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·General Cemil Taner 
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Abnan ~ iki keebae 
pnl takvJye lı:u.vvederi ~ 
,ttr. Almanlar bu ild kemncie , .. düşma
ıım zayıf noktalanm buldtıldanm sanı
yorlar, yahut takviye bnethtri &ilD-

Sf r iradın 
"lzmir,, w.apuruo

dao dliter.,.k 
bojtu1du 

htanbul; 29 t 1Ji:.S ) - D8n tz 
mJrclen ıelen km;. vapura ~ 
yaklaftılı sırada mll..aif bir kaza 
olmUJtur. Vap\a!'. daha ~ 
evvel kocaile ka,.a ~ başlı
yan Seniha adında bir lı:adm koc.-a
sandan lrurtülmak ~ bir ~ 
yapınlf, bu SU'ada ~ lleticesi d. 
nlze- dPfmDt ~· ~~· · 
Ceset .ffnizd~ ·9i~ .,. adli-

yece tahkikata 'bqlUınlıJtıt. Seniha 
17 yq~da kU '1 ~· bulU1lQYOI': 
J!; -. • - • ~ . . ., ıi ~ 

bul~~<~~ ,•:-cr:A=E ~ ~· Berlbı, 28 (A.A) - SaWıiyetll ımh-
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Londra. 29 CA.A) - Daily Mail ga

zet~ntn Madrid muhabiri bildiriyor : 
BildirildiAtne g&re Vişl htikUınetl Al

manyanm Tulon ve Bizertte hava Usleri 
bulundurmasına mUsaade etmiştir. 

Almanya başlanJO~ Tulon ve Blzer
tm tam olarak hıllanıhnasma mnsaade 
istemiş. mareea1 Petm buna muvafabt 
etmemiştir. 

Bu vlZl:vet u.rlne Vlşl Gdrlnde lldn
cl bir taz)'lk yaptlmıe ft ha iki yerde 
han a.1ert lco)ayhklan ~ lslıen: 
mittir. -.....ı Peten lstillıreleıdm 
.......... ,....., bildlrndf*. 

Düşman 
Bardiyayı 
ter ketti 

• lngı1izl .. r mukave
mt't meırkrzlffini 

temizliyor -·---KahlN. • (A.A) - A.ad ..... 
TObrulı: kU\"fttlmile Yem seJudrhlV 
......... baam tamamlanchlmı blJdg.. 
miftlr. Tohnlk pvreababl dop u.mım 
waınlrta olan hlıl7ma ..._., lıillLuvN 
betaraf ed•hnlt*. 
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- Runelde :rasatııia ......... Nn7oık 
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Nn,ork H..ıd T.._ 1111zete=I, J .. 
----------- pon • Amerikan mlbakenlerbdn k..o. 
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. ba edildi-': 

. •.... .. 
/ngilızlere lı(JTfl bir 

taarruz wa,,ılıyor 

Japon murahhası 
Tokyoya dönüyor 

• tJç bir yakıLlık 
elde edilmedi ---Berlin. 29 (A.A) - Alman remnı teb: -·-

illi: • """°" .............. .. Şlmall A&lkada müttefik kıtalan· ce- ................ _._. 
cuptlD ıelen ve yenideiı Tobruk istika- ,..,,-- ..... ~~ 
metinde ilerlemif olan mühim BritlDya ~-
~..netlerine kup mütemerkiz bir tul'- Tobo. 29 (A."6) - l•~~"' ~ 
ruz yapmaktadır. rtbD s&rftimete.i bt0I hJr ~: ~ 
fh1A~'ID8ı 29 (A.A) .- ltaqan rmal.teb: ~ ~ ~ ~-- dfe.' 
.,.. :- Lil>,a muharehesbıJn ommou P.G ~- t.tikliall ·V~~ 
olan dUa ~ ~ ba~t.Mdar YaPll•lılr 79Dl bu aörütınede ),ellJl oJ.
yeılıden ~ ~. ~~· cakm. 
SoDwn ceph..ıDde dOlmDID topça fa- Do.ton. 2.9 (A.A) - ~· 
all;vetl ,,. net1ceala ~ taafruZ t~ num Koni~ Hun Japon ~ 
bOlleri olmUflur. llerkei Jwshnlnde top. rili 7anm aat sgriiftükten eonra 4e
CU •• hlva ~ jardımlle ha- ailftlr klı 
reket eclen dllpnuı piyade ve ıırhlı lruv- -c Slal blr daha aörebllmek mm. 
ntlerile uudane muharebeler olmUŞ: cllncle deiiJha.> 
tur. Bu muharebelerde dllşmanm bir ~YDA VAZIYET 
motarlll livası yok edilmlttlr. FJliden Şaasha7, 29 (A.A) - V~ -.. 
fula tank tahrip edlldL Binden fala - SONU 1 CNCO SAlllnDB -
ealralmdı . 



l'AR1HI ROMAN Yazan: Şahin A.lıduman 

-- Bir de benden sorarsın! 

Sadrôzarn Köprülü Mehmet paşa hızmıştı, Ase . .: 
fJaıı~a çılıqıyordıı-

••• 29 ••• 
Zülfikar ağa medet umdu~u kimsele

rin kendisine hiç bir yardımda bulunma
yacaklarını anlamakta gecikmedi. Keke
Lyerek Sadrazama cevap verdi: 

- Nasıl batakhane imış bu? Aman 
inayet buyur Su1tanım! .. 

Vazifeden bir dakika bile başımı kal
«fırdığım yok. Gece gündüz. şehrin asa
yişini temin etmek için çal-{ır dururum. 
Sayei devletinde bUtün ~kiyayı ve zor
balan tepelemeğe muvaffak oldum. 

Bir adam sırtına bir çuval dolusu al
tın alsa da, uzak ve tenha bir yerden 
geçirmele kalkışsa, kimse buna yan 
göz!e bakm&ğa cesaret edmıiyecek bir 
tekilde her taraf düzelmiş bulunuyor. 

Bu batakhane nerede ımiş? Bu işi 
yapmağa kalkışan acaba ne çeşit insan
krdır? Kulunuza bu hl15USta bilgi veril-

lunuyM... Yahudi Hoyımın \~ $alcı 
Emin ağanın ailesinden gelen mt'ktuplar 
kendi.c;indedir. Bu mektuplan da bir iyi
ce tetklk edersin. 

Zinhar gevşeklik i!;temem. Şimdi sana 
bir hafta mühlet veriyorum. Eğer bu 
müddet zarfında bu işi meydana çıkar
mıaycak olursan gözUme 'ıiç görünme. 

Sadrazam odadakileri hafif bir el işa
retiyle selnmladı ve kendisine derin re
venınslarln mukabele eden her üç ada
mın yanından ayrılarak harem dairesi
ne gitmek üzere ağır adımlarla odadan 
dışarıya çıktı. 

-7-

GEVHERLt HANIM TAYYAR 
ZADEYt EN' SONUNDA 
ELE GEÇ1R:lYOR 

mesini rica ederim Sultanım. Tayyar zade, KöprUlUnUn sarayından 
Ferman buyuracak o]ursanız, ben ş!m- ayrıldığı dakikada vakit bk hayli ilerle

a! vanr, açtıklan batakhaneyi bu adam- miş bulunuyordu. Güzel delikanlı So
b.rın baslı:nns geçiririm. ğuk çeşme yokuşunu yorgun adımlarla 

KöprUlU Mehmet paşa vazifesinin çıkmağa koyu]du. Ayasofya meydanına 
ehli. çal11kan, gayretli bir adam olan gelir gelmez, Sultan Ahoıet camisinin 
Zülfikar ağayı sever ve yaptığı hizmet- minarelerinde meyzinlerin ikindi ezanı
lerden ötürü onu takdir ederdi. Fakat nı okumağa başladık!annı birden bire 
Köprülünün tarih sahifelerinde yer bu- ~itil. Bunu duyan delikanlı içinden ken
lan bir Adeti vardı. Cellidın eline teslim di kendisine konuşmağa başlıyarak: 
etmek istediği adamlara karşı güler yUz - lşte Sadrazamın sarayında bugUn 
gösterirdi Bir işte kullan.lığı ve çalış- akşamı ettik, dedi, koca KöprillUnUn 
kanlıklanndan istifade et!.iği kimselere bu işe bu kadar ehemmiyet vereceğini 
:ise dalma sert görUnmtk. haşin davra- hiç ummuyordum. Aşk olsun doğrusu, 
narak onlara hiç yüz vermemek prensi- işte vez.ir dediğin böyle olmak gerek!. 
bini takip ederdi Bunun için Ases başı- Bizi karşısında oturtup söylediğimiz 
ya karşı gösterdiği sert vP öfkeli vazi- sözleri büyük dikkatle dinledi. Devletin 
yetini hiç değiştirmedi. Kaşlarının ca- işlerini düzelttiği gibi kaybolan babamı 
tıklığını ve çizgileri gerilen yüzünün da, bu adam mutlaka bulmağa muvaffak 
ek~ilir•ini muhafauı ederek ZüUikar ağa- olacaktır. 
ya · dedi kl: İçimde doğan bir his ba:ıa böyle söy-

- Bir de utanmadan benden bu ba- lüyor _ 
takhanenln yerini ve onu işleten eşki- Ah zavalh babacığım.. Sen bu dakika-
yanın hüviyetlerini sormağa kalloşrrsın. da acaba neredesin? 

Behey izansız adam! Bu şehrin Ases Tayyar zade, kendisini büyUten ve 
basıS1 ben miyim? Yoksa sen misin? Bu adam eden Defterdar HUseyln efendiyı 
işi tchkik etmek vazifesi bana mı aittir? habrladığı bu dakikada gönlilnde derin 
Senin bu söylediklerin ne npdnlcasına bir sızı duydu. Gözlerinin etrafına sür
llkırdılardır. melenmiş gibi bir şekil veren uzun kir-
Yazık, yazık! Biz de seni ise yarar, ı piklerinin arasında inci tanesi yuvar

ıehrin inzibatı:n temine muktedir, hece- laklığında, parlak iki. üç yaş katresi be--
rikli bir kimse sanıp duruyorduk.. 1 lirmişti. 

Evet, anla-sıldı. Bütün devlet işleri O sırada Dlv11rı •olu yolru~na s pan 
ıırtımızda yüklü bulunurken, buna Us- Tayyar zade İlçi hanının önüne doğru 
telik olarak şimdi senin vazifeni görmek ilerlemej?e devam ediyordu. Gözlerinin 
zahmetine de katJanmamız icap ediyor. yaşını silmek için koynun,:lan sırma iş
Kula~ını iyice aç ta bizi dinle .• Simdi- lemeli bir çevre çıkardı ve durdu.. 
ye karlar öğrenemeditin bu isi f~e bl:ı: Caddenin sol tarafında, çatısı padişah 
pna haber verelim. Cevahirci Havım saraylannı andıran bir ihtişam ve aza
adında zengin bir yahudl altı aydan beri ı met içinde. gökyUzilne doğru yükselen. 
ortadan kaybolmu~ bulunuyor. J?ayet cesim, taştan bir blna görilnUyor· 

Bedestende şalcı]ık yapan Emln ah du • 
•dında bir kimseyi de meçhul bir takım Dış manzarası da .eon derece gUzel ve 
adıımlar ayartıp bir tarafa kapamı~lar. süslil bulunan bu bina. o dakikada bir

Dur, acele etme. Bu kadar değil .. Da· den bire delikanlının gözüne ilişmişti. 
ha bitirmedik... - tUTMtmt -

Kaybolan adamlar sade bu iki kişiden ._, ___ _ 

ibaret değil .. , M "il"' ' f d 
Kendisini çok yakından tanıdılımn~ 1 l ... e O ın 

eski Defterdarlardan Hüseyin efendi de -•-

bir haftadan beri ortadan nabedit olu- • BAŞTARAn l INct SARb"EDE • 
Yermiştir. 

İşin en garip ciheti şu ıd: Kaybolan 
her Uç adamın ikametgahına sık sık hil· 
viyetl meçhul bir şahıs uğramakta 
imi~ ..• 

Ne olduklan bilinemiyen Uç adamın 
yazısiyle bire" mektup getiriyor ve her 
gelişinde bu blçart! adamlann ailesinden 
biner altın alıp savuşuyorrr.uş ..• 

Karşımızda oturan şu gördi\~Un de
likanlı son olarak tegayyup eden Def
terdar Hüseyin efendinin manevi oğlu
dur. 

Böyle diyen KöprillU Mehmet paşa 
birden bire ayağa kalktı. Bunu gören 
$ami wde ,.e Tayyar zade hemen yerle
rinden fırladılar. 

Sadrazam ayak Uzerinde, Ases başı
ya talimat vermeğe devam ederek de
di ki: 

- Vakit öğleyi geçti. Daha ağzıma 
taam koymadım. Şimdi ben hareme gıdi
yorum ... 

