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ilan mi.inderecatından mesuliyet kabul edilmez .. Cünıhuriyetin ve Cüm7mnyet e•eTleriıım be~ cbcıhlan ~,. n,,a.t ga.ıetedir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

~oskova 
u u da 

rp etiı ...• ---·---
h T ulc,, da Almanla-
rın üstüste iki tank 
hücumu püskürtüldü 

ilk hedefler: 
Sivastopol 

ve Kerç 
---·---

Şimal de Sav yet tü-
menlerinin mühim bir 
kı•mı imha olunda 

-•- Bfr Sovyet ke§if kolu vazife bcı~nda ---·--Sovyet tayyarecilerin4 ~biri tebrik ediliyor Moskova, 11 (A.A) - (Tas} ajan- .,_,_ - -·-·- - ·-·- - - -·- ·-·- ••••• -·-·-·-· -·- -·- Bedin, 1 1 (A.A) - Alman bat ku-
-· ... - -·- -·-·-· ·-·· - ••

0

- - -·- -·- - -·- - - - · ·-·-·• sına göre Tula cephesinde Almanlann 
birbirini takiben yaptıkları iki tank hü
cumu geri püskürtülmüıtür. Şiddetli 
hücumlar bu bölgede hila devam et
mektedir. Sovyetlerin inatcı mulurve
meti karşısında diifman T ula Üzerine 
cenahlardan ve geriden yeni hücumlar 
yapmak için kuvvetlerini yeniden top
lamıştu. 

Köylünün 
ihtiyacı 

Amerilta - Ruıva mü .. 
naıebotr ve Almanlar 

---·---
8. l""itvinof hem 

.....__ _ _ • f Moakovanın cenup kesiminde çarplf· 
~ topralıtan ziya- se ir, hem ha- malar devam ediyor. Sovyet kıtalan hiç 

.. to,,,.,.,. atııacalı to- saıi=~~~İN HABERLERl 

.... H to,,..ağı lfllyeceıı rici Y. e komiser Moskova, 11 (A.A) - hvestiya gaze-
--- B f.-1• tesinin harp muhabiri bildiriyor: -...dadO'. unun ~-· • • Doneç bölgesinde §iddetli mUharebe-

ttsyfU...... teflıilatlandı· m UB V 1 Dl ıer oluyor. A1manlar büyük zayiatıan-

Çörçilin naf ltu ve za. Uzalt .Şarltta yeni bir 
ı~rin e•a• şartı tehlike belirdi ___ , ___ _ 

---·---
Ha\alarda m Ü· Japonlar Hindi-
savat deilJ, ezi

ci bir üstün-
· lök lazım -·-

• • • • 
çınıye yLz yır-
mi bin asker 

yıtdılar 
• 

mandanhimm tehliii: Kmmcla AJmaa 
•e Rumen kUTYetleri Sl+ii8Mıpol ~ 
Kerçe doiru ilerlemelerine devam ... 
mektedir. Bu iki liman Alman bava 
kuvvetlerinin ıe.irll bombardımanı a). 
tmdadır. 

Moakova bölgeainde Alman ha• 
kuvvetlerinin bilcumlan eillh fa'b~ 

- SONU Z iNCi SAHİFEDE -·-·-·- ---·- --·-· . 

........ lffne önem veril• -·- na rağmen lıUcumlanna deva mediyor-

._ _ _.nf 11u .. ~ ...... en dile• AlntanlllP B. wu..a--ıgn Iar, fakat bu hücumlar henüz mühim İnglJJz tayyape ........,. alyaında teldllıe .,.•eti 
-~.. NH ..... -:;•• .... ., .. -• bir netice vermemiştir. ayda J IJlnl lndayor .. Al• dL .JaponlaPın Jllp. 
hP ve IJa dileğimizin Vcqlngton sefll'llğlne ~~ ,,,.,,,,.,. ,..,, ldn tQYGH ıncınya yoluna ııesrneıı 
-ümetlndzfn isteğiyle tayinini IJeğenmedUer A m~ ı i .~ a , .. anama ita. lıaylJetrnffl• ldemelePI muldernel 
... feftfğlnf de IJl1i31oruz Moıkova, 11 (A.A) - Resmen bil- nalını takvi "e ediyor 
~. dirildiğine göre halle komiserler komi- T Londra, 11 (A.A) - lnciliz ban Bankok, 11 (A.A) - Reami aözıcü 

L~çen gün çiftçilerimizi gerçek bir tesi reisi, Sovyetler birliğinin birleıik • mvetlerinln timdi adet •e naaf iti- radyoda millete hitabederek milletin 
~ınma yoluna sokmak için gereken Amerika büyük elçisi Litvinofu ayni Vafington, 11 (A.A) - Ruzvelt ı..riyle Almı!ın haq ım...tlerine en tecavüze .kar~ı mukavemete hazrr olma-
't ırma isteklerind<'n söz nçml~ zamanda hariciye komiser muavinliği- kongreden 1~7 milyon dolarlık yeni bir epjl, m&uvi oldaklan hakk-da bat- aını istemiı ve demittir ki: 
. .._ ~u alanda istendiği kadar haı.ırlıklı ol- ne tayin etmiştir. kredi açıhnaamı istemiftlr. Bu paranın .mil B. ~ bnafmdan yllpl)an 1te:J-- cTelalike Witiikda. Bir ....,, .,..,.._ 
~tımızdan dol&yı toprak verimini LtTViNOFUN SEFlRU(;t 1 14 milyoniyle Panama kanalında yeni aataa mtimaileylUn Japonyaya Yl'Pbil Wlir. 

ak ~ükümejçc .?ünden VE ALMANLAR bentler inta edilecektiT. Kalan para ise ihtar ~leri hın.u.a l1silenclirmlt- B. RUZVELTE MESAJ 

•..:~ilk -'---tıla ~-~~r~e ~=~ Berlin, ı ı (A.A) - cDoyçe Diplo- ayni kanalın müdafaa tertibatının ta- tir. ""' •• ~ tı'nVgtaofllln. gtobu··ynu.~kl1elç~~1 •• AMia)' t-er ÇiR·~-~--te 
6 0&&ü SUUD n uec.n.ıuı. K _ SONU 3 "ONCO SAHİFEDE - mamlanmasına sarf edilecek tir. - SONU 3 0NCt1 ~ır MJE - "' uzv.:.ı 
Jnzamanmdayız.. Topraklar tava gel- ·~~,...~-n- .. -·- -·· •11-•-•- -~-··-;,.....,._..,_,._.._._._._1_a ___ 11_•_•_ • .. mare..,•1 Çankay Şek namına bir mesaj 
tohumlarmı bekliyor. Fakat bu to- "nft'lnifth. 
lar ~1-emlzde a~ınacak dereceae HtNDIÇıN&DE HAZIRLllC 

~~·binlerce çiftçi buğday ekmek isti
i~· Tohumlan yoktur, veya azdır. 
~ ekmek istiyorlar tohumları yoktur. 
L.lllaf, Çavdar e~k istiyorlar. Tohum
:"'ll'ı yoktur. Bu acı olaylan açıkça söyle

lti henUz zamanı iken bunun çare
"-bulunsun ve gelecek yıllarda bunun 
ftlllden baş göstermemesi için şimdiden 
'-'eken ne ise yapılsın. Bu da, bize gö
~ Yukarıda dediğimiz gibi çiftcileriıni
~ her alanda kurumlandınlmalanndan 
"""Şka bir şey değildir. 
lfuıı Şef, köylüyü topraklandınnak 
~ön sırada yilrütillecek 1,:r ödev ola
~. Büyük Millet Meclisine açarken, 
&,_~yede toprakSız köylülf rin sanıldı
~ daha az olduğunu bildirerek Ay
~ •. direktifleriyle hepimizi ::-evindirmiş
~. Gerçek, köylümüzün işleyebile
~ ve verimlcndirebileceği kadar top
-~ sahibi olması çok önemli bir dava 
~ beraber, çiftçilerin kalkınma
~ şimdilik bundan daha önemli bir 
, \tardır. O da toprağı olanlann - ki, Bü

Başkanımızın buyurdukları gibi 
en çoktur - ellerindeki toprağı iş-

\j. ~bilmeleri ve kısır bırakmamaları- ---,-·-·-·-·- _,:V!t=e:,ı.!'::!i!':'!. ~t~~ril~.~-~i!1~c!.~~.~lo~an ~,. !'!~·-· -·-·- ••. -·-·-·-·• 
Kar aulorımızda bir kaza oldu D. Ruz\ eltin 

L lıölgemizdc gördUğlimüz gibi on bin
~e çiftçinin toprağı var ve bunu ek
~lı: ister de tohumu bulamazsa, maki-

~ bir eksiklik olduğunu gizlememek 8. y Ik l . b yenı· bavanatı ~ olur. Kaldı ki, bu tohum dağıtma • t 
~~1::e~il~~~ek~o;~~:" ~: ır un an ye en ısı a - • 
~eği bile belli değildir Bazıhrımn •• k b ld "Mecbur '-alıraa'- hür-ı.:::tobumlarıyemekllkolarakkullandık- tı, uç ı·şı· og~ u u " " 
~ duyuyoruz. Bu yurdumuza kar- • f • h f • · 
~ bUgisizlikten doğan en ağır bir suç- rr )'e 1 mu O aza 1Çln 
L.::~ köylümüz, Devletin sıkıntı zaman- JöVÜf eceı.i•,, 
~ yaptığı yardımın böyle losırlandı- Kaza Garip adası aplılarında cereyan eyledL.. 5 • 
l...""41lasına razı olmamalı, idareciler de De i a.-Aı-• ini • 1 --tt 
"'lll:lu şimdiden önlemelidir . n z ._., .. anlCll'lft ce•eı•~ .. az aya anı- ırBlz dÜll'9ft"9 .......... etin 
tt ~e-r bizim istediğimiz kurumlar ön- Kara sularımızda Garip adası açık- .,__,,. ·--·-•ı 
~den kurulmuş olsaydı, öyle sanıyorôz lannda müessif bir deniz kazası olmuş ~ Yflf1Yabllec:ell ,,.,. ftede 
ı..:. tohumlar vaktinde toplanır, ilaçlanır, ve üç Yunanlının boğulmasiyle netice- ,. fıo-u--• ı..a...•oraz..n 
~ herkese ihtiyacı kadar verilir. hem lenmiştir. Bu hususta elde eylediğimiz SON DAK•KA .,.,~ ..... ., 

.ınların ekimden başka yere gitme- malumat şu merkezdedir: Vafington, 11 (A.A) - 1918 mü-
ı sağlanmı!j olurdu. Bunun bir iyiliği Midilli limanında 2 1 1 numarada ka- • • • • • • • • • • • • tarelı:.eeinin ;yıldönümü, münaaeb:eıtYle 

ti!~ g•Jecek mahsulü olagan hastalıklar- yıtlı lcaptan Nikola Mimiye ait ve yine / b aöylediği nutukta Ruzvelt cbu -1-dönü-
~ kurtarm~ktır. Köylil okurlarımız- onun idaresinde bulunan Ayanikola Alman ar ır yerde mÜne riayet etmemizin 19-41 .:.:.uıde 
it .biri geçen gtlnkil yazımız dolaywy- edlı bir yelkenli kayık bir kaç gün evvel l huauai bir manuı vaıdar; çünkü bugün 
.._hız(' d:frr b"r nokta~ ı h:ıtırlatıyor ve DikiH i.9relemize muntazam pasaportlu çember İÇİ ne a ındı Yaktiyle bayatlannı feda etmlt olanlara 
-,.or k : Yorki Bohlis ve Kostantin Stavinos e kaqı borcumuzun b;iyük)üğünü mazide 
~~ÖyliıyU hinmle edenlere köylü tc- adında ilti yolcu gctirmiıtir. Yelkenli Jfojalsfde Allllanl• biç bir vakit yapamadıjunız.kadar bir 
'ii l'r ediyor. Sırası geli!lce köylünün üç gijn kadar Dikili limanında kaldık.. ciddiyetle · öl~bilecek vaziyette bulu· 
'ldY~clarını nJalrndarlara duyurmakta tan sonra evvelki gün tekrar Midilli ada- Ra.s taarruzuna maJıG• nuyoruz.> demif ve nutkunu hulAaa et-
~ llgumuzu gören köylU böyle yazıları ııına gitmek üzere müsait bir havada . uenaet ed .. •orlar.. tiğimiz fU sözlerle bitirmitdr: 
"'-e seve okuyor ... Biz köylülerin çalış- Dikiliden ayrılmı,hr. (A •ı c- 191 7 de memleketi tehdit eden 
~ ~ kudretini arttırmanın ancak ihti- Bir az sonra deniz karışmıı ve haşin Kubişef, l l .A) - Sovyet kuv- tehlike hakiki bir tehlike idi; bugün de 
._,t arımızın tamanılanmasiylc kabil ola- dalgalar yelkenliyi earsmağa başlamıı· vetleri Vovlakolmp 1~,alanında çenber ayni tehlike ile kartı kal'Jayız. lstiklAlle
ı. ••nı .Yazan makalfnizi okuduk S('vinç t Y lk 1' i h' k t d 1 1 içinde ezmeie çalııhıuan Alman kuv- rini seven milletlere lı:a ... zulum, .;ddet ~ U . - ır. e en ın n ma ır ap anı a ga ar- vetlerı'ni •imdi sarmı•lardır. Bunlan ele .,,. ,.. 

hlıt1cndik. la uzun müddet mücadele etmipe de r " •e esaret haltlkt birer tehlikedir. Bunu 
tobl\raıisi, koşum hayvanı ve ekeceği yelkenli kara sularımızda Garip adamı- geçirmek için ıiddetli muharebeler ol- timdi esaret altındaki milletler pelı::. iyi 
"t :uınu olan kUçilk ve büyüklerimiz gc- zın 3500 metre açığında devrilerek bat- ma:;:J~~nln eagv keaiminde Sovyet bilirler, bütün milletlerin hürriyetini 
k.. tıdtiz durmadan çalışıyorlar. Bu ih- mıştır. kurtaran harplerin neden yapılmaia ve 
:'7l,.] rd b' · ·k· · 1.- 1 y 1_ N k l M 1 taarruzlan •;ddetli bir Alman mukave- •- -• v d v b ı d " A " an ırı veya ı ısı no~an o an- elkenlinin ııtaptanı i o a imi i e r . . . &azanumaga eger u un ugunu me-
~ bir taraftan tedarikine imkun 25 yaşındaki oilu Koııti Mimi ve taife metiyle kaJ'fılllfJllaktadır. Netıce pmdı- rilı::.a çok iyi bilmektedir. Bu eebepledir 
' olamayınca, pek tabii bu çalışma- 25 yaşında Vqrgi Co)ogi boğulmuşlar- ye kadar belli olmamıtbr. ki Amerilı::.a 1917 de demokrasinin em· 

tarnanıııyamıyor. Köylünün ihtiya- dır. Bunların cesetleri dün Ayvalık kn- l)iyeti için silaha sarıldı. dünyayı namue-
- S0Nt1 ! iNCi SAHİFEDE - za11nın Tuzlu Mhillerinde bulunmuştur. -- - SONU 2 İNCİ SABlFD>E -

Çin bülr.ümetinln aözcüMi clemiftlır ki: 
- SONU 3 tlNCC SAHİPEDB -

,. _ • -·- _ -·-·-·-·-·-·-· SOVJJet a.ıkerleri cep'lu?ye giderken 

lngilizlere gfJre Kırımda mukavemet ---·--- . . -

Doı.eçt e, Mos- Kerç yarımada-
kov-a cenubun- sında Sovyetler 
da çok şiddetli üç müdafaa hat
harpler oluyor .tı yanblar -· • Almanlar JloslıoDCUan Almanlar De•ıet INdfdı• 

lfgaD l~ln luızırladılıllll'I lılıllll'I tinJerlnde darılır· 
posta paJlarım lmlla laP, ldr çolı asfıerlm de 

etrnffler.. lloğaJdu.. 
Londra, 11 (A.A) - Rusyadan gelen Londra, ll (A.A) - StokhohndcJ'I 

son haberlere göre, Mos'kovanın cenu- alınan haberlere göre Alınrınlar Kmmın 
bunda çok §iddetli muharebeler olmak- doğu bölgesinde hiç bı.?klemedikleri 
tadır. müdafaa tertibatiyle karşılaşmaktadJr-

Leningrad çevresinde Ruslar Alman- lar; bu müdafaa mevzileri Kerç yarım 
lan bir mikdar geriye atmışlardır. edasının ilk dar noktasıdır ve 10 kilo-

Doneç ·havzasında şiddetli muharebe- metre derinlikte bir sahada yapılmış bu-
ler olmaktadır. lunuyor. 

