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ilan münderec.ıtından mesuliyet kabul edilmez .. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet ese-rleriııin bekçisi sabahlaı ı çıkar siyasi gazetedir YENi ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

abinede iki değişiklik 
Hazırlık 
Devresi 
---·---.. !ngUtere bir deniz ap· 

.. hareketine henüz ha· 

Milli Müdafaa ve Münaka
lit Vekilleri istifa ettiler 

:a'-:':...:ö:n;.'!:~ C eneral Ali Riza Artı,nkal Milli Müdafaa, Amiral 
'-ıyor. Kaqı1tkh 118

• Fahri inlik te Münakalat Vekili oldular !o-.:l'blldal'lll neticesi ..,._ · ,....esinin tutanmasma 
'-Y• tatanmamasma 

bambaşka o lacak · 

Oyıe anlışılıyor ki orduların karşılık

Her iki istifanın da sebebi, Relab vapura badlsesl talddlEatUI• selA· 
metle ceryanını temin etmek anasadar 

• r~~~~~-~~~ .~~~J 
h Yorgunluğu, kışın kendini göstermeğe 
itaŞlayan zorlukları dolayJsiy1e Al
lraan - Rus savaşı bir duraklama devre
libe- girmiştir. Leningraddan Rosto(a 
'-dar göze çarpacak bir kımıldama 
~ur. Yıldırım yürüyüşleri kesilmiş
tlt. 'Yalnız Kıı:ımda önemli ba~arı1ar ka- ~ 
~ış olan Alman 'kuvvetlerinin kova
~a hareketlerinden bahsediliyor. Hat

B. Cörçilin ye
ni bevanab K.ercin ce- oskova ya 

~ 

h arbe devam etmelı 
lnıauıantla defiftiri. 
/ecelı laiç bir py yofı 

nup kıyıla- kınında du-
• bu kovalama hareketinin de, yarım 
lidanın küçüklUğUne bakılırsa, uınu1du
bndan daha uzun sürdüğü sanılabilir. 

rılıa varıldı um düzeldi 
Alman Gene) Kurmayının bu duru

._ böylece boyurı eğdiğini ve yeni te
"hbUslerde bulunmayacağını söylüyor 
~Jiz. Yarının ne olacağı bilinmez. Biz 
Iİirünen bugüne gözlerimizi dikmis bu
ıunuyoruz. Şimdiki halde görünen şu
._: Leningrad d~anıyor, Moskova da

-----~ . •·~~ 
IMJ de tlısts llfll'I Leoinaradda Rusla- Rostof • Tallanrog 
luutelEetler mMBddln "" 
olacak rın pşırtma hare- arasında harp şid· 

Londra. 12 (A.A) - Royter ajanu k k k Jd d 1 d d • 
Yor, Rostof dayanıyor, hatta ana 

.,..~ .. ~·n çok gerisinde kalmr!j olan Si
ıpol ve Kerç de dayanıyor. Bunlar 

ana dursunlar, iki taraf da hazırlanı
lar. Yannın yUzil bu haZJrlıklarda 

bildbi7or: Ba,vekil Çörçii panamento- eti 8 İm il 1 et e .. vam e ıyor 
nun yeni çahoma de'YJ'eeinia açdıp mG- • - · -

B. CEVDET KERiM tNCEDAYI nuebetiyle yaınlaut tenmtlere ce.ap _ __._. 
Ankara, 12 (A.A) - Refah vapuru vennit ve uzun bir nutuk .öyliyerek hu l'lılw Ol:JI• ÜIJ ....... ..... wı-

bid!sesi dolayısiyre, veklletlmne men- arada demiftir ki: lle........,e.,,,. ~ ............ ltalde 
sup .yilksek. riithede Qlbay ve memur- - Harbi sonuna lı:adar götürm~k hu- ""--...._. .-6ı9 ~.u flepf~.w._.ar 

veya ateki tarafın gösterece~i iis fardan a1Akalı görülenler hakkında tah- ııueunda ne kabinenin. ne de tuttugumuz a llffA:'ns -..ap CUNU• ~ı~·--,,_.-:•' 
kikata baslanılması münasebetiyle MilD sistemin değiştirilmesi tnevzuu bahis Berlin. 12 {A.A) - Alman baş ku- Londra, 12 (A.A) - Yabancı ha!m '1aıe göre biçimlenecektir. 

~ hazırlığuıın çok biiyük kay
~ oldulu IU götilrmez. Almanya

kendi endtıstrisi fuıtün ve yaygın 

Müdafaa ~eltili Safvet Arıkan ve müıu- deiildir. Hökiinı'et pu1-blentorti Qiii mandianhiuun T-1 tel>Jllf: Kmmda toplanbmıda beyanatta bulunan $(,yyet 
ka18t vekili Cevdet Kerim tncedayı liıaliyeı halinde hıtecaktrr. Alman - Rumea btaJ.n tlddetli td!p 8lxW B. Loznsld Moalı:~~ .. ~mJa-
tahkikatın aellmetle cereyanı balnmı& CEMi ZAYIA11 muharebelerinden eonra Kerçln cenup nnda durum~ ~o':' ha~d.~ düzülm~ı ol-
dan istifalannın kabulUnil Başvekllden B. Çörçll Mayıs sonunda biten dört kaywma vamutlardır. Alman hava UT• dulunu bildırmıttır. Sözcu şun1al' ı1've . Buna Fransadan Ukr.ıynaya kadar 

ladıklan bUtUn memleketlerin en
~~1erlnl. tek sözle aşağı yukarı bü

Avnıpa endüstrisini katmıslardır. 
~anlann i§i metod1a yilrUtmekteki 

:rica etmişlerdir. Bu iatifalar dön kabul ay iç.inde ticaret gemileri kayıplarlDID vetleri Sivutopol ve Kerç ve Anopa JI- ebnlfth: . . . __ LL 

edilmiştir. iki milyon 220 bin lonillto oJduianu manlanm çok tesirli olaral bom'barcb- - Alman ılerleylfl yalnız dur.-&.1& 
Milli Müdafaa vekilliğine Manisa Ye eylüde biten dört ay içinde i9e 7ff mana devam ediyorlar. . kalm!'llllflar .. Ayni zamanda Rua kuv-

mebusu Emekli General Ali Riza Artun- bin toniitoya indiğini söylemit ve mih· Tulanm ceı.up kesiminde Alman pl- veten her sün lraıp taarruzda geçmek.-

çleri de herkesin bildiği bir şeydir. 
aebeple Almanlar §imdi duraklasa
bile Bahara çoğalmış vasıtalarla çık
~ beklenebilir. Almanların zayıf 
.~ iae bUtUn bu endüstrinin hava hü
~rına oldukça açık bulunması, ça
~k kollardan çoğunun silah altında 
~ması, işgal altındaki memleketler
' bolca kuvvet tutmağa me,·1>ur kalma

kal \'e mUnakalit vekilJiiine de Samsun ver devletlerinin hu eon denede hab· yade ve tank teteilülleri hlr Sovyet tU- - SONU 4 tl'NCO SAHiFEDE -
mebusu Emekli Amiral Fahri tnlikin nlm11 veya hwa uiı'ahlnı11 gemi ka- menini aarma h&caım,e mail6p etmlt- · ·- · - · - ·- ·- ·- ·- - ·- - • • -
tayinleri yüksek tasdika iktiran etmi§- yıplannın bir milyon tonu geçtiğini DA- lerdir. Bir çok e.lrler, 91 top ve diler 
tir. ve etmiftir. harp malzemesi ele geç~. 

MlLLET Mııx:üSiNDE - - SONU 3 CNct) SAilİJl'BbE -:, • - SONU 3 'ONC'C SAHiFEDE -

'-dır 
~ı tarafta Rusyanın, Dritanyanın 

'- Amerikanın hazırhklan vardır. Al
~ tebliğlerinde imha edil n Rus or
~nndan sonra bu memlehtin çok 
~Janamıyacağı, Fransız bozgununun 
:!-\ll'ada da tekrarlanacağı sanılmıştı. 
~le olmadı ve Rusyanın, kayıpları ne 
:-eclar büyük olursa olsun, bunların boş- Yeni Milli Miidafaa V t:'k ili General 

Ankara, 12 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Mazhar Germenin baş
kanlığında toplanm\§tır. Bu toplantıda 
Denizli mebusu Necip Ali Küçü.ka İçel 
mebusu Emeldi General Cemal Menin
li, İstanbul mebusu Hakkı Şinasi Erel 
ve Tokat mebusu Sıtlu 'Olkenin öldükle
ri hakkındaki Barrekilet tezkereet o~l,ID
muş ve hatıralarını tazizen bir ~ 
ayakta süküt durulmuştur. Mecllsın 
gündeminde görüşülecek başka .bir me
sele olmadığından Pazartesi gUnU top
lanmak üzere içtimaa nihayet verilmiş
tir. lıalunu dolduracak yedek kuvvetleri ve ALl RIZA ARTUNKAL 

~mesi olduğu anlaşıldı. Demek olu- --·---·--- -·------·- - - ·-- · - - "- · - · - · ·-· 
~l' ki. elden çıkan endüstrinin arkasın-

Yer sarsıntısı • milyonluk orduları besleyecek ba!j
~ endüstri merkezleri de Sovyet Rus
~ da varmış simdi Amerika V(' tngilte
~in bu memlekete ne derece tesirJi 
bi:dunda bulundukları veya buluna
~~n belli değildir. Fakat Rus cephe-

~tn dayanması Sovyetlere, kendi kay- Erzı·ncaıı vı·ıaA yetı• du··n ~yle de olsa durumlarını düzelt-
..._k imklnını verebilir. 

'lırnerikalılar hem Sovyetleri, hem b f 
1 

k • d 
tltanya İmparatorluğunu harp araçla- e A t geçır e 

l'i)Je donatmağa çalışıyorlar. Amerikan 1 r e a e 1 

Amerilıa • Japon ya 
---· ---

•••••••••••• Karar vermek 
~isinin kudreti birinci sırada ge- T J d Al 
....... kimse tarafından küçümsenemez. u a a man-
'"nun yanında Britanyanın kendi ve 4 Jdi-u Jıdınllen yılı,. ddı, 15 IHdalldcqana öldO, 
~ratorluk endüstrisi vardır. Bütün " .. .--1 la 8 k•ıometre -e-
~ar Alman rndfüıtriJerinden daha 4 Ü G .... OlntaJı ÜZel'fi? '4 ,-.--1 IHll' r 1 Afllay ....,, .. GPfdı 
ı..;.llia~S:ca~ö~ii~ bakılm~a daha ağır Ankara,12 (A.A) - Bugün( dün) saat ·- · - - ·• • • - ·- - - · · ·- - ·--- - ·· ner•ıve abldı AnlePIJı ..... Scdll'I 

saab treldi 

~fsci ~ .. başlanuştır bile. İnl(iltere şim- 12.16 da Erzincanda şimalden cenuba R •Yft harbı" v· Ame ~ ..a&•~ı-.... .W."'ılh.-
-- dogwru 20 saniye süren ı:iddetli yer sar- U - "" • • • ......... _, __ Sv,-,,-P en hava kuvveti bakımından Alman- ,.. _ 

~-~le beraberliği kazanmıştır. Yakında sıntısı olmuştur. Orta okul binası içine riJıan yardımları Moskova 12 (A.A) - cKızıl Yıldız> Vqington, 12 (A.A) - Amerika 
~nlUk elde edecektir. Ama Alman- girilemiyecek kadar harap olmuş ve di- g&zetesbıe •cepheden gelen telgraflara bab!iye nazırı alha>: Kn~ks Rod.ez.iyada 
~ buna inanmıvcrlar. O halde. diyor- ğer bazı binalarda da hafif hasarlar vu- • göre Almanlar cepheye Yfniden taze Koaı yakınında yeruden lDfll edilen de-
~r. Sovyct müttefikleri bu kadar sıkı- ku bulmu!';tur. Hafif bir kaç yaralldan ı 5 •ı d ) kuvvetler celp ettikten aonra ~ niz ve hava ününün açıht töreninde hir 
il\ durumda iken tngiJizler garpta bir başka nül~ç:\ zayiat yoktur. Yer sar- •• yon 0 ar• hticum etınişlerdir Sovyetler ilk anJu.. nutuk e&yliyerek demiftir ki~ 
tıtpht- acarak neden onlara yardım et- sıntısmın mülhakattaki tesirleri hakkın- da çekilmek mecburiyetinde blınıtla. - Biıletik Amerikanm haklanna te-
t::rlar? Ya ellerinde iddia ettikleri da malOmat beklenmektedir. 1 k al •• sa da sonradan AbPaııJann IOI cenahla- ~vüz ede? Japon b!'eketlerini: artık 
l r ilah yok, yahut \'arsa bun1arı Erzincan. 12 (A.A) _ Vilayetimizde J m zeme 8 • rına yaptıklan şiddetli bir hücumla ~ h~emezlikten sclmeg~ clev~ edeme-
\IUanmasını bilmiyorlar. vukua gelen yer sarsıntısına dair alman manı ııekiz )dlometre geriye atm~ .f1Z. Karar vermek eaatı gelmipir. Ame-
bu .. .. b. bak d d ~ru olabi h ı ke 1..-----..J-1.: k" ı • d•td• dır rilta lntikam zihniyeti yerine adalete llt Ronış ır un an og - aber erden mer z IUUolU:IUJUl&A.l oy er- panş e 1 1 so' VYET on ........ TEBLl""t dayanan hakiki 'bir sulh teııis etmek için )i · Fakat lngiliuerin hiç bir i.,te acele- de mühim hasar olduğu, şimdiye kadar .n.a:&':J&U& u 