Sana bu delikanlı meseleyi başından 
nihavetine kadar anlatsın ..• 

İc:tc reisUlkUttap efendi de burada bu-

cMcselA uzun altlamada bir )d!!lnin 
7 metre atlayarak diğerlerinin ilc:işer 
metre atlamalanna mukabil heo,inin 
dörder meh'e ııtlamaların1. bir kişinin 
100 metreyi 1 O 11aniyede koşmasına 
mukabil biitün bir sı:ençlik grubunun bu 
mesafevi 14 saniyede koşmalarını tercih 
edi .. onız.> 

Beden terbiyesi teşkil~tımız. sporu 
milli mürfftfaava elverisli bir sporcu küt
lesi hıızırlamak sahaııında vararlı bir ha
le S!etirm«'k kıu-anndadır .. Bu bııhiıı üze
rinde A"k ciddi kararlar alınmak ve he
m,.., tt\tbık l"AhR!lına konulmıık üzeredir. 

s .. den t,.rbiveııi umum miidürü gene
ral Cemil Tanerin yakında fzmlre ı:tel,.. 
cer;i de hnber alınrnı~hr. General milli 
Sefimlz ııclınıı gr-nclik kulüplerine tö
renli' bayrak vnr-cektir. Hr-r bir frr-nçlik 
kulühüne verilecr-k bayraklar. tıpkı or
duda olduğu Ribi Tiirk gençlii!i tarafın
dan şasmıız bir sedakıııla muhafaza edi
lr-cek ve bu bnvraklnr nlukıılı gençlik 
kulübünün ııerd ve namus ni~anesi ola
rak taşınacaktır. 

Değişiklik Ararken .... 
--- 2 ••• 

İşte bu sıralarda, Memduhun göz atıl
mai;a değer biricik erkek olmadığının 
farkına varmı::ğa bnııladım. Memduh 
Değerkan mÜe"se derinin merkezi. ta
bii, kendi kn!rabamızdL Bure.dııki büro
m 'l' • en çe itli mnlbr için teklif yap
mağıı gelen lstanbullu, İzmirli bir çok 
ticarethane ve fabrıka müme,silleri ve 
lcol'T'io:yonculnr gelip t?İdt-rdi. Bazan 
bunlnn yemeğe a wnrırdık. Hatta, kasa
bada bir ke.ç gün kalması lazım gden
l eri recf' misafirli:' ne tuttuüumuz da 
olurdu. Bu ziyaretler, benim için y~a
l_ • ::l_ ki d-~·ıı·l°'liği kıran zevkli sa
nt!ıır olul ordu. Çok ifoıli şev le. den ko· 
r, ma ını bilen bu tanımadık misafir-

YAZAN : iJÇ YILDIZ 
lerin gelişini. her defa91nda sevinçli bir 
sabırsızlıkla beklerdim. 

Kendimi beyenmek gibi olm::ı~ın am
mıı, olrlukca güzel olduğumu söyliyebi
lirim. f lenüz pek gl"rıçtim. Cenç kızlı
~n !al klığından çıkmış, olgunlu~un 
verdiği güveni kazanmıstım. Serbest 
rok vaktim olduvu için. kitaplan ve gn
ute] .. ri bol bol okur. ed,.bi m .. cmualerı 
ve en son çıkan romarılan takip eder. 
'ikir ve ••mıt Plnnındıı olup bitC'nleri bi
lirdim. M•mduh, soha~na çağırdıöı lıı
•<ıt'bollularla konu'mlakta gC'nÇ karm· 
"lın bu kadar usta olmasından iftihar du
'"•dı. Bu mi.,afHf'rin. kü .. ük bir vila-

)let kadınını aünün mevzulan üzeıinde 

YENi Jl.~IR 

l\aanisanın 
---o---

7 ohunıluk ıhtıyac.ı 

temın edilmiştir -·-Manisa vilayeti çiftcilerl!ı.in tohumluk 
ihtiyacı tamamen temin edilmiştir. De
n.:zli mıntakasınian 1500 ton, lzmirden 
de 500 ton tohum!uk veril:nistir. Mnnisa 
zirnat mUdürU B Ali lzmirdeki tohum
iuklan almak Uzere dün lzmire gelmiş 
ve akşam Manisaya dönmilştUr. 

Manisada kazalann tohumluk ihtlyaç
l&n tamamen tevzi edilmiştir. Bu 500 
tonluk parti merkez kazası halkına tev
z.i edilecektir. 

-----~·<WWW---------
y ardın_ selrerler 

---·---
Cemiyeti yıldönümü 
münasebetile çay 

verildL 
Yardım severler cemiyetinin yıldönü

mU mUnasebetile dün bir toplantı yapıl
mıştır. Saat 16 da Deniz gazinosunda ce
miyet reisi Bn. Kevser Tuksal tarafından 
bir çay verilmiş ve bir çok zevat bulun
muştur. 

Cemiyet son bir sene içinde tzmirde 
ddden kıymetli mesaisile temayüz etmiş 
ve mUsbet faaliyetlerde buiunmuştur. 

------------·IWW'lr-----
Ye~ ı tar in, teri i 

ve nak·11nr -·-İzmir Kız öğretmen okulu mezunla-
rından Hanife Tunç Keç~ciler Müsevi 
yetim ilk okulu tUrkçe dil ve kültür 
dersleri öğretmenliğine tayin edilmistir. 

§ Ziraat milcadele istasyonu ziraat 
muallimi Sabrinin maaşı 30 liraya çıka
ı·ı]mıstır. 

§ 941 yılı veteriner fakli1tesi mezunla
rından Orhan Hepgüvendik ve Şahabed
din Kurt İzmir stajlyer veterinerlikleri
ne tavin edilmişlerdir. 

§ Yüksek iktisat ve ticaret mektebi 
mezunlanndan Sadık Özardım İzmir ma
Jiye hesap tahakkuk muavinliğine 100 
lıra Ucretle tayin edilmiştir. 

§ Ta1ebc yurdu 939 yılı mezunlnnn
~an Dr. Mehmet Reşat Eşrefpasa has
t:snesi asistanlırtına tayin edilmiştir. 

§ Eşrefpaşa hastanesi baş hekimi Dr. 
Lütfil Rahmi ile memleket hastanesi 
baktrivolo[.ru Dr. Zühtü Erkin'in maaş. 
lan 80 liraya terfi ettirilmiştir. Memle
ket hnstancsi dahiliye- mutahassısı Dr. 
Celal Yarkın bir derece terfi etmiştir. 

§ Bornova ziraat mOcadele istasyonu 
idare müdUrU Galip Kayalı Manisa im. 
ha fidanlığı idare mUdUrlU~lne. Balıke
sir ziraat mildUrU Tahsin F.rdem Borno
va mUcadele istasyonu idare müdUrlil
ğUne tayin edilmişlerdir. 

§ Edim~ polis memurlanndan Meh
met İçten ile tzmlr polis memur1anndan 
1llfanın becayişleri mUnasip görill.milş
tilr. 

~------"""·-~-~-Alman orausa Vo/o. 
kalamskı if gal etti -·-• Rı\STARAJ.'I 1 INC.:t SARIFf.OE • 

yor ki A1man1ann ve müttefiklerinin 
dayanılmaz ilerleyişine karş1 son mu
ka\'emet teşebbilsUnU yapmaktadırlar .. 
İngilizler Libyada cetin bir harp yapar
ken Sovyetler de doğuda bUyük bir ta
arru1.a giriştiklerini göstermek istiyor· 
lar. Bu maksatla bütün insan ve malze
me ihtiyat1annı kullanıyorlar. Uğrndık
lan ilk muvaffakıvetsizlikler bu teşeb
büc:ün neticesiz kaldığını ispat ctmiştır. 

Cenubu şarkide mihver kuvvetleri 
Sovyetlerin ka!'Sl tanrnızlarını önlerken 
merkez kesiminde Alman kıtaları hisse
dilir derecede ilerliyorlar. Mosko,•a is
tihkômlarına kn!'Sl yapıl:m muntn1.am 
taarruzlar bu kesimde büyük ve kat'i 
tanrrıızu hazırlamaktadır. 

Bl'rlin, 29 {A.A) - D. N. B. Ajnnsı
nın bildirdi~ine göre Almanlar Voloko
lamskı almıslardır. 

böyle bilgili bulmakla gözlerinde beli· 
ren ilgi ve hayranlık kocama derin bir 
övünç verirdi. 
Doğrusunu söylemek lfız1msa, benim 

bılr,ilerim pek üstünkörü şeylerdi. Ha
yalı hiç tanıdığım yoktu ve k2t'i bir ma
hiyet alan hükümierimin ı.;oğu, bendrn 
çok yaşamış inc:anJara çocukça geleoilır
o . Mis<ıfirle-rinıiz ~ian bu aıfamların ço
ğunda kocamda olmıyan meziyl'tlPr var
d .. Uzun bir hayat iştirrı1:ine ne drrece 
o.ı..yanabilcceklcri:ıi bilmiyo::-dum "e bil
mt>ğe ihtiyacım dıı yoktu. Fakat ne de 
)1 • 111< "'·rii ···rı . "- n·,.... ~ ··71., .. irni l .. 

m~ştırmrıfıa yetiyordu Cok :ı:aman. bii· 
Hin <'rkeklerin Memduha benzedi{?ini 
sand•kt<>n sonra. simdi aralarında hatırı 
!:ayılır farklar oldu~nu ve ba<;kalann
da takdir ettiğim ba:ı:ı ayrılıkların ko
C'amdn mevcut olmadığını keşfediyor
dum. 

lşin perçeği şu ki, farkmda olmaksı
zın. trhlikelice can s~kıntısına tutulmuş
h·m. Hulyalara dalıyor. romanlara yara
şn ahkırı haya]lpre kapılıy;.>rdutı'l. O ka
dar ki, geı·çrği kendi muha:vyelemin ya
ratt ~,ı gölgelerden ayırt edemez olmuş
hım. 

Petrol ofisinin lznıirde 
şube açması istenecek 

Ay başındaıı itibaren f~şler mu.
kabilinde petrol tevzii kararlaştı 

Petrol ofisinin lzmirde bir şube aç
ması iç.in teşebbüse girl,ilmiştlr. Eğer 
şube ac;ılmnsı mümkün olmaJ:Sa bir mü
messillik ihdası istenecektir. Bu ıuretle 
lzmir vilayetinin petrol ve muııtakları 
ihtiyaçlnnnın daha kol1'Ylıkla temin edi
leceği anlaşılmaktadır. 

' Ay başından itibaren şehrimizde 
petrol tevziatı, i~e müdürlüğünce tes-
bit edilen esnsa göre yapılacaktır. Mes
kenlerinde elektrik bulunraıyan ailelere 
ancak tenvirat için petrol verilecektir. 

Tevziat esası nüfus sayısı değil, ailedir. 
Bir binada müteaddit aileler oturuyorsa 
her birine ayrı ayrı petrol verilecektir. 

Petrol. tevzi edilecek fişler mukabi
linde verilecektir. Gaz yakan evler, her 
mahallede mahalle mümessili ve parti 
ocak reisi tarafından tcsbit edilecek ve 
birer lisetesi hazırlannrak iaşe müdürlü
:üne verilecektir. 

Bakkallar, ancak bu fişler mukabilin· 
de petrol verebilecektir. Fişsiz tevziat 
'~'.lbul edilmiyecek ve ala.kadarlar hak
kında takibat yapı)acaktır. 

...._._.,._,_ - - - - - - 1-D- -·-.-o•·-· - -·- - -.ı- • -·-·-~ 
Platin Şilebinde 

Dün -::etkikat yapı ci1. Ehli vukuf 
raporu yarın hazırlanacal' 

-------------------
Platin ıllebindc çıkan yangın hala ğe karar vermiştir. Tahlil neticesine gö

büyük bir esrar perdeslyle örtülüdür. re heyet pazartesi günü raporunu hazır
Dün adli tahkikat neticelenmiştir. Bir lıyarak müddeiumumilik makamına ve
kimyagerle, belediye makine mühendi- recektlr. 
si. müddeiumumi ve itfaiye müdürün- Yangında kast veya ihmal olmadığı 
den müteşekkil 'bir heyet dün öğle \•akti tahakkuk eylemiıtir. 
vapura giderek uzun uzadıya tetkik.atta Vapur sahipleri dün lzmire gelerek 
bulnnmuştur. öğleyin vapuru gezmişler ve yangının 

Bilhassa üç numaralı anbarda ye ma- sebep olduğu tahribatın c.üz'i olduğunu 
kine dairesinde yapılan tetkikler uzun görrnü;ılerdir. 
sürmüştür. Y npılan te:tkikat neticesinde Dün de vapurdaki emtianın tahliye-
aydınlanan kanaat ıudur: sine devam edilmiştir. Deniz yollan 

- Platin yangınının makine dairesin- idaresi vapurun tamamen boıaltılarak 
den çıkmadığı muhakkaktır. Yapılan yola cıkanlmaınnı bildirmiştir. 
tetkikat ve alman ifadelere nazaran Daha evvel de kaydeylediğimiz gibi 
yangın da her hanll!i bir yanık sıgara da vapurun kendi kendini yüzdüreceği tah
rol oynamı~ de:ğiJdir. Yalnız bir nokta m,in edilmektedir. 
iizerincle durulmuştur. Oç numaralı an- * 
borda istif edilmi§ olan kireç kaymağı, Geç vnkit öğrendiğimize göre; diln 
kükürt vesair kolaylıkla iştial eden mad- qecc- Plfıtln vapurunda iki numaralı an
delerin uzun zaman bir arada durma-1 barda yeni bir yangın çıkmıştır. Yangı
sile iştial edebileceği iddia edilmiştir. nı söndürmek iı:in anbara atılan kapta-

Bu itibarla alakadar heyet. üç numa- nın hayatı güçlükle kurtanlmıştır •. Ni
ralı anbarda istif edilmiş olıın madde- hnyet ynngın genişlemeden yeti.şen it.fa· 
lcrden bir kı mını alarak tahlil ettirme ıy tanıhndan söndUrülmUştUr. 