Gece ve gündüz devam eden hücum- Buradaki hat çoktan berı mevcut olup 
lara rağmen Kınmda, SivastopoldaJd Kerç ıehrinin 40 kilometre garbında 
Sovyet hatları yanlmamıştır. ben.ahı kesen bir kanalın birisinde ku-

'll•-OSK PULLARI rulan diğer iki hatla takviye edilmiş 
.w.L OVA POSTA bulunmaktadır. 
Londra 11 (A.A) - ôjrenlldiğine g6- Döneç havzasında Alman kıtalan 

re ~ hUk.Umeti Moskovanm sUku- yiizlerce kilometrelik yer kaplayan ha
tunu kut,lamak için fimdiden pullar bas- taldıklar önünde durmak zorunda kal
tınıu§tır. Pullarda Kreıplin sarayı mışlardır. Bu batalclıklar arasında mev
ilzerinde gamalı ıı.ç ve 1941 tarihi V8J'o cut derin ve geniş su birik!!ltilerinde bir 
dır. Bu pullar şimdi iptal edilmiştir. ~ok Alman ao;keri boğulmaktadır. ' •-11-·-·-·-·-,,-._..,_._,_ .. _,_,_, __ 
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Atatürk kosuıu .. 
TARİHi ROMAN Yazan : Sahin A.ltdumatt 

___ ,. __ _ 

12 Sontesrin Carsamba J94J 

-HABERLERE Köylünün 
ihtiyacı 

Hayat bahalılıği tetkik ediliyor ---·---
İhtiyaç topralıtan ziya-

-- Bövle nere ve eidivorsun! ilk Kanunun 27 Et kömür ve sebze fiat-
sinde Kordon- 'ı k.k d•J• 

de toprağa atılacaıı ıo
lnnn 11e toprağı 1$11yece1t 
11asıtadır. Bunun için 

lıöylünün teşlıUatlandr 
rılması işine önem 11erlf .. 
mesini hiiltiimetten dUe
~or ve IJa dUeğimlzlll 
lıülıUrnetlmizln isteğiyle 
birleştiğini de IJIH:vorıd 

Gevherıı hanım Dervis Mahmudu garip bir Jıa .. 
tarla Bin bir direh mahzen!ne indirilJordu ... da yapılacak arı tet 1 e ı ıyor 

... 
••• Jtl-· -·-Koşu hazırlılılarına izmire ııaıı mHıdarda 1: asaplılı ha~van geliyor •• 

Halbulıi et pahalı, sebze de pahalı ... Knfilcnin en g •rısinde giden Anber 
ve Kanber sağ ellerinde, eskisi gibi ra
lın kılınclarını tutuyorlardı. Sol ellerin
de ise, fitili hcnUz yakılmamL' uzun bi
rer meşale sırığı bulunuyorclu. 

Halbuki vakit henüz gündüzdü ve or
talık apaydınlık bir vaziyette idi. 

Bu adamlar, ndetA uzun bir gece yol· 
culuğuna çıkıyorlarmış gibi. acaba ne
den dolayı yanlarında me!!Dle, fener gibi 
ışık verici vasıtalar bulunduruyorlar
dı?. 

Bu vaziyet Derviş Mahmudun da na
zarı dikkatini celbettiif için ,yanında gi
den Gevherll hanımdan bunun sebebini 
sordu: 

- Sultanım, K.8hya elJnde fener taşır. 
Peşimizden gelen dev yapılı zenciler de 
be meşaleler bulunuyor. Ayıp değil ya, 
merak ettim? Biz bu kadar alAt ve ede
vatla mücehhez ol&rak böyle nereye va
nyonız.! 

Cevherli hanım kıs kıs gülerek cevap 
verdi: 

- Ayol, sen de amma meraklı adam
sın ha! Hemen içine sOphe geldi .. 

Korkma acanım.. Biz Koca Köprülü 
gibi yapmak istemiyoruz.. Seni karanlık 
bir yere götürilp orada hapis etmek ni
yetinde delfllz. 

Sen ~ımız yeri hiç görmedi~ 
fçln orasmı bilmezsin. Gece, gllndUz, 
Claim! b1r ztftrl karanlık içindedir ... 

Qer bu fenerle bu iki roeşaleyl yanı
mıza almazsak orada biriblrimizi göre
meyiz. Sonra pusulayı şaşırınz. .. 

Fabt bu noksan maIOmat Derviş 
Mahmudun merakını gideremediği. için 
herif yeniden dedi ki: 

- Zannıma kalırsa, sltln o Bin bir di
rekli yenlb sarayını görmeğe gidiyoruz 
galiba?. Sizi ziyaret eden misafirlerinl
zin ikametine tahsis ettiğiniz bu sarayın 
methinl pek çok vakit dilinizden işitip 
<!uruyonım. Fakat onu gezmek şimdiye 
kadar bana nasip olmamı t.ı .• 

Acaba bizim blcare Defterdar Hilse
yhı efendi de orada mı bulunuyor?. 

- O kadar meraklı <ılma, Derviş 
Mahmut.. Şimdi her ,eyi çok yakından 
g8rllp anlam11 olacabuı. 

Cevherli hanımın verdiği bu cevap 
llzerlne Derviş Mahmut hiç tınmayarak 
'nknt etti. 

Uzun blr koridoru geçtiler .. Sonra 
C!ar bir merdivenden indiJer. Alt kata 
vardılar. Burada Gevherli hanım meşa
lelerle feneri yakmalan için adamlan
na emt rverdl ve bu emir çarçabuk yeri
ne getirlldL. 
Sarayın alt katını teşkil eden bu yerin 

«em1nl san :ren\te ve murabba ıekilde
Eeminl san renkte ve murabba ~ekllde 
geniş malta taşlariyle örtillU bulunmak
dıtı için de hiç bir yerden zıya almıyor
du. 

Dev yapılı zencilerle KAhya Ferhat 
atanın yanlannda taşıdıkları tenvir va
sıtalan olmasaydı, biltUn boşluğu saran 
koyu bir karanlık arasmda. burada hiç 
bir şeyi seçmek milmkün olamazdı. 

Fakat fenerle meşalelerin yakılması 
birden bire her tarafı gUndllze çevirmiş
ti ve bu arada etrafını bllyUk btr me
rakla g5zden geçlrm~e koyulan Dervi~ 
Mahmut, indikleri merdivc>nin sol tara
fında, lçl karanlıkla dolu, kuyu ağzı gi
bi genişçe bir delik bulunduğunu çarça
buk fark etmişti. 

Gevherll hanım bu deliğin yanına 
do~nı ilerledi. Ferhat alta ve meşale ta
fıyan zenciler öne geçtiler. 

Bir ademm geçmesine mfüıalt geniş
likte olan bu menfez.in lçlnde, rnlltead
'dit kademeleriyle yerin altına doJ!ru 
inen taş bir mt'rdiven bulunmakta idi. 
Ferhat a~a lle iki Arap hiç tereddlitsUı 
buraya girerek hemen merdivenden eşa
fıya inm~e koy'Jlmuşlardı. Gevherli 
hanımın da bunların arkasından gittiği
ni gören Derviş Mahmut ~ocakarıyı ta
kip etmeğe mecbur olmuştu. 

BaMmaklara bllyilk bir ihtiyatla bas
mak icap ediyordu. ÇOnkU rutubetten 
ht'r yer nemli v l'lla'k bir halde bulunu-

şimdiden IJaşlanddı.. 
yordu dikkatle ayak atılmadığı takdirde, 
:nsanın birden bire kaymn.c;ı ve teker me
ker aşağıya doğru yuvarlanması tehli Geçen sene olduğu gibi bu sene de Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğ- Belediye et, kömür, ekmek ve sebze 

2 7 ilk kıinun tarihinde ıehrimizde Ata• lu dün mczbııhnya giderek et mevzuu gibi havıı.yici zaruriyenln fakir halk ta
türk koşusu yapılacaktır. Atletizm ajan- Üzerinde tetkikatta bulunmuştur. Reis rafından mümkün mertebede kolaylık
lığı şimdiden hazırlıklara baılamııtır. celep ve kanaracılarla görÜ§lllÜ~, mez- la temini ve sebze fiatlerinin ucuzlatıl-

hsi vardı. 
Bunun için Derviş Mahmut elleriyle 

duvarlara tutunuyor, adımlarını gayet 
hesaplı bir rurette atıyordu Merdive
n in taş basamaktan gibi duvarlar dn ril
ıubet içinde ve sırsıklam yaş denilecek 
bir vaziyette görilnilyordu. 

Aman, ne uzun, ne sonsuz bir merdi
vendi bu !.. İniyorlar, iniyorlar, fakat bu 
nihayetsiz merdiven bir türlU bitmek, tli
kenmek bilmiyordu. Taş basamaklar, ca
mı minarelerinin içindeki merdivenler 
gibi mütemadi helezonlar teşkil ederek 

Koşunun 2 7 ilk kanun cumaretsi gÜ- baha karıısındaki hayvan pazarında da ması için tedbirler ahnmaaı maba
nü saat 14 te baılaması ve kordonda 4 tetkikat yapmıştır. diyle bazı noktalar üzerinde çalıımak
kilomctrelik bir aahada yapılması mu- f zmire kafi miktaıda kasaplık hay- tadır. Bilhassa sebze flatlerinln lzmirde 
vafık görülmüıtür. Koşunun muntazam van gelmektedir. Buna rağmen et fiat- Ankarakinden bile daha yüksek oldu
olması ve i~tirak edecek atletlerin yol- leri yüksektir. Kuzu eti 80 kuru,a satıl- bı ımlaıplmıştır. Bunun önüne seçilecek· 
da müşkülatla ka~ıl~mamalan için maktadır. tir. 
belediye seyrü sefer amirliği icap eden ~~~~.<::>~<::>-~~~:::><~::><~~<;;>-<;;:><">":;;:::..<;;:::..oo;;:::..<;;:,,....;~:::..c:;:)'c;::><:::~..<::::ı.<:::><: 

tertibatı alacakhr. s k 1 ;,,t::u::.!'.ku:·· fazla miktuda atlet u şir etinin 3 ıoması -----·-----kıvrılmakta devam ediyordu. 
En önde giden Kfıhya Ferhat ağa bir 

eliyle fener taşıyor, öteki eliyle de ar
kasından gelen Anberin kolunu tutuyor
du. Anber de arkadaşı Kanberln ete~inl 
vakalamıştı ve Gevh!!rli hanım da Kan-

Pamuk reko te- ve tran~·vay kavsi İşi 
si bu §ene i vi 

berin omuzuna istinat etmiş bulunmak- •---

ta idi... Rumenler mühim milı· En geride kalan Derviş Mahmul ise 

Nafıa v eııaıeıı Şirlıet ve müesseseler dairesi 
müdürü şehrimizde ı etldJıatta bulunuyor ... 

kocakarının fıstanını kavramıştı. Beş darda parnufı isti~orlar 
kişi bu vaziyette, sebillerin önünde. de- Bu seneki pamuk rekolteai 80 - 90 
mir zencirlerle biribirlerlnr: bağlı duran bin balyn arasında tahmin edilmekte
bakır su kupalannı andınyorlard.ı Eğer dir Pamuk mahsulü gayet iyidir. Ynlnl% 
en önde gidenin kazara ayağı kayacak son hafta içinde düşen yağmurlardan 
ve merdivenden düşüp yuvarlanacak pnmukların ıslandığı anlaşılmaktadır. 
olursa. Peşinden gelenler de aynı fcla- Pamuk standard tipleri teıbit edil
kete uğramaktan kendilerini kurtarnmı- meğe haşlanmış ve ilk olarak birinci 
yacaklardı bunu dilşUnen Derviş Mah- nevi akala pamuğunun standardı yapıl

Nafia vekaleti şirket ve müesseseler Yakında bu huıuata müzakereler cere
dairesi reiti B. Emin iplikçi Ankaradan yan edecektir. 
ıehrimize gclmlş ve dün valiyi ziyaret B. Emin, hükümet konağı önündeki 
eyl,.mistir. tramvay kavsı meselesini de tetkik ey-

B. Emin tchrimizde kendi dairesini liyecektir. Tramvayların milli kütüpha
alakadar eden muhtelif işlerle mCfgul ne önünden geri dönmesl düşünülmek
olacaktır. Malum olduğu üzere au §İr- te ise de btt noktanın tramvay yolcu)an
keti tesislerinin hükümetçe satın alınma- na bazı zorluklar tevlit edeceği anlaıı\
sı eau vekaletçe tckarrür eylemi,:tir. , maktadır. 

m~ o~~ka~büyilk~~~~~m~~Bu~~~~kadu2,3n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tuldu ve Gevherli hanımın fistanını tut- düncü nevi akala ıtandardları da tesbit 
maktan vazgeçil. edilecektir. 

