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lzmirin Yeni 
Belediye Reisi 

fe,.efli ve ağır vazife
;!,llde en sağlam muvaf .. 
.. lııyet unsurlarına 
.. ayanacaııtır •• 

Şehir Meclisi dün toplandı 

B. Reşat Leblebicioğlu 
Belediye reisi oldu 
llr. RPhçet Uz'un Biistü dikilf>cek ict~hir l\lcclisiıniz Belediye reisliğin.• 

--:~kla bay Kesat 1..eblebici oğlunu sc.;
~ fır. Yeni reise sürekli haşnrılar di. 
fi, l.en hütiin sempatimiz ona gitmekte-

. Çiinkii ağır şartlar altında. nğır ,.e 
~liycflj bir vnıifcyi füerine almı.-; 

llnacakhr. 
,~artların ağırlı~ı. umumi ,.c hu u i 

Meclis reis vekilliklerine B. Münir Birsel ve bay 
Mithat Orel seçildiler. Milli Şele, hükümet ve 

Partiye şükran ve tazim telgrafları çekildi._ 
1 ı>ehcptcn ileriye gelmektedir. 

lıı lırnumi sebep. diin~ anın i~indc bu· 
... ~~tığu harp durumudur. Iliikiimeti
·~t.ın kudretli ,.~ temkinli siyaseti :yur
~ lrıuzu ~·angın dmnda tufnmkla hera
'1 t, bunun tesirleri memlekette ,.c tin 