••- -·-•- - - •n•~cı-·-• -•-•-••••_...,- , _ -·- -·- - -·- _, • •••-•-•-
Vilôyetin vePgi 
V arldatı al'tıyol' 
Hususi Muhasebenin vergi varidatı 

~on be~ buçuk av içinde bir buçuk '1ıil
yon liraya yaklaşmıştır. Varidat fazlalı
f{ı aşağı yukan geçen seneden 200 bin 
lira fazladır. Bilhassa son te:ırin ayında 
tahsilat memnuniyet verici bir tarz.da 
inkişaf etmiştir. ----

Yeni 11aH muavini 
İzmir vali muavinli~t vekAleten ikin

ci sınıf mülkiye müfettişlerinden B. Nu· 
ri Atay tayin ediJmi' ve emri vilayete 
tebliğ edilmistir. Kendisi yakında İz. 
mire gelecektir. ----

ODA SECİMİ 
Ticaret odası meclis ;edmi mOnaı-:ebe

tlvle hUkümet komi!':erli~ine mıntaka 
iktısat mUdilrü B. Kemal Tilkicioğlu 
tayin edilmiştir. 

- ---
y A'-4J!Ht:r ~APİ'J' 

Sulh mahkem .. ~lnde bir davanın rü
yeti eırasında Yl'lan veri" ~hndet f'tti~i 
nnlatıılan Mu•tııfa oğlu Hü~yin hakkın
da kıınul"İ takibat yapılmasına karar 
verilmiştir. - --
HARİCE 
F"!:.~'1:K JrAr.ı~MAJC 
Ker,.ciler cadd,.•:inde fmncı Mehmt-t 

"(tlıı Mnhmudun Kl'mııloa~A kazıısının 
~hıanrılıır kövii.,"" !"Ötüri.ilmrk üzere Ali 
ot'•lu Ahmr-de 66 kilo ekm,.k Mltığı rö
riilmüş. hu ekm"kler şehir haricin,. çık
tı~ı eırndıı tutıılmuş ve fırıncı hakkında 
kanuni takibata başlanmıştır. 

Halbuki mesut bir kadındım. her is
tt-ği yerine getirilen bir zevce idim. Ha
yat bu zevceye daima gülürnsiiyordu ve. 
görünüşte, onun hic- bir eksigi de yoktu. 

* . Eğer ırüzel bir ilkbahar aksamı $ank 
daf,tcpe ha~·::ıtım:ia gözi.ık"!leseydi, briki 
de bu belirsiz hasretle, bana inct'lii!in 
c.onu ıribi gelC'n bu hcfif ve maddivetsiz 
ii7.üntülerle yrtc>rl<>necektim. Ilık. rüz
f'nr, kanatlan üzerinde, tatl· ve nefis bir 
ahenri gevşeklik!e tao;ıyor gibivdi. Yıl
hmlanberi oturduğum rahat. fakat şiir
siz evi bir nıva peyzajına çevirmek için 
her ~ey elbirliTıi vapmı~ gibiydi. 
Ko"amın tuhafiye ec:yasını ~etirttif1i 

bUyük lst:ınbul ticnreth3nrlerinden biri
nin ı-enc miidürü olan Sırık Da~tepe rr
ceyi bizd" geçirecekti. Yemek en c:en bir 
hrıva içinde gerti. &n en yakr<:ıklı eiin-
1 .. rimden birinde idim ve bu lc;t::ınbullu 
ile ne k?-lar .ı:ıkıntısı7:ra konuc:tuC.umu 
aörrrc>1< Mcmduhun müftehir olduğunu 
Hc:o;ettim. 

Sank Da~mt' o vakt<ı '!tadar görfistn
biimüz iş ada'lllrırının hiç 'birine ben7.c
miyordu. Onda yakıcı bir alev yrnıyor
ciu. Düğme ve kurdela satışlarından zi-

IK!NCJ LİSENİN 
Velilel'le teması 
lzmir ikJnci erkek lisesinde dün tale

be velilerini toplanarak talebelerin umu 
mi gidişleri hakkında konuşmalar yapıl
mıştır. Çoeuklann muntazam devamları 
ve meHilerinden ıene sonunda müsbet 
netice almalan için ıimdiden alınması 
gereken tedbirlCI' konw,ulmuıtur. Veli
]er yardlrektör tarafından 'f'erilen kon
feransı alilta ile dinlemlşlerdir. 

----
Bir adam arabasından 
diişe..elı yaralandı 
Tirazlı köyU halkından Hasan Yet4 

arabasiyle Narlıdereden Çamkule mev
kiine geldiği sırada Ilıca köprüsil Uze
rinde arabanın önüne köpekler çıkmış
tır. Arabanın hayvanı köpeklerden ür
kerek arabayı devirmiş ve arabayı ida
re eden Hasan Yetiş köprüden aşağı 
düşmüştür. 

Hasan Yetişin sol bacağı kınlmıştır. 
Yaralı memleket hastanesine kaldırı

larak tedavi altına alınmıştır. 
--·---

İfd Jıö:v Bergama 
hazasına bağlandı 
Manisa vilayetine bağlı Knpıkaya ve 

Ömerli köyleri Ber1:1ama kazasına bag
lanmıştır. Bu suretle aradaki hudut ve 
sair ihtilaflar ortadan kalkmış ve hal· 
kın arzusu yerine gelmiştir. 

-- - --
Yetim maa$1arı 

MUteknit, yetim ve dulların üc aylık 
man !arı ay bnşında verilecektir. Maliye 
dairesinde bu hususta hazırlık yapıl
mıştır. 

~&de resim ve heyk,rllerle :ııakadar oldu
ğunu itiraf etti. Yemek esnasında, sözü 
gl'tirl"rek. sık sık sevdiği ~airlerin mıs
ralarını okudu. F dkat bir aralık hatırası 
yardım etmecl ği için bnşl&dığı mısraın 
sonunu grlirernedı ve onun yerine bunu 
btn bitirdim. Araöan yıllar geçmiş ol
n.akla beraber hnlü hatırladığım bir ba
kışla yiizüme baktı. 

-Bütün yazılan şeylere ne kadar vu
kufunuz olduğunu görerek mütahayyır 
vt.. hayranım hanımefendi, dedi. 

Güldüm: 
-' Bunda hayrt'te ve hayranlığa değer 

bir şey yok. Bir kadının, vakit ~eçirm-cl 
için, <'lbet bir sey yapması lazım. 

-Böyle olduğunu biliyonı"'. Fakat 
belki de maksadımı eyi anlatamadım 
Sunu d"mek istiyorum ki. 1rt<>r.bul r" 
yatmdıın bu kad1r uzak bb yerdt' bu dr
rece hars snhibi kimselere te~::ıdüf et11.ek 
ptk te alı~ılmıs bir şey dP!'?ildir. 

Gülümsiyerek. Memduh-ı döndU : 
- Kasabanız için bu su:-etle konuc;fu

ifumdan dolayı beni mazur görürsünüz 
limit ederim. 

- nfTımmt-

Mosko\1a 
KapR arında ••• 

---0---
Alman!ar ümit!erini 
gerçelıleftirebilecelı
ıer midir! .• 

ŞEVKl!.'1 BİLGİN 

- 13AŞTAKAl-'1 l lNCi SAHlnmE 
Ceda ederek Moskovaya ayak basarlarsa. 
bu muazzam şehrin enkan altında gö
müleceklerdir. L\loskovnın bütün bina
ları son dakiknda uçurulmak üzere ma
yinlenmistir. 

Almanlar dn bu ihtimali göz öniinde 
tntttıkJanndan mümkün olduğu kndar 
çevirme kusnğını Moskova denizi adı 
\'erilen göl kısmına doğru uuıtmağa uğ· 
rnşıyorlar. Bu lı:ırekct tarzında muvaf
fak olurlarsa l\lcskovanın arkası kesil· 
miş olncnğındnn Sovyet ba kumandnnh· 
i:oının tnsa\'\'tırunu gcrçekleştircnıiyeco
ğini tabınln ediyorJnr. 

llülusn Mosko\'a harbi en vahim saf· 
Jtnsınd:ıdır. Almımlann hedefleri, bura· 
da. Rus ordulnnna bir daha altından 
kalknnuyacaklan darbeyi indirmek. hela 
Moskonnın zaptuu fıcm de burada to,. 
lanmış olan büyUk Rus lmvvetlerinia 
yok edilmesini temin edeeck bir zafer 
knzanmaktır. Ger~kten Ruslann Mot
kovayı kurtarmak için. tophyabildilderl 
yedek kın"\•etlcrle harp malzemeslnia 
büyük kmnını hep bu cepheye sevket· 
tikleri dlişünüHirsc Almanlann Mosko
\'a !lıwasının neticesine neden Rusyanıtl 
taliini kat'i olnrnk tayin edecek bir sa
\'llS naz:ırJyle hnktıklan nn)nc;ılır. 

So\'yet 7.İntamdarlan. bu Alman itml· 
dine kıymet vermiyorlar. Onlar evvell 
l\foskovayı kaybctmiyocekleriııi, raks& 
innnrlarına aykın olarak bfjyle bir fe
ltıketle kar ]aşarlarsa, MoskOVJ1yı bir 
enkaz yığını halinde bırakacakfanın. 
'1arbin ayni şiddetle Volgada, Urallard• 
devam cdecc~ni siiyliyorlar. Moskova· 
dnki hnrp fabrikalannm c;oğu bu mak
saflA hah Asyaya ta'(mmı tır. 

GörülUyor ki her 7.aman birbirine ta· 
ban tnbana zıt olan iki iddia karşısında
yız. nu farklı J!iirüşlerden han~isl do~· 
n1 ('ıkacak? Ynkın ~nlerde bunu anlı· 
yacağı,._ Zira ~1oskm"8 harbinin bu na-
7.lk !!nfhnm nvni $ekilde daha cok zaman 
siiremez. K~rarsnlıklan dağıtan. vazi· 
yete vuzuh ve aydınlık veren hidiseler 
nihayet gelio catacakhr. 

~EVl<E'J' RtLGIN 

~- - s a sceıocx • 
izml Yerli Aslıerlllı 
Subasanden : 

HAVA TEBDİLi.ERİ HAKKINDA 
Hava tebdilini ikmal eden erlerin 

acele İzmir Yerli askerlik şubesine 
müracaatları ilan olunur. 

Jngılizlere RÖre 
• RASTllJU,Ff 1 Nrt ~APW1':0E · 
Kuvvetlerimiz Tobruk'un dogu cenu· 

bunda ilerliyorlar. Bardiyadaki dunun 
da şudur: 
DU~man şehri boşaltmıştır. KUYV~ 

}erimiz denize doğru uzanan derin va<fl. 
lerde dil!fmanın mukavemet merkezle
rini tcmiiliyorlar. Düşman geçen taar
ruzda da buna benzer bir mukavemet 
göstermiştir. 

Londra, 29 (A.A) - Libyada yangıa 
('ıkaran yeni tıp bir mayn kullanılmış
br. Bu mayn hem tahrip etmekte. heni 
de yakmaktadır. Mayn patlar patlaınas 
yilksek hararette bir alev çıkarmak~ 
dır. 

Duman kaybolur kaybolmaz, ortada 
:, anmış blr iskeletten başka bir şey kal· 
mamaktadır. 

Almanlnra f!Öre 
- BASTARAFl 1 t!'-lf'f SJ\HiFEOE • 

fHlerce basın müme~illerire bu akşarn 
yapılan beyanatta Mosko ıanın Rusya 
ıcin son derece elverişli bır münakale 
n"ıerkezi olduğu bclirti!miştır. Moı;kova 
Rus münakale hatlarının ortasında bit 
örümcek durumunda b~lunmaktadır. 