Be\'medıklcri malumdur. Bizim gibi dördü ağır olmak Uzere 36 yaralının te- --·- Moskova, 12 (A.A) - Sovyet tebll- dünyaya yol gö~termektedir. 
~r da ace-le ise şeytanın karıştığına davi altına alındığı ve 10 ölü bulunduğu li: Uzak prkta~. duru~. hakkında albay 
~ırlar. Dü~ünd!ikleı·i gerc~kten böy- anlasılmıştır. Ra.llaP lfacap fıdal....... Sovyet kuvvetleri cenupta faal bir Knob pnları aoy)emıttır: 
.a.:olacak ki B Çörcil Avam Kamarasın- . deucunll flacandap mukavemet göstermektedir. Bir hava te- - Son seneler içind• Japonya i~e 
~k~ beyanatıııcla ~unu bi1dirdi: İngiliz Erzıncan, 12 (A~) - Tercan kaza- ,•- pkkülUmüz 6 tank ve 174 yüklU kam- dostluk münasebetlerini m•thafaza içın 
~z kayıpları cok azalmaktadır. Bu sında hasar v_e zar~t yoktur. ~emah PIYOf'.-r yon tahrip etiniftir. A1manJaruı tank hU- 1arfettiiimiz gayretlerle bükümetmiz 
~le giderse gelecek sene - 1942 de - k?zas.ı ~~rke~ınde 1~ ev ve Çermik na- Vafinaton, 12 (A.A) - Ruayaya cumu, petrol şişeleri kuDanmak suretiy- milletler aruı münaaebctlerim!e timdi-
~~fiklerin elinde lüzumu kadar gemi hıyesı koyl~~nde bı~ kısım evle!' yıltıl- gönderilmek üzere 30 fabrikaya kıymet- le datıtılml§br. 7e kadar görülmedik bir sabır ve mü-
~k ve o vakit denizaşırı hareketlere nııssa. da nufus za~~tı olmamıştır. leri 15 milyon dolara balii o1an maki- Çete muharebeleri Beyaz Rusyada 1amaba göstermiftir. Japonyanın liberal 
Jbi.U~bilecektir. (İngiltere için biitün Ez:zıncan merkemım Handes! Ko~ ne ve aletler aiparit edilmittir. gittikçe fazlalaşmaktadır. ve aullı •ver unaurlariyle it birliği yap-
~~etler _ Alman istilA teşebbfü:ü Gödıler, ve Aleapalanges köylen kimi- ~ tık ve bu unaurlarla iı birliii yapmaia 

-leSna _ denaz.aşıncbr.) len, diğer bir köyde de üç ev yı!.ılinış- Budapeıte, 12 (A.A) - Macar - SONU 
3 

OMCO sAJdnDB -
- SONlt ı Pııd SAHİFWE - tır. 5 kişi ölmüş ve 28 kifi yaralanmıştır. - SONU f tlNcO ŞAJdFmt: - -

A ılıeri vaziyet ---·---
K erç düşerse 

RuR donanması 
Azak denizin
den çekilcek ---UMUMi VAZiYETTE llÜHIM 
BiR DEGlŞIKLIK YOK -·-Radyo gazeteıine göre; Moakova 

cephesinde kayde değer bir dejifikljk 
olmamış. muharebeler her iki tarahn d• 
küçük hücum ve mukabil hücum hare
ketlerine inhisar etmiftir. Bununla be
raber MoakovalUJI 1 70 kilometre uza
iuufa bulunan T Ulada pddetli muhare
beler oluyor. Almanlar burada bir ta• 
lwn muvaffakıyetler iddia etmişlerse de 
bUnlann mevzii mahiyette olduğu aanı
lıJor . 

Kalenin ıimal durumundan da yeni 
mal4ınat alınmam11br. 

DONEÇ VE KIRIMDA 
Doneçte Almanlar yeni bir taanua 

yapmı9laraa da yeni terakkiler kayde. 

- SONU 4 CNC'C SAHiFEDE -



SMIİl'E2 Jf ENi A.SJR IJ Sontesrin Persembe ıt•ı 

ŞEHİR HABERLERİ 

:sa:x z 

Hazırlık 
Devresi ---·---

-

TllRİRI ROMAN 

-- Herifi ne 
Yazan : Sahin AJıdaman 

Otomobil ve 
kamvon lastiii 
tevzi edilivor 

TiJtiin pi ya5asının açılmasına doğru 
(( ingiltere bir deniz aft'" 
rı hareketine henüz ha'" bir tebJigv zırlanmış görflnmöyor, 
fakat bunun için hazır· 

beslemeli? diye Vekaletin 
t • b kJ • lanıyor. Karşıbklı ha-• neşre mesı e enıyor zarhklarınneticesid .... 

KazGlarda ıel1Zi ifiıd cepllesi•ln tutmunasdl8 
lıayııwdıaınlar yapacelf -------------- nya mtmun-asw•a 
iaşe müdürlüğü vil.~yetimi.Un gaz, Bu sene ttltlln l iatleri nin müstahsili tatmin k 

Fakat ortada ma'hpuslan ıgôn!miyo- artı'k kuru bir posa haline girmiş buJu- benzin, otomobil ve kamyon lastiği ihti- edeceği ümit olunuyor göre bambaşka olaca .. 
ı .... Acaha ~aı bn .~ biçue Def- nu)'Or. Bu.~ ~k .olarak ;Yatalakta ol- yacını ve diğer ihtiyaçlannı temin et- tir. ,, 
terim- Bibeyin elencliyi ~ye bped.ı ~u. ~tesinin üzerinde, bir. )"3tl!nclan mek hususunda mUsbet faalyetlerine 941 - 942 yılı tütün mevsimine ginnif nispet.in ~ce ıfevkinde olacağı da ile-
ller •?- öteki yanına kımıldanamaz bır ''ntyette devam cY.lemektedlr. bulunuyoruz. Müsı.Mısiller büyük: bir riye sürülmiifl;ür. - BASTARAFI J İNCİ SAHİFıEDf. • 

o ...ı. derinden !relen bir ıtabm gü- }'atar durur r-~n L...-'--- bir '-~JI. ..n- .;a._.1.1.. C!l--'1..% Lı..=.: ;ıı __ 'L-... .,.--1.. r1" -ıı:__ ıvıı.L •• ~ il ~- miı ~wuu.n · parti ~in meraM.a piyasanın aç:dacağı g{lnün ies- Filbaldilıa tütünün maliyet masnBan Yani Çörçil demek istiyor ki: Şimdı· 
n&--=c U119'......_ ~ ..,.,. ..... -~.-. 1 - >ueYne 1 ıaiUllm ~yasının SOZUQ ı....1 • ..;:_ '1--'! ..:.J ~ • ·- dilın~ b"..t-• • 'L 1 . • bu L• L y1i i1h d k k k il 1 melttıe mif gi1ti ...,_ du.. Bu- ik~· ı.mumn muame~ uun m.....,. e ~~· ııwı ·ve ticaret \'CKa etmce ılAnmı bek- sene •uır ·na M'tmı$hr. Bi assa en ıtayn as er çı arnınk 't~bb sı 
~ nenş .aca~uaı:J~ _ ·8 herif b" . . . . d" bi baş Bu lastiklerden evvclA kazaların ihti- lemektedirler. amele yevmiyelerinde fark olduğu gibi yaparsak, belki muvaffak olabiliriz, f3· 

:. WHDa til.Jleri ıı1ibn Iİhi dim dik 'belkı ~du desen~ ~ ~ ~a~dan ya(iları ayrılmış ve teni ili için alakalı Tütün piyasasının açılacağı gün !halt- diğer lhususatt.a da ayni sUtttie büyük kat çok vapur kaybederiz.. Halbtt ki va
bir imle 8!Wi. Denit Melm.at ~ tezi ,.ok~ bu~~ icabına bakıverir- ka~lara. ~~at yapılmıfbr. Kazalarda kında şehrim.izdeki nl&kadarlara akset- farlt~~a ~lanma'ktadır. P!;!rlarınuz henüz böyle bir Jed:ıktırh~~ ti....,_ Wr 9es1e ~ haUNı de- siaiz... tevzıat sşın~ b,makıunlar .;:~cakbr. mif ma1wnat yoktur. Fakat çok yakın . Mü.stahsili .. ~~kadar ~~k en ınii- goze .aldıracak karlar çok degıld ır. Bek 
dl lı:I: Kab yiittkli acuze lbir a% durup dü- R~?~~ daın;~er. ve ıaltsner ~ın lastik günlerde ticaret rnkn1etinin bir tebliğ 'h~ h~b~r~ tutun :atışları hakkında hil- lerelım. 

_ Aw. Salt.aPM s.km bu.ram f&ndükten soma ıae.am etti: tev7.ıı ı~ı de dun ıntaç olunmuştur. ~ cy gününü . yi _ kümctımızın yaptıgı bazı anlaşmalardır. Bu sözler BA St.aliain yeni bir ce~ 
a. ...,,_ tıuwfi ılıln brmalla ittiha -u.ni •Wdan bJwealtı o1ar~1ı: çay Taksilere yapılan tevziat esnasında dikte ~ ~ tah.sil" t""t~ 1: e. Almanya bu sene ve gelecek sene mem- kurulması ge~ bilcliren söilerine bit 

= it ~!- &.--r MWe tek'tzı bir ~mm? ~şekerini 1Jir p>förler cemiyetinden üç kişilik bir he- ha~a tenvi~~s li ~ ~~n::yetı leketimizden )innişer milyon liralık tU- ee.ap sezi:ntisi ~r. BmM1an m,_.. 
yer..-_ u fabıca D,.rsum 'ft llCİllıe bmJR 0 yet davet ıedilerek enelce lastik :alm9' ~-lm kt d" Y yec ve- tün satın alacal""tır. Bun1ar:a :ait konten- la ştıtdıır ki Soı\7etler yeDi bir~ 
Uaıltba km.ıuaa ~ bu ~. malwt ~ ıcLı 1bir bç damla akıtır- bulunanlar listeden çıkarılm11 ve hi~ 1 

D'!'. e ır. . .. . . . . janlar ~yı"Jlm11 ve keyfiyet :v.ekAletç~ ifunid.ine bel hağlamadan daha bir zaınaıa 
acs -=a he ' 2 pklyet eilea bu yi!rek SIB- lastik almamış 'buhınaa :!5 taksi :için :t~- • un temas et~ ~~ .sah:hi alakadar ınakamlara tebliğ edilmiştir. kendi cepbelerirıi kendi kttvv~ 
ı-•ı1e1 .eler~ clir!. llerifüa hastahlma bire lbirclir. ziatta bulunulmuştur. bir zat, bıo sene tütün pıya!lllSlnm fıat Bir baş'ka .merrileket de aşağı yukarı 15 koruma ve 'tubna1t zcmmda bıraltda· 

Gewlledl ......... lııiirdeft Wl'e fırlat.. Matlemld 'pmlSt b!mıKt1 'Bunu bura- -·- 'itibarrıe mUstahsm tatmln edeceğini milyon kilo iyi kalite tütün satın alacak- ca.k.lar.d:ı.r. 
tıtı ...- ... blüaıha ..ı..mn kul>- r1a bO! 0aıpına nec1en yatınnatı! H~l~ivfı. r~isi d iin söylemişu.r. HaUa llatlemı geçen. seneki lır. Eğer auna - ~imdi ,göründt\ğu gibi • 
bele.rinde uzun bir Hela aksi uyandır- F~ daha başka zügürt misafirler de ." muvaffak o1ur'larsa Jmgiliz 'hesabt ıdelrd 
ıaqtı. lltıtbq lmcakan k~ bakışla- varsa hem~ haber ver. Umuml bir te- İtfaiyeye ait jQJerİ Üzüm Ve Jncir satıı/art durgun QlkUilir. F.a'kat bumı l.pramarlaf99 
nna .Den3t M'e*n• ~ireııek; miililt 7aptiını. • ~ <> ııaman tngilterenin kendisi jçin deıılı· 

- Yok, 11Canun deai. Hatırına böyle <Gör'Uyormn ki bi:ıüm misafirhane çok t .... ı _ • .L l t• aşın olmayan bir hare.ketle karşiiapnll-
leu ıe'1er gettııne. Sen lriç taWt!arda dofo ınr vaz1yette bulunuyor. f'AA )K e l 1 1 Si ki d S l :ihtimali !bile ,.ok Wmııı ~. "'61-
=~:anların kişnediklerini duymadın le;:~e:e:~ç~~:~liyiz ki yeni gelecek- - · - ngi iz ve ova ar a ~==~~tut! 

Ya upalan az gelm~. vahutta bmar Öyle delil mi, Derv~ Mahmut? .• Sen Belediye ~ diiıı iitiai,e merkezine mamasına bağlam. 
tstiyor olmalıdırlar bizim buraya geldi- ne dersin?.. Bu fikrim makul de~il gidcrelc ıteılin1tlerde bUhımnu,tar. ttfal- .. b b ı k Y.A. ğimhl fark ederek işte zıı:Janmağa bq- mi? ye teşkilatının ihtiyaçları ilzerinde duru- mu ayaatta u unaca 
Jadı1ar. Derv'• Mahmuclun dudaklannda .,,._ laralı: bunların teminine teşebbüs edil-.. - -~ E--n-•1MU1111ı•• ı 

Hele bunlardan birini lltdfp görelim. yet Jğrenç, kirli bir tebesstlm belirmiş- .. ~ ..... 
Bakalım, demi ne imiş adamcağızın!.. ti. Hemen cevap vererek dedi ki: tzmir jtfaiyesi, -diğer itfaiyelere model .... = R •ht ·1 Ar . 1 

Böyle diyen Gevherli banım Derviş - Beli Sultanım. .. Söylediğiniz söz te§kit eiecek bıiar maa1azmn çalqma- tiki~ üiim _...ıan durcua ti.~ iÇia Mnıbte c~S.- ~ US I il a IDln 'YI • 
Mahmuduıı kolundan tuttu. Onu çeke- tamamiyle yerinde ve çok isabetlidir. lan ve gayretiyle İıtmir muhitinde ga- sitıiii .- ıim:K -~ da pyaN dlr. Din.~- ... ~ ~ :;_- do··nı-1mu- mu-na~-
rek direklerin arasından geçirdL Bir aı. Benim hazırladığım bir cetvel var. Bu- yel aUsait !Mr temr lnrakın.ış'br. Ba:m.ar- diklcat Wr lııte' •rlik wud.r. Borsada mevcuttur. : O". 

