
Rus cephesinde her tarafı kar bürümil§ olduğu halde harekat deoom ediyor 

Bir kudret 
Ve kabiliyet 
imtihanı .. . 

{ Sovy~tlf"re ~öre 1 J _A_ı_m_a_n_r_a_r_a_t!_ö_r_e_f 
ıngrad 

-·-SEVKET BİLGİN 

l:ulyıwlar, L i b y a harp sahııesinı. 
5ıeden beri Ahdeni:a harbinin kat'i in
lı.i<a!mda hayati mahiyette bir rol oyna· 

artık ırtah- cenupta p ·· s 
sur ÔPail... kürtüldü 

tııaia namzet <aymışlar ve zamanı gelin· ---,•-
ee İngiltere ve Fransanın Afrikadnki '-' f A 
lılı hareket noktası olacağım ümit et· nosto ta iman or-
lılı hareket nokta .. nlnrai!ını iimit d- duıu tecrıt edilmek 
1nişlerdir. 

Britanyaltlann ikincı cJ4!,o c•ınr:ık balı 

çölünde tecavüze ge('ftleleri, tınlyanlar 
~in lıir sürpriz darbesi olnıuslur. Af
llıanlar da, bu sürpri-.dn tesiri altında 
hıınakla beraber, belki de bu harp 
•hneoinde almııcak neticenin dünya 
'!lnıumt elkdrmda uyandırarağı akis
leri dUsünettk buradaki harckülm thli 
ehemmiyette olduğunu derhal bilclit
»ıeie lüzum görmüderdir. Bizim Gorp 
'l'rahluı adını verdiğimiz tonraklar, 
ltalyan lmparatorhığundan ayakta ka
lan son parca olmasaydı. binlerce se
~lik bir marlnin derinliklerinde gö
llılilü olan eski Roma lmnaratorlu
funu yeniden kurmak hayaliyle çır
Pınıın Fasizmin Afrikada son cleste
lini teskil etmeseydi, Almanlarm bu 
telakkisi İtalyan milletinin büyük heye
eam ile bu kadar rah•lc telaip edilmi~ 
olnııyacaktı . 

tehlikesıne maruz -·Moskova çevresinde 
harp bütün şiddetile 

devam di:t·or •• 

___ , ___ _ 
Merkez ceph?sinda 
kuvvetli müdafaa 
n1evztleri yarıldı -·Demiryolları, Moskova 

ve Leningrad bombar· 
dottan edi dL 

Bedin, 26 (A.A) - Alman resmi 
tebliği: Rostof civarında ve Doneç kav
ainde tayyare ve tank yardımile yapılan 
giddetli bolşevik kar§ı hücumlan düş
mana lcanlı kayıplar verdirilerek geri 
püskürtülmügtür. 

- SO~l· 2 tNct SARWEllE -

~iman kayıpları 
---·---

, -e~ i J en 150· 
İtalyanlar. Lil>yauuı ka~ t ·~ibnesi ha

linde, &'11 korktuklan büyi'l· tehlikenin 
ana vatan topraklarına yakh<nııs olaaı
lmı anlamı<lardır. Bundan dolayı Afri

Moskova, 28 (A.A) - Tas Ajansının 
bildirdiğine göre Almanların Leningradı 
tamamiyle çevirmek üzere Volhof şeh
ri ve Ladoga gölü istikametinde 12 Son
teşrinde göı.ierdikleri taarruz kat'i ola
rak kırılmıştır. 12, 13 ve 14 Sonteşrinde 
Volhof ırmağının iki kenarında bir çok 
~;ddetli muharebeler olmuştur. Alman
lar ilk Sovyet hatlarını işgal etmişlerse 
de 15 Sonteşrin sabahı hareket mevzile
rine dönmek zorunda kalmışlardır. Bu
r.unla beraber şiddetli Sovyet karşı ta
~rruzuna rağmen bu ırmağm doğu sahili 
~oyunca ilerlemeğe muvaffak olmuşlar
~r. Ancak ~imdi daha ileri gidemiyecek 
hır halde durmuşlardır. Leningrad arlık 
ır.uhasaa altında değildi. 

• SONU 2 İNCi SAHİFEDE • 

tan.:-, !?{ 7 kam
yon,- 1 { 9 vaqon 

Amerıka - Japon va tahrip edildi 
hdaki harbi, Doğudaki sa•·astan daha --------------
büviik hir merak ve. allli ile takip et
ID~ktedirler.Yine bundan dolayı. İtalyan 
Propa.-andası. AIJTlnnvanrn kuvvetli :var· 
dımı ile Lihyada bir !claketin önü alına
eaıtmı temin ederek yeis dal-talnnoıb 
lınharmasına mani olmni!a çalı~makta
dır. Bu endi e ve teıa, havasının 
Berlinde derin aki<ler yapmadı~ı iddin 
edilemez. Artık Almanlar da, Lihyada 
lıir bozgunun mevzii bir hadise olarak 
lıalmıyacat'lna kannat getirmi• olncak 
lar k1 şimdi eTierinde mevmt biitiin va
lltalarla Rcımel ordusunu lmV"etlendi
~rek İnailiz planının ııerrekle'iffieııine 
lh.-ini olm•~a calı•maktadırlar. 

işleri heo cıkmaz../.-,J ~ 
. --·--e Ruslar, b;r alaydan colt 

Japcnlar betbir, ıazıa Almanm da inlııa 
•• •• edildiğini bildiriyorlar fak at noruş- Moskova, 28 (A.A) - Dün öğleyin 

;ı;;;. neşredilen Sovyet tebliği : Şimal . batı 

ı 
..J cephesinde bir Sovyet birliği toprak ve me ere uevam- ağaçtan yapılmış 20 düşman tahkimatı 

tahrip etmiştir. 

Bu iddialı •ava•tn, gerçek manasile 
edecekler Batı cephesinde harekAtta bulunan 

bir birlik 1500 düşman öldürmüş, 15 

lıir kuılret ve kabiliyet yarışına şahit --e--
olmakta~,z. rrer ;ı.; tara! mevcut iınkôıı· Japonların B. Ruzueltfe 
lardan azami öl(üde faydalanmaktadır. d 
N'etice hakkında kat'i hükümlerde bu- ostça ııonıqmaıarın· 
Jnnmak irin daha zaman cok erken~. dan da bir şey çdımadı.. 
l'akat variyeti dikkatle takip eden bıta- Vaşington 28 (A.A) - Dün Beyaz sa
l'af a.ske~i mlinckkitlerin kanaatine. gö- rayda yapıl:U, toplantıdan sonra beya
re, sımdıye kadar harbin umumi ınkl- natta bulunan japon delegeleri B. Ruz
fafı İn~ilizler lehinedir. İlk defa olarak veltle çok dostça bir görüşme 'yaptıkla
lbÜ<avt silahlarla döVÜŞ<'n ild or<lu ara· rını söylemişlerdir. Bunwıla beraber 
llnda, harekab idare eden yük•ek ku- müzakerelere japon - Amerikan mesele
llınnda heyetinden erlere kadar, giriş- !erinin bir hal tarzına bağlanması mak
tikleri mücadelemn şumul ve ehemmi- sadiyle devam edilip edilmeyeceği hak
:Jelini hesap ederek bir kabiliyet imtl- kında lıir şey söylememişlerdir. 
hanı ba.,Jamışbr. Kurusu, gazetecilere japonyaya dön-

- ""~<' 2 tNCİ SAHiFEDE _ mek için emir almadığını söylemiş, fa-
- SONU 4 CNCÜ SADİFEDE -

tank yakmıstır. 
Cenup batı cephesinde binden fazla 

Alman öldürülmüştür. 
Çetelerimiz bir kamyon koluna hü

cum ederek 7 kamyon tahrip etmiş ve 
35 subay ve er öldürerek büyük mik
darda mühimmat ele geçirmişlerdir. 

- SONU 2 INl'I SAHll'EUE -

"'~~ 

SON DAKİKA 

•••••••••••• 
}{uslar Kaleninde 
taarruza µ;eçtiler 

Vt"' Alman hatların· 

da gedik açtılar 
---ı·---

Alrikada vazı yet ___ ,. __ _ 
''Mihver or
dusu kapa
na girdi,, 

---·---
Almanlartn yolr edil· 
mesi zaman meıelui 

telakki ediliyot -·ingili~ ordusunun lqesi 
artılı deniz ;ı;oluyle 
robralıtan yapdacafı 
Londra, 28 (A.AJ- Analist aske-

t11,ıi!izlerin teJcra,. mühim bir üs olarak kullanmağa 
bO§ladık!an .Banııvcıdan bw görünilf 

ri vaziyet hakkında ,..ıan yazıyor: Afrıka harbinde do-
Tobru.k garnizonu Mwrdan gelen 

lr.uvveılerle birletmif olduğundan bun- nanmanrn rolü bii yük 
lann iatelerl artık Mısırdan değil, deniz 
yolile Tobrulr.tan temin edilcbilecelr.tir. •---
Almanların elinde lr.ullanılabilccek n- 1UP' h b • 1.. • 
ziyetıe ne kadar ıank kaldığı maliim ı~ıU are enın 111• 
değildir. 

Yeni Zelandalılar aahil boyunca aür
aıle llerlemişe benziyorlar. Sollumun 
do~unda bir ıaıırtma hareketi yapan 
Almanlar ağır uylata uiramıt olmakla 
beraber henüz tamamile 7olr. edilmit 
değildir. 

ltalyan tebliğinde Sidl ömer ve SoJ. 
lum ııamizonlan tarafından 711pılan 

rinci saf hasını 
In2ilizler 
kazandı 

Meıgul arazideki 
idamlar IJ! lngiltere 

---ı·--

8. Eden diyor 
ki: ı:i!ler ne
! es almak ih-
tiyacındadır 

akında bir haylı lnııilizln esir edildiğin- -·-- • 
den bahaedilmiıtir. Eğer bu haber doğ- M Lf .. -.- -::.._ 
ru ise, bu esirlerin uzun milddet mih- ISIP topraH arına gl• .a011)1etler n m-aueme• 
ven:ilerın .. eli.?de ka!mıyacağı muhak- ren Almanlaroın etrafın· ti Alman pldnlarını lloz• 
lı:aklır. Çunku buların hava yolundan d-a.ı fJ .a. t d J batlı;a aureıle nal.il mümkiln değildir. - t;en er SllHI.$ il' I• muştur. nglltere yeni 
Halbuki mihvercller tayyarelerin! baş- YOi' • JJepl Juırelıetf nizamı daima 
ka yerlerde lr.ullanmağa mecburdurlar, lıerdePJaın dd d a. i 
Bu suretle Alman ve lıa)yan lı:uvvctleri Kahire 28 (AA 1n fil: _, ,_ re e eCeHt r .. 
kapana yakalanmıglardır. Bunların yolr. . ' · ) - g re•uu teu- Londra, 28 (A.A) - Hariciye nazı• 
edilmeııi artık bir zaman meoelesldir. lığ! : Tobrukun cenup doğusunda dün n Eden avam kamarasında resmi Al
Bunlar havadan baıka hiç bir yolla ia- temas tesis eden Britanyalı ve ".f ~l Ze- man rakamlannı ele alınıt ve Alman 
telerini temin edemezleT, Arttk bunları landalı kuvvetler duşmanın azımli mu- tahakkümü hakkında tunlan oöyk.W.
.<0rlıyarak mı, )oksa aç bırakarak mı ka~m~I bxşısında ilerlemelcte ve te- tir• 
te.Iim ettrİeğe mecbur etmek ic:ap ede- mas noktasının batısında bulunan külli- - SOSU % İNCi SAHtFEDI': -
ceğine karar vermek Jniliz lr.omııtanl>- yetli düsman müfrezelerine hücumlarda 
ğına aittir. bulunmaktadır. Halfaya - Sidi Ömer 

Sirte körfezinin cenup doğusunda müdafaa mevzilerinden gelen Alman 
- SONU 4 CNci) SAIDFEDE - unsurları bu taarruza maruz bulundD 

dUşmon ııkın kollarivle birlikte Sidi Re
zeg bölgeoinde muharebeye tutuıımUf 
olan kuvvetlerin'n büyük kısmına ilu
baka ça!ışmakta ve bu istikamete hare· 

Libyada büyük muooffakıyet!"1' gös
teren Hintli tayyare subaylanndan biri 

- "''"'I' • l">ı,~t <;"JllFFllF -

inhisarlar Jevazım 
şubesinde tahki· 
kata başlanıldı 

!stanbul, 28 (Yeni Asır) - in
hisarlar umum müdürlüğü levanm 
oubeıinde müfettişler tarafından 
tahkikat yapılmaktadır. Görülen 
lüzum üzerine üç memura lıten el 
çektirilmiştir. 
Ayrıca umum müdür muavininin 

rei•ligi altuıda bir tahkik komi<vo
nu kurulmuştur. Komisyon vazile
ıine başlamıştır. B. EDEN 

''Platin,, de yangın dün de devam etti 
-· 

Gemide sefer edemiyecek 
bir vaziyet mevcut değil 

İzmir limanında amelenin öğle paydo
su esnasında müess'.f bir yangın geçiren 
Sadıkzadelerin Pl3lin şilebinde mevcut 
emteanın tahliyesine dün akşama kadar 
devam edilmiştir. 

İtfaiye teşkil5.tı hAlll vapurda yangını 
söndürmek!~ meşguldür. Arada sırada 
ateş çıkmakta ve söndürülmektedir, 

Dün öğleyin tekrar bir ateş çıkmış ise 
de söndiirülmüştilr. 

fakat itfaiye müdürü bunlara teminat 
vermiş, vapurun feda ed:lmeden ateşin 
bastmlacağını söylemiştir. 

KükUrtlerin neşrettiği kesif duman
dan ve gazdan itfaiye neferlerinin gaz 
maskelerinin süzgecleri bozulmuş, ba
zı neferlerin gözleri ateşten mü
teessir olmuştur. Ayni sebeple itfaiye 
müdürünün yüzü ve dili parçalanmıştır. 

Üç numaralı anbara girmek fıkri ev
ve!A itfaiye müdürü tarafından ortaya 
ahim~ ve müdür anbara girince nefer
ler de kendisini takip eylemiştir. 