Fakat siyasi bakımdan da Moskova bu 
agın ortasına yine bir örün.cek gib: yrr• 
!eşmiş bulunuyor. EP,er burası dUsecelc 
veynhut her taraftan sarılacak olursa, 
ç;ok büyük bir siyasi ve askeri mu• 
vaffakiyet elde edilmiş olataktır. 

Sovyet hUkümt'tinin bütün Rusyayı 
Moskovanın mildafaasına çağırdığma 
haknrnk Rusların da baş şc:hirlerlnc çolc 
büyük bir önem verdikleri neticesine 
varılır. 

Kl ACA 
• • • • • a • • 

YAUl.NCl MEME 
YAZ.4N: Eczacı Kemal K Aktaş 

Kücük çocuğu olanlar bilirler ki. pi· 
ya.,adn yalancı ve sahici emz.ik yoktur· 

Bn .. =t bir şey olmasına rağmen. ili tık 
eşyasının nedreti içinde kalan cmzı~ 
yoksuzluğu vardır. , 

Ben yalancı meme emen çocuğa Coi< 
acınm. Yavrucuk lfıc;tik memevi emdik• 
--e hayatın ilk ya1nncı1ıjh ilt- karsılac;n1ıŞ 
l)luyor dc>m"ktir. Onu nldntan da en va· 
kini, nnnc;ıdır. Mini mini dudakları nra• 
o;ında cmd:",i yrılancı meme ile keyif ça
tan cot'uk hir ibret levhasıdır. 

Tc' fik Fikret oi'flu Halı'Hca bilmh·e
'"Ck nlcln.,111anın bir de,•a oldt•ı=ı-unu si;y
lemic:ti. Evel havat aldan"llnktır. fakat 
• • ., ,thra, hilelere. makc:atln.,.a sapan s~ 
11 nldanmnlar. alrfatmnlardır ki inSS? 
-uhunu renride eder. Bence alıbtmniC 
ve aldnnmnk bahc:inde evvelli aldatan• 
"onra aldnnan nldanmıs olur. Dikkat 
ed:n de bakın. sahne hep ayni sahnedir· 



Ziraat Enstitüsünde 
251 talebe d .. n z·raat 

huzurunda and 
~7 eki!iniır: 

• J • 

ıç ·ı 

Ankara, 29 ( Husust ) - Bugiln öğ
leden önce yüksek :draat enstitüsilne 
•rınan, veteriner ve ziraat fnkilıtelerine 
~~-yıl yazılan talebenin T?ktör tarafın
"llll kabulü ve and içme töreni bliyük 
bir davetli kitlesi huzurile yapılmıştır. 

Törende ziraat vekili Muhlis Erkmen, 
ıiraat vekaleti ileri gelenıeri, Ankara
~ki fakülteler ve yüksek okullar de
qn ve müdürlerile matbuat mümessil
leri hazır bulunmuşlardır. Törene tale
benin söylediği istikUil marşile baş1an
~ış, bundan sonra yilz biri ziraat. eUi 
v~ orman ve 97 si veteriner olmak üze
~ bu yıl enstitüye giren 251 talebe and 
"'ilniştir. 

EıistitU rektörü Süreyya Gença mü
taaesenin memlekette kazandı~ı şerefi 
~~ her yıl artan bir ragbtt gördü~UnU 
~Ydederek irad ettiği hıtabede şöyle 
-ınlştir: 

c - Sizleri bugün aramıza almakla 

aıHRAr KOŞESI ............... 

sevinç duyuyoruz. Ailemiz nrasında kü
~ükten büyüğe hörmet ve bilyükten kü
çüğe şefkat muhabbet ananesine sizde 
sadık kalacaksınız. Bütün tahsil devre
sinde ve müstakbel hayatı:nızda intizam 
ve proğramla çalışmağı <!imağlarınıza 
ve ruhunuza prensip olarak hak "diniz. 
Bu milletin siZ: yetiştirmek için ne bü
yük fedakarlıklara katlandığını daima 
l:atırınızda tutunuz. Ebedl Şefimizin 
r.zlz hatırasını hörmetle anarken Milli 
Şefimize derin ve temiz bağlılıklarımızı 

• • ••• l 1 • • •••• , ( ~ 

Millll Şefimizin son bliyük nutkundan 
hisse alarak milletimizin bizi hizmetinde 
kullanmasından daha bUyUk hiç bir 
zevk ve saadet tanımıyacağımıza ve bu 
şerefe istihkakımızı göstermek için bil
tün kuvvetimizle çalışmağa kendim ve 
bütün arkadaşlarım namın:: and içerim.> 

Rektörün söylevini talebtlerin and iç
meleri takip etmiştir. 

Yurdumuzda yetişen biivük hekimler 
-------------------

.. Yurt ıev5riıi insanlar }çln ta~ii bir kalenin bulunduğu yerde heklmlik et-
d llygudur. F~kat medenı bir ınsan o 1 miş, fakat Atinawn şöhreti kulaklarını 
811yguyu tabıt devresinde bırakamaz. çınlattığından oraya gitm:ş ve orada 

'il zamanda ve geçmiı zamanlarda. edebiyat hocası olmuştu. Ancak, edebi
'e"giJI yurduna alt her fCyl öğrenmek 1 yat hiç bir ,..aman kann doyurmadığı. 
~er.: Bizi~. yurdumuzun medeniyet ve 1 için hekimliğini dah.a genişletmek üzere 
L İiltur l!_rıhınde ne !adar parla.k yeri t oradan da İskenderıyeye gitm!şti. 

ulundugunu da, fupbeaiz. bıllnlniz. İpokrat hekimliğe felsefe kanstırmış 
0.-un için, burada arada aır11dıı, yurdu- oldujhından ondan sonra gelen hekimle
a..'llZdan yetlşmi• olan büyük heldmlerl rin de kendilerine mahsus bir felsefe 
~rutmıya çalışırsam sılı:ılmazaınız zan- nazarivesl kurmalan moda olmustu. 
'ediyorum. Bursalı hekim Epikilr filozofun atom 

l:.n büyük hekim lpokratm üzerinde naznr:yesini beğendiği için onu hekimli
doğduğu ve y11şadığı f eta .. köv ada!ı kül ğe kanstırmıştı. 
tiir tarihinde Anadoluya b,..ö)ı oldu~un- İskenderiye şehri o zrunanlarda he
dan o da bizim yurdumı•zdan veti•miş kimler lcin iyi bir mektep olmakla be-
8hılıobilir. B'lhU!IUS onunla münakaşa raber, orada hekimlerin ~oklui!undan 
ederek chakikat harikasının> çıkmasına dolayı hekimleri ~eçindircmed:iıinden 
hi'tmet etmiş olan hekimlerin bulundı•k Bursalı hekim oradan da kalkarak Ro-
1-ra ~ski KnidAı, hıolia Anadolu topr,.k- maya J?itmiştL Bu şehir o zamanlard<t 
~tında, ıılmdiki Süleymaniyededir. On- en zcncıin devrinde bulunduliundan Bur
ijı.ın sonra s.-~len büyük hekim CAlinosun cıalı hekim ora~a •Hekimlerin k:barı• ve 
btenıl"ketl Bergama da tam Anadolu cK.ibarlann hekimi• dive bilvük şöhret 
lc;indedir. Fakat 0 büyük hekimleri, bu- almısh. Edebiyat hocalığı orada kendisi
~da. yeniden tanıtmağa k"lk,.ımıık ya- ne cok !ayda vennis ve mc~hur hatip 
~lanmı okumak lütfunde hulu.,an 7,.t- Çircrnnun büvük ahbabı olmuştu. 
İara kaT"!ı Ad~ta t,.. .. blve•i7'lik olur: On- Asklenivadın na7.ar:vrcılni burada an
lan herkes tanır. Baııkalannı tanıtmıvn 1ntmak irinizi stkar : Fakat teda\ri usu
~ltşırken zaman sıra5ını takip etmivece- lil <:Üphesiz. hoşunuza gidecektir : 
liın. öyle yapmak tarih dersi vermek gi- Bursalı hekim İookratla birlikte i15.ç
lı! olur. Den vt"tmenin yeri de gazete 1nrdan ela nefret eder ve hastalarım f!eZ
"1t-1oı1an <>lnı•ıhğı .Unhesirdll'... dlrerek, banyo yantırarak ve saran :cir-
Bu~n Bursalı A .. klepiyad ht-kiml terek tedavi ederdi. Her hac;tavı. kesesi