tada bcledh·ccilik nhmında kendini 
~uri olaral< - lıissettirnwktcdir. Bil- • 
) bizde Ye bilhru sa İzmir ı!ihi yeni 
''t!laıı hir ~chirdc belediyecilik siirck
-...._~r Yaratıcılıktır. Bunun kin gerekli 
~arı bulmak 'e bir nrıı.l a getirmek 
'a n her znmnnkindcn :r.or hir io; ol
.J~tur. Hn :zengin, J>:ırns:ı en bol bir bc
~e bile bugün i tcdiklerini c!de ede· 
~ek gihi ıtaşırtıcı 'c bıınaltırı bir 
~tndadır. K~ldı ki • ihti~ aclarm çol·. 
~_göre - lzmir beledi~ e<iİ ne w·l 
~ir, ne de 'a ıfnları }Jl':t boldur. 
~eni heledi~e rei imiz ır·m vazifesini 
b;: laştır.ın hususi cbebc gelince, bu d~ 
!it·. Rehc,:et Uzun ~·erine geçmc .. inden 
~ ı;eliyor. Behçet Uz, uzun st>nclcrden 
11ııı... lzınirde gw.e çarpan eserler yarat 
~ Şehrin başından pek az hcll'fliyc 
~~~ nasip olan bir bn~arı intibaı hı
~k aynl~1ır. izmirin ~·iiziinü ol
) .~a değiştiren \ 'e ağartan, arkasmd=ı 
) "'! varbklar bırakan bir reisten sonra. 
~İnin mu\'aHnkıyct ölç_iisii de o. ni~
lıi,:fe ıeniş tutulacaktır. ihmal edılmış 
• ~birde az bir enerji netice alabilir .. 
~ t iyi işlenmiş bir tnrlıulan eskisin
"- fazlan randman almalıdır ki ça1ış· 

kudreti ~cvşcmiş gibi giirünmcsin .. 

Fransada cok bü vük 
' 

tezahürler yapıldı 

De~olün 5 daki
ka sükut d111rak-
laması talebi-

ne uyuldu 

Şehir meclisi diın öğleden sonra saat 
l 7 d~ Sonteşrin devre toplantılarına be
lediye reis vekili B. Suad Yurdkorunun 
riyasetinde başlamış ve belediye riya
setine B. Re at Lc>blebicioğlu seçilmiş
tir. 

On bir seneden beri şehir meclisinde 
ve belediye daimi enclimeninde Dr. 
Behçet Uzun adeta bir kolu olarak faa
liyet gösteren Reşat Leblebicioğlu 41 
yaşındndır. R iyaset vazifoc;inde muvaf
fak olncağı kanaati umumidir. 

1NT1HAPTA 1ITtF AK 
Dünk i.i toplantı ehemmiyetli olduğu 

için vali ve parti başkaniyle bir çok mü
r.evverlcr de hazır bulunmustur. Y <'ni 
rcisın seçilmesi hnkkındn ·vilayetten 
müstacel kaydiylc- gönderilmiş olmı bir 
tezkere okunmu~, belediye kanunu mu
cibince re-is sc-çimi ml'C1isin en yaşlı azi'ı
Sl olun B H::ıyri Ptindükü.1 r iyaset ey
lc-diği bir cet ede yapılnll';tır. Reylerin 
tasnifı neticesinde B . Rcc;~t Leblcbicio~
hımın m"vcut 32 azfının tam ittifakiyfo 
riyasete' seçildıği anlaşılmıı:tır. 
YENİ REtStN 'I'E.ŞEKKüRO 
B . Reşat Leblebici oğlu riyaset ma

kamını alkışlar arasında i~gal ed<>re'k 
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Ru!J va Jngi!
1

lereden 
bir talepte bulundu 

Rumen, Ma~ar 
,. e Finlere harp 
ilan edilmesi-

ni istiyor 

)eni belediye reisimizin. arkada')ları· 
~~birliğiyle ''e ~önül birliğiyle geçi· 
~~'Cİ hu en şerefJi mevkide şehir na
;;_,11a cöstcrilen bu yüksek itimada ge
~. O~üde layık olduğunu ispat edece· 
~ eminiz. Yukarıda ka~·dcttiğimiz iki 
~iik hiç şüplıesiz onun cesaretini kı· 
\J 'k kıratta değildir. Doktor Behçet 
~~ sıkı bir iş arkadaşlığı yaph~ı için, 
~ •r belediyecilii:,<ine nrilmiş olan mu· 
.:rr:ıluyetli istikamette, yenilikler ya-
il tak ilerleme ini itimatJn bekliyoruz. -o--- --o---

...;:rıun için kuvvefle dayanabileceği bir innilizlere nöre n~anı İngiltere Rus"anın taJe· it !tar vardır. Bu da hmirlileıin şehir- :ıııı :ıııı -"t' :ıııı ., 
~•rıe olan sevgileri ve bu giizcl şehrin yulıarı bütün Fransa ilini dorninyonlar 11e 
_..._naa daha giizeı ve daima daha ileri general Degofü dinledi- Aınerilıa ile lıonıquyor •• 
~~:ıası hususundaki sönmez ve azalmaz · .. Londra, 3 (A.A) _ Tayınisin siyasi 
~'YakJandır. Eğer İzmir belediyesi ~u Londra, 3 (A.A) - llk ~alumnta ·go· muharriri yazdığı bir makalede Sovyet-

ıa senel d T "' k"ı .. •cnin en ralıc:knn. re Almanlar tarafından ıdam edı]en 
.._ er c ur ,, ' "' F h' l · · h 1 A • ler Bir1iğinin İngiliz hu'"ku"mctinden Ro-~ .. l'arat b ı d' ·~i mevkiini kazan- rnnsız re ıne erının atırn arını tazız 
ııı ıcı e c ·~ . . be dak' k ··ku d kl h k manya, Macaristar. ve Finlandiyaya harp IŞsa, buntı belcd'ı,..·e makinesini idare ıçın ş ı a su • t ura aması a -' .,, ilan edilmesini istediğine dair olan ha· 
l9t • lerle birlikte şehir halkının sağlam kında general Degol tarafından yapılan beri bahis mevzuu ederek şöyle diyor.: 
~rcilik terhi~·esinc. bu uğurda katlan- da,·cte aşağı yukarı bütün Fransa ica- Biz bu memleketlerle harp halinde 
~ fedakarlıklara borçlu olduğu şüp- bet etmiştir. Amerikan ajanslarının ver· olalım veya olmıyalım. Onlar biz.imle 
) ,2dir. Hu nokta, BeJıçet Uz kadn'.", dikleri haberler Nnnsi, Epinar ve Vişidc harp halindedirler. 
)t"t.' belecliye n·i~imizin de ınm·af(akı- tezahürat yapıldıf,'lnı tesbit etmektedir.. Muharrir y<ızısına şöyle devam et-
t 1ttd .. ·ı· b' • 'l l kt k -.:ı· H ili'.- 1 .ı..: d 1 )t e. gu\'enı ır~ ır ~m• .. o aca ır', Sansürün, Frnnsanm doğusunda yapı· mc tt"Uır: arp wıının e.ıı.in e ve a ey· 

ftt ~rbın yarnthgı nıuşkiıllere gclınce, lan tezahürata ait haberlerin geçmesine hinde ileri sürülebilecek deliller vardır. 
> tuhelcr bize unu (iğretmiş bulunu· ..:... SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - - SONU :l 'ÜNCÜ SAHİFEDE -
~t iti .. 1 • b" 1 · ol •-·- ·--·-·---·-· .. il\ 1' şup.ıesız ır para nıcse csı -

~,. la beraber, belediyecilik yalnız ,;c 
et· r ~:\den enci para meselesi dcğil
~ıt. lvi bir belediye için varidatım art
) >tnak, lıalkn pek ağırlığım hisscttinni
.:" ~eni gelir ka\ nakl:m de geçirmek 
ti lttn.kiiHt!iir. Ancak, bu kal naklar şch· 
llt~·' e Jrnlkın ihtil nrlnrına en elverişli 
a· ılde kullanılma:zsa belediye makine
ı..."'den İ<;tcncn netice elde cdilmi~ ola
"''a> 

.. ,. 11..ıra, ı ihtil-nca göre sarf etmek. az pa· 
'ıı .ı.~ <,;ok ~ görmek ve hazan da parasız 
la!0rnıck iyi bir belediyenin ı.:ok h i 
'-

1 
l'llınak zorunda olduğu mm·nffakıyet 

~ ttrıdır. Harp , aziJ.·etinin dışarıdan 
tj~ lllak iınkiınım vermediği ıjeylcri içe· 
~·t'n temin etmek, ~aratmak mc,·cuda 
titı lttıa ı Jah etmek, belediye elini şclı· 
' en uz;ık, en ücra kö clcrine kadar 
'-f tnıak \'e her ~e, her ı,:eyden ev' el 
~e kın ihtilacını, rahatini. istirahatini 
~batini giiz öniincle bulundurmak 

ır. 
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J Ingilizlere göre • 
•. ••-t_Cl_Q_ . ._,_, ID-·-·-IP-l_f_ (• 

Sivastop l 
ve Ker 

' tehlikede! 
Almanlar Moskovada 
biraz durmak mecbu

ri yetinde kaldılar 

Rıı.slar 'J'ulada yanan 
şehrin dış lıalelerine 

felılldiler-
Londra. 3 (A.A) - lngiliz gazete

leri Kırımın Ruslar tarafından tahliye 
edildiğine dair Alman kaynaklarından 
verilen haberleri teyit edecek vaziyet
te olmamakla beraber Simferepol ıeh
rinin zaptı haberini doğru buluyorlar, 
« Deyli Telgraf> §Unları yazıyor : Na
zilerin hem Sivastopol, hem de şimali 
K·afkasya eahilinin karşısında kain olan 
Kereç' e <loğru ilerledikleri anlaşılmak
tadır. 

Moskova bölgeainde Almanlar, bir 
çok hücumlardan sonra biraz durnıak 
zorunda kalmışludır. Yalnız Tula böl
gesinde Sovyct kıtalan alevler içinde 
yanan şehrin dış kalelerine çekilmek 
zorunda kalmışlardır. 

siv ASTOPOI. MUST AH KEM 

Londra, 3 (A.A) - Simferepo1u bir 
harabe halinde bırnkan Ruslar Sivasto· 
poln 30 kilometre uzakta bulunan dağlık 
ve firıznlı kısımı çekilmişlerdir. Vivasto
pol da Majino hattı gibi i.iç sıra istihkam 
kusaklnriyle ku atıln ıstır. 

Enkaz yığını haline gclnlİ§ zırhlı 
harp uaııtalan 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Sovyetlere ~öre Al
manlar ağır zayiat 

v~riyorlar 
--0---

Moskova, 3 (A.A) - Sovyet öğle 
tebliğine ek: Düşmana insan ve mahe
:ınece ağır kayıplar verdirilmiştir. Dün 
Kalenin cephesinde faaliyette bulunan 
bir Sovyet h:ıva birliği büyük bir dUş
man motörlil kolunu dağıtmış, 200 den 
fazla Alman öldürmüştür. Bir çok kam
yon tahrip etmiştir. Doncç Tula istika
metinde Sovyet kıt.alan asgari, 500 düş
man subay ve eri öldürmüş ve kırk kn
dar tank da tahrip etm~ir . 

. Cenup bölgesindeki sarpışmalarda da 
iki Alman piyade taburu ~~ha. t:Cfilmiş 
ve 16 tank ve on top alınmıştır. 

---#-.ıı.JTıN'4- • 

Amerika F inlandi..ya • 
ya ihtarda bulundu 

Vaşington, 3 (A.A) - Eğer Finlan~ 
diya Birleşik devletlerle dostane müna
sebetlerini idame etmek arzu ediyorsa 
Sovyetler Birliğine karşı askeıi harekl
ta derhal nilıayet vermesi lAzım geldiği 
Birleşik devletler bUJrlimeti tarafından 
Fin hUkUmetine ihtar edilm" ir. 
~~c.....,..~ tlt:'-..C'.o~ 

Bir nehirden geçi§ 

~ -·-· .. ,_ .... 1 ·-----.._._._...., 

İ Sovyetlere göre ~ 
v~·-·-·-·-·-·-·-·-· --·-·-... • 
Mo k 
rbı 

disafhada 
Almanlar cenup cep

hesini yardı, fakat 
durduruldu 

--o-

Alınanlar Moslıoua 
cephesine yeni ıı1111uet· 

ıer getirdller
Moskova. 3 (A.A) - Dün geceki 

----------------- Sovyct tebliği : 

l•-A·j;·;~i~;; ~~;e · 1 t~ ~:;h!c~~~~~~!~~ ~~ 
"'°' pışmalar bilhassa Kınında şiddetli ol• ··-·· ·-·-·-·-· . ·-·-·-·-·-~ 

Kırımdaki 
Ruslar 

parçalandı 
53175 esir, 230tank, 
218 top tahrip veya 

İğtinam olundu 
-<}---

Merkezde Kurtk 
. şehrine girildi .. 