} ~ abeşistanda 
Italvan mu-.. 

kavemeti bitti 
Gondar İtalyan gar· 
nizonu da teslim oldu 

Pravda bir çofı lıöyleran 
geri alındığını 

bildiriyor .. 

itfaiye t<'"1tilatı, bu fasılalı yangınla
rın gem'de yeniden tahribat yapmasına 
mani olmak için dün cesurane bir hare
kette bulunmuştur. Su içine gömülen 3 
numaralı anbara itfaiye müdür ve me
murları büyük bir cesaretle girmişler ve 
yangının son kısımlarını söndürmüşler
dir. Her An yeni bir ~al tehlikesi mev
cut olduğundan itfaiye canlannı dişle
rine takarcasına çalışmışlardır. Saat 17 
de tehlike tamamm bertaraf edilmiştir .. 

Anbara gir'ldiği esnada burada hfıHi 
ateş vardı. Dumanlar hfil§ gözleri tahrip 
ediyordu. 
TAHLİYE DEVAM EDİYOR 
Anbara girildikten sonra bir kısın• 

kükürt çuvallarının suya gömülerek 
vanmadığı memnuniyetle görülmüştür .. 
Gemi süvarisi bundan çok men:nun ol
muştur. 

Roma, 28 (A.A) - balyan tebli
ği Habeşi~tan~aki Gondar garnizo
nunun daha fazla mukavemet bu
lamıyarak teslim olduğunu bildir
mekıedir. 

Ammka Bahriye Na.zırt Knok•, Harbiy• Nazın Stim30'1, 
Haricive Nazırı Kordel Hul 

Moskova, 28 (A.A) - Pravda gazete
si Sovyet ordusuna mensup kuvvetlerin 
27 son teşrinde Kalenin i<tikametinde 
taarruza basladıklarını ve düşman hat
lan arasında bir gedik aearak bir çok 
köy~ ca:i a!Q•kl- bildizi.ııor~ 

.JC~Jg: 

ANBARIN İÇİNDE 
Bir muharrirlm!z dün vapurda uzun 

müddet itfaiyenin cal~lanru gözden 
gecirmiştir. Ateşin en tehlikeli sırasında 
VllJluru feda etmeii düşünenler obnıış, 

Dün bir ve iki numaralı anbarlann 
tahliyemne başlanmış ve gem'de mev
cut mallann bi!yük bir kısım ~it

- SONlı Z İN(,İ SAUİFWE -

NOT: Gondar garnizonu 12 bin 
kişi tahmin ediliyordu. 

Nairobi. 28 (AA} - Cenubi Af
rika resmi tebliği. 27 Sonteşrir. 
akşamı İtalyan Generali Bosi Gon
dar kalesini Jntalanmıza te.•lim et
miştir 

-·· - . ----~ 
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Afrıka harbinde do. 
nanmanın rolü bü vük 

Platinde yangın dün 
de devam etti 

• BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE • • BASTARAFI 1 INct SAHİFEDE • SEDİR HABERLERİ ;) 
ket etmiş bulunmaktadır. Bunlar ilci tır. Fakat boşaltma ameliyesi daha Uç, 
esaslı tc.şkil halindedir. Bir mikdar Al- dört giln devam ettikten sonradır ki gc
man tankını ihtiva eden şimal teşkiline mi tnmnmen tahliye edilmiş bulunacak
Ganbutun 20 kilometre cenubunda İn- tır. t~ava kurumu-
g!liz bombardıman tayyareleri tesirli Üç numaralı anbarda mevcut 900 ton 
hücumlarda bulunmuşlardır Bu kol, maldan 560 tonu kükürttü. Bu küktirt- t 1 •• 1 
dönüşte kendisini knrşılnmnğa gönderil- lcrle diğer mallara kaybolmuş mıznriyfo na e nerru er 
ıniş olan zırhlı kuvvetlerimizin Ani hil- bakılabilir. Bunlar kısmen kurtarılsa 
cumuna uğramıştır. İki saat devam eden bile ticari kıymetleri a2almıştır. de am edı·yor 
şiddetli bir hücumı:lan sonra düşmanın l\:APTANIN SÖZLmlİ V 
dağılan en çok arabaJannın Canbut is- Gemi hlllen lmrnya oturmuş vaziy~t~ ·---
tikametinde batıya gitt!kleri görülmüş- tcdir. Tahliye edilince kendi kendını Düna.ü teberuu··at ,,eJı.n.. 
to.r. yUzdUreceği unnedilmektedir.. Gemı H .- .,, H 

Hava kuvvetlerimiz harp bo"1gesinin süvnrlsl mıiharr'.rlmlzin bir sualine şu ftU 4354 lirayı buldu.. 
her sahasında şiddetli mıiharebelere gı- cevabı vermiştir : Hava kurumuna tebcrrüler devam ey-
rlşmekte ve kara kuvvetlerine yardım- • - AlJnhın inayetiyle büyük bir ~e? · }emektedir. DUn de kaydeylediğimiz gi-
ü:ı. bulunmaktadır. Eladenin şimalinde like atJattık. Bütün korkum gemının 1 . . '---· 1 
ve ..:mal batısında dn"""anın bUyük" mo- kaybolmast ihtimııli idi. İzmir itfa:yes! bf hamiyetli · tacir erımız ucu.ır anmış 

'1'• ...._.. olan listelerde tayin edilen rakamlara 
tlSrJU nakliye topluluklan hUcııma uğ- efradı canlannı tehlikeye koyarak. baş- göre tebcrrülcrde bulunmaktadırlar. 
ramış ve makineli ttılenk ateşi altına ta it!aiyc mUdüriJ olduğu halde 4o saat- Dün akşama kadar mıihtelif tacirler 
alınmıştır. Bu taarruz esnasında çok ten beri birer amele gibi calışıyorlar. kurum veznesine miiracaatle teberrüle
memnunlyet verlcl milsahecleler yapıl- Onlnnn hu ('.lllışması sayesinde iki rn:ı. rini yabnnışlardır. DUnkü teberru. yc-
maştır. yonluk milll bir servet kurtanlmıştır.. kunu 4354 lirnya baliğ olmuştur. Önü-

MtlHlM BiR .NOKTA Gemiyi bir hafta sonra yUzdUrerek İs- müzdeki haftn iç.inde teberrUler daha 
Kahire. 28 (A.A) - Askeri sözcü bu· ı tan bula kendi _elimle götüreceğim .. • büvUk bir hızla devam edecektir. 

gOnkU Kahire tebliğinde görilnen önem- ADl..İ TAIIKiKAT ihracat tnclrleri de pazartesi gUnUn-
U bir noktayı belirtmistlr. Bu nokta Sl- '·~~ .. ,n ta~?tma e1 ko~an müddei- den itibaren tcberrülerde bulunmağa 
di f"~dekl kuvvetlerin Tobruktaki .,, ~: Sadık Tüzel diln C'; başlıyacaklardır. 
ileri kıtalarla iltisak temin etmiş olma- ı nurettebatiyle bu ge~ı- ----
landır. Oilpnanın açbiı cepler yine ana de tanıı~t: ışıerınde calısan amelcnın Vali muavinli..ı9i if;in 
kuvvet arasında kalmış bulunmaktadır. ifadelerini tesbit eylen:ıiştir. . . !I _ 
Tobruk kııalarlyle birlesme isini tank- GemJ tamamen tahlıye edilince keşıf bir Velıil geliyor .. 
1arla takviye edilmiş Yeni Zelanda kuv· yapılacak ve hak!ld zarar meydana çı- tk!nci sınıf mülkiye müfettişlerinden 
vetleri bu sabah erkenden başarmışlar- kacaktır. B. Nuri Atayın İzmir vali muavinliğini 

Fişlerin tasnifi bitmedi 

Evlerden alınruyan fiş
lerin i~şe müdürlüğüne 

gönderilnıesi lcizım 
·------------------....-----------------

Fişlerin tasnifi için yardımcı memurlar verildi 
İaşe mUdUrlilğUnde dün de evlere da- göstermiş ve çalışmalar dUn hıilanmış

ğıldıkt.ıın sonra toplanmış olan fi,$lerin tır. 
tasnlllne devam edilmiştir. Bazı yerlerde evlere dağıblan fişlerin 