litaplar Bursa mıntakasının eııkl uman '1İn haline göre. sandalva üzerinde. ara-
4'111\:1 adı Bitinva meml"ketinden diye bada. salıncakta. kavıktn. rtemide J!e7.di
tösterdiklerlnden Burn1ı yurttH1a1'1m•z rlr ve dlcndirirdi. Banvo yaoamıyanla 
ldını iııltmt, olsalıtT bile belld kendile- ra frikc::ynn yanhnr. uyuc:uk hastalnr~ 
tine yabane1 aanırlar. biraz, fazla hPvecanh olanlara cokca 
• Bu lıekim lpohat ile Calino. araatn- ~rap kirirdi. O zamanlarda her hekl
ija milAttan önceki ikinci uırda yetit- min bir de veci7'e kurması Adet oldu
b\lıttir. lnolcnııttan önce srPlmit o1•avdt. lhmrlan Bu~h hekim de eCabnk iyi 
bu,_ eibt haJls bir kaplıca •ehrinde etmek, mutlaka iv! etmE'k. e~lendirerek 
doi~ıığu için onun da ilmi h•kimlikten iyi etmek. veci7.esini kurmustu. 
gncekl ve •rahtpı. denilf'!n hekimler td· Bacıka hekimle" •tatlı stt hekimh dl
bt lcaplıca hekimi olac11~ şünh,.•i7dir. ve onunla alav ederlerse de onun vcci
t ııht ondan 11onra dünvava ~eMı~ irin ttSi tıastalarm hosuna gtitPr ve cabuk. 
~~Plıca hekimi olamıımı,tır. lo,.krat h~ mutlakn iyi olamasalar bile eğlenerek 
~rnt biç sevmemesi de. yt!sil Bursanın gi<lı>rlerdi. 
Q 'lraklt rağbet~n düşmesinden ve gilzel Bursalı hekimin kitanlan kalmadı~ 
,..tanından ayrılmıya mecbur olmasın- i,.in. bu u_qulde ha~nlannı mı e~lendir· 
~ ileri gelmiş olsa gerektir. dii?i ovk~ kendic:lnin m! e!ki Romalı
' Bursalı hekim memleketinden ayrıl- larla eğlendiği anlaşılamı.,.nı.,tır-
4ılıktan sonna bir aralık şimdiki Çanak- G. A. 

~~~"'OOCIC~"XICIO~.• ")00000e:ICCIO~,, • ..-..~t 

S()DA "Berk,, ~:!~~: .... l 
KUTU ALTINDAKİ YEŞİL ET!kETLt (BERK) iSMİNE l 

DİKKAT EDiNiZ.... ı 
·~-'l";eıı-..r...u.r..r...u~~.....-..;;e--_,...1.,./-...C:...,-.;..:. ___ ~~,,~.A:CO""...ccr...cO"'.J:O 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu umum mil· 
dürlüeünden : 

Hatay çiftliğinin bu seneki mahsulünden 400 tnn mikdannda celtik ilk kanu
llun (onuncu) carsamha ıtilnU Revhanıyedeki İsletme merkezimizde açık nn
tırma :le !'atılacaktır. İstekliler ayni gt!nde saat 16 ya kadar İşletmeye milra 
Caat edebi1irler. 

Celtikler coğu Kamalino olmak lizere sıra ile Viyalone, Maratelli. Numa· 
ta 10, Kır ~ltiği nevilerinden ibarettir. 24 - 27 - 30 (2459) 
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Bu Hafta (TAY\-A RF) ~e T: ~~6.46 
2 BÜYÜK PROCRAM 

-1-
~AR!.Et, E DiETRİCH'in 

STEWART ile ~·arnttığı 
İNCİLİZCE SÖZLÜ 

.Sarışın ~e ytan 

-2-
PAVL JAOR ile 
ELİS SXMOR'un 

Tl'msil etfii!i 
l\IACAHCA SÖZL-0 • 

MACAR SEMFONJSj 
( DA?\KO PİSTA ) 

MATİNELER: MACAR S.: 2 5 8 • SARISIN Ş.: 3.30 6.30 9.30 da 
Cumartesi - Pazar günleri 12.30 da ilave seansı 

Doroti Lamur Ein2' Crosbv 
Yaııın:Za LALE ve T /_N ~~':::A 

Japon murahhası 
1'ok voya dönü vor -·-- BAŞ'l'ARAFI 1 İNCi SAiliFEDE -

- ezz 

Airılaı-ı dindirir 

himdir. Fakat Va~ington ve Tokyoyu 
harpten nlıkayon sebepler bugün de 
me"·cuttur. Her iki memleket hayati 
mahiyette meselelerle meşgul bulunur
ken arkalarında ikinci bir cephenin açıl
masından s ... l·ınmaktadırlar. 

Kamberadıın gelen haberler göre 
Avusturalya mahfilleri Japon ve Ame
Tikan mahfillerinden daha iyimserdir. 
Surası da kaydediliyor ki kötümeserlik 
duyulmasına sebebiyet veren haberler 
Tol..-yo ve Vaşin~tona yakın kaynaklar
dnn gPlmiştir. Müzakereler e!kisi hdar 
ketumluk içinde devam ediyor. Müşa
hi~ler bugünlerde Siyama karşı bir Ja
oon taarruzu yapılacağına inanmıyorlar. 
Taponvnnın Hindiçinide büyük kuvvet
ler topladığı doğrudur. Fakat malzeme
ııl kMi değildir. Diğer taraftan Siyamın 
vüz hlnlerce iyi talim görmiiş askl"ri var 
dır. Bir Japon taarruzu halinde Siyam, 
1n,..iliz donanmasından müzaheret göre
cektir. 

ROMATiZMA, BAŞ. DIS. SiNiR ve BEL ağnlan ile soğuk algınlığından 
ileri gelen Yücut KIHIKLIOI, NEZLE ve GHf P hastalılı:lan L> E H M A N 
kaşelcrile derhal geçer, icabında günde 1 • 3 kaşe alınır, her eczanede bu
lunur. 

-·-·-----------------------------------------------------------------------------

Japonyanın atacağı bir tek yanlış 
adım vaziveti 1895 df'ki hııle getirecek
tir. Hem de şu fark ile ki Japon güneşi 
arkt•1< doğarken değiL batarken görü
lecPlctir. 

Şansthııv, 29 (A.A) - Bazı habt"rle
Te scöre. YAngçe ÜZt"rif'deki Amerikan 
filoııu Mıo.,illaya gönderilmek üzere ge
ri ıılınacaktır. 

Va•l"~ton, 29 (A.Al - ]Apon ban
kelım Nevvorkt•ki •11belt"rini kapatmağı 
dU•ünüvorlar. Ru,,111r e<1asf'n azalmış 
olan i•J .. rini Yokohama bankaınna dev
Ted•r.e'kl,.rdir. 

Cindeki 360 Amerikan ashrlnt al
mak fcln S:'lnv,h,.va gid .. n A!Tl•rikıın va
oı•.,•"un tavin edilen giinden iki ~Ün ev
vel hareket f'tml• nlma11 Ame .. ika - la 
ponya ara11nd11 lnkltaın Hkınılmaz hlr 
teY oldu~ fntibafnl verml!'tir. 

Vaşln$!'fnn, 29 ( A.A) - Japonva 
ile Am .... ika arasındaki. gerginlik art
mı•trr. lnkıtaın yalan olduğu 11anılıyor. 

VHİ""'ton, 29 ( A.A) - Japon mu
rpJ..J.ı"ısı Kurusu yakında Tokyoya döne
cektrf. 

Tokyo, 29 (A.A) - cYominı St
vı.•hrun-. gazetesi divoT ki: JaponvA.,ın 
dııha fa,.1a tavizlerde bulunml'l•ı bek1e
.,,.m•7.. Tt"'""va 11iyl'l•t"tlni t .. •bit f"tmis
tir. Ne bn•kıl11r, ne de tehditler Japnn
vııyı bu 11ivasettıan v11z geçiremn. T11-
oanva, Japnn siv'"'"tinln l?f"""""l Toio 
•nrRfınd'>n il~n f'dill"rı Üc C!lll.!l}ı pTerıııi
binP ıwk'" t,.l•nl,..ri kabul etm;v,.cekth., 

cNi .. t .. j .. j ~imbun-. ga7etP•I de şövle 
divor: Bi .. J .... ik Amerika cf,.vletl•ri ııtat\i
konun muh•fazası yolundı-1'1 "öriiı~le•t.,; 
rtt"itiştirmt'!rHkçe ve marıo:ıısl ranknv ~e-
ke yarrl•mdRn vaz germrdikçc Am,.ri
kan - Japon mÜ7:P1<,.rrlerinin muvaffak 
ol'""'""ına imki\n vrıktur. 

niaer S!871"te]e .. ,:ı,. rr.üzakrrelrrin buh
rftnlı noktaya ppldfi?lni va7m111ct ve 
bunlıoırın rnuvnff,.J..ıvf't•lzli~TndPn Japon
vıwı mı-!ııl tuh'1ak lııtivf'n Amerikan te
ıebbüslerini red etmektedir. ---

Amerihada buhran 
sol hada son -:;--·-

- BAŞTARAFI 1 tNf'f ~AHfFEDE • 

yayı her zamandan ziyade harp uçuru
munun kenıınna 51ıetlrmi,tlT.-. 

Nevynrk Taymiı diyor lı:i: 
-c Japonvanın bundan •onnıkl te

scbhüsünün söz değil, hareket olması 
beklenilebilir. Amerik" her türlü anla'9 
ma imkanını aramıı., fakat buna muvaf
fak olamamı,hr. Müzakere kapı•t henüz 
kapanmı• değildir. Ancak Ruzveltin 
müz11kereleorc tf'krar ba•lamak niyetinde 
olduğu haklcında biç bir işaret yoktur.> 

Acele satıiık 
Balcılar içinde Yeşildirck hama
mında muhtelif ölriilerde Mermer· 
ler ve tahta buzlu camlı localar ace
ie satılıktır .• Ayni mahalle miiraca-
at edilmesi.. 1-4 (2497) 

Borsa 
'Oz-OM 

136 ŞUkrU O[,rur 
118507 Eski yekQn 
118648 Umumi yekO.n 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

46 

10 Raz. İnhisar ida. H 
92 Siyah İnhisar ida. 33 

iNCİR 
794 M. H. Nazlı 
106 İnhisarlar 
30 Rifat Baran 
28 B. Palambo 

958 YekO.n 
90850 Eski yekfuı 
91808 Umumt vekOn 

ZAHiRf! 
20 ton Bakla 

325 cuval Akdarı 
15 Ton Akdan 

246 cuval Susnm 
90 Ton Susam 

17 25 
15 25 
15 50 
17 50 

50 

46 
47 
48 
52 
56 
34 
35 50 

19 
15 50 
15 50 
17 50 

13 
14 75 

52 50 

MENEMEN SULH HUKUK HA· 
KtMLtt;.INDEN : 
Ooıya No. 941/l18 
Menemen gayhl mahalleilnden Ek

rem ve Ok~ün namlarına bilvelnve ken
di namı bilasale Sevket kar1S1 Seher 

Eytamdan miidevver murisiniz Şev
ketin ha7İnt-ye olan 1 O lira borcundan 
dolayı teklif edilen yemini eda etmf'k 
üzere 5/12 /941 cuma günü saat 1 O da 
muhakememlzde ha:ı:ır bulunmadığınız 
tskdlrde yeminden imtina etmiıı na:r.a
rile bakılacağınız ilnnen tl'bliğ olunur. 

5083 (2494) 

t LAN 
SöKE HUKUK HAKIMLtt;.tNDEN: 
Sökenin Cüllü bahçe köyünden Boıı

nak lbahim kızı Kadriyenin kocası Öz
hf'y köyünden Sült'!vman oğlu Hasan 
aleyhine terk scbebile açtığı boşanma 
dava .. ında: lkametı?iıhı meçhul kaldığı 
cihetle ilanen tebli"at icrasına ve mu
hP kemenin 16/ 121941 salı günü saat 
l O n bırakılmış olmasından muayyen 
aünde gelmediğiniz takdirde io,bu tl'b
liğatın gıyap kRran mahiyetinde addile 
muhııkemenin gıyaben bakılacavı ilan 
olunur. 3086 (2496) 

~----·----

IZMtR BELEDIYEStNDEN : 
Kültürpark lzmlr entemasvonal fuarı 

hakkında muhtelif zamanlarda muhtelif 
kimseler tarafından söylenen nutukların 
kitap h111inde ve 200 adet olmak üzere 
tab, ve ihzan yaZl işleri müdiirlüğündekl 
'2lrtnamesi vechile açık ekslltmeve lto
nulmuııtur. Muhammf'n bed•li 400 lira 
munklcat teminatı 30 liradır. 

Taliplerin tı-minatı iş banka11na yah
ruak mPlkbuzlarne ihale tarihi olan 
12/12/941 cuma günü saRt 16 da en
cüm'""e müracaatlıın. 

30 2 6 1 o 5060 (2495) 

ÖlU Gazozcu İsmail Hakıı:ının terekesi 
kardeşi Osman Uğurlu o~lu ile karısı 
Nafize Urluya münhasır olup menkul ve 
F,ayri menkulün yan yarıya mülkiyeti
ni sahip olduğllmuz Basi1ahane Gaziler 
<'addesinde 78 ve 78 - 3 Sa,)' ılı Urlu oteli 
ııe gazoz fabrikası heyeti umumiyt'siyle 
birlikte satılıktır İstekliler tarafeyin ve. 
Killeri bulunan İzmir avukatlarından 
Sabri Savacı ile Abdurral.man Akalına 
\'eya otel idnrt'hancsıne mtıraC'aatlcırı. 

}"aılt Paşa Dere sokağında No 1 evde 
~~J"'.rJ.Y..r..r.r~~.r.-ı:r/J.>'-"' ... ~ ~ Osman Uğurlu oğlu vekili oğlu M<>hmet 
8 § Uğurlu oğlu. 
§ MOD • BrRT ~ Faik paşa Dere sokağınna No 3 evde 
8 L S? Nafize Urlu vekili Cendeli han No 9 da 
\1 ~ .. vul.nt Sabri Savacı. (24n) 
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RENKLİ MİKİ 

TAVSAN • KAl'LUMBA BOKSÖR 
EFTALYA ZEYBK TÜRKÜLERİ 

SEANSLAR: 12.15 - 3 - 5.45 - 8.30 DA .. Cumartesi, Pazar 9.30 DA .. 

t • 

ızMi ESNAF VE AHALİ BANK.ASIN AN: 
İsimleriyle hisse senetlerinin numaralan ayağlda yanlı olan hissedarlanma 

hisseden mütenllit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerinff. 
ki hisseler esas mukavelcnamemizin on sekizinci maddesi hükmüne ıöre A.. 
kara Kambiyo borsasında sattmlmış ve iptal olunmuştur. Satın alanlara yeal 
hisse senetleri verilecektir .. 

DÖNKO N0SfiADAN MABAT 
Sıra Hisse Hisse veya ismi ve Adresi 
No. adet makbuz No. 
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2422 
2423 
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2432 
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2547 
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02 
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01 
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01 
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02 
Ol 
01 
Ol 
01 
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10/2262 Seferihisar Ulamıştan kırlı Hilseyin oğ. Mustafa 
5 / 3072, 706 • Çolak İbrahim bey ma. Hamza O. Nuh 
5/3080. 3190 • Bezli kuyudan Ömer oğlu Kadir 
10/2260 • Hcrckeden koca Osman o~lu Halil 
513081, 3161f • Kayalı oğlu Halil İbrahim 
10/2264 • • Hacı oğhı Mehmet Çavuş 
513082 ı Hacı Ahmet oğlu İbrahim 
1012265 • Herekeden Sarı Ali oğlu Mustafa 
513083 • » Hacı Ahmet oRlu Serif Ahmet 
l O 12266 • • Molla Halil oıilu Mehmet 
513084 • • Dağlı oğlu Hasan ÇavtJI 
10/2268 • • Kavalı oğlu Mustafa 
10/2264 11 Örkmezden Bayram oğlu Hasan Ali 
10/2270 • • Kerim Mehmet 
10/22i1 • • Ali yörük oğlu HUseyia 
513085 ı Camikebir mahalle Arabacı Fehmi 
513086 ı ı Arabacı Mahmut 
5/3717 • Hızırlık mahalle Abdi Usta 
513088 • Camikebir mahalle Mehmet ol. Ahmet. 
10/2272 • • Abacı oğlu Mehmet 
10/2273 • • Hacı Osman oğlu İbrahim 
5 /3089 • • Biko Arif kAhya 
5/3090, 722 • Turabiye mahalle Bakkal Yusuf 
5/3091, 723 • • Arnavut Bakkal AIU. 
10/ 2271 • Camikebir Kara Hüseyin o~Ju Mahmut 
10 '2277 • Ulnmıştan Hacı Ömer o~lu İbrahim 
2/ 4049, 3965, 1/21136 • • Kadir oğlu HUseyfn 
5 '3101 • 'Arhanlıdan Çolak oğlu İbrahim 
1012279 • • Uzun Ahmet oğlu Süteyman 
5 / 3106, 735 • Kuyucaktan Mahmut oğlu İbrahim 
513107 • 11 Halil oğlu Riza 
5/3108 ıı • Muhtar Ahmet 
5 / 3109 • • Halil ef. 
5/3110 • ı Aydınlı Mehmet 
513111, m • • Hatip o~lu Mehmet 
513112 • • AVvaZ oğlu Arif 
513113 • • AbduJlah oğlu Hasan 
5/ 3114 • • Sarının İbrahim 
513115 • • Hacı o~lu SUlevman 
5 '3116, 725 • • Mustafa oğlu Mehmet Onbap 
5/3117 • • Cnlm oi!lu Mahmut 
513118 ıı • Caltır Ahmet ol!lu Süleyman 
513119 ı • Çakır oğlu Mehmet 
5/3120 • • Ali ol?lu Ömer damadı Ahmet 
513121 • • Koca Veli o~lu Süleyman 
513122. 723 • ı HavanderPJi Bekir oğ. Mehmet 
5~123. 731 • • Ali o~lu İbrahim 
513125. 730 • • RavandereU Ahmet O..Mehme& 
5/3124, 732 • • Pa~ı Halll 
513126, 734 11 • Kırlı oclu İbrahim 
513127 ı • Kara Ahmet oAlu Ali 
5/3128 • • Hilseyin Cavus 
10/2280 • • Kalvoncu Hasan 
10/2281 • Camikebir mahal. Balta Mustafa 
10 /2284 • Beyler kövünden Hüseyin Çavue 
5/3130, '118 • » Yusuf Ali 
5 '3131 • • Dereli Mustafa 
513199, 2/20933 • 11 Halil oğlu Mu"tafa CaVUI 
2/394L 5'31SZ • • Zcvbek oğlu Ha.cıan 
513132, 721 • • Tekp oğlu Oc;man Çavuş 
2/4000, 4076 • Örkmezden HOsevin Davı <>!.Mahmut 
5/3135 • Arhanhdan Muzaffer oğlu Abdullah 

513134 • • Molla SUleyman oğ. İbrahim 
3/3136 • • Bakkal Ali 
10 12288 • • Hacı Çakırın Hilseyio 
513138 ı • Abdi o~lu Mahmut 
5'3139 ı ı Yetim Basanın Ali 
10 '2228 • • Hasan Alinin Mehmet 
513140 • • • Muhtar Mustafa Ali 
2 1200!14, 20940, 20930 • DoğanbeydPn Himmet Kiihva 
1012289 • • Yörilk Ahmet o~lu Osman 
]0 / 2290 • • Emın oğlu Ali 
513142, 713 • Camikebir mahal. Müftü 7.ade Cevdet 
5 13143 • Colak İbrahim bev mah. Salih O Ömer. 
5 '3131 • Turgut mahalle Kara Nacak O M. Ali 
2 4088, 20914 • • Knra Muc;tafo oi'!lu Mustafa 
2 '31124. 3923 ı 11 Kavas oğlu Ahmet 
2 13922, 3921 • • Kara İbrahim oJllu Hi.ISt'yin 
3 13145 • • Köyürı'len Avcı oğlu Ahmet 
l O 122!)2 • D • Bosnnk ofthı Mustafa 
10 '2291 • Camikebir mnh. Deveci İdris 
2 3!l71, 20925 • Turgut kövünd Osman damadı Hüseyin 
5 3146 • • Köse İc;mail oglu Hasan 
2/20"27, 20926 • • San Kavas o~lu Etem Çavuş 
5 3148 • Camikebir n"ahal. Salih cf. oğ. Nail 
5/314Cl • • Sukrü Ça\'UŞ 

10 ' 2295 • • Abdi Çavus 
5 '3150, 740 • DoğanbE'vden Acı oğlu Mehmet 
5 '3151 • Orhanlıdan Hncı Çakır oğlu Halil 
5 3159 • Turgutludan Koca Veli ot!lu Halil 
5 13160 • " Cumnovnlı Ali oğlu Abdullah 

10/lllO • Sıracıkt:-ın Ko<.'n Basri 
ın 1111 • Camikebir mnh. munllım Hnmza Haris 

10 1112 • Turabıve m:ıh. Kadı zade Ahmet 
5 13162. 745 • Hcrckeden Sınan Kahvn oi!lu Hnsan 
5131f:3, 763 • " Dı:ı1Ylı oilu !=:erif Ahmet 
5 13166 • • Mahmut ofılu Mehmet 
5 13Hl7 • Ulamıstan Muallim Salih 
l O 11113 • CnnıikPbir mah MPhınet o~. Süleyman 
5 13177. 719 • Doi'!anhevden SUlevmnn °'''ll" 

]0 '1150 • Ulnmıştan Karaca oğlu Rerif Ali 
5 13102 • • Ahmet oğlu Hakkt 
5 '31Q3 » • Ali oğlu Siilevman 
5 '31fl4 » • Halil oelu İh,rahım 

3195 • • Cnmıkebir M Hımmet O.Halil 
5/3196 • " Durmuş oalu Halil 

10 ' 1137 • Turgut kö'Yündrn Cumaovalı oğ. Osman 
5/738- • Sıj!::ıc-ıktan İzmirli İbrahim Etem 

SONU l'ARIN 

Kasao'ık inPk 
Uı,ak şeker fobrikaııı çihliğind- 15-20 ııdet ka!!aplık int"k vardır. Talip ola.. 

lıı.nn 5 '1211941 c\inü sabahı cıaat <iokv7da fabrika çiftl0 ği?'rle bulunmıilui 
iian olunur. 28 29 30 (2461) 
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Timoçenko ordularının r~ostGfu 
istirdadı büyük bir net:cedir 

Bu netfceden ~ılıan en bariz mana, So11yet or· 
du.larının taarruz lıııdre tıerinin lıırılmadığıdır-

MOSKOVA 0 ÜNDE 
---·---

edi t b·r muha· 
rebedevam 

edivor -·Almanlar moskova 
simalinde lta!l;)o gazetesinden : Son alınan ha- ebniş olmaları çok muhtemeldir. .. bii vük 

berlere göre. Moskovn çevresinde Al- Maamnfih bu muvaffakıyetin bütün I ao/; yet sorledi 'lJorlar 
rruın ilerleyişi devam ediyor. Almanlar cephede fıni bir tesir göstereceğini san· T 

cenup doğu kesiminde Rig::ınt istikrune- mak güçtür. Bunun Moskova ccnhcsin- --·-
tinde Sovyet müdafaa mevzilerini yora- dclti muharebelere hiç tesiri olamaz_ Moskova, 29 {A.A) - Pravdanın bir 
rak çok mühim ilerlemeler kaydetmiş- Ancak cenupta Almnn1ann b.'llı\'a doğ- muhabiri dün merkez cephcsindel-J va7.İ
lerdir. Sovyet orduları müşkUl durum- ru bir cephe kırması olabilir. Timoçcn- yeti §Öyle tasvir etmekte idi : 
dadırlar ve '.Moskovayı kurtarmak UmiL- ko tarafından kaumılan muvnffakıyetin « Moskova cephesi Almanların munz
leri zaiflemektedir. Fakat Moskovnyı ifade ettiği en bUyük mana, Sovyet or- zam bir mezbahası olmuştur. Araz.i don 
kuşatma hareketi olduk~a uzun bir zrı- dulannın taarruz kudretlerinin kırılma- yU:zünden sertleştiği için Alman zırh-
mana ihtiyaç gösterecektir. Binaenaleyh dığıdır. h birlikleri ve motosikletçucri daha ko-
bcş, on güne kadar Moskovarun düşece- L1BYA CEPHESi~'DE laylıklı:ı hareket etmektedirler. 
fi muhtemel değildir. Libya cephesinde Mısır topraklanna Düşlnanın en büyük tecemmUlcri sı-

A,lmanlar Rigant kesimindeki hedef- a~n .. yapan mihver kuvvetleri püskür- rasile hUkümet merke:dnin şimal batısı, 
lerın· e varamazlarsa Moskovanm bir ay- tuldukten sonra Sollum. Eladen arasın- ı.imal ve cenubunda olan Volokolomsk, 

d klin ve İstalinogosk'ta bulunmaktadır. dan fazla mukavemet edeceği t.'lhmin ı:ı ve Gnnbutun cenubunda muharebe-
ediliyor. ye zorlanmıslardır. Dün öğleden sonra Düşman dUn bilhassa iki şimal kesi-

Ud taraf tank birlikleri arasında ba~ı- mlnde faaliyet g&termi§tir. Vol~ko
CENUP CEPHESİNDE yan muharebelerin neticesi' henüz bil· l~msk. çe~slnde Sovy~tıe: yol 'Ü~ 
Cenup cephesindeki durum, merkez dı' ..!!1 "sti T b k Soll .. - .... n- --ıındc ılerlıyen 40 tankm ılt?l'l hareketını 

nımem1,. r. o ru ve um cu ....,, • d bunl b' ~ k 
cephesinin tersine olarak Sovyetler Je- d kil ~ ffak 1 ih cıur urmuş ve an ır ırmagın arşı a cc me._e muva o amıvan m • ta f Uskilrt üştür 

~~t = =~ei~~t ver kuvvetlerinin harp dısı ~dilmelerln- Xllnna eıafında~ bölge.ie Almanlar 
cJiM gibi, Rostof tahlive edilml.$ ve tek- den ~n~a serbest kalacak Bntanya .kuv- dogu istikametinde ilerliyvrlar. Bu böl-

& vetlerının kurulmağn ç.alısılnn ~v~r ccde 70 Alman tankı tahrip edilmiştir. 
rar Sovyetlere bırakılmıştır. Cenup or- cephesi. ni kolaylıkla aUıcakJan bır ihti- Düşman 2S top, 60 mitralyöz ve ölü 
duları kumandanı Timocenko Rostof un rud 
batısında yaptığı büyük ölçlide bir ha- m Ht°vA MUIIARERELERI c~arak 2000 subay ve asker kaybetm~ 
rekette muvaffak olmuştur. Moskova cephesinde hava faaliyeti tir. 

'l'imO(enko burada bir taarruz grubu cok büyilktUr. Sovyetler ayın 27 sinde AL.'1AN HABERLER! 
bazırlıyarak A1man ordulannın tam ge- 150 kamvon tahrin ettiklerini ve son fü; 
rilerine dol;ru bir taarruz yönetmiş, ve ~nde a;ka arkaya tahrio edilen Alman 
neticede muvaffak ta olmuc;tur. $üphc krunvonlnrımn sayım ilri bin ~ yU7.il 
götünniyen vmvet cenuntaki Almanla- bulrlui''l.lnu bildirmişlerdir. 
nn tam muvaffalavetsizliğe uğnyarak VeriJen rakamfor do'?ru i~e bu k:ıyıo
Rostofu tahliye ettiklerldir. Sovyellerin lar, bir ordunun ikmal l~ni fo'llellnden 
burada esir ve harp malzemesi iğtinam ı !':nr~cok kndar büyük sayılabilir. 
~~~~<.:-...~~~~~~~~~~:::--..~.Y--...<:~~~~Y:--..<:"~YÇ"~yÇ-,..c;;::~..< 