Bcrlin, 8 (A./'.) - Alınnn resı .1 tc}):. 
liği : Kırımda mağlup edilen düşman 
Alman ve Rumen te~ckküllerinin sıkı 
Uıkip ve tazyiJ...'i altında biri Sivastopol. 
diğeri de K<:rç yoluyle kaçmağa çalışan 
iki gruba ayrılmıştır. Düşnınn kıtalannı 
knçrrmak için kullanılacak gemilere hü
cum eden tayyarelerimiz topyekun 38 
bin tonilatoluk on ticaret gemisi batır
mış ve diğer 14 gemiye de ağır hasar 
verdirmiştir. Diğer tayyarelerimiz Si
vastopolu, Yalta limanını ve Kerç bo· 
ğaziyle Karadenizin şimal doğusunda 
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JngiLız hücumları 

Napoli ve Paler
mo altı saat 
bombalandı 

İtalyan şehirlerine ve 
Bingaziye tonlarca 

bomba atıldı.. 
Maıtaya bir akın.. 

Londi'a, 3 (A.A) - Hava nezareti is· 
tihbarat servisi tarafından bildirildiğine 
göre ehemmiyetli İngiliz bombardıman 
tayyare filoları tarafından dün akşam 
yapılan ve altı saat süren hücum esna
sında Napoli ile Palermoaya tonlarca 
bomba atılmıştır. 

Napolide bir torpil fabrikasiyle bir 
tayyare fabrikasına ve bir gara isabetler 
kaydedilmiştir. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

muştur. 

Moskova, 3 (A.A) - Bugün öğle ili.e
ri neşredilen Sovyet tebliği : 

2 - 3 son teşrin gecesi Sovyet kıtalan 
bütün cephe boyunca düşmanla çarpış
nuşlardır. 
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Bir batarycı diı..: ıııana· ka-rşt -faaliyete " 
geçmek üzere ... 

Son askeri vaziyet 

Sivastopol pek 
yakında dü
şecek ~ibi 

Almanlaran Moskova 
önünde biraz duruşa 

belki de yeni bir 
taarruz icindir 

Radyo gazet~ine gÜre MoSkovaya 
karşı yapılan Alman taarruzu biraz. Y8" 
vaşlamışa bcn:z.İyorı;a da bunun bir ha .. 
zırlık devre!!inden ileriye gelmesi muh
temeldir. AJmanların yeniden büyült' 
hamlelerde bulunmalarına intizar etmek: 
lazımdır. Herhalde Alman komutanlığı 
Moskovanın zaptını temin için her şeyi 
yapacaktır. Bununla beraber Moskova• 
nın bugünlerde hemen düşeceğini san
mamak la lazımdır. Çünki Sovyetlcr de 
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Bir ı-hire taware 1ıücumunu göateren temsili resim 



SAHİFE 2 
:m 

TARİHi ROMAN Yazan : Şahin Afıdaman 

-- l\"ahallebicivi bilir§İn! 
Gevlterli hanım, !'ayyar zadeyi ııerede ve nasıl 

9ördüğünü anlatıyordu •.• 
••• 1 .... 

Sık sık değistirdiği genç ll$1kların kol
ları arasında çıll:mcn bir sefahat hayatı 
süren Gcvherli hanım babasından k alan 
bütün servetini bu yolda tamamiyle erit
mişti. 

1ştc biribirinin ardı sıra. tabii yalancı 
bir serabı andıran bir çabuklukla, bir 
çok yıllar gelip geçnı~ti ... 

Gevherli hanım şimdi çökmüş. tama
miyle ihtiyarlamış bulunmakta idi. Ner
ôe bir zamanlar Az3k delikanlılarını ya
kan mavi gözlü, ateşli genç kız? .. Ner de 
bu dişleri düşmüş, bir kadide dönmüş, 
pörsfunüş kocakarı ytizil? .. 

Eğer ilk kocası Sefer bey mezarından 
kalkıp da Gevherli hanımın yanına gel
se, şimdi onu aslfı tanıyamazdı .. 

Bu kadar çökrr.üş ve iğrenç denilecek 
bir derecede çirkinleşmiş bulunmasna 
Tağmen, Cevherli hanım, gençliğinde 
olduğu gibi o ateşli icadın ruhunu hala 
muhafaza ediyordu. Sevmek ve sevil
mek zevkini şimdi bile tatmek istiyordu. 

* T ayyarzadeye ait hatıralarını zihnin-
Cle toplamağa savaşan Cevherli hanım 
bu iti bltlrmf.t olmalı lci yeniden söze 
batlayıp Mehpareye dedikl : 

- Sana bunu evvelce de anlatm1'
tım. Tayyarzadeyi bundan iki ay evvel, 
biiyük c;a,..da, Kalpakçılar baıındakl 
bir mahallebici dükk.inında gördüinim 
vakit birdenbire bana bir hal oldu. Cön 
lüm bir akar su gibi derhal ona kayıver 
'dl. 

Mehpare. kmm... Bu mahallcblci 
<!üklclnını sen de bilirsin... Hani, senin
le bir kaç defa oraya gittiydik. Kadın
lann oturması lçln kefesli bir yeri var. 
İtte ben burada. kafesin yanına otur
muştum ve kafesin deliklerinden er
kclderln oturduğu taraf eyice görünü· 
yordu. 

Aman allahım ... O ne kaş. ne göz .. 
Kirpikleri adeta aürmeli gibi görünmek
te idi. Fakat bunun sun'i olmayıp kud
retin eliyle böyle sürmd i yaratılClıkları 
besbelli ldJ... 

O daklcada tutuldu~um dalgınlıktan 
bildim ve yediği keşlcülüfukaranın pa
rasını verip dükkandan çıkan Tayyar
ndenln arlcaııından hemen bizim lı:ah
ya Ferhat aiayı ko turdum. Ak,ama 
<loiru Ferhat bu gencln hüviyetine dair 
bana latedillm malumatı getirdL.. 

Ta)'Yarzade yqlı bir anaıılle biTlikte 
Toplcapı aemtlnde bir evde oturuyor. 
Seal çok gOze1 ve musikiye de vakıf ol· 
<luh için hlnendelik yapannıf ... 

K&hyanın getirdiği malumat araıın
<la beni en ziyade sevindiren nokta onun 
henüz evlenmeyip heklr bulunduğunu 
öğrl'!nmelı: olmuttu. 

O g(ln olan biten bütün lılerln te
ferruatı en ince çlzğilerlne vanncıya 
kadar hali zihnimde mahfoz hulunu· 
yor. 

Bunlan anlatırken derin bir heyeca
na dü~n Cevherli hanım, besbelli yo
rulmuş olmftlıkl birdenbire durdu. ellnl 
knlblnin üstüne götürdü ve onu bastıra
rak her zamankinden feıla bir çabuk
lukla çarpmasına mani olm:ık istedi. 

Demin hanımından tiddetli bir tek
Clir işltmit olan Mehpare lse yeniden 
böyle bir muameleve u~ramamak lçln 
söze hiç kantmıyordu. Kocakarının an· 
lattı~ı masalı dinlemekte devam edi
yordu. 

Vakıa bu masal baştan sonuna kadar, 
genç kmn su gibi ezberinde idi. Koca
kan, ilc.l aydanbed, geceli gündüzlü, va
kitli vakitalz. hemen her saat ve hatta 
dakika başında ona hep T nyyar:zade
(Jen bahsedip duruyordu. Sık sık tek· 
rar edilen bu hikaye, beyaz bir kağıdın 
üzerine çizilen satırlar gibi. Mehpare· 

nin hafızasında kuvvetH b ir İntıba bı
rakmıştı. 

Cenç ku: Tayyarzadeyi asla görme
diği halde. şimdi bu meçhul genci hü
viyetinin bütün çizgilerile tanımakta 
idi. Cevherli hanımın yaptığı bu telkin· 
ler neticesinde Mehparenin zihninde 
genç b ir delikanlı haya1i doğmuş bulun
makta idi. 

Hiç görmediği bir adama ait olan bu 
hayal geceleri ı.:-enç lm:.ın nıyasına gire
ni zamanda Mehpare içinde kıskanmak
cek mertebede onu işgal ediyordu. Ay
tan miitevellit bazı acılann peyda oldu
ğı.ınu da sezmeğe başlamıştı. 

Neteltim, şimdi kocakarı yine Tay
varzade hikayesini anlatmağa başlar
ken de Mehpare gönlünde müphem bir 
sızı duyar gibi olmuştu. Fakat bunun 
tesiri uzun sürmedi ve genç kız içinden 
kendi kendisine dedi ki : 

- Amma tuhaf şey hal.. Tanımadı
itını vabanCJ bir erkeii anası, belki de 
büyük ninesi yerindeki bu kart karıdan 
kıskanmak bana hiç yakışır mıL 

Hem elin delikanlısı benim neme ge· 
rek !.. Yüzünü bir kerrecilc bile olsun 
'!;Örmedim. Eğer Tayyarzadenin mideşi 
kaldırıp bu cadıya tenezz.ül edecek olur
sa n da kendisinin bileceği bir İş ... 

Böyle aüşünen Mehpare biraz önceki 
<'ibi şuh, hoppa ve neşeli tavrını yeni
den takındı vegülümııiyerek CeVherli 
hanıma : 

- Bunları cariyeniz hep biliyorum, 
dedi, kendinizi bu kadar üzmeyiniz ha
nımcığım... Siz bu işin hallini dervis 
Mahmuda havale etmediniz mD .. O 
şeytanı $?İzlendiği vcrden çıkarmak ça
resini bile bulur. Cavet iş~iizar, ber• 
rikli bir adamdır. .. Ergeç Tnyyarznde
yi kandırıp muhakkak sizin yanınıza ge· 
tirir ... 

Ve Mehpare birdenbire lafı değişti
rerek 1' nnımına dedi ld : 

- Bu gece bir nıya gördüğünüzü 
demin söylemiştiniz.. . Fakat bunu an· 
latmadınız. Hayırdır insaallah ... 

Ruyanızdıı acaba Tnyyarzadcyi mi 
gördünüz> .. 

Cevherli hanım bu sefer de yine uzun 
bir ah c;ektl : 

- Ah kmm... Benim ondan batka 
bir.Uini düşündüiüm var mı) Ruyamda 
onu S?Örmem de başka kimi görebilirim. 

Biliyorııun ya).. Dün gece biraz er
ken yatmıştım bqımı yastığa koyup 
gözlerimi yumar yummaz derin biT uy
kuya vardım ... 

Cevherli hanım burada birdenbire 
sözü keadi. Biraz dü~nceye varır (:tibi 
ıtöründükten ve ruyasını anlatmağa bat
lamak için hani(i yoldan yürüyeceğini 
zihninde tasarladıktan sonra devam et
ti : 

- Ruyamda gördüm ki bizim sara
yın bahçeainde, havuzun kenannda du
ran bir sedirin tizerindc oturuyormu· 
şum... Havuzun ııularına gökyüzünde 
oarlryan ayın gümüş ışıklan karnımuı ... 
Sanki o dakikada havuz erimiş ıı:ümiiıı
deo ibard parll'lk bir madenle dolu gibt 
görünmekte idi ... 

- RfTMFJlf
tTtZAR : 
Dünkü temkamızın birinci bendinin 

virmi sekizinci satırında bir ibare atla
~arak dizilmiştir. c Cerçektlr > kelime
sinden sonra gelecek olan c la1anız ya
lan söylüyor> cümlesi sehven unutul
muştur. Ayni zamanda ikinci bendin 
eltmış beşinci satınndaki hastl'llığın 
scvri > ibaresl de c ııırri » suretinde di
zilml.ştir. Daha bazı yanlı!!lıklar görül
mÜ§ ise de bunlann karine ile anlaQtl
ma!ll mümlcündür. 

Okuyuculanmızdan özür dileriz. 

Deniz Gazinosunda 
Bil AKŞAM KARMEN PADİ .PROGRAMI ... 

"5::,..sazu •»P!A 

e 

Bir Hatıra uğrunda! 
- ıo ••• YAZAN : UÇ YILDJZ 

Bu ailenın kazaııeı pek azdı ve Selami 
beyin pek eski elbiseler taşıdığı gözilme 
ilişti. 

Yemekten sonra, bulaşık yıkamak için 
Edibe hanıma yardım etmekle beraber, 
Eroldan kalan elbiseleri kocasının kabul 
edıp edemiycceğini sordum. 

- Elbet hanımcığım, bunları kabul
