Fakat böyle bir 
calgını bi.itiin dürırayı şimdiden diic:ün- taar1uzun başlamak üzere olduğuna da-
dürecek bir şeydir. G.A 'ir henüz. hiç bir delil yoktur. 

Londra, 10 (A.A) - Taymis gazetesi 
yazıyor : İspanyanın er>ki naı..ırlarından 
Kavallero Fransada tevkif edilmişt:r. 

Kavalleronun muhakemesi görünUşte 
Fransada yapılacaktır. Fakat h er h alde 
kendisi ispaııyaya teslim edilecektir. 

İngiliz gemileri hMar ve zayiata uğ
raınamışlardır. 

--- --
isve~e FBnlandJ31aya 
Jıarşı harelıetler 
Stokholm, 10 (A.A) - Dages Nyler 

gazetesi, :bv~ polisinin bir baltalama 
hareketi meydana çıkardığını, bir Fin
landiya apuruna bir saatlı bc>mba ko
nulduğunu ve suçluların tutUiduğunu 
y~. 

ristana defnedilecektir. '<Jt' 
Çok temiz ahlfıkı ve yüksek s~ 

siyle kendisini her kese sev J11i11'" 
olan merhum, İzmir Ticaret fılc 
de tanınmış bir sima idi. le gel 
Ebedi ziyaı muhitimiz için J>f" 

bir teessür doğurmuştur. atııı!,t 
Kendisine cenabı haktan r~ 

dilerken .kederli. a!le~e. ~e atJ' 
rına sa.'lliıni thiyetlenmızı suıı 