Siyasi vaziyet -----·---
.. la-ponva harl-ı 
~Öze alacak tl_ı? 

---·---
Japon ya As yada yeni 
nizamı kurmak icin . 
ailaha aaril mağa he. 

veali görünmıyor ·-·-Radyo Gazetesine göre hafta sonunda 
güniln siyasi manzarası şöyledir : 

Milletler arası politika faaliyetinin 
ajbrlığı iki mesele üzerinde toplanmı:ş:
tır: 

Birincisi : Komünizme karşı koyma 
konferansı ile bunu takip eden olaylar .. 

İkincisi ; Uzak doğuda Amerika - Ja
ponya anlaşmazlığıdır .. 
Bunların her ikisi de mihverin kur

ınağa çalıştığı yeni nizamla ilgilidir. 
Mihver gazeteleri "Berlin konferansının 
eUmul ve manası Uzerinde ısrarla duru
yorlar. Bu konferansı Adeta Avrupa 
birliğini tamambyan bir adım olarak 
g&teriyorlar. 

Berlln konferansı sözde şu iki mak
satla toplanmıştı : 

1 - MUddeti hitam bulan KomUniz
me karsı koyma paktının uzatılması. 

lngiliz - Am~rikan 
hPv an nam ~sin rl f>ı 

.; 

-----••--:---
1 ~~ollanda lılar 
avaklanma~a 
teşvik ediliyor -·-Hollan"a kraU~e!:inin • 

vamndaşlarına 
bir hitabı... 