den niçin utanalım? Bu sayede çocuktan 
daha iyi geydinnek ve beslemek imka
nını bulacağız. Hal böyle olunca ... 

Bir kaç gün sonra. Edibe hanımın ya
nına geldiğimde onu ~öz yaşlan içinde 
buldum. 

- lzmırde d ıb a n çok hasta! dedi. 
B u ~örmek istiyor. Hatta kocası yol 

parası bile gönderdi. Fakat bilmem ço
cuklan ne yapayım? 

1çimdeıı doğdu. 
- Çocuklar için Uzülmeyiniz, dedim. 

Ben onlara bakar ve yemeklerini de ha
zırlarım. 

Çehresi sevinçle ışıldadı! 
- Ah, sahimi söyliyorsunuz, hnnım

cığun? Bana bu iyiliği yapar mısınız? 
Seyyahatinin devam ettiği tam on gUn, 

ailesile meşgı.il olmak benim için hakild 
bir zevk teşkil ettl Hakikt bir kadın ol
öuğumu ve bir kadının hakiki vazifesi 
olan ev işlerine kendimi v€'rdiğiml his
c;ediyorum. 

Yemekleri buı bır ıhtimamla hazırlı-
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ş ili 
Cumartesi günü 

7 -16 yaşındaki 
çocuklar sayı

lacaktır 

L 

HABERLERİ 
,,Balıkesir" deki facia 

Dr. Salihettin beynin
den vurularak nasıl öldü? 

------<>------ -~~~-,..--~---~~--

Her aile, evde bulunsun, Hadisede ismi geçen Osmanlı bankası müdür 
bulunmasın çocuklarını vekili B. Niyazi Bakioğlu şehrimize geldi, gayri 

yazdıracak-. mevkuf olarak h akkındakl tahki· 
Önümüzdeki cumartesi günü memle· 

ketin her yerinde 7 - 16 yaş arasındaki 
çocukların sayımı yapı]acaktır. Evler bi
rer birer gezilerek bu işe ' ·az.ifcli kılı
nan muallim ve memurlar tarafından 
sayım tnmam]anacaktır. 

Sayım gününde çocukların evde otur· 
malan ve memurları beklemeleri mec· 
buri değildir. Memurlar evi ziyaret etti
ği zaman sayımı yapılacak çocuklar ora
da olsun olmasın. memurun soracağı 
suallere evde bulunanlar tarafından 
karşılık verilmesi mecburidir. 

Sayım işinin rnuvaffakiyetle başanl
ması ve memurların vazifelerinin kolay
laştırılması halkımıza teveccüh eden 
milli bir vazifedir. 

Sayım hazırhkları son safhadadır. 
Kız Lisesinde alakadar memurların i11-
tirak.ile yapılan toplantıda kendilerine 
izahat verilmiştir. Salon memurların ta
mamını istiap edememiştir. 

Tütün pi:yasası bu ay 
sonunda açılacak 

Tütün plyasa11 vekaletten gelecek 
dlrektlfe göre bu ay sonlarında açıla
caktır. Alıcılar şimdiden heveslidir. 

-------

kata devam edilecek... 
Dünkü sayımızda telgraf haberlerı ediyor. Buraya çıkılınca vaziyet dcğ~i

arasında Balıkesirde kıskançlık ytiziln- yor. B. Bakioğlunun beyanına nazaran 
den müessif bir hadise cereyan ettiği ve Dr. Salahettin odaya girdiği zaman 
had!senin Dr. SalMıettin Çetinsoyun ölü- ayakta durarak tabancasını çıkarıyor ve 
mü ile neticelendiği haber verilmekte Bakioğlunu koltuğa oturmağa icbar edi· 
idi.. yor. 

Balıkesir Cümhuriyct müddeiumumi· FECİ AN 
liğinin ve zabıtnsının yaptığı tahkikatın 
ilk safhasında, iş!n kaydedildiği şekil
de cereyan etmediği neticesine varıldı
ğı zannedilmektedir. Hnttii hadisenin 
kahramanı olarak görUlen Balıkesir Os
manlı bankası müdür vekili B . Niynzi 
Bakioğlu serbest bırnkılmış ve İzmirdc . 
ki ailesi nezdine gelmiştir. 
VERİLEN TAFSİLAT 
Bu hususta verilen tnfsilit şudur : 
Dr. Snlfıhettin ile B. Nivazi Balıkesir

de ailece tanışmakta ve s;k sık aile top· 
lantılarında diğer dostlariy]e birlikte 
buluşmakta idiler. ATada en ufak bi.r 
sui tefehhlirn b!le yokken son günlerde 
Dr. Snlahettin nedense refikasmı kıs· 
kanmağa başlanu.~ı. Dr. Salfıhettinin rc
fikasınm ve B. Niyazlnin ifadelerine na
zaran bunu icap ettirecek bir sebep or
tada mevcut bulunmamakta idi. 
HADİSE AKŞAMI 

İ.şte bu esnada Dr. Salfthetlin ziyaret 
maksadını iz.ah ediyor. Karısını kısknn
dığını ve aralarında yakınlık mevcudi· 
yetini iddia ediyor. ~~!inde tabanca bu
lunan ve hiddetli hiddetli konuşan Dr. 
Salabettin bu sırada kapının açılarak 
kahve getiren hndemen!n içeriye girdi· 
ğini görünce tabancnsmı ir.diriyor ve ba
şını kapının soluna çevirerek : 

- Çık dışarı, defol. diye hademeyi 
azarlıyor .. 

Bu vaziyetten istifade eden B. Niyazi 
Bnk.ioğlu Dr. Salahettinin arkasından 
kollarını sıkı sılaya tutuyor. Doktor 
bundan kurtulmak için elindeki taban
ca ile birlikte hamleler yapıyor. Kurtu
lamıya~nı anlayınca tabancalı elini 
göğsünden yukarı doğru çıkararak ar
kasındaki B . Niyazi ye ateş ediyor_ Fa
kat çıkan kurşunun kulağının Ust tara~ 
fmdan girerek beynini parçaladığı ve 
duvara saplandığı görUlilyor. Hadise akş:ımı Dr. Salahettin ı·cfika· 

siyle bir milnaka,,c;aya tutuşuyor ve re-
Ôde mİ S cezo evinden fikasını bir odaya kllitliyel'ek O;;ınanlı 

.. hankasına gidiyor. 
B. NİYAZI HAKKINDAKi 
TAllKİKAT 

i/ti mahkum kacfı Gecenin saat on buçuğunda Bankaya Hadisenin mahiyetine ve hadise ye-
• giden Dr. Salahettin müdür vekili bay Tinde yapılan keşfe nazaran B. Niyazi 

Ödemiş cezaevinde bir fira.r .hndiscsi Bakioğlunu bankadaki müdtiriyet oda· hakkındaki tahkikatın gayri mevkuf 
olmuştur. Evvelki gece saal ıkıyc çey- sında ziyaret ediyor. Orada bulunan olarak devamına karar verilmiştir. HA· 
rek ~ala, hırsızlık™! iki s.cne on ~Y v.e hademeye kahveler ısmarlanıyor. discnin yakın günlerde daha ziyade tc· 
20 gun hapse m~~.um Kıra~ n~yesı- Hademe odadan çlkınca Dr. Salil.hel· nevvür etmesine intizar olunuyor.. Bir 
nln Tombullar k?yunden . Htiseym oğlu tln B. Bakioğlunu bankanın üst katın- iddiaya nazaı·an hAdise gecesi Dr. Sala
Mehme~. Arslan ile tehdıtten ve sahte daki ikametgah kısnuna çıkmağa davet hettinin içki kullandığı da anlaşılmıştır. 
nUfus cuzdanı taşımaktan 2 sene ve 4 ay :er..r.--..r--:c.~...--.oxıcr..oo:rJ.:.~:r..r.r..r.J.Y....o:ı-J.::>CY....ococıacı~,-..oceıcıcıOCOOQ 
hapse mahkftm Kuşadnlı Mustafa Tulu- ZABITA 
nay gardiyanı bularak helnya götilrUl- _· ___ _ 
melerini istemişlerdir. 

Hapishane gardiyanı iki mahkQ.mu ko
ğuşundan çıkararak i&tedikleri yere gö
tUrmilş, fakat uykusundan yeni kalktı
ğından liylldyle neıaret etmemiştir. 

Bundan istifade eden ikl mahk\lm ha
pishane avlu duvarından yandaki evin 
bahçesine atlamışlar ve kaçmışlardır. 

HAdise anlaştlınca hemen takibine baş. 
l~tır. Mahldlıriların yakalanacak
ları muhakkaktır. 

-------
SELÇUK KOY 
Konağı yapdıyor .. 
Kuşaduuun Akıncılar nahiye merke

zi olan Selçuk k5yilnde yeniden inşası
na karar verilen köy konalmm temel 
atma merasimi yapılmıştır . .Merasimde 
köyliller de hazır bulunmuş, Cümhuri
yet idaresine ve hUkUmete karşı sevgi 
tezahürleri yapılmıştır. 

-~--

Oğıeetnaen Nalıll 
Foça merkez okulu öb'ebnenlerinden 

Bn. Vedia Göktan Teklrdaiı merkez Na
mık Kemal okulu öğretmenliğine tayin 
ed i lıni.ştlr. 

-------
BERGAMA YOLU 
i111aaıı Ulılle edlldL 
Bergama yolunun 102 ve 106 mcı ki· 

lometrelerindeki 29000 nralık şose tn
mlratının -ihalesi vilayet daimi encüme
ninin dilnkü toplantısında yapılmıştır. 

-----
MESU'l' BİR İZDİVAÇ 

•• 

Olümle biten iki feci 
kaza ve bir cinayet oldu 

15 yıqında bi,. çocalı 'yaşındalıi fıardeflnl, bir 
lıöylü de domuz sanarak, yurddaşını öldürcW .. 
Bayındırda ölilmle neticelenen mlies- Riza Kara~ hakkında adliyece tah-

sif bir kaza olmuştur. Harmandalı kö- kikata başlanmıştır. 
yilnde isk~ edil~ muhacirlc~en Riza Diğer bir kaza da Torbalının Çapak 
Karataş, e1ındc buıunan toplu bır taban- köyünde olmuştur. Bu köy halkından 
c:ayı kurcaladığı sırada nasılsa. ateş al- Mahmut oğlu A7.iz Ters avnı köyden Ali 
dırmışltr. Çıkan kurşun kardeşı Musta- oğlu Hüseyin ŞenyilzU, ·Domuz bekle-
fa Karataşın sırtının sol tarafına isabet k ld v d .. ı•V• gilrill u il 
etmi~ ve ağır surette yaralanmasına se- me te o ugu sıra a ışıt ıgı t ze-
bebiyet vermiştir. tine Domuz zannetmiş, karanlıkta av 

Yaralı hastahaneye nakli sırasında ha- tüfeği ile ateş ederek ağır surette yara
yata gözlerini yummuştur. Kazanın faili lamıştır. Zava1lı adam bir az sonra öl-
15, ölen Mustafa Karataş ise dokuz ya- müşlilr. Adliyece tahkikat yapılmakta-
şındadır. dır. 

SUala arcqtırdması 
yapıldı.. 

* 
Son gUnlerde cerh vak'alarının art· 

makta olması emniyet mildUrlüğünün 
nazarı dikkatin: celbetıniş ve şehrimizin 
muhtelif yerlerinde yapılan silah araş· 
tınnalarında altı adet bıçak ile bir ta· 
banca bulunarak mUsndere edilmiştir. 

Karde,ıne talJanca 
He ateş etmiş-

J200 llraJdı Uistilı 
çalmqlar-

ismct~ bulvarında Lastikçi Hüse· 
yinin yanında çalışmakta iken iki ay 
önce işine nihayet verilen İskender oğ
lu Yusuf adındaki çocuğun, bakkal Hak
kı ile müştereken muhtelif tarihlerde 
Hüseyinln dükkaruna girerek 1200 lira 
kıymetinde otomobil lastiği çaldıkları 
şikuyet edilmiştir. 

Akşam gazetesi muharrirlerinden bay Turanda Menemen caddesinde 71 sa-
Ccmalettin Bildik ile Akhisar hususi yılı evde oturan Ömer oğlu Cemal kar
idare fahakkuk memuru B. Abdullah de.şi Ömerle kavga c~, kardeşine ta
l'avuzun kerimesi bayan Ncmlihamn bnnca ile ateş etmiş, fakat kurşun isa
nik.iih n düğünleri Akhisarda yapılmış· bet etmemiştir. 

Llstiklerdcn bir mikdarı zabıtaca bu
lunmuştur. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