ötede bulwıaıı ve avlunun sol tarafını nu zındana girm!!den evvel tertip etmi-:- la beraber llstik ve yedek parçalar lh-~ mumdd~ ıpjywJl. billıua A1maı.TJl)"B .ayrılıuı iDCk- <re iiziim E b t • ı t j ff 
lr.Jmllen işgal eden 'klrgir bir binanın tim. tiyatları azalmakta :otauğundan bunla- müsta'IWU ta!ıniıt edecek ıvaxiyd.te ıde- k.ontenjUllanna cdiııııce: Y.a- aL'B- ! f" 1 f" e g ra Br 1 
oıın.e rgitfhdl.. lstanbtıluo belli baŞlı zenginlerinden rm vaktinde lmıini ;b;p eylemektmir. iildir. gata DBW ~ La .,. &hı : j 

Burada sıra sıra pencereler ve bir çok bir ço~un isimleri bu cetvelde yazılı- Bel~ Teİai ~y.edeıı :soma Gar.,; Ozüm •bil.an g ısooo ~ incir bU9ft'k -a,.. Jin1ıık .&.dl' T.e İİG ~ i Aakara. l2 ~AA) - nktepis 
ufak bpı181' nrıh. BIWa bpdar blın dır. Bunları teker teker bir çalnnma santralda dn tetkıkntta bulunmuştur. abflan da 82 ibila çıunla lbalii olm..-~ iiziim illmç eıHec:dttlr. Bllntlll ~ ötiWlııin yrla&lLimU .mUnaselııetiyle 1 
Gem\r kanatlarla örtUlQ bulundukları gl- getirerek buradaki tuzağa dü}ürme'k is- Beiediy: H 1:_.t. .. d tur. !Relto'lteye nazar- ba ıra~~ kıontenjadan ·~· ~ .ReisicilmhUl' lsmet Jn&Ui. ile yllk-
bi ~ de _s.ine demirden, gayet tiyonmı. Geti.recciim bu yeni ~Ylann ıhir e •=ua.ıs• tarlası mel".kua e iilade ~ mana miial,cı i9e de in- SleYaba da Lialea incir Dtlll a\ma1t = sek Sov_yet aeclisi r.iyuet .divaDl 
satbım parmaklı1dar1a tahkim edilmiş postları yüz 1bin1erce altın değcrinaedir .... ı-t"::'wni çışme ~aptmnağa b.rar ~ cir miitıta1'.imeri fiatle:rin Lir u ıel.J.a lmr.annc!.d. ;ve ıtüccara bu ınııenah&eıten ~ .rciJ;i .M. Kalenin .tebrik we leleklrllr 
bir vaziyette görümnekte idi. Hele bu postlan bir kerre Sultanıma ~· • yükselmesini pek haklı olarak bekliyor- teklifler yapılmıJhr. ~ .telgrafları teati etmq1er4ir. 

Da bpdardıaıı birinin öc'üne geleftk teslim edeyim. ~ o .zaman elbette bu ·- !ardı. Bu ~aT .,.a'kuı .günler içinde başlı- = tlkteşrin ihtiWi wUdönUmü mU-
birden bire aur:ııı Gevherli hanun Klh- sadık kulunuzu da unutmaZSlmz. Öyle Dlldll . Ayvabk tng11iz!CT yakın günlerde incir satın yacalcm. ıP.ip9anm i.raTet Oulmuma § ınuebeüyle BapUil Dr. Refik 
ya Ferhat~ 9'!Slendi: -değil :mi. Sultaun!

4
• arasındaki ıköprö almll'k "Ve bir miktar iizüm mübayaatın- intiar ~- §Saydamla Sovyetler Birliği Halk 

- Bunun mJJnU'aSI bçtır? Kocü::mı ~le 'tudik işared l\llef'tit. : komiserler :meclisi reisi K . .:9taliıl. 
tçlaıie atman haqi misafirim.izdir? Ve buau mütea'kip a.di ki: tamir edDlyor jl tİ t• • E ıre harlci,e ~kili SilkrU S.raçol-

l'erh.t ağa hemen cevap Yerdi: - 'Ben şlmcllye katlar senm hangi biz- DlklU ne ~·lık ... ..;wn ~ A lmanya e care IDilZ = }u ne So~ Blrliii hariCip 
- Beş aumarah dairedir Sultanım. metini mü.kMatsız bıraktım? Bana ne köpriilcrden 'b:ri ar.ızaya uğramış ve i Halk k•miwi M. M40'tef .UllMla 

Burada otmaa Cevahirci Hayam Bezır.. zaman yardımda bulunaıqsan buna mu- nafıa mUdürlüğünce hazırlanan ıhşfine - E ıtehrlk :ve :teıekkilr teJgnıBaın teat.l 
~- Bu .sıraU ocJaınm :içjDdm gelen kabil, sana lte.whr dolusu a1tm verme\:- ııöıre tamirine Nilanm'§h.r. K • ı • ı • ı : cıluam~ 
=~in~~== ~~~~~ı:'~a~ ontenıan ıste en z- 7=MIJllllUUIUllllWMllllllllJllW•llll• 

.. du~sc 1>1unan nankörlük~ olumm. Kkala r artbn- Bı·r ı·btı·karA ı·ddı· -
- Biç -.f. med.net ~ Şimdi ôu aözlerl lıılrablun. S1JU1 ~- • bl e v 1 d 

:.~?Beal~d.mm.IDlma~rdi- :ı:...~:-,!;.~~alm lamazken mıre te ıg o un u 8Sl daha 
Burwla aaha ne zamana kai!ar kala- DerviJ llalmaut gayet muti Wr tavur e 

cağım! Çil çJl .ıtınclldanmıa hepsini taktnar.ak: F · b-1- d ki · mal ıı. • 
elimden aldınız. Bir kunı canım kaldı. - &at ibtüae Sultanım, decli. ben rua:;ı rı:urı: ~ :viaı . Afrnanyaya Jl(Snderllece fi • Dm .e r•R ıa fa ı Çeırm ıke ı ın 1 epiil .. .-n 'r 
Bari onu 4a altnu da bu bı!1lyı çekmek- :,~imin bi~tine her :uman c21nla, olara'k ~ae 36 l"ııa faı~;ı:-U= & M'if jftCIJI .... ....,1 alı~.. l l l lf f ı' e • 1 Bner ~e~~ L!!_ t:'~ .,._~::;. 
ten artık kurtuiaymı... • ... ......,... Ten1W W! ınolsia ~bir kaatnıt -- ,,, 7- 'I •• ~ ... - .-- - ıs;__. 

Gewlıııeıll hllnmı Klhya Ferllat ,.Pya Kocabn *ilnıe clevam etti: a ~ iddia o1anaa ilmiye s.ı..hr:tl AJ.auuura ile akd :ve :imza edilen an- ! mir- &raıLk ._. la ııla-. .,.ı ımi!k- J':!' :ıe~ ıı,='i:".&ı:__..W..n_._ 1Cm-ı ~ 
tekrar detll kr. .. - Şimıl• h.ıMaa c1lıı.a e.w1 ~ m W•• + bmm1 ta\Aata ;.a;wl: lapna ltükümlerinlll tat'Wk\ne ait bh tar ...... Z ..._ ..... J' • ~ -.... u aa ...__,.-

- Herif doğrumu so,tUyor, ac:aha! <:ek acele iflerimk nr. Enel _. llllfbı'. ııiJP'er eYVdce tlcaTe.t ım'iidürliiü ile Mil' S ....,._ ..WC lmılılt -n ,.lıA- ...... ılliflır. 
BitFma ~dısimn .~rdi~ ,altırıLmn ~ıı ~ U-~ ele.ti =: 1 ini . _ llnacab;I tllrli\:lere td>lli ~ vihi 11111 ID ~ ..,._ lıalii .ı.. m:lıdif -----·-----
hepsini elımlze geçırebildm mi. ballebneliyiL. KlhT• l'edaat ~ .. - , -: d "- .defa da aym aıalllJIDa~ .ne&ut ola- ıMder ~ • el le l '20 ya•ında ve 12" 

Etet' eledikleri doiru ile herifin dedi- döne!S) ipe bu..- olacak pliba!. •• 1 • • ..!!i l---- ıra'k 1anzim olunan il.teli ıeblii o\un- ma 
9 1 

• r 
tini hemen yerine -1nneıli. Burası ima- s- B1be7bı ıt6saı11JI kıık .......... ..... manıtur. '~ ~ Atbı~ .._ DJıara.. torun aa'1ibi iradın! 
ret değil ... Beyhude yere yahudiyl niye dam,.e b,......., hna 3ÖJ''lemiftin.. Vali B. ru.I. W .ın.-. Bu liate'ler iki aene için müteherdir. c:atçl Wdikled w ' ~ B. ~ 
besle,ip Gurmalı!~ O yer burası delil mMlr? • • _...-~Kuş- Ve g'ölıterilen ıra1tamlardakl madde1er ~ ,._ ı.kpm ıllı;.:.. aNıııt ede-

- Sen ~un ~eaıklerine ~anma, Sul- K:lhya Femat ala cenp verdi: :!:'::.::."*· U..U. .,ehtimb.e llV· iki misli !sesap ~s ilci .aene ae Al- cdtth. Bwı a --. •&llCllltp ...... 
tanım .. ~ılmezsm.. bu y~udı ne yalan- - Bwet. Sultanım ~- Ki- • :maıwaya ihraç -ec!ilecektir. Bu ı11ene A1- ayn ..yn toplant:a. ~ llanca1a 

:... ıte du:e~:b1J:!!:~ ~·geçen ~=~~ip setirdill t.ftifi ~ Eli& Ilı , IFllleı manyaya dört ~uçuk ~'i!yon lira~k yaj- ait mev.zular iizeriac!e brar1w nTece'k-
. ~f- ~~ ~ ı---~.. ır ya- ş._ıı ...-ı-- • -~-- A J :la tohum. 1 milyon liraldt zeytin yaeı. tir. 

na ,)'._.. aııu ~ uurn1··"~ Sonra - umu 9!B -..v• aç " ~ Az ..... _. 11111 
falakayı ıetirip sopalan da huırladığı- Kan.beri Cle ~ aL OçODBz lçırri)"e ,, _ 
mız gibi hemen yumU§adı. Heriften bin giriniz. ÇtmJdl ibu rmllanm içi lk lkil 'Lmir F:rm ._.,.....,,Josu B . Anclrc 
altta daha azdırdık_ &örmeyecek bir derecede bnmlik 1lu- dün Anbra,ya gihnilfir. 

Denizde kum biier, fakat bu yahudi- ıumıyı:r. Biz ba YU.iyt!Ue biç bir fe7'-. 
nin altmlan öyle kıol.y kolay bitmez. çemeyece!iz- Kmıllıda• da 
&timlze ~ böyle yağlı bir ku""'*'1 Hem herifle bir kaç W et. -0n11 ko- lskAn ı..:a-..a 
iyice smfumazss.k çok yam olur •.. Ge.- ıluştur. Derviş .Mıılunut bu herifi sesin- ..,_..-. 
~i harum KBhyanın verdi!i bu iı.ahatı den daha kolay tanıyabilir. hkln müdllrll Dr. Fuat Kuşadamııt 
&iti prmiiJ olmah ki .artık füç tmma- Gevherti ihanımın 'ttt\iiğl bu emir gitmiştir. İskln mevzuile alikalı işlerle 

Dikili kazası veznedarı 
ortadan kayboldu 

-'1- ü~erine Klcya Femat ağa yine koynun- meşgul olacak v e bugün şehrbnlze av- Difıllf 
Or.ada yapılacak bir iş kalmadığını ~ dan demir bir halkaya merbut bir ta- det edecektir. maliye fıasasında fıl paradan 8 irin llranın 

ren !Jmcabnam 'ftl'Ciiği işaret merine kım anahtarlar 'Çlkardı . .BwıJan fenerin - - - -- .. ıı .... oldu •• GlllııpJ6 
Derviş Mahmutla Kahya Ferhat a~ ve ışı'ğına tutup içlerinden birini ayırdı ve Discilik eden ._._ 
.. ...., z;m .. • 'u:a&" Dikili kazası maliye vezn_JI __ B. Ke- Alınan cevapta B. Kenan Sczglnı'n :uU xenci f'l!lliden yüri.imeğe koyuldular. anahtar <deliğine geçirdi. KAhyanın bir bel'ller .._._,... euan 
Başka bir kapının önfin@ ge:lm Gevher- az zorla111asm1 müteakip ltes"kin bir gı-~ ......... n~n Sezgi~n Y}rmi eündellberi tagay· 'bayramda veya daha sonra görilnmediği 
li hanını burada te'lmlr durarak Klhya cırtı salıveren demir kapı birden bire Bcrgatnanın Turabey mahnllesind<' yap eyledıii ıaWtaduiarc:a yapılan tab- anlqİbnJftıL 
Femat -~adedi ki: yerinden oyn-..:ı·. bed:ıeı·lik ede.n Mustafa ogu .Mebmed \:!kattan anaıılmııtır. Bu zat Menemen- 1 ı.. -::-L .• • ,__ _-" t Lı_ · 

""6""'1 öUJ ır d ki k h . . .... .,,.aaan l'"'P''e azer.uıe ~ııımı• e~ı-
- Ya !bu kaç numaradır? _ RITMEot _ l)Oğan, Mehmed adında birinin dişltı~ e a ra asımn 'llezd..im: gtthrek bay- k 1 SOOO 1. ,_ ,d w 

- On 7'!dinci giirrlür Sultanım. İTİZAR - Dün çıkan teftikamıu1a diş tab!bi olmadığı halde çekerek çıkar- camı geçirmek üzere DlldlideD ~ at yapı mış. ıra nouan °1 ugu 
- Burada hani şu yatalak herif bu- birinci sütunun altm1"ftCI satırında bat- dı~ iddi11Sile tutulmu, ve ruhsatsız diş- av:det ey!emediğ~ ?~zarı. dikkatı celbet- göriı1müıtiir. 

lunuyor değil mi? Bedestan esnafından layaa cümle yanlıştır, cJolrusu föyle- çilik yapmak ınaddesinden adliyeye ve · mıı; .~r Ye Dikilideki elaabesmdan 'Kenan Sez,ein ehemrni,yetle aranll-
Ş.lct Emin a!a'?- dlr: rilmiştir. kendısı hakkında malümat :iatenmi~tir. malctadır. 