İaşe mUdUrlUğü bu işin mUmkUn mer- bilAhara alınmadığı anlaşılmıştır. Bu gl
tebe çabuk yapılması için bUtUn resmi bl aileler dotdurduklan fişleri iaşe mU
dalrelerden ayrılan birer memura • :Ş dUrlUğilne teslim edoceklerdlr. 
~~~~ooaCJOCXoıcıccaaacccacccccccccc:ıocccaacaacoc 

Beden terbiyesi 
Asbaşkanlıiı 

dır YANGIN NEDEN ÇIKTI? vekaleten ifa etmesi tekarrür etmiştir .. 
BIR1NCi SAFBA KAZANILDI İkinci kaptan Hasan Erdenizle de ko- Tayin munmelesi kesbi kat'iyet edince e---
SözcU muharebenin son derece bUyUk nuştuk. Bu zat bi7.e şu 17.a~atı.vcnniştir: B. Nuri Atny İzm!ree -gelecektir. l'ŞLER S'MDfllK VALlCE 

n_ünhal 

Eucadaki yeni 
turistik yol 
uzatılacak 
---·---

bir beceriklikle ve tahmin edildiği se- • - Yangın ~n~ine daıresınden çık· 
klld cere .. •an ettiğini söylemiş ve söz- mamıştır. Knı:nn ıki numaralı anbara ya- Dofıtorıar arasında- GORU-LUYOR 
lerl:e şunİan eklemıstir : kındır. E~er ate$ kazan dairesinden cık· 

• _ Biz harbin birinci safuasını ka- mış olsaydı, ~anguun .2 numaralı anbar- Karaburun hUkümet tabibi Haşim -·--
andık. Diln Mısır topraklanna ı:;rmeğc dan zuhuru lnzım gelırdi. .. Taşbağı Daday hUkilmet tabipliğine, Beden terbiyesi as başkanlığını ifo t•l-
muvaffak olan Alınan kolu $imdi dnha Bu gemJ 939 yılında Fran-;a hiildlme- Edremit belediye tabibi İsmall Uğurglin mckte olan B. Reşat Leblebicioğlu be
ldlçOk gruplara da~tılmıs bulunuyor .. U tarafından ldraJanmıştı. Biz o zanıan İzmir belediye tababetine, tıp fnkUltesi lediye riyaseüne seçilmesi dolayısiyle 
Kıtalanmız bu gruptan gittikçe dahası- Sicilyanın Empet.okle limanından Ma: mezunlarından Cihat ÜzUmclloğlu İzm!r bu vazifeden istifa eylemiştir. Nizamna-
kı cenberler tcine almaktadır.• silynya gölUnnek U:tere kükUrt yU~ı- Belediye hekimliğine namzet olarak ta- me mucibince as başkanın tayini hakkı 
YENİ BiR ALMAN USULC yorduk. Gnllba 5000 ton kadar kükürt yin edilmişlerdiT. vilAyete aittir. İstişare he,..etinin mUta-
Knhlre. 28 (A.Al _ Britanya hava vardı. Bu kUkürtler ~endiliğinden ates ---- labı alınarak as başkanlığa getirilecek 

ku tlerinin dU.şman naklivatma yap- almışb. Biz hemen sl>ndilrmUştUk. Bu HAVA GAZI zat taayyün edecektir. Şimdiki haldf' 
tğı~vamlı hüciımlnr üzerine düşman vak'aya gemi sUvaris~. ne .telsi~ me~u:u Saati sipari$ edildi beden terbiyesi işlerine bizzat vali bav 
benzin ve nakliye kollarını avcıltıriyle Nuri ve Lostromo Huc;eym re~ şahıttır. Bcled'ye reisi dUn Hava .gazı fabrika· Fuad Tuksal bakmaktadır. 
himaye uıulüne bat vurmuştur. Mısra- Ayni znmnnda J?eminin sevk ıumalındn sında tetkiklerde bulunmuştur. 
ta bö·ı ... es·ınde du··şman avcılan ile karşı- da bu vak'a yazıtıdır. . h Almanl,.ra göı e 

"' 1 k · Kük·" t Belediye Almnnyaya beş yUz ava •• la""n bomba tayyarelerimiz muvakka- Sunu söy .em.e istıyorum : . ~ur ıe.r b nl 1 
.,.. k d 1 d 1 bili B gnzı saati sipariş edecek. u ar ge ince • R • c;;T • l'A Fi 1 tNCf SA HİFF.OE • ten bir naklıye koluna hücumu kec;miş- bazan ~n ı fitin en ates. ~ ~ r_ ır b 1 ' ' " • 

1 de düşmanın avcı tauuarelerini ba$ka mısal daha verebılırım. Bundan mevcut abonelerden saati u urunıyan- Cephenin merkez kesiminde düıımn-
ıcrse J J k b 25 ..:ı ) b. b kük .. tl lnnn tesisatına saat konulacaktır. nın kuvvetli müdafaa mevzileri yarıl-kovdu k'flın sonra hareketlerine devrun ta r~ en ı-un evvc ız u ur e-
ctmislerdir. rl İskenderun . limanı~da yUklecliğimlz 1ı K---

1
-
1
-

1
- JLfff I 

iNGILIZl.ERE TANK GELİYOR sırada sat Uzennde kUkUrtler ateş almış Namı ema ~ n " a 
Lo dr 28 ( A.A) _ Salahi~·etli koy- ve kısmen yanmıstı_r.• . Birine! kanunun ikinci salı gilnU saat 

mıştır. 

Ağır toplar Lenlngrad önündeki 
gemileri muvaffakıyetle bombardıman 
etmiştir. 

VAL I BUCADA TETKiK· 
LERDE BULUNDU -·-Vali dün sabah vilayet turistik yolları 

mi.idilril B. Emin Dizginle beraber Bu
caya giderek tetk1katta bulunmuştur. 
Buca yolunun turistik yollar arasına 
alınması Bucada büyUk bir sevinç uyan
dırmıştır. 

Vali Buca yolunu baştan başa gezmiş 
ve neticede bu yolun koşu yerine kadar 
devam ettirilerek turistik program da
hilinde inşası tekarrlir etniştlr. Yolun 
virajlan da ıslah edilecektir. 

Vali bilahare Bucnya geçerek beledi
ye ve nahiye işlerini tetkik ebniş, nahi
ye mlidürltiği.inde bir mUd.:1et un ve pet
rol tevı.iatı işleri ile meşgui olmuştur. 

Alman kayıpıarı 
---·---n a. . h Bnş lostromo Hüseyin reıs yangm 15 te Kız lise"'indc büyUk vatan şiliri Na· 

nbcak1 lninrddnn tabılkdlirillvo:ft~!'lb~\:ı!; ar~ çıktığı sırada vak'a yerinde olduğunu, mık Kemal ihtifali yapılacaktır. Lisenin 
er e n ann wı.-: tyesı ro · • ·ı edl~ i ·· l · ti bOtün mezunları bu bUyük ihtilale da-

Düşman demir yolu tesisatına, Mos- · .HA 'TARAFI 1 İNCi SAHlFEDE • 

ovnamıştır. Gemilerle durmadan nnkle- sısıGnra :cılimarll'.'nh"-sd~Y eyimıbsUyükr.. bi tc-
d"l t T A ·k ta. kl 1 l?I em. s v sı " ıse r vetlidirlcr. 

ı en. ngı ız ve men .nn nl a.nl nik. essUrle anlatmıs: fakat ntcşin çıkması ----
llzl<"rın venlden zırhlı KUvvet cnn - b bi t •--~ ed lstir AR . K A 

1 ] . . kft d .•. h l..1 Al se e n ıuuı ~em . ..a 
ma etınc enne ım cın ver J !?ı a rıe - ZARAR NE KADAR 
mnnlar bövle bir imk~ndan mahrum- y' k · tolan nelme HALKEVİNDE d l anan eşyanın onşımen .., -
u~~ANLARIN HATASI diği için uırar mikdan tesbit edileme- Karşıyaka Halkcvinde dUn saat 17 de 
,.~eral Romelin Mı!!ttra hilcum l-'- miştl. r. Gemide sefer.ne mAnl olacak bir Karsıyaka orta Qkulu müz;k öğretmeni 
V'll:T• ""' ktur 'nt"-t.f k da •-tan B. Ferit Hilmi Akrek tarafından Mo· 
rdl'" k -1 1 dö··u k lstedı- vazıyet yo • •rıa n• y1' m .ıs • 

ve 19 arar aı:.ım e vu~e b 1 ..;d k · •· ktir uırtın hnyatı ve eserleri hakkında bir 
aıne detı·1dir. Fakat bil .. "k bir hata te~ u a ""' ere tamır .J:0 rece • 
,;• :t... ...,.. konferans verilmiş. bir kaç eseti de mil· 
)dJ etmlıtir. Zira taarruza. sevkedilen Belediye re1s1 dUn gemiye giderek it.- tcaklben piyano ile çalınmıştır. 
Jcıtaların Octe bhi imha edı1m'1tlr. fal QdOrOnO gönnllş ve gösterilen Dinleyicller arasında orta okul öğreni-

BENZINLER YAKD..TYOR ye m . ı ' 1 k rak1 1 
Hava kuvvetlerimiz Romelin benzin gayretten dolayı kendıs.nl ve bUtfuı it- ci ve öğretmen eri ile milzi me ı a· 

ıııtoklannı tahrip etmektedirler. Aga• fnlye aileslnl takdir etmiştir. n da bulunmuştur. ----
debyadald stoklar tahrio edilmistir. Ci- Bı·r mı··ıhondı·Q,·mı·z·ın Ka~aJıa 2'rantPCI" alo vahasına varan Brltl>.nva kuvvetl~ ~· 0 -·.1 ı 
rinJn ula9m8k fstediti hedef Sirte kör- antelesl namına 
midir. Bu vol kesilince İntrlJiz hava giiz~I başarısı ternennfler .. 
lruvvetJerinln dUıntan mllnakale kolla- Belediyenin Karşıyaka tramvaylan 
riyle u~smasına 1Uzum kalmıyacak V':! ---•--- iJe garaj ve tamirhanelerinde çahşan 
kuvvetlerimiz bUtnn faalivetlerinl CSB'i Yeril malzeme ile bir 225 işçiyi temsMen şeçilm!ş olan 9 mU
muharebe meydanındaki Britanya kuv- filme Ses alma makinesi messil bir toplantı yapmışlardır. Bas 
~tlerine mUuherette bulunmağa hns· mümessil B. SUleyman EryUce bu top· 
!edeceklerdir. yapıldı.. 

DONANMANIN ROL,.., Q lantıda belediye milesseseler.nde calışan u Maden tetkik ve arama enstitUsU m • 
Londra. 28 (A.A) _ Sal"-L•yetli de· h d 1 ri d B Ra Ge işçilerin hastalık halleri ve terfihleri 

wu ~ is e n en . gıp nçer. tama· hususunda bazı temenn.!lerde bulun-
nlz mahfillerine göre Britanva donan· men verli malzeme ve kendi emeği ile 
ınası Libva harekAtında havaU bir rol bir •Filme ses alma• makinesi vücuda nıu$hır. 
ovnamışt~ ve oymunalcta devam ediyor. getinni~ir. Belediye otobUs mOdilrü belediyenin 
Harekıtın ~elişim safhasında donanma Bu makinenin yalnız lCımbalan harf~ iş kanunu hUkUmleri dairesinde işçile· 
sahil bovunca düşman kuvvetlerın• ten getirilmiştir. rini himaye eyledi~ini ve bundan sonra 
bombardıman ederek kara '-·vvctlcr:,. G • ki • 1 fil da kurulacak taavUn ~ndığı iş:yle rneş· 

.Ku B. Rar.ıp encenn ma nesıy e ı mc 
1 mizin harekatına vnrdımlarda bulun· ld 11" Sefi . . B k"l" . . gul olacağını temin ey emiştir. 

a ıt?ı Mı ı ımızın ve asve ı ımızın Belediye işçileri. gördükleri himaye 

kova ve Leningraddakl askeri tesislere 
tayyarelerimiz tarafından hücum edil
miştir. 

16 aon tcınnden 21 eon teArlne kadar 
Sovyet hnva kuvvetlen 168 tayyare 
kaybetmişlerdir. Ayni müddet zarfında 
Alman hava kuvvetleri 12 tayyare kay
betmiıtir. 

Viti. 28 (A.A) - Rus cephesinde 
muharebe bGtün tlddetile devam edi
yor. Durum git gide nar:ikle,mektedir. 
Bunu Ruslar da, nglllzler de kabul edi
yorlar. Moskova çevresinde harp eden 
zırhlı ve motörlü Alman tümenlerinin 
lllyt5l 20 kadar tahmin edilmektedir. 
Almanlar Tulanın timal doğusunda iler· 
liyorlar. 

Moskova. 28 (A.A) - Sovyet tebliği: 
27 son teşrin günil kıtalarunız bUtüo 
cephe boyunca muharebeye devam et
mişlerdir. 

Moskova, 28 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebllği: 27 - 28 Sontcşrin gecesi 
kıtalarımız bUtUn cephelerde dü.şmanb 
çarpışmışlardır. 

Cenup cephesinde barekAtta bulunan 
tayyarelerimiz bir günde dUşmanın on 
tankını, piyade ve cephane taşıyan 300 
den fazla kamyonunu. harp malzemes\ 
taşıyan 90 arabastru tahrip etmiş, 100\> 
den fazla düşman subay ve erini öldür
milşlerdir. 

TAHRİP VE iMııA MOLOTOFUN 
SATOSU ALINMIŞ 
Beri in, 28 (A.A) - D.· N. B. nin as- Moskova. 28 (A.A) - 26 son teşrin· 

kert kaynaklardan 5ğrendiğine göre Kı- de Sovvet hava kuvvetleri 105 tank, as
rımın cenup kıyısının ~gali esnesında ker yUklU 600 kamyon. obUs ve mUhim· 
Yaltanın batısında Mişorda Molotofun mat yUklU 109 vagon tahrip etmiş. bir 
şatosu da Alman askerlerinin eline geç- alaydan ziyade piyade ve bir bölük sil
miştir. Şatonun çok lüks mefruşatı biz- variyi yok etmiştir. Bir kesimdeki mu· 
zat Sovyet askerleri taraf.ııdan yağma harebedc bir gtinde iki bin Alman yok 
ve tahrip edilmiştir. edilmiş, 15 tank tahrip olunmuştur. 
~J-'J.:r..o'"~~:-:r..r-7.r~.r/~~ 

J 
KIYMETLİ SANATKAR 

Mi.NİR NUREDDİN ve 
ARKADASLARI 

Bir kudret 
Ve kabiliyet 
imtihanı •.• 

---·---
SEVKET BiLGİ~ 

• BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE · 
Almanlar, şiilırctlcrinc layık bir inat· 

la dövUşUyorlar. 
İngiJizlcr ise, her ne pahasına olul'lll 

olsun bu çetin imtihandan tam muvaf • 
rakiyetlc çıkınağa karar vcrm~lcrclir· 
Zira bütün askeri prestijlerinin bu ntU· 
\•affakı)'etle ilgili olduğunu biliyorlar. 
Yine biliyorlar ki düşmnnlnnna indire· 
ceklcri darbe, Çörçilin söylediği ,ıbi. 
harbin seyrinde muazzam bir dcttşikllk 
yaratnınğa imkan verecektir. 

Hüla a bu savaşta, zaferi kauuuıca" 
olan hnsmınm en bUy{lk Umldini kat· 
mı , baltalamış olacaktır. 

Yani Çörçilin teminatına rağmen, Jn· 
Jti}iz1er, hnşladıklan tccavüztı muvaUıı· 
kıyetlc bitiremcilerse, Alınan propagaıı· 
dnsı bu muvaffakıyetsizliği e\'Veli Ame· 
rikan umumi efkônna ka111 istismar 
edecektir. Zira muhakkaktır ki, Ameri· 
kan tanktan \'e tayyarelcriyle teçhiı 
edimiş bu1unan Brltanya ordusunun ZJ!· 

ferini Amerikalılar kendi uferlerl gtbı 
beklcınektcdlrler. Demek ki, Almıın1ar 
i~in. bir ta!lla iki kuşu birden vurmak. 
lngiliz ,.c Amerikan umumi efklnnı ~ 
nl zamanda yeise slirilklemek bah'-" 
mc\-ztnıdur. 

Alman tahminlerinin tersine olarak 
İngilizler dü ündiilderi şekilde zafer ka· 
zanırlarsa hu hudisenin manevi wirı 
fc,·kali'tdc büyük olacaktır. Büyük Brı· 
tanyu or<luJannın tecavüz Jrudretiıı,.. 
A~erikanın itimadı artacak. Birlesil· 
Ciimhuriyetforin bu harbe fiili mflda· 
halesine engel olma~a çalışan nropa(afl · 
dalar artık nyakta duraınıyacaktır. Bun· 
tarın hepsinin fistOndc olarak zafer~ 