tır. Mesut olmnlaruu diler ve tebrik Cemal hakkında kanuni muameleye 

Karallurunun Hoca lıö· 
yünde bir cinayet 

qlendL 
ederiz. başlanmıştır. Karaburun kauısının Ho{'a Eğlen kö-

yordum. Feriha ve Doğrul bütün düştin 
celerimi ve bütün zamanımı amışlardı. 
Fazla olarak ta onlan sevmeğe başlamış 
tun. Bu sebeple annelerinin bu kadar 
çabuk döndüğüne adetli müteessir oldum. 

* Gelişinin ertesi günü bize geldi. Çok 
sıkıntılı bir hali vardı. Ablasından yine 
fena bir haber aldığını zannettim. Hal
buki daha iyi olduğunu dün söylemişti: 

Tereddutlü bir sesle söze başladı: 
- Nesrin hanımcığım ... Size mUhim 

bir şey söylemek istiyorum.... İzmirde 
bir tanıdığı ziyarete gitmiştim... Ayni 
binanın üst katında .. Zevciniz oturuyor. 

Yerimden fırladım! 
- Kaya mı? Kayanın adresini biliyor

sunz demek? 
- Evet. hatta onunla karşilnştım bile. 

Bir dahaNazilliye gelmiyeceğini size söy
lememi istedi Boşanma davasını sizin 
açmanızı rica ediyor. Size daha fazla bir 
şey söylemek isterr.ezdim. Fakat bilmeniz 
dahaiyi. Bu evde bir kndın da var. Ve ..• 
Kan k~ diye gc;iııi}wlar. 

Yer, ayaklarıınm altında titredi. Kal
bim duracak sandım ve elimi boğazıma 

-götürdüm. Edibe hanım bayılacağımı 1 Faknt o dakikada en az elimden gelen 
sanmış olmalı ki derhal bir iskemle g<'tir- şey dinlemekti. 
di ve beni oturttu. - Nasıl bu kadın? Deye sordum. 

- Böyle yeise kayılmaymız, cesaretle - Ben görmedim. FnKat duydu&ruma 
hareket ediniz ve onu tekrar ele geçir- göre, biraz fnrfara bir şeymiş ... 
mek için ne lazımsa yapınıL Fakat ne !çimde bir isyan ve kıskançlık ocağı-
yapmalı ! Elden ne gelir ki! nın tutuştuğunu }tls.getUm. Hiç bir zaman 

Dakikalarca sessiz, aksUI'amelsiz dur- bu derece ateşli bir gayı: duymam1şbm. 
dum. Fakat bundan sonra ilk aksUl'ame- Derhal kararımı verdim: 
lim beklediğimden başka oldu. Kendimi - Tam eşyalnınu haz.ırlıyacak kadar 
azim dolu hissettim. Sagdan sola dola- vaktim var istasyona gidiyorum l 
şiyor, havayı sıktlmış yumruklarımla Edibe hanım bavulumu hazırlamak 
yarıyordum. Hiddetle bağırıyordum: için bana yardım etti. Fakat elleri be-

- Kimse Kayamı benden alamıyacak- nimkllerden ziyade titriyordu. Ancak, 
lır! O kadını öldUrUrUm da kocam1 ona bu başka bir sebeple idi: bana yalvan-
hırakmam. yordu. 

Edibe hanım endişeye dUşerek beni - Sükünctinlz.i muhafaza ediniz. Yok-
teskine çalıştı! sa size her şeyi söylediğime nadim ola-

- Yalvarırım, sakin olunuz hanımcı- cağım ... 
ğım! Ne söylediğinizin farkında değil Bu seyahatimdeki azabı hayatımda bir 
siniz! daha çekmeyeceğimi Umit ederim. BiltUn 

- Nasıl değilmişim! Ben Kayayı sev- başıma gelenlerden yalnız başıma mcs'
dlğiml ve onun ellinden alınmasına mil- ul olduğumu tamamen unutmuştum. Bil
saade etmiyeceğimi biliyorum. Boşan- tün kabahatı cötekine> yilkleyorduın. 
ınak ha! Katiyen boşanma~ı kabul E.>tml- Onun bu dakikada belki de Kayanın kol-
yeceğim. ları arasında olduğunu dUşUnerek tam 

Edibe hamın tekrar ediyordu: manasile deli oluyordum. 
- Dlnle~·iniz ... Dinleyiniz... - BlTMEDl -

az -
lzmirin Yeni 

Beled·ye • • 
eısı 

Şerefli ve cğır vazife• 
sinde en $ağlam muvaf• 
falııyeı unsurlarına 
dayanacalttır •• 
• BASTARAFI 1 İNCİ SAHİI<'EDE • 
Bir belediye için en kötii miilahaı; 

ııKliri rlcrccede mm·nfrak olduk, arb 
fazla bir ey yapmağa ihtiyacımız kil• 
madın müffihazasıdır. Türkiyeniıı hiç b4t 
şehrinde \'e hele lzınirde böyle bir 1118· 
lahazaııııı yeri olmıyacağı şiiphcsizclir .. 
İzmir dünküne na7.aran dnha ınantOl'1 

daha temiz, vasıtalan daha bol bir fi' 
hir olmu tur. Fakat kısa<:a mamur, tr 
miz \"C vasıtalan bol bir schir olm&Jd.911 
henüz pek uzaktır. 

Yeni Belediye reisimiz.in omuzlartıl' 
yüklenen vazife, yannki İzmiri dildi 
f mıirlc veya belediyecilik bakımı~ 
ihmal cdilm~ her hangi bir şehriınbıJI 
değil, ehircilik nnanclcri içinde hiç ... 
mazsa bir nesilden beri yaşamış p1' 
şehirlcri;\·lc mukayese ettirmek ve bd 
mukayesede )iiziimüzii kızıırtmaınaktu'• 

Ba~· Reşat Leblebici oğhından çok şe'! 
istediğimizi biliyoru7* Fakat yapamlf'" 
cağı ve yapaıwyaca~nıız bir şeyi ~ 
miyontz. nu kohıy bir iş değildir. f'l,Jllit' 
de betcdiyecitiği ana yollardan alıp .,. 
rin her tarafına sokmak her vatandaŞ' 
- sclırin hangi mP.hallesinde otunırst' 
ohırswı - belediyenin himmetini ve 11.r" 
lığını hissettirmek. daima ;\ npmak. dal· 
ına y:\ratmak ve durmadan <.-alışmak ... 
zımdır. Belediye reisimi7.clen bunu .,_.. 
liyor ve ~·eni vazifesine başladıit sırabo 
kendisini itimat ve sempati ile setiJllh· 
~·oruL. 

Y.A. 
-------

Şehır meclisi dün 
toplandı 

- BASTARAFI t lNCt SAHlFEOE • 
meclisin gösterdiği teveccühe ve itiın'" 
da teşekkUr eylerr.lş, Dr. Behçet UzUt' 
çizdiği yolda sadakatle yUrüyeceğini ..,. 
meclisin müzaheretiyle muvaffak olm•• 
ğa çalışacağını beyan eylemiştir. . 

Buwla.n sonra ruzname mucibince 11"' 
ya.set divanı seçilmiştir. Şehir mecliJl 
birinci reis vekilliğine avukat B. M~ 
Birsel, ikinci reis vekilliğine Dr. Mitha 
Orel, belediye dnimt encümenine B~_~; 
Muzaffer özgen, NUsret Ziber V€' ~ 
tplikçi seçilmişlerdir. 

DR. BEHÇF:I' UZA SEVGİ 
Teknik encUmenlcr de seçil::liklcn soıt" 

ra belediyenin bir senelik mesai rap0f'll 
okunmuştur. Dr. Behçet Uzun imzasını 
taşıyan bu son rapor okunduktan sonra 
mecliste Dr. Behçet Uz hakkında uıu• 
süren sevgi tezahilrleri yapılmıştır. B!. 
ÇQk aı! Dr. Behçet Uzun meziyetlel'1P" 
ve belediyedeki :neşkür çalışmalardl' 
övmüştür. 

BEHÇET UZUN BOSTU 
DlKtLECEK 
B. Sadi İplikçi tr.mirin münasip bit 

yerinde Behçet Uzun bir bU!tU dikitrnr 
sini ve İzmirlilerin doktora karşı şUtcrt'I 
borçlarını ödemelainl teklif ebnlştird. 

Bir çok haUpler lehinde söz söyled ..... 
ten sonra bu teklif kabul edilmiştir. _ ... 

BUstlin şeklini ve yerini tesblt etıDP 
Uzere bit· komite teşkili muvafık gt>MJl· 
m\.lo;tUr. 
ŞÜKRAN VE TAZIM 
TELGRı\FLARI . 
Şehir meclisi CUmhurreisi ismet :tnö-

uüye, başvekil Dr. Refik Saydama, dr 
biliye vekili Faik öztraka ve parti gr 
nel sekreteri Fikri Tilzere şükran ve tr 
zim telgraftan çekilmesini de kararlat' 
tımuştır. 
M~lis hafta sonunda toplantılarıoJ 

devam edecektir. ---Fi AT 
Mürakabe komisyonu 
Fiat mtirakabe komisyonu bugiln toP" 

lanacaktır. Komisyonda muhtelif ial' 
ınaddclc.rinin fiatleri görilşiilecektir. 
-----------------
Sfngapur etrafında 
yeni ıedbfrler-
Singapur. 3 (A.A) - Son gtinlerd' 

hükümet Malezyaya g!decck veya or:; 
dnn gelecek yolcuların yalnız Singap ;ı. 
ve muayyen bazı yerlerden tayyare 
barckeU hususunda yeni emirler vet· 
miştir. 

yilnde müessif bir cinayel işlenmişt~İ 
Köy halkından MUslim Keskin ile ay'; 
köyden Abdullah Ergilç arasında çık'v' 
münakaşa kavgaya müncer olmuş ul· 
neticede Müslim Keskin bıçakla Abd 
lah Ergüçü iki yerinden ağır sıırette y•· 
ralamıştır. t• 

Yaralardan biri knlp nnhiyesinde 0 a 
$1uğundnn Abdullah dört dakika sonr. 
hayata gözlerini yummuştur. Suçlu t~. 
tulmus ve hiid:Seye adliyt?ce el konıJ 
muştur. 

Cinayetin bir hiç yüzünden işlentJl~ 
olınası, köy halkı arasında teessür uYaJ'I 
dırmıştır.. ~ 

~JCO"'~~ 
Kısa Hizmetlilere 
tZMlR YERI..t ASKERLtK ŞlJ

BF.StNDEN: 
337 doğumlu ve bunlarla mua

meleye tabi bu sene ve daha evve~
ki senelerde nıektepten mezun ° -
uş kısa hizmet hakkını haiz ehli· 

yetnameli veya ehliyetsi7Jcrin ?.c6: 
le Yerli Askerlik buşesine mur• 
caatları, müracaat etmeyenler hab~k 
kında kanuni hUkUmlerin tat ı 
edileceği ilAn olunur. 
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1 Beş Damla Kan i 
S k •'azı.yet ................... -................... Al'RİKADA HARP 1 düşman topçusunun ateşi hafif surette 

on as eri ., : 4NKARA RADYOSU E azalmıştır. Kum fırtınası faaliyetini tah-
- BAŞTARAFJ 1 İNCi SAHİFEDE • S B U G ()' N K V p R O G KAM S Roma, 3 (A.A) - İtalyan umumi ka- dit etmiştir. Bir İtalyM ke~if kuvveti 

bütün gayretlerini csirgemiyeceklerdir. • •11• 111 u 18•- ............. ' rarglihının :resmi tebliği : kollarımız tarafından esir edilmiştir .. 

.. = 
~111111111111111 [~~~.>.'~!~~~~!~;! ·~-;~~1 •111111111111111 N 

Bunun iç.in Mosk.ova etrafında bir çok 7.30 Program ve memleket saat ayan, Şimali Afrikada topç\lJlluz Tobrukta Hudut bölgesinde kum fırtınasına rağ
günler daha kanlı muharebelere ihtimal 7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 §iddetli faaliyette bulunmuş ve düşma- men keşif kollar.uun faaliyeti bafü su-
vermek icap eder. Mü.zilt pL 8.lS Evin saati 8.30 - 8.45 MU· nın hücum teşebbüsleri püskürtülmüş- rette daha fnz.la olmuştur. 

Moskovayı c.cnuptan tehdit eden şid- zik pl. 12.30 Program ve memleket saat tür. Bizim savaj keşif kollnrımız bir çok 
detli muharebeler bütün hızile devam ayan 12.33 Müzik ; Şarkı ve türküler.. Kahire, 3 (AA) - Orta şark tebliği : noktada dü§Jllanla temasa geçm4 ıve 

• y AZAN : FREORİK DA \1İS 
