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Dün saat 12,5 da vapurun 3 numaralı Moskova Cenupta 
anbarındaıı yangın çtktı. Ateş an har önünde Rus Sovyet za
su do~durulmak sure tile söndürüldü lar sı~ışık feri 0 t ikdr 

Bir noktada müdafaa Almşnlano Moskova 
Zararın btiytik oldaia anla$ıhyor. Yangının neden 
Ev.elld ak,am lskenderun, Fethiye 

._. Maımaria .eferinden 1zmirc gelen 
PJ.mı vapuru, dün öğle vakti lzmir li
lllanı dahilinde bamuleaini boıaltmalı:ta 
~ SJT&da, bir yangın felaketile kar
'lllatmıştır. Sadık zadelere ait olan PJa
-- vapuru 5800 tonluktur. Deniz yolları 
~reıi taarfından 200,000 liraya kira
~'! ve lıtanbul - b:mir • Mersin ve 
~erun aeferlne tahsis edilmi§tir. 

çıktJtı beW ctetn-. yarıldı ve Almanlar taarruzu mutlaka 
neticesiz kalacak 

Platin vapunun yüklediği 5 36 3 ton
~ hamule aramda mevcut olan kü- · 
-.ıı, süd koıtik. sun'i g(ibre, kireç kay~ 
lbaP. çinko, ~o tuzu, pamuk yağı ve 
~ .LulU.lan kıemen it bankasına ve 
~n Sağır zade Ruoene ait bulunmak 
'-dır. Bu roaddelertn büyük bir kısmı 
laınir limaamda tahliye olunacak ve 
"1ıpur yarın Jıtanbula giderek kalan 
l.amulesini orada çıkaracaktı. 

Platin vapuru evvdki akşam saat 
16,30 da lzmir limanına cclmiş ve men 
~ek dahilinde demirlemiştir. 

biraz ilerledi --·-· -·-'J'alada uazl:Jet müflıüJ, rantana Ue INıflıYan lllı 
Rostof ue Leıdnpadda Alman llandesl dlll'da
Sôuyeı luunlesl ınmHlf• ,.,,,da.. Ve ciddi ,,,,. naı-

fafın,7et Jıazanıyor.. IHlffalnyet ııazcu1a111Gıda 
Londra, 27 (A.A) - Sovyet cephesin- Moskova, 27 (A.A) - Bu sabahki 

de .ngelen haberler §Unlardır: TuJa şeb- Sovyet tebliği: Gece kıtalanmız bütün 
ri etrafında durum gittikçe güçleşmek- ~phelerde düşmanla çarpışmışlardır. 
tedir. Tula - Moskova yoluna yaklaşmak Moııkova, 27 (A.A) - Dün geceki 
L~yen Almanlar ağır kayıplar vermiş- Sovyet tebliği: Ruı kıtalannın bütün 
)erdir. Tank ve tayyarelerin yardımiy- cephelerde düşmanla döğüotüklerinl. 
le ehemmiyetli Alman kuvvetleri Sta- muharebelerin Volokolamıık ve Staling-
linog istikametinde harbe sokulmuş]~ _ SONl' 3 C!'!t.'!.. ı;.:.:·j:-::DE -
dır. 

Mojaisk ve Molayoroslavetz.de Alman 
hücumlan püskürtülrnil~, düşman ağır 
kayıplara uğradıktan sonra ilk mevzile
rine çckilmeğe m~bur olmuştur. 

1flgiliz Orta Şa.1'k OTdu.üın BqJcmncm 
danı General Sir Claude A~ 

lngilizler 
Afrika da 
ilerliyorlar 

---·---Dün sabah hamulesini çıkarmağa 
a..ıamıı ve iki ınt öğleye kadar dol-
laıUftur. öğle vak.ti saat 12 de deniz i~ Dün bir yangın felaketi geçiren Platin -vapu"4 
~eri öğle paydosu yaparak vapurdan rışmağa başlamışlardır: bara ıu ııkmağa başlamışlar ve yangını 

Volokolamsk - Moskova yoliyle ilerle
mek isteyen Alman kuvvetleriyle şid
detli muhabereler olmuştur. Almanlar 
bir noktada Sovyet müdafaasını yarma
ğa muvaffak olmuşlar ve Sovyet hatlan 
arasında bir az ilerlemişlerdir. Klinde 
durum karışık ve kararsızdır. Almanlar 
burada bir mikdar k8y işgal etmişlerse 
öe Ruslar beş köyü geri almışlardır. 
Sovyet ka~ı hUcumu devam etmekte

Tobruk garnizonu ile 
•Ynlmışlardır. - Vapurda yangın var... söndürmeğe çalışmıılardır. 

Saat 12,30 ... Yani itçilerin vapuru Bu vaziyeti vapur mürettebatı da itfaiye yangından haberdar olunca 
birleıildi ve iki yer 
Jaha işgal edildi terk ettiklerindenberi yanın saat geç- derhal görmüş ve keyfiyet vapurun sü- bir buçuk dakikada yangın mahalline 

'-'ittir. Vapurdan kealf bir beyaz duman varisi B. Halil lbrahim Enünlüye haber yetişmiıtir. Rüzgar şiddetle esmekte 
liitununun yültııe)dlği nazarları çekmi~ verilmiıtir. Mürettebat ta dumanlar olduğundan itfaiye için kara tarafından 
~e aahilden geçenler birbirlerine bağ- yükselen ve ateş çık.an üç numaralı .an- - SONl 2 İ 1

( i ~ l\fflFfo.l>E - --·-A ... ~qntaJme ki'· 

Dünyanın 
yannki 
çehrest .. 

~ aarıf cemi)etınae yoısuzıuk göıüldü 
dir. 

R05TOFTA RUS 1L~Şt 
Rostofun batısında, Doneç havzasında ı 

delHlnl, tayyaNler mey· 
daıı ,_,...,,.e lliiyölı ölçü• 

Urfa mebus B. 
Sovyet ilerleyişi devam etmektedir.! 
Rostof Uzerinde Alman sağ cenabınıni 
tehdit altmia olduCı,ı ..ı.,.ıı,-. Sov
yet ilerleyişi devam ettlli 1akdirde bu. i 

de lşfll'alı ediyor-

teşrii maSuni yetinin 
radalti AhnımJanıı aıkıftırıbnalan mum-1 kilrdtir. Reamt Alman iddialaruıa rağ

- SONU ! tNCI SAJrtFED~ - Al11Mlnl4n• Jlıf oa1cOVGJ14 gi,-emitJeceJc.
leriu .öyleyen Rus ttsml aözcüii 

Amerika - ln~il- _..__._B_. wz_o_v_sKI __ _ 

Kahire, 27 (A.A} - 25 '.26 sonwşriıı 
geeeSl ngillz tank teşkillerinin yardımi
la Yeni ZelımdaJtlar, d~ fiddet.li 
bir mukavemetme rağmen, Sidi Re.zegi 
geri a1ımş1ar ve Biri Ahmedi işgal ..,_ 

- SONU 3 ONc-0 SAllinBB -

---·---
~wDemOfı· kaldırılması istenildi 

tere birliti rAi~~~i~;~ ~a;;·1 
Afrika harbı 
ve lnv.ilizler ..... _.. flÖN llfrll .... n• 

... dallar ,, ..... 

... ,, .. olaealdlP .. 
ŞEVKE't BİLGİN 

Ttirk Maarif cemiyetinde zan altınan abnan bazı 
memurlara işten el çektlrilclL 

---·---
Merkezde Mihver tanltiarı tama· 

---·---
Yakında kac'i bir de. 

...... debam11n MU'larca ~alışarak ya• A • L J '-tt.tı medeniyet e9el'lerini bir saniyede merrRa • apon ya 
...... eden lııemmç bıarp, dlumşibnuJ ·--
lılr felüet halinde murlarım genişlet- ı• • ~bu harbin maddi ve nıanevt a1an- Ki taraf ta mÜ· a.... kökleşmiş delice bir müvazenesiz-
~ dolduğuna hükmetmemek imkan- zak 1 d 111.dır. Bu itibarla harbin sebebini Ver- ere er en 
la)' diktatının haksrılıklanndan ibaret • • • d • 
'-Ymak beyhudedir. Geçen harbin. ga· UmJ iDİ kes
f.P!eri arasında yer alan Japonya ve 
-ıatyanm harpten evvelki politikalan, mı·ş bulunuyor 
~eme hımnm bazı milletlerin ruh-
laı,M nasıl aşılandığını ptermiştir. Bu • • 
fehıib, daha ilk patlak verdiği dakika: - - • 
._, sezilmiş ,.e müvazenesiz.liğin izalesi Amerllıaldmea göPe 
tarelerine baş vurulmuş olsaydı harp harp ueya saJll .Japon· 
~ hiç baş göstermezdi. Ası_l felaket. "amft elinde 
lllilyonlarca insanın ve yüz mılyarlarca ı -
lervetin yok edilmesine sebep olan .fa- Vaşington, 27 (A.A) - Hariciye na· 
ela ıöz önünde dururken, birbirinin ha- zın Kordel Hul ile JaJ>Qn murahhaslan 
htma ınısduşcasma döviişen milletle· arasında bir buçuk saat silren yeni bir 
lla hakiki bir barışa dayanç vazifesini görüşme olmuştur. Hul Japonlara bir 
drecek olan müvazenenin nasıl temin vesika vermiştir. 
~hususunda bili taban tabana Bunda Pasifikte sulhun korunması 
lllt fikirler bes1emeleridir. Mihverciler için Amerika tarafından yapılan teklli
-.zarmda ·Müvazene• kelimesinin üa- ler vardır. Fakat bu teklifler saldırmaz
~ ettiği mana ile demokrasilerin bun· - SONU 2 iNCi SAHİFEDE -
._ anladıklan şey bamb~kadır .. Yine 
\undan dolayıdır ki iki tarafın harp ga
nleri arasında bir uz~ flulhunu im
ltinsaz kılan uçurumlar mevcuttur. Me
llt)i Alnuuıyanın harp gayesi •Yeni ni· 
'-m· çerçivesi içinde kendi liderliğini 
.. nıyan, istiklal ve hareket serbestisi 
'-'ahdut bir Avrupa yaratmaktır. Bu 
.\vrupada, söz sahibi yalım Almanya 
•lacak, A'TUpa milletleri namına yalnız 
• konuşabilecektir. Büyük Asyada, Ja
Ponlar da senelerden beri ayni düşünc-e 
he harekete geçmiş bulunuyorlar. Ga
)elcri Asyadan Avrupalı milletleri ko
~rak bu kıtanın biitün kaynaklannı 
fek başana sömiirmektir. Hülasa ne Ja
Ponynnm ne de Almanyanın tatbik et
llhek istedikleri yeni nizamda, başka 
lbilletlere bizim anladığımız manada is· 
tikıiı payı ayrılınaımştır. Bu sebepledir 
ili An~lo Saksorllar, mihvercilerin ııi
h.I zaferi kazanmalan halinde yer yü
'lnde asırlarca hürriyet ve istiklil ke
'-elerinin manan kalnuyacaimı. insan· 
'lın derin bir branhia ıömiileceii 
ld iddia etme.ldeclirler. 

laııOten ft mltteft)derbda harp .. 
- SONtJ ! tNd twdnDI -

Ankara, 27(YENİ ASIR) -Tlirk Ma- • l l 
arif cem!yetinin muamelAbnda bazı yol- nız on afmaSI )'001 • men yok ed.,Jereh 
suzluklar görUlmUş ve zan alüna alı- b L[ • • ı d h L J ~. 
nanlara bu Cemiyetteki işlerinden el maaı eR ent yor ve şıma e arp ırazanı OCOR 

çektirilmiştir.. -·- -·-
Maarif cemiyeti eşya piyangos~ında Şimali Atlantlfde ntetl• ı·ıerlenı·ıdı· ~n• .. ıma laarelıeti ws. .bazı yolsuzluklar yapıldığı. piyangoda Cld ı ... ••-HAf -'•J-4>••-- ,._,. .,-

hediye kazanan sablmamış biletlerin sa- ... ., ... -ti ge •. .., .-.NC- pan Alman lıolıınıın ii~e 
blmıs .g:hi gösterilerek cıkan esyanın ceJı, JllÖffeNfı ue ,,,,.. '9Afı oldu Alınan 
eutistimali yapanlar tarafından alındığı llintG"eli JıafUeler e ı- • 
hakkında bir zan mevcuttur. ,, Rostofta Ru• hu·cumu NSmi telJllğfne gtif'e 

Bu yolsuzlukların meydana çıkması yapdacalı- uazlyet.. 
üzerine hükümet. Türk maarif cemiye- Vaşington, 27 (A.A) __: Millt müdafaa aA-ır Jıa yıp/ar verdi- Kahire, 27 (A.A) -Askeri sözcü mu-
tinin eski reisi Urfa mebusu B. Refet için muazzam krediler derpiş eden .yeni 5 harebenin düşman tanklarının yok edil-
Ülgenin teşrii masuniyetin:n refini Bil- kanun projesi mümessiller n:ıecl:since . ri/erek tardedildi mesiyle kazanılacağını tekrarladıktaa 
yük Millet Meclisinden istemiştir. kabul edilmiştir. ' • . sonra demiştir ki: · 

İhzari bir encümen, bu talep dolayı- "iNGiLtz - AMERiKAN ))ENİZ -•- - Seydi Rezegdeki kuvvetleriınia 
siyle tetkiklere ba~lamıştır. AN~$MASI . • . ~~· 27 (A~) - Alınan ~t t~?" takviye almıştaraır. Gauerl 8alihe pşüt-

Vaşıngton, Z1 (A.A) - Bahriye na· lıği: Dun cephenın merkez ve şımal böl- ma hareketi yapan Alman kolu da mev• 
•lığı mütehassıslannm bUdirdiğine gö- gelerinde yeni terakkiler kaydedilmiştir cudiyetinln üçte birini kaybetnii~r. 
re yakında İngiltere ye Amerika arasın- Bolşevikleı:in Rostof civannda ve bu 1NG1LJZ T&BL1C1 ; 
da kat'i bir deniz anlaşması yapılma.sı şehrin şimalindeki hUcumlan püskür- Kahire, 27 (A.A) -lngiliz hava kuv-

••••••••••••• 

Alma ... tar dün 
,,Tuta'' civarın._ 
da bir şehri iş

~al etliler 
Almanların Moskovaya 
ıs kilometre kadar so
kuldukları bildiriliyor 

Moskova, 27 (A.A) - Tas ajansı bil
diriypr : Alman kıtalan Tulanın 40 kilo
metre Ş:mal doğusunda bulunan Vener 
şehrini işgal etmişlerdir. Yüzden faz)n 
tank ve bir c;ok motörlü müfrezeler top
lıyan Almanlar şimale doğru ilerlemeğe 
devam ediyorlar. 