İşte yirml dakikadan faz.la süren yo- Türkiye - Romanya ticaretinin bir 
Fuarı, 

manya veltalya 
---·---

rucu bir inişten sonra, Gcvherli hanım- müddettenberl durgunlaı1maıı üzerine 
in yoldaşları en son kademeden de at- Romanya hükümeti iki memleket ara
lıynrak nihayet dUuilğe ayak atmağa sında mevcut ticaret nnlarn-ıa~ındıı bazı 
muvaffak olmuşlardı. Fena halde yonı- tadilat yapılmasını istemiştir. Bu sebep· 
lan ve kan ter içinde kalan Derviş Mnh- ledir ki Ankarada yeni müzakerelere Şehrimiz Alman konsolosu Almnnya-
mut hemen durdu Geniş bir nefe5 aldı başlıınılmı~ bulunmaktadır. nın 942 yılı !:zmir enternasyonal fuan· 

---·---

ve sonra derin bir merak içinde kalarak, Romanya bu sene bizden mühim nn da iştiraki için ~imdiden hazırlık ya-
ctrafına bakmnğa koyulmuştu. miktarda pamulc almak arzusunda bu- pı!a.cağını belediye reisine ~.ey!n eylc-

O · M h t l l · t ~ lunmaktadır Buna mukabil petrol ve mış.ir. 942 fuanna ltalyan hukumeti de 
•t ekrvış it laa mu medşa <! erı:ı b~nç tı:;ı miiıtaklaran; verecektir Ticari mübade- i~tir-5.k edecektir. Bu hususta temaslar 

ti re pan ı r arasın a, genış ı.r av- · b' 
1 

l t 
luda bulunduklarını fark etmişti. Kil- lelerde yol meselesi mühim ır ro oy- yapı mış ır. 
çUk bir meydan derecesinde geniş bu- namaktadır. ----
lunan bu avlunun Ustu blrlbirine biti- -----·----- Vali teltise çıkıyor ••• 
şik duran milteaddt ufak kubbelerle Hr- RIJ \1 E Vali B. Fuad Tuks:ı.l KU§adasına gt. 
tülil idi ve bu kubbeler bir çok kemerler e ltl! • • . m8fi0• derele teftiılerde bulunacaktır. Evveli 
t~kil ettikten sonra mermer taşlardan Selçuğa giderek in~ edilmekte olım tu-

vUcuda getirilmiş ince, zarif direklere eıı•n yıldo••nu•• mü aittik yolu tetkik edecektir. Bilahare 
ıstinad etmiş bulunuyordu~ Kupdasıncla kaymakamlık ve belediye 

Hayret lçinde kalan Derviş Mahmut ~lerini de gözden geçirecektir. 
meraklı gözlerle bir müddet etrafına ba- münasebetile 
kındıktan sonra içinden kendi kendisi
ne dedi ki: 

----
ltaJyan fıonsolosltane· 

' 

d ..._ fı 1.aJ -• Fiat mürabbe komisyonu vali mu-
S ft e uır Gu Pe•RP avinl B. Ekrem Y alçmkayanm reislijin-

yapdds.. de toplanarak pirinç fıab Gzcriııde tet• 
halyan kralmın doğumunun yıldönU- ld1derde bulunmuştur. 

mü münaaebetiyle dün tehrlmlz.dekl Bazı tacirler komiayonda muhtelif 
ltalyan konsolosluğunda bir kabul re.- maddeler üzcrlnde malCtınat vennltler

Yeniden petrol 
daiıtılacak 

---·---
yen iden petrol tevzil içln bir liste 

ha7.ırlanmaktadır. Vali listenin hazırlan
ması hususunda iaşe müdlirli'lğüne di
rektif vermiştir. ----
EMNİYET MODVRU 
Karakolları teltiı etti 
Emniyet müdürü B. Mithat Ayguç 

yanında emniyet müdür muavini Aziz 
Tüzün olduğu CYVdld gece Alsancak TC 

Kemer polia merkezleriyle Kantar mev
kü poU. karakolunu teftit etmiştlr, 

Emniyet müdürlüğü karakollan tak
viye eylediği gibi bilba ... arqbrma da
iresi kadrosunu tevıl eylemfttlr. Şehri
mizde hınnz.lık ve yaralama vakalanna 
kat'§l büyük bir mücadele açılmtfbr. 
Hırsızlık vakalanna meydan vermemek 
üzere ciddi tedbirler almDUftır. 

---4l•tıı1•wu-

ilnglllz konsolosa 
Valiyi ziyaret etti 
hmlr ceneral komoloeu olarak lzml

re gelen ve vazifeye bqlıyan Mr. Haugl 
dün viliyet makamında vallyi dyaret 
eylemiftir. 

- BASTARAFI 1 iNCi SAH1FEDE • 
cı toprak değil, koşum hayvanlyle ekec&' 
ği tohumudur. Toprak üçüncü derecede 
kalır. 

cTarlası az olan bir köyllinlin koşuııt 
1ıayVanı olursa o az tarlasında çok çatır 
mak ve iyi gübrelemek sayesinde ylnt 
maUOp .olan mnhsulUnil bolca almağl 
muvaffak olur. Fakat koşum hayvanı oJ.. 
ınayan bir köylü:ıün yüzlerce dön\lıll 
tarlası olsa ne yapabilir? Bu bakımdaO 
köylilye topraktan fazla koşum hayVaDI 
temini çarelerinin bulunması lAzımdıt· 
tşte bu ihtiyaç gözönilne getirildiği va· 
kit geleceği dilşünmeden, doğan erkek 
danaların sUrUlerle mezbahalarda ke5il
diğini görüp acımamak kabil midir? 
Memleketimizin yegAne motöril olan bU 
hayvanlann himaye edilmesiyle ziraatl· 
mizin artmasına en seri bir önem veril
miş olacağı da icap edenlere hatırlatma· 
nızı saygılarımla dilerim.> 

Bunu hatırlatmış olmak için bu oku· 
ıumuzun mektubunu olduğu gibi buraya 
geçirmekten daha iyi bir sey yapamaz.. 
ôık. Gerçek, tohumluk buğdayı yemek
lik diye kullanmak ne ise, yannın çift 
hayvanını bugün mezbahaya göndermek• 
de odur. Bunlar öyle bilgisizliktir ki 
yurdumuzun en zengin kaynaklannı 
verimsizliğe silrilkler ve götilrUr Aklı 
başında köylil böylesini y.ipmaz. Fatt-t 
hazan zor aklın kabul etmeyeceği ~
teri yaptırıyor. Onun içindir ki hUkU.
metten bu gibi zorlan yenilemeyecek 
tedbirler rica ederken bunlann başında 
gelen ve hUkUmetimizce de çoktan berl 
böyle kabul edilen çiftçlyi teşkiJAt)alY 
dırma işine önem verilmesini dileyortJS. 
Bu dileğimizin hükümetin isteğiyle bir
leştiğini de biliyoruz. 

Y.A. -----·-----KIZILÇULLV 
Enstitüsü talebesi 
Ankaradan döndü .. 
Kızıfoullu köy en•titlisü AıOn aınıf ta" 

lebeeinden 20 kiıilik bir hfile bund~ 
bir ay önce Ankara.om Haaan oğlan kö
yünde yapılacak köy enstitüsü binala" 
nndan birini inpya davet edilmiftl. 

Köv çoculdarı bu binayı iıtf& ederek 
evvelki fl:ece tehrimiuı avdet eylemlr 
lerdir. Köy çocuk 1An binan111 inpaında 
cidden büyüle bir gayretle çalıtmıflat 
ve muvaffakıyet lr:azanmıtlardır. 

8. Ruz.ve/tin yeni 
beyanatı -·-- BAŞTARAF1 1 tNct SAHİFF.DE • 

lu imanların Yatablleceil bir hale kot• 
malt için ölen tanıdığımız ve lıatıralarl" 
nı tam ettiğimiz adamlar. namıu .-

_ Galiba bu yer Bin bir direk mahze
ni olacak! .. Burada ne kaJar direk var 
acaba? Yüzlerce basamaktan müteşek
kil o menhus merdivenden bir solukta 
indik ... Şimdi bu yorgunluğun ilstUne 
bir de bunları saymağa kalkışmak diva· 
nelik olur. Nene lazım Den·lş Mahmut!. 
Otur oturduğun yerde .. tçl altın dolu bir 
kese ele geçirildiği takdirde bunun muh
teviyatını saymak ho~r. Fakat böyle 
kup kuru taş direklerin t3dadına giriş
mek apdalca bir hareket olur. Cadaloz 
l-.annın bana anlattığı yeraltı zındanı 

ml tertip edllmiıtir. Saat 1 J • 11,30 da- dlr. 
iti bu kabul resmine vali. belediye m-
al. vilayetten daha muayyen zevat, kon
soloslar ve ltalyan tabaua fttlrak eyle
mişlerdir. Vali Ye belediye reW tebd· 
katta bulunmuılardır. 

---- kendi kendine hlinnetin 1 O • 20 ·-BU haltaki maclar BİR KADDIDI emniyette kalmasa için değil. dünyan,. 
---

muhakkak burası olmalıdır ... 
IAkin amma da korkunç bir yer imiş 

hn! ... Koca KöpriililnUn beni hapis etti
ği zındnn bunun yanında solda sıfır ka
lır ... 

-BITMEDl-

·~.r.r~~....-~~ 

ROMEO JULiET'E 
NAZİRE ......... . 

Olmi,·eıı Aşk 
11wLlTHERlNG HEiGHTıı 

fSTANRUl.J>A 3 HAFl'ADAN 
RERİ BÜYOK VE D~tMt BİR 

MUV AFFAKTVET 
KAZA l\IAKTADIR. .. 

. ·-------iki ihtikar maznunu 
adli ve ve verildi 

Futbol ajanlığından: ... emniyette kalması için ölmüşlerdir· 
16/ 1 1 /941 pazar gfinü aaat 13 de Parmağı koptu.. Eğer bu emniyet yeniden bir tehliker• 

Altay - Demlrapor kartılqacaktır. Orta Hallcapınar iplik fabrlltaa1nda çala- girene ayni borç ve ayni vazife bize dO
lıakem: Muatafa Balöz. yan hakemler: fan Bn. Emine a.dında bir icadın, Ka- fer. Amerika milleti hürriyetin uğnınd• 
Alieddin - Mustafadır. valya makinesinin ditlerine elini kap- döğüşmeğe d~er olduğuna inanıyor.-

Saat 1 S te Altınordu • Cöztepe çar· tınnıf, ıol elinin orta parmaiı lr:opmut- mecbur kalırsa bunu muhafaza için ebr 
pıpc.aldardır. Orta hakem: Fehmi Er- tur. Yarıllı tedavi için hastaneye kaldı- di surette döğüsecektir. Biz dünya1' 
1§, yan hakemler: Osman • Faruktur. rılmıştır. hürriyetin yaşayabileceği ve her zamall" 

Kahramanlar mevkiinde bakkal la- kinden :ziyade artabileceği bir yer hall• 
mail oğlu Mahmudun dükkanında ga.ı ne koymak istiyoruz.:. 
bulunduğu halde müracaat eden milşte- Büyük fedakarlıklarla <;elhine muvaffak olduğum -----·-----
rilere satmadığı ve cgaZlm kalmadı. ı;?e- / 
lince tevzi ederim:t ıekllnde cevaplar MATMAZEL L j LI İDARESİNDE A manlnra f!Ôre 
verdiği iddia olunmuştur. Dükkanda p A G A N ( . BASTARAFI 1 fNCt SARfFEDE • 
yapılan aranma neticesinde bir teneke ile PE'J'O Macar Caz Orkcstnflı rına ve demiryollanna kayıplar verdi~ 
gaz bulunmuş ve Mahmut hakkında mil- miştir. Sovvet hükümet merkcz.ind~· 
li korunma kanununa tevkifcn takibata FEVKALADE ŞANTÖZ DO R A LVKOVSKİ askeri tesf,.ler de bombalanmıstır. 
başlanmııtır. Şimali Karelide Alman ve Fin k1t.., 

* Ba perşembe pmUndf'n itiharen her ak§am lan güç askeri ve ararl ~rtlanna r•t 
Şehitler caddesinde bakkal Abduş men dfüıman tümenlerinin mühim ktr 

oğlu Mehmet Ali. kesme eekerln kilo- DAnı·,,_ Gazı·nosunda mını imha etmtşlerclir. Kuvvetlertın1' 
sunu 58 kuruşa satarak ihtikar yaptığı ' ' ' ' "' ~ f d b b-1 d 700 ·· 'hk ıil 
.. ikuyet edildi"ı'nden adliyeye verilmi•- tara ın an u 0 ge e musta e ' 
~· .. ,.. ' 1 mevki zorlanmıs. '200 esir alınmıe. 
tir. 'lllll--------------~:e::acco@Ailt!:911f'11!911!1rt.~:S9!S--1'9lllll------• tan, 30 top, 1 00 den fazla makineli ttl-

fenk, b ir bomba makinesi, büyük mit" 
tarda başka malzeme i['itinam edilmlf' 
tir. Düşmanın ka"lı zayiatı alımın esiıla' 
rin bir kaç mislidir. 

- Ya Ferit? Diye fısıldadım. 
Cemil kısaca cevap verdi. 
- Bir iş arıyor. 
- Bir lş buluncaya kadar başının ça-

UtUSÜ satmak için kapı kapı dolaşıyor- den onunla evlenmiyeyim? tik izdivacım 
cu. Bir fabrika namına çalışıyor. titrek ve deli bir ihtirastan başka bir şey 

ı\şk ölmez! 
resine bakması için ona kafi mikdarda 
para bırakmış olacnklnr. 