- n kendisidir. Sultanım .. Fakat bu <Sarayın alt katını teş'kil eden bu ya- ----- - -------------
herifi o kadar sızdırdık, aylardan beri rin 'Zemini san renkte ve murabba şe-
t.~ kn7uP o derecede erittik ki, ar- kilde geniJ malta tqlariyle örtülü bu- ZABITADA 
bk bir damh yağ vermeğe lbılıe iktidarı iunmakta ıat Tele penceresi bile bulun
blınaıh. Son altuıına varmcqa kadar madxğı için <le hiç bir yerden nya almı-
1lüliia nr yoku .elinden alm.cb. Herif yordu. 

B8,ft feıiHidlklM'Lı ulbine mol-affak olduğum 

MATMAZEL L i L i İDAR~iNDE 

P A G A N 1 ve P E T O M8car eu Orkestras• 

l'EVKAL&DI: ŞANTÖ7. DORA l~UKOVSKI 
Bu ~ 'be &fmM • n WJ.rea .bu akşam 

llf.ni~ Gazinosunda 

ELHAMRA SINEMASt 
YAlUN 

1'latiaelenlell itibara11 1 
Beyaz perdeaill & bİİ)'Ük ve ea ..-te& ar.tisfleri 1 

CLARK SPENCER CLAUDEft'B HEDD'.I' 
GABLE TBACY COUIERT LA.MA1Ul 

TaraCından temsil edilen ve milyonlarca de1ar .saıfile me,U- ptirilen 
senenin en zengin ve en büyük qk, ilatiru, ferapt w FedaH•hk .timsali 

KARA~ SE V D A 
BOOM TOWN 

Aper filmi takdim edecektfr. 
Aynca : M. U. Müdürltığil memle-ket jumah 
Seanslar : l,SO - 4 - 6 30 - 9 C. ertesj ve pazar 11 de baPar 

Hec «ün ilk matine u.cUE .seans 

• Mtma- K.Nwnın Mamnutla ~ 
sUtc1en 1120 y8'fDia DO lanlll ıalıibil ~ 
'ftlrlc ıanuı !Dtm:malct:aı1tr. Bu balla ..... 
Ma menmiŞtir. !mincl kocumt19ll Yf 
~ o1mamqtrr. tönciSinden ~ 
~ «>lmuJtur. Bwı1ardan aort t1111etl 
yaıam11 ve bugün~ tonmlan bu .çoouk
taribm yetişmi!tir. 1h'tiyar bam ue tr 
nmu bulunchığımu söy'lemektedir. 

ihtiyar nine, bu haat- mun ö~ 
sırnnı çok yeme'k yeme1k't~ bulızyor 'r 

bidir ve şunları söyiemektedir: 
- Her gün tiç övün ~ek ~ 

dik, nyrıca yatarken de 4bir okb ~ 
Bol .bol uyurduk. Babam ve anam t8f 
:yaşını geçmi,ş'ti. 

,Bugün1erae günde :iki 'kere yemek.!'!; 
yorum. Kuzu diJlerhn .artık sert şef'P" 
pek 'kesmiyor. 

TAYYARE 
Sinemasında 

2 Büyük PROGRAM 
l - TÜRKÇE SÖZLÜ 

VATAN FEDAİSİ 
Tarüıi.. Kahramanlık.. Aşk .. 

Macera filmi : Oynayan 
RİCHARD Dtx 

2 - Fransızca 80ilii 

PAPRİKA 
Ağlatırcasına güldürecek derec~1 neş'e mUS:ki... Şen sahneler do \J 

F.r.ansız wdv.ili 
Oynayanlar: iRENE DE~~ 

ve RENE LEFERVE.. CHARPİN 
MATiNELER : 
PAPRiKA: 2 5 8 
V. FEDAtsl: '3,18 6.30 9,30 

ClumMiesi, pazar gtinleri llA'9 
seansı 12,30 da 

~~~~ 
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Çörçilin yeni beyanatı Vrlayet makamından: 
- BASTARAFJ 1 iNCİ SAHİFEDE. 

1943 SENEStNDE 
Bundan sonra Mister Çörçil aşağıda

ki ıstidlalclc bulunmuştur: 

20 lira asli ınaaşlı mektupçuluk ev
rak memurluğu vekaletine Uçte iki rus. 
betinde maaş ile memur alınacağından 
kanuni ecsafı haiz taliplerin ü.ç gün 
içinde vesaiki :le birlikte vil5yet mek· 
tupçuluğuna müracaatları ilnn olunur. 

4766 (2390) 

u , :z:a:s; ==:ıı il 
SAHiFE l 

C& 

İzmir Muhasebei Husu iye Müdürlüğünden : 
Güzel y~rt mahallesinin Türk pazarı sokniında Yuda Algamirin muta

sarri! o~.dugU 85 numaralı ve 150 lira iradı aayri afivesi ve l200 lira kıv· 
metlı dukkanın vergi borcundan dolayı haczedilen mülkiyeti idare heyetinin 
2~.1 7 /941 tarih ve 1658 sayı kararı ile satılıila çıkanlm~ idi. Yirmi bir S?Ün 
~udde~!e .. devam. ~den müzayedesine taliplerin vaz" eyledikleri peyler haddi 
layık gorulemedigınden müzayede: idare heyeti karariyle on S?Ün müddetle 
<inha temdit edilmi$tir. 

Oireten Dersler 

- Eğer bu senenin sonuna varabilir· 
sek 1942 yılı içinde kafi miktarda ge
milerimiz olacak ve eğer harp düşman 
denizaltılariyle tayyarelerine karşı şim
diki vaziyette olduğu gibi gittikçe arta
rak devam edebilirse - fakat bu hususta 
teminat vermek kabil değildir- mütte
fik devletler 1943 senesinde bugünkü 
vesaitle yapamıyacakları deniz aşırı ha
reketleri temine muvaffak olacak dere
cede bol tic:nret gemilerine malik bulu

24/ 11 /941 günü akoamı ihaleıi kat' iyesi icra edileceğinden taliplerin 
z A y t yevmi mezkGrdc vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

1!J38 -1939 Senesinde Ankara san'at ____________________ 4_7_6_4 __ < _2_3_8_3_) ___ ...,. 

·:.. .......... .._ ... ~ .... -
ON YEDİNCİ DERS 

SEVENTEENTH LESSON 

Verbs • (Present Tense) 

'l'o be 
Fiiller (Hal signsı) 

h bi Olmak 
;-----
anı ay cnı (ını) &.>n'iın 
~ou nrc yUU aa (ı) Sensin 
lle is hiy iz Odur 
s~ is şiv iz Odur 
it is it iz Odur 
'\Ve nrc viy aa (ı) Biziz 
~ou are yuu aa (ı) Sizsiniz 
'I'hey nre .t.ı!y aa (t) Onlardır 

'l'o bave ' h hcv Mnlik olmak 
:--.__ 
1 bave 
~u have 

ay hev (hıv) (ıv) ~nim var 

has 
yuu hcv (hıv) (ıv) Scn!n var 

8he has 
hii bez (hız) ( 1Z) Onun var 

lt has 
ş:ii hez (hız) (ız) Onun var 

~c luıve 
it hcz (hız) (ız) Onun var 

ou havc 
vi hev (hıv) (ıv~ Bizim var 

'llıcy have 
yuu hev (hıv) (ıv) Sizin var 
1.ey hev (hıvl (ıv) Onlann vm· 

'l'o wr:te 
'."'--
l \ltrlte 
l'ou write 
lle Wrltes 
Sbc Writcs -e Write 
~~ write 
;;luo..'Y write 

ay rayt 
yQ rnyt 
hi rayts 
şl rayts 
1.ııy rayt 

yQ rayt 
zey rayt 

(ay cm raytın(g)) anı writlng 
\>ou are wrlthıg 
lfe ls wrlUng • ete. (etse'trı) 
~is wrlt!ng ete. (ctse'tn) 
\> e are writlng 

0u are writing 
ıoey are writlng 

0u are here (yu ahin) 
lie ls n f anner (h1z iz ı ffunı) 
~OSe arc geese (zöuz 8. giys) 
l e are En~ish (uiy a ingliş) 
f havc a ticket (ay hev ı tiklt 
or the play fo zı p1ey) 
~ is a farmer (hly iz ı fAmı) 
\' e has a farm (hi hcz ı ffim) 
b 0u wlil have (y(t ool hev bluuu 
,.,,~e suits and syuuts and red tayz) 
~"U ties 
~ey hnve fnrmcrs (zey ı fAınız) 
l%y have fann.s (7.ey hev ffunz) 
~ "1rite a letter to (ay rayt ı lete tu 
~-•cousln every mav kazın evri 
bo"\!.lt uiyk) 
l n't dlsturb me (döunt dıstö'b mı) 
anı writlng a letter (av ını raytin(g) ı 

ti lctı) 
... ~ 'Writes o book (hl ravts ı buk 
~\!ty year. evri yia) 
_'•ıcy say that he is (zey sey zıt hiz iz 
""ıiUng a very good raytln(g) ı veri 
~Vel at present. gud novl ıt preznt) 
ıı.. ay wrlte down an (zev rayt daun ool 
.. ıe figures at the zı figız et zi end ıv 
~d of each day'swork zı dcyz u!k) 
·~ne officers are wrl· (zl ofisu: A ray-
~ thelr repom tln(ı?) zea ripo'ots 
Sı.. • nau) 
shıe Slleaks a lot (şl spiyks ı lot) 
~ e likes other pcop.(şl lyks azı piypl 
alıe to Usten when tı Usn uen ştz 
ll is speaking splykm (g) 
..,..,,~ Walks down thc (hl uooks daun zı 
'"'ld cvery momlng röud evry moo. 
loo nln(g) 
tl k, he is walklng (luk hly iz uoo· 

Yazmak 

Ben yazarını 
Sen yazarsın 
O yazar 
O yazar 
Biz yazarız 
Siz ynzarsını7. 
Onlar yazarlar 

Ben yazıyorum 
Sen yazıyorsun 
O yazıyor 
O yazıyor 
Biz yazıyoruz 
Siz ynzıyorsuntı7. 
Onlar yazıyorlar 
Siz buradasın17. 
O bir çiftçld!r 
Şunlar kazdır 
Biz İngiliziz 
Oyun için bir biletim vardır .. 

O bir çiftçidir 
Onun bir çiftliği vardır 
Siz hep mnvi elbise ve kımH:r.ı krnvat
lara maliksiniz .. 

Onlar çiftç!dirler. 
Çiftlikleri vardır 
Ben kuzenime her 
hnfta bir mektup 
yazarım .. 
Beni taciz eıncyinlz.. 
Ben bir mektup 
yazıyorum .• 

• O her sene bir kitap 
yıv.ar 

Onun halen çok güz.el bir 
roman yazmakta olduğunu 
söyliyorlar. 
Her gün J:ünlük işin so
nunda bülUn rnkamlan 
yazarlar .. 
Subaylar şimdi raporla
rını yazıyorlar. 

O çok konuşur 
O konuşurken diğer 
insanların kc-ndini 
Dinlemelerini sever 
O her gün yoldan 
yUrilr 

Bak, o şimdi yoldan 
)'ilrilyor •. °'Vn thc road nov kin ( d dnun Zl 

röud nau) 
......____-----------------~~-----~--~-----~~-~~~~ 

Almanln"a göre 
• RASTARAFI 1 fNct SAHİFEDE • 

ltı Dü,manın Lenlngrad cephesinde top
#\ lttıvvetler yapbğı şaşırtma teşebbüsü 
~tnan kıtıılarının müdafaası karşısında 
q ~ kalmıştır. Düşman ağır ve kanlı 
S }'inta uğramıştır. Hücum eden 1 7 
l j"'Yet tankından 7 al nğır olmak üzere 

ri imha edilml~tir. 
CEPHE GERtslNDE 

t' Sab vaş ve avcı tayyareleri teşekkülle· 
~ Ütün cephe boyunca düşmanın ge
da rnuvasale hatlanna ve tayyare mey· 
bU)larına muvaffakıyetli hücumlarda 

11nmuşlardır. 
~ ~ir çok trenler tahrip edilmiştir. Ge-
lı ovyet hava kuvvelerine aihr ve kan· 
d··ltl!lyıplar verdirilmi~tir. Moskova gün
ti u~ ve gece infink ve yangın bombala· 
l-' l' e bombardıman cdilmiştJr. Demir
.:ıınrı tesisatına tam isabetler ciddi ha· 
._. ra sebep olmuştur. Alman hava kuv
hotlen tarafından yapılan başka gece 
~ııırnlan Corki şehrindeki silah fabri-

arına tevcih olunmuştur. 

~ ........... ~~7./.i~..C~:'.:?:r~~~ 

BUGÜN 
LALE VE TAN 

SJNEMALARl.NDA 
l - Dünyanın en ı;lzcl ve en 

Büyük Filmi 

A mer;ka • Jaoon va 
- BAŞTARAFI ı tNM ~ARfFEDE • 

her zaman hazınz. Haklarımıza zir çok 
defolar yapılan tecavüzler hakkında sa· 
bırlı olduk. Kendi müdaf amız için lü
zumlu olduğunu söyliyerek Japonyaya 
malze~e (!Öndermiycbilirdik. Fakat gön 
dermege devam ettik. Sulhu korumak 
için miisamehalı hıueket etmek icap 
ettiğini sandık. Ve bu durumu kabul et· 
tik. Fakat her insan gibi her milletin de 
hayatında öyle bir an gelir ki prensipler 
feda edilemez ve başlıca haklar artık 
hesaba katılır. Atlantik ve Pasaflkte bi
zim göz önünde bulundurduğumuz mü
l"hazalar meşru müdafaa mülahazaları
dır. 

tNGtLtZ SEFIRtNiN MOLA.KATI 
Tokyo, 12 (AA) - lngiliz büyük 

elçisi dün hariciye nezaretine gitmi~tir • 
Ru 7.İyaretin sebebi belli değildir. 
~ ~ . , ................. ~··················· 
: A.ltl'R v A R nvn~ : 
E H l I G (l N K o p R o c R A 1\1 E 
·············-----············ 7.30 Program ve memleket saat ayan 

nacaklardır. 

Borsa 
OZOM 

76 Bnrki Amndo 50 
32 M. Kusakçı oğ. 4 7 
10 N. üzümcü 51 

118 yekun 
114051 dünkü yekun 

114169 umum yekun 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. il 

47 
48 50 
50 
53 50 
58 

52 
48 
51 

4 rez.aki inhisarlar 
2 69 re7.aki inhisarlar 
1 16 siyah inhisarlar 

32 32 
34 50 34 
35 36 

okulundan aldığım 259 nolu diplomamı 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eı;. 
kisinin hiikınU olmadığı ilnn olunur. 

Aydm su işleri ressam 
Ahmet pehlkan 

1ZM1R StCtLt TiCARET MEMUR
LUôUNDAN: 

Hasan Uçar ticaret Unvaniyle 1zmirde 
Şehitler caddesinde 102 numarada ale
lQmum askeri ve mUlkt teahhUdat işle
riyle hububat alım ve saf.lmı üzerine da
hili ticaretiyle fştlgnl eden Hasan Uça
rın işbu ticaret üuvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 4076 numarası· 
na kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

tZMtR StC1Lt 'rtCARErr' MEMUR
LUôUNDAN: 

Mehmet eski İzmir ticaret ünvaniylc 
tzmirde Başdurakta ilçüncU Mıhçılar 
sokağında 7 numarada kepek ve zahire 
ticaretiyle iştigal eden Mehmet Eski h· 
mirin işbu ticaret Unvanı ticaret kanunu 
bükUmlerine göre sicilin 4074 numara-

75 ı>ına kayıt ve tescil edildiği il§n olunur. 
~~--~~~~~~---'---~· 

13 siynlı A. P~pııgno 34 so 34 50 lZMtR StCtLt TtCARET MEMUR. 
LUôUNDAN: 

402 İzzet Çelinol ticaret ünvaniyle İzmir· 
de Güzelyalıda Uçkuyularda Resmi Tu-JNCtR 

77 I_ i. Franko 
72 .i. T arnnto mfth. 
32 Rifat Bnron 

l 5 1 5 fan caddesinde 29 numarada Arpacılık 
1 R 1 f\ ve kepekçUik ticaretiyle iştigal eden tz-
16 19 zct Çetinolun işbu ticaret Unvanı tica-

2A M. K. Nazlı 
25 Hayım Levi 

15 SO 15 50 ret kanunu hilkümlerine göre sicilin 
15 1 7 4079 numarasına kayıt ve tescil edildiği 

iUl.n olunur. 4759 (2386) 
234 yekun 

8 1819 diinkli yekun 

8205 3 umum y,.kun 
ZAHtRE 

1 O ton bakla 
68 çuval susam 

100 ton swınm 
83 balya pamuk 

4Q 
49 
71 75 

.UR 

12 50 
52 50 
52 50 
15 

Ebediy~n knvbettif?imiz sevgili vall
demlz bayıın KAınilc Özvazıcmın Mani· 
S11da <:ı'nazc-si merasim!nde bulunan ve 
tclr,raf ve ınektunla taıjyet beynn eden 
zevatı kirnma şükranlarımızı arzederiz 

Damadı. torun, kızı ve o~lları 
Ri7.a Aknrc;lan. Tahsin Sungu-:-, 
Abdullah, Nesrin, Eşref 

tZMtR ~tr.ttt T CAR.ET MEM'JR
LUGUNOAN: 
iz.mirde sulu han ch•annda 26 numa

rada makara. ve yum8k tienretivle işti
(?tı.I eden <K&mll ve Fikri Eron) kollek
tif şirk .. ti"in 8/ 11 /941 tarihinden iti
baren feshine miitrdeir hcvnnname tİ· 
car .. t kanunu hükümlerine -göre l!icilin 
4077 numarasınC\ kayt ve tescil edildiği 
ilan olunm. 

1 - Reyanruıme 
lzmlr ıolc-ll t!carf't memurluğu res· 

mi müh,.ii ve F. Tenlk imzası 
J:U::YANNAMF. 
Aramızda münakit ve lzmir ticart-t 

ı>İcillince müesecc"'l bulunan izmlrde 
~nlıı han civımnd" 26 numaradııı. kain 
(Kamil ve Fikri Eron) unvanlı kollf'k· 
tif sirkf'lini her ikimizin r17" ve muva
f e.kativle 6/tf'Hrinisani I 1941 tarihin
den itibaren fesh ve tasfiye etmis c1du
ğumuz cihetle eürekanın yekdi~erleri 
zimmctitıde bu şirket muemelatından 
mütevellit ohınık hic bir hak ve alacak 
knlmam•ıı e>ldu~umı beyan evleri7~ 

i7mi""" Karantinada lnönii cadd,.~in
de SA2 numarndııı. mukim Kt.mil Eron 
vto tzmird"' Kültürpıulc.ta 1362 nci 
Ankakta 35 numarada mukim Fikri 
F.ron. 
Kamil "~ Fikri F ,.on imzalan. 
Umumi No. 13026 Hususi No. 19/23 
il!hu brvannnme altı,,a konulan im-

zaların sllhıs ve hüvivetleri dairece ma
ruf IZT"'lrde KarRntinnda lnnTtli cıırfde
sinde S82 nutTtanıdn mukim ~':~mil Eron 
ve İ7:mirde Kütürnarkte 1382 nci so· 
kektn 35 numnrı>d!l mukim J:'ikri Ero· 
nun odui?unu tasdik ederim. Bin doktt7 
vüz kırk bir senesi te rlniııani avının on 
birlnci stı lı j."iİnÜ. 11/11/1941 

T. C. İzmir üc-ündi Noteri Süreyya 
Olcav re~rn~ miihürü ve imzası 

U"'umi No. 13026 Hu~U!li No. 19/23 
fşbu bevanname ı:1tırl"tinin dair,. dos

''n•n"~" saklı 1 1/11/1941 tarih ve 
( 1 ~026) umumi numaralı aslınl\ uygun 
oldnvunu tıı•dik ,.d"rim. Bin dokuz vüz 
kırk bir t!l'""'"i teşrinisani Rv1"1n n" bi-
rirri snlı ciinü. 11 / l 1 / 1941 

T. C. lzmir Ül'Ünc:il Nnterl Süreyya 
Olcav re'lmt mühürü ve imzası 

45 ku~şh•k Clamrl\ pulu üzerine l 1 
ikinci te'lrin 1941 t<P·ih ve T. C. üçüncü 
Noterli~: resmi mühürü Ye ~ii,.eyya 
Olcay imznsı 4751 (2381) 

nirinri sınıf mfltPhnssn Ookfnr 
emir A J a rınqlu 
Cilt ve Tenasül hnstalıklan ve 
El.ERTRİK TEOAVİJ.ERI 

Birinci Be\·ler Sokntı No. 55 .. lzmir 
F.lhamra SinemnSt nrl:asndn sabah· 
tan akşama kadar hastalanru kabul 
eder .. 

1ZMlR sıcıu TİCARET MEMUR
LUôUNDAN: 

!zmirde Odun pazarında 7 numarada 
kazmir ticaretiyle iştigal eden Fikri 
Eronun terki ticaret ettiğine mütedair 
beyannnmesi ticaret kanunu hUkiJmlerl
ne göre sicilin 4078 numarasına kayıt ve 
tescil edilmiş olmakla esas kaydı terkin 
kılındığı. ilAn olunur. 4750 (2388) 

1ZMtR sıcır..ı TlCARET MEMUR
LUôUNDAN: 

SaliUıattin Kırmacı ticaıet ünvaniyle 
tzmirde Alipaşa meydanı caddesinde 66 
numarada un ve kenek alım ve satımı 
ile iştigal eden Salahnttin Kırmacının 
işbu ticaret Unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 4075 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 
- -~ -------------

USAK ASLiYE HUKUK MARKE. 
MF.StNl)EN: 
Uşakın Aybey mahnllcsinden Demirci 

oğullnnndan Hasan oğlu Nurullah }{i. 
sen tnrafındnn kansı Aybey mahallesin
den Çakmak Mehmet kız.ı Nazife Kişen 
aleyhine Uşnk asliye hukuk mahkeme. 
'iine açılan boşanma dlvasında elyevm 
oturduğu yer belli olmaya'!l mUddeialey
ha Nazife Kişenin ilanen dnvet olunma
sınn karar verıldiğiodcn muhakemenin 
muallak bulunduğu 26111 '941 Çarşam
ma gUnU saat 10 da Uşak .asliye hukuk 
mahkemesinde bulunmanız veya bir ve-
kll göndennenlz lüzumu tebliğ maka
mına kaim olmnk il:r.ere ilan olunur. 

4747 (2382) 

Diolomalı 
Maden müflendlsl 

aramyor .. 
Muğla ''e İmıir mıntnknlannda bu· 

lunnn şirkclimi7.e ait imtiyazlı zım
nara madenlerinde çalı mak fö:ero 
diplomalı bir maden mühendisine 
lüzuın vardır. Talip olanlar şeraiti 
öhenmek füere ya bizzat ve yahut 
mektupla şirketimize müracaat et-
meleri ilnn olunur.. 1 

İnnirde Atatiirk caddesi Riz han· 
da Abot Limited Türk şirketi. 