MOSKOVANIN DIŞ M'ODAFAA
LARI YARILMIŞ 
Stokholm. 27 (AA) - Ofi ajansı bil· 

diriyor: Alman askeri mahfillerinden bil 
dir!ldiğine göre Moskovanın dış müda
faa cenberi bUtiln noktalarda yarılmış
tır. Şimdi şehirden 35 kilometre meıra
fede bulunan iç mUdafaa çenberine ta
arruz edilmektedir. 

~ 

- SONU 3 t)NCÜ SAHIFlillE - tülmüş ve düşmana ağır kayıplar verdi- - SONU 3 ONCO SAHİFEDE ..:.... 
- SONU 3 0NC0 SAlllFEDE -



TARİHi ROMAN Yazan: Şahin Alıduman 

-- ''er bakalım s.1· mektubu! 
Köı>rülü MıP 1'1.Pt oa~n., 1ı di ·11 7~"'tt. "''"1!RJ'1f'" lı 
bildlren esfıl defterdarın mefıtulJunu istiyordu.. 

-28 ••• 
Sadrar.am ağır bir tavurla dedi ki: 
- Evet, haklısın oğlum ... Senin yerin

de her kim olsa aynı surette hareket 
ederdL 

Her ne hal ise işin milhirn olan noktn
ın bu değil. Madamki baban ile dnnpn 
bulunuyorsun, HUseyin efendinin karı
sı tarafından sann böyle bir oyun oynnn
dıitını ve babalıihnın da ortadan kaybol
duğunu nasıl öğrendin?. 
Tayyar zade. Köprülünün bu sualini 
cevapsız bırakmadL Güzel, pürüzsüz 
sesiyle dedi ki: 

- Daha dfinktl gUne kadar hiç bir 
§eyden haberim yoktu. Dün Defterdar 
Hüseyin efencfuıin ha?.nedan Ali 
•ta şehremanetine gelip bizim eve uğ
radı. Onunla görüşerek bu işin bütün 
tıJsilltına evvelinden nihayetine kadar 
vukuf peyda etUm. 
Meğerse biçare babam b.mim bağa uıt

ramamaklığım y{lzilnden pek ziyade 
l!%illmUş ve bu işe seben olan kansını 
fena halde haşlam•.ş... Hüseyin efendi 
bir kaç defa ba~a dönmekliğim için eve 
haber gönderdi ise de ben o vakit mese
lenin iç yGzUne henüz vakıf olmadığım 
için bu dAvetlere icabet etmemiştim. 

Zavallı pederim semtine ujtramadıih
mı görerek, bizzat beni bulmak ve ba
ğa dönmemi temin etmek maksadiyle 
bir hafta evvPl sokab ~ıkmıs_ lşte gi
dis o gidi~!.. Bir daha evP dönmemiş! 

DUn evime gelen Ali ağa biltiln btm
Jnrı bana birer birer nakletti ve iki f,!iln 
ev\'el tanımadı~ı bir adamın baea gele
rek Hllsevin efendiden bir mektup ge
tirdiğini de anlattı ... 

Bu tezkere pederimin hattivle yazıl
mıştır. Bunn basılan mühUr de pederi
min kendi mUhrOdür. 

Bu kftğıt yanımdadır. Müsaı:ıde buyu
racak olursanız. efendimize takdim ede
yim ... 

- tyl ettinde bunu yanına aldın. Ver
bakalım şu mektubu... Görüp tetkik 
cdPJ!m. Belki bundan bir i;: ucu yaknlı
yabiliriz. 
Sadrazamın bu söz.teri üzerine, Tay

yar ude kaftanı:ım yan cebine elini at
tı. Ve oradan cıkardığı bir kağıt parça
sını Könrülü Mehmet paşsya uzattı. 

Sadrazam Gevherli hanımın Kflhyası 
Ferhat da tarafından Bin bir direk zın
danında Defterdar Hüseyin efendiye ı:or
le yazdırılan bu uzun tezkereyi reislil
kuttap Şaml ı:adeye tevdi etti ve ona de
di ki: 

- Efendim, oku bakalım şu tezkere
yi. .. Etrafımızı sarnn siyah esrar perde
sini açmak için. belkide bu k!ğıdın bize 
yardımı dokunur. 

Ey başla. bakalım. Bu tezkerenin için
de neler yazılıdır?. 
Şam! zade bir aralık çıkardığı gözlU

ğllnü tekrar burnunun Uzerine yerleş
tirdl Ve Hilseyin efendinin yazdığı mek
tubu baştan nihayete kadar bir soluk
ta okudu. Mektubun okunması biter bit
mez Köurülü Mehmet paşıs: 

- Vah biçare Hüseyin efendi vah! 
diye haykırdı. hele bak, bu tezkerede ne 
yalanlar uydurup yazmıştır. 1\man oğ
lum, d~ söyle_ Sen babanın el yazı
sını tefrik edebilir misiı.?. 

Bu mektubun hattı. sakın Dcfterdnr
dan gayri bir adamın yazısı olmalfın? 

Tayvar zade hemen cevap verdi: 
- Yok efendim ... Ben pedı.>rimin ya

zısını hemen görünce tanınm. Bu tezk .. 
renin yazısı bizzat onundur. Bu husus
ta aldanmam3 imkanı yoktur. 

Sadrazam Şnml zadeye bakarak dedi 
ki: 

- Defterdar Hilseyin efendi bu tez
kerede, bizim yanımızda oldu~umı bH. 
diriyor. Halbuki biz onun yOrlinü bir 
defacık bile olsun görmüş değiliz.. Şimdi 
ayıkla bakalım pirincin taşını ... 

Evv efendi. sen bu io;e ne der sin' Akıl 
akıld~n Ustündür derler. tşte karanlık
ta yolunu kaybeden bir yolcu gibi ~jır
dık kaldık ... 

Bu hususta senin aklına gelen ne ı!·.r? 
Şami zade kısa c;üren bir düşün::eye 

varmasını mUteakip: 
_Mesele güneş ~ibi apaçık meydan

da görünilyor. dedi. tezkerenin yazıs
Defterdarm olabilir. Fakat bunu ona 
zorla yazdırmış ola::aklar ... 

- Acaba bunu yapan kim dir?. 
Şami uıde Sadrnzamm bu sualine ş:.ı 

suretle cevap verdi: 
- Kulunuzun fıkrine kalırsa. ba işi 

yapanlar da Cevahirci Hayımla Şdi~·ı 
Emin ağayı gizli bir yere kapatan aynı 

adamlar olacak! Bunlar gibi Defll'rda· 
da meçhul bir batakhaneye düşürOlm!.:s 
olmalı! 

- Bu tahminin bana da doğru s;ıörll
nüyor. Vay haydut herifler \•ay! Bu ne 
milthis bir cesaret! .. 

Allahtan korkmadan ve bizden hiç ce
kinmeden bir takım melUn heriflerin 1!;. 
tan bul içinde bir batakhane islettiklerine 
artık benim de hiç şüphe~ kalmadı. 
Şimdi bu batakhanenin yerini meydıınıı 
çıkarmağa uğraşmalıyız. 

Hele bu işi yapan habis herifleri hir 
kerre elime geçireyim ... Bunlan en ı:ığır 
bir surette cezalandırmıyacak olursam 
bana da Köprülü Mehmet paşa demesin
ler. 

Koca Köprülü tam bu sözleri söyleyip 
bitirdiği bir sırada odaya t~krar bir hiz
metçi girerek Sadrazama dedi ki· 

- Ases başı Zülfikar a~a kulunu~ g"!l
dl Dışarıdn bekliyor. Huzunınuza gir
mek için müsaade buyurmanızı niya7. 
eyler .... 

KöprülU birden bire sevinerek: 
- Hah, isabet oldu, diye bağırdı. biz 

de onu bekliyorduk. Var söyle, hemen 
içeriye gelsin ..• 

Aradan bir kaç dakika geçmesine mey
dan kalmadan, oda kapısı derhal açıl
dı ve içeriye uzun boylu, iri yan bir 
adnm girdi. 

Bunu gören Sadrazam, zembP.rckle 
mUleharrik bir yay gibi birden bire ye
rinden fırladı. Ve şlkllnnın fuıtüne iol
ru atılan bir şahin vaziyetinde örıte ile 
bu adamın üzerine doğru yürilyerelt gök 
gürlemesini andıran bir ses.le dedı kf: 

- Nerede kaldın? Seni sabahtn:ı beri 
bekleyip duruyoruz! Biz seni sokaklar
da dolaşasın ve boyunu posunu gösteriı, 
halka caka satasın diye bu vazifeye g~
tirnedik. Ben adamdan iş isterim, iş!!. 
Şimdi zavallı bir takım adamlar orta

dnn kaybaluyor. Bunlııt"ın ne hayatı. ne 
de mematı anlaşılamıyor. Sen İstnnbul
da herkesin emniyetini temin etmek va
tlfesiyle mükellef bulunuyorsun .. Şimdi 
bize söyle bakalım. Şehirde asayiş nice
dir? 

Bir takım haydullann tstanbulun gö
beğinde bir bataklune tesis ett:kterin
dcn haberin var mı? .. 

Pek ziyade hiddetli görülen &drnza
mın bu ağır sözleri karşısınd.ı !talan 
Ases başı ZUlfikar ağa birden oi.re de
rin bir korkuya tutulmuştu.. Gözü.ntin 
ucu ile evvetıl Sadrazama bakh. Sonra 
cnlnrdan yardım diler gibi gözl""rini Şa
mi zade ite Tayyar zadenin, üıcrlerin
de gezdirdi. 

Halbuki Sadrazamın bu mllthiş ıta
bına uğrayan sanki onlarmış gibi, o da
kikada delikanlı ile Şami zade, her ikisi 
birden, soluk almağa bile cesaret ede
miyecck bir vaziyette, ~şınp kalmıı gö
rün il yor lardı. 

- BtrMIDI-

.Amerika - Jaconva 
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lık esasına dayandığı için Japonyada iyi 
karsı lanm ıyacağı sanılmaktadır. 

Hariciye nazırlığı memurlarından biri 
gazetecilere bahsi geçen vesikanın son 
hafta icinde yapılan müteaddit toplantı
lann bir netices! olduğunu söylemiştir .. 

Amiral Nomura bir gazeteciye : "Bi:z 
sulhun hararetli taraftanyız• demiştir. 

Nomurn Japonyanın uzak doğuda sta
tükoyu muhafaza için mahdut bir an
hışma teklif edip etmediği sualine cevap 
vermem1ştir. 

ANl..A5\l\IAK tılTtMAI..t YOK cısı 
Vaşington. 27 (A.A) - Öğrenildiğine 

göre Amerika - Japon görüsmelerinde 
anlnsmazhğın sulh yoluyle hallini müm
kün kılacak bir formül bulunamamıştır. 
Al\1ERİI{ANIN V AZiYETi 
Amerika Jaoonyanın Birmanya ve 

Singapuru tehdit eden Hindiciniden çe
k'lmesini istemiş. Çine yap1lan yardı
mın durdurulması hakkındaki Japon 
teklifini reddetmiştir. Burada harp ve 
sulh Japonyanm hareketi tarzına bağlı 
görülUyor. 

Japon fevkalade murahhası Kuru.o;u
nun yakında Tokyoya döneceği söyleni· 
yor. 

JAPONYA DA 'OMfDtNt KESTİ 
Nevyork. 27 (A.A) - Tokyo radvo

su Japonyanın Amerika - Japon J?ÖrÜŞ· 
melerinden ümidini kestiğini söylem:.Ş
tir. 

KIYMETLİ SANATKAR 

Ml:NiR NUREDDİN ve 
ARKADASLARI 

SADİ l~ILAY. f'7.ZETJiN ÖKTE - FEVz1 .A~T,ANGİL'in 
ZENGİN PROGRAMLI 

KONSERİ 
!9 SONTEŞRİN CUJ\IARTESI GONO AKŞMU SAAT 9.30 DA 

TAYYARE SİNEMASINDA 

YENIA$IR 

- -IR DABERLERZ 
\-eni mal sakla
ma ve ihtikar 

hadiseleri 
---·---

Bepgama ve ci11arında 
üç J:isi halıhında tahlıi· 

lıat ~apılıyor .. 
Bergamanın Kozak nahiyesinin Kara

veliler köyilnde İbrahim oğlu Musbfa 
iki ölçek arpayı yilksck fiatle sattığı id
diasiyle tutulmuştur. 
Bergamanın Kaya köyü halkından 

Hnsan oğlu İsmail Gül~, pazara götür
düğü dört çuval arpayı satmaktan bila
hare vaz geçerek bir evde glzlemeğe te
şebbils ettiği şik!yet edildiğinden yaka
lnnmıştlr. 

Bergamada zahireci Abdullah oğlu 
Mehmet Sırn hakkında, yüksek fiatJe 
~ ulnf sattığı ihbar edildiğinden ihtikar 
maddesinden muamele yapılmaktadır. 

------------------------------ZABITADA 

Sanat nıf"ktebinde 

hi r ya n~ın çıktı, 

h~rn~n s<indürüldü 
---·-...,....-

ttfaiye tqkili.tı dün akşam platin 
vapurundaki yangını &Öndürmeğe çalış
tığı sırada Karantinada erkek sanat 
okulunda bir yangın çıkını~. itfaiye bu 
ynnvını da bastırmıttır. 

Okul mutbağında balmumu eritildiği 
sırada balmumu tenekesi taşmış ve ateş 
tavan1 tutuşturmuştur. Yangm bir az 
sonra ııöndürülmilftür. Maddi zarar az
dır. 