imanı nrtmış olnn bir İn!?iltere. dııtıı
büyük tc...~hbüslere atılabilecektir. 

!!V ET BİLGfN 

~ovvetlere göre 
• RJ\~TAf?"FI 1 Nci SAIJWEl>i'; • 
Moskova, 28 (A.A) - Krasmayıı 

Zvezda gazetesi Almanlann Rostof içlo 
yapılan muharebede geri çeldlmeğe mec
bur edildiklerini bildir:nektooir. Al
manlar bilyük kayıplar vermişlerdir· 
Sovyet kıtalan dün bir mahalli işgal et
miştir. 

Kuibişef, 28 (A.A) - Almanlanıs 
Rostofa taarruz eden ordularının tecriil 
edilmesine mani olmak için yaptıklart 
teşebbüsler gerçekleşmekten çok uzn1' 
kalmıştır. Rus ilerleyi~i bazı semtlerde 
yliz kilometreden fazlayı bulmu tur. V• 
bu ilerleyiş dcığlık arazide yapılmıstır. 
Almanlar bir çoktan kale haline getiri
len köyleri şimdi biribiri ardınca bırakı
yor ve bunlan yakıyorlar. 

Sovyet plAnı muvaffakıyetle tatbik 
edilmektedir. Sc: vyetlerin hedefleri Af.. 
manlan mUtenıadiyen yer değiştinne!e 
mecbur ederek işr.al ettikleri sahalarda 
mOdafaa mevzileri kurmalarına mani ol
maktır. 

StVASTOPOLDA 
Kuibişef, 28 (A.A) - Sivastopoldd 

alınan son haberlere j!Öre Kml ordu blı'-
l!kleriyle Karadeniz filosu kuvvetli dd
rumlannı muhafaza etmektedirler. AJ:.. 
manlar Kınm muharebelerinde yüz bin
den fazla adam kaybetmiş.erdir. 

İzvestia diyor ki: BüyUk Alman ku\f
uetleri Moskovanın cenup doğusunda 
kendilerine yol açmnğa çalışıyorlar. on"' 
man büyük fedakarlık karşılığı olarak 
Mojalsk kesiminde hakiki terakkiler 
kaydetmiştir. Fakat Nara 4rmağını ge9" 
meğe muvaffak olamamıstr 

MOSKOVA CEVREStNDE 
Londra, 28 (A.A) - M•ıharebe M09" 

kova çevresinde biltiln şid3etiyle devatO 
etmektedir. Moskova radyosu şehir rnU
dnfilerine son bir hitapta bulunarak bun
ları son Alman hamlesine de mukaveme
te davet eylemiştir. 

Tuta çevresinde durum C'iddidir. ınustur. r.utuklannı Ankara sinemaıarında dınli- ft~-t ld k1 
BARDfy A M'OıDM Os OLDU ff ,_ kaza lm ve yardımlardan müt~cltir o u an· 

yenler, cidden mU\'tl &Kıyet nı ış nı bize bildirmislerdir. 
Yeni 7.elandahlnr tarafından znptedi- olduğunu söylemektedirler. 

SADİ ıc:rr,A y - •~zETTiN ÖKTE - FEYZi A~f .. A NGIL'in 

ZENGİN PROGRAMLI 
t Cenupta Sovyet taarruzu memmınJ-
' yet verici bir tarzda devam ediyor. 

len Bardiva, ı::imdiden mühim bir üs ola· 
rak dUsmana karsı kullanılmaktadır. ha şiddetli hücumlar yapılmasına yar· 

dım edecektir. 
V AZiYL"T iviLEŞI\IEKTE 
BERDEVAM 
Londra. 28 (A.A) - Salahiyetli mah-

fiJler Libya muharebesinde vaziyetın 

ivileşmeğc devam ettiğini bildirmekte-

1 

L&SWWW4!- Al».J 

lzmlr Yerli Aslıerlilı 
Subasinden: 

HAVA TEBDİLLERİ HAKKINDA 
Hava tebdilini ikmal eden erlerın 

ııccle İzmir Yerli askerlik şubesine 
müracaatları ilan olunur. 

Britnnva kıtalan mihver kuvvetlerini 
yok etmet!e ve Agadebvava kadar haki · 
miyetlerinl tesise muvaffak olurlarsa 
Süveyc;ten Mnltnva kndar İngilizlerir. 
deniz iase volu cmnivet altında olacak· 
tır. Sirennikanın isgnli düc;manın mü· 
nakale vollarınn knnn daha toplu ve da· 

dirler. ••-------------

eğişiklik Ararken ... 
... ı ... 

Memduh ile evlendiğim vakit onyedl 
yaşında idim. O benden onbir yaş bü
yüktü. öksüz bir kızdım. Beni büyüten 
teyzem hiç evlenmediği için hayatı ta· 
namazdı. Çocuklnra öğretilecek şeyleri 
l.se hiç bilmezdi. Bunun için, elimden 
g~ldiğl gibi büyüdüm. Teyzem hazan 
heni tımnrtmamak kaygısile J!ereğinden 
fazla sen davranıyor, bazan da eevıdmi 
hybt"tmek korlcusile aşın bir bağı<>kan· 
1 k gö•terirdi. Benim gibi ne istediğini 
bilen, kendine güvenen ve biraz da aklı 
başından bir l..anş yukarıda dolft!lan bir 
kız için yol gösterecek in:ıar. dei::ildi. 

Onaltı ya§lna basmıştım. teyzem de 
5lüverdi ve beni dünyada yapyanlız bı-

YAZAN : Uc YILDIZ ... 
raktJ. Uzak veya yakın hiç bir akrabam 
yoktu. Ne olacaktım) Bu. bütün ahbnp
larımız için bir mesele oldu. Geçimim 
bakımından sıkıntıda değildim. Annem 
bnbıım, ölürken. bana yaşıyacak bir şey· 
ler bırnkmışlardı. Fakat onaltı yaşında 
bir g('nÇ kızın, romntizmadan yan kö
türiim ihtiyar bir süt nine ile birlikte. 
kccnman bir evde yalnız yaşaması ka· 
bul edilebilirml idn 

Aile meclisi boşu boşuna münakaııa
larla vakit tüketip benim ne olacağıma 
bir türlü kıırar veremezken ben yeni ev 
bayanı rolüme rahat rahat yerleşiver
dim. Konu komşu benim yalnız ba51ma 
işimi görecek kıratta olduğumu görün-

ce nihayet benimle uğraşmamağa baş
ladılar. Her ayın birinci günü notcrimiz 
olan B. Tevfik kızile giderdim. Teyzem 
vasiyetnamesini yerine getirmeğe onu 
memur etmişti. Bu ağır başlı adam bana 
nylık masraflarım için gereği kadar pa
ra verir ve bir çok uslu akıllı öğütleri de 
buna katardı. 

Memduhu en küçüklüğümden beri ta
nırdım. Daha pek küçük bir kızken, 
onun lise çantasını kolunun ucunda sal
lıyarak evimizin önünden geçtiğini gö
rürdüm. Sonra askerliğini yapmağa git· 
miı ve dönmüştü. Ben hala bir kıı.ca
ğızdım. Nihayet genç kız denbilecck bir 
çnga r:irince. babasının işinde kazandığı 
ilk ba§anlan kulaktan kulağa duyınuo
tum. 

Şimdi. kasabanın en büyük mai{azası 
olan c Binbir çeşit > mağazasını tek ba
şına çeviriyordu. Daha babasının zama
nında bile dört ynnı mamur olan bu iş, 
Memduh başına geçince. bir kat daha 
geJio;mlş, dal budak sarmıştı. 

Benimle evlenmek iste~ini gÖ"lterdiğı 
vakit, vasim de dahil oldt•:Yu halde. her
kes rahat bir nefe.5 aldı. Ben bir kaygı 
mevzuu olmaktan çıkıyordum. Her ne 

KONSERİ 
29 SONTEŞRiN CUMARTESi GÜNÜ AKŞAMI SAAT 9.30 DA 

TAYYARE ~INEMASINDA 

kadar evlendirilecek kız anneleri ara• 
sında kasabanın en göze çarpan bu genç 
ve iş bilir delikanlısını damat edinmek 
istiyenler nz değilse de. hepsi benimle 
e,.·lenmesinden içten memnun göründü
ler. 

Yıllarca mesut yaşadık. Kocamdan 
başka kimsede göziim olmadığı için. 
dünyada başka erkeklerin varlığının bile 
pek nz (arkında idim. Memduha gelin
ce. benimle evlendiği için. bizi birbiri
mize bnğhyan bagın hayntımız kadar 
uzun sünnesini gerÇ.kli buluyordu. 

Ne bileyim. belki de eğer çocuklan
mız olmuş olsaydı bütün bu işler başka 
türlü olacaktı. Çocuğu olan bir kadının 
o kadar çok yapılacak işi olur ki can sı
kıntısına pek vakti kalmaz ve kocasının 
kendisine verdiği yuvadan başka bir 
şey düşünemez. f kimizde çocuklarımız 
olmasını diliyorduk. Benim bundan do
ğan hayal kırıklığını yatıştırmak icin 
Memduh işi hazan şakaya döker : < Ne 
yapalım, derdi. sen benim kızca~ızım 
olınnğa katlanmalısın 1 > ben de. karŞl
lık. ona takılarak erkeklerin kendi ken
dilerini idare etmesini bilmiycn koca 
çocuklar olduğunu söylerdim. 

Kocam bütün gücünü işlerine ver· 
mişti. Ona yardım etmesini isterdim. 
Fakat bundan ilk bahsedecek olduğum 
vakit, benim dinlenmemi ve ev işlerile 
uj;raşmamı görmekten daha büyük sn
ndet ve zevki olmadığını bildirdi. 

Böylece onun işlerinin dışında kalı
yordum. Öyle ki. nihayet bundan ona 
da bnh<ıetmez oldum. Belirsiz tek tük 
sabırsızlık alametlerinden anlamıştım ki 
kocam. evinin eşiğini geçince, işin yo· 
rucu tef erruaıını unutmak ihtiyacında 
idi. işlerimiz ümidin üstünde iyi gidi
yordu. Bundan İstifade ederek bir de 
otomobil acenteliği ve benzin bayiliği 
aldı. Bundan da para kazanmağa de
vam etti ve komşu bir kasabada bizim· 
kine benzer bir mağaza sahibinin pnra 
bakımındnn sıkıntıda olduğunu öğrenin
ce, onun işini de satın aldı. Şımdi iki 
müesseseni •. başında idi. 

Buni.ı ertcliyen üç yıl içinde şubeleri
nin ıayısı sekize çıktı. Yetecek kadar 
müşteri toplayabileceğini umduğu her 
yerde ya bir yeni mağaza açıyor veya 
mevcut olanların en büyüğünü ıatın alı
yordu. 

-BiTMEDİ-

/ti, eşgul araz deki 
idamlar · V? Jngiltere 
- HASTAUAn 1 tNrt ~l\HİFtmt; .. 
«- Çcko .. Jovakyada 2 7 eylüldenbe

ri 332 ldşi idam edilmiş ve 1308 kişi 
rcstnboya teslim edilmiştir. YuC!'osla~ 
vada iş~nlin basındanberi 1932 kişo 
idam olunmuş, 35 bin ki i kııtlinmlar9 
kurban ritmiştir. 250 kişi muhtelif su
rette öldürülmÜ!l:tÜr. iki Almanın öldü
rülmesine karşılık 100 Sırp idam edil'" 
miııtir. Li~te uzavıp gitmektedir.> 

Bundnn sonra B. Eden dığer bir bah
se geçerek şöyle demiştir: 
<- Alman kıtnlan Rus hudutlarırı1 

geçmeden evvel Sovyetlerle nrnmııda 
askeri veva siyasi hiç bir konuşma olnıll .. 
rnıştır. Öyle zannediyorum ki aon Ber
tin ziyafeti ~ir Fı•lh ttıarru7.ıınu hazırla'" 
maii'a matuftu. Bununla Hitlcrin bir 
teklifini kosdetmiyomm. Hitler de,.'lllfl • 
lı. şiddetli ve tesirli Rus mPkavemetil0 

lcnrşılaıımıshr. Ve Hitl,.rin. Rusların ça
bucak mıı~lıip ediJeceklerine dayanan 
plunJ,.,.ı alt üst olmmıtur. 

«HfTLER ALDANIYOR,. ,, 
Bundan dolayı Hitler nefes aJmııaa 

muhtaçtır ve Avruna milletlerini şuna 
fnnndırmak istiyor ki sulha knvuqmnlıt~ 
;~in v•"i\ne care yeni nizama pfrrrıel'"rı
dir. Hitler demek i"tivor kt eğer siı bu
"'IU yanarsanız ben de lngilizleri ve Rı.ıs-
'"" vrln ve•iririm. . 

HftJ,.,.. ald .. mvor. fli:t bunu red edı• 
voruz. Yeni nizan h .. kkında her ne .,,. .. 

b. . . . . b ftdıı" parsa yapsın ıı.ım sıyns .. tımız 11 .. 

zerre kadar müteessir olmıyacaktır.> 
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İnırilizce teliffuı üzerine Notlar ... 
We slıaJJ tcll him the good news. 
Uiv şl tel (h) im zı gud ny-Gz 
Biz iyi haberleri ona söyliyeceğiz. 
i'hey will he tircd after their long journey. 
Zey 1 bi ta(y) ad anftı zea Jon(g) cl'ni 
lhun seynhatlerinden sonra onlar yorulmuş olacaklar 
l shall see vou agnin to - morrow 
ay şl siy yQ ıgc'yn tımo'röu 
~n sizi yann tekrar göreceğim. 
ite will open the door if you give hlm the kcy. 
ltiy ıJ öupn zı doo if yu giv (h)im zı kiy 
Siz ona anahtarı verirseniz o kapıyı açncnk. 
lle wll sce vou whcn he comes. 
ltiy ıl siy yQ hl kamz 
O geldij?inde sizi görecek.. 
\Ve shall go as soon ns we are rcady. 
Oiy si göu ız sfuı ız uiv re'dl 
Biz hazır olur olmaz gideceğiz. 
Wm vou be thf''M' 9 

On vö bi zer 
Siz orada olacak nusın.ız'i 
\VilJ he be there at nine o'clock? 
Un (h) f bl zcar et navn ıklo'k? 
O &&at dokuzda orada olacak mı! 
Shaıı I see you to - morrow? 
&ı av siy yQ ttmo'röu 
'\Vm they mcet her at the station? 
Un zey mlyt (h)ır et :zı steyşn 
Onlar ona istasvonda mUltlki olacaklar nu? 
1 shall not J?O out to _ morrow if it rains. 
Ay şl not J?ÖU aut tımo'röu if it re'ynz 
'Yağınur yağ-arsa dışarıya gitmlyeceğim .. 
l shatl not be therc. 
Ay şl not bl ua 
Ben orada olmıyacağım. 
lle will not come. 
lliy 1 not kam 
O gelmivccek. 
'\Ve shalJ not go there again. 
Uiy şl not J?ÖU zear ıge'yn 
Biz oraya tekrar gitmiveccğiL 
lt will not Tain to - dav. 
f t 1 not revn tıde'v 
nugUn vaıbnur yrıWnıyacak. . 
\r ou wiÜ not have to go verv far before you sec the house. 
\rn 1 not hev tı göu veri fil bıfo'o yu siy zı haus 
~vt gHrmcden evvel çok uzağa gibnek zaruretinde deb1lsiniz.. 

Manisa Nafıa Müdietliiğünden : 
Akhisar • Kırhihıc yolu 4 ..ı- 185 kilometresinde 6 -ı- 600 metre acıklı,. 

funda ahııap medar köorüru lnSt1ahna alt proiesl 
1 - ihalesi 1CJ/f2 /94 f h!riftfncl,. yapılmak {f7.,.,.e elcsiltmeve konulan Ma

l\lsa vilôveti Akhisar - K ırkallac volunun 4 4- 160 kllometre!lnde yapı\aeak 
6X600 lık ahşap medar köprüsünün inşaatına mezkQr ŞtÜn eksiltmeye konul
llluııtur. 

Bu bin muhammen bedeli (10390) 1U-a ( S 1) kuruetur. 
2 - Bu iı.ıe ait şartname ve evrak ,unlardır: 
A) Ek!!ıltme eartnamesl 
B) Mukavele proiesi 
Sl Bavındırlık f!ll)erl aenel eartnameal 
El Sose köorüler eartnamesf 
F) Sllsilei fiat cetveli 
Cl Metraj 
J) Hulasai k~if • 
Kl isteyenler bu i$e alt yukanda yllZllı evrak vo ı>roJelerl Nafıa kaleminde 

t8rebillrler. 
3 - Ebiltmeye 19 /12 /941 tarihle canamba dn t 6 ıaatta Ml\nisa hükü. 