~~~rco:=c:ıı:ıcco 

K'.l'OR 
RA ir RA!'AV 
SA('a.IK VE ŞEFKAT YURDU 

Knrnntinnda Yıldıztepe sokağı 
No, 12 .. Her gün hnstnlannı knbol 

eder, cumarlcsi, fakirler muaycoeıııi 
parasızdır.. (2328) 
~-"'.'<.~ 

KE 
DO f'OR 

AL M. YALAZ 
DOlxUl\I VE KADIN llASTALIK-

LARI l\IÜTEHASSISI 

Birinci Beyler Soknk 36 .. Telefon !9i6 
EVİ : Knrnntinn • Köprü .• 
Berat np. 1.. TEL. 3888 

= 1111111il111111111111il1111111111111111111111111111111111 = 
~ İRALIK H AM ~ 

f:MiL ZOLANIH 
HAYATI 

~AllATAN HÜYÜK SANATKAR 

PAUL MUNİ 

7.33 mlizik (Pl.) 7.45 Ajans haberleri 
A.00 mlizik (Pi.) 8.15 evin saati 8.30/8 45 
müzik (Pl.) 12.30 program ve memleket 
saat ayarı 12.33 mlizik peşrev ve saz seo
maileri 12.45 Ajnn.cı haberleri 13.00 mu. 
zik şarkı ve türküler 13.30/14.00 müzik 
(Pl.) 18.00 program ve memleket saat 
ayan 18.03 mUzik (Pi ) 18 30 mUzik ge
çit programı 19.00 konuşma (dertleşme 
saati) 19.15 milzik (Pl.) 19 30 memleket 
saat ayan ve Ajans haberleri 19.45 mil- "'••--TEJ-~aE•F•ON: :t419 (469) ,f 
zik yuttan sesler 20.15 radyo gazetesi '"" ••ıarwlll!i::u;ııs:ı--ım•~P' 

§ Paznr yerinde yeniden tamir ve ~ 
Etczyln edilen eski Kasını hamamı ve; 
§yeni Temiz hamam namı altında ki- E 
§raya verilecektir.. § 
§ Taliplerin Karantinada 724 numa· E 
: rnlı haneye veya 2955 telefonla : 
~Ömer Lutfil Akada müracaatleri, E = 111 iti 1111 il 11111 il il 1111111ilili1111ilil1 il 111 il il 111 ili = 

~ .... CEHENNEM 
KAR'l'ALLARJ 

lllşAR DİKS • LUCİLLE BALİN 
..,..~~~.-cr.rJ"'.O-J".r.r.r/J.:r~ 

20.45 müzik rast makamından şarkılar 
21.00 ziraat takvimi 21.19 müzik türkçe 
filim şarkıları 21.30 konuşma (şiir saati) 
21.45 mUzik rndyo senfoni orkestrası 
22.30 memleket saat ayan, Ajans haber
leri borsalar fiatlerl 22.45 milzik (Pi.) 
22.55/23.00 yarınki program ve kapanış. 

Bornova Ziraat Mücadele istasyonundan : 
Cünde üç defa doldurulmak \'e her defnsında en aşa yanm ton toz öğüte· 

cck bilyalı veya kısa üstüvaneli bir değirmen pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Taliplerin ikinci te~rinin 15 ncl günü öğleden evvel Ye daha evvelde şart· 

larını öğrenmek üzere Bornova mücadele istasyonuna müracaatlan. 
7 10 J3 4636 (2350) 

İzmir Derderdarlığından : 
Satı 
No. 

Muhammen 
Bedeli 
Lira K. 