- Hiç bir şey bırakmamış olmaları 
daha muhtemeldir. Geçen hafta, kendisi 
ıçin bir şey varını diye daireye geldi. 
Bir iki hafta geçinecek kadar parası ya 
var ya yok. Babası onu Hataydaki bir 
amcasının yanına göndermt>k istiyordu. 
Aralnnnda bu hususta ştdde-tlice bir mU
nakaşa ge~iş olacak. Her halde çocuk 
burada kaldL 

Teessürle vaziyeti gözilmde tecesstim değildi. Şimdiki ise ne ihtiraslı, ne ti~ 
ettiriyordum. O kadar kendini beyen- rek, ne deli olmayacak ve Ferit ile bc
miş ve magrur olan Feridin kapı kapı nim aramızdn eksik olan ~ye; karşıhk
dolaşarak sipariş almnğa çalışmaSl ne lı saygı ve inana dayanacağı için belki 
ağır bir şeydi! Bunun doğru olmasına de daha uzun sürecekti. 
ıhtimal vermiyordum. * 

Cemil ciddi ve hatta azacık titreyen Cemille evlenml"ğe hrmen hemen ka-

~~~:"l':Jt 

FİLiMCJJ.,tK SANATTh~ YENİ 
BİR ŞAHESERi 

KARA 
SEVDA --- ' ... YAZAN : Ve YILDIZ 

Kendisini niçın .sevmediklerini bilmi
yordu. Tesadüf ettiği herkes tarafmdan 
iyi karşı1anmağa daima a1ı,.mıştı! Daire
deki vaziyetten hayrete dU,til, ac1land1, 
yaralandı ve magrur bir tavur takınarak 
diğerlerine kaqı sert davranarak bir sı
ğınak aradı! 

Cemil omuzlarını silkti: 
- Dairenin bfitün memurlan B. Fe

rit Tez.gAhtarın haleti ruhiyesini ve te
mayüllerini tahlile mecbur d~ildir ya! 

Bu mevzuu bıralı:tık. FaKat biltün ak
~am ben dalgın ve dilşünceli kaldım. 

Gazeteleri dikkatle takibe başladım 
\'e sekiz gUn sonra bekled:ğimi buldum. 
B. Te7<>ahtarın Te2gAhtar ve Şst> şirke-

ti idare meclisi riyasetinden istifa etti
ği ve iş hayatından çekildiği bildiriliyor
du. Ertesi giln aynı gazete B. Tezd.hta
nn cyüklU bir sal gayret hayatından 
wnra, hile knzanılmış bir istirahatten is
tifade etmek üzere, zevcesiyle birlikte 
bir çiftliğe çl'~qdiğini> bildiriyordu. 

O akşam CemildPn bu mesele hakkın
da ne bildiğini sordum. Omuz silkti: 

- Herkesin bildiğini biliyorum. Tez
glhtar beş parasız kalmıştır. Sırtındaki 
gömleğinden ba .. ka bir §eyi de yok. 

- Fakat çlhliğe gittiğine bakılırsa 
büsbütün eli boş olmasa gerek. 

- Ne den olma!ln? Çiftlikte hayat da
ha ucuzdur. Bir yere gitmesi lhım ya. 

Cemilin gözlerine bakmağa cesaret 
edemiyerek. 

- Yalnız ba~na blr baltaya sap olacak 
kndar aklı yerindedir. dedim. 

- İsterse olmasın. Kendi dilşen ağla
maz. 

On beş gün konuşmalarımızda Fcrl
dln adı hiç geçmedi. Ekseriya onu dU
~Unür, faknt açılmağa cesaret edemez
dim. Fakat bir gün, mUmkUn olduğu ka
dar laknyd göri!nerek sordum. 

- Feridin bir iş bulup bulmadığını 
biliyor musunuz? 

- Geçen hafta yeni mod~l bir elektrik 

bir sesle bana sordu: rnr vermiş l?ibiydim. Bu sırada, sıcak 
- t.Jlker, bana samimiyetle cevap ve- hir Ağustos gUnilnde. daireden çıkarken 

riniz. Ferit, şimdi bulunduğu çaresiz vn- tbcni görmeğe geleceğini bildirmek 
ziyettc, bansmanızı ve tekrar birleşme- üzere telefon etti. Salonda, pazeteyi oku
r.izi ~ize teklif etse ne derdiniz? mnğa çalıştığım bir anda kapı ~alındı. 
Ba~larına tahammül ettim ve keder- Onu görür görmez bir şeyler olduğunu 

le: anladım. 
- Gelmez, dedim. Fakat böyle bir -'ey 1Jk önce, öğlt'yin yemE:ğe gelmemiş 

istemeğc gelse hayrr derdim. ÇilnkU ta- olan babam aklıma geldi. 
lihin ona yaver olması veya aksi gitmesi - Ne var? diye hcvecanla sordum, 
~ramızda olup biteni hiç de~lştircmez. babama bir şey mi oldu? 

Bununla beraber fikrimi Feritten ayı- - Hayır, hayır, babanız de~il! Mese-
ramıyordum. ümitsizlik içinde, ona kim- Je Feride ait EvvelA bunu sizin btlmeniz 
den geldiğini b~Jli etmeyerek para gön- lazım olduğunu düşündüm ve ilk ola
dermeği bile dlişündilm, fakat bunu yap. rak benden öğrenmenizi muvafık bul
madım. Hiç bir şey yapmadım. Sadece, dum. 
her zamandan zıyade. onu unutmağa ça- Sabit görlerle ona bakıyordum. Elle
I:ıtım ~ Cemile ba~lannuwa gayret et- rimden biri, tıkanacak gibi olan boğazı
Um. Gittikçe zihnimi i~gal eden bir sual ma gitmişti. 
vardı. Eğer Cemil hfill beni istiyorsa ne- - BlTMEDt -

CLARK SPENCER 
GABl .. E TRACj 
CI ... AUDETm HElll' 
COLBERT LAMAR 

uBOOM TOWNn 
PEK YAKINDA 

Ef~ffAMRA 
SJNEMASINDA 
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Aıheri vaziyet lngiliz hazırlığı 
---·--- ---·---

Çörçilin nutku ve za
ferin esas sartı Borsa ESKiSEHİR 2'AYYARE FABRİKASI DiREK· 

2'ÖRLVCUNDEH: 
~ 

Mil )10 nl arca ton 
bomba havadan 

osk ova civa-
rında bazı Al-

- RA!'n'ARAFl 1 tNct SAHİFEDE. 
ZAFERiN ŞARTI 
«Niyuz Kronikb ıunlan yazıyor: 

Bu ihtar ba,ka birisi tarafmdan yapıl
mış olsaydı bunun isabeti üzerinde te-

th 1 b Mı· h. vere yaa- reddüt edebilirdik. Geçmiıte hava kuv-

tlzt)M 
18 Nefi Akyazılı 48 
9 Ni.zamettin Pirinççi 56 

27 YekQn 
114024 Eski yektln 
114051 Umumt yek!tn 

No. 

48 
56 

Fabrika için birinci ve ikinci sınıf tesviyeci, tornacı, firezeci, elektrikçi. laa
tlk tamirc~i. aaatçı ve makina resaamı alınacalctır. Verilecek sı:ündelik ücret 
isteklilerin imtihanda gösterecekleri muvaffakiyet ve kabiliyetine s:öre ŞOO ku
ruşa kadar yükselebilecektir. İsteklilerin imtihanda muvaffak olmalan, s:elme 
gitme yol masraflarile bilumum zaruri masraflannın kendilerine ait oldui?unun 
bilinmesi gereklidir. 

-uan ar çem er ~ vetlerimizin kudreti hakkmda ekseriya 7 
8 
9 

47 
İsteklilerin aşağıda yazılı vesaiki hamilt"n dilekee ile fabrika srenel direktör-

lü~üne mürncaat etmeleri. 
mubalağah haberler verilmİ.fll. Fakat 

1• ,.,·ne alındı dırılacak madem ki ihtiyatlı olmakla ıöhret ka-

No. 48 50 
50 

1 - Nüfus hüviyet cuzdanı 
No. 2 - Askerlik vesikası 

~ zerunıı olan bafvekil bunu bizzat söy-
• lüyor, ıu halde hava kuvvetlerimizin 

--·-- d -- İ Mlf fazlalaıtı.ğına inanabiliriz. Maamafih za-

No. 
No. 

10 
11 

RAZAKI 
31 M. H. Nazlı 

53 50 
58 

3 - Emniyet müdürlüiünden tasdikli hüsnühal ka~ıdı 
4 - Okul &ahadetnamesi 

A./ man /ar ihatadan Berlin ra yosu n:1- ~ ferin esasla 1artı ezici bir han üatüntü
hücumlarının 'lıorJıunç ğünü ~ide etmemizdir. 

5 -Varsa bonservis 

6 P. Klark 
40 50 40 50 11 12 14 25 27 29Tı. 10 12 14 25 27 29 Kv. 10 12 14 4638 (2367) 
35 35 

34 
lıırtulmağa, Ruslar old .. ;;,unu sö"fl"or HAVA KUVVETLF.RtNiN ART -

~ -' -' MASINDAKt AMiLLER 34 BELSAMITC'L İ h / / Londra, 11 (A.A) - Üç aydır fena c:Deyli Meybln havacılık muharriri 
1h aya ça ışı yor ar havalar ing:liz bomba tayyare fi!oları- de ~unlan yazıyor: tngiliz hava kuvvet-

--·-- nın harekatına engel olmuştur.. Ingifü }erinin şimdi Almıın hava kuvvetlerine 
ltad,o gazetesine göre Moskova mey- tayyareleri hava müsaade eder etmez müsavi olmasında üç amil rol oynamış
~ nıuharebesi hızının bUyük bir kıs- her gün Almanya üzerine ciddi akınlar tır: 
~kaybetmişe benziyor, cephede mev- yapacaklarclır. 1 - 26 aylık harp esnasında Alman 
""'blr kaç hareket yapılıyor. Yalnız Cumartesi günü Almanya üzerine ya- hava kuvvetlerinin muazzam kayıplar 

SİYAH 
14 A. Papagno 

İNCİR 
416 İncir ihracat 
158 Faik Soydan 

65 R. j . Franko 
639 YekUn 

15 
15 
15 

22 
17 
15 

İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski DELSOOUKLUÖU, İdrar :zorluğu, me
sane ve Prostat iltihabı, Sist:t ve Koli Sistitlere.. Böbrek rahatsızlıklanna 
karşı en mükemmel ilAç BELSMUl'OL'dur. BELSAMİTOL kııllananlar 
yukanda sayı}s hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Eczanelel'de bulunur" 
Satış Deposu : Sami Aksu Bahçekapı :iş Bankası arkasında Bahvancılar 

~kovanın batısında Vovlakolmta pılan hücumlara 500 den fn:zla Britanya vermesi, 
~et çemberi içine alınmış olan bazı tayyaresi jştirak etmiştir. Bunu teyit 2 - Amerikanın bilhassa bombardı
~ kuvvetlerinin kurtarılması için eden Berlin radyosu spikeri dem:ştir ki: mnn tayyaresi bakımından bize olan 
:-akça §iddetll muharebeler olmakta er Yüzlerce ve yüzlerce bombardıın.m yardımı. 

81180 Eski yekQn 
81819 Umuml yekQn 

ZAHİRE 
120 ton Susam 51 

31 75 9 ton Çiğitli 
52 

»t oldukça milhim kuvvet de Sovyetler tayyaresi Almanya üzcrinıfo uçmuştur- 3 - Britanyanın ara vermeden de- lZMlR BELEDtYF.SINDEN 
1 ~~ bu çember içinde imha edil- Bu taarruzun ne kadar korkunç olduğu vl!lm ~den kendi i•tihsal~tı. l - Otobüs ve tramvay idaresine 

Sokak No. 5-

~ir. Çember içine alınan Alman ancak şimdi öğrenilebilmiştir.• AYMAN KUVVETl VE KAYIPLERt 3 kalem yedek parça satın alınması, ya-
~etleri, bundan bir kaç gün evvel Önilmüzdeki bombardımanlar için el- B. Ç-i>rçilin beyanatı Almanyanın 60 zı itleri müdürlüğündeki f&J'tnamesi 
;::"Y)etlerin sekiz kilometre kadar de- de bulundurulan bomba stoklan pek bin tayvarelik bir hava kuvveti olduğu veçhiyle açık eksiltmeye konulmuştur. 
~eşen bir mukabil taarruzlan sırasın- muazzamdır. Memleketteki taş ve kireç hakkındaki iddiavı kat'i olarak ortadan Muhammen bedeli 3 f 00 lira muvakkat 
~~ çıkmağa muktedir olamıyan Al- ocaklariyle her türlü ocaklarda, yeraltı kaldıracaktır. Hitlerin Rusyayn hücum teminatı 232 lira 50 kuruttur. Talipl~ 

IZMIR ESNAF VE AHALI BANKASllıfDA1f : 
İsimleriyle hisse senetler.nin numaralan aşağıda yazılı olan hissedarlarmm 

hisseden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerta
deki hisseler esas mukavelenamemizin un sekWncl maddesi hUkmUne göre t. 
tanbul kambiyo borsasında sattınlmış ve iptal olunmuştur . -q kuvvetleri oha gerektir. depolarında sayılan pek büyük rakam· ettiği tarihten. yeni b~ aydanberi Al- rin teminatı it bankasına yahrarak mak-

"'--•d da uh b l h h la bal'l1 olan bombalar stok ed'ılını'şl"ır man knvipleri ı;ok artmıştır. Alman is- b .... larlyle ihale tarı"hı· olan 1 .. /11/9 .. 1 .. uıa a m are e er emen emen ra :n • · J -. ~ ~ 
b-. k bo ha t"h ali\tmın bu kaviplerin yerini doldu-
-.rqa fiddetle devam ediyor? Fakat Al- Şimdi milyonlarca ton sto m mev- 1 s 1 cuma günü saat 16 da encümene müra-

Satın alanlara veni hisse senetleri verilecektir .. 
DtlNKÜ SAYIDAN DEVAM. .. ~~ lehine bir lnk'·ft' kaydedildiği cuttur. racağı da süphelidir. Almım ar bütün caatlan. 

' 

ela blr şeyler Yok~tur. Ruslar bura- ·- hanı •al>nelı-rinde 20 bin tayyare kayıp 2 - Kartıyaka yamanlar ıu idare-
Sıra Hisse Hisse veya İsmi ve adresi 

da R etmi111lerrtir. nıukavemet etmektedirler. Amerıha • us ya mü. BtR VAK'A sinde mevcut eu aayaçlanndan 300 • 
No. adet makbuz No. 

l>oneçtekl harekAt, mev.ıü olarak de- Bir vak'a, Alman hava kuvvetl,.rinin 700 adedinin tamiri. fen itleri müdOr-
~ ediyor. Rostof bölge.cıfnde hareU- na•ebatı ı:e Almanlar kudretini ne derece kAvbettiğini t'Ok iyi lü~iindekl keıif ve prtnamesi veçhiyle 
-.a ı._. h --1 h rbl · t'ka] le S ar-'- eksiltmeye konulmu.+ur. K-if be.-qemen emen mıcvu a ne ın ı vöııtı-rmlştir: Bu da. Mos ovada ovyet ..... 9 • -.., ~anlatılıyor. Almanlar blr kaç haf- - HAŞTARAFI 1 tNCI SAHiFEDE • ihtilfılinin yıldönürniinde büviik askeri deli 700 lira muvakkat teminatı 52 lira 
~ beri c::ehre pek yakınlamı• olduk- matişe und Politiıe Korovspondenu ga- Al 50 lcuruttur. Taliplerin teminatı iş ban
~ bald ,.. h b 1 l lı A zetesi diyor ki: Sovyet hükümeti tara- geçit resminin yapıldığı ~ün, man tay- kasına yatırarak makbu:zlariyle ihale ta-
.h.... e, ıe ri ir tUr U a ama ı ar. Y- L dan Lı'tvı"nofun VaRington bu-yu··ı;c el- uarcJ,.rinin Mo•kovava hücuma mukte- h 1 ' .. / 11 /941 .. .. 
:oqıı Alın nl h in · al k sm n nn .. ' b k 5 li ri i o an '' •ı cuma gunu saat ~ a ann cep en şım ı ı - 'liğine tayini Ruzveltle Stalln ve Mos- dir olamamasıdır. Hal u i ta 'n iki 16 da encümene müracaatları. 
l.L. t.doga ve İlmen gölleri arasında mil- ~ va devlet adamlariyle Amerikan si· hafta evvelinden bu fl!'~ridin yapılaca2ı- 3 - Hıwagazı fabrikasında sundur-
~~ bir 18.Dayi merkezi olan bir şehri 

0

••tı'nı' •imdı" ida- edenler arasındakı' nı heber vermi!;ti. Bu cl:ı srösterir ki Al· f d 
1 
.. v .. 

'""lllL1- U lm V lkh ya.... r •... b k .. k 11 ma yaphnlmuı, en itleri mü ür ugun-
~IUBn b diri iştir. Burası o ov 'hnı"yet hısımlı<7ını meydana çıkarm,.- man hava kuvvetleri üyü muş ü erle f h 1 '-

1 k d k 1 k zı .. -. deki keşi ve şartnamesi veç iy e acııı; :c e 80 ki ometre a ar ya ın ı ta- tır. Mo·'-ova bol•evı'klı'gvı·n hakiki reh- ka .... 1,. .. m,.kt,.dtr. l K f b d 