Ödemiste kavga 
ve yaralamalar 
ödemişin Meşrutiyet mahallesinde 

oturan Vesile Parmaksız adında bir kız 
la 21 yaş1nda Ayşe ve annesi Hamide 
ntn8lnda bir c;oculı: meselesinden cıkan 
kavgada her iki tarafın yelcdiğerlerlnl 
"'l!'llin ve odunla yaraladığı şikavet cdU
di~ind .. n tahkikıota başlanılmıştır. * ödemtŞin Meıırurivet mahalle9in
de oturan 15 yaşında Refik Girgin adın
da bir çocuğ11n arkndnsı 16 yaşında 
Mustafa Bucağı çakı ile hafif surette 
vnnıladığı zabıtaya bildirilmiş ve tah
kikata btlflnnılnuştır. 

BOR OVADA 
PİR ODA YANDI 

Bornovada küçük çarşıda Gennan 
sokağında 34 numaralı evin ahır tava· 
nandan yangın akmış. bir oda yandıktan 
aonra sıravetlne meydan verilmeden 
aöndürülmü~tür. 

_______ _,_41tıww----------

Platin vo purunda 
vanı:ın 

-it-
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calışmak imktınBJZ olmuştur. Netekim 
deniz baş komiseri ile bazı pol~ memur 
lan kükürt dumanlanndan mütee9sir ol
muşlar ve itfaiye mMke kullanmak su
retiyle. getirilen motörlerden vapuru sa
ml""k su sıkmağa başlamışhr. 

Bildirildiğine şröre yancnnm söndü
rülmesi için evvela au 81kılmaması ve 
kum dökülmc!Iİ icap etmekte idi. tık 
tedbir olarak bu düşünülmedH>inden it· 
faiye de ayni surette su S1karalt yangma 
söndünncğe .ça}ıfmak. mecburiyetinde 
kalmıstır. 

ltfaive yanmn çıknn 3 nunmaralı ıın
bıırdald mııddelcri feda edrrek diğer 
"lnbnrlıırd,.ki homuleyi ve vanuru kUT
tnrmak dü~ünccsiyle ikinci ııkı tercih 
etmİ!ltir. 

itfaiyenin cidden cansipar!'lne çnlı,
mııSl saveainde yan~n mPvzii buakıl
mış fcıe de :r.ararın pek büyük olduğu an
laşılmaktadır. 

YANGIN NASIL ÇIKTI ? 

Yangının ıebep zuhuru ehemmiyetle 
tahkik edilmektt-dir Bir iddiayn göre 
vant?m. ark" anh,.nn kazana yııkın ol
m11stndan dolayı k,.·nuiın nesretti<;i ha
rnrctıPn çıkmt!ltır. Bir baska lddi!'lvn 
<>Öre de vnnqın atılan bir sist11ranın rii7-
oann 9pvklvle l'lnhsıra düsmeslnd .. ., r 1k
m1•tır. Bu hucıucı bir heyet tarafından 
tetlrilc Pdilmt-kt,.dir. 

Hiidi•e tPhlclkntına mürfdelumumi 
munvini B. Sadık Tüzel el koVTT'lll! ve 
dün ~ece geç vakite kadar tahkikatla 
meşgul olm~tur. 

* CF..C VAKrr ALDieıMIZ 
MALOMAT 

C~ vakit ııM·~mız malumata vö,.,.. 
PlRtİn vnrmnındnkt ynnoın e'U'ln•ındııki 
ı..nmr"tt"'n kı:r.••lln m,.zkur V21'\ıt~ı" mıı
lct ... ,. dnirui tHin 11t..,nm ıııuıt 21.30 ,:ı,. 

tt-knır 11tM1 ~lmıs. b11 rlııhe vanındııki 
lcnmıır" l11r dıı. avni akib,.te ı•;.rnm ... fn
lc"t itfaiye tarafından derhal söndürül· 
miictüı•. 

1tfııive ııııbPhn kadar Platin vapurun· 
dıı fı:ııılivPttf' lmlunmmıtur. 

Vapurcfl\ 49 hin tMh~ kiiktt1't vnrrlı. 
'1ıoouru" hütiin h!'l"'"l••İ 2 mil"on )j,.,. 
.t.~f'rin9cJ,. t.."min torHlm•ktP..fir. Bu mal
ı.,T 11ioort11 lı i•e de """"i k•Jmpıınyaya 
sigortalı olduğu belli değildir. 

Ucuz kömür satışları 

Uç nıotör dolusu kömür 
daha halka kilosu 7,5 
kuruştan verilecek 

Dün bazı peralıende lıö rntircüler hallıa mahsus 
ucuz lıöm!ir tevziatından muvazaa ~oluyle isti· 

f ade etmelı yo ıunıı buldulaf'! 

Kııratq iskelesinde getirilen kömür
lerden bir motörde 95 ton kömürün 
"0lka perPkendc olıırak tev.zilne dün sa
bahtan itibaren başlanmıştır. B,..lediye 
memurları tcvziatın muntazam bir su
rette yapılmasını temin kin dikkfltle 
'"''ışzırak ııatışlıın müralı::abe etmişler
dir. 

Sabahleyin başlıyan szıtıı;lar ııkşamo 
kadar muntn7.am surette devam etmi• 
ve bir Jdlo kömür yedi kuruştan veril· 
Mİştir. Bugün satışlara devam edilecek
tir. 

Yine Ka,.J\taş iskelesinde beklivrn 
90 tonluk ikf.,ci bir motÖT dolusu kö
mür daha halka ayni surette satılacak
br, 

Dü" bazı kömür perakendecileri hl' 
lı:ömUrlerden bir kısmını muTUaa yo-

\iyle satın almışlardır. Bazı kimselerin 
kömürcülerin bu hareketine alet olduk
ları teessürle görülmüştür. 

Haber nldığım1za göre yakın gÜnler
de daha iki motör dolusu kömür gele
rek belediyece ayni sure~ doğrudan 
doğruya halka eatılacalı::hr. 

* Bornova da kömürsüz! .. 
Bomovada aşağı çav sokağında 5 4 

numaralı evde oturan B. Mehmet, bize 
gönderdiği bir mektupta. Bomovada 
da kömünıüzlük ve kömür pahalığı hü
küm sürdüğünü bUdirmckte, hatta iki 
mindenberi Bornovaya hiç kömür git
mediğinden halkın ıılı::ıntısı arthğmı ila
ve etmekte ve bu derde bir çare bulun• 
masını istemektedir. 

Rıdvanı kim öldüraü? 

Vecahet mahkemede 
yine ağladı ve "ben na
n uslu bir kadınım,, dedi 
Hasan ~a:var, Vecahetin tişılıı mıdır ve Rıdvanı 
llıisi beraber mı öJdürd ü? .. Bu suallerin cevabı 
devam eden mnh:ılıeme sonunda anlcqılacalı ... 

Çeşmenin Ovacık köyllndc işlenen ci
nayet füivası dün ağır ceza mahkeme
sinde salondan mada koridorlan bile 
dolduran bUyük bir dinleyici kiltlesi · ta
rafındıın takin edilmiştir. Hatırlarda ol
du!u üzere Vecahet Altın adında J?enc; 
bir kadın ö? ('e!FLAöNINNNNUNUU 
bir kadın aşıkı Hasım Sayarla birleşerek 
kocaşı Rıdvanı bof;'lllaktan maznundur 
ve cinayet bir gece vakti ~lenmiştir. 

Geçen celsede şehadetine müracaat 
edilen Ovacık köyü muhtarının verdi~ 
ifadede adı geçen Halil Şen ve Şerif 
Türkmen de dünkü celsede şahit sıfa
t;y)e dinlenmlşlerdir. 

BtR ŞAHtDtN SöYIE:>lKLERt 
Bu iki §ahit Vecahet Altının evli bir 

kadın olmasına rağmen Hasan Saynrla 
alaka peyda ettiğini ve bir gönill mace
rasından çekinmediğini söylemişlerdir. 
Halil Şeıı ifadesinde bilhassa demic::tir 
ki: . , 

c - Bir gün maktul Rıdvanın karde
şiyle görUşilrken bana! cNe yapacağız. 
Hasan Sayar kardesimln ı.>vine her za
man girip çıkıyor. Bu iş bcylece devam 
ederse bunlar kardeşimi öldürecekler. 
Muhtara haber verin. bir çare dtisüne
lim. Tedbir alalım> dedi. Ben kevfiveti 
muhtar Mehmet Doğana haber ve~dim. 

Yine bir Ei~n pancar tarlasındn çalış
tığım sırada Rıdvan pancar satın almak 
üzere bağa geldi. Kendisine kardeşinden 
işittiğim sözleri. kansı Ve.:-ahetle Hasan 
arasında bir alnkanın mevcudiyetini an
lattım. 

Mert bir adam olan Rıdvan hemen 
kaşlarını çattı: 

c - Nasıl, Qedi, benim kanm mı? 
8C'n hayatta her şeyden şilphe edertm. 
Fakat !.arımdan şüphe etmek hatnından 
ge<"mez. Kanma iftira ediliyor.> 

Bu muhaveremziden üç gün sonra da 

Rıdvan boğularak BldürUlmü.şlUr. 

VECAHET AôLIYOR 
Vecahet Altın bu sahidin ifadesini 

dinlerken kocasının ;karımdan şüphe 
etmem, ütira ediliyor> cümlesi karşı
sında ağlamağa başlamış ve bu üadeye 
karşı şunlan söylemiştir: 

c - Kocama bunca sene kanlık ya
parken hiç bir zaman bu Haıanla mn
rasehet peyda etmeclim. Böyle bir şey 
hatırımdan geçmemiştir. Kocam bunu 
bildiği için bana karşı sonsuz bir itima
dı vardı. Netekim kocamın bu şahitlere 
gayet samimi olarak (kar.mdan şüphe 
etmem) deyişi benim kocama olan mer
butlyetimln bliy{lklilğilnil gösterir. Fa
kat bu şahitlerin Hasan ile mUnasebet 
peyda ettiğim hakkındaki sl5zlerl koca
mı çekemediklerinden dolayı iftiradır, 
iftiradan ibarettir.> 

HASAN DA REDDEDİYOR 
Vecahetin Aşıkı olduğu iddin edilen 

diğer maznun Hasan da ş-.ı.nlan söyle-
mlştir: 

c - Ben Rıdvanın yanında hlzmet
kardım, çalışırdım. Bu seb~ple kendisin
den para istemek ve talimat almak için 
evine girerdim. Bu gidişlerimden mana
lar çıkarıldı. Dedikodular oldu. Bunlar 
yalımdır.> 

DtôER SAH1TLER1N 
1FADELERt 
Adem Cengiz ve şahit Hnsan ifadele

rinde Hasanla Vecahetin aralarında mU
r.asebet mevcudiyetini bir şayia olarak 
işittiklerini, Basanın sık sık Vecahetln 
evine gittiğini gördüklerini, Rıdvanı Hn
sanla Vccahetin bir olnrak boğduklan
na kani bulunduklarını beyan eylem.iş
lerdir. 

Mahkeme bazı noktalann sonılması 
için 8 llkknnun tarihine bırakılmıştır. 

Hava kurumuna teberrüler devaın ediyor 

Bazı miiseviler pazarlık 
sevdasına mı düşrr üş? 

Musevi vatandaş!arın 11urd mesele~!nde ga~eı 
hassas davranactdtları mgllaJıfıaJıtır

Dünfıü t2berriiler .. 

Tilccarlnnmızm hava kurumuna te
berrillerl bilyük bir faaliyetle devam et
mC"ktedir. Dün bir kac müessesenin yap
t·klnn tcbcrrüler 5455 lirayı bulnıuş
tur. 

Hazırlanan listelere göre tahsilt\ta 
devam olurımaktadır. Yalnız bir kaç 
musevi ticarethanesinin, kongrece vcri
lc-n karnra göre hazırlanan listelerde ken 
dileri için gösterilen rakamlara itiraz
da bulundukları teessUrle OğrenUmiş
tir. 

Türk vatanını koruyan hava kuvvet
lerini aznmt bir hadde çıkarmak. tayya 
fabrikalan kurmak isteyen TUrk hava 
l,urumunu bu gayesine eriştirmek için 
çalışmak herkese düşen vazifelerin ba
"'tnda gelir, bu itibarla hiç bir vatnndac;ın 
hamiyet bahsinde pazarlığa girişeceğine 
ihtimal verilemez. 

Musevi vatandaslanmızn: da bu ba
his Uzerinde gayet has.sas davranacnk
lan ve hazırlanan listeler~ göre tebcrril· 
ntta bulunacaklan muhakkaktır. 

Dünyanın 
yarınki 
çehresi .• 

---·---
Milıvercilere 11e Demolt 
l'asilere göre birblrin· 
den dağlar lıadar 
farlılı oJacaJıtır-

şEVKl!."'T BİLGil' 
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ycsine gelince, şimdiye kadar r 
ağızlardan yapılnn beyanatın kiifi de 
ccdc sarih olmadığı söylenebilir. Ya 
şu kadan biliniyor ki, Demokrasiler 11111 

znffor olurlarsa harpten evvelki topral' 
farını genişletmiyeceklerdir. Her ınillt 
kendi hayatını tanı ve mutlak bir istil' 
181 havası içinde ya.._c;am:ık hakkına Ilı' 
lik olacaktır. 

Buruda nıec;liul kalnn nokta, şu •I! 
millet- tabiri içinde İngilterenin bugii 
kü düşmanlarının da dahil olup obntt 
ğıdır. 

Şurası muhakkaktır ki mahiyeü 
başka olmakla beraber An~lo S 
alemi de mihverciler gibi yeni bir 
ya kunnak, insanlığ'I yeni bir bat' 
kavuşturmak Jiizumuna kmıidirler. 
Gc~tcn, A'\'l'llpada harabeye ee 

len şehirleri yeniden yapınak. miHetl 
arasında imanlıiuı yeni ihtiyaç . 
uy~ ekonomik münasebetler 'f'e işb• 
liği kurmak. her millete yaşamak k 
muhtaç oldutu ekonomik vasıtalan 
imkinlan adaletle tevzi etmek yarfJI 
dünyanın kar11,cıaa.ğı Z01'1uklarm l'ı 
şüphesiz en a!tn olacaktır. 