Londra, 29 (A.A) - Hollanda kra
liçesi Vilhelmin vatandaşlanna radyo
da söylediği bir nutukta demiştir ki: 

-c Naziler şeref kuvvetini. ahluk 
kuvvetini ve Avrupa milletlerinin da
yanma kudretini k6çilmsemiştir. Her 
\turbanın cesedi topTağa düştükçe yı-ni 
nizam da dnha zivade meza"a gömül
mektedir. Bütün kıta larda bir nefret 
kasırı:taııı konmuştur. Bunun neticesi çok 
büvii\: olacaktır.> 

Kraliçe vatandaşlannı taşlcın1ıklarda 
bulunml'mnğa davet etm!o ve: 
-« Vatanın kurtuluşunu biz hazırlı

yonı:n demiotir. 

BerHn, 29 (A.A) - Kareli cephesin
de Fin kıtaları son günlerd.? oldukça mU
hinı bir Sovyet te~kilini çevirmişlerdir. 

Berlin, 29 (A.A) - Askeri kaynak
lardan D. ~. B. ye bildirildiğine göre bu 
son günlerde Sovyet karşı hücumlan 
~ovyetlcri insan ve malze:nece ağır ka
yıplara u'irata.n Alman miıdafaası kar
şısında akim knlmıştır. 

Stokholm, 29 (A.A) - O.ti bildiriyor: 
Moskovaya karşı Alman taarruzunun 

onikinci günUnde Alman ordusu Mosko
va mqdafilerini çember içine almak hu
susunda gayret sarfına davam etmekte 
"e Sovyctler baş şehirleıini oans.ipa
rsne mUdafaa etmektedirler. 

Sehrin dış mahallelerin~ varıldıkça, 
1.ı:lhnssa şehir ve kasabahrda umul'Tla
dık yerlerde Rusların döktükleri on bin
lerce kara mayinlerile karşılaşılmakta
dır. 

Almanlar bu vaziyet karşJSJnda Mos
kovaya glrmedPn Tulayı geçmcı:!e kRrar 
''erm~lerdir. Oka nehri geçilince Mos
kova - Kazan - Ural demiryolu iehdit 
ıaltına girmiş olacaktır 

Almanlar KJin iJe Volokolansk cep
hl'sinde 2000 tankı faaliyete geçirmişler
dir. 

Kalenin bölgesinde bir Rus taamızu 
yapılmaktadır. Leningrad kesimlerinde 
~imdilik sükun hüküm sürmektedir. 

Berlin, 29 ( A.A ) - Şimdiye 'ka
dar alınan haberlere göre Sovyetler 
28 son tesrinde tooyekôn 53 tayyare 
kaybetm:slerdir. Bunlardan 22 si avcı
lar. 17 si karşı kovma tonlan tarafındnn 
diişilrülmüs ve 14 tayyare de yerde tah
rip edilmiştir. 
-~--~ıwwtt~--~--

S i y a m sef erher-
lik ilan etti 

Buz denizinde 
---·---

I n~iliz d(enizal-
tılarır.ıın mu
vaf f akıyetler.i 

-0-
0n Alman gemisi 

tahrip edilmiftİr -·-Alman tayyareleri ın. 
giltere üzerinde açta.. 

Londrn, 29 (A.A) - in~ amiral
Jık dairesi tehnji: 

Şimnl buz denizinde lnglliz denizaltı1a 
n Alman deniz taşıtları ile iaşe gemileri
ne nğır kayıplar verdirmiolerdir. Bir 
denizaltımız b~ düşman vapuru batır
mıs. birini de hasara uğratmı,br. 

Bu denizaltımız hücumlanndan bl
lnde ilç vapurluk bir kafileye aaldırarak 
ilı:hlni tahrip etmiştir. 
Diğer bir denizaltımız dilşman gemi

lerinden yedialne hücum etmlşUr. Bun
lardan üçünün battığı, geri kalan dört 
tanesinin de ciddi hasara uğradığı gö
rülmüştür. 

Bunlardan ha§lı:a iki gemi daha ba
hnlmıştır. Batınlan P!emilerden ikisinin 
Alman askerlerile dolu olduğu teabit 
edUmiotir. · 

Londra, 29 (A.A) - Hava nezare
tini"' tebliği: 

Dün sıece düşman tayyareleri f nPil
terenin batısında, ve cenuo batıaile Gal 
eyalethıin cenup bö]vı-slnde barı nokta
lar~" bombalar atmışlardır. 

Gal eyaletinde bir nokteda bazı ha
sar var~ır. Diğer yerlerdeki hasar nia
beti hıo'iftir. insan lc:ayıplan yüksek de
ğildir. Bir d\lşman tayyaresi tahrip edil
mi•tir. 

Londra, 29 (A.A) - Şimali lrlanda 
hav" na:r.ırl•ğmm tebliği: 

Bu snbah ııimali lrlanda üzninde ha
fif hava foPliyeti olmu~tur. Hasar ve 
iMan kayıplan hakkında henilz haber 
yoktur . 

-----ıww•ıww·-----
L i b va taarruzu veni 
inkişaf /ar tzôster;yor 

---~·---
1 n~ilizler düş-. 
man motörlü 
kollarına hü
cum. vaptılar -·-Londra, 29 (AA) - Libya harekMı 

hakkınd::ı bu sabah az haber alınmıştır .. 
Öğrenildiğine göre düşmanın Sidi Ömer 
ve civarındaki son mukavemet cenleri 
perşembe günU öğJeden sonra hllA .mu
kavemet etmekte idi. 

Tobruk etrafındaki bölgede dUşman 
topçu atesi şiddetini kaybetmiş gibi gö
rlinmektedir. 

Dun sabah Brltanya kuvvetleri dliş
manın Bardiya yolu üzerinde bulunan 
küçük mukavemet ceplerini (eVirmekle 
me~ldUlel'. 

2 - Bu pakta iştirak niyetinde olan 
memleketlerin iştiraklerinin yapılması .. 

Halbuki bu konferans komünistliğe 
karşı bir dilşmanlık gösterisinden başkc1 
bir şev ifade etmiyecekti. Mihverln nU
fuzu altında olan memleketler buna ina
narak Berline gitmişlerdi. Berlin kon
feransına giden milletler. ansızın Av
rupa birliğine dahil memleketlerin mU
mesfillleri vazivetinde kaldıklannı gör
düler. İmzaladıkları pakta Avrupa bir-

Stokholm, 29 (A.A) lsveçte Grevci 
mevkü civnnna düşen bir İngiliz balo
nunun sep,.tinde Felemenkçe yazılrnış 
bir yıgın beyanname bulunmuotur. Bu 
beyannam .. de Hollandalılar ayaklan
mağa teşvik edilmektedir. Beyanname 
Çördl ve Ruzveltln imzalannı ta§Jmak
tııdır. 

Kahire. 29 (A.A) - Orta $8?'k hava 
tebliği : Bomba ve av tayyarelerimiz cu
ma gUnU Libyada dUsman münakale 

---•--- voUat'iyle motörlU ko11anna ve iaş'? 

· uğinin ana yasası imiş gibi bir mana 
verildi. 

Bu mana Ribbentropun nutkundan 
çılonı!'tır. RJbbentrop söyledi~ nu1uk
ta Alman hariciye nazın adına değil, 
Birleşik A vrupn hariciye nazın adına 
konusmustur. 

İtalyan gazeteleri bu münasebetle şu 
satırları yazmıslardır : 

• - Artık yeni bir Avrupa kurulmuc;
tur. Bu yeni Avrupamn kumandası Al
manya ve İtalyanın elinde olacaktır .. • 

Ja~onlar Rlncllçiniye kamplarına hUcum ebn:şlerdir. Bu hü-
cumlar esnasında yangınlar ~ıkanlmı.ş 

yeniden asker çıkardı... ve ~ddetli infilaklar işitilmistir. 
ren'n yıkılması bir l!Ün mec:elesi savılı- --•- Hür Fransaya ait tavyareler de dU~-
yordu. İnRilterc yıkılmadı. Ameri'lta İn- Vac;ington, 29 (A.A) - Japonlann manın tayYare mevdanlarını milessir 
mltcrcnin dtıvac;ına ilgisini maddi yar- Hindiçihiye yen!den asker çıkardıklan surette bombalamı~l~rdır. 
dım şeklinde gösterdi. Diğer taraftan haberi Va ingtona geldiği zaman Birle- Demede bir tavvare meydaniyle Sid: 
Almanya Rusyava harp aclı .. Bu harp şik devletler İJirmanya yoluyle Çine Ömer yakınında düşmanın motörlü taşiı. 
uzayıp gidiyor. Bu~n mihverin 7..afcı·i derhal munzzam ynrdımlar göndermek kollarına bombalarla hücum editmic;tir .. 
kazanması her 7..arnandan daha uzak gö- icin bir plAnl::ırı olduf,'Wlu Tokyoya b:I- Demede yerde dağınık bir vaziyette bu
riinüyor. Bu ~ebenled=r ki mihver yeni dirmişlerdir. ' lunan tayyareler arasında yangınlar cı
niznını kazanılması süpheli 7.afer giinli- Japonltır kendileri için vaz.iyeU kur- karılmış ve hava meydanı etrafındaki 
ne bırakmnktnnsa bugün ilfın etmeğ; taracak biı' anlaşmaya varmak istiyor- çadırlar mitralyöz ateşine tutulmuştur. 
muvafık gördü. lar. Sidi Ömerde ~ki otomobil grubu ate~ 

Bunun bir faydası da Almanyanın S'yamda seferberlik haberi modem verilmictir. Av tavvarelerimiz bir hU· 
emellerine cm~e1 olan devletleri harbin tarihte misli bulunmıyan Vac:ingfon mil- cum esnasmda mühimmat yüklü kam
dcvarnındım mesul ~östennek1ir .• Avro- zakerelcrivle alfıkalı bir tedbirdrr.. Ja- yonları mitralyöz atecriyle havaya uçur· 
pa devletleri, kendi iradeleri ile birleş- ponlar tehdit ediyor, Amerikalılar sıkı mus ve bir tayyar*' düşUrmücılerdir. 
nıis olı:nlardı. bu manttk do_ğru olurdu.. duruyorlar. Napolidek: hedeflere tes!rH bir hil· 
fc:nıı1 nltındak! memleketlerde mi.\sUılci\ Bununla beraber Vasington Tokyoya cum yapılmıştır. Tersane ile bir torpil 
hiikUmet yoktur. Bu itil>arladır ki İn- kar~. har~e. girmek nivet.in..ae. değ1~dir. fabrikastna. sınat tesislere, petrol dcoo
JTiltere ve Amerika. Berlin törenine hi" fm:ılızlcr Lıbvada terakkı ettık~ Bırle- lanna ve lokf>motif depolarına tam isa
kıymet atfetmivorlar. Avrunamn mu~ şik Amerikanın Britanyaya olan itimadı betler kavdedHmiştir. 
kndderab muharebenin neticesine bağh .artmaktadır. Sicilyadaki hava meydanı da bombar-
kalmp~t:ıClır. Pekin, 29 (A.A) - Amer.ka hükü- dırııan ed:lmi~ir. 

JAPONY ANJN V AZIYETt rneti, şimali Cindeki Amerikalıları der- 0..ut AkdenSzde tavvııl'('lerlmlz bUyük 

:c: 

In2ilizlerle yapılan mFÇ 

lngilizlerin üstadaııe oyu 
nu takdirle karşı)andı 
Gençler 

~ırdı. 
birliği bir çok fırsatlar ka· 
lngiJizlt'r daha iyi oy uadı 

----------~---------~--------~ 
Ankara, 29 O~ususi) - Bugün 191 ı:ektiği oüt direie çarparak avata , 

Mayıs stadında binlerce seyirci önUn- Sonra İngilizler oyun lizerlode -
de M111rdan gelen lngiliz muhtelit takt- olmağa bqladılaı: 
rniyle Gençlerbirliği auaında yapılan YJnnin ı d L·L· d - _....,, O ı 1 iliz ı____ l'b' . c a&ı&a an aonra ~ 
maç - • • ng . t~ıwnının g~ J ıyetıle birliği açıldı. 2 7 inci dakikada ........ 
aona ermıttiT. lngiliz Ye T urk milli sağ acığı topu kaparak llerlemele .., 
mutlan çalınmak auretile yapılan tö- ladı. Top .. ğ içe, eantrefora ae~ O'I 
renden eonra b~şbya~ maçın ~>:frcilcd tnuhacim müdafileri n kaledyl ,.t': 
arasın.~a bqvekil .. vel:ill ve" han~ıye Ye- relr. bot kaleye günün biricik ıo16nl ... 
ki!l Şuk~ Sar.açoglu ılc mustakil grup b. Haftaymm bundan 90nral1 .... ; 
reu nkıli AJı Rana Tarhan ve bqta tevazi geçti. 
büyük elçial oldağu halde lngillz büyiik - ._.....t 
elçiliği yüksek memurlan hazır bulun- ikinci devre dal.a s{izel Te ~ 
muşlardır l[eçtl. Cençlerbirliii g(iu] OJ'ft.....--

Maç b~ttan aonuna kadar heyccanb beraber hücum lıattı bir tiırll ~ 
geçmiıtir. T'ürk ve lngiliz bayraklariyle dan istifade edemiyordu. lncillz ......... 
aüleneln. stadyumda .. haya evvel& Jn~ lse adeta batka bir gol atmalı ~ 
giliz takımı çıkarak halkı aclimladılar. muı gibi bir nziyet almlfb. 