3027 
3031 
3032 
3033 3035 
3038 
3039 
3046 
3047 
3048 
3052 ~ • 1- - 1 1 · ~ıı; Y " UVVEnERt ek~iltmeve lconu muştur. eşi e e-!ılf' qunanlann buraya k .. flar geıme erı sini ve karanlık plinlannı Litvinofun RUS HA VA K Ji 1040 lira 2 7 kuruı muvakkat temina· 

~ lncelemete değer: Bu şehrin bir rçeok ı·yı· takınmasını bı'ldı'gv'ı nam• .. slu Britanya hava kuvvetlerinin Manş 
78 

l 
02 

k T l l . 3056 
d ~ 1 • d tı ira uruştur. a ip erin temı-

" neticesinde Almanların eline ÜŞ- adam maskesiyle gizlemekte e\rvelce de denizi Üz<"rincleki taarruz an sayesın e natı is bankasına yatırarak mekbuzla- 3057 
taı._ ,!btimali olduğu gibi Sovyetler ta- bir kaç defa Litvinofu muvaffakıyetle c•ohcsinde tutulmakttıdır. Sovyet hııva riyle ihale tarihi olan 14/ 11/1941 cu- 3061 

~ kendiliklerinden terk edilmiş kullanmı .. tır. Bu sebeple 1933 de Sov- Almıvı avC't tayvarelerinin yarısı batı 
6 3o67 " b k l nıa günü saat 1 da encümene müraca-da muhtemeldir. yellerin birleşik Amerika tarafından ta· kuvv,.· l·ri i•t" "1'fo~u gi i 8 mışhr. atları. 29 1 6 12 (2306) 3068 

8ovYET HAZIRLIKLARI nınmasiyle neticelenen protokolu Litvi- ORTA ŞARKTA * 3069 
'b nof Ruzvelte jmza ettirmiştir. Ayni ta- Yakında orta şarkta askeri hareket- G · Jd ki 4 l d 3070 
qava şartlannın harekftta hAkim oldu- h L f k d k · h ]Nin bütün şiddetiyle tf'krnr bMlaması ara] santra a sayı 1 eponun 

3071 h..b~ sırada şark cephesinde önemli :ik~=rini~v~:~.~;:'~~ ·ı:ü:ah:ı;:~n~~~~;e: imkanı kars•-:ında orts do;udaki fnviHz ~~::ıeı;:üd~~g;~~d~~~:r;:!':t !: a074 
~ olmamakla beraber, her iki ta- ceğini vaad etmek suretiyle Amerikayı hava. ktıvv,.t)rrinln üç miııline çıkarıldı- hiyle açık arttırmaya konulmuıtur. Ta- 3079 
h...- hava faaliyeti geniş olmuştur. De- aldattığı gibi böyle rollerde bilhaasa hü- ~ı gÖ7. önünde bulundurulursa Alman liplerin teminatı iş bankasına yatırarak 3080 
"L' eden durgunluktan istifade edilerek neri vardır. Bugün Ruzvelt lJtvinofun hava kuvvetl,.rinin durumunun hiç te m

8
kbuzlariyle ihale tarihi olan 14/ 11 / 3082 

L")etlerin bir takım hazırlıklar yaptık- siyasetine Ameriltnlılann inftnmasıni is- parlnk olmadı~ı nnlaşılır. lnırilterı-nin 941 cuma günü saat ) 6 dil encümene 3083 
~ anlaşılıyor. Bunun için Almanlar tiyor. Onun Vaşinsttondaki hususi vazi- deniz aeın hnva kuvvetleri gittikçe kuv- müracaatlan. 3085 
~ gerilerinde hazırJanmalanna de- fesi Amerikan milletini felakete sürük- vet]ı- ... ....,,.kted ir. 29 1 5 12 (2305) 3086 
~ etmektedir. Cephedeki duraklama liyccek bir dinleyici kütlesi bulmağa ve AYDA 3 B'N TAYYARE 3097 
iL kadar uzun sUrerse Sovyetlerin <:ep- .Sovyet cemlvetinin müthio hakikab ile Tavynre imaUtı yakında ayda üe bi- 1111111111111111111111m11111n111111111HUllllHIUlllll' = 

3100 ~e kuvvet getirmeleri de! o kadar ge- dünya inkıliıhının hakiki mesnetlerini nf bu1ncaktır. Altı •Y• hdar Amerikan S Kavıt kapanıyor 5 Sl03 
., ._ emin olacaktır. Amerikan milletinden gizli tutmağa ma- istlh•alA.h bize adet üstünlüğünü de ve- 5 S 3105 

-GtLtZ HOCUMLARI tuf R~;cyt;:u. AMERtKAN rece:~:~ ıene Alman hava kuvvetleri- i" A R s ı y A " A D A ; 3lll 
!Satıda bllhaua İngiliz hava kuvvet- SEF1Rt DE DECtŞlYOR nin elinde biiyük Brftanvsnın muhve- $ MAKJIVLE KEBARE S 3116 

faali ti _,,_, rd k art- 11 (AA) D N B meti.,i kırmağa Y"tecek bir kuvvet. var· § . E 
...._:"' ye son p;UU&e e ço Vaşington, . - . . .: dı Şimdi bunu ebediyen kaybetmı~ler- 5Biçki-D™' ve şapka-çiçek~ 5 3117 
~r; Cuma gUnU 500, Cumartesi gU- Hariciye nazın Kord~l Hull Amerika- dir 5 kış devresi için bir mtlddetten heri 5 
it 800 - 800 tayyare kullanmak suretiy- nın Sovvetler birliğindeki biivük elcisi ;I.MANLAR NASIL TEFStR sdevam etmekte olan kayıt muame $ 3123 
~•pdan taarruzlar, İngilizlerin bu Stayn Hardın Amerikaya döııe~i(inl F.DIYORT .. AR ? . §lesi yalanda hı-nacaktır. istekliler S 

3131 '~ ilkhdefa o
1
larak yaptıktan m~ teyit etm14tir. Hull Staynk Hardı ken• Berlin, 11 (A.A) _ Yarı re.c;mt bı.r : derhal müracaat etsinler. 119' .,.m 

5 3138 ııı... ava Ucum andır. Bu tayyare - diııiyle istişarede bulunma lizne ça~r- kavnaktnn bildiriliyor: Çörcilin dilnkil S modanın bUttln Jmelikleri ve yent- 5_ 
~l!l'fnln ika ettikleri hasar da hiç bir dığını söylemlı ise de yerine Ru:zveltin b" 

1 
k 3142 

~ ktlçilk •yılamaz. tasdllc etmekte olduiu yeni ekonomik nutku Bertin sivasi mahfillerlnde ır 5 i leri öğretilerek Maarif mildilrlil- 5 3151 
1

- f l"hl 1' b' h · hotbı'nlı'k, zafere tafra funıs.luk ve hiddet E_ğilnden musaddak diploma verUlr._ 5 3158 ı.._4.QgillzJerin sık sık cenubt ttalyaya sisteme tara tar sa a yet ı ır ıa sıve- B 
)!\'• taarruıları yapmalan buralardan tin tayin edilip edilmiyececint bildir- halitası olarak tavsif edilmE.'ktedlr. B u- 5 ADRES : Kaqayaka Y~ P9fla ! 3159 
:':~O)& ya mUhim nakliyat yapıldıtını memiftir. rada mevcut kan:ınte göre İngiliz ~s- §sokak No. 5 5 3172 

t 1 • vekili harbe kendisinin başlamadıi?ı ıd: = 9 - 12 - 16 lZ362) 5 3173 ~ in ettirecek mahiyettedir. Bu ta - - - diasmı dunnadan tekrar etse bile harbı 1111111111m1111111111aır111111111111111lmı1111111111111 = 3180 ~ h:z~~;~tı~~ ;:t!:\Jk:!m~e 1:,:~ Uzak Şa1 kta veni hir kendisinin ilan etmis olduj?u vakasını bu * 3187 
:vaıı harp levazımının ikmali maksadı teh/ı' L.e L.e/ı"rdr· gibi beyanatla ortadan kaldırmağa mu- ıı 3195 
~ır? Vaziyet ne olursa olsun anlaşılı- R r vaffak olamıyacaktır. Y f L D f Z 3248 
~ ki İtalyanlar şimalt Afrikadakl kuv- - BASTARAFI 1 iNCt SAHİFEı>•: - 1ngi1i:z hava kuvvetlerinin şimdi Al· Bi(ld. Dlki11 yurdu ve Atölyesi 3284 
.. ~erını beslemek ve artttrmak :zorun- - Japonlar Hindiçinidc 120 bin as- man hava k,';ıvvetlBerinl; müsak "} ol~hf~~ Saime A--ören idaresinde 33228886 
~~!ın• .. Jardır, tngiliıler de hava, de- iddiasına geıınce er ın as en m V16f1 
l-c.ı.ıstü ~ ker biriktirmişlerdir. Bu havalideki Ja- }erinde bu takdirde tngilterenin Sov- 1 Birinci lu\nun 1941 tarihinde 
~il ve denizaltı harp vasıtalariyle pon kuvvetleri bir evvelkine nisbetle üç etlerin imdat taleplerine cevap verme- denlere başbyanlrtır. 
~ ihtiyacı darbelemek için taarruz et- mislidir. Japonların yakında Birmanya ~esi ve bir yUk hafifletme taarruzttna Atölyede mUşterl siparişi kabul 
~ kte ve Londranın verdiği habere gö- yolunu kesmek üzere Yunnan eyaleti geçmemesi anlasılmaz bir şeydir. De- edilmekte ve puanlan maada her 
~ iyl neticeler almaktadırlar. üzerine yürüyecekleri anlaşılmaktadır. mektedir. Bu mahfillerin mütalaası şu- giin talebe kayd1119 devam olunmak-
; JAPONLAR HOLLANDA HIN- dur ki harpte bulunduğu ve insanın tadı.r. Adres : Karataş Karakol sokak 
......._ + DISTANINDAN A YRIUYORLAR d k tı· bi ·1ın... ev il w • ._ ___ .ı 

6Jinde bu erece ·uvve ı r sı an m - ' _....... T ,.1:,. 
Şanghay, 11 (A.A) - 1600 kişilik cut olduğu vakit onu kulbnmak !Azım- -------
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SblEMASINDA 
UCUZ HALK matineleri 

,.rıususı 45, BALKON-SALON 20 
t\J.JmEYE SALON - BALKON la 

KURUŞTUR 

4RABACININ KIZl'nı 
Görmiyenlere son fırsat 

'L\TtNELER : U 5 - Zt.15 - 5.15 
7.15 - 9.15 TE 

•*•*• GELECEK PROGRAM : 

VATANFEDAtSi 
PAPRiKA 

diğer bir Japon kafilesi daha Hollanda dır. Eğer kullanılmıyorsa bu şu keyfiye- z A Y 1 
Hindistanından Japonyaya dönmüıtiir. ti ıspat eder ki bunu ellerinde bulun- Turgutlu cümhuriyet ilk okulundan 

dur .. nlar ya harp etmesini bilmiyorlar, almı• oldu~•m ıahadetnamemi zayi et 
···················~··················· ~ d y ~-: ANRA R RA Q1'0$U i yahut ta bu silah hakikatte mevcut e- tim' Yenisini alacağımdan eskisinin 
• ~ • ğildir. hükmü yoktur. i Hll Gi'NKt) .. ICO(~KAM : JAPONLARA GELtNCE 
·••••••••••••--- --ununun ' Tokyo, 11 (A.A) - Japon sözcüsil Turgutlu askerlik fUbeai muamele 
7.30 Program ve memleket saat ayan, Çörçilin nutku hakkında japon hUkil· memuru Mumtaz Balı yanında 634 
7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.flO metinin ne diişUndü~U hakkındaki sual- nolu Hamiyet Gündoidu 
Mii:zik pl. lU5 Evin saati 8.30 - 8.45 Mü- lere karşı ihtiyatla hareket etmiştir. 4720 (2379) 
7.ik pl. 12.30 Program ve memleket saat tyi haber alan Tokyo sivast mahfille- · 
ayarı 12.33 MUzik : Hicaz makamların· rine göre İngiltere. japonyanın Ameri- öDEMtŞ iCRA MEMURLUCUN -
dan şarkılar 12.45 Ajans haberleri 13.00 kaya karşı harbe girmemesi için büyük DAN : 
Müzik ; Fasıl heyeti 13.30 - 14.00 Müzik gayretler sarfctmcktedir. Böyle bir harp Kırnapçı vereaesine ait olup ödemiş 
pl. 18.00 Program ve memleket saat başlarsa Amerikanın tngiltereye olan tapu dairesinin eylül 941 tarih ve 29 
ayarı 18.03 Miiz!k : Rndyu caz ve tango yardımları azalacaktır. sıra numarasında cami ced•t mahallesi 
orkestrası 18.25 Konuşma (Dış politika A VUSTURALYALILARA GÖRE kendir pazan clvannda kain evvelce 
hfıdiseleri) 18.45 Radyo çocuk kulübü.. Sldney, 11 (A.A) - İngiltere Basve- maa müşt,.milat bir bap hanın nısıf his· 
19.30 Memleket sant ayarı ve ajans ha- 'YJli Mister Çörçilin nutkunda japonysya sesi; şimdi arsanın nısıf hissesinin 
berleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 yaptığı ihtar Avusturalya gazetelerinin 868320/ 1990656 borçlu hissesi 2S / 

a....._, ·-·-·- -·-·-·- -·-·-·- t) Müzik: Kemençe ve kanun ile saz eser- ilk sahifelerinde neşredilmiştir. 11 / 941 anlı günü saat 1 O da ödemiş '-= leri 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Gazeteler, İngiliz - Amerikan işblrli- icra dairesinde açık arttırma ile satıla· 

.... '~;;;~·;;;;~;······ı 
.liHEMALARJHDA ~ 
l - Dünyanın en güzel ve en S 

Büyük Filmi 

Bir halk türküsü öğreniyoruz .. Haftanın ğinin şumulU dairesinden kaçmanın cakhr. Satılacak gayri menkul hisseııinin 
türküsü : Süpürgesi Yoncadan 21.00 Zi- mümkün olmadığını yazmakta ve mem- muhammen luvmeti 1800 liradır. Şart
raat takvimi 21.10 Müz:k : Beraber şar- nuniyet göstermektedirler İngiltere ve namesi 1/1 1 /941 tarihinden itibaren 
kılar 21.30 Konusma (Sağlık saati) 21.45 Amerikanın deniz üstünlüğünün Pasi- 941 / 19 3 numara ile ödemit icra daire
Müzik : RiyaseticUmhur bandosu 22.30 fıkte vaziyeti ı.s1Ah ettiğine de işaret ~inde her kesin görebilmesi için açıktır. 
Memleket saat ayan, ajans haberleri, edilmektedir. ilanda yazılı olandan fazla malumat al-
borsalar, fiatleri 22.45 Müzik pl. 22.55 mak lstevenler her gÜn mesai zamanla-
23.00 Yarınki program ve kapanış. a nnda ödemiş icra dairesine müracaat 

r etmelidirler. Arttırmaya istir8k için yu-
Birin<'İ !ltnıf mi1tPhaııı.~ llokfor kanda yazılı krvmetin % 7,S nisbetinde 

3289 
3292 
3294 
3295 
3297 
3300 
3301 
3303 
3306 
3309 
3310 
3311 
3.115 
3316 
3323 
3324 
3326 
3366 
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3368 
3405 
3413 
3414 
3415 
3416 
3432 
3440 
3450 
8452 
3480 
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3482 
3483 
3485 
3486 
3487 

IClllL ZOLAHJH 
HAYAl'I' 

~.\JtATAN BÜYÜK SANATKAR 

PAVL MVHI 

IZMtR StCtU TICARET MEMUR
LUCUNDAN : 
Muiz Meseri ticaret unvaniyle lzmir

de b1t111pant ç.arşı9ında 29 numarada 
ucuzluk ma2auısında hazır elbise tica
Tetivle iştigal eden Muiz Meserinln işbu 
ticaret unvan1 ticıır~t kanunu hükümle
rine göre sicilin 407 3 numara•na kayt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

Demir A.11 Karn~ıof IU pey veya milli bir bankanın tt"minat 
Cilt ve Tr.nasUI hastnhklan ve mektubunu tevdi edeceklerdir. Birinci 3488 
ELEKTRiK Tt<:l>AVtı.•:ıd arttırmada muhammen kıymetin yüzde 3489 

Birind Bevler Soka!w No. 55- lmıit vetmiı beııini hulmu:!ta arthrma on gÜn 3492 
F.lhftmra Sinema!ll arbsnda sabah- daha uzatılır. t .. bu ilan ayni zıımanda 3496 
tan ak'8nw kadar buta1anm kabul ikametıtahı"da bulunamıyan alakadar 3497 
eaer. vereseden Raif Yenilere tebli~ makamı- 3501 

TELEFON : "479 (469) na kaim olmak üzere ilin olunur. 3505 ...'111111••········------· 4719 (2377) 

a ... CEHENNEM 
KA.Rr A.LLARI 

4721 (2378) 
..._ lttşAR DIKS • LUCILLE BALİN 