etmektedir. Almanlar her gün artan sa- 12.45 Ajans haberleri :IB.00 Müzik : Saz Libyada Tobrukta bütün kesimlerde düşmana kayıplar kaydettirmiştir. 
yı ile tank ve rnotörlü vasıtalan harba eserleri, Semai, ve şarkılar 13.30 _ 14.00 

l'f!lacle lıanJar içinde ~tan adam, bıı dnay!tı~r 
111.tiıesi i~inde hiç Jıinuenin alılına gelmem~tı-. 

sokmaktadırlar. . . . . Müzik pi. 18.00 Program ve memleket 
Almanların gece de harp ettık1erı bil- saat ayarı 18.03 MUzik : Radyo salon or

dirilmektedir. Almanlann bu hareketi kestrnsı 19.00 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 
Moskovaya bir an evvel ulaşmak için Memleket saat al'an ve ajans haberleri 
büyük gayretlerini göstermesi itibarile 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 Müzik ; --- ıs -· 
dikkate ayandır. Muhtelif şarkılar 20.15 Müzik : Amatör 

Stang : j - Hiç şüphesiz knp~n Bru~, kendı- Dün gelen haberler arasında Alman· u· 21 oo z· t ~-1-.:_: 2110 11•u··. 
ki işk k ıd - an O el 'l H k f d k" K •- saa ... . ıraa «1Avı.uu • ~n - ?>ıihayet, bu meçhul caninin ·m sine ·ence yapanın . ım o ug~u · ların r ı e ar o arasın a ı orı.K "k 

19 19 
.. ik ed bi 

llld ....... u o""ğren~. r.._.:J: '"e ......... din •--·--4·-, kıı.ının da :..:"encm.·c ugraına· k"' . . ld kl h b . zı : ve uncu asır muzı e ya-
~ ~ :ıA:U1 • .......... ......,~ ....... • ~ ~,, mev8un~\.g~rmAışl 0 ul an a :

1
n. '-arli: tından 21.30 Konuşma (100 sene önce 

;ışı ucuna çömelerek ölünün başını çe- .smdan korkarak hastaneden kaçmı..ş ~:c dır. u ~urın man ann zoru ı c 1ş~ ] rd ? ) 
2145 

M •. "k· KHi-
~. Bır' -bıta memuru elektrik fene· müzede Liyonclin harcki'ılmı tcccssus_ mümkün olduğu gibi, Hnrkofta oldu~ ~asık TUynkşıyo .. ?,.~·22·· .30 ·M lukzı t. t 
~ ,.... 'b' So 1 f d ·• k cJ•t • Sl r muz.ıgı cm e e saa ....,.. lŞlğını bu bnlı çehreye doğnılttu etmek iste~~r ... G:_tti~in~ görünce, yanı ın ı vyet er tora ın an ,er c ı 1nı.. . hab l • bo lar f tl . 
't bir loda mezar binası içindelcilerin rnpurun sahıbı Kolınsm işkence :ıltında olmn.sı ihtimali de kuvvetlidir. Artık ayan, a1.~s er en, rsa • ıa en.: 
~ şu isim çıkb : öldürüldüğü bu gece, zm-allı mecruh bundan sonra oenuptaki Sovyet ordu- 22.45 Muzik pl. 22.55 • 23.00 Yarınki 

- Liyonel Danhaın!- kaptan kendi evine koşmuş ve Liyetay1 lannın M03kova - Tolu - Don nehri hat- program ve kapanış .. 
~t, burada ıintihar ederek ölmüş himayeyi dü~ünmüştür. Fakat yaraları· tı üzerine çelcilmlı olduğu kabul oluna
~ tllfize müdilril idi: Yeşil Buda hey- nın tesiriyle kızının e\-int' !mdar \'ara- bilir. Mamafih Moskova radyosunun 
ı..;:- k ·· ·· d d .. ·· ı lmıs verdi;;i bir haberde Almanların y~ni ~i getirirken katledilmiş olan Jak mamtş ve ·apı onun e uşup nayı ,,-
~ bn ... ::ı .. kardeşi Liyonel Dan· tır. Nihayet_ geçenler ..• ın. ~{ı~_da!: ka1d:- mevzileri nrdıiı söylcnrnt.. fakat hu 
~idi. Bu ~yctJer silsilesinde şu Ana nlnuş \'e I..~yetaya goturülmuştur .. M~· varmanın ıhanği noktada olduğu bildi-
!..~" 1 d ı_ d :1- t rilm~m;stir ~ hi" bı"r kimsenin aklma gelmemi~ ze mü ürünün .. upısın a ""'np anın goz 
~ .. 1bu b l b t t KIRIMDA ı:ı_~ı.. knp~ı ~~ b se~ e. ~u;ınr ~ır.ha Almanların Kmr:n üzerindd.:i basa-
~~- derin hayret içinde, Liycta, De· D e . in u en, ıse enn · rılnn artık tamnmile aydınlanm•ş bulu-
~ L!L.2 __ bire : kilci bir iuıht idi. Stang mahcubiyetle k K 

·uu-aen d T : R b •. nuvor- Alman ordulan <gerQC ·ten n·ım - Bakınız'. dedi.. başını önüne eğ i; .ı..dycta, n cngu..a • • h d w _ 1 JI)" 
ı. L.ı herzll\hmı C'cnu a ogru acmı.,..ar. 1m-Qir ko"şede korkunç bir manzara gös- hayret \•e takdirle ucı..ı·tı : .1- • 1 · .1 <:\' 

t.... .: ' b ferepo} sr.nrini ı.şga .rtmi-uer ve -lvfls-~. burada '--fa --.ll- hau 1l·ır tu- - Bay Rabengut, size gizli hiç ir scy K ı.... o Kil ~uua aıa topol önlerine varmışlardır. ınmdaki 
' •ç bUl~an bir insan iSkeleti var· yok! dedi.. harekat tahmin ettii:rimiz gibi inkiımf 

• - Görülüyor ki b~ adumı~ ~·aptık1an ('t•ni.,ıır. Simdi Almanlann sıkı baskısı 
~olis müfett!şi : cmayetler nncalt camlere bır C'C!Za ola- altında blım So,•ı•et nrclusu iki lkısmn 
.- Jak Danhamın, Liyonelin kardeşi- rak yapılmıştır. ıwrıl1'rek bir koldn'll Ke:-et;, dii{ı-r \.:ol-

llirı iskeleti! -dedi.. Kardeşinin katillcrfac c~d~en çok ağ~r dfl'l Sivactopol iııtihmı-tin,. çf"kilm--k-
~tif t.e : \"e korkunç eczalar vermıştir. Kn_rdeşı- tedir. Fakat "n dol?nı ola., bereket, Ke-

...._- 'Yeşil Budanın içinde mahut :tıkır- nin katledildlğini bilen Llyonel .~!r he· rcc iizerinc C'"'l<ilmektir. Sovvetfor icin 
-vı,...... ~dedi. def için çalışıyordu : Çok sevdı~ı kar- rnühim olan. TendMvo cih•ti,.de1ci .a~T 
ıt. })()lis mUfettişi Stang. iskeieti ince· deşinin cesedini ve yahut hiç olnw-u:sa bomt7. lo:•cmmı llcapııtmaktu. Fabıt ıhu ~-
~ inceye tetJcik ettikten sonra : kemiklerini aile mezarlığına koymak ... timo1,. cı .. rı•t•lc: :ra"'fl"m'" <1,..:ri1'4>lliT. 

- Şüphe yok, dedi .. İşte topal baca,~ı! Nihayet J~ k~ikler:_ru bura>·~ .. ika- KARA1)f.ıNt7r\S::. ıHA.V4. 
ltahengut: dar getlrebıldı. Bızıın mudahalem17. u.ze- HOCIJMLA.RI 

- Şimdi her Jel' aydınlanıyor; her rine gömmcğc mu,·affak olamadı. Şım- Hava. hıı.rdc.i••nıf' Ukif"t merkezini" 
~ ~nel Dmlham. ikincl ihbar mektu- <li iki kardeş te, Danhaın hanedanı~ın ~.mıo c~oh~1nde. l(ınmda toplanm" 
~ da almış ve kardeşi.tün katilleri- son iki evladı da buraya gfünülccektır.. .olduV,ıı ~öriiliivor. f.n :IOft gelf'!:-ı ~a~.r-
~ .._lerini ~miş, ilk ıolaralt Uıy- Dedi.. . lcre !!';;..... Alman ha~ \;u~tlen. IKı-
~ ~Ü$ hundan sonra diğerlerini Vyeta. Dedektüe ~ nmda Rus bıvvetl~nnın kurtanimabt-
S:a. Ye kardeşinin cesedinin ne - Bay Rabcn.gut, babanu!ı y~nıı:a ~- nru t-:nin icin ~öndcrilmi~ ?!a" ~rni-
~lltunu anlamak için de onlara müt- deceğim.. Zavallı}1a bu ncliceyı btldir- lell hueıı"! ~tmı~. on ge~ bııtlrrrn$ 
"'lf ~ler yapmıştır. dedL mc'k istiyorum. Bay Slangın bana refa· ve 14 ~~ıyı de _ba~ra twra~r: Ay-

- 11.lbuki mt!ı9ele çok basit ;di.. Ka- kat lütfunda bulunacağını umuyorum, nea d11 Ka~dentz ıst~l Ön~ lıman-
~ cesedi Budanın iç.indeki gizli yere dedi.. J,.rma ti!\ ıırııT havzı hueumlan yapı1m!Ş-
~ - Güfo güle.. Beni bazı bazı habrlı- tır.. . . w • • 

....._ ~l :iıpıa.n Bruksun da Liyonel yacağınızı umabilirim. değil mi?.. J eımu7.un Sıvıı~opola doı?ru . ınkı-
~llına izah edemedi!i nokta bu idi.. _ Size knrsı minnettarlığımın derece- f<l!J rtm• .~r oidU2lına Almanlar 1sııre.t 
t~ 1 Danh b • d•v• i S:nİ SÖylİyemem ki Ctl""'PktPdırlf"r. 
~· .ıH aı:ıın 8~. ara ~ !gın ·.Rahe gut, kızın ~zünil .qni bir hare- Sivnstoool'ıın müdafaası. Odesa ve 

iv... Uş, fakat çıkbğını gorememışti: . . keti ~sti • cuı güle• Dedi 1 f"ninnorl\d oibi UEUn ~ürmiyecı-k ~ibi-
\ı.i.. ..... bara indiği .zaman da Ja~:~~ G e la "-e.d ·k e ~ ··· ·· clir S,..hri., deni7 tarafının müdnfaastnA 
~~ve fakat .SBd~ kanlı u.u: 

1
• ~k. ~ gı eı ren ·"---·-• dedi ıni~h,..t1 .. clı, miidaf~a.<u da kuvvetli ol-

""'lt - su ne yapaca~.- ·· L _ _. kil R 
~-:-~ Ben Ben ., Benim ~'Olum büs- eavdı Pu.Jcov ben:l!n•"'Olm Ql' en ı~ 
.~ Stanga !babrak ; . _-: ·~ d ~mı... · lkuvvetl•n ge_miJ .. r'J,. Kmm edasını ter-
~ V'ah zavallı babacığımt. Hıç kaba- bü~ ~ 8 ır... b" k.. • d kendi l,: .. decekl!"rl yerfl,. .Sivastopo1a. top1anır
...__el.nadıir halae ne laular işkence i ve mezarın ıı: osesın e kud- '8r ve nTf'dll mür\afo7\~enn" ~evam f"der 
i~ ,. mha~t katil olmak şijpbesinc sine bakan. A - dı - Oı - m1 - ran - • ı-~:ıı· o 1 b L - - bir kmm bV-
~ ;:- "T"msi~ baktı eTIJt.. oıınun " l!l"Rl:>eT ~t! ~·· ret• c gu u _ S O N ~ Yet:ll"rln yine b1.1T11.ve oeAiJ .. rek mödaftt-
~: ... •ı:ııcıcıcıcıı::ır:ır:ıı:ııaı:ııcıaıcıı:ıı:=aı ~,.,. devAm .. tmel~n de lhd:leni1mf'z de-

--. =ı:ıı:ıı:ıı:ıanoı:ı cıı:ıı:ıcı:ıcı•ı:ıcı.,coc:ıccrAGaHcır:ıou; ne • : 2ildir. AncA'k .,u kuoırvetlenn müda~"-
~QIVG /nailteretlen Franıada çok buyalı sının 1>·nıı: ~yıf ol~ca~ t.'hm~" _ed!li-

7 e f ~ ıvor. En d~u ~ anca\. onunuo:-
6ir talepti! oolundu tezahürlerde yapı aı deki ~nler gö.terecektir. 

~~AUY! 1 IMd SAetıı'EDB - müsaade eltnesi tezahüratın muazzam tZMfR ~C-LEJltVF.StNDEN ~ 
~ g&ı&ıUnae tutu1mas lhun ge\en mahiyetini göstennektedir._Bu ~bmcr ı _ tnönü C11cMesin1n Pnligon 4töp
~ 1'ıD1tta sarihth'. :Dt!Jmaa.a mub.e- t.czahürat sırasında neşredilen :kı fa.r:I ırü -~ "fh turiRıtik yolun ıbaş1an
lııııııı..:. ~ we Alman haıy :makmeslnl resml tebliği yalaolrunaktadır. Bu tel>- su ~~ ! ı a;en l60 ımetre bo,aakl 
~ ..a....tmak """"' fazt hpıı ı:.:ı.1-1- biri~ bölgesine ait olup gıcına 1Qlaar o an . 
....._ ~~ıı ~ en • ça ~~· . . . . . . • 11osenin paket ta"lariyle esaslı tamuı. 
~ Obaen bir t.aleptıe bulun- Pnriste, dığerı de Vışıde neşredilmiştir .. r. . 1 . ""d"_, .. w .. _ _ıen 35 lruro• mu-
ı....~ lılemleketim.. ~·'"--ela iisml · 'de .......A"I i ebliğ h ik." ,·en ış erı mu UnU$rllno v ~ ız "~'kendil Vışı ne~·ÇS.11 en resm t er 1 lcabllinde tedarik edilecek keşif ve prt-