Maçı hakem B. Ahmet Adem idare Oyunun bir anında Nfyul ~ 
etnı!ıtir. Bugün yapılan maçta mütead- oyunculanndan Llnseye prparalı: 
dit defalar heynelmi1el olmut üç lngiliz ~urette yaralanmasına ıebcp o'lmafll"' 
oyuncusunun bulunması alakayı bir kat Bu oyuncu bir az ıonra oyuna ele..- et' 
daha artbrmıştı. mietir. 

Maça 8000 acyircinln heycc:anlı teza- Bugünk6 maç lngilizlerin dm -" 
hUrlerl arasında başlandı. Oyunun ilk on oyuncular olduiunu göatermlt Te trıtP" 
be§ dakikasında iki tarafın birbirlerini lizler ustadane oyun)ariyle takdft t-'" 
denedikleri ·görülüyordu. ilk ciddi akt- zanm1tlardır. Yamı (bugÜn) .........,. 
nı Gençlerbirliği yaptı. Mehmet Alinin oynıyacakbr. 
~~aaaaaaaaaaccr_,.-..,cr~~--=aaaaaaaaamaaaaaı 

Hamlet Davası 
Tasvir Efkar gazetesi aleyhinde 
~·eni bir davaya başlanm.ıştır 
İstanbul, 29 ( Husust ) - Hamlet da- rılmalarmı istemiştir. Karar ilk ~ 

vasına izdiham karşısında iddia maka- ı:-un 12 nci gUnU verilecektir, 
mının talebi Uzerine bugün ağır ceza sa- Mütea'Jciben Hamlet dııı.ıasma bakl!d 
lonunda devam edilmiştir. Zabıta in2.i- mışbr. Muharrir ve romancı PeyaJP'! 
bati tedbirler almak mecburi>9eünde Safa yazılı müdafaasını mahkemeye tff1 
kalmış bulunuyordu. di eyleml~Ur. 

EvvelA c adaletin önUnde > başlığı al- Söz alan mllddeiumumt, CelAJedclfl' 
tında matbuat kanununa mugayir ola- Ez.inenin vekili Esat Mahmut ~ 
rak bir yazı yazan Tasvir EfkAr gazetesi kurt'un geçen celsede mU~afaasın> ~ 
aleyhinde milddeiumumilik makamı ta- tığı sırada iddia makamına tarizld-d 
rafından açılan davaya bakılmıştır. ld- bulunduğunu söylemi$, hakkında 
cja makamı, neşriyatın matbuat kanu- bat açılmasını istemiştir. 
r.unun «42> nci maddesine mugayir o1- Bundan sonra mildalaalara ~ 
ciuğunu aöyliyerek suçluların cezalandı- edilmiştir. 
'X'ıC"'.r.,.---~-~~~1aaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaıa a D"" 

,,~lavvan yemleri yetiştirme 

cemiyet i'' kon~resini aktetti 
Ankara, 29 (A.A) - Memleket hayvanlannm verim.ini arttırmak m~ 

kurulan ve hayvan yemlerinin yayımını temine çabşacak olan hayvan y~ 
yetiştirme cem:yeti senelik ilk ltongre~ı İzmir mebusu Rahmi Kökenin baş)ıao
lığı altında Halkevinde toplamıştır. Büyük Millet Meclisi Ziraat encüm'!Jli a-' 
lan içtimada bulunmuşlardır. Toplantı büyüklerimize th:mlerinl sunduk
sonra bir yıl içinde başanlan milsbet ışıeri tasdik ve tasvip 'ederek yeni ıd9f' 
meclisini seçmiş ve içt:maa nihayet verj lmiştir •• 
~gaaaaaaca=aaaaaaaaaa=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaıa ~ 

Sov yet/er iyi ·harbe. 
diyorlar -·-Londra, 29 {A.A) - Kent kontlu-

ğunda havacılık m6steşan irat ettiği bir 
nutukta demiştir ki: 

- Siyasi umdelerimiz arasındaki 
farka rağmen Jngiltere ve Rusya müş
terek bir anlaşmaya varmışlardır. Rus
lar kahramanca döğii!ımekte ve mükem
mel teknisyenl"'r olduklannı isbat et
mektedirler. Modem lngiliz tayyarele
rine derhal binen Sovyet pilotları bun
ları kolayca kullanmışlar ve 30 günde 
hazırlanmış meydanlardan kalkmışlar
dır. 

Moskova düşsün veya dfüımesin Rus
lar miicad .. leye zafere kadar devam 
edeceklerdir. 

Okurlnnmmn Mektuplan 

Fransrz donanma•t 
lesi im ,Jilirae 
---·---

Amerika Fransız va~~ 
larını müsadere ecl~ 

.1,1 
Vaşington, 29 (A.A) - Meb_.~ 

meclisi deniz encümeni rcial arrai 
lcyt, Teisicümhur Ruzvelt Ye tıaric:~; 
nazırlığı nkaniyle müzakerelerde b.ı!':' ... 
mmıtur. Bu müzakerelerde Fianta v ~ 
linle daha sıkı bir iş birliği yap~!&' 
karar verip Fransız donanmasını ~ı 

1 rln emrine verdiği takdirde Amerj) 
1 

sulannda bulunan on bir Fransız ti~(', 
~emisinin müsadere edilmesine ve ••ir 
lanmaııına ait muameleler üzerinde 1 
rüşii]müstür. ~· 

Bu tefsir, sark1 Afrikada İtalyan iş
gaJinin son parcac;mı teskil eden Gon
dann teslimi ile Libvrıdan J?elmeğe bas
lıvan kötü haberlerin İtalvan umumi ef
kanndnki tesirini i:r.ale maksadına yo
rulc;n bile. bUtün İtalyan gazetelerinin 
İtalyan halkını Avrupada yeni bir nı· 
zam kurulduğuna inandırmağn ~alıştık· 
lan da ~örülmektedir. 

U?ak doL,11ı durumuna pelince, Japon- hal bu memleketleri terke davet etmiş- bir ticaret gemisine alçaktan hücum ede- g .. .,,,•~·f!U en~•f'-'~sün:fe• 
ya da avni p,ave peşindedir. Yan! Al- tir. Buralarda 1300 Amerikalı vardır.. rek en asaRı beş bomb:ı isabet ettirmiş- J< •N ~ ı.ı.N 

Amerikan bahriye makamlan fU "·'· 
dirde bilhaıısa Normanrli vapurunu 'i-~ 
lanmak niyetindedir. Bu vapur. ~1i~4 
değisikliklerle tayyare gemiai ..,.... 
konulabilecektir. 

Bu nizam. zafer kazanıldıktan sonra 
ku rulncaktı. 

Bc>rlin kaynaklan, Avruna nizamının 
yeşil mac;a bac;ında değil. muharebe 
"'""danında kurulacağını iddia etmekte 
idi 

Acaba neden mihver zafer kazanılma~ 
dan bunu ilana lüzum görmüçtür? 

Bunun cevabı harbin uzayıp gitme· 
ı;inrle aranmalıdır .. 

Almnnva D:ımi~ limamnı almak için 
harbe girm1şti. PoJ.,nva ile davasını hnl
ledcrken Avrupa dc,•)p1 !erinden istedığ' 
şev bitaraf kPlmalan idi. 

Fakat Almnnya Avrupa devletleri:"". 
birt:'r ik'<:f'r vıkmal!a baslayınca h~dcI ıt 
JYPr.Hed · • "h·wet Fraru:anın vılnlmasın 
dan -:onra, ür dc>vlct bir paktla veni bır 
rı' nın ~ urmnk ic;tedikfo~'"' ı..ıı;u .. fl;lrr 
O zaman bunun kunılmasına mı·halefot 
edrn tPlr tl..vJet fn~iltere idi ve İnııilte-

manva Avrupada ne vapmak istiyorsa, Bun~aroan 332 si Tiyencindcdir. Bahri: lerdir. Gemide yanc,nlar cıkmıstır. fd mesai rrriUtemınel 
Jaoonya da uzak doihlda avni sevi yap- ye s:IUhendn~ları gelecek hafta bu şehri Tayyarelerimizden yed:si üslerine Ahmet GU1ecyilz imz:ısiyle aldığımız 
ma"a <'al•sıyor. Su fark ile ki Jaoonva, terkedcceklerdir. , dönmemiştir. bir mektupta şövle deniliyor : 
hu hedefin" harpsiz varmak emelinde- ----------------- ----------------- iki ava yakın bir zamandan beri Kı-
dir. J1j .§ 

1~W!!i! 1 A Q ; w il 4z. zıfoulJu köy enstitüsünde blr vazifede 
Jaoonva yeni ni7.am bahsinde Alman- BUGÜN MATİNELERDEN itibaren bulunuyorum .. Orada gördüP,üm güzel 

vadan cok JtPr1dcdir. Zira Almanva. kı- idareyi tnkclir etmeme~ kabil_ değil. 
lıncı ile bütün kıtava hakim olmuc;tur. EL HAMRA ( • .J Bastn direkför olduğu halde yar di-
J::ıwır. ra bunu vaorımamıstn·. Bir türlt: ..,; ll?Ptn~S11Qaa rektörlerin geceli ~indUzlü sarfcttikleri 
mQ1r)(\o edc-rr.eclir,i Cinin içtilac;ındn sim· 2 FİLiM BİRDEN hizmetler ve çocuklara karşı daimn şef-
di nneta Amerlkrmm n:ısif '1nrdımım te· kat ve ham:yet1i muameleleri köylil oJ-
minc <'nlı•;malctadır. ~mPrika ic:e buna Umumi arzu f·zer!'inc i~mir~e il?• c!e~a o!a?t-aUt duğt11n irin p:öP,sümü iftihar ile kabart-
vnnac:mamaktadır. Vncf Pnton J?Öriic;nıeJe- tı.. Öi;Tl'tmenlcrin ı:rüzel ı;.izel anlatış-
ri netice ve!'YT!emi~ir .. Bu sonuncu saf- QL1'·~ EYE. N Ki~ JK R'CHARO lariyle köylü çocuklanmızm fikirlerini 
hrı Am•»·ikı.ıdan 7.iJ:ndc Japanyavı taz· l\i... I "t a<'mnğa uğrasmalnrı. sanat öğrctmenleri-
,.ik ('ttji?j icin ve buna lan<'mra Ameri· GREENE nin usanmadan saatlerce her cocuk üzc-
'·n-lan <'ok nz tnhammUl edT ecel'ri icin. A S K Y ( J VA rinde nyn avn durarak her ~natı en 
lınm vo1unda bir adır.1ın a""nva tara- kilelik tefcrrilatına kadar göstermeler; 
fırdan etılrruıcn !can etmektE'dir. NEFİS ''E ÖLMEZ BiR ESER HARII<ULADE BİR FİLiM çocııklarımmn köylerimizde favdah b\-

Jaııonv:;ı anlıııııı<>tır ki, uzak do"'-ıd~ rer unsur olaca~nı göstermddedir kı 
..,: .. ~nıı cnıll1 volu iJe koruvanııvnr~'ktır SEANSl..AR : 2·30 - 4· - 6• - 7.SO - 9.30 .. C.ERTESI • PAZAR 11 DE buna sevinmemek mümkün d~ldir. 
Acn'h:t harbi göze ıılarak mıdır? GünUn BAŞLAR.. IIER GÜN İLK !UATİNE U C 1:J Z SEANS- Bu çocuklar sayesinde köy1Ulerimiz1n 
en önemli suali budur. umran ve sudete ulaşacaklannı şimdi-

---~-~_.~ .. ~"N%~------
PRAGl)A IDAMJ..AJI 

Prag. 29 (A.A) - Harp divanı 
1
';.J 

kiqyi idama mahkitm etmistir. 13urı;:J 
dan biri miihend:s. biri fabrikatör. d'~ 
makinist, biri muhasebeci, biri vah~~ 
dir. HükUmler 28 sonteşıjnde infaz 
m'ştir. -------
A!"-.Q ~"'-DE 
Ba ~l n Pemiler- 1,. 
l.ondra. 29 (A.A) - Akdenizrl0lc~ iı' 

rıiliz donanmac:ivle hava k~tle~ t ~ 
tec;rin avında 27 dfümıan jlemısl ~ ,, 
mıc:lardır. Son te!ttir,in bac:ınClan bf'r c ·. 
düsmana verdir11en ~emi kaybı 41 
Aynca 13 gemi de isabetler alın~, 

.ı;cı ı 
den mUidelemek ve bu irfan ~r> ~ 
idnr!'sini ve muallimlerin! takdir 
tebr:k etmek isterim .. 