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10/3407 
10/3419 
10/3420 
10/3421 
10/3423 
10/ 3427 
10/ 3428 
10/ 3456 
6/ 6224 

10/ 3457 
10/ 3461 

10/ 3466 
10/3467 
10/3472 
10/3481 
10/3482 
10/3479 
10/ 3480 
10/ 3483 
10/ 3486 
5/6231 
5/6232 
5/6234 
5/ 6235 
5/ 6237 
5/ 6238 

10/ 3517 
5/6243 
5/ 8247 
5/6249 

M. M. Kınık ~ mahallede serdar oğlu B. Ahmet 
M. M. Kınık Poyracıktan Arabacı İsmall ala 
M. M. Kınık Poyracıktan Haydar ojlu Mehmet 
M. M. Kınık Aşağı mahalle Muhacir Hurşit 
M. M. Kınık Poyracıktan Kangal Alt ol. Ahmet 
M. M. Kınık Aşağı mahalle Hacı Okka ojlu Mehmet 
M. M. Kınık Poyracıktan Amasyalı Abdullah 
M. M. Kınık Aşağı mahalle Arabacı Ali 
M. M. Kınık Poyracıktan Yumf ojlu Osman 
M. M. Kınık Aşağı mahalle kunduracı İbrahim 
M. M. Kınık Aşağı mahalle hacı Mustafa damadı Sa-

adettba 
M. M. Kınık Aşağı mahalle Arabacı Nalın 
M. M. Kınık Türk cedit mah. kunduracı HUsnU 
M. M. Kımk • • Adalı Mustafa oj. Mehmet 
M. M. Kınık Aşağı mahalle Nalbant Tevfik 
M. M. Kınık Aşağı mahalle Demirci oğlu Siileyman 
M. M. Kınık Aşağı mahalle berber Hafu Hüseyin 
M. M. Kınık Aşağı mahalle Arabacı İbrahim 
M. M. Kınık Aşağı mahalle Balıkesirli Mahmut 
M. M. Kınık Aşağı mahalle Kuşçu zade hahz Halil 
M. M. Kınık Aşağı mahalle Köle İbrahim oğ. Hilseyba 
M. M. Kınık Yukarı mah. demirci Ahmet ot. Mustafa 
M. M. Kınık Aşağı mahalle Terzi Ali 
M. M. Kınık ~ mahalle tenekeci Mehmet Fevzi 
M. M. Kınık Poyracıktan Fazlı ~. Hafız Mehmet 
M. M. Kınık 11 Aşağı mah. Kara Yusufun Hasan 
M. M. Kınık Aşağı mahalle Arabacı Ali 
M. M. Kmık ANI mahalle ınarangoz Osman 
M. M. Kınık Yukan mahalle Muhtar Hllm1 
M. M. Kınık Yukan mahalle Serdar oğlu Ahmet 
M. M. Kınık Cedit mahallesinden Adalı Cemal 10/3530 

10/ 3538 M. M. Kınık ~ğı mahalle bakkal Boldanb Z. ~
met Ndml 

10/3539, M. M. Kınık Aşa!ı mahalle TOtUn ser bayii Mehmet 
5/6254 s.dl 

1013548 M. M. Kınık Poyracıktan Petmezcl Z. LütfU 
1821 ve V. Kınık Poyracıktan hacı kara oğlu Hasan 
10/3573 M. M. Kınık Yukarı mah. Abdülbaki Z. hoca A. Rm. 
10/3579 M. M. Kınık Yukan mahalle Gaffar Z. Abdtınemet 
10/13010 M M. Kınık Aşağı mah. Belediye kltibi Halil 
5/ 6271 M. M. Kınık Aşağı maha. Koca Ömerll haa Hu.,ta 

10/13011 M. M. Kınık Aşağı mahalle Çerlau İbrahim 
10/13032 M. M. Kınık Cedit mahalle Mustafa oğlu Hakkı 
5/ 6279, 1817 V. Kınık Cedit mahalle Adalı Mehmet 

5/6284 M. M. Kınık Aşağı mahalle H. Mustafa Da. Sadet&t9 
10/13056 M. M. Kınık Cedit mahalle Mustafa oğlu Abdili 

5/ 4605 M. M. Kınık Çandarlı kunduracı AWyeli Abdullah 
5/ 4613, 4614 M.M. Kınık Demlrtaş köyünden San sakal O. AU 
2/ 5310, 5311 • Reşadiye Aşağı $akrandan H.Ahmet O. Ahmet 
2/ 5320-5324 • • Aşağı Şakrandan Hacı ef. oğlu Mehmel 
2/3414-3'17, • Aşağı $akrandan Dedeli Süleyman 
1/3305 
2/5325-5329 • ı Aşağı $akrandan İsmail oğlu Ziyaettln 
2/ 5334-5338 • Aşağı Şakrandan Mustafa oğlu Huldsl 
2/ 5346-5350 ,. 11 Yukarı $akrandan Dağlı oğlu Mustafa 
2/ 5351-5355 • • Aşağı $akrandan muhacir Hoca Mustafa 
2 / 5363-5367 • • Yukarı $akrandan İsmail oğlu Hasan 
2/ 5372-5375 • ı Aşağı $akrandan Topal oğlu Mustafa 
2/ 5378-5382 • • Aşağı $akrandan Balıkçı oğlu Ali 
2/ 5390-5394 11 • Yukarı $akrandan Hasan ağa oğ. İsmaiJ 
2/ 5399-5400 ı • Yukarı $akrandan Mehmet F.miıı 
2/ 5105-5109 • ,. Kürt Ahmet oğlu Ömer 
2/5110-5114 ı ,. Deveci. Etem 
2/3115-3116 • • Razlıkb Alt oğlu Mehmet 
2/ 5129-5133 • 11 Boylanlı Mustafa Onbaşı 
2/ 5134-5138 • • Koca Hüseyin oğlu İsmail çavuş 
2/ 5164?5168 M.M. Reşadiye Ankaralı Ali oğlu Mehmet 
5169-5173 M.M. • Sere:zli Mehmet 
5176-5180 M.M. • Rüştü onbaşı 
5/ 4428-4429 M.M. • Bahçe dere Kö. Molla Alunet oğ. Ahmet 
5/ 4430-4431 M.M. • Bahçeder eden Necaü 
5/ 4432-4433 M.M. • Bahçedereden Ahmet oğlu Ramazan 
5/ 4470-4471 M.M. • Hab:p oğlu Hasan 
5/ 4480-4481 M.M. ı Bakkal Fevzi 
5/ 4482-4483 M.M. • Ancılarlı Halil İbrahim 
5/ 4484-4485 M.l\t • Balabanlı Ahmet oğlu Mus~ 
5/ 4486-4487 M .M. :ıı Bahçedereden Mustafa oğlu lbrahim 
10/ 5205 M.M. Bergama Tuhafiyeci Ramazan 
6021-6022 M.H. • Hacı Hasan zade Mehmet 
10034-10035 M.M. • Mehmet 7.ade Osmnn Zihni 
10/ 5255 M.M. ı Denizlili Bekir Sıtkı 
10021-10031 M.H. • Hacı Yunus Mah. Mehmet oğlu Şerif 
10/3180 M.M. • Hacı Yunus mah. Tabak İbrahim oğlu 

10/ 3654 
10/ 3690 
10/ 3689 
10/ 3648 
10/3649 

M.M. 
M.M. 
MM. 
M.M. 
M.M. 

Mehmet 
• Hüseyin Kalfa oğ. çizmeci Mehmet 
, Talat bey mahalle Kasap Ahmet 
• Değ!rmenci mahalle H . Halil oğ. Mustafa 
1 Hacı Bayazlt mahalle Aksekili Abdullah 
• Hacı Bayazit mahalle Abdullalı usta da-

madı Ali Şükrü 
10/ 3650 M.M. • Hacı Sinan mahalle Hasan usta 
9745-9746 M.M. • Atmacı Mahalle Mehmet oğlu Ramuan 
10/ 3625 M.M. • Colak Halil mah. Bakkal Ali Riza 
5 '8585-8586 M.M. • Talat B . MahRlle Mehmet Raif 
5/ 8583-8584 M.M. • Rahmi B. Mahalle Osman o~lu Mahmut 
10/ 5052 M.M. ı Koca Papuç Z. M Sal.Ahettin 
'\18540-8541 M.M. • Enverpaşa mah. Hasan oğ. Mehmet Nur\ 

AB1'ASIYARIN 



Siyasi vaziyet 
---·---

" Ber l in", sulh 
teŞebbüsleri 

haberini tek
zip ediyor -·-İran • İngiliz ittif aJıı.. 

Amerilıada fiatler )'iih· 
seli~or • Polon)1tl ve Çe· 
Jıoslovalı31a honf ede· 
ra,ç31on yapıyorlar •• 

Radyo gazetesine göre, son bir kaç 
gün içinde siynsi faaliyetlerin ağırlıi;.rı 
muhtelif devlet adamları tarafından 
söylenen nutuklar üzerinde toplanmı!;
tır. B. Stalin Sovyet ink.il:lbının 24 ncü 
yıldönümü münnscbetiyle bir kaç gün 
evvel, arkasından B. Hitler ve dün de 
İngiltere Başvekili B. Çörçil yeni seçi
len belediye reisinin işe başlaması 
münasebetiyle bir nutuk söylemiştir. 

Hitlcr, Rusyadaki askeri hnrekfıtın 
duraklamasını yağmur ve çamura atf ct
m~r;tir. Buna göre harekAt sahası buz tu
tunca yeniden mddetli muharebeler baş
layacak demektir. 

İngiliz Başvekı1i nutkunda lngiltere
nin geçen seneki durumu ile bu seneki 
durumu arasındaki farkı belirtmiştir. 
Gerçekten geçen senekine nisbetle tn
l!ilterenin durumunda bUyUk blr fark 
olduğuna şüphe yoktur. İngiltere geçen 
.sene yalnız başına dövüşüyordu, ve hat
ta İngiliz adalan tehlikede idi. tngiliilcr 
bir sene içinde durumu çok sağlamlaş
tırmış, Afrikadaki İtalyan İmparatorlu
ğunu tazyik etmiş, Rusya ile ittifaka mu
vaffak olmuş ve Amerikayı milttefikleri 
sırasına koymuştur. 

Çörçile göre Amerika donanmasiyle 
Atlantik de tngi)tereye büyük yardım
larda bulunmaktadır. Bu yardımlar sc
bebiy le İngiltere, japonya Amerika ile 
harbe girdiği takdirde c1onarunasının 
bir kısmını Pasifike hemen gönderob!
leceğini bildirmiştir. 

Bu nutkun Amerika gazetelerinde 
.çok iyi karşılandığını söylemeğe hacet 
yoktur. 

lRAN VE tNGtLTERE 
İran hUkümeti ile İngiltere hükümeti 

arasındaki ittifak müzakereleri devam 
etmC'ktedir. lran - İngiliz ittifakı, Al
manların Kafkas üzerine inmesi ihtima
line matuftur. İran hükUmeti esas iti
bariyle bu ittifakı kabul etmiş, fakat te
f erruat Uzerinde henüz bir anlnsmaya 
varılmamıştır. 

Almanlar, tranı işgal altında bir mem
leket telakki ettikleri icin bu ittifakın 
Jngilizlerin zoriyle kab.ul ettirildiğini 
söylemektedirler. 

SULH HABERLERt YALANMIŞ 
Viyanada bir sulh konferansı toplana

cağı hakkındaki haberi Lo!ldra radyosu 

_ lngiliz akını 

---·---
B rindi z i, Sicil-
ya, Napoli ve 
Bin~azi yine 
bombalandı -·-Kahire, 1 1 (A.A) - Ortn şark ln-

giliz hava kuvvetleri kara·gahının teb
liği: 

ingiliz bomba tayyareleri 8 - 9 son 
teşrin gecesi Brindizideki hedeflere 
muvaffakıyetle hücum etmişlerdir. Cant 
tayyare fabrikasiyle demiryolu depola
rına, vagonlara ve kışlalara tam isabet
ler vaki olmuştur. lnfıldklcır işitilmiş ve 
büyük yangınlar çıkanlmıştır. Çekilen 
foıoğmflar torpito üssüne, demir yolu 
hnngarlarına, garaj yo1lanna. vagonda 
ve askeri binalara isabetler kaydedildi
ğini göstermektedir. 

Sicilyadaki Augusto tayyare meydanı 
da bombardıman edilmiştir. 

SiCILYADA 
Deniz tayyarelerjmiz ayni gece Sicil

yanın cenubundaki fabrikalarla demir 
yollarına akınlar yapmı§lardır. Raguzada 
bir fabrikada yangın çıkarılmı,tır. De
miryollarına yapılan hücumlardan son
ra diğer yangınlar görülmüş ve infiJak
lar işitilmiştir. 

8 - 9 son teşrin gecesi Napoli, ağır 
bomba tayyarelerimizin hücumlarına 
yeniden hedef teşkil etmiştir. T orpi] 
fabrikası yakınlnrında yangınlar çıktığı 
görülmüştür. Projektörler mitralyöz 
atesine tutulmuş ve söndürülmüştür. 

Balermo, Katanya, Siraguuı ve Mesi
nadaki hedefler deniz tayyarelerimiz 
tarafından bombalanmıştır. Bu deniz 
tayyarelerimiz Augustadaki denizaltı 
üssünü bombardıman ederek benzin de
polarında büyük yangınlar çıkarmışlar
dır. 

Bu llaıckiıtta ve diğer harekata iş bir
liği yapnn tayyareleriml:rden üçü kayıp
tır. 

iT AL YAN TEBLict 
Roma, 11 (A.A) - halvan umumi 

knrarciıhının tebli~i: Gece ln'tiUz tay
yareleri yeniden Brindizi ve Napoli üze
rine bombalar atm~lardır. Bazı hasar 
vardır. Sivil halktan ölenenler ve yara
lananlar olmamıştır. Tayyarelere karşı 
koyma bataryaları biri Napolide, biri 
de Brindizide olmak üzere iki düşman 
ıavvare"i düşürmüşlerdir. 

Brindiziye yap:lan evvelki hücum 
esna!'ında ölenlerin miktarı evvelce bil
dirildiği S?ihi 38 değil. son say1l1tra göre 
96 dır. Yaralıların sayısı da t 02 dir. 
Askeri ehemmiyeti haiz hiç bir hedefe 
isabt>t olmamıştır. 

Binşı-aziye karşı dü~man tarafından 
yııpılan hava ııkınında ban evler haııara 
u~ramı~tır. Yerli halktnn dört kişi öl
mfüıtür. 

yaymış, fakat bu habere kaynak olarak ----
Vişiyi gösterm~ti. Bu sulh haberi Ber- ::l d Vt :ıt~ fer h~:;tı 
]in tarafından yalanlanmıştır. Berlin Dublin, 11 (A.A) lrlandanın 
Avrupa nizamının, Viyanada Yeşil masa Kook, lmeran ve Keny vflayetlerinde 
üzerinde değil, fakat harp meydanlnnn- sular taşarak. bir çok hasarlara sebebi
da halledileceğini söylemiş bulunuyor. yet vermiş ve hnvvan süriilerini götür
Çörçil de nutkunda harbe sonuna kadar müştür. Demiryollnrı işliyemez bir hale 
devam edileceğini knt'i olarak söylemiş gelmiştir. 

ve hiç bir zaman Hitler veyahut Nazi -·-----
Rejimini temsil eden her hangi bir Na- A kd • d J J 2.İ hükilmeti ile sulhu yapmayacaaını' enr z e ta -
biJdirmiştir. 

Her iki tarafın da bu ifadcJerinden k f • ı • 
harbin devam edeceği pek gUzel anlaşıl- yan 8 ) est• 
maktadır. 

B. L1TV1NOFUN SEFlRIJCl • • h 
Moskova tarafından Litvinofa Vaşing- 010 Jm 851 

ton elçiliğinden başka Hariciye komiser 
muavinli~i de verilmiştir. Bu bir az da 
tngilterenin Vaşington bUyUk elçisi 
Lord Halifaks durumuna benzemekte
dir. Bu ise, İngiltere ve Rusyanın Va
şingtona ne kadar ehemmiyet atfettik]~ 
rini gösterir. 

AMERtKADA FlAT 
YOKSELMESl 
Arnerikada bir kaç aydan bcrl başla-

an fiat yükselmesi endişe verecek bir 
duruma varmıştır. Amerika hükümeti 
fintlerin daha fazla yükselmesine karşı 
tedbirler almaktadır. 

POLONYA VE CEKOSLOV AK.YA 
BtRLEŞtYORLAR t 

---·---İngiliz er de, ital11anlar 
da mulırioler 
lıaybettfiler .. 

Londra, 11 (A.A) - İngiliz bahriye 
nezaretinin tebliği : Alınnn yeni rapor
lar 9 son teşrinde bir İtalyan gemi ka
files:nin tam imhasiyle neticelenen gece 
hücumunda iki İngiliz muhribinin batı· 
nldığını ve diğer birinin hasara uğradı
ğını tesbit etmektedir. İtalynn himayc> 
gemilerinden geri kalanlar sonradan de
nizaltılarımız tarafından yakalanmıştır. 
Yapılan torpil hücumu neticesinde iki 
İtalynn torpido muhribine isabetler ol
muş, diğer birinin battığı görülmüştür. 

Britanya den!z kuvvetlerinin 9 son 
teşrin hareketini bildiren pazartesi teb
liğindeki ilk raporlar yalnız bir muhri
bin batırıldığından, diğer birin!n ağır 
yaralandığından bahsetmekte idi. 

Londra. 11 (A.A) - Bahriye nezare
tinden bildirildiğine göre kral altıncı 

::111111111111111111111111111ım1111111111111111111111111ıı: c:r.alh • l = = ..Jı ıayıa arı 
~ Bir tahliye ~ • ,--

~ Italyanlar Ak-1 lnsrilizlere ı[Öre 
~denizde en mü-i Almanla r Tür-
1 him kalelerini i kiyede de 
I_ bır~tılar I_ f aali?ette 

B MUSSOLINI FEDAKA-R Londra, 11 (A.A) - Taymis gazetesi 
• • :: •Bcrlin sulh lisanı olarak yeşil zeytin 

LIKLARIN SONU ZAFER § 1 