972 Murabıt çarşısı k.ızlaraitası hanı alt kat 46, 50 metre M. 1850 00 
27 /36 tajlı mabza 

973 Kuruçay 1545 inci bahçell sokak 1378 ada 15 parsel 69 20 00 
metre M. 8 tajlı arsa 

974 Kuruçay 1544 cü 2 ci sepetçi ao. 1382 ada 11 pareel 90 28 00 
metre M. murabbaı 32 tajlı arsa 

975 Kuruçay 1548 inci mektep arkası so. 13 75 adn 5 parsel 24 00 
1 7. 2 5 metre murabbaı 6 tailı arsa 

9 76 Kuruçay l 550 ci aydın demiryolu ıo. 13 79 ada 3 parsel 20 00 
.33 metre murabbaı 17/1 tajlı arsa 

9 7 7 Kuruçay 15 44 cü ikinci sepetçi so. 1 382 ada 6 parsel 20 00 
62 metre murabbaı 1 6 teilı arsa 

918 üçüncü lcarataı Halil Rifat ve ikinci dar 110. 5 O, 649 adn 19 121 40 
parsel 607,50 metre murabbııı 329/335 numaralı arsa 

979 ikinci karantina islahane caddeal 779 ada 8 parsel 30 00 
96, 7 5 metre murabbaı 109 kapı numara1ı arsa 

980 Cüzelyalı Müstccabi Tınaz tepe 874 ada 23 parsel 425 00 
582.50 metre murabbaı bilii numaralı arsa 

981 Salhane yeni turan ve Enveriye ao. 689 ada 16 parsel 20 00 
97 metre murabbıu 103/IOS eski numaralı arsa 

982 Salhane Enveriye ao. 689 ada 14 parsel 164,50 metre 40 00 
murabbaJ 103 tailı arsa 

983 üçüncü karatııs Enveriye ıso. 64 7 ada 1 pnrael 666 metre 199 60 
murabbaı 14/16 eski numaralı arsa 

984 fldnci karantina 2 30 cu istikbal so. 1 751 ada 8 parsel 1 16 '46 .fO 
metre murabbaı 7/1 tajlı arsa 

985 Cliz.elyalı tramvay caddesi 862 ada 51 parsel 561,SO 3950 00 
metre M. 892 nuınaralı sahildeki arsa 

986 Güzelynlı tramvay cadesi 862 ada 59 parsel 5 73,50 4020 00 
metre M. 896 numaralı sahildeki arsa 

988 Güzelyalı tramvay caddeai 862 ada 56 parsel 5 70 4000 00 
metre murabbaı 894 numaralı sahildeki arsa 

fCAR 
11 Salhane vapur iskeleııi 36 00 
Yulcanda yazılı emvalin pe in para ile mülkiyetlerine ve bir parca pyri 

menkulün de bir senelik icanna 8/11/941 tarihinden itibaren 16 QÜiı mOd
detle müzayedeye konulmuştur. ihaleleri 24/ l 1 /941 tarihlne mGaadif pa
paz:ırteşl günü saat 14 tedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi ya
tırarak yevmi mezkurde milli emlak müdürlüğünde müteıekkU satış komh-
yoguna müracaatlan ilan olunur. ~662 (2380) 

tzmiP Gümrüfılerl Bt1$rnüdürfüğünden : 
Lira Kilo Adet Tesblt No. 

20 Komometre cep saati O 5 43 
40 Köhn~ demir çubuk 980 10 49 

Yukarıda yazılı eşya ile levazım ve satış servisi iınn tahtasında cinsi ve müfre. 
datlnn ayl'l ayn gösterilen diğer sahipsiz eşyalar 20/11/941 Perşembe gUnll 
saat 10 da satışa b~lannrak saat 16 yn kadar devam edileceği satış nihayetlenme. 
diği takdirde ferdası Cuma günü de satış yapılaca[.'llldan talip olruıların kı.Y
metlerinln yilzde 7,5 nisbetinde pey akçalannı başmUdUriyet veznesine yalı!'o 
mıyanların mUzayedeye iştirak ettirilm iyecekleri llıin olunur. 

4, 13 4593 (2332) 

İZMIR ESNAF VE AHALİ BA~KASIHDAH : 
İsimleriyle hisse senetlerinin numaraları aşağıda yazılı olan hissedar1armm 

hisseden mUtevcllit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerin• 
deki hisseler esns mukavelenamemizln on sekiz.inci maddesi hiikmilnc glSre ı... 
tanbul kambiyo borsasında sattırılmış •re iptal olunmuştur. 

Sabn alanlara veni hisse senetleri verilecektir .. 
D "(} N K t) SAYIDAN DEVAM ..• 

Sıra Hisse Hisse veya 1sml ve adresi 
No. adet makbuz No. 

3506 02 5/8338-8339 M.M. • KurşwılumahalleNrubant'.All 
3508 02 10036-10037 Mlt " Osman Zihni ef. oğlu Sami 
8509 02 8593-8594 M.M. " Çizmccl Ali Osman 
3517 02 10/5607 M.M. Albnova Müderris Ahmet 
3518 02 10/5604 M.M.. • Ahmet Pehllvan 
3522 02 10/1650 M.M. it Halil ağa oğlu Ahmet 
3524 02 8762.8763 M.M. • Muhtar Hüseyin 
3525 03 10262·10263 M.M. • Şerif oğlu B~ 
3529 02 10/1654 M.M. • Hnmdi damadı . 
3530 02 10/1653 M.M. " Aziz oğlu bakkal İ.smai1 
3533 02 10/1319-1320 Jl .. Hancı Halil İbrahim 
3544 02 10/1681 M.M. • Çakır Ahmet oğlu Şakir 
3545 04 8764-8767 M.H. • KAtip Zade bakkal Halil 
3548 02 5/208()..2081 • Dikili Komisyoncu Alt 
354!) 02 5/2083.2084 M.M. • Celep All Çavuş 
3550 02 5/2085-2086 M.M. ' Celep Halil Çavuş 
3565 02 5/4556-4557 M.M. • Snmanlıdan Mehmet Ali 
3567 02 5/4569-4584 M.M. ,. Bademliden İdriS 
3579 02 2038-4506 M.M. " Molla Osman 
3582 -02 5/2042-2082 M.M. • Adalı Cemil 
3587 02 5/2057-2058 M.M. 11 Celep Ahmet Çavuş 
3594 02 5/2076-2077 M.M. " Bakkal Muharrem 
3618 02 2/5056·5060 M.M. Kozak Kara Mustafa oğlu Osman 
3447 01 • Y ~iller M. Halil Çavuş 
3619 02 2/5061·5065 M.M. Kozak Çrunha ... lu mah. Kara Ahmet O. Hasan 
3620 02 215041-5045 M..M. ,. Çrunhavlu Hacı Hatip oğlu İbrah1ı:n 
3621 02 2/5051-5055 M.M. • Çrunhavlu Mustafa oğlu Rnnıauın 

3622 02 2/3076-3080 M.M. • Çnmhavlu Çerkez Mustafa 
3623 02 5/2133-2134 M.M. • Brığclizilden Mustafa Çavuşun Niyazi. 
3625 02 2139-2140 M.M. • :&ğciizilden Osman oğlu Yahya 
3628 02 5/3147-3148 M.M. BağcUzüden Molln Mustafa oğ. Mustafa 
3630 02 1/5851-5860 M.M. • Karaveliler mahalle bakkal All Çavuş 
3631 02 1/5841...5850 M.M. • Karaveliler ınah. Veli Hasan oğ. Osman 
3632 02 1/5821-5830 M.M. • Karaveliler Mehmet efe oğlu Rama7.a.D 
3633 02 1/5271-5280 M.M. " Karavelilr Deveci İsmail 
3634 02 1/5861-5870 MM. • Karaveliler Mehmet oğlu Hüseyin 
3635 02 1/3261-3270 M.M. • Kara.velilerden Mustafa oğ. Sadullah 
3636 02 1/5871-5880 M.M. • Karavelilerden Ayan Feyzullah 
3637 02 1/5831-5840 M.M. • Knravelilerden Hüseyin oğ. Osman 
3638 02 1/5641-5650 M.M. " Aşağı cuma mah. Hacı İsmail oğlu Mol-

la Ahmet.. 
3640 02 2/2621-2625 " Karavelilerden Hacı İsmail 
3641 02 2/5631-5635 M.M. • Karavelilerden Hacı Hüseyin 
3642 02 1/3231-3240 M.M. Rahmi çavuş 
3643 02 1/3221-3230 M.M. • Mustafa çavuş 
3644 02 l/3241-3250 M.M. • Ahmet oğlu Ramazan 
3645 02 2/5091-5095 M.M. Hacı İsmail 
3646 02 5/2107·2108 M.M. • Knplnn mah. Ali Emin oğlu İsmail 
3647 02 5/2101·2102 M.M. " Kanlan ınah. Hacı Mustafa oğlu Abidin 
3648 02 2/5606-5610 M.M. • Tıfıllar mah. Molla Hasan oğlu Şükrü 
3649 02 2/5041-5045 M.M. " Tekke mahalle Mehmet oğlu Musa 
3650 02 2/5026-5030 M.M. • Tekke mahalle Veli oğlu Veli 
3651 02 5/8624.8625 M.M. • Ayvazlar maball"' Hnlil oğlu Hüseyin 
3652 02 5/8627..8628 M.M. • • Mah. Molln Salih O. Mustafa 
3653 02 5/2199..:2200 M.M. " Okçular mah. Mustafa oğlu Mahmut 
3654 02 2/2193-2194 M.M. • Okçular mah. Snlih o~]u Hilmi 
3655 02 115891-5900 M.M. • Hncı Hamza1ardan Halil ağrı o~. Mustafa 
3656 02 215991-6000 MM. • Hacı Hamzalardan Hilseyln oğlu Nuri 
3657 02 1/5981-5990 M.M. Hacı Ham1.alard=ın Bnynzıt oğlu Mehmet 

ARKASIVARIN 
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Siyasi va~iyet Amer ·k ..J Al J •ı• ··'"r ™ _zs... m: ~ 
---•--

1 aua man DS!I ız parla- Finlandiya Ameri~ 

.Japonya lnail- tahri __ ka __ t_ın•d-an_endi,e ya cevabını vertli 
·6' mentosu a~ıldı --•--

tereden kork- Genel kurmav -•- JnaiJtereninFin-
Jngiliz kralı mühim -. 

mıvormuş •• -·-Rusya harbındaki 
duraklamadan ist-,a
de!er • Fraııısı:z Somalisi 
ingnlizlere geçecek • 
1:. me:-:ka ve Almanya 

R. d\ o L tC' inC' ,öre Ru - Alman 
l .ırbı h. kınd.ı rıclC'n on h.ıbC>rler A!-
mnn il ı ı ('k.ıtın n \. \ •• sl,ıdı •mı go 
t nnC'kt dır 

Cc>n•k İıı·~ılız 'ü gerek Almanlar <'V 

v ld ~al•ınur. çamur H' buz il~:nci oln
rak ta Rus mukaveınctı niziin<len har<.'· 
kalın ) m a ladıgmı knbuİ edıyorlar. F.ı
kat Almanlar yağmur ve çamura büyük 
bir pay ayırırken Rus nnıka\(.'ır • iı ı 
pek az ehemmiyete liiyık görmekt'" .. Lr
IC'r. Bu ela tabiidir; çünki Almanlar Ru ~ 
ordusunu çoktan imha etmiş oldukları
nı söylemişlerdir. İngilizJer ise Rus mu
kavC'mctine büyük ehemmiyet vermek· 
fo ve yağmurla çamura ikinci derL•ced • 
bir 1,,ymet atfetmektedirler. 

Muhakkak okın bir şey varsa, sebebi 
yağmur, çamur veya mukavemet olsun, 
şimdilik harekatın yavaslamıs olduğu
dur. 

Bu yavaşlama ne kadar sürecek, on 
dan sonra Alman hareketinin tempo.su 
ne> olacak? Bu noktalar üzcrinee her· 
hangi bir tahminde bulunmaktansa ha
disc1crin geli mesini beklemek daha <'Yİ 
dır. 

Bu duraklamadan Rusya çok istifade 
rocbilir; fakat İngilterenin Ve hele Ame
rikanın çok daha fazla istifade edecek-
1<>rinc şüphe yoktur. 

iNGİ.LİZLERİN VAZİYETİ 
İ ngiJizler, kendi iddialarına göre tay -

yare kuvvetlerini Alınan1ann derecesi
ne kadar geürmfş]crdir. Batıda teşeb
büs İngilizlerin ellerine g~iştir. Geı·
ci Almanlar bu fiklı-de değildirler, faka! 
hcrhalc1e İngilterenin geçen senekine 
nisbctle daha kuvvetli duruıncla o'ldu
ğuna süphe yoktur. 

İ ngi1iz1er durumlarının eyileşıniş ol
masını kendi çalışmalarına ve belki de 
ayni derecede Amerikanın yardımına 
borçludurlar. Fakat İngi]teı·c ve Ame
rika nakliyat zorluklariJc karşılaşmak· 
tadır. Amerika bu zorluğu önlemek için 
donnnmasile İngilizlere yardım ediyor, 
yarın mebusan meclisinin vereceği ka
rarl.nrcla Amerikan ticaret gemilerinin 
muharip limnnlara gitmesi yasağı da 
kal<lınldıktan sonra Amerikadan nak
liyat daha bUyük yardımlar ve imkan 
Jnrla temin edilecektir. 

B. RUZVEI..TE HÜCUl\U ... AR . 
Bu yardımlar arttıkça, Alman mat

buatı ve resmi mahfilleri RuzveJte ve 
hükümetine karşı hüeumlnrını arttıı · 
maktadırlar. Litvinof'un Vaşington se
firliğine tayini de ayni tesiri yapmıştır. 
Alınan gazeteleri Ruzveltin yahudile
rin bir aleti olduğunu idfüa ediyor, bu 
tayinde de nYOi tesiri görUyorlar. 
Başta Ruzvelt o1dui:<u halde Amerika 

na1.ırları da mihvere ayni şiddet1c hü
cum eimektedirler. Ve :ırnda harp olma
dığı halde iki devlet ricali birbirlerin~ 
af,rza alınamıyncak silzler savurmakta
dırlar. 

FRANSIZ SOMALİ i 
VE İNG1LiZLER 
Fransanın Somali sömürgesi son hır 

kac giin içinde politika sahnesinin ön 
saflıasına geçmiştir. Afrika İtalyan im
paratorluğunun tasfiyesinden sonr:ı bu 
küciik sömürgenin durumu zorlasmış
tır. Vişiye tabi olan bu sömilrgeyi İngi 
lizlc>r abluka altına :ılmışlardır. Fransız 
somnlisinin merkezi olan Cibuti aç kal
mıştır. İngilizler bu sömürgenin kcndi-
1c>r!ne teslimini istiyorlar· Cibutinin 
eninde, sonunda teslim olacağı muhak
kaktır; fakat Fransızlar bUtün şimendi
frr köprülerini tahrip ettikten sonı·a 
tı: lim olac:ıklnrını bildirmektedirler; 
Bu d.ı İngiliz - Fransız münasebetleri
nin ne kadar gergin olduğunu göster
mcktC'd'r. 

iNGİLTElfü VE JAPONYA 
Oşi Şimbon Japon gazetesi, Çörçilin 

nutkunu gülünç buluyor ve Japonya 
üzerinde bir ~esir yapmadığnı yazıyor. 
Diğer bir Jnpon gazetesi de zayıf İn
giJtc>renin simdi Amcrikaya <layandığı
nı ve uzak şnrkta Japonyaya meydan 
okuduğu. uzak şarkta İngilizlerin 75 
ham sefinesi olduğu halde Japonl.-:ınn 
500 den fazla harp gemisi oldu[,<unu ve 
hpon\·anm İnrıiltereden korkmadığım 
yazıyor. Bununla beraber bazı kaynak
lar<ı gor(.' Japonlar bir deniz karşıln ma· 
sımlan c-ekinmc>ktedirler. 