Demokrasiler. işte bu maksatla haf 
olduğu ~bi, mlha da hazırlandtkl 
!d>yliyorlar. . 

Yannki dünyanın ~eh.resini tayin iç• 
Londrnda bUtün müttefik devletle 
iştirnkiyle bir konferans yapıldığı. ?le 
yorkta bir mesai konfcrnnSinın topl 
dığı Juıtırlardndır. l\fihvcrciler ilk d~ 
olnrnk bu toplnntılara Berlin töreni 1 

mukabele ehnişlerdir. Berlinde Koıt1 
nistliğc karşı koyma paktına dJı 
memleketlerin iştirakiyle yapılan to 
Jantıdn söylenen mthıklar, mihver 
hnrp gnycleri etrafında yeni bir şey 
retmiş değildir. Şimdilik husumeti 
bilhn~n Sovyetlere çe\'Tilmistir •• Alıt1 
ordulnn yann Ru~ayı yere sercbU 
lerse harp yine bitmiycce~ine göre. 
takdirde Anl!lo Sakson aleminin 
mn ı en büyük hedeflerini teşkil 
cclctir. 

Fnkat görünüşe göre Almanlar 
harbi kazanmak iimitlerini ordula 
Rusyada yapmakta oldu~ muazı 
gayretlere bni!lamış1ardır. Şayet bu • 
retler umduklan neticeyi vermel'.SC ı 
date avdet Umununu derhal duya 
)ardır. 

=11••111•1••m11111•1•••111•1111111111mmım11nM• 

~ 312 • 332 do~nmlu 
~ bakaya ça~ırılıyor 
E tzMtR ASKERLtK ŞUB~t 
§ BASKANLiôlNDAN: 
:: 312 - 332 doğumlu !sl!m ve gayri 
§ isll\m acemi ihtiyat baluyclerin ace
E le şubeye mUracaatlan, gelmeyen= ler hakkında kanunun CPzn hllkllrn
§ terinin tatbik edileceği ehemmiyet
: le ilAn olunur. 
~ 111nn11111111111111111111111111111111111111111 lltllfl 
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men Almanlar şimdiye kadar nehri g 
meğc muvaffak olamamışlardır. 

LEN!NGRADDA 
Ll"ningradın 160 kilometre doğu 

da Almnnlan Tikvin çev.:-esinden k 
mak maksadiyle yapılan Sövyet ha 
si muvaffakıyetle devam etmektedir· 

MOSKOVA F.l'RAFTNDA 
ALMAN GA YRETLERt 
Londra, 27 (A.A) _ Hitierln kfihi 

ğini gerçekleştirmek maksadiyle 
rr.anlar Moskova etrafında büyük 
retler sarfetmektedirler. Bu şehrin 
tısında ve cenup batısında ilerlemiş} 
dir. 

ROSTOF VE 
StV ASTOPOLDA 
Rostofta durum karışıktır. Alman 

Sivastopolda Sovyet müd.ıfaı:mnm 
şiddetli ve kuvvetli olduğunu teslim 
yorlar. 

MOSKOVA RADYOSUNUN 
HİTABI 
Londra. 27 (AA) - Moskova rnd 

su. orduyu nzimle mukav"mete ve 
ne bahasına olursa olsun Moskovayı 
dafaa etmeğe dnvet etmektedir. 

TULA öNLERlNDE 
Londra. 27 (A.A) _ Mnskova nıd 

sunun bu sabah bildirdiğine göre 'f 
bölgesinde ~ımal doğusunda nıuhııre 
Ifr aynı şiddetle devam etmektedtr. 
mnnlnr şehrin şimal taraf1 hariç olırı 
Uzere Tulayı çevirmişlerdir Düşman 1 
drn fazla tank ve piyade askeri taşı) 
200 den ziyade kamyon ln:!lanmalcta 
Bu kuvvetlC'r Serkovç Tul.ı yolunu 1< 
mek ve hafta1ardan beri düsmanın 
erruzlarma knrşı koyan T-.ılanın :nu 
farnsını tamamlamak üzere şiıntı 
Moskova ve batı istikametlerinde 
beler inclirmeğe çalışıyorlar 
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A lrika harbı ue 
Jngilizler 

Jngilizler Alrikada 
ilerii yor/ar 

Sov vetlere gtJre 
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rosk bölgelerinde tiddetli olduğunu bil-
Borsa 
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fttleri karargahının tebliği İngiliz bom
ba ve av tayyareleri Salı günü de bütün 
Libya muhare~e cephesinde faaliyette 
\ulunarak kara kuvvetlerinin harekatı
na büyük ölçüde yardım etmişlerdir. 
Seydi Ömer kesiminde düşmanın motor
lu kuvvetleri muvaffakıyetle bombalan
mıştır. Seydi Rezeg ve Seydi ömer üze
rinde hava muharebelerinde bir Kapro
lli ve bir Masserşmit dilşürülmilştiir. 
Seydi Ömer civarında diger bir hava 
llluharebesinde bet Me.sserşrnit 110 tah

• BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE . diriyor. Tebliğe göre 25 son teşrinde 
mişlerdir. Dün bütün gün ağır çarpış- otuz üç ve 26 •on teşrinde iki Alman 
malar devam etmiş ve bu sabah erken- tayyaresi düııüriilmüştür. 
den yardım kuvvetlerine mensup asker- cMOSKOVA YA 

'CZ'OM 
353 Albayrak ti 
40 Hilıni Uyar 

47 50 47 50 
48 48 

393 Yeldin 
lcr Eddubadaki İngiliz kuvvetleriyle bir- CiREMtY-ı:":CEKLERıt 
leşmişlerdir. Mühim Edduba mevkii Londra, 2 7 (A.A) - Sovyct sözcü-

118114 Eski yekikn 
118507 Umumi yeklin 

No. dün Tobruk kuvvetleri tarahndan zap· sü Lozovski basın mümessillerine de-
tedilmişti. miştir ki: 

7 
8 
9 

46 
47 
48 
5t 
55 

HUDUDUN IKt TARAFINDA <- A 1-:ıanlann Moskovaya karşı 
İngiliz zırhlı motödü tümeni hudu- ~aşladıkları . taarru~ı:' heticesiz kalaca

dun iki tarafında bir kaı~ gru tan iba-. gına tam~mıyle kanıun. Tantana ile 

No. 
No. 
No. 

t d .. kı k 1 p başlıyan ilk hamle durdurulmustm. Al-
re uşman a ncı o unu kovalamıştır.. 1 h" b ' b""lg d 'dd· b" 
Dün Almanların beş tank ve 80 kadar mafnf ı:ıkr ıç ldır o e .elcıd. ı ır mu-

No. 
10 
11 

SİYAH 
6 inhisar idaresi 

24 Faik Saydam rip edilmiştir. 
Agadelya tayyare mey:ianına alçak

tan bir hücum yapılmış bir rnikdar Kap
roni 42 hasara uğratılmıştır. Barkinin 
cenubunda yapılan hü~umda benzin 
kamyonları yakılmış başka otomobil ve 

t bil. k dil . t' Eks . . Al va a ıyet e e etmemi~ er ır. 
o omo ı y~. e mış ır. erısı - ROSTOF MEYDAN 

33 50 34 
35 50 37 

man olmak uzere 300 kadar esir alınmış- MUHAREBESl 
tır. Bu akın bazı cihetlerce bir cn~el 
mahiyetini haiz ise de İngiliz kuvvetle
rini esas hedeflerinden çevirıncğe mu

30 Yek\in 
iNCİK 

kamyonlar hasara uğratılmıştır. 
Ayın 25 ve 26 sında Bingazi limanı ye

lllden bombalanmıştır. Benino ve Berka 
hava meydanlanna hücum edilmiştir. 

Orta Akdenizde bir Me~er~mit düşU
tillmOştUr. 
Şark! Afrikada Gondar - Azora böl

gesine hücumlar yapılmıştır. Gondar 
bleslne lsabetl.r kaydedilmiştir. BUtiin 
bu hareklttan Oç tayyaremiz dönmemiş-

vaffak olamamıştır. 
HAVA HtiCUMLARI 
Hava kuvvetleri kara kuvvetleriyle iş 

birliğinde yeniden. muvaffakıyetler gös
termi$t:r. Sidi Rezeg mevkiinin bat.ısın
da Alman ve İtalyan topluluklarını mii.
temadiyen bombaJıyan bombardıman 
ve avcı tayyarelerimiz dUşmanm birçok 
tank teekillerinf ve otomobillerini yok 
etmişlerdir. 

tir. Kahire, 27 (A.A) - Alınan ınahlmatu 
Berlin, 21 (A.A) - Alman resmJ teb- göre batı istikametinde ilerliyen İngiliz 

liti: k1taa•ı T.,hn.tk ~arnizonu ile birleşmiş-
ŞimaD Afrika.da muha!'ebeler azalm~ · •: 

Ja nbir şiddetle devam etmektedir. ~- :ındr:ı ~-, (:~ .A) - Royter harp mu-
Sirenaik açıkları."lda bir denizaltının babiri bildiriyor : 

Gervi sınıfına meruıup bir düşman dest- Tobrukun cenubunda Britanya kuv-
royerlni batırmıştır. vetlerinin muvakkaten durması seki-

15 - 19 Sonteşrin arasında İngiliz hava zinci orduya kuvvetlerini dinlendirmek 
kuvvetleri 68 zi Akdeniz bölgesinde ve ve takvive kıtaları almak fırsatını ver
tlmalt Afrikasmda olmak üzere 81 tay- rni$tir. RommeI iae bu duraklamadan 
"1'e kaybetmişlerdir. Aynı mUddet Dl"- Tobruk etrafındaki zaif mevzilerini tak
fında Alman hava kuvvetleri lngiltereye viye etmek icin istifade evlemiştir. 
karşı hareketlerinde J9 tayyare kaybet- MEYDAN MUHAREBESİ 
ınlsleırdir. Her iki tarafın da hava kuvvetleri 

Roma, 21 (A.A) - ltaıyan ~bliitf: meydan muharebesine bilyük ölcüde ic:.. 
llarmarikte işblrlill yapan Mihver ~ 
kuvvetleri Tobruk ve Sollum cep- tirak ediyorlar. Salı aksamı 20 Britanya 
hainde tiddetll çarpışmalarına de- avcısı 70 Messerşmite hilcum etmiş ve 
-.n etmektedirler. Alman _ ttalyan bunlardan onunu düsil.rdükten sonra 
kuvvetleri mühim Seydi ömermevkiini dil~anı kacmda mecbur eylemiştir. 
tekrar işgal etmişlerdir Savoya kıtalan YENi HAVA HOCUMLARI 
diişman tanklarının hUcumJDu pUskUrt- Kahire. 27 {A.Al" - Orta şark ln-
ınUşlerdir. Tamamen elim.zde tuttui?u- giliz kuvvetleri tebliği: Hava kuvvetle
muz Bardiyaya durmadan İn~li% esir- rimiz hareki.ta tam mGzaharet etmek
leri getirilmektedir. Merkı:z kesiminde tedir. Avcılanmız muharbe çevrf'sinde 
tırhlı kuvvetler arasında veni çarpışma- iki Alman tayyaresi düşürmii ... di~erle
lar olmuştur. Alman • ttaıyan kuvvet- rini de hasara ui!ramıcıhr. Sidi Reze~
leri bir karşı hücumda düş~ana yeniden teki muharebe hakkında alınan tafsilata 
•lır kayıplar verdirmişJerciir. Tobnıkta göre on düşman tayyaresi tahrio edil
nıuhasara halinde olan dflşman kuvve- miıs, bir kısmı da hasara uarablmıshr. 
tinin yeni yarma teşebbibleri püskür- Dlln bomba tayyarelPrlıniz düşman kol
tfilmilştUr. lanna hücum etmiş bir cnk petrol kAm-

ttalyan hava kuvvetleri Tohnıkun yonla~ı bombalamış, diaer tesekkiille
nıQdafaa mevzilerini bomb:ılamıslardır. rimiz Bin~azi limatımdak.i vapurlara 
Düşman tayyareleri BingE.ziye bir akın fsııbetler kaydetmi,, limArı cevresine bir 

yapmışlardır. Bazı binalara isabetler ol- röle bomh•lar atmı,tır. Bütün bu hare-
n uştur. kAttan yedi avcımız dönm~mlstlr. 