lnet konaiı binasında Nafia dairesinde kapalı zrf uıullle yao1laeııkhr. 
4 - Eksiltmeye ı:tlrecekler için (779) lira (29) kuru, muvakkat teınlna.t 

'"ermelidir. 
A,ai:!ıdalci vesilcalan haiz olup sröstermesl llz:ımdır. 
A) ihale en az tadil gijnleri haric: 3 ızün evvel Manha vllbetlne müracaat 

ederek işe girebilmek kin ahnmıs ehlivet v~ikası. • • 
8) Ticaret ve sanayi odast sicil vesikası bır defada devlete aıt (6000) 

liralık köprii imalat ıınalyeyl muvaffakıyetle ikmal ctm~ oldubna dair ve-

'"sa._ Teklifler 3 üncü maddede yazılt saattan blr saat evveline kadar Ma
lliaa vilayet konaı:?ında Nafia dairesinde komisyon relallKine makbuz mukabi
linde teslim edecektir. 

Posta ile RÖnderilecek melctuplann nihavet 3 Üncü maddede yazılı aaata 
bdar gelmie olması arttırma ve ekııiltme ve ihale kanununa uygun olarak 
tnühür mumu ile kapatılmıs olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
29 4 8 14 500S (2492) 

ızmi,. Telefon Müdib'lüğiinden : 
1 - idare ihtiyacı için 30 adet Font menhol kapak ve cereevesi 29/11/ 

194 t tarihinden itibaren 15 gün miiddetle ekslltmeve eıkanlmıstır. 
2 _ Muhammen bedel. azami 1 QO kilo ı?ramı uecmemek eartile kilo ımunı 

25 kuruştan vahidi fi at esnıısınrı (!Öre 142 5 lira ve muvakkat teminatı l 06 lira 
87 kurus olup eksiltmesi 15/12/941 pazartesi sz~nü saat 15 te lzmir telefon 
ntüdürlüğü binasında mütesekkil satın alma komısvonunda yapılacaktır. 

3 _ isteklilerin muvakkat teminat. makbuz veva banka mektubu ve ka-
11Uni vctıaikle 0 ı::ün saat l 5 e kadar mezkur komisvona müracaatları. 

4 _ Sıırtnamelerin her RÜn telefon müdürlü$cünde para"ız verilecl"İil ilan 
c:ılunur 29 7 5082 (2467) "---- . 

izmi,. Gümrii.lı Başmüdü,.lüğünden : 
lthalut ve ihracat f.t'Ümrüi?ünün cümle kapı .. ında bir camlı doiZrama kapı 

l'aotrrılacağından taJip o1Rnların 5/12 / 4 I s:ıününe kadııır vümrük ll'!vl\zım •er· 
\>isine mürncnatlan ilan olunur. 5079 C 2469) 

Kasap ık inek 

TAHMİNEN 5000 VE 4000 LİK 
İKİ PARTİDE 

9000 KADAR BOŞ GAZ VJ<: 

~a .. ot teneltes 

tZMtR 4 NCO tCRA MEMURLU
cUNDAN: 
İpotekli bir alacağın temini lah;lu 

için pnrayn çevrilmesine karar verilen 
ismet kaptan mahalleanin Kemal paşa 
bedestanı içinde kfıin 136 pafta 1050 

Kapalı zarf usuliyle ı ilk kanun 941 adn 46 parselde kayıtlı 1 /2. 2 3 eski 
günü saat 17 de satılığa çıkarılacaktır .. ve yeni kapı numaralı ve evsafı 22/5/ 
S tan l t b t klifl · yüks ğ" . 941 tıırihli taktiri kıymet zabıt varaka-

a · ıeye u e . . e;I? en e 11:~ sında yazılı ve temamına 600 lira kıy-
ve yahut her hangı hırını kabul ctmegı k t kd' l b' b d'"kkl!I- 20 .. mc a ır o unan ır ap u 1:1.ll 

taa1hhut. etT?~. . . ~ün müddetle ve açık arttırma suretile 
steklılenn uzerın~e cTeklü• vyazıl~ 26/ 12/941 tarihine rastlayan cuma gü

olan zar~~au bu tar.ıhe kadar aşaşıd:Jd nü saat 14 te llŞağıdak.l şerait dairesinde 
adrese gondermclerı ve tenekelerı gor- lzmir 4 ncü icra dairesinde peşin para 
mek istiyenlerin bu hususta müsaade ile satılacaktır. 
almak için ayni adrese müracaatları la- f _ işbu gayri menkulün arttırma 
zımdır. şartnamesi 12/ 12/941 tarihinden iti-

İNGiLİZ INSAAT HEYETİ baren icra dairesinde her kesin görebil-
458 ATATÜRK CADDESt mesi için açık bulundurulacaktır. Uanda 

ALSANCAK... İZl\tİR yazılı olanlardan fnzla malumat alml\k 
1- 2 (2480) isteyenler işbu sartnameye ve 940/4876 

dosya numaraslle memuriyetimize müra
K'CIO:IOCIOCQ:~CCICCICOOOOOOOC.O:ıoı:x~ rac<ıat etmelidirler. 

S~ 2 - Arttırmaya ~tırak için yukarıda İzmir Gazi Bulvarında 
yazılı kıvmetin % 7,5 ğu nlbetinde pey 

SAGLIK EVİ 8 veya milli bir bankanın teminat mektu-

(H ~ H f ) 8 bu tevdi edilecektir. 
USUSa GS ane 8§ 3 _ fpotek sahibi alacaklılarla diğer 

Yeniden acıtarak hasta kabulilne g alakadarların ve ir!_ifa~ hak~ı aahipleri
başladığını kıymetli doktorlarımı:ı.la § nin gayri ?1enkul uzennd(:kı h.ak1a~nı 
sayın halkımızn bildirir. 8 hususile faız ve masrafa dair olan lddıa-

TELEFON : 4070 ~ lnrını işbu ilan tarihinden itibaren 15 
~ gün çlnde evrakı müsbltelerile birlikte 

~~...cr;;..r._r~ mt-murivetimize bildirmeleri cap eder. 
tZMtR V1LAYET1NDEN: Akıl halde hakları tapu sicillnce sabit 

olmadıkça aatııı bedelinin payla~masın-
27 /11/941 tarihinden iUblren yUrürlü. dan harir kalırlar. 

ğe giren buğday ve un sarfiyatından tn- 4 _ Gö terilen günde arttırmaya iş
sarruf edilmesi hnkkındakt 2/16894 sa- tirak edenler arttımla '8rtnamesini gör
yılı kararname ile buğday unundan ek- müş ve okumuş ve lüzumlu mallimat al
mek, francola, makama, şehriye, peksl- mış ve bunlan temamen kabul etmiş ad 
met, plskUvi ve simitten gayri maddele- ve itibar olunurlnr. 

IZMİ ESHAF VE AHA.Lt BA.NKASINDAN : 
İsimleriyle hisse enetlcrinin numnr:ılnn lKtlğtda yuıb olnn hissedarlanmu 

hisseden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerinde
ki hisseler esas mukavclcnamemizin on sekizinci maddesi hiikınünc göre An
kara Knmbiyo borsnslnda satbnlmış \'C iptnl olunmu tur. Satın alanlara yeni 
hisse senetleri Ve1'ilcccl..-tir ~ 

Sıra 
No. 

2311 
2318 
2319 
2320 
2321 
2322 
2323 
2324 
2325 
2327 
2328 
2330 
2331 
2332 
2335 
233G 
2337 
2339 
2340 
2342 
2343 
2344 
2345 
2346 
2347 
2350 
2351 
2355 
2357 
23GO 
2362 
23G3 
2368 
2374 
2376 
2377 
2378 
2.'183 
2384 
2385 
2386 
2388 
2389 
2390 
2391 
2392 
2393 
2394 

D0NK0 NOSfiADAN MABAT 
msse 
o det 

Hisse \•eyn 
makbuz No. 

İsmi ve Adresi 

02 10/2228 • Doğanbcydcn Ali oğlu Mehmet 
Doğanbey mah. Talha oğlu Mehmet 02 5/ 3040, 3175 

Ol 5/3041 • • den Koca Hüseyin o~. M. Ali 
02 5/3042, 703 
02 5/3043, 3174 
02 513044, 707 
02 10/2229 

İzmir Ali Suavi 
Sefer!hisar Seyfi Ali oğlu Hasan Ali 

1zmır Ali Sua\i 
Seferihisar Çolak İbrahim mah. Kara Salih 

• Çolak İbrnhimbeyden Yusuf '?ğ. Ali 
• • Mah. Mehmet oğlu lbrahim 

Ol 5/3045 
01 5/ 3046 
Ol 5/3047 
Ol 5/3048 
02 5/3049, 711 
Ol 513050 • 
02 10/2230 • 
Ol 2/4019, 4020, 1/21193 • 
02 513051, 31ôl • 
02 2/4063, 4062, 5/3103 ıı 
02 5/3052, 3185 1 

02 5/3053, 717 
01 213919. 20948 
02 10/2231 
02 5/3055, 727 
02 5/3056. 3168 
02 1012232 
02 10/223.~ 
02 1012236 
01 2/4022, 20951 
02 5/ 3058. 3155 
02 10/2239 
Ol 2120959. 1/4029 
02 513061. 3070 
02 10/2240 
01 5/3063 
01 2/3958. 1/1236 
01 2/20952, 1/1238 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

02 5/3065, 3189 • 
02 2/3993, 3953 • 
02 5/3096. 3067 • 
02 5/3068, 3190 • 
01 2/4088. 20954, 20955 • 
02 2/3992, 3961 " 
Ol 2/3962, 1/1245 • 
Ol 2/3963, 1/1246 • 
02 2/4047. 4023, 3994 • 
02 10/2240 • 
01 5/ 3069 • 
02 2/4024, 3997, 3954 • 
Ol 2/ 4070, 3945, 1/1251 • _ 

Ali o~lu Az.iz 
• Mustafa oğlu Murat 
• Adalı AbdUl oğlu Cireş 
• Hncı Ömer oğlu İsmail 
• İreş oğlu Halil 

Doğanbey Malı. Nüfus memuru CeW 
Çolak İbrahim Halil oğlu Sakıp 
Sı~acıktan Barine oğlu Hakkı 
Çolak İbrahim bey ma. Osman O. Tevfik 

• Mehmet oğlu Ali 
Cnınikebir ınah. MüftU Hacı İsmail 
Örtmezden Karaca oğlu Hüseyin 
Çolnk İbrahim b. ma. Adalı Veli O. Arif 
Adalı Mahmut Murat 
Ulamıştnn Mehmet oğlu Hasan 

• Knraca o~lu Şerif Ali 
• Mnhmut Çavuş oğlu Ahmet 
• İzmirli İbrahim oğlu Ahmet 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Hacı Mehmet oğlu Ömer 
Kulnmi oğlu İbrahim 
Kırlı İbrahim o~lu Hamza 
İmam oti}u Mehmet 
Yetim Halil 
Bekir Çavuş 
KUcUk Mustafa o~lu Salih 
Molln Dayı oğlu Yusuf 
MUUWm ot!lu Mustafa 
Deveci Mehmet • 
Emir ot!lu Hüseyin 
Bekir Çavusun Mumafa 
Kunduracı Halim 
De~irmencl Halil o~lu Mehmet 
Şerif Alinin Mustafa 
ı. Mehmet 

• Hacı Hamza damadı İsmail 
• • oğlu Aziz 
• Cafer oğlu Mehmet 

Örkmezden Hasan Ali oğlu Ali 
., Kolcu Osman 

rin yapılması, satılması Vı' istihlAkinin 5 - Tayin edilen zamanda gayri 
men olunduğu lokanta ve evlerde ye- m,..nkul 3 defa bağırıldıktan sonra en 
mck olarak yapılacak hamur işlerinin bu çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır
hUkUmden istisna cdildl~i yapılmaları, ma bt:de1i muhammen kıymetin % 7S 
satılmaları ve istihlak olunmaları men nl bulmaz veya satış isteyenin alacai?tnı 
clunan pasta, kek, sandoviç ekmeği, bo- rür.hanı olan mümtaz alac11klıların ala
ğı.~a, yufka, çörek, börek, tatlı ve emsali cağını geçmez ve hundan baAka paraya 
unlu maddeleri imal eden eşhas ve mU- çevirme ve paralann pavlaştmlmaıı 
e.sseselerin bu karann n~-ri tarihinden masrafları mecmuundan fada çıkmazsa 
itibaren Uç gUn zarfında mahalli en bU- en çok arttıranm teahhüdil baki kalmak 
yük mülkiye memuruna verecekleri bir nzere arttınna 1 O ı?Ün daha temdit edl
beynnname ile ellerinde mevcut unların lerek 5 / l /942 tarihine rastlayan pa
mikdar ve vasıflannı bildirmek mecbu- 7.artesi günü ayni saatta yapılacak arttır
riyetinde bulundukları ve milli korun- mada satış bedeli satış isteye" alacak
ma kanununa göre hUkUmetçe el kona- lı""' nlnCPğını rüçhanı olan di~er ala
<.'ak olan bu unların değer fiatleri peşi- caklı]ann bu gayri m,..nkulle temin edi
nen tediye olunarak toprak mahsulleri len alacnklan ve bundan bacıka pııraya 
ofisince mübayaa oluna~ğı yüksek tica- çevirme ve parnlann pnvJastmlması 
ret vekAlctinden nlınan t<!lgrafnamede mnsrııOarı "'""~m,,u .. ~an fazlaya çıkma!lt ------------------~--- __ _ 
tebliğ buyrulmuş olduğundan keyfiyet ve alacnk (2260) No. lu kanuna tabi -:. .................................................................................... : 

YAR l N SONU 

allkadarlarn ilün olunu.r. bu1unduğundnn vinc % 7. 5 şi tecavüz : y il _j .: 
5078 (2488) etm .. •i şarttır. Böyle bir bedt"l elde edil- E Der,İet Demir o ar1nuan s 

-------- mediği taktirde gayri menkulün satışı =••••••••••••••••••••••••••••••'"'''"'''''"'"'"'''''''''''"'"'"''"""''"''''"'''''''''' 
~-'""""..r~~~~ 

p· •ano ~ 
tehir olunıuak borc 2280 numaralı ka- DEVLET DF..M RYOLLARI UMUMi tDAREStNDEN: 
nun mucibince tecil olunarak takqite l - Hııydıırpaııada birinci işletme perııonell ile Mudanya - Bursa isl,..tmesl 
ra,..•olunPcektır. personeli için 1613 takım resmi elbise ile 994 adet resmi palto imal ettirilecek• 

6 - Cnyrl menkul kendisine ihale · 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira ~ 

işleri ı 
tır. 

olunan kimsi' derhal ihale bedeli"l ver- Yalnız kumaşı idarece intihap edilen neviden aynen verilmek dH!cr bütün 
me•se ı'hale fesh olunarak icra ifln<ı kn- h d 1 fa k 1 hh' h d i d'lm k ın 

Adil Jmer 
' arcı ve üğme e ameli ri ·a rm mütea ıt tara n an tem n e ı e sar e 

nununun 133 ncü ml\ddes: mucibince kanalı zııı~f mmlü ile ,.k.•iltmeye konulmu~ur. 
~ 

muamele yapılacağı ilUn olunur. 2 - Ekııiltme 3/12 /94 I cnrıııamba szünü saat onbestc Havdarpaıada ıı:ar bl-

Anafartalar C. No. 557 ~ tZMtR ASLtYE CEZA MAHKEME-
Telefon: 3695 8 StNDEN: 

&ıcr~~cıccccıcıcıcıı::ıcıı:;r.At;cs; Fazla fiatle çivi satmak suretivle ihti-
kAr yapmaktan suçlu İzmir Abdullah 

~---------------~ı efendi mahallesinde oturur, kahvecilik 
Satılıfı Otomol!H vapar Hliseyin oğlı . Raşit Bt>lkit hakkın-

f._.•r n-ı-.:ıı1·ve ta'-lslnde muka'-'· cia yaoılan duruşma sonu:ı.da: 
...... &>c nı. ~ J 1 \..: ..... ;ıı~·:~ı .. ~ 

:vet 59 sayıla taksl otomobili mihayc- ~ııç unun su~u '"' t r • "'" 
de ile satılaca'°ından talİT>lerin 30/11 milli korunma K. num.n 32. 5912, 

· · k'd r ~ ~/2 ve T C. K.nı.n 65/2 ı:ci maddele--
941 pazar rt~nti saat 1 ı c Eı;:tt pa"8 rine tevfikan 6 gün haosine ve 30 lira 
tabi DlJlhalhnde Sahln!er sokaiı No. ~ t-ğır t>ara crws'vle mahlninive-tin ka-

i 11 ,.nneye mürn"aatlen. rnr verilerek hUkmün kat!yet kesbetti-
28 - 29 - 30 (2482) ~ ·ıan 1 5074 (2490) 

~.r~~.....v"..?~:>.. 6• ı o unur. 
~~~-~~~~~~-~--