~~~ ~a~lıyor• başlıklı makalesinde di-

OLACAGıNI SÔYLEOI - "Almanya Türkiyede de sulh faaliyet-
- !eri yapmaktadır. Bu faaliyetler netice-
§ Londra, 11 (A.A) - Mussolini· E sincle harp devam ettiği takdirde Al
: nin <Akdenizin en mühim halyan E mnnya, harbin mcsuliyetini İngiltcreye 
E kalesi> diye tavsif eylediği Pantel- § yüklemek istemektedir. 
§ larin adasını İtalyanlar tamamiyle § Bir sulh oyunu oynnnmakta ve Tül'
:: tnhliye eylemiştir. Bu adaya uğra- =: kiye de sullıpervcrliği ve asil bir millet 
E yacak vapurların İngilizler taarfın- E olması hasebiyle vazifeye davet edil
Edan batınlmasından korkulmaktadır.E mektcdir. 
:: B. MUSSOUNININ § . Türkiye cümhurrcisi, nutkunda har-
: BEYANATI E 1 hın fecaatinin a.rtabileceğini ve uzun 
§. Roma, 11 (A.A) - Mussolini ~ süreceğini söyledikten sonradır ki 
E dün Napolide parti reisinin ve par- E memleketinin sulh vazifesini görmesini 
§ ti siyasi ıeflerinin vermiş olduğu§ mevzuubahls etmiştir. Bu sözün sahille
§ bir kabul resminde §u beyanatta E 1 ri bir sulh konferansına çok elverişlidir. 
; bulunmuştur: := Fakat Almanya bu sulh tekliflerini öy
E c- Harp hareketine bilhassa ma-§ le bir şekilde yapmaktadır ki icabında 
:: ruz kalan cenubi ltalya halkının di- Ei tekzip edebilmekt~ mtisküll\t çekmiye-
E siplini muhafaza edeceğine ve düt- § cektir.• " 
E manı hayal sukutuna uğratacağına := ALMANYANJN TEKZİBİ 
E daima kaniim. Bugünkü fedak&r· E Berlin 11 (A.A) - Yan resmi bir 
§ lıklann mükafatı zafer olacaktır. E kaynak~ bildiriliyor : . 
E Bu zafer Akdenizin kalesi .. ola.n Na- § 1 * - Bu harpte sulh için Almanya 
: poli halkını ve onun endustrı gay- : yoklama yapmamaktadır ve sonuna ka
E retini çok yükseltecektir.> § dar harbe devam edebilecektir. Bu har
;;.ıııımııııımıımmııııımımıımmmmuımnE bin tarihinde sulh içln yoklama kelime

Amerikada harbedoğ
ru yenı hatveler 

---·---
Gemilerin ,;ilah-
landırılmasına 
kara.r 
mek 

veril-
•• uz ere -·-Nevyork, 11 (A.A) - Amerika 

bahriye nazın kongrede ticaret gemile
rinin ııilahlandınlmaaı yasağmı kaJdmr 
kaldırmaz gemilere yerleftinnek üzere 
şimdiden Amerikan limanlanna top yığ
rnıfbr. Reiıı Ruzvelt kanunun nihayet 
ı>erıembe giinü meclisten çıkması için 
bazı teıebbüslere airiımiıtir. Bu suretle 
yakında Amerikan gemilerinin anlhlan
m&!J ve harp bölgelerine girmesi imkan 
dahiline ginniı olacaktır. 

Vaşington, 11 (A.A) - Mümessil
ler meclisi nizamname encümeni bita
raflık kanununun tadili hakkındaki mü· 
zakerelere sekiz saat ayırmıştır. 

300 MiLYON DOLAR TAHSiSAT 
Vaşington, 11 (A.A) - Ayan mec

lisi devriye ve mayn gemisi olarak kul
lo.nılmak üzere 400 küçük geminin sa
tın alınması veya yapılması için 300 
milyon dolarlık tahsisatı kabul etmiş
tir. ------·-----Cenubi Amerikada ka· 
bul edilmiyen yahud'1er 

Riyo dö Janeyro, 11 (A.A) - Kabot 
de Momo İspanyol vapuru ile gelen 42 
yahudi mülteci hi~ bir limana çıkama
mıştır. Vapur Janeyrodan hareket eder
ken üç defa hareketini tehir etmek mec
buriyetinde kalmıstır. Bunlar ne Vahl
jaya, ne de diğer bir şehre çıkamamış
lardır. Mültecilerin bir İngiliz mUstcm
lekesine çıkanlacaklan sanılıyor. • 

-----
Osloya ~ok Alman 

aralısı gelivor 
Londra, 11 (A.A) - Norveç ajansı· 

nın bildirdijtine göre son haftalarda Fin
landiya cephesinden Osloya çok Alman 
varalısı geliyor. Demiryolu boyundaki 
Alman nöbetçileri halkı yola yaklaş
maktan menetmektedir. 

--~~-·-----Makin eve 
' Prilirken 

si bulunınıyacak, yalnız Alman zaferle-· 
ri yazılacaktır .. • 

Ahnan hariclyecisinin sözcüsü Şmit, 
Almanlann sulh için sözde yoklamalar 
yapbkları hakkında Amerikadaki de. 
vamlı .şayialara yukarıdaki sözlerle mu
kabele ebniştir. 

----4/N"""·----~---Son İngiliz ve Alman 
hava hticmnları 

Londra, 11 (AA) - Hava nezare
tinin tebliği: 

Sahil servisine mensup tayyareler 
Norveç sahillerinde keşifler yapmış ve 
büyük bir ticaret gemisine bombalar 
atarak tam isabet elde etmiıılerdir. 

ALMAN HOCUMU 
Londra, 11 (A.A) - lngiliz hava 

ve dahili emniyet nezaretinin tebliği: 
Dün gece. karanlık basarken bir tek 
düşman tayyaresi lskoçya hududu ya
kınlarına ynnş:pn bombalan atmıştır. Ha
sar yoktur. Bütün geee icindc kayde de
ğer haska hlc bir şey olmamıştır, 

Berlin, 11 (A.A) - Alman baş ku
mandanlığının tebliği: 

lnsdlterenin cenup doğu kıyıları açık
larında giindüz oldukça büyiik üç şilep 
bombardıman tayYarelcrimizin attıklnn 
bombnlarlann isabetiyle imha edilmiş
tir. J3unlar o derece ciddi ha~arn uğra
mı§lnrdır ki bunlara kaybolmuş denebi
lir. 