Agadelyaya yeniden Qç düşman tay- smt R!!".7.l='G Ef~OEN FLE C~CTl 
l'aresi hUcum etmiş ve avcılartmız Londra, 27 (AA) - Bugün K,. J.. ire-
LestUl tipinde bir tayyareyi dilşürmilş- de nesrprl!len tehW~te İctmi gecen F.lha
tur. P1J.ot esir eclllm~. vent Ye E'.ltlub'l>a. ~idi Rev-o ('4Vl'lnnda-

Tayytrelerimız dilflnanm asker top. d111ar. FJdubba. Tobru\un 'l7 kflomeh'e 
luluklanna ve kamyonlanna şiddetli hU- cenup doğusunda ve Sidi Rez""'"''" ,.lh 
eumlar yapmışlardır. Hava muharebele- kilometre şimal hatısnıtladır. YPnl Ze
l'bıde 22 düşman tayyaresi dUıtil.rdOk. landa kuvvetleri 2S - 26 ll'M:eııi S;r4t Re 
AlmanJar Pazartesi gilDO ~. 25 Sonteı- z .. -.{ ,. .. rı alm.,.Ja,.d1T. Burad• büyük ln
rhıde 1 dtışman tayyaresi dllşUmıil§ler- giliz 1'.uvvrtlerivle T obruk ara.qncJ .. lci 
41lr. arazirıl., ~er hlll mf!vctıt"a rGk ı•~l-
Dnşman dotu Afrlkada Gondan dur- m"' oldu~ tahrl"t'\ edilmektedir. T ob-

madan bombardıman etmiştir. nık garnizonu. Tobnılcun cenuhn.,da 
____ ...,..,___ i~t mii'-'"' nolrtıo'" .. 1e ~lrirken v~ı 

AI 
' 

7elanda1tlar Sidi R,.~ Pirmfelerdfr. 
man nra llfJre Bıı kasaba bir kaç defa elden ele geç-

• BASTARAFI 1 INct SAUDEDE - ml"'tir. 
Umumi ilerleyiıdn başında lm,,;117lf'r 

rOmlstir. Lenin~ddan yapılan miltead- burasını alm.,.lıırdı. Sonradan mihver 
dit ~ teşebbnsleri neticesiz kalmıştır. kuvvetJ,.ri tarafandAn ll'f'ri ıı.lınm ... tt. 
BOLŞBVİK ~ KAB- ~imdi ilcinci r'·hıcJ11' kl lnr1ili"P )rtıvv .. •lto .. i 

S
n.ASMAK İSTEMİYORUZ Sidi Rezeee hftkim olmak+:ıdırlar. Vazi-
DİYORLAB yetin ye"i,ln" tanzim edilmesi memnu-

niy .. t vericidir. 
Berlin. 27 (A.A) - Yan resml blr Kahire, 27 (A.A) - Umumi du-

ltaynaktan bildirilfvor : Berlinin siya-;! mm c;ok avdınlanm, .. ~,r. ln<Yiliz süvı'ITI 
lllahfillerinde komUnistli~e karşı koyma ahvlannl' merı•ı10 zrrhlı d•vrivPler hu
l>aktınm uzatılmasının manası, maksat- dı•tt;,n sek~•n kllom .. ~ ... t;k hattı ivi mu
lan ve ehemmlveti dUn akşam şöylece halaza edivnrlar. Tobrtık ga.-:Tonu 
ifade edilmekte idi : düıımanı takibe dPvam f'd!yor. J\AihvPr 

- Milletimizi bolseviklikten ebediyen kuvvetleri çok kuvvetli m,.v:zil,.rde 
rnasun bulundurmak ve rastladığımız limit .. i:zce mukavemet etm,.kte~irler. 
her yerde Bol.::evik ajanlarmı imha et- Sldi Ömer. Halfaya ve Soll.ımda "iddetli 
tnek istiyoruz. Muvaffakıyetle yendiği- muharehf'ler cereyan ediyor. Düsman 
iniz tehlike He tekrar karsıla!mtak iste- bu bölgelerde iaşesini güç temin edebi
rniyoruz. Pek iyi bilivoruz ki bazı mem· lir. 
leketlerde komilnimli~e karşı koyma - --------------
paktını ve Ü<'lü paktı bozmak ni:vet1ert TAHMi'N~S 51)00 ~ (000 LİK 
\'ardır. Her iki pakt. ayn husuı::ivetleri fKt PARTfDE 
olmakla beraber. avni gayeye matuftur. SOOO KADAR BOŞ GAZ VE 

O da Avrupanın birlesmis milletleri icin 91~ ~zot ten_ekes•J 
lnesut ve yeni bir Avruna mevdana ge- [~..1.~.:. &.:;;. 
tirmektir. Bövle biivük bir eser ~k ca
buk basanlamaz. Bu bakımdan komU
rıistJii!e karsı kovma paktı yalnız Bolse
\?izm ile mücadeleve davanmaz. Maksa· 
dımız. bu paktın lü7Umlu kıldı~ hare· 
ketlerle avni zamanda Avrupa birliğinin 
Şa.-t1annı hazırlamaktır. 

Sovyetlerin yok edildiği hakkındaki 
Alman iddiac;ı kom{iııistli<Ye karşı serrlo
lunamaz. Bolc;e,•iklik bilyük devlet 
teskilatını ltu~ada kurdu. Avruoava 
taarruz i<'İn şiddetle hazırlandı. Sovyet
ler birlil'.!i Rusvada h~ldm olciuktan son
l'a ihtilal fikHerini diner memleketlere 
kolavca sokabilecci!ini biliyordu. Faknt 
bu ihtilal fikirlerine havat vermis ola;ı 
Sovyet1er birli~i artık kat':ven yok ed.il
trıiş bulunuyor. 

-------oıww~~-------
A m er ı ka. ıngiltere 

hirlifTi 
• BA~ARAFI 1 iNCi SAHİF'EDE -

bekleniyor. 
Simaii AtJant!kte işbirlijttnin esasları 

kurulacak ve mevcut es&!'lar genisleti
lecektir. Her iki taraf ticaret gemileri
hirı tnüsterek ve himaveli konvovlar ha
linde seyrüsefer etmeleri kararİaştınla · 
eaktır. 

Silahlı ilk Amerikan vanurlan b:rkaç 

Kapalı zarf usuliyle 1 ilk kAnun 941 
~nü saat 17 de satıl•ita çıkanlacaktır .. 
Satan heyet bu tekliOerin en yükseğini 
ve yahut her hangi birini kabul etmeği 
ıa~l)hUt etmez. 

İsteklilerin üzerinde •Tcklil• yazılı 
olan zarftan bu tarihe kadar asağıdaki 
adreı:e ~öndermeleri ve tenekeleri gör
mek istivenlerin bu hususta müsaade 
almak için ayni adrese milracaatları la
zımdır. 

INGİT ~ PJ~-'AT REYETI 
45~ ATATO'RK CADDE~t 

Al.SANCAK... İZMİR 
1 - 2 (2480) 

HA.DEN KömUPlerl 
PERAKENDE SATI$ 

En ucuz. en temiz Kok, sömikok 
ve sair maden kömüTleri en ehven 
ııartlarla bizden temin edilebilir. 
Kömürleriniz. naklive ve hamaliye 
de bize ait olmak üzere yazıhane
nizin, evinizin deposuna kadar yer
lP•tirilir. 

Müracaat yeri : Fevzi paıııs Bul
van No. 7 .. Telefon : 3304 

Perakende satış deposu : Kestane 
pazarı. Bardakçalar sokak No. 3 

ABiDiN OKTAY 

Sovyetlerin cenup cephesinde ka· 
zandıklan zaferin önemi aşikardır. Ros
tof meydan muharebesi devam etmek
tedir.> 

tNGlLlZ TANKLARI 
HARP SAHASINDA 
Kuibişef, 27 (A.A) - lngilterede 

yapılmış olan tanklar c:b remzile bil
dirilen tehrin cenubunda iki gündenberi 
hare-Utta bulunmaktadırlar. 

ROSTOFTA AI.MAN ZAYİATI 
Moskova, 27 (A.A) - Tas Aiansı bil

diriyor: Son günlerde Rosto{ çevresin
frki muharebe esnasında Alman ordu
sı:r.ıın büyük te~ekklllleri bozguna u~ ra
tılmıştır. BildiriJdfğine göre Alman ka
yıplan ölil ve yaralı olarak on bini bul
maktadır. Almanlar eTiiden fazla tank ve 
130 torı kaybetmişlerdir. 

842 İnhisar 
49 B.ifat Baran 
34 B. j. Franko 

925 Yekôn 
89222 Eski yekikn 
00147 UmuınJ yekUn 

PALAMUT 

15 17 
H 25 IG 15 
19 50 11 so 

477 Kental 500 
ZAHİRE 

128 çuval Adkan 
15 ton Susam 

15 50 
48 50 49 Z5 

lZMIR BELEDiYESiNDEN : 
1 - E,refpafB pazar yerinin içinde 

ki yollann tesviyesi ve adi döşeme yap
bnlrnasa işi, fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuttur. Kefif bedeli 1129 
lira S O kurut munkkat teminah 84 li-

1:!?.:·~ ~: ::~O iCRA MEMURLU- ra 75 kuruştur. Taliplerin teminab iş 
t;UNDAN : bankasına yabrarak makbuzlariyle iha
lpotekll bir alacağın temini tahqili le tarihi olan 5 / T 2/941 cuma günii saat 

icin paraya cevrilmesine karar vedlen 16 da enclhnene mÜTacaatlan. 
lzmirde Kahramanlar malıalleslııin 2 - 1391 nci sokakta kadastro 1166 
1412 nci sokakta kain 244 pafta 1901 ncı adanın 21 eaydı aTSUllUft ea~ )'BZI 

ada 25 pa,...eld,. kayıtlı (87) kapı ve U.leri müdürlüğUndekl f&rtllamesi Yeç

taj No.lu 88, 7S metre murabbaı mlk- hile açık arthrmııva konulmuştur. Mu
t,., ı••da bı•lunan ve temamına 266 lira hammen bedeli 331 S lira muvakkat te-
25 kuruıı kıvmet takdir olunan bir ana- minab 248 lira 65 kanı.tur. Taliolerin 
nm 26/1 2 /941 tarihine raıııthyan cuma temlnah iş bankuma yahrarak makbuz
~üııü saat 11 de lzmir 4 ncü İcTa dAJre- larivle ihale tarihi olan S / 12/941 cuma 
shtde a!Jllğıda yazılı şerait dııiresinde günü eaat 16 da encümene müracaalan. 
açık arttırma suretile sahlacalrtır. 21 24 28 3 (2443) 

1 - işbu R"&vri menkt•lün •Ttttrma * 
ctartnamesi 12I 12/9 4 1 tarihinden iti- Belediye otobüs idaresinde atölye 
haren icra d>1fresinde her ke-fn ·~ö .. ebO- kltibi parça depo memuru ile idare me
mesi icln acık bulıındmulacakhr. ilanın- mı•'"U ahnacaktll'. 
da yazılı ola,,lardArı fazla ma1Gmat al- Taliplerin en az orta mektep mezunu 
m~k i: t:··cnler ithu • ııııutnameye Te ve askt'!rlivini yau'nnt olması şartiie mü-
939 / 3595 dosya No. ,.ne memuriveti- racaatlan ilan olunur. 
ml-:e mi;~.,caat etmelidirler. . 27 28 5042 (2476) 

2 - Artttnneva. fdirak j,.fn :vukanda 
vı-zılı Jc ... ,..,, .. tin ~ 7,5 niııbetinde pey 
ve~ milli h•n1kl"l .. nn hirinden teminat 

l'f A 7.tLLt A c:r.tYE HUKUK HA
ICtMUetNDEN : 

mr'·•ubu tevdi ectil•cektir. 
3 - footek sahihi ı-1.,,cıolrlılarl" di~er 

ı>lakaclarlann ve irtifak h8kkı 1111J,;nleri
nin Y"'VTİ meı-kul Üze .. ;.,cf,.ki haJcJ,..,,.,, 
y. .. ,.m•fle f,,,iz ve ma""oıfa dair nlan ldrtı. 
l' hrmı j,.J,u ilAn tarihinden ftfbarf'n 15 
aün iri11de evrakı rnijsbi• .. 1t-Ti1e birlllc:te 
m•mu .. fw•tinıh,. bildirmelerl ieap ed,.r. 
~ 1<<1i f.., lde haklnn t""'U ele ilince sabit 
... tmıo"1ıkca .... ~ 'bedellnla paylafmum

NRZilli çar>a Huan mahallesinde 1ca-
11&ba Tıl"nn Alinin evinde ohnan Bozdo
ianlı Mustafa lcann Ganime bağla ta
rafından ayni yerde mukim iken ilca
metvı:"ı bulunamayan Bozclol?an hisaT 
mah"lleslnden kamer oğ1u Mehmet oğ
lu Mu11tafa bağlı aleyhine achğı boşan· 
ma davaıaından dolayı Nazilli asliye hu
kuk ınahkemesinde yapalmakta olan 
mulı .. lc:eme mrasmda: 

dıorı harir kttfttl'lT. 
4 - Cösteril,.n pilnde arttmnan ı .. 

tfr,.lc "d .. -ler artbnnll ~artnam...,fnl RÖr
mü, ve okl•m~ ve lüzıı"'''' m"14'mat al
mııt v .. bunl ım t"mamen kabul etrnlt 'ad 
VP i•jbı.• nlunur)n. 

5 - Tayin edtl~ zamanda gayri 
11'•.,kul Uç d .. f:" 'baf. ... ld1ktttn .nnra en 

MOdtlefaJeyla MUlltafa l>a& namma 
çıbnl11n IR'J'llP lrannnın sröeterllen ad
reste bulunmadığından bila teblii Rerl 
.. eldl.ğlnden ilanen ~bllcrat vapılmamta 
lcımar verildfiinden H. U. M. K. 402. 
404 CÜ maddelerine tevfikan müddel
aleyl. bizzat ven bilveklle ,.eTml mu-
1'abme olan 10/l /942 sah rinU •: 9 
da Nazilli ullye hukuk mahkemesinde 
itirazla hazır bulunmaa alcsl takdirde 
toVabında muhakemeye deYam oluna
cağı gTvap makamına kaim olmak ünre 

çok 11rHtntna '""le edil'"· An«!"k """"· 
ma h..dell muhammen lcwmetln % 75 
,ini h1•1.,,az v .. va Phtı 19tiye,.ln ,.1,.r.alh
na yr. ... "anı olflln mUmtaz al"cakl•la"" 
al"lcfllrlamn ~mez: Te bundan baııı\.tt 
paraya cevf""'e ve paraların n"vlaııft"l· 
m"~ muraflan" mrcmuundan ,,..,,,. 
-:•ftın,.-a ""' çolc: artbranm teıo"hüdü 
'1Pki kalırü: ~!lrtil• arttırma n., şr\in da
lıa t,.mdid edilerek S 11 /942 tarihine 
ye•tln• .. n pRzartf'"f trtlnii a,,.,f eaatta va
pılacıı lc arttmnad,. sa'1<t hedı-11 eahŞ fııtt
'""" al,.r.ı-\.1,.,,., al.-r.aima rOchanı olttn 
dl~ .. r al"'r"kltl•nn hu pvrf menkuTI" 
tf'min edilen elttc1!1kl11n Ye bundan h119-
1t11 oaraya c~rme Te paralııtnn oa•lPts
tt-.lm"ı masraf111n "'-...,uo.,.d111n Fazlaya 
... ı......,,. .. Te .,l11cR1c 22RO Nn.ln 1tanun11 
tabi b11lundnğund"n vl.,e ~ 75 nf te-
cııvif.,. .. tm.-•f ttarttir. Röyle bir beclel .-1-
de ediJ..,,.diPi talufl .. dıo nyrl menkulü" ı 
sAhf!I tehir olunarak heTc; 22RO No.1u 
1c,..,uıı mu("ll.i.,,ce tecil olunarak takside 
ra l-t.,lunprıı ktrr. 