izml,. Defte,.darlığrndan : 
Satış 
No.su 

Muhammen B. 

1006 Karşıvaka Donanmacı 171 S inci eski banka ao. 5 7 adn 
29 oarsel 136 M.M. 4' 3 tai No.111 aheap odalı ana 

1007 Giiz,.lvalı M. 40 ,., Müstecabi zade so. 677 ada 13 
panı,..I No. 3 38 M M. numara!ız arsa 

1008 l•tiJrllll m 11h .. 11eslnin Gündüz snkııı~ı 385 ad" 14 parsel 
95 MM. 135 veni taj numaralı hanenin 192 hissede 
46 hazine his!leııi 

Lira K. 

120 00 

338 00 

419 28 

48 00 
1009 Umurbı-v m"'h"II~lnin 1525 Jncl Avcı •okak 1399 ada 5 

parııel 50 M M. 12 tailı dıvarlı arsa 
1O1 O K .. stelli 924 üncü berber zade sokak 1 n ada 1 Ol parsel 

73 MM. f S tnilı hanenin 88 hissede 2 l hazine hissesi 81 l 4 
ı 1 Of 1 Umurbt-v M. 15 20 inci toprak so. 1409 adıı 5 parsel 

1260 MM 611 tailı arsa. baraka 
1O12 Akrleniz M. Girit hanı icinde 969 adn 21 pııracl 66,25 

MM. 10/ 17 tai No.lu maii:nza 

1260 00 

600 00 
1O13 Ha!! n hoca M. &ki Cuha bedestnnı 337 ndıı 109 panel 

6.2S M M. l 02 tai No.lu dükkan 1 SO 00 
1015 Köprü M. Mısırlı caddesi. 1737 oda 32 pareel 190 M.M. arsa 26 00 
1O16 2 rı Kıı rnntina M. Mısırlı cad. 1 784 ada 4 parsel 

1017 
1018 
1019 

2826 M.M. numarasız tarla 400 00 
2 ci karantina Alsancak so. 1761 ada 1 parsel 134 M.M. aTsa 2 7 00 
2 ici karantina A1sancıık so. l 75R ada 2 parsel 598 MM. arsa 107 00 

40 00 
2 ci karantina Alsancak so. 1756 ada 1 parsel 209,50 
MM. arsa 

f 020 2 ci karantina Alsancak so. 1761 ada 2 pareel 142,50 
28 00 MM. arsa 

l 021 Könrü M. Sakızlı sokak 1739 ada 6 parsel .345, 75 
45 00 

na.•ında i•letme arttırma ve ,.k•lltnıe komlavonnnda vapı)acaktır. 
.3 - Muhammen bedeli 2026 7 liradır. 2490 No.lu kanun sart1an ic;inde te

rl'İnatlan ve t .. \..)if m,..ktunları ihale ""•hndrı" en «?Ce bit saa• evv•1ı"\e kedar 
Havdarpaşa işletm~i arttırma ve eksiltme komisyonuna verilmelidir. 

4 - Melbusatın nıımu"eleri Havdarpasada İ<ıletme arttırma ve eksiltmf" ko-
misyonundrı RÖriil,..hilir. Mukav,..Je ve sartname1erl meccane" l'!\mak lcln Hn·· 
darpaeada mezkur komisyona AnkarPda ""' l:ı:mtrde mır SP'Hl·lerin,. "";;"'eaat 
edilmelidir. 18 20 24 29 4843 C2427l 

IS'J'ANBUL BELEDİYESiNDEN: 
Barbaros türbesi etrafının yol tretuar ve duvar in'2latı kapalı :ıarf usulile ek· 

siltnıeye konulmuetur. 
Ke,If bedeli 25.766 Ura 92 kuruş ve llk teminab 1932 lira 52 kunıııtur. Mu· 

kavele eksiltme bayındırlık işleri cenel ve hmmst ve fenni sBrtname1ert oroie 
kesif hülasa•ile buna müteferrt diV.er evrak 129 kunı11 mukabilınde beledive 
f Pn f .. ],.rl mUclihlü~iinden veril .. cekt; ... th,.le 3/ 121941 carııa"'l"' JYÜnÜ ıııaat 1 S 
te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek• 
tuplan ihale tarihinden üç stün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne müra .. 

ı 

caatla alacakları fenni ehliyet q41 vılına ait ticaret odası ve!llikııhm imzall 
sartnnme ,.e saire ve kanunP.n ibrazı la7.1m gelen diğer vesaik ile 2490 sa}'llı 
kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü sa· 
at 14 de kadnr daimi encümene vermeleri lazımdır. 

18 22 26 29 4848 (2424) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak-

1 
taş ın en son es err 
(Altınrüyn) kolonyasının ciddi ra

kibi zevk, sıınat. bedayi hep bir arnd 

h ııat J;.cz.anesl 

NEZLE DEYiP GEÇMEYİ1'1Z 

verem, Bron~it, Zaı?ürre, Grip Nezleden geli,. 
~ O M E.. /V T ·- L 

Uşak şeker fabrikası çiftliğinde 15-2 O adet kasaplık i_ne~-~ardır. Talip olan
ların 5112/1941 '"nü sabahı saat dokuzda fobrika çıftlisınde bulunmaları 
U~ 1 gu 26 29 30 (2481) 

MM. arsa 
) 022 Köorü M Sakızlı sokak 1736 nda 3 parsel 362,25 

MM. arsa 
1023 Brinci karantina M. Dilaver sokak 713 ada 13 parsel 

57 00 
_,.. Nezleden korur ve nezleyi kökünden keser 

Ecznnclcrden ısrarla G O 1\I E N T : ... L nrayıruz..Jl!!il~!!.+1'~"" J 

1ZMIR BELEDiYESiNDEN- : 1 s:ısından müfrez 76 metre murabbaın-
1 - Yardımcı itfaiye teşkilatı için deki >:e~in ~ir sene .~üddetle kira>:,a ve

miğfer veya yan~ın tası salın alınması rilmesı ışl bır ny muddetle pazarlı{'a hı. 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 1 rakılmıştır. Muhammen bedeli 58 lira 
veçhile açık cbiltmeye konulmuştur. 50 kuruş muvakkat teminatı 4 lira 40 
Muhammen bedeli 2490 lira muvakkat kuruştur. Talıplerin teminatı iş banka
teminntı 186 lira 75 k~ruştur. Taliplerin sına yatırarnk • makbu~ariyle. 1/ 12 t 941 
teminatı iş bnnkııııına yatırarak ihale ta- den l 5/12 941 ! dahıl) tıırihıne kadar 
rihi olan ı / 12 / 941 pazaTlrsi günü anat haftanın pazartesı; çarşamba ve cuma 

.. n o unur. ----------------..____ --
~~/.'.ı'"".rJ:r.r/~~...r.r.r/.'J'".r..ıCY-'"""".r.r.r..r.r.r.rJ.r.r.rJ'"~~.r.r.r.r~:_,...~.r~§ 

tı~L .'le 1 B ·· l TA 'da B . u gun TEL•4248 ' 
~!~~.:_~]5~·-·<· Mevsimin ilk mulltcşcm ••• • :· 

1 

PROGRAMI 
CECİL B. OEMİL'İN 

1-Zafer ordusu ŞAnEsEnt § 
llAŞ ROLDE : GARY COOPER.M TA M A l\t E N R EN K L İ ~ 

... BÜYÜK SERGÜZEŞT VE i 2 - o m yarışı HEYECAN FİT.Mİ 
BAŞ ROLDE : F R E T l\1 A C l\1 U R E Y 

3 - CAM. AYNA İl\lAU... Ö C R E T t C t F l L i 1'I 1 
SEANSLAlt: 

LAl.1<: HER GÜ!\ TAN : HER GÜN : , 
12 - 15.45 - 19.30 14.15 - 19.30 ~ 
l"'l1MA1lTJ<~t PAZAR Cl l\1ARTESt. PAZAR : .~ 
'9,~t.J~~~!~~"'"'"..cc. .. 

34 00 l 3S M.M. 9 /2 tni No.lu arsa 
Yukarıda yazılı emvalin pesin para ile mülkivetleri 25/11 /94 ~ tarihin• 

den itibaren ı 6 ı::ün müddetle müzayedeye konulmu'J ur. lhıılelerı 10112/ 
941 tarihine müsadif cıır!lnmba günü . san~ 14 dedir. Tn1i~lerin m~uhamm_e1~1 bedelleri üzrrinden % 7.5 teminat al<çesı yatırarak yevmı .. meı,kurde ~ı~ 
Emlak müdürlüğünde müteeekkil satış komisyonuna murnc11ntlan ılan 
olun.ur. 5 000 ( 2491) 

İLK 
DEFA 

ı 6 da encümene müracaatları. · günleri encümene müracnatlan. 
i 2 _ Kumaıtı vnilml'!k üzere odacı. 4 - 125 l sayılı sokakta belt"dive ar 

B UG' U .. N ~ - E N 1' de ~~~~R~?\I hademe ve jnloncularla idare memuru suından mi:frez 78 metre murabbaın .. 
ve müvezziye 11 takım elbise diktiril- d'\ki yerin bir sene miiddetle kirl'lva ve-

J PALAVRAC LA.R AT YARJŞ!NDA mesi. yazı i,leri müdürli.i~ündeki·şartnn- rilmesi işi bir ay müddetle paznrlı~a bı-
İLK meııi vı_echile açık ek.,iltml'!vr konulmucı- rakılmıştır. Muhammen bedeli 58 lira o L v M s A A r i DEFA tur. Muhammt-n bedeli 143 lira mnvak- 50 kuruş muvakkat teminatı 4 lrn 40 

• R E N K L j M İ K İ kat teminatı l O lira 75 kuruştur. Talip- kuruştur. Taliplerin teminatı i~ banka• 

T .,_V$AN • KAPT wn ... BA BOKSÖR lerin teminatı i~ bankıısına yatırar11k cıına vatırarıık makbuzlarivle 1112 t9 4 I 
~·a l\.1'6!' ' makbuzlııriyle ihale tarihi oln 1/ 121 den J 5 /121941 (dahil) tarihine kadar 

EIFT ALYA ZEYBK TüRl(tJ'LERİ 94 1 pazartesi günü saat 16 da encümene hıı fıanın pazartesi, ça rşnmba ve cuma 
SEANSLAR: 12.15 _ 3 _ 5.45 _ 8.30 DA .. Cumartesi, Pazar 9.30 DA.. mür caaıları. gürıleri «>ncÜmt"ne müracaatları. 

_,,f' .3 - 1251 sayılı sokakta belediye 81• ı 6 20 24 29 482S <2 ~08) 2 o 



tı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ ı Askeri Vaziyet i • i . : ..•...... ~ ...•.......•.....•...••.•.•.•....•...•...••.•.••........................ 

"Moskova,, önlerinde 
~ iman tazyiki artıyor 

!:cskovan n müdalaası ne zaman manas z olur? 
iıt~i!izler Libyada Sidi Omeri istirdat ettiler ... 