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ÜZÜM 

518 S. Süleymanov'iç 
83 M. Beşilcçi 
81 Hamdi Alpman 
60 B. Tevfik Nazlı 
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T. iş Bankası 
Küçülı rasar~af hesapJarı ı94ı Uıramı~e plcbu 
KF.ŞİDELER : 4 Şubat, 2 MaTJ&, 1 Alustos, 3 ikinciteşrin taribJerinde yaptlır 

IJ'I iKRAMil'ELERİ 
1 adet ZOOO liralık - 2000 Lira 
3 adet 1000 liralık - 3080 Ura 
! adet 750 liralık - 1508 Lira 
4 adet 509 tirahk - 2000 lira 
8 adet 250 liralık - %000 Lira 

35 adet 100 iirabk - 3500 Ura 
81 1ldet 50 Uralık - 4000 Lira 

300 atlet 20 liralık - 6000 Lira 
Türltiye iş BANKASl'na para ,-ahmı.nlda yalnız para lWrikUrmil v~ faS 
a1nue olmaz, ayni amanda talliniri de dcnemif OltVSUDU.. 

T. C. Ziraat Bankası 
KaraJsq tarlld : J-

Sermayesi : IOCLOOO Tltall Ura._ 
Şube •e ajan adedi ~ 262 

'Zinııl ve tkari l9er nevl a..ka muameleleri 

PARA BlRIKTIRENLERE 28.800 LiRA 
tKRAldYE TEPECEK 

7..iraat lmıkaıada kumbuab w lhlııar.ı& ıt:umnf tı ;h ••• • • (llt 
ıl!nm b.:.luuıil1ra semıde 4 defa çeldJeoek br'a ile ..... 1 ' ı .... 'l/lft •· 
remlye aatıttlaca\t'br : 

' Adet l..OOI UrUak '-• Llla 
' • llO • ... • 

' . - . ı.. • 
... • 191 .. .... • 

Ht .. • • S. • 
120 • .. • .. • 
lBO • .. • .... • 
OIKur;~ıparalaırlllr sene 1.sJocle 11..a. aPla ...... 
~ lkrımiJe çlktılt ıtakdircle ,Jtlzae .ZO fmlll\Yle ~. 

(Kar"ala .. eenede 4 Clefa, ~ 1 Harlru 11 :ErlUl. 11 BidlıciUDun J l Mut 
tarihlerinde çekilecektir.} 

2'•e Orta olnılu Mlldiirlü.jtinden : 
Okulumuzda münhal olan 15 lira maa~lı lı:ai:i,pllğe ~da1d .pr.tht: dahiliııu 

müsabaka .ile ıblr memW" .alınacaktır. 
1 - :Memurin bnımmıun 4 neti maddesinde ıvar.ilı ey.safı lıaiı bnlwnmü 
2 - Mecburi askerlik: vazifesini ifa ~ bulunmak. 
3 - Orta okul mezunu olmak. 
tmtihan nir'Jı:çe, Meıtamatı1t ve 'Daktiio&n olınal: ıüzere 12 .1lmıcit.U ~ 

§amba gün6. mat J1.4 ete o'ku1 muaiirlBğU nde y.çilaca'kbr. Ta°lV> ol.anlamı ...,..._ 
dakl veSikalar.zyle 'J:ıirlikte müracaat etıne1eri ilin o1ımur. 

A - Hüviyet cüzdanı. 
B - iki aaet 'ftSika ~. 
c - tyt aunım kltıih. 
D - ()ku1 ıatplomnı. 
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-

E - Askerlik ıtethil vesikut. 

Jllcmıet 15111 20000 lZ - i.i Hl 1it 
Urfa--... U80 .iL5H "1. • 111 iZ 
Tosya pidac1 HM 1:219 46. ~ 41 l85 
Şeker toz 1400 1.581 47 . 50 S3 G 
.ıA~ ~ D.ibm w R:örler mUessesesinin 941 mali yih amtiyacı içüa yu-

~le 1rıç ~ c1aba ~~ e- b&lgede general ~ ~ ~- namesi Yeçlıiyle l:al)ll'b zarfiı elna1tıaeye 
~ halp ha1inde imip gıDi muamele tan davetten ahalinin habersiz oldugun~ konulmuştur. Kesif bec1c1i l 3408 lira 
~tedJr • .llaıp illm mevcut ıra'kıahn bildirmekte idi. Jnn Da~k bayramı \'e.Sl· lı8 kuruş muvakkat teminatı 100) lira 
~ ~Wıbti bir şekilde~ lesiyle de bu ne\~i tebliğler neşredilm~- 66 lkanıttur. ihalesi '5/1 H941 çarpın
~bir hareket olecakb..r. ~ hü- Ü.. ba günü saat 16.30 dadır. 2490 sayılı 

mınt StCJ:Lt 'ItCA1UtT MEMUR- kanu ,,....ıı ~ Wem a. anadde*le aanp 'Ç'ikmachtmlmı 1.fıl2.'-M'l tm1hlne 

~ hu ~ ~·~ Domin~·on- Diğeı- taraftan ~ muarini ami- kanunun tarifatı .clahilinac ltazırlanınış 
l-~ Amerika ile garupn~. ral Dadan '\'f! dahiliye :nazın ~ton ifa teklif mektuplan ~nle «inii azami saat 

W...,.~ 3 (AA> -:- ~1.er ~~!!' De Brinonun Paristl!n V":ışiye muvasalet- 15, 30 n kadar encümen Tiyasetine veri
~ mubabiriain öğreodigıne ~ !len. kayde değer. Kat'i bir tahmin milin- lir. 

LUl'.ruNDAN: bc1ar bir v :rar'fw.h we ~ammi ımuc.iDince ıteliDine fhie eaftecei'tir. hb!k-
Saim Dirlik ticaret Unvaniyle hm1rae lilerin l>u müddet zarlmcia zıhhat w ~'D'lllll'l'em.'t~ m1tt:;A-

Balcı.1ar içinde Abacıqtlu barıında 6 ıw- kil_'_dmmisy __ · ~oaumuu ____ ımiiraca ___ 1rt1ım __ ilin_.el __ mmr __ · _____ m __ lf_m_sr, __ 
maralı nağazaaa .malısulltı arzi)te vesair ,_ 
ticareU.yle ~al eaem. Saim Dirlı'ld.n 3ş
bu ticaret ünva:nı dcaııet bmın11 lril
ktimlerine göre Sicllin 4065 numarasına 
ka,yıt ve tesc::ı1 edildiği nmı ohnur. 

458 (!339) 
a ~ cep Aafi D 5 ti 
41 &'hne .clenür çti'buk '180 10 49 

la:.. ~wn Bü;yflk Britanyadan. Fin- kün olmamalda berabe2-, ha1k1n general z - lnc:iraltındaki dere 7.atağmm te
~a, Macaristan ve .Romımyça harp ~lun davetine icabetinden ileri gel- mizlettir.ilm~ ıve b.w tedbirler aluun~
-..__ ~ istediği balrlandaki :ha:ber diğinl bydebnek lwmdır. 81 i~i. f' en işleri müc!!ür1ü~ündeki lceşıf 
~doğrudur. Bu haberin esasi Af. Londra, :! (A.A) - Fnınsız hududun- ve şartnamesi "'reçlü.Yle ac;ı1c eksiltmeye 
~ tahakkümü altında bulunan .dan •Ta~•mis• gazetesinin muhabiri 1conulmuştur. Keşif bedeli 482 lira 2~ tZMtR StCtllt T1CARET MEMUR-
~ de~·lctlerin ~·aya br~ )'Bpl· Fransadaki ihtiram dul'U$'U hakkında kW'Uf muvakl:at teminatı 36 lira 20 lc.u- LUOONDAN: 

Yu1carıaa w,azih ~ :De ~evazmı \Ve sa'tl§ servlsi ilan tahtasında cinsi ~e ..mllfre-
da'tlan ıayrı ayn göttterllen ~ -1ıipsiz -eşya'lar ~0Yll!M1 'lhrşem"be ogilnl 
saat 10 da s:ı.tışa başlanarak saat 116 .ya bilar :devam edileceği tış llıayefiemne. 
diği takdirde ferdası ı.Ouına ıgünü ae :sat wnınJ.acağınaan Ulip ıolan1ann ikıy. 
metlerinhı ":zde 7,'5 mis'betlııde ıpey ıa'"kçalamu ~tlücyet. vezneshıe yatır-

lıG.~ Almanya ile iş birliği ya~ şunları bildir.mektedir; Sıkı bir kontro· ırUftur. TallPlerin tı:mi0~•1 it :ba.~suı: Ahmet Akçağlılar 'ticaret ünvaniyle 
~arı keyfzyeti ile alakadardır. Sala- le ~bi olan haberler hududa geç gel- vatırara'lc makhuzlariyle .ihale tari.llı ola hmirde Mersinlidc Bornova caddesinde 
~makamlar şimru bu teklifi bütiln mektedir. Eakat yukarı Savua, izer ,re 5/J 1/941 ç~raaınba ıeilnii saat 16 ela 47 nuınanda bpekçi :ticaretiyle iştigal 
~eri ve .şümulüyle tetkik ediyorlar. En vilayetleri kasabalarından ekserisin- encümene muTacaa'tlan. 

6
) eden Ahmet Akçağlının işbu ticaret ün-

mı_yanlarm müzayedeye ti$tir.ik ettirilm'.zyeneı1deri · lluııur. 

~~l~yonlarla hu h~ isUşa:_e"l~ ya: de haUnn harp ölüleri. tıb~cl~ ön~~e 21 25 3' 4 443 7 (:227 "'ant ticaret kanuna hUkiimlerine göre 
\~.Ayrıca Amerikan hükumetı ihfümn duruşu yapb,ğı şımdiden ogre- el eli •• * ·a t .• ae siclin 4066 numarasına 'kayıt ve tescil 
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w.. Ql"jlal\Y81lln durumundan haberdar nilm:.Ş bulunmaktadır. - B e ye~ v.an a ~sın edildiği ilfuı olunur. 4590 (4331) 
""lltniştir. Londra. 3 (A.A) - Almanlar tara- eçık olan memunyetlere mUsa'baka ıile PULMOSİRO ~rükleri ıes'lrin eBen tecırll1le edil

.miı hir aii.ta1wanhr" 
fınd ea edil eh" ı . ba~---1- memur a1maca~clan lise 1"! orta :mek-

' 
h-· l ar: ! ~ s en ır ,_n1?e c:ınd a·ı;ı'lr tep mezunlarından ıaskerük fiili hizme-n gi tiz ücu m arı ~ lazız ıçın cnpo ~ı ısesın e. un r tini bitirm~ o!an'lann evrab mtlsbit.ele-

~ il ayın yapılmıştır. Baş pnpas aynı .zamnn- . 1 birlikte imtihan Gfinü olan 
l' .\Ş'rARAFI 1 tNcl SAHİFEDE • da bü: ~ransıilar için de dua etmiş ve ~_h;194ı tarihine mUsadif Oum.a günü 
~et-moda cll'ktrik fabrikas1ylc bir meras·mın ~onunda ma~cyyez çalın~- sabahleyin saat 9 da riyasd mabmım 
tıtııl deniz ~'}-aı.elerine mahsus nh- tır. Merasımde general Dcgolu ıhur nüracaatlan Iti?:umu llln o1unur. 

İta.ar ~iddctle bombalanmıştır. Fransa hava kuvvetleciııin lruınandanı m 4592 {2329) 
tı. _lYan gece avolan Na,poli üzerinda general Valin temsil etmekte ve başka --------------
~;lı.zlerin yolunu kesrneğe teşebbüs et- Fransl% subnylarJ da ha.zır bulunmakta r:ıı:ıı=,cıc=ı:ır:ıor:ıı:ı~ı:ıoı:ıı:ıı:ıı:ı'°~cıcıCı! 'rn-se de İngiliz tayyareleri i.islerine idi. 
~ ti erdir. Kudüs. 3 (A.A) - Harpte ölen veya 
,~r İn~liz ağır bombardıman \qy· Almanlar tarafından idam edilen Fran· 
'- ~l"! Akden~de gece yansı bir mih· sızlann ruhunu tiıziz için bugün Kudüs· 
~-~ gemisine muvaffaloyetle hücum te bir S.yin yapılacaktır. 
~ l~. AlQalttan en aşağı altı isa
~ lta~-dedilmiştiı'.. Gemi son iiefa ola· mişlet'dir. 
' °Rijı'\ildüğü zmruın hareketsiz b1r hal· Malta, 3 (A.A) - Resmt surette bil
~~ulUnuyOT ve kıç iarafından duman dirildiğine göre bazı düşman tayyare1e-

.__tlan çıkıyordu. ri pazar sabahı Malta açıklarında görül-

Aydında 

Dr. Feridun 
lzmiroR-lu 

Hiikümet balvanodald muayepe
banesinde lıastalannt h'bul edeT . 
Çarşamba günleri fakiT lıalka pa

rasız bakılır. 
tb_~a, 3 {A.A) - İtalyan umum1 ka· müşse de hiç biri s."\hili aşmamıştır. Da
~~n resmi 'leh1iği : Bingazi ~- ha sonra bir veya ild düşman tayy~ 
~ Yapılan 1l:f.r düşman hava akını ada üzerinde uçmuştur. 'Bunların 'ke~:f ;laı110C:.oı::ıocııoctı0eoo110r.1e:oc:ocıocıcccıoıN 
~~~ nda bir kaç ev hasara uğram$r. uçuşu yaptı'ğı zannedilmektedir. Tayya· 
~halitien bir ölü ve bir ço'k. yara11 re karşı koyma bataryalan bu t~e
~ ı._ .bildiıilmekteair. Bir hava mu- lere ates &<'mışlardır. 
bir ('i~i ~nda avcı tayyarelerimiz soııum IJe :Süuea.ş te 