6 - Gayri mton~ul lcendlııine ihale 
olunan 1d..,ııe d•rh,.l ihale bedell .. f ver
mezse ihaJ,. fesh olunarı>k icra iflP,. kıı
nununun 1 3 3 ncü m;ıddesi mucibince 
muamele yapılacağı ilan nlıınur. 

5043 (2484) 

ilAn olunur. S047 (248S) 
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, .,,,.,.., Ofonaoldl 
İanir Beledi,e taksisinde mukay

yet 5t sayda tabi otomobill mihaye
de Ue satılacatından taliplerin 30/11 
941 pazar ınno saat ikide E$refpa~ 
tabi mahallinde Sahipler sobiı No. 
ll ftaneye mUrlH'Uderi. 

Zil - Z9 - 31 (!48!) 

MOD - BERT 
KA.RSIY AKA SEUMI· 

YE SOKAK lfo. 26 
Zen"'n (~t modeller (ok ıihıel 
sapkaJar tüJJer ve çirekler ~imiş 
tir. 26-28-30 (2411) 

Kesep!ık inek 
Uşak seker fıobrihın çiftli~inde 1 S-Z O adet kasaplık inek vardır. Talip olan

lann S / 12/ 1941 günU sabahı •aat dok uzda fabrika çiftliğinde bulunmaları 
ilin olunur. 28 29 30 (2481) 

lzm~r ~V!'?!P.P v~ A.tı~l?ap Ce:::J~crtin:!en : 
3 birinci kanun 1941 akşamı saat yirmide Tilkilikteki cem;yet merkezinde 

yar:lacak fevkalade umumi toplantıya azanın gelmesi rica olunur. 
Rüzname : Cemivetin nakli ve eski eşyamn tasfivesi hesabat ve muamrlabn 

tetkikile idare heye.ti ve mürakiplerin yeniden seçilmesi. 5 O S 9 ( 248 7) 

Vn~v~tt-!~e tı. E. P. l!.o~!.:·•~nr~~:..-ı : 
Birinci cerrahi kliniğine yaptmlacıık 19773 lira bedelli madeni eşya 4/12/ 

941 perşembe günü saat 15 te rektörlükte pazarlıkla ihale cJil,.~ektir. 
Liste ve şartname rektörlükte görülür, 28 l 4940 (2479) 

V~!~·~e! !!~'=~=~~mı: 
Vilayet h~kuk işleri müdürlüğü kaleminde münha! bulunan 20 lira asli ma

aşlı katlplii!e lise ve orta mektep mezunlım (yabancı dil bilenler tercik edilir) 
arasında 8/12/941 pazartesi gÜnU saat 15 te müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

isteklilerin memurin kanununun 4 n('Ü maddecıindekl şeraiti haiz bulunan
lardan evrakı müsbiteleriyle aözil geçen hukuk işleri mi;~;i,.lüğüne müracaat-
ları ilin olunur. 4997 (2478) 

lznıll' lr.Ja~~nr?~!' ita~ r.t~~~~!'!t~~?tt!en : 
ismet paşa bulvanndaki tütün satı, depomu:ıda y;ptınlacak portatif yazı

hane ile sundurma in4'aatı pa7Brlığa konulmuştur. · 
Keşif bedeli 8 36,80 muvakkat tPmİ'latt 62. 76 liradır. Ketlf ve "8rtnameleri 

levazım şubemizde görülebilir. lstelt:lilerln 1 / 12 /941 pazartesi vünü saat 1 S 
to baı müdürlüiümüzdeki komisyona Kelmeleri ilin olunur. 5063 (2487) 

•AB~E 1 

IZMIR ESNAF VE AHALI BANKASINDAlf: 
İsbnleriyle bfs.41e senetlerlnia numaralan aşailda ynılı olan hissedarlarmm 

hisseden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerinde-
ki hisseler esas mukavelenamemizin on sekizinci maddesi hükmüne göre An-
kara Kambiyo borsasında sattırılmq ve iptal olunmuştur. Satm alanlara ,_J 
hisse senetleri verilecektir .. 

D t) N K tl NtlSDADAN MABAT 
Sıra Hisse Hisse veya ismi ve Adresi 

No. adet makbuzNo. 

2118 Ol 2/4007. 4098, Seferihisar Doganbey mUdilrU Nazif 
1/20953 

2123 Ol 2/209ll. 1/4137, 5005 • Berber Recep 
2124 02 1/21189 - 21124 • Berber İbrahim 
2125 02 2/4083-3934, 20909 • Berber Murat 
2132 01 2/20913, 1/1259, 5014 • Demirci Hamza oğlu Mustafa 
2133 02 1/4130 - 1223 • Manav Hafız Hüsnü 
2137 01 2/20946, 1/4135 • Kunduracı Berberin Mahmut 
2140 02 2/ 4008, 4049, 4068 • Semerci İbrahim 
2142 02 2/4095, 20947, 20919 • Marangoz Hllseyin 
2144 02 2/3989, 1/4145, 21133. NalbantHtıseyin 
2145 Ol 2/ 4009, 4022 • Kasap Muhacir Ahmet onbaşı 
2146 Ol 2/20910, 1/21152 • Tenekeci Mustafa 
2149 02 2/3988, 1!'254. 4143 • '.Aşcı İbrahim 
2150 01 2/4096. 1/20950 • Nalbant Ömer usta 
2153 02 1/4010. 21129 • Hahz Hüseyin 
2160 02 10/2218 • İzmlrll Mabut 
2161 02 5/3009, 717 • Kahveci Halil 
2162 01 1/5042 - 5046 • Teı>ecikten kör İbrahim 
2164 02 5/3075, 3010 • Sığacıktan muhtar Mehmet ollu S-
2168 02 5/3185, 1/20940 • • Selim ~lu Mustafa 
6169 02 2/20916, 3901 • • Kadı Snleyman olla flınlrılm 
2170 02 5/3078, 2/4035 il Miralaym Mustafa 
2181 02 • • Hasan otlu İlyas 
2183 02 2/4030, 4031, 3076 • • İlyas oğlu $en Ahmlt 
2190 Ol 5/3013 • • ,,, Hamit oğlu Etem 
2192 01 1/1275, 4193, 4048 • • Amavut Mustafa 
2197 02 5/3102, 2/4058 • • Abdi otJu Cemal 
2199 02 2/4060, 4200, 5/3158 • • Balıkçı Koca Malnnvt 
2200 02 5/3014. 708 • • Ömeraia 
2201 02 2/4056, 3981, 3929 • •• Cuma Kahya ollu ...._ 
2202 Ol 5/3015 • w Terzi oA'lu Alt 
2207 Ol 1/20930, 1294. 4179 • • Şerif oğlu Serif 
2210 02 513016, 724 • Camikebir mah. Keresteci Hamit 
2212 Ol 5/3017 • Yabmeı Mahalle Lltif otlu Selam 
2218 01 2/4032, 1/5088 • Sığacıktan Ömer ef. Emin 
2220 02 2/ 4033, 5/3083 • • ömer ~lu Sıtla 
2223 01 2/4087, 1/5093 • • Bahire::- İsmail 
2231 01 2/4059, l/2504 • • Ayanın Nuri 
2238 02 2/20902, 20992,20903 • İbrahim oğlu Adil 
2241 02 5/3079, 2/3911 • ~ İlvas oiJu Fikri ıı,.. 
2245 01 5/3019 • • Macar oilu Ahmet 
~46 02 5/3020, 31'19 • Carnikebir mahalle Giritli BlW 
2249 01 2/3912, 20945 • Hızı.rlık mahalle Terzi Mustafa 
2253 01 111297. 4159, 4188 • Dolanbeyden Kahveci Mustafa 
2255 02 5/3021, 3173 • Bires İsa oğlu Köse HalU 
2258 02 513022, 725 • Adalı Mehmet oğlu İsmail 
2257 Ol 513023 • Pravuştalı Mustafa oilu Ahmet 
2258 02 513026, 726 • Lonca Hilsevin oğlu İbrahim 
2259 02 5/3027, 3197 • Adalı İsa o~lu İbrahim 
2260 02 S/3028, 3171 • Muhtar İsmail 
2261 Ol 513029 • Mehmet Ali ollu Mustafa 
2262 02 5/3030, 709 • Mustafa oilu Osman 
2268 02 5/3077, 2/4034 • Sıiacıktan Bakkal Adil 
2270 02 5/3031. 712 • Adalı Hilsevin oğlu Ali Onbqa 
2271 02 5/3172, 3032 • Abdi oğlu Musa 
2274 Ol l /4129,20921,20902 • Demirci Mehmet Ali 
2277 01 513033 • Piko oğlu Ali KAhva 
2278 02 513034, 714 • Mehmet Ali oğlu Musa 
22R2 02 513035, 3170 • Hüseyin oğlu Mahmut 
2283 Ol 5/3036 • Milinin oğlu Hasan 
2284 01 5/3037 • Fakalı Ahmet 
2285 oz 5/5038, '102 • Durmus KAhya 
2288 01 513~ • Saban Çavuş 
228'1 92 10/2222 • Karaca oğlu Mehmet Ali 
2288 02 10/2223 • • otlu Hamza 
2289 02 1012224 • Öhntmfen Celebi otJu Ru.,la 
2290 02 1012225 • • An Tark ollu Halil 
2291 02 214011, 4011, 5/30Tl • • Ömer ~vus oılu Melwnet 
2293 02 2 / 4077' 4078, 3948 • • Emin olfu Emin 
2294 02 2 /20901, 3951. 3952 • • Karaca ~u Mehmet 
2299 01 2/!0949, 20950 • Hasan Pehlivan oğlu Ahmet 
2300 01 2/4093, 1/4161, 4006 1 Doıanbey mah. Haca All otlu Bil" 
2302 01 2/4082, 1/416.1 • Ali Suavi 
2303 oz 213971. 3978. 1/!0958 1 Alalvell Aziz 
2304' 01 2/20939, 114165 • Ali Suavi 
2305 01 214100. 20941 • Kara Yusuf otlu Mehmet 
2307 02 2120942, 20943 • Koca Mehmet 
2310 02 213995, 3920, 20938 • Ali oğlu Klzun 
2311 02 213938. 209:47. 20908 • Kunı Mehmet otlu S01e,man 
2313 02 51739. 2/20935 • Hacı Ali otlu Feyzullah 
2314 02 2/3939.2/20936,20931 • Çelebi ~lu Mustafa 
2318 02 1012227 • Ali Suavi 

SONU YABl.N 

. lzml!' Deftadaıelı~dan : 
· TürkAn1n Basmahane fUbeeine olan 73 lira 37 kuru, kazanç vergld bM
eundan dolayı haczedilen bir adet Alman marka kuyruklu aa1on piyanom 
1 / l 2 / 41 pazartesi günü saat 1 S te mezkO.r tube binuında bitmünyede satıla
cağından talip olanlann tube taft .. il •efllği.,e .ınü"M~aat etm .. l•ri il&n olunur. 

26 27 28 5024 (2469) \ 

SODA ''Berk,. ~-
KUTU ALTINDAKi YEŞiL E'l'lKETLt <• E R " , İSMİNE 

DiKKAT l!:DİNİZ.
UtlillDll:IOC:IOC:IOC:IOCXSC~ıoc.oc:.oc:ıc.~=;=-::~~;;;_ ;;cc ııııııaDDllD=ac aıııa a aıııaııı ııı aı 
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i Devlet Demir Y oiiarından s • • ...................................................................................... 

D. D. YOLLARI UMUM MLJORLUCONDEN ı 
Muhammen bedeli (81250) lira olan 11000 adedi Tulum ISOO adedi ca

ket ve pantalondan ibaret takım olmak üzere ceman 12500 adet işçi elbisewl 
6112/941 pazartesi günü saat 15,30 de kapalı zarf uaulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5312.50 liralık muvakkat teminat ile kanunuıl 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerinı ayni gün saat 14,30 za kadar komisyon 
reiıoliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara • Haydarpafa ve lzmlr veznelerinde ... 
tılmaktadır. 22 24 26 28 4935 (2448) 

İZMIR 2'RA.Ml' AY VE ELEK2'JUK 2'CIRK AHO. 
NİM ŞİRXE'l'iNDElf : 

Şebekede yapılnuw gereken itler dolaJ'18iyle ı 
1 - 14 ve 28 ilk ki.nun 1941 pazar günleri saat 9 dan 1 S e kadarı 
1 Darağac; XV Kültürpark 
il Tepecik Karşıyaka 
111 Alsancak Bornon 
iV Basmahane Buca 
IX E.şrefpa"8 Kmlc;ulla 
2 - 7 ve 21 ilk kanun 194 f pazar ııünleri saat 9 dan 1 S e kadar ·ı 
V Çarşı Xl Gaz: bulvan 
VI Bahribaba XJI Mezarhkbap 
VH K arantlna XHI Asansör 
Vll1 Güzel.yalı XIV Gazi bulva.n 
X Konak XVI Gümrük, 
Sektörlerinde cereyanın keeilec:eil eaym halkırnızça bilinmek Gzere 11111 

olunur. 
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Afrikada bir kısım mih
ver kuvvetleri tamamen 

sarıln11ş bulunuyor 
" /tlloskova ,, ya 4.S kılometre yaklaşıldı! 