Radyo gazetesine göre yarım daıre mck için bu mevkiye cid<H taarruzdan 
şeklınde kuvvetli bir çenber içine alınan çekiniyorlar. 
Moskova üzerinde Alman tazyiki art- LtBYADA 
ın. ktndır. Şimdiki halde Moskovada Libyn hnrekütma gelınce ; Mihver 
bulunan So"·yet ordulan dört demir yo- kuvvetlerinin bir baskınla ele geçirdik
lundnn faydanlanmaktadırlar. Bn yol- leri Sidi Ömeri Kanadalılar tekrar zapt 
)ardan ıkisi en yakın tehdit altındadır. etmişlerdir. Kanadalı kuvvetler bir çok 
Bugiin yarın bu iki demir yolunun Al- mihver kuvvetlerini esir almışlardır. 
ınanlar eline geçmesi muhtemeldir. Bu Sidi Ömerin zaptı İngilizlerin Mısndan 
netice tahakkl.!k ettiği takdirde Mosko- rı;ü.ten?.adiy.en t~ze kuvvetler getirdikJe
va çevresindeki Sovyet ordularının Ki- rını gosterır. Zıra taarruz hareketinin 

f ld ... ·b· k ·· k"l b" d başlan~ıcında hiç Kanada kuvvetinden 
ye ted.? ugl u. gı ıhço mldu_ş ut t ır uru- bah .. edi1memişti. 
ma uşme erı mu .~eme ı~".. ş e o za- HABESfSTAND.A 
man Moskovayı rnudafaa ıçın Sovyetle- H b . -t d k 1 G d lt l 
rin ısrar etmeleri manasız olacakbr. a eşılzs an a ~ond'la 8.nt. oBn ar atl-

. . p·k yan gam onu esır e ı mış ır. u sure e 
Sovyetler, Lenıngrad cıvannda ı - Habe istanda hiç düşman kalmadığına 

vinde vaziyetlerini dUzelttiklerini bil- göre Gondardaki kara ve hava kuvvet-
diriyor)ar. lerinden İngilizlerin başka sahalarda 

Rostof cephesinde durum kanşıktrr. faydalanmalan mümkiin olacakhr. 
Bu bö1$?ede yapılan Rus taarnmı Ros- HA.VA HAREKATI 
tofun ılmalinden cenup bab istikame- Moskovayı müdafaa kavı;tUsu Sovyet-
tinde yapılıyorsa o taktirde Rostofu iş- leri mütemadiyen bu cepheyi takviye
gal eden Alman kuvvetlerinin durumu- ve mecbur etmiştir. Ayni zamanda hava 
nu pek iyi gÖTmemek lazımdır. kuvvetleri de takviye edilmiştir. 

Almanlar Moskova yoluna par~üt Taarruz eden karada ve havııda kuv-
1utalan indirmi,Ierae de bu kıtalann va- vetli olmak mecburiyetinde bulundu
rlfe görmeden yok edildikleri Mosko- ~undan iki tarıtf hava kuvvetlerinin sik
vadan bildiriliyor. Jet merkezi Moskova~a toplanmıa hu· 

Sivastopol müdafaaya devam ediyor. rada yapllacıok muharebelerin çok kanlı 
Anlaşılan Almanlar fazla zayiat verme- olacağı tabiidir. 
~c:ı~c:ıı:lf"• P!'J' 7"!'1·'!1ı:ıcc~'"'!!'~GGGcıC1-o:Jc:ıc:ıoc:ıc:ı~c:ıcacıac:ıa~c:ıc:ıc:ıc:ıaoc 

Siyasi vazivet Yeni kararlar ---· ·---Japonvanın ne- lneilterede as-
yapacaiı büvhk kerlik 2enişle-

bir merakla tildi, kadın-
beklenivor lar da asker! --·-- ~-~ Şimdi harp etmezse Asker kadınlardan iste· 

Deride daha büyük teh· miyenler cepheye gön· 
ilke ile karsdasacak.. derllıniyecekıer-
Ra~yo .gaze!esinden: Dfuıy~nm .. s~ya Londra, 28 (A.A) - Askeri hizme-

si vazıyetm.~e ıapon~a - Ame~ıka. g~rüş- ti ıgeni,leten bir kanun projesi hazırlan
nıelerl gUnun en mühim -~~dı~~m teş- m~tır. Buna göre mecburt hizmet ka
lil ediyor. A~erl~. ~~kumetı .ıap~nl~r dınlara da tatbik edilec~kdr. Yaş hııddi 
tarafından ilerıye surulen .teklıflerı bır erkek ve kadınlar içln 18 ili 50 arasında 
müz~k~re z7~in.i_ ola;~k. bile kabul ~: olacaktn. Brınunla berabeJ' hükümetln 
nıemıştır. Bıl•ndıği gıbı. J.apon .basvekıli tatbikatta 20 ili\ 25 arasındaki kadın
General T~jo a?an meclısınd~kı nutku?- lan hizmete cağıracağı sanılmakt2dır. 
~a bu teklıflerı şu suretle hulasa etm~ ı 9 yaşında silah altına çağnlan erkekler 
tir. . . . b st- 18 5 yaşında hizmete girecektir. 

1 - Çın Uzermde Japonlara ser e 50 yaşını v.eçenler sivil müdafaa teş-
lik verilı;ı~ . . kilatmda kul1,anılacaktır. Bu suretle bu 

2 - Çın ışgallnden ben Japonya a1ey- ,slerde kullamlan gençler orduya gt>ce
hinde tatbik edilen iktisadi ablokanm bilec:ektir. Kadınlar istemedikleıi tak-
kaldırılması. tirde cepheye gönd~rilrniyecektir. 

3 - Cenubi Pasifikte. yani HoJlanda e 
Hlnd.istanında japonyaya iktisadi men- - -
faatıer teminl Afrıkad ·ı vazı vet 

Amerika bu teklifleri bcız.ı prensipler-
le ka~ıladı. Uzun müzakerelerden son
ra görüşmelerin çıkmaza girdiğini gören 
japonlar Amerikalıların tekliflerini for
mül halinde bildirmelerini istediler. 

_,._ 
- BA$TARAF1 1 isct SAHİFEDE -
Agilayı işgal eden lnai1iz imparatorluk 
kuvvetlerinden yeni bir haber yoktur. 

Amerika şu tekliflerde bulundu: BinaRzi sahil yolunun yakmlannıfa bu 
ı _ Silahla toprak ilhakından vaz ge- lngiliz ku~vetlerin~n bulu~'?.ası Alman 

çilmesi ve bu surE:tle yapılan ilhaklarırı. k~muta~lıgmı endı~eye duşurecek ma-
tanınmaması hıyettedır. 

2 _ lhtilafların barış yoHyle halli. ~~ndra, 28 .<1!"-A) - Star 8:d:nda.ki 
3 _ Pasifik ve uzak do~'U ihtilaflan- lngılız gcızete~ın:n ha~p ?1uhahırı Mı.s-

h 1r · · b' kofıferansın toplanma- ter Matihov Halton ılerı kuvvetlerın 
nın a 

1 ıçın ır umumi karargahından çekti~i bir tel-

Harp devam ederse 
---·---

A &nar valnız 
ham madde de-
ğil, asker bul
mağa da mecbur -·lsviçrelilertn şayanı 

dikkat l!Örüs!eri .. -·-AFRIKADA iN~ LfZLER HA· 
KiM VAZiYETTE -·-Londra, 28 (AA) - lsviçre gazete-

lerinden Berner T ageblat yazıyor: 
Eğer ALnanya harbe devam etmek 

istiyorsa işgal altındaki Avrupa mem
leketlet.inde ve Rus topraklarında ham 
maddeden başka ordu saflannı doldu
racak asker aramağa da mecbur olacak
tır. Napolyon dünyayı tahakkümü altı
na alm.-.k için böyle bir harekete mec
bur olmuf, fakat sonunda bu zoTlu yapı 
içeriden yıkılmışh. 

AFRIKADAKt DURUM 
Lozan, 28 (AA) - Bir lsviçre ga

zetesi yazıyor: 
Llbyadaki B.ritanya ordulan h.iç şüp

hesiz mihverden daha mükemmel bir 
durumda bulunmaktadır. Brltanyalılar 
Kızıl denizden ve Akdenizden mütema
diyen beslendikleri halde mihverciler 
ikmal işlerinde büyük imkansızlıklarla 
karın]aşmaktadırlar. Zira mihverin hava 
yolile yaptığı nakliyat Britanya deniz ve 
hava kuvvetlerinin devamh hücumuna 
maruz bulunmaktadır. 

----~--MıılWlııo-~N"'~~~~ı--~--~ 

Uzak $arkta yeni bi.-
haro patlı vr:ıcalr m1? 

---·---
.. Japonların Si-

saldır· yama 

masımuhteıı el 
~örµlüyor -·Siyamda müdafaa ha• 

zırlıklarına başlamldL:. 
Vaşington. 28 (A.A) - Akşam gaze

teleri Sigama karşı japonlann ehemmi
yetli kuvvetler tahşit ettiklerini ve görü
ni.ise göre taarruza geçecC"klerini yaz1-
yorlar. Evning Star bu haıeketi Ameri
İt&n tekliflerin.in reddi mahiyetinde te
lakki ediyor. 
Aynı gazetenin T:>kyo muhabirine gö

rt japon hariciye nazın Amiral Togo, 
Kordcl Hulün tekliflerini ihtiva eden no
tryı nazırlar meclisine tcv-i: etmiştir. Da~ 
ha evvel başvekil bu muhtıra hakkında 
harbiye nazırı ve muhtelli yüksek me
murlarla eörfümıü~üT. 

StYAMDA MÜDAFAA 
HAZffiLTKT_.ARI 
Bankok, 28 (A.A) - Müdafaa meclisi 

Siyamın müdafaası projesini kabul et
miştir. Milli müdafaa nazn mın izahatı
na göre kanun hükümeie harp hazırlı~ı 
yapmak ve gereken tedbirleri almak için 
i<'ap eden salahiyeti vermektedir. Siyam 
mahfilleri japonyamn Siyamın müda
faasını deruhte etmek için bir teklifte 
hulunduğu ve bu teklifin reddedildiği 
Lakkındaki haberi :valımlamıştır. 

ALMAN AJANSININ 
HABERLERİ 
Tokyo, 28 (A.A) - D. N. B. bildiri-

sı.Bu teklifler iki devleti derin bir uçu- grafta intibalarım şöyle hul~sa ediyor: 
rumun ayırmakta olduı?unu göstermis- Libyadaki Alman kuvvetlerinin sonu 
tir. Japonya el çabuklu~iyle yaptığı il- geldiğine kaniim. yo~:iyamda ve Siy~ma ;ak.n çevrelerde 
hakları Amerikaya tanıtmak istemşitir. 0 Y.r.r.::--.'7".r..r.r.~...-:;'7'/....:7..r....::-~.....::-.-z i alınan askeri tedbirler hakkında buraya 
Amerika ise kuvvet istimaliyle yapılan o A • k d . aşağıdaki malumat gelmiştir: 
hiç bir ilhakı tanımıyaca~ını bir pren- m err 3 8 i 1 - Siyam hudut çevrelerinde Bri-
sip olarak bildirmiştir. 1931 den beri tany:ı kıtalan ve bilhassa zırhlı teş-
buna Stimson prensibi deniyor. Ameri- • ı • b• A ı t S killer yolların ve demiryoliarının muha-
ka .şimdi japonya tarafınddn ileriye sü- 21ZAI ır 8 e . 1 fazasına memur müfrezeleı toplanrnak-
rülen pazarlık teklifini bağlı bulundu~ tadır. 

bu prensiple karşılamıştır. Ve görüşme- § kullan tll VOr 1 2 - Çoktan beri maynlanmış olan 
ler bundan ötürü bir çıkmaza girmi<:tir. S Singapurun doğu limanı kapanmı<:tır. 

Japonya ne yapacaktır? Üç ihtimal ha. § ---·- 3 - Fransız Hindiçinisiyle Fransız 
tıra gelebilir. 1 Uzak mesafelerden R müstemlekeleri arasında münakalıit dur-

1 - Japonyanm gerilemesi ve Ame- gemi ve tayyare ~El• N muştur. 
rika ile anlaşması. • • • S 4 - Siyam hü'ktimeti casusluğa karşı 

2 - Amerikan tekliflerini kabul et-j H eliğini bildıren bir § ihtivati tedlıirleri ııidn€'tle arttırmıştır. 
mjvere~a~:~~~:~:Çmesi. ~ alet yapıldı.. . . ~ ~~1~1:Li.JRANSA 

Japonya o kadar ileriye gitmi~tir ki § V~ington, 28 (A.A) - Saıahıy~tlı S DURDURULDU 
gerileyemez. Gerilemek demek Japon- §mahfiller uzak mesafelerden gemile· § Tokyo, 28 (A.A) _Saygımdan Dömc; 
yayı çıkma1.a sokan askeri zümrenin iş Nlrin ve tayyarelerin geldiğini bildir~n § Ajansına gelen bir telgrafa ~öre Sa\·
bar;ından çekilmesi demektir. Bu da an- .,.izli bir aletin kullanıldığını bildir- § gıın Fransız makamları Fransız Hindi
cak bir ihtilalle olur. mektedir.. N çinisiyle Fransa ve Fransanın Afrika 

BeR:lemek en makul harekettir. Esa- ~~_,_,_,_,.~~Ar~J"J'"J"J'".h~ müstemlek~leri arasında her türlü d<!nh 
sen japonya zaman kazanmak niyetin- nıünakalatının durdurulduğunu bildir-
dt idi. Fakat Amerikan ablokasın·dan sbylememiştir. Amerika mukavemet miştir. 

Son hava hücumları 

nııiliz er Napo . 
liye yakıcı ve 
yıkıcı bir akın 

ya tılar -·Almanyaaa Ahen ve 
Kolonya bombalandı 

-~-·-IN31LTER~YE ALM\N AKINI 
HAFiF GEÇTt.. -·-Berlin, 28 (A.A) - Alman resnrl teb

liği : Alman hava kuvvetleri İngiltereye 
karşı harekAtta gece adanın cenup do
ğu kıyısındaki limanlar tesislerine hü
cum etmişlerdir. 

Londra, 28 (A.A) - Dün gece az 
mikdarda düşman tayyaresi İngilteremn 
sahil çevrelerinde bir kaç yere bomba 
atmıştır. Az mikdarda hasar ve yaralı 
vardır. 
İNCİLfZ ırOcmıLARı 
Britanya hava kuvvetleri dün j?ece 

Alınanyanın simal batısındaki hedeflere 
hücum etmiştir. 