Çin h.ıririyc nazırı Çör~ilin nutku
mın Jnponvaya b'r ihtar oldui'.,'\ınU v~ 
Çmin bundan m~ınnun kaldığını söyie
mi~1ir ------·-----Rus va harbi ve Ame· 

rıİion vardım/arı 
- BA!"'l'AUAl-'I ı İNCİ SAHİFFJlE -

ajansı b'ldiriyor: Müttefiklerin Ukray
nadaki hıırekrıleri plan mucibince de
vam c•mekıcdir. Me.crır cephesinde Do
ncc;in <lo:Yu s<ıhilin,. atılan düşman kı
tnlnrı ancı>\.;: fasılnlı fnaliyetlnde b•ılu
nuyoylar. ~OV) et h~va tı:-şc.kkülleri Ma
cor b:ızı kıtnlarına karşı mvkerrcr taıır
ruzla·dn bul mmu la.,•a d;ı hu taarruz
far ksirsiz olmustur. Mncn" karşı koyma 
topeımı bir Hnta ta)\ art>si dii~ürmüş
tür. 

başkanı mare· bir nutuk sö vledi lere harp ilin 
şal mühim bir ingiltere-ha:b-a bütün etırleSİ .;ok 
nutuk sövledi mevcudiyetile devam muhtemel 

.J ~decek. Türkiye. 
-• - iu~iltere münıuBeaa(ıı 

u Alman propaganda- eski!ii gibi samimi 
suun usulleri bana çoh usyaya ya!:'d!m 
endfae vermektedir » 

\ r • 2 ( ) B Londra, 12 (A Al ln,.,,ili.ı l{rnlı \ıl-aı,;ington, 1 A.A irleı:.ik 
de" Jetler genel kurmııy bn~kanı gene- ııında Kraliçe olduğu halde bugi.in P.ır
ral Mar .ıl pnsif korunma haftası müna- lftm"nlonun yC"ni devresini acmıs ve açış 
sebctİ) le rad,> oda söylediği bir nutukta nut\unda ezcümle dl•miştir ki: 
Amerık.ın mılletini mihver devletleri « - Hiıkumc t, mi.itecavizin zülmunu 
tarafından hiıtün Amerikan mühimmat c ken biıtün hükümetlcrin yeniden hür
endüstrisıne ve nakliyat servislerine riyete kavuşmaları durumu ile alaka
knrşı yapılacak ani bir bozgunculuk tc- dardır; milletimiz harbe büttin mcvcu
sebbüsime karsı tedbirli bulunmağa da- diyeti ile devam edecektir. 
vet etmiştir. Pasif korunma haftasının Birleşik Amenka devletleri milletimin 
ehemmiyetin{" işaretle genernl demiştir muhnrebe icin muhtaç olduğu her türlü 
ki: harp malzemesini vermektedir. 

- Mıhver ordumuza karşı bozgun- TüRKlYE - lNGlLTERE 
culuk maksadiyle Amerikadıı propagan- Kendisi ile kıymetli bir ittifak mua-
da hücumuna başlamıştır. Kullandığı hedem olan Türkiye ile münasebetleri
mahirane usuller asker ailelerinin huzu- miz biitün samimiliği ile devam clmek
runu kaçırmış. kongre azalarını da hata- tedir. 
Jara düşürmüştür. Hükümet şimdi en- HABEŞ1STAN VE 
düstrimiz.i ve istihsalatım17.I hasara uğ- MALTA YA DAtR 
ratmak teşehbüs]erine karşı devamlı Habeşistan İmparatorluğunun yeniden 
olarak uyanık bulunmaktadır. Fakat bü- kurulmasını memnuniyetle karşılıyo
tün mühimmat endüstrimize, amme iş- nım. 
lerine, münakalat ııevriıılerine tevcih Malta halkının hava hücumlanna kar
edilecek ani ve umumi bir teşebbüse şı gösterdiği mukavemeti takdirle karşı-

larım.:. karşı koymağa hazır bulunmalıyız. Giz· 
licc devamlı surette hazırlanan mua:ı- 1NG1L1Z MUVAFFAKJYE:I'LEIU 
zam bir te.,Jtilatın günün birinde ciddi Kral milletin arlan azim ve cesaretini 
bir bozgunculuk teşebbüsü ihtimalini övdükten sonra şöyle demiştir: 
göz. önünde bulundurmalıyız. Alman « - Biten yıl içinde ordum müttefik
propagandasının kullandığı usuller ha- ]erin muazzam yardımı ile karada, de
na çok endi§e vermektedir. Mesela her nizde ve havalarda hürriyet davasını 
gün postadan Alman tahriklerini göste- ınüda!aaya devam etmiştir. 
ren mektuplar alıyorum. Bunlar ordu- Donanma dü.~mana bulabildiği her 
daki evlatları hakkında endi~ede olan yerde hücum etmekte, balıkçı gemileri 
ailelerden gelmektedir. Bunlar sanıyor- ve yardımcı gemiler de donanmanın va
lar ki a•kerlere noksan yiyecek veril- zifosini kolaylaştırmaktadır. 
mekte, sıhhatlerine bakılmamakta ve Doğu Afrikada, diişmanın sayıca üs-
fena yerlerde oturtulmaktadır. tünlüğüne rağmen mağlUp edilmesine 

General Marşal, geçen nisanda Al- kahraman kumandanlanmın mehareti, 
man propaganda nazırı Göbe1s tarafın- İmparotorlu!;;rtın her tarafından gelen as
dan verilen talimatın bir hülasnsını tek- kerlerin cesaret ve metaneti funil olmuş
rar lamıştır. Bunda Cöbels demiştir ki: tur. Mısın istilaya hazırlanan düşmarun 

cKendimiz ortaya propaganda mev- ordusu geçen kış içinde imha edilmiştir. 
zuları atacak yerde bu mev:ıulara bize RUSYA HARBi 
Amerikan gazeteleri verirse netice da- Sovyetler Birliği ordulannın knhra-
ha müessir olur.> manca mukavemeti en derin hayranlığı-

-----·------- mı kazanmıştır. Hükümet Soyyetlerin 

. Japonlar Ame
rika 11 harp is-
temekle itham 

edivorlar -·Amerilıan ve İngiliz 
vaziyeti talılıir edici 
mahiyet almış 

Tokyo, 12 (A.A) - Ruzvelt ve albay 
Knoks'un mütarekenin yıldönümü mü
nasebetiyle söyledikleri nutuklar Japon 
matbuatında çok şiddetli aksülaıneller 
doğunnuştur. Şimdiye kadar yap~lan 
beyanattan hiç birisi bu kadar büyük 
aksülamel yapmanuştır. 
Japon gazeteleri albay Knoks'un nut
kunu harba tahrik addetmektedirler. 
Nişi Nişi gazetesi bu nutka çok şiddetli 
bir mukabelede bulunarak diyor ki· 
4:Bir ulaşma temini için gönderilmiş 

olan K urusso, henüz Amerikaya vanna
dan evvel, Japonya ile Birleşik devlet
ler arasnda artık sulhu ortadan kaldı
racak şiddetli beyanatta bulunulmuş
tur. Bundan kimin mesut olduğu açık 
anlnşılabilir. 

Japonya Cenubi veya ş!mali Amerı
kanın işlerine hiç karışmamıştır. Ame-
rikalılar her yerele müdahaleyi abii gö
rüyorlar.> 

Asaki Şimbon da : • Amerika ile İn
gilcrenin aldıkları vaziyet, gittikçe tah
kir edici bir mahiyet almıştır. • demek
tedir. 

ln~iliz ve Al
man akını -·İngilizler llir vapur 

IJatırdı, Almanlar bir 
uapaıeu zedelediler 

Londra, 12 (A.A) - H:ıva Nezarcti
r.in tebliği: Bir tayyaremiz Hollanda 
açıklarında düşmanın bir iaşe gemisini 
batırmıştır. Av tayyarelerimiz işgal al
tındaki f'ransaya taarruzlı:ırda bulun
muşlar, demir yollarını bombalamışlar, 
bir hangara ateş vermişler ve bir fabri
:Yayı mitralyöz nteşine- 1utmuşlardır. 
Dört av tayyaremiz knyıptır. 

AL'1AN HÜCUMLARI 
I..ondra, 12 (A.A) - İngiliz Amirallık 

dairesinin bu sabahki tebliği: Pazartesi 
.ıksamı bir Alman bombardıman tayya
resi şin1al denizinde bir g~mi kafilesine 
hücum etmistir. Bu tayyar<! kafileye re
fal~nt etmekte olan ınuhriplerden biri 
tarafından rliio;ürülmü, tür 

Berlin, 12 (A.A) - Alman haşku
ınandanlığının tebliği: 

İngiltere etrafındaki hareket sahasın
da gece harekiıtında bulunan Savaş tay
yarelerimiz dün gEce Looverstokun do-

harp ihtiyaçlarına bütün iktidariyle ce-
vap verecektir. Britanya İmparatorlu
ğu Amerika Birleşik devletleriyle işbir
liği' halinde müşterek düşmana karşı 
Sovyetlcr Birliğine mUmkün olan her 
yardımı yapmaktadır. 

ORTA ŞARKTA VAZtYET 
Orta şarktaki kuvvetlerin vaziyeti çok 

takvjyc ediJmiştir.:ı> 
Kral orta şarktaki vaziyeti bükü.metin 

dikkat gözü önünde tuttuğunu ve bura
lardaki kuvvetlerin çoğaldığını söylemiş 
ve milletin muanam ağır vergilere ta
hrunmülde gösteı dikleri iyi niyeti öv-
miistür. _____ .,,_..·~-------
,,Sof ya'' da ye-

ni kararlar 
----·----

Demir yollarında ca-, 
lışan İfÇİ ve memur .. 
/ar seferber edildi -·Liman ve vapur 

müstahdemleri de 
askeri hükümlere 
tabi olacaklar 

Sofya, 12 (A.A) -- Bulgar şimendi
fer nazırı Gnranof, 5/3/1941 tarihli 
nazırlar heyeti kararına dayanarak de
miryollarındn çalışan bütün işçi ve me
murların sef crber edilmesine karar ver
miştir. Bundan başka liman amelesiyle 
Bulgar deniz seferleri kumpanyası me
mur ve İ§çileri de askeri kanun ve ni
zamlara tabi tutulacaktır. Bu kumpan
ya tek Bulgar vapur şirketi olup merkezi 
Varnada bulunmaktadır. 

-----~·~----~ 
/ngiliz tayyareleri 
Jtal yaya f aıılaıız 
hücumlar yapı yor ----·---Roma, 12 (A.A) - 1talyan resmi teb-

liği: 
Düşman tayyareleri cenubi İtalya ve 

Sicilya üzerinde dün yeni taarruzlar 
yapmışlardır. Bir düşman keşif tayyare
si Kopri adası açıklannda alevler için
de düşürülmü~ür. 

Dün gece dalgalar halinde hücumlar 
yapılmış, yangın ve infilfik bombaları 
atılmıştır. Çıkan yangınla ... · süratle sön
dürülmUştür. 6 ölü, 30 yaralı vardır. 
Halk bermutad disiplini muhafaza et
miştir. 

(~usunda bii~ ü k bir ticaret gemisine tam 
ınıbetler kaydetmişlerdir. 
Maniş sularında karşı koyma batarya

ltmmız avcı tayyarelerinden mürekkep 
Lir İngiliz teşekkiilüne bı:ığlı dört tay
yare düşürmüşlerdir. 
Düşman arazisi üzerinde hava faali

ycıtinde bulunulmamıştır. 

E'inlandi~a barba de· 
v:ım ancal:ı bir lıısım 
asherini terhis edeceıı 

Londra, 12 (A.A) - Sovyet sözcüsü 
B. Lozovski yabancı basın toplantısında 
Amerika h<>riciyc nazırı B. Kordel Hu
hın F'inlandiynya tnalhık eden beyanatı 
hakkında sorulan sunle su cC'vabı ver
miştir: 

- Alman basınının Finlandiyaya ya
pılan beyanata karşı usullii neşriyata 
girişmesi Amerıkan hariciye nazınnın 
Alman hükümetine tesirli bir aarbe 
vurduğunu gösterir. Harbin yakında bi
teceği hakkında Finlandiyanın beyanat
ta bulunduğu haberi hakikate uygun 
değildir. Finlandiya Alman nüfuzu altın
dadır ve B. Kordcl Hulun teklifine doğ
tudan doğruya cevap vermekten ka
çınmaktadır. 

F1NLER1N AMERtKA YA 
CEVABI 
Helsinki, 12 (A.A) - Hariciye nazın 

Vitting dün akşam Fin bükü.metinin 
Amerikan notasına cevabını Amerikan 
elçisine tevdi etmiştir. .. 

Radyo gazetesine göre Finlandiyarun 
Amerikaya verdiği cevap, Amerlkan 
teklillerini reddetmektedir. 

Fin notası şöylece hü15sa olunabilir: 
1 - Fin1andiyanın yaptığı harp, teda

{üidir. 
2 - Finlandiya harp istememiştir, onu 

Rusya harbe mecbur etmiştir. 
3 - Finlandiya dünya harbine iştirak 

etmek arzusunda değildir. 
4 - Kendi hudutlannın emniyet altı

na alındığını görmedikçe harpten çeki
lemez. Bununla beraber bazı askerlerini 
terhis ederek bunlaın sivil hizmetlere 
dönmelerini temin edecektir. 