Jngilterenin doğusunda yiiksek fırınlı 
bir fabrikaya büyük çapta bombalar isa
bet ettirilmiştir. 
----~QI~---~ 

Finlerirı . sı~lh 

istemed:ii 
anlasılıvor ---·---Fin ticGPet nazırının 

AmePU!aya f.Jönderdl· 
' ği telgraf •• 

Ncvyork, 11 (A.A) - Finlandiya ti
caret nazın Tanner Amerikan - Fin dost 
luk münasebetlerini inkişaf ettirmek için 
1940 da kurulmuş olan cemiyete gön
derdiği bir te1grafta diyor ki: cFinlan
diyanın Sovyetler birliğine karşı yaptığı 
mücadele bir başka devletin garanti 
edemiyeceği Finlandiyanın emniyeti 
için yapılmaktadır. Finlandiyanın em
peryalist hiç bir hedefi yoktur. Bu har
be Finlandiyayı Sovyetler birliği sok
muştur. Finlandiya başka türlü hareket 
edemezdi. Sovyetlerle harbimizde Ame
rika geçen kış bize muhabbet göstermiş 
ve müzaherette bulunmuştur. Fakat bize 
askeri emniyeti verememiştir. Hür Ame
rikanın bizi şimdiye hdar büyük dev
letlerle sakındığımız harbe ginneğe mec
bur etmiyeceğini ümit ederiz.> 

Harpten sonra dünyanın ve bilhnssn 
Avrupnnın ne vaziyet alacağı hakkında 
yalanlar kurulmaktadır. Meselfl, Lond
rada bulunan Polonya ve Çekoslovakya 
hükümetlcri arasında bir konfederas:von 
kurulmak üzere olduğu anlaşılıyor. ·Bu 
husustaki beyannameye göre Konfede
rasyonun kurulması Polonya ve Çekos
Jovakyanın menafiine muvafık olduğu 
neticesine varılmıştır. 

Harbin neticesinin henüz tayin etme
diği bir ı::ırada orta Avrupa vaziyeti hnk
kında karnrlnr alınması belki de mev
simsiı: görülebilir; fakat bu iki devletin 
ayrı, ayrı y~jayam:yacaklnrını takdir et
mcl<>ri :l\ nca dikkate değer bir hfidise
dir. 

J orj deniz albayı Adcove Ak denizde 
İtalyan filosuna karşı kazandığı muvaf· • 
fakıyetlcrden dolayı Bain n!şanının ş().. 
valye rütbesini tevcih etmiştir. 

Bir Alman korsan 
gemisi batırıldı -·-Nevyork, 11 (A.A) - Pasüikte faa-

Tannerin bu telgrafı. Fin - Amerikan 
cemiyeti reisi Preston Dovisin Fin1andi
yanın alacağı vaziyet hakkında teminat 
istiyen telgrafına cevabıdır. Tannerin 
bu beyanatı Amerika hariciye nazın 
Kordel Hull tarafından yapılan ihtara 
Finlandiya hükümetinin vereceği ceva
bın mahiyeti hakkında bir l§aret olarak 
telakki edilmektedir. 

-- ----·-----Lon drada büyük bir 
!!f:Çit resmi yapıldı ---·---Londrn, 1 1 (A.A) - Londra bele-

diye reisinin vazifeye başlaması müna
aebetiyle her sene olduğu gibi yapılan 
askeri tören esnasında dün heybetli bir 
askeri geçit resmi yapılmıştır. Bu geçit 
resmi. hnrptenberi yapılan geçit resim
lerinin {'n b<i.> ii~ü olmuş ve Britanya 
kuvvrtlerivle Avrupa devletlerine ve 
müttr fiklnre oit kuvvetler buna iştirak 
f'tmişlerd ir. 

l .ondra. 11 ( A.A) - Britanya hü
kiiıneti 60 vr.ya 65 yaşına kadar sıhhat
ta olan bütün erkeklerin harp gayretine 
iştirakini temin maksndiy],., hir pl;ıq ha-
71Ylamı:ık t?.dır. 

İngilizler yeni ma val· 
lakıyetler kazandılar 
Londra, 11 (A.A) - Bahriye nazır· 

lığının tebl!ğl : Akdeniz kumandanlııfı 
emrinde bulunan denizaltıların yeni bir 
muvaffakıyetini bildirmiştir .. Düşmanın 
asker ve mühimmat yüklü 4 nakliye ge· 
misiyle iki yelkenlisi batırılmış ve si
lahlı iki ticaret kruvazörü ile iki iaşe 
gemisi oğır hasarn uğratılmıştır. 

Tahrip edilen dört gemiden ikisi tor
pille batınlmıştır. Dört gemiden birisi 
büyük bir nakliye vapuru, ikisi de orta 
büyüklükte vapurlardı . Bu orta bliyük
Jüktc ohm dördüncü vapur torpille ba
tırılmıştır. 

Batırılan iki yelkenliden biri Nazi 
bayrağı taşıyordu. 

KaCileleri İtalyan karuvazörleri hiına
ve etmekte idi. Bunlardan biri aşağı 
yukarı 8000 tonluk, diğeri de Di Paler · 
mo Dita sınıfından 5000 tonluktan fazla 
idi. 

liyette bulunan ve Amerikaya kauçuk 
ve kalay götüren 4793 toniHltoluk Silva 
Flama adındaki Norveç motörlü gemi
sini batırmış olan korsan gemisi kendi
sini bekleyen akıbete çabucak uğramış
tır. Ncvyork askeri mahfUlerinde dün 
akşam dolaşan ve teyit edilmeyen haber
lere göre bu korsan gemisi İngiliz ve 
Amerikan gemileri tarafından yakalan
mış ve batırılmıştır. 

- - --
' ngiltere ye Alman ha. 
va taarruzları azaldı 
Londra, 11 (A.A) - İngiliz Hariciye 

müst~arı Lord Sherwoodun dün neşret
tiği bazı rakamlar İngiltere üzerindeki 
Alman hava faaliyetinin azaldığını göze 
çarpacak bir surette belirtmektedir. 
1940 Eylülünde Alman tayyareleri bil
yük Britanya Uzerinde 19.000 taarruz 
ı:çuşu yapmışlardır 1941 Eylülünde bu 
mikdan 15000 e düşmUştUr. 

-----
ATLANTİKTE 
iki vapur daha battı 
Nevyork, 11 (A.A) - lngiltere he

sabına c;al~makta olan 5283 tonil:toluk 
Evroıı Yunan vapurunun Atlantikte ba
tırıldıih denizcilik mahfilJerinden bildi
rilmektedir. Maruskos Pat~ros Yunan 
şilebi de Ternöv sahili açıklarında kara
ya oturmuştur. Bu şilebe kaybolmuş na
zariyle bakmak gerektir. 

PaMama._ i~~anva 
~e!irilfti i temi~or 
Panama, 11 (A.A) - Burada neşre

dilen resmi bir tebliğe göre İspanvanın 
Panamadaki elçisi kont Balenin Pana
mada bulunması istenilmemektedir. 

Mumaifoyhin yakında fspany:ıyn dön · 
mesi bekle:ıiyor H 

arsamba J~ 

Parti Meclia grubu toplandı 

Hariciye, . Müdafaa, Tii' 
caret ve Iktısa t Vekil

i eri izahat verdiler 
Ankara, 11 (A.A) - Cümhuriyet !eri anlaşılnuş, riyasetçe seçim sonu JııF 

Halk: partisi Meclis grubu umumi heyeti yete arzedi.lmiştir. 
11/11/941 salı günü (Dün) saat 15 te Bundan sonra kürsüye gelen Har~~ 
Reis vekili Hilmi Oranın reisliğinde toP- vekili Şükrü Saracoğlu dünya sil'~ 
landı. Ruzname mucibince Parti haysi- durumunu ve bu meyanda bizi •. ~ 
yet divanı seçimi yapılmı.ş ve Dr. Mus- ve rakı1!-dan al~adar .. eden hn~ 
tafa Cantekin Çorum İsmail Kemal A tafsılen izah etmiş ve soz alan mu~,.,,. 

. ' Y· dit hatiplerin temas ettikleri mCVZU"':"_ 
~k Çorum, D.r. 1?rahim Toli Öngelen hariciye vekili ile birlikte Mim ~ 
Dıyarbakır, Alı Rim Tarhan istaDbul, faa Ticaret ve İktısat vekilleri de (,I' 

Zi.:ra Karamürsel.İstanbul, Recep Peker va~lar vermişler, saat 18 de toplaJ>tl1' 
Kutahya ve Nacı Dcmirağın seçildik- son verilmişür. 

Milli Şefin yıldönümü 
ve Istanbul gazeteleri 

Jstanbul, 11 (Yeni Aen) - Jnönü
nün cümbur reisliğine intihabının üçün
cü yıldönümü münasebetiyle bugünkü 
gazeteler büyük başlıklar altında, mem• 

terakki ve inki,allaıı tebarüz ~ 
tedir. Gazeteler, Türk milleti •~ 
ki aarııılmaz ve aynlmaz birliğe de 
hassa ipret etmektedirler. 

leltetimizin üç yılda mazhar olduğu 
oacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaııı 

Doktor Refik Saydant 
bir ay istirahat edecek 

~~--~~~~~--s•s-----------------
Ankara, 11 (Telefonla) - Başvekili- yann (bugün) teayyun edecektir· J)I'• 

miz Dr. Refik Saydam istirahat etmek Refik Saydam mezuniyet devre.sini ~ 
maksadiyle bir aylık mezuniyet almış- mek üzere önümüzdeki gUnlerde §ebıi' 
tır. Başvekilimize mez\lniyetinin deva- . d yrıl caktır 
mı sırasında vektılet edecek olan vekil mız en a a · 
~J:Y~~ .. ~·~.:oouaoaaaacaaaaaaaacaacaocaaaa ~oo"' 

Demiryolu borç tahvil-
leri tamamen satıldı 

Ankara, 11 (A.A) - Mnliye veknle· 
tinden bildirilmiştir : 

7 sonteşrin 941 de başlıyarak 15 son 
teşrin 1941 akşamına kadar devam et
mek üzere satılığa çıkarılmış olnn yüz
de yedi gelirn 1941 demiryolu istikrazı
nın beş milyon liralık birinci tertip tah-

villeri halkımızın fcvkal&de ra~bcti !! 
yesinde ilk beş gUn zarfında tanı3j;1 
satılmıştır. Dah!ll istikrazlıırunızın ti" 
zaman muvaffakıyetle kapanmasını 
min eden vatandaşlara bu defakine. ~ 
terilen Ustün rağbetten dolayı teşe~ 
ve ihracın bu akşam sona erdiği 
olunur. 

Istanbulda iaşe teşki
latı değiştiriliyor 

lstanbul, 11 (Yeni Asır) - Şe;::' - Heyeti velti}iye an olunan ye,J 
mizdeki iaşe teşkilatının tanzim edilme- teşkilat projesine göre lstanbul t-~ 
si için Ankarada temaslarda bulunan müdürlüğü lağvedilecek ve yeripe ge 
valimiz doktor Lütfi Kırdar lstanbula salahiyetli mıntaka iaşe müdürlüğü ~~ 
dönmüştür. Vuku bulan beyanatında ez- rulacaktır. Fiat mürakabc komisyoJ\U 
cümle demiştir ki: da yeni bir ıekil verilecektir. --~ 
~.,.~~~OCQCCCIDDCIClaeGc:ıcıcıccaaoccoccıcıaa~-

M i //et Meclisine gelen yeni işler 

Ankara, 11 (Telefonla) - FevkaHide j Ayrıca belediyeler bankası ]taııull\J" 
vaziyet dolayısiylc bazı vergi ve rüsum- nun değiştirilmesi hakkında hUktiıJle' 
lara zam icrasınn ve bazı mnddelerin fiat 1 cı· b~ k ıe ih ~ - ı.dlt• me ıse ır anun .. y ası v~~ 
rnevzuuna alınmasına dair kanunun 1 ,. .. .. .. • • ~ 
8 inci maddesi ile muvakkat birinci mad- Mer ı hukümlere gore banka işttrak 1" 
desi hükümlerinin hudut ve şumulünün sesini zamanında teslim etmeyen ~w 
tefsir yoliyle tavzihi talebine mütedair diye reisi ve muhasipleri hllkkında ~ 
teskere meclise verilmiştir. 1 bat yapılması Jhım gelmektedir. ~ 
·~...ooaoocıcıcıacıcıcıcccıacıccccıcıcıccıQOOOOOQCICICICICICIDCIDCIDOO 

Kahraman oskerlerim;ze hedi yeler 
Ankara, 11 (Telefonla) - Askerlerimize kışlık hediyeler temini için 1-J:, 

dım sevenler cemiyeti ile k.ızılay iş birliği yapmağa karar vermiılerdir. }-le"' 
yeler bu iki kanal vasıtasiyle kabul edilecek ve askerlerimize gönderilecektlt' 
QIOO::.O.::ıoı:>ecıoı:ıoı:ocıocımcocıocııocııocııocıocıoaoooocıococoaocococox.coMM'°'~• 

ltalyada iki suikast ı Atlaotiktikte yeıı• 
ve tevkifat Amerika n üsleri 

Roma, 11 (A.A) - Dün bayrak indir- Nevyork, 11 (A.A) - Amiral S~ 
me törenine giden avcılar tllmeni üzeri- bir nutkunda şöyle demiştir: ~ 
ne 3 bomba atılmış ve 25 kişi yaralan- Şimdiye kadarki tedbirlerle A~ ısı" 
mıştır. Ayrıca bir asker kamyonuna da te tehlikesiz seyrü sefer temin edile &e
makineli tüfek ateşi açılmış, bir kaç ki- miş ise bu, Birleşik Amerikayı bıJ 1'1"' 
§İye kurşunlar isabet etmiştir. Suçlu di- Lizdeki mühim bazı adalarda usıer 
ye 150 komünist tevkif olunmuştur. mak mecburiyetinde bırakacaktır· 

--- --
Alrikada iki Alman 
Hava akını... 
Berlin, 11 (A.A) - Alman başlru

mandanlığmm tebliği : $imali Airikada 
savaş tayyarelerimiz Marsa Matruhun 
doğusunda bir İngiliz tayyare meydanı
na infilak ve yangın bômbalariyle hü
cum etmişlerdir. 

Roma, 11 (A.A) - İtalya umumi ka
rargahının tebliği : Alman tayyare te
şekkülleri Tobruktaki askerl hedefler 
üzerine bir çok yangın bombalan at
mışlardır. Tahribat yapılmış, bUyUk 
yangınlar çıkmı§tır. 

--- --
AFR:iKADA HA.ili' ._,ı 

Roma, 1 1 (A.A) - ltalyan utı' 
karagahının tebliği: ~ 

Şimali Afrikada düımanın 'f ~ 
cephesinde bazı meV7.ilerimize h ,.V 
t~ehbüsleri muvaffakıyetle pUskiİ ~ 
müştür. Düşmana büyük kayıplar ve 

rilmiştir. Bazı esirler ahnmııtır. ·tlJ#,' 
Doğu Afrikada Tutabak ınevııl;.tı' 

düşmanın yeni bir hücumu P~,.tıl
mÜftÜr. Bir düıman tayyaresi dt 
müftür. 