------
llf.dyo ı:azetesın" göce Llbyadakı ha· rabubdan sevkeclilen hır Hint koluyle 

rekat şittikçe kalınlaşan bir propaganda takviye edilmiştir. İngil'zlerin bazı zırh
ile yür~cktedir .. Her iki taraf duru- lı kuvvctlefinin de bunlara katılmış ol
mun gelişimi kendilerine elverişli oldu- nıaları muhtemeldir. Bundan makBat 
ğunu bildirm~ktedir. Almanlara göre. Sialo vahasını bir hareket üssü olarak 
İngilizler aylarca .lıazırla.-ıdıktan sonra kullanmak ve Sirenaika bölgesindekı 
on gün evvel büyük b!t' taamıza geçmiş- mihver kuvvetlerinin ikmal yollarını 
!erse de muvaffak olamanuşlardır.. Al- kapamaktır. Önümüzdeki haftalar için
manlar, İngilizlerin kayıplarım çok ağır de bu hareketin mihver kuvvetleri üze. 
gösteriyor ve kuvvetlerinin bir kısmı- rinde çok büyük tesirleri görüleceğini 
mn ııanlmış oldujtuılu söyliyorlar. İta!- tahmin ediyoruz.. 
yanlar bir general ve beş bin İngilizin Bahis mevzuu olan hareklltın en ınü-
esir alındığını bildiriyorlar. hlm faydası İngilizler bu muharebcyı 

İng;lizler ise uzun hazırlıktan sonra kazanırlarsa hareketlerini Tunus hudu
bu taarruza geçtiklerini, ilk adımda ta- duna kadar tevfil edeceklerini göre bu 
arruzun zorluklarla karşılaşbğını, ka- harekJlt esnasında mezk<ir vahayı mü
yıplar verdiklerini itiraf etmekle bera- hlm bir üs haline koymaktır. Şimdiden 
her, harekAtm elverişli bir tanda inki· bu kısma mühim mikdarda benzin ve 
şaf ettiğini ve net:cede muhakkak su- harp mnlzemr>'i gönderileceği ştiphesiz
rctte muzaffer olacaklarım söyliyorlar .. d'r. 
Bir generalin esir edilmesi ihtimalim ALMAN - SOVYET HARBİ 
kabul ediyor, fakat düşmanlarının be~ Alman - Sovyet harbine gelince : Al-
bin esir aldığ?nı yalanlıyorlar, manlar Moskova müdafaa hatlarım şid· 

Her halde İngilizlerin uzun hazırlık- detlc zorlamağa ve zaif bir nokta bulma
tan sonra bu taarruza giriştiklerini, si· ğa calışıyorlar. Volokolamsk ve Klinde 
lAfı ve teçhizat bakımından Usttin ol- şiddetli muharebeler oluyor. Klin kesi
duklan inkllr edilemez. mindc Alman kuvvetleri Moskovaya 4'; 

Libya harbi kendi şUmul çerçivcsı kilometre yaklasm1'1ardır. Moskova hır 
lc;!ndc ehemmiyetli olmakla beraber her yarım daire şeklinde Alman çenbcri 
iki taraf için ıırestij meselesi teskil etti- 'cindedir. Bu çenberin hemen her nok
ğinden bunun önemi fazladır. İngilizler tasında baskılar yapılmaktadır ve her 
Almanlarla dahna gayri müsavi sartlar r.ün beş on kilometre ilerlemeler kavde
altında harp ett:klerinl sövlemi<lerdi.. dilmektcdir. Almanlar Moskova önünde 
Bu defa müsavi sartlar altında dövü;- 45 tümenden fazla bir kuvvetle taarruz 
tüklerini kabul ettiklerinden bu zafen halinde olduklarını bildinnektedirler. 
kazanmai\a azmetmis bulunuyorlar. Bu Moskova müdafan<ı da çok kuvvetlidir. 
sebeple Libva harekJlb bir şeref mese- Şehrin ön cevresindeki tahkimat kuv
lesi haline girmiştir. vetli bir hale get'rilmistir. Sehrin icin· 

Biraz da bunun cindir ki bu harek!lt de ve dı"1nda vanılan tahkimat ha"l'hi
çok siddetli bir mahivet almıştır. Muh- le Almanların hemen bugünlerde Mns
telif kaynaklardan Libya harekatı hak- kovaya girmeleri ihtimal dahilinde de
kında gelen haberlerin hUl5sası budur .. ğildir. 

Kendi mütalaamıza gelince : HarekS.- HAVA IlAREKATI 
hn bugüne kadar gecirdiı;i safhalarla Alman hava kuvvetlerinin sark ceo-
son alınan maltlmata göre dün Sollum- hesindeki faalivetler: Moskova ve Tula 
Halfaya cenup hattının ha•lan~cını mü- bölgelerinde çok kuvvetli ohnuştur. Alı
«lafaa eden mihverciler S'di Ömer - Ka • nan habcrlf're göre hava taarruzlarının 
pııtzo ve Bardlyayı 28pteden Britanya s.iklet merkezi cephenin bu kısmınd.:ı 
kuvvetleri tarafından tamamiyle sarıl- topcu mevzilerine çevrilmiştir. Alman
mış ve her taraftan irtibatları kesilmi< Jar bu bölrelerde netice almak icin cok 
bir vaziyettedirler. Britanvalı1ar motO- uğra~ıyoT ve taarru7Jann1 hava kuvvet
rize piyade kuvvetlerinden lüzumlu leriy le bcsl:yerelt ilerletmeğe çalışıyor· 
mikdarı orada bıraktıktan sonra kuv- !ar. 
vetlerinin bUvük kısımlarım ağır tank- Sovyet tebliğinde tahribi bildirilen 
!arla birlikte .BardivR ? Gambut - Tob- tayyarelerin "llVlsına bakılınca hava fa. 
ruk • Kaputzo - Sidi Reze" yollarivle aliyetinin önemli ölcüde arttığı anlaınl
batıya doğru ııevkederek ilerlemislerdir. maktadır. Sovyetlerin hava taarruzla
Şimal kuvveti Cambutu zaptettikten rında Alman zırhlı kollarına ve kam
eonra ilerlemesine devam etm!ş ve Tob- yon kollnnna çok 28yiat verdirdiği ·hil
nıkta hafif ve ağır tanklarla cıkış yap- dirilmektedir. 
maj!a muvaffak olan çoj!u Polonvalı Libya cephesinde hava harekatına ge
kuvvetlerle Gambutun batısında birleş- lince : İlci taraf arasında muharebeler 
ın.İ$tir. Sidl Rezeg kolunun da bu hare- evvelce isimleri "ecen yerler etrafında 
lıete müvazt bir ilerleme kaydetmes; cereyan ediyor. İnsıilizler harekllt saha
muhtcmeldir. Bu suretle iki kol Sidi sına takviye maksad'vle cok ağır tay
Rezeg tank muharebeleri sahasına yak- yareler göndermişlerdir. İlk gijnlerdeki
laıım~ar ve belki de muharebelere mü· ne nazaran mihver hava mukavemetinin 
dahaleye başlamışlardır. arttıl!ı bildiriliyor. Hava voluvle mihve-

Bir tuğay kuvvetinde mihver akıncı re takviye kuvvetleri l'(Önderilmesinde 
kolu sahile müvazt olarak Britanvalıla- devam edild'J!i de bildirilmektedir. Al
nn ikmal yollarını vurmak ve Halfaya mnnların elinde çok naklive tavyaresi 
tizerindeki baskıyı hafifletmek için bir vardır. Birliklerini havadan beslemeleri 
taarruz yapnustır. Fakat Britanyalılann ve 200 kadar nakliye tayyare<i,,]e bir 
geriden sevkedilen yedek kuvvetleri ta- haftada ai'(ır silahlarla mücehhez elli 
rafından karsılanarak üçte bir kuvve- bin kişiyi karsı tarafa atmaları miim· 
tini kaybetmiştir. kündiir. Asıl mühim yardım, eksilen 

Kufra vahasında toplanan hususi bir maddelerin süratle vetistirilmesidir .. 
kol. tahminen bir tul!avlık bir kuvvet Biz Almanların Libyaya ne kadar 
serl bir ilerlevişle mühim hic bir mu- kuvvet !(etirdiklerini veva get'r<>cekle
li:avemete rastlamadan Jerabub ve Sirte rini arastınnıyoruz. Bugün naklive tay· 
körfe7J ara"1nda Cialoyu ve ondan son- yarelcriyle kuvvet getirmek imkanı var
ra Aııila vahasını 7.aptetmis ve Sirena- dır, faliat bu ihtimalleri mütalaa eder
ik bölges'nden Trablusa giden bütün ken karsı taTafın da havada ve d~nhde 
yolların birlestiği Al(adebiye doğru iler- alacağı tedbirlerin do"urace~ muhata
lemiştir. Bu kuvvet ayni zamanda Je- ralan hesaba katmak lazımdır. 

.{,. ivasi vazivet --·---Almanvanın .:.o 
sene harp ede
bilece2'ini söy

üvorlar -·-.ALMANLARA GORE ARTIK 
AVRUPA BIRLIGı KURULDU! -·-Radyo gazetesınden: Alman hariciye 

.co.zırı Fon Ribbentrop taralmdan BeTlin 
töreninde sciylen •n nutuk çok uzun ol
muştur. Rıbbentrop harp mesuliyeti 
hakkında çok dzfa tekrar ~dilen görüşü 
bir kerre deha tekr6r etmiş ve ü~ler 
paktı ile komüni.stliğe karşı koyma pak
tının aynı hedcıi gaye tuttuklarını söy
lemiştir. Alman hariciye ndZlrı artık bir 
Avrupa birliğinin kurulduğunu, bu bir

Zavallı Parrs ! ---·---Al ıı.. anlar bir 
ı __ ilyon [ranl!-

lık veı .. i l- ir 
ceza kestiler 

-Cll-

SUIK~STL~R rEVAM EDERSE 
CEZALAR S DDETLENECEK -·-Puris, 27 (A.A) - Pariste Alman or-

1 
dusuna ait tesislere karşı infilak madde
ltriyie yapılan :nuikastler i.ızerine Paris 
halkına bir milvon franl<hk bir ceza ke
silmiştir. HV.diselerin vuku bulduğu 
mahallelerdeki kahve ve lokantalar dört 
gün saat 17 de kapanacaktır. Bu hadise
ler tekrarlanır ve ölilme sebebiyet ve
rir<e daha şiddetli cezalar tatbik edil~
cektir. 

likle Almanyan;n 30 sene dövüşebile- akmaktadır. 
ceğini ilave •tmi~t:r . Amerikanın eski Paris büyük elçisi 

Bu sözlere •ağmen Alma.c i.~gali altın- Bulit Mısırı, Filistini ve Suriyeyi Ruz
daki yerlerden gelen babe:ler Avrupa- veltin mhsl mümessili sıfatiyle ziyaret 
r.ın birlik içinde oldıı~unu gösterecek edecektir. Bu ziyaretteki tetkiklerinin 
.. ahiyette değildir. Sırb!-.,da çeteler neticesini bir raporla cümhurreise bil

i • •Pkf>t halindedır ve her laQfıa lıan direcelı:tlr. 

Yeni lnı?iliz 
hücun1ları --·--Ostand dokları ile 

Kale'de gemiler ve 
Emden bombalandı 

• == 
ln~ilterede 

' 
bir karar 
---·---

Devlete zarar verebi. 
leceği sanılanlar 

tevkif edilecek -·- -·-İngilizler bu akınlarda A. Kamarası bu kararı 
ı tayyare kaybettiler.. münakaşasız kabul etti 

Londra, 27 (A.A) - İngil:z avcıları Londra, 27 (A.A) - Avam kamarası· 
Kıılede dü.~anın devriye gemilerini ve nın müzakeresiz kabul ettlği bir takrire 
mavunalarını bombalamıştır. göre Dahiliye nazırı devlete zarar vere

Londra, 27 (A.A) - Hava nezareti- bilecek hareketler yapab:lmek zannı al-
nin tebliği tında bıılunan kimseleri tevkif edebile-

Diln gece bombardıman scrvİb"İne bağ· cektir. Mebuslar bu sa!filıiyetin parla
lı büyük tayyare teşkilleri Emden !ima · mento ı\zaıona ka~ da kullanılmasın· 
nına ve Almanyanın şimal batısında bu- dan korktuklarını söylemişlerdir: 
lunan diğer hedeflere hücum etnılşler- -----
d'r. Ostand dokları da bombardıman A b / 'ğ • " Ü 
edilmiştir. Tayyarelerimizden biri bu VrU pa tr 1 l SOZ 

hareketlerd~önm_:ı_iş_lir_. ve görülen hakikat 
Bir /talyan ihtiyal --•--

Lozan, 27 (A.A) - Ber11nde Anti 
livası is YOll etti Komintem paktını mevzuubahis eden 

---·---
Nairobi, 27 (A.A) - Bugiln neşredi

len tebliğdir : Tabda tepesinin işgali 
ilzerine İtalyan ihtiyat livasının karşı 
hücum için emir aldığı, fakat bu emre 
itaat etmediği bildirilmektedr. 

Hindistanda 61> bin 
İtalya" esiri var .. 
Bombay, 27 (A.A) - Hiı.distanda bu

lunan İtalyan harp esirleri 60 bin kişi
dir. Bunlann arasında 3 General ve 
2 Amiral vardır. -----·-----i ~ür Franşız!ar 

ve In!!İltere ---·---B. « EOEN)) YENi B~YA· 
NlTTA BULUNDU -·-Londra, 2 7 (AA) - Hariciye na-

La Tribün dö Lozan şunları yazıyor : 
Rusların uzun müddet devam eden 

mukavemetleri Almanya tarafından ha
zırlanan çok parlak ve mükemmel p]An
lann tahakkukuna mAni olmuştur. 

Bunun neticesi olarak konferans Mos
kovada değil Berlinde yapılmıştır.. Bu 
toplantıda ileriye sürülen Avrupa birli
ği Norveç, Polonya, Çekoslovakya, Sır
bistani!an gelen haberleı:den anla$11dı
ğına göre tahakkuk etnıis olmaktan eok 
uzaktır. Berllndeki törende yaııtlan par
lak niimayi,Jer bu ııUzel törenin arka· 
smda inleyen milletleri aldatamaz. 