İngiliz hava kuvvetleri bugün düşman 
gemilerine iki muvaffakıyetli hücum 
yapmışlardır. Bir düşman iaşe gemisi 
isabet almış ve Ho11anda sahiUerl aeık
larında batarken bırakılmıştır. Djğer 
bir düşman gemisi ile iki tayyareye kar
şı koyma gemisi de dün öğleden sonra 
batınlmı~r. Bunlar, içlerinde bomba 
taşıyan Hariken tavyareleri de bulunan 
lngiliz avcı tayyareleri tarafından Fran
sız sahiJi yakınlannda bir düşman va
pur kafilesine hücum edildiği sırada ba
bn]mıştır. Bu harekAt esnasında iki 
düsman avcısı da düsürUlmUstür. 
Avcılanmızdan i.lf'ü dönmemiştir. 
ALMAN TEBLİÖİ 
Bertin. 28 (A.A) - Alman resmt teb

li~ : İn~liz bombardıman tayyareleri 28 
son temin gecesi batı Almanyanın bil
hassa Ahen ve Kolonya şehirlerinde 
halkla meskön maha1le1ere hücumlarda 
bulunmuslardır .• Bir mikdar ev hasara 
ul?rarnıştır. Halk. arasında kayıplar \•ar
dır. 
· iNGttlz TEBLİ(;t 

Londra. 28 (A.A) - Hava tebliği: 
Bombardıman servisine nıensuo tay

yarclerimizin diln gece Düsseldorfa yap
tıklan hUcumlarda demi.ryolları ve en
düstri mahaTieri şiddetle bombalanmı~ 
br. Ostand doklarına ve Hollanda ve 
Bel~ikadaki tayyare meydanlarına da 
hticumlar yaoılmıştır. Bu harekuttan bir 
tavvaremi?. dönmemi"tir· 

NAPOI.t YAKU...DI 
Roma. 28 (A.A) - İtalyan tebliği : 
İngiliz tayyareleri dün gece Napoli 

üzerine akm ~anmıslal'dır. Maddi haıı:ar 
hüvtlktür. Dfüımanm Uc tavvaresi dilsli
rülmU~tür. Mahdut J?~njc;Jikte bir çok 
yaı,ıgınlar derhal si'ndürülmüştür. 

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

A f.rika harbine 
da·r mih,1er 

lehliR-leri 
----·----

Şiddetli muharebeler 
durmadan devam edi· 
yor, esir sayısı arttı
Berlin, 28 (A.A) - Alman resmi teb

liği : Şimal Afrikada durmadan devam 
eden şlddefli muharebelerde bilhassa 
düsınanın Tobruk muha<:ara cephesini 
ya.rmak için yaptığı teşebbüslerde ye-
niden bir cok tank tahrio edilmiştir. 

Mannarik cephesinde düşmanın asker 
toplulukları pike ve av tayyarel~rimiz 
taraf mdan dağıtılmıştır. 

Roma, 28 (A.J\) - İtalyan resrot teb
liği : Şimali Afrikada dört gün evvel ye
ni baslıyan Marmarik meydan muhare
besi diin akşamın geç saatlerine kadar 
durmadan siddetle devam etmiştir. Sol
lum ve Tobruk civarlarında ilti taraf 
topcusu faaliyettedir. 

Merkez kesiminde ve Sollum bölgesi
nin Kaputzo kısmında iki tarafın :z.ırhl· 
ve piyade teşkilleri şiddetli hücumlar 
ve karsı hücumlar yapmaktadır.. Düş· 
man külliyetli insan ve tank kaybetmiş
tir. Mihver kayıpları ağır değildir. Esir 
savısı yeniden artmıştır. 

Uç İn'111Hz denizaltısı 
batırılmış .. 
Roma, 28 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Deniza1tı1anmtz Akdenizde üç düş

man denizalbsı batırmı..şlardır. 

J~ 

Millet Meclisinae dünkü müzakereletı 

Deniz gedikli subayla 
nın tahsisatı arttı 

Bazı nahiyelerin tabi oldukları vilayetle 
alınması layiha sı reddolundu-

Ankara, 28 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugün toplanmış, bazı nahiye
lerin diğer vilayetlere bağianması hak
kındaki layihanın müzakeresine başlan
mıştır. MUzakere esnasında Dahiliye ve
kili söz alarak vaziyeti izah etmiş ve ne
ticede Eskişehir mebusu Emin Sazakın 
teklifi üzerine layiha reddedilmiştir. 
Bundan sonra tahsili kabil olmayan ba-

z. borçlar1n terkinine ve devlet d 
yolları ve limanlarının 1938 mali yı~ 
s.ıbı katisine dair olan layihalar mü 
re edilerek kabul edilmiştir. 

Daha sonra deniz gedikli subayla 
fovkalade tahsisatına ait layihayı ı 
kere ve kabul eden Büyilk Millet 
lisi Pazartesi gUnü toplanmak üze 
lantıya nihayet verm.iitir. 

Deniz liseai yenı mezunlar verdi 

Mezunlar diplomaları 
Başvekilden aldılar 

Törende Mersin vlliyetl erkim da .buluıid 
Mersin, 28 (A.A) _Deniz lisesini bi

tiren talebenin diploma tevzii töreni bu
gün Mersin deniz harp okulunda yapıl
mıştır. Bu förende Başvekil Dr. Refik 
Saydam hazır bulunmuş ve Jiseyi biti
renlere diplomalarını kendısi vermiştir. 

Törende viJAyet erkanı da hazır bu
~ 

lunmuşlardır. Okul komutanı bir 
bede bulunarak yınd ve ulus 
gençlere düşen vailleyi aniatmış v 
nu müteakip bir geçit resmi yapıln 
Davetliler okul büfesinde iğzaz · 
lerdir. 

Subaylarımızın kıyafeti 

Boz renkli hizmet elb 
. sesi daima giyilecek 

~--------~~~--~·-~----~----~~---
Ankara, 28 (Y~ni Asır) - Subayları- giymeleri kararlaştırılmıştır. Dlğ 

mızın manevralarda giymekte oldukla- maşlardan yapılmış e1biseler anca 
rı orduca yer1i kumaşlardan temfo edil- til gUnlerinde veya re.smt giln]erd 
miş bulunan boz renkli hizmet elbisesi· yil kti 
ni bu ay başından itibaren daimi olarak ece r. 

Is a"huld'Y f is tevziıne devarrr ed;ı; vor 
İstanbul, 28 (Yeni Asır) - Her evde 

P:aç nüfus bulunduğunu anlamağa ma
tuf fişlerin evlE1re dağıtılmasına devam 
olunuyor. Halktan bazıları bundan ek
meğin vesikaya bağlanacağı zahabına 

kapı]ml§lardır. Halbuki böyle bi 
yoktur. Valimiz ekmeğin vesikaya 
tutulacağı şayialannı katiyen tekzl 
miştir. 

/( ar-ar·en;zde s;ddetli fırtına var 
Sinop, 28 (A.A) - Bugün sabaha karıı ba~ılyan fırtına deniz 

durdurmuştur. 
eefeıl 

~~....CCO~ıı:cca:acc:ccıocılGCliCIQIXM:XXIOCllCll 

An~erikaııın 

var·dımları 
.;ak !!"enisliyor 

---·---
Kızıl deniz çevresinde 

antreuolar, doklar, 
garajlar ya~dıyor .. 

Vaşington, 28 (A.A) - Amerik:ı 
ödi.inç verme ve kiralama kanunu mu
cibince Kızıl deniz çevresinde bilyük 
antrepolar, doklar ve garajlar inşasına 
ralımnaktadır. Amerikalı tuğgeneral 
Maksvel bu işlere nezaret etmekt.:O.ir. 
Diğer bir Amerikan askeri heyeti 

Basra ve Benderşah bölgelerinde boşalt
ma ko1aylık1armı büyük ölçüde gcnış· 
le{meklc meşguldiir. 
~---~~~--..... -~~-

4 m er ı ka - Japon ya iş 

/eri heo cıkma7.da! • 
• BASTARAFJ 1 iNci SARİFEOE • 

kat bugünlerde Kordel Hu1ü tekrar gö
rüp gönniyeceğini bildirmek istememiş
tir. 

Birleşik Amerika taralilldan verilen 
vesikanın müzakerelerin d.avamma esas 
teşkil edip etmiyeceği sorulması üzeri
~e, japon büyük elçisi Nomura Tokyo
dan haber almadığını ve bundan ötürü 
bu suale cevap vermeyecegin.i bildirmiş
tir. 

JAPONLAR BEDBİN 
Tokyo, 28 (A.A) - Resmi Japon söz-

Makin eve 
'"'erilirken 
1111ıurs ını ım mmB'!9Jt1B.s111111•1 

Fransız • Amerik 
tıcaret münaseb~t 

kesildi 
Nevyork, 28 (A.A) - Fransız 

Afrikasiyle ticaret münasebetlerini 
s:lmesi hakkındaki Amerikan 
Fransanın Vaşington büyük elçisi 
Henri Hayef Amerikayı teskin etm 
münasebetlerin devamlı surette 
mesine mani olmak üzere Mareşa 
ten nezdinde ağır bir müracaatia b 
mağa sevk etmiştir. 

ROMANYA KAHİRE ELÇllJ 
lLGA EDtLDt 

Bükreş, 28 (A.A) - Kahirede 
manya elçiliği ilga edilmiştir. 

StNGAPURA YENt TAK 
KUVVETLER! GEL 

Singapur, 28 (A.A) - Bugün 
pura yeniden Britanya takviye kı 
gelmiştir. Bunları doğrudan do 
Büyük Britanyadan gelen bir kafil 
tirmiştir. Yolda hiç bir hAdıse vuk 
mamıştır. 

LlTVtNOF StNGAPURD.A. 

Singapur, 28 (AA) - Mister 
nof muvasalat etmiştir. 

1ZVEST1A GAZETESt 
YAZIYOR ı;onra vakit jnponya aley:Une geliyor. edecekse de bu mukavem?tin silahlı bir 

Japonya Amerikadan petrol. demir ala- çarpışmaya varacağı belli değildir. Böy
mıyor. Bu memlekete mal satamıyor. le bir pr:nsip ende sor:-da. jo.ponya ile. ~ir 
Adalarmda mahpus kalan japonya bu- harp doguracaktır. Belki l::u harp ılan 
:ualmış haldedir. Japonya zayıflarken edilmemiş bir harp olacakt;r. Her l'.alde 
Amerika hazırhklannı kuvvetlendir- bir Amerikan - japon hesapıaşması ufuk~ 
mektedir. Hatta iki Okyanosluk bir do- larda· sakınılmaz ihtimal olarak belir-

cilsil salMıiyetli mahfulerin, japon 
~~~~~~~~~~~~~~~•1w~•mı~~~~~~~~~-B~~i~~~~ Amerikan .gfuüşm~erin~ ihl brafın 

BUG'ÜN MATİNELERDEN İtibaren 
Moskova, 28 (A.A) - tzvestia 

tesinin şimal cephesindeki h~ . 
biri yazıyor: Uzak şimalde tngıhz 
yareleriyle işbirliği yapan hava kt.ı 
!erimiz havalarıı hakim bulunmak 
Ağır kayıplara uğrayan düşman 
kuvvetlerı İngiliz ve Sovyet tayyar 
nin harekat yaptıkları bölgeler üze 
artık uçamaz bir hale geimiştir. 

nanmn yapmaktadır. Şu hale göre ja- mektedir. . . .. 
pllnya simdi harekete geçmezse hiç bir Boyne~ Ay;.csten alın~~ .:ıır habe~c g~
zaman hnrekete geçemiyecektir. Bu dü- re Amerıka uç sene mudd~tl~ Ar:ıantı
§Ünce ile jaoonların Holh ... ,da Hi:ıdista- ~ın Volfram maden ce.vh"rını satın al
.r.ına veyn Siyama saldırmaları muhte- mıştır. Mübayaalar de:hal baııl_amı~tır. 
meldir. Japonlar Hindiçinice büyük ha- Volfram maden cevherı ruıayıde fev
ı.ırlıklar n ıyorlar. kalı'.ide mukavemetli bir çe.li~ imaline 

Bu taarru7. vuku bulurı:a Amerika ne yarıyan Tunksten madenlerıdır. Elekt
yapac:nktır? Amerika statükoyu değiş- rik ampulleri:ıin telleri. de b~ madenle 
ı;rmeğe kalkııı:an her dev;eti saldırl?'an yapılmaktadır. Arjantınden Japonyaya 
sayacağını iHl~ efoıiştlr. Her ne kadar Volfram ihracatı yapıldığı ~u~ak~ak ol
Sivam taarruza uğrar uğramaz bu dev- c!uğuna göre Amerika bu tedbırle Japon-

.. .... 4 •• ' • 

EL HAMRA Si11Pmas1nda 
2 FİLİM BİRDEN 

Umumi arzu üzerine 

.OLhEYEN 
ASK 

bmird.e ilk de2a olarak 

KIRIK 
YIJVA 

R:CHARD 
GREENE 

l\"'EFiS VE ÖLMEZ BİR ESER HARİKULADE BİR FİLİM 
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noktai nazarlarım telif imkanı hususun
da bedbinlik göstermekte olduklarını 
bildiriyor. 

GöRüSMELER 
DEVAM EDECEK 
Tokyo, 28 (A.A) _ Japon sözcUsü 

Kohişi japon - Amerikan görüşmelerinin 
devam edeceğini bildirmiştir. 

B. HUL NE DtYOR ? 
Va.;ington, 28 (A.A) - Dün japon 

murahhaslariyle görüştükt~n sonra ha
riciye nazırı B. Kordel Hul bir çeyrek 
saat kada.t reisicümhur Ruzveltin yanın
da kalmıştır. Japon murahhaslariyle tek. 
rar görüşiilfip görü~lmeyeceğinin so
rulması ilzerine B. Hul yeni görüşmele-
. ulunu !llivle-

HANOLULUDA VAZtYE'l' 

Hanolulu, 28 (A.A) - Buradaki. 
rikan ordusu birliklerinin hazır b 
1Jyette bulunmaları hakkında v 
emir iizerine resmi mües'.leseler 
haneler, radyo merkezi, köpriller 

1 ğer ehemmiyetli noktalar sef_~;!_: 
~vmls kıtalar tarafından muıı-