Bu cevapla İngiltere ve Amerikanın 
teşebbüsü suya düşüyor demektir. Buna 
nac;ıl mukabele edileceği merakla bekle
niyor. İngilterenin FinJere harp il5n et
mesi ihtimali yakın bir ihtimaldir. Ame
rikanın dn mali ve ildisadi baskılar koy
ması muhtemeldir. 

------~tt~-----

Orta Şarkta ln-
~iliz tavvareci
li~i c;ök kuv

vetleniyor _:__._ 
u Dünyanın en llüyüJı 
tayyare llirlfği n batı 
~lüne geliyor 

Kahire. 12 (A.A) - Orta prlttaki 
müttefik hava kuvvetleri yakında pek 
ziyade attırılacaktır. Talimini bitirmi§ 
olan bir hür Fransız tayyare filosu batı 
çölüne gelerek İngiliz. Avusturalya ve 
cenubi Afrika hava kuvvetleriyle birle
ıecektir. lngiliz öğretmenleri tarafından 
yetiştirilmiş olan bu filo dünyanın belki 
de en büyük birliği olarak vat1ıflandırıl
maktadır. 

Filo kumandana ve filonun bazı su
bayları esir kampalanhdan firar ederek 
Mısıra gelmiı ve hür Fransız kuvvetle
rine iltihak eylemiştir..._Filoda 16 yaşın
da bir tayyareci vardır ki büyük yarar
lıklar göstermiştir. --------·-------İngiliz Akdeniz lilosu 
kumandanına madalya 

Londra, 12 (A.A) - Yunan kralı 
Jorj, Yunanistana yaptıkları hizmet1er
den dolayı Britanyamn Akdeniz filosu 
kumandanı amiral Kuinnigham ile mu
avinine askeri liyakat nişanları ·vermiş
tir. 

-------~-------Avrupa da yeni 
idamlar -·Norv~e ııaıan 

yahudllere Jıarıı da 
yeni bir harelıete 
geçiliyor 

Prag, 12 (A.A) -- Baltalama hare
ketleri hazırladıkları ve kanuna karşı 
gelerek silah taşıdıkları anlaşılan 7 kişi 
idama mahkum edilerek 1 1 son te§J'İn 
günü idam edilmişlerdir. 

SOFY ADA İDAMLAR 
Sofya, 12 (A.A) - Sofyadaki aske

ri mahkeme baltalama hareketlerinden 
su<,;lu dört kişinin idamına knrar vermiş
tir. 

NORVECTE YAHUDi 
ALE.YHT ARLlcl 
Londra, 12 (A.A) - Norveç T d

graf ajansının verdi~i bir habere göre, 
Norveç K\ıislinkleri Almanlardan aldık
ları talime.t üzerine bütün Norveçte yal
nız 1400 yehudi bulunmasına rağmen 
vahudilere karşı mücadeleye hazırlanı
vorlar. Alınması derpiş edilen tedbirler 
Almanyada şimdi meriyette bu1unan1a
nn ayni olacaktır. 

Ihtikirla mücadele 

Hususi mahkenıeler teş
kil edilmesi nıuhtemel 
Milli lıorunma lıanunu tadil ediliyor~ ihtilı8t 

cezaları ~id detlendirilec:elı 
Ankar.ı, 12 (YENJ ASIR) - 1hti- verilmektedir. Kanuna muhalif harı." 

karla ıniicadele için yeniden şiddetli tet- kette bulunanlar hakkındaki cezai hıl' 
birler alınmak iizere olduğu anlaşılmak· kümler şiddet1endirilecektir. 
tadır. Bu maksatla milli 'korunma ka- İhtikar 'suçlarına bakmak üzere hıl' 
nununda yapılan tadılleri ihtiva eden susi mahkemeler teşkili de mevzubah • 
kanun lfıyihası Büyük Millet Meclisine tır. 
)O""/~~A-".r/..rJ.r..oo-~~~...coocccı:ıı:ıı:ı~~ 

25 ton çivi 2efirtildi 
lstanbul. 12 <.'Yeni Asır) -- Memleketimize yeniden 2 5 ton çivi getirilınif 

ve bunların tevzııne başlanmıştır. 
Çivi satışlarının serbest bırakılması muhtemeldir. 

Yök•ek Sıhhat Şüra•ı toplanıyor 
Ankar.a •. 1 ~ . (~.A) -- ":üksek sıhhat §Uraııı 194 J yılı ikinci teşrin toplarıl1" 

1arırun bırıncıs~ru ~3 sonteşrın Perşembe günü aaat 14,30 da sıhhat ve içt~ 
muavenet vekaletınde yaparak rüznamede yazılı idari ve fenni meseleleri ınil" 
zakere edecektir. 

10aı:ıı:ıı:ıacaı:ıı:ıı:ıooaaı:ıaaoı:ıı:ıaaaaaaaaac1Gcı:ıaaı:ıı:ıı:ıaı:ıaı:ıccıxıaı:ıaı:ıı:ıcı:ıı:ıaa~a::JOOI 

Makine ve 
Verilirken 

ltalvan lırovaz6rleri 
k•çmı, 

Londra, 12 (A.A) - Londrarun salA
hiyetli mahfilleri geçen Cumartesi gUnU 
Akdenlzde bir dUsman kafilesinin im
hası hakkında daha geniş malumat ver
mektedirler. Bu malOmat civarda bu
lunan ve 8 pusluk toplarla mücehhez 
olan iki İtalyan kruvazörünün muhare
beye i,ştirak etmediklerini ve muhare
benin başladığını anlayınca uzaklaşdık
larını sarih surette göstermektedir. 

bir A merilran gaze
tesinin yazdılıları 

Nevyork, 12 (A.A) - Ralph Jnger
sollpm gazetesin de şunlatı yazıyor: 

Bu harp bizim harbimizdir buna inan
mıyarak hata işlemeyiııiz bugün yalnız 
bir tek mesele vardır. O da ne zaman dö
vüşmek icap edeceği ıru?selesidir. Arlık 
dövüşmeğe mahal olup olmadığı şeklin
de bir mesele yoktur şimdi harpte olan 
başka milletler evvelce dövüşmek ve 
dövüşmemek şekillerinden birini seç
mek hakkında malik olduklarını zannet
mişlerdi bu hal kendilerine hiç bir fay
<la temin etmiyor bize de etmiyecektir. 
Dövüşeceğiz zira dövüşmek mecburiye
tindeyiz zira 8 yıldan beri her gün daha 
kuvvetlenen bi rdüşman karşısında bu
lunuyoruz mesele bu düşmanın kuvvet
lerine bir yıl daha artmak imkfuıının ve
rilmesi mi yoksa şimdiden vurmak mı 
H1zım olduğunu bilmektedir. Bunu iste
yen kendisidir onun istediğini ne zaman 
vereceksiniz. 

Amiral Stirling'in 
yazdıkları 

Nevyork, 12 (A.A) - Telegram ga
zetesinde Amiral Stirling yazıyor: Kong
re bitaraflık kanununun değiştirilmesi 
hakkındaki müzakereyi bitirdiği znman 
Birleşik Amerika filosu 1918 den beri 
görmediği en muazzam vazife önünde 
bulunmaktadır. Çok büyük adeta Ame
rika ticaret gemisi kafileler halinde Bri
tanya limanlarına doğru Atlas denizini 
aşacaklardır. Bu ka(ileJcrin himnyesi 
icap edecek ve bu mcsuliyct donanmaya 
düşccekiir. O zaman neler cereyan ede
cek? Almanlar muhtemel olarak bu ka
filelere hücum edeceklerdir hiç şüphe
siz bir mikdar ticaret gemisi ve hattfı 
harp gemisi düşman tarafından batın
lacaktır. Amerika harp gemileri ise da
ha şimdiden tesadüf edecek Mihver kor
sanlarına hücu miçin emir almış bulu
nuyorlar yani ilan edilmiş olsun olmasın 
topla harp başlaml§ olacaktır. 

Orta fark haoa kuv
vetleri karargahının 

tebliği 
Kahire, 12 (A.A) - Orta şark hava 

kuvvetleri umumi karargahının bu ak
şam neşredilen tebliği: 

Britanya bomba tayyareleri 10/11 Son
teşrin gecesi Libyadaki hedefleri bom
baJamışlardır. Bingaz.ide Almanların bü
yü bir iaşe deposuna tam isabetler kay
dedilmi~ yangınlar çıkarılmıştır. Gaza
lnda şimal iniş meydanındaki muhtelif 
depolara bombalar atılmış ve Eltınimi 
ile Demedeki hedeflere hücumlar ya
pılmıştır. Sonteşrindc cenup AfTikası
na ait Maryland tipindeki bomba tayya
releri Berka hava meydanındaki atcl
yelerle askeri binalara muvaffakıyetle 
hücum etmişlerdir. Britanya tayyareleri 
Elel Ageyla - Carbiya yolu üzerinde 
sefer eden nakil vasıtalarını bomhala
mışlardır. Bazı arabalar tahrip edilmiş 
geri kalanı da ağır hasara uğratılmıştır. 
ttalyada 10/11 Sonteşıin gecesi Napoli 
ve Brindizi yeniden bombalamışlardır. 
Napolide bulutlar elde clde edilen neti
celerin görülmesine mani olmuşsa dn 
Brindizide- bombaların yüzen bir dokun 
civaruıa, deniz tayyare üssüne ve lima-

Yunanistana hnğdaY 
gönd~ri liyor -----·----Atina, 12 (A.A) - 1500 ton buğdd 

yüklü bir vapur Salı günü pire }iJnall)' 
na gelmiştir. Buğday ente~onal ~ 
zıl haçın Yunan milletine hediyesidjf. 
Bu gelen ikinci vapurdur. Pek yakırıdl 
bir vapur daha gelecektir. Yiyecekltf 
halka parasız dağıtılmaktadır. _______ _,_•~~--~--

A•keri vaziyet 
- BA$TARAFI l fNct SARIFEOE • 

dilip edilmediği bildirilmemiştir. 
Kırımda Sivastapol ve Kerç §ehirJefl 

istisna edilmek şartiy]e bütün yarıırı 
adanın Almanlarca işgal edildiğini V 
bul eylemek lazımdır. Kerçte uııı: 
bir müddet müdafaa beklenemez, çü~ 
burası Sivastapol gibi evvelden tah~ 
edilmiş bir yer değildir. Kerç dü~tür 
taktirde, Sovyetler Karadeniz donan,,;I 
sının Azak denizinde hareketi ihtiıtı-11 
kalmıyacak tır . 

Leningradda Sovyet faaliyeti dev~ 
etmektedir. Yeniden büyülı:: ölçüde or 
mak üzere Sovyeüer çıkı§ hareketi yaV' 
mışlardır, fakat Alman muhasara hattı' 
nı yardıklarına dair malumat ge1mcınif" 
tir. Almanlar bu teşebbüsün de dab' 
evvelki teşebbüsler gibi akim kalclıiıtıl 
bildiriyorlar. • 

Sık, sık yapılan bu çıkış hareketleri).' 
nin hedefi Alman hattını yannak dei 
Almanların bu cepheden başka ~eph~ 
lcre kuvvet ayırmalarına mani olın111'' 
tır. 

------~·--------Sov vetl ere göre 
• BASTARAFI 1 İNCl SAHfFEl>I': • 

te ve düşmanı büyük kayıplara u~r:ıt• 
makta bulunmuştur. Bojoisk, VolokO" 
lom, Maloyaroslovetz ve Tula bölgelt' 
rinde Almanlar ilerlememekte ve ai'' 
kayıplara uğramaktadırlar. 

Rostof kesimine gelince; Rostof j}e 
Taganroı; arasında müharebeler ııiddef• 
le ve arasız devam etmektedir. Alınıııı· 
lar uğradıkları ağır kayıplara Tağrrıef\ 
hiç bir terakki kaydemiyor]ar. 

----
-----~·-------Fransada gecen harp 

mütarekesinin 
yıl dönümü 

Vişi, 12 (A.A) - Malum olduğu Ü~ 
re Alman makamları işgal altında .. 
Fransada mütarekenin yıldönümü ııl~. 
nasebctile her türlU tezahürleri men e İl' 
!emişti. Bu itibarla halk bu yıldönüıfl 
nü sessiz lrutlaınıştır. 
Mareşal Peten mezarlığa giderek b t 

çelenk koymuştur. 
-----

Alınan gazetecileri 
Bulgaristana Reldiler d 

Sofya, 12 (A.A) - Hariciye ne:ıar'il' 
basın direktörlüğü tarafından Bulg~er' 
tana davet olunan Alınan gazetec ır 
Sofyaya gelmişlerdir. Gazetecilc~ )Jıİ' 
dutta karşılanmışlardır. MisafirleriO ~· 
yaret müna.sebetile hazırlanan P;ccıc 
raında, Makedonyada beş gün sür 
bir tetkik seyahati de vardır. __ ..,,,,.,,. __ 
İngilterenin mare$al 
Petene bir cemilesi c· 

Londra, 12 (A.A) - İngiliz hükÜ~. 
ti, 927 senesinde bir Kanada ku111 ı,ıı 
yasile mareşal Peten arasında y:ıı:>1 ~ 
anlaşmaya istinaden, kumpanyanın Jlt' 

nevi 700 sterlini mareşal Petenc ö(le~ıı· 
sine ve bu paranın memleketten ~le b'' 
sına karar vermiştir. Maliye na7J~;·flcı:! 
paranm ödenmesinin önüne gee•. 1 

adi bir hnreket olacağını bildirn1cıt1/ 
--------------- ııs 
nına giriş yerindeki sanayi binal~~ı cııı 
düştüğü görülmiiştür. Kaza Bianco) ıııı"ıı 
bombalar atılmıştır aynı gece ~o0~9~::ı 
tnyyareleri Sicilyndaki Catanıa 9ııııı 
meydanını bombalamışlardır hıı"ııı\Jıı 
müsait olmaması yüzünden ıaar\art' 
neticesi tesbit edilememiştir. !3\1 dlfl' 
kfittan btitiin tayyarelerimiz. saglaJl'l 
müştür. 