~----·-----Lübnan devlet· 
leri miistakil 

--·---
GEN~Ral KATRU KEYFi· 

YETi iLAN ETTi -·-Bcrut, 2 7 (A.A) - Hür Fransızların 
Suriyedc-ki umumi muTahhası general 
Katru, Lübnan devletlerinin i~tikl&lini 
nan etmi"'tir. Harp devam ettiği müd
detçe l .libnan müttefiklerin elinde bu
hınan Lübnan kuvvetleriyle korunacak-

zın Eden avam kamarasında 1nf{i1iz hü
kümetinin hür Fran!:lıZ haTeketİ kaTŞısın
daki vaziyetini izah eden beyanatta 
bulunmuştur. Eden !ngilterenin general 
DegoJü bütün hür Fransız hareketinin 
mümeasili tanıdığını ve deniz asttı top- hr. 

raklarda hür Fransa ile i, birliğini ala- -----·------
kadar eden bütün meseleleri kendi.ile So vvet~er Al-
müzakereye amade olduğunu. bu husus- ... 
ta getıeTal Degola icap eden tebliğatın 
yapıldığını ıöylcml~tir. manları vah-

ws raıva, , g ere· 
yi tenkit ec!liyor 

Sidney, 27 (A.A) - Avusturiılya ha
ric'ye nazırı Mister Eve] mebusanda 
aşağıdaki beyanatta bulunmustur : 

- Britanya imparatorluğunun Sov
yetler birli~ne yapılan tecavüzde suç 
ortakları olan Romanva, Macaristan ve 
F'ınlandiya ile hala sulh halinde olması 
gariptir. Enerjik bir karar siyasette ye
gAne unsurdur. 

Aman ar 
Sel~radı yok 
edeceklermiş! 
Vaşington, 27 (A.A) - Ruzveltin 

katibi Mister örli Almanyanın 
Belgradı baştan ba~a tahrip etmeğe 
hazırlandığını söylemiştir. Naziler 
Sırp çetelerinin Belgradı faaliyet
lerine üs olarak kullandıklarını ile
riye sürüyorlar. örliyc göre şehir 
askeri kıtalarla sarıldıktan sonra 
topçu ateşiyle ve hava bombardı
manlariyle tahrip edilecektir. 

şetle itham 
ediyorlar ••• 
---·---

Molotohln o~a esir dÜIJ• 
müş ve babasının sözle• 

rini yalanlamış.. 
Moskova, 27 (AA) - Hariciye halk 

komiseri Molotof Sovyetlerin hfila 
siyasi münasebetler idame ett'mıek:tP. 
olduğu memleketlerin büyük elçi ve 
mümessillerine bir nota göndermiştir. 

Notada ezcümle oSovyetler birliğinin 
Alman makamları tarafından esir düşen 
K.ızılordu asker ve kumandanlarına kar
şı sistematik bir surette vahşi usuller 
tatb'k edildiftini gösteren bir çok delil
lere malik bulunduğu• kaydedildikten 
sonra işgal gören şehir ve köyler halkı
na ve esir askerlere muhtelif tarihlerde 
ve muhtelif sur ı !erde bir cok işkence
ler yapılmı~ bulunduğu, •Vahşi Alman 
kumandanlığının hücumlarda kıtaları
nın önünde yaralı Rus askerlerini silr· 
düğü• ve Alman kamplarında bulunan 
Sovyet askerlerini aç bırakmakta ve 
kütle halinde imha etmekte olduj!u, jş
bu Alman hareketlerinin Lahey mukR· 
velesl hükümlerine muhalif bulunduğı' 
izah edilmektedir. Notada şöyle denili
yor : •Sovyetler birlii!i en iııtidal :nsan-

ıo~ı -

Taşovada yeni tüt~n mahsulü 

Tütünlerin dertetleıı~e 
ve denkleme işi başladı 
Yalnız Erbaa, Nilısar 11e rofıat bölgesinde ,.S

fıolte 3 milyon lıilodan fazla tahmin ediliyor 
Erbaa, 27 (A.A) - Erbaa - Niksar-To- çen yıldakinden daha iyidir. Ta.,ovııııı

kat bölgesinde tütün mahsulünün de- 1941 rekolte mikdan bilinmiyorsa il> 
metleme ve denkleme i~leri başlamıştır. 1.900.000 kilosu Erbaa 700 bin kilosıı 
İnhisar idaresinin eksperleri müstahsil- Niksar ve 600 bin kil~su Tokat böJıır 
!erle yakından temas ederek faydalı sinde olmak Uzere üç milyon 200 b!JI 16' 
öğütler vermektedirler. Yeni mahsul ge- !oyu bulacağı tahmin edilmektedir. 
r..r--..-ı:::coo:c =::csccc:cc;;::rc;oı:-ccıo:::: ccocc=ı:ıc:c:ıa:a: :r:c d' 

~aşvekil dün flj.danaya 
gitti ve Mersine döndü 

-------- -·----------
Adana, 27 (Telefonla) - BafVeltil doktor Refik Saydam bugtin (dll•) 

Adanayı ziyaret etti. Miltat zlyaretleT den aonra halkevine giderek haobı)>a)
de bulund1L Şehlrde bir gezinti yapbktan ıonra oaat 19 da Menine ndet cııL 
oo::~sc:=cooco,-=:c ::c:c:1c:c: :.ac::cccoc::oa::::: c:::::::aP" 

Börek, pasta vesaire yapmak 
vasaiı Istanbulda başladı 

ile undan yapılan diğer lilh maddeJertıl 
ve tatlılano aatılmuı ve istihlaki .,-

lıtanhul, 27 (Yeni A11r) - Buğday 
ve un aarfiyatının tahdidine dair netre
dilmi$ olan yeni kararname bugün la
tanbul vilayetine tebliğ edilmiştir. Ka- edilmiıtir. Y anlız evlerde .,,e }oka• ... 
ramameye tevfikan bugünden (dün- !arda yapılacak tatlı .,,e putala:r Jçİ9 -
den) itibaren ıehrimizde börek, pasta verilecektir. 
~- ----------· -~~~-..--~~~.,,~cccccoc~==occocccccaaea~:::aod' 

Linyit kömürü istihsalatını arttırmak iÇin 
ücretli iş mü kel leli yeti baılı yor 

. 
Yeni q mükellefiyeti Kütahya, Manisa ve Dair 

kesir vil4yetlerinde tatbik edilecek... 
Ankara, 2 7 (Hususi) - Milli korun- tını ihtiyaca yetecek halde fazlala~ 

ma kanununun tatbikinden evvel Zon- mak için Soma - Tavşanlı havza!lıno
guldak kömür hovzaaında l~ mükellefi- ücretli it mükellefiyeti tatbik edilecer 
vetl kabul edildiği malümdur. Yann tir. Bu mükellefiyet l<ütahya, Manı.ıı. 
(bugün) neşredilecek mühlm bir karar- Balıkesir viliiyetleriıide tatbik oıuı-' 
la memlc1cette Linyit kömürü iııtihaala- cakbr. ' 
~==ocr~ccoc·ccco~.-cc•ccoG~J"'~~.r-~====cccca=c=c:ccccc:aca:at' 

Istanbulda himaye olunacak 
• talebe ve venı bir yurd 

Ankara, 27 (Telefonla) - fstanbulda 
tetkiklerde bulunduktan sonra şehrimi
ze gelen parti Genel Sekreteri talebe 
yurdları hakkında §U beyanatta bulun
muştur: 

- nniversite talim taburunun bulun
duğu binayı 20 bin liraya yakın bir meb
!Ağ ile tamir ettirip yurd haline koyaca
ğız. Buraya evvelce kararlaştırmış ol
duğumuz vasıfları haiz olmak şartiyle 
trniversite rektörlliğiince intihap edile
cek 273 talebe yerleştirilecek ve bundan 
başka Fatihteki Karadeniz medresele
rimizde bannan 75 talebe !ıimaye altına 
alınacaktır. Yurd haline kalbedilecek hl-

na tamiratının bitmesi az çok bir :ı:ım-: 
mütevakkıf bulunduğundan yukarı 
l:ahs! geçen 275 talebeye ISnümilzde!ıl 
aydan itibaren yirmi§er lira ve Karaclfl" 
r.iz medresesinde barınan talebenin df 
karyola yatak takımı vesair malz<?111esl 
,·erilmesi suretiyle istirahatleri ıeıniJI 
edileceği gibi yine önümüzdeki ayda# 
itibaren beherine onar lira yardım ~ 
rası verilecektir. Bu suretle lstanbul 
parti tarafından yurdlarda banndınlıP 
iaşe edilmek suretiyle himaye edilen tr 
!ebenin adedi kız ve erkek 850 ye vatl" 
yor demektir. 

:xaoc:.-J.:"--~J'Q~~==:::==acccc:cccac=====c:ccc=cac:ccc::aaacc:: o 
Denız gedıkli subaylarının maaşları 

Ankara, 27 (Telefonla) - Deniz gedikli oubavlannın tahsisat fcvlı:alad•I•· 
rine yapılacak zam hakkındaki kanun 18.yihaaı alakadar encümenleıden ıre<ıe" 
rek Meclis rüznameaine alınmıştır. 
~===~or.==:c::cccc:c:~~.,,-ccoo:accc::ccacc:::=====ccac::::: ~ 

lngilız sporcuların dünkü. ziyaretleri 

Ankara, 27 (A.A) - Şehrimizde misafir bıılunmaktıı olan İngiliz sporculııt' 
bugün Ziraat enstitüsünü gezmislerdlr. Misafirler enst'tü derslerini ve tatbika
tını takip ettikten sonra şereflerine verilen çay ziyafetinde bulunmuşlar ve be' 
den terbiyesi şeref defterini imzalamışlardır. 

Almanlar evvelce Şabaç şehrine 
kaqı yaptıkları hüeumu şimdi 
Belgrada tekrar etmek niyetınde
dirler. )3u defaki bombardımr.n 
yanında Yugoslavyada harp başla
dığı zaman Belgrada karşı yapılan 
bombardıman hiç kalacaktır. 

Jann kanunlarına nyku-ı vahşi muame· J t b Jd k 
leleri bütün dünya önünde protestn s an u a ar va2ıvor 
eder ve bundan doğan mesuliyeti Al· _,... 

~ 
Almanlar tekzip ~ man asker ve sivil makamlarına ve Al- lotanbul, 2 7 (Yeni A0tr) - Sabaha doğru ıehrimize kar yağmağa b...-

ediyorlar .. manvanın cani hükümetine yükler.. _m._ış_h_r·---------------------------~-
Berlin, 27 (A.A) - Yarı resml bir -Berlin, 27 (A.A) - Yarı resmi bir 

j kaynaktan bildiriliyor : Sırbistanda } 
} devam eden karışıklıklar yiizünden ~ 
~Alman işııal kuvvetlerinin Belgrad • 
} sehrini tahrip etme!< niyetinde ol- ~ 
~ dukları hakkında ecnebi memleket- ( 
f !erde yapı lan idd:a salahiyetli mab-
} fillerde Alman düşmanı olan ecnebi } 
~memleketlerin ara sıra kullandık1art ' 
J iğrenç yalanlardan biri olarak tavsif ,' 
i edilmektedir. j 
'l~~'J 

kaynaktan bildiril'yor : Sovyet hariciye 
komiseri Molotofun biricik oğlu Bol'e
vik ordusunun esir askeri sıfatiyle bu 
ak<am Bcrlinıleki yabancı basın mümes· 
sillerine takdim ed'lmistir. Molotofun 
oğlu pek yakında O. N. B. ajansı tara
fından nesrcdilecek olan sahadetlerind~ 
Sovvet harıı esirlerinin gfıva tabi tutul 
d11k1an fena muamele hakkında Bol•e
vik hariciye nazın Molotofca evvelki 
gün yapılan iddiaları yalanlamıştır. 

BUGÜN MATİNELERDEN İtibaren 

EL HAMRA §. İrPmasında 
2 FİLiM BİRDEN 

Umumi a!."zu üzerine tzmirde iUt defa olara?l 
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HARiKULADE BİR FİLİM 
SEANSLAR : 2.30 - 4. - 6. - 7.30 - 9.30 .. C.ERTESİ - PAZAR 11 DE 

BAŞLAR.. HER GÖN İLK lllATİNE UCUZ SEANS... 

fınlandivadcı mü.hım 

bevanat beklen;vor 
Helsinki, 27 (A.A) - Salahiyetli bir 

kaynaktan öğrenildiğine göre Sovyet te
cavüzilnUn yıldönümü olan 30 Sonteş
rinde büttin Finland.iyada t~zahürler ya
pılacaktır. Par!Amento fevkalade bir 
toplantı yapacak ve cümhurreisi Mösyö 
Riti millete ve ordUYa hitapta buluna
caktır. O gün Finlandiy3nm siyaseti 
hakkında mühim bir beyanat yapılması 
beklenmektedir. -----·-----Ja on!ar Amerikayı 
itham ediyorlar .. 
Nevyork, 27 (A.A) - T~kyo radyosu 

Brezilya için Portekiz diliyle yaptığı bir 
l!itabede şunları söylemiştir: 

- Amerikayı alakadar eden tek hedef 
ıısikfırdır. Emperyalizmdir. Hollanda 
Güyanının işgali de bunu ıspat eder. 

-----·-----8. Hıtlerın kabulleri 
Berlin, 27 (A.A) - Öğrenildiğine gö

re Führer Berlinde bulunan Avrupa 
devlet adamlarmı bugiln ayn ayrı ka
bul edecektir. 

Afganrstan ve tek-
• n's ven ısr 

Londra, 27 (A.A) - >.lganistan~": 
çıkarı!an Alman teknisyenlerinin yerıJl 
Britanyalıların konulması hakkında s:; 
rulan bir suale Mi.ıter Eden §U cevs 
vermiştir: ,J-

c - Bunu tayin etmek mtistakil ·ğl 
gan hükümetine &ittir. Bizden j.ted1

,.. 

l<.kdirde mümkün wan her yardımı 18' 

mağa hazırız.> -----·-·----
Lıtvinof Amerıkaya 

hareket etti 
Birli-Kalkilta, 27 (A.A) - Sovyetler ·ıııi• 

ginin yeni Vaşington büyük elçisi Li tıe
nof buradan Amerika Birleşik devle 
rine hareket etrrJş::r. 

-----·----~ MAREŞAL PETENlN 
MÜLAKATLARI 

bıl 
Vişi, 27 (A.A) - Mareşal Peteııüşr 

sabah Amiral Darlan ile başl~ca ın 9'r 
virlerinden devlet nazın Ruınıe ve

11 
~ 

usseyi kabul etmiştir. Ma~eşal saat 
General Dentzl kabul etmiftlr· 