b ~~iliz tayyaresini düşünnüşlerdir. ,.._m ... landı. 
~ ()6\1 Afrik:ada, !ngruz tayyareleri Kı- uv ani .. 

~haç iŞaretleri açık olarak göriilebilen Berlin, 3 (A.A) - Şimali Afrikad'l 
><bıas~rı hastaneye bomba ve mitral- Alman savaş teyyareleri Sonum yala
~ hucum etmişlerdir. Hastnned~ nında İngiliz kamyon toplantılarını <la-
~nlar arasında o1üler vardır. ğıtmıştır. 

Birinci sınıf mütehauts Oôktor 
Deınir Ali Kamçıoğla 

CUt ve Tenasül hastalıklan ve 
ELEKTRiK TEDAvtLl!.'Rt 

Birinci Beyler Sokab No. 55" bmir 
EDııamra .Sineması arl:asnda sahalı· 
lan ..._. katlar hastaıannı kabul 
eder" 

DOKTOR 
ustr BORAT•~ 

SAt;UtK VE ŞEFKAT YUKDU 
Karantinaaa Ywtız'lepc sokağı 
No. 12.. 'Her ,gUn ıhaStalannı blml 

ciler,, cuınarlcsi.. Fakirler mua}·cncsi 
parasıulır" (23%8) 

.,,._,.,. ;zı,... JfMctıdele l.rtas,onundan : 
160 - :V5 1.irıı ücretli lbir la'bonmlik 'lminhııldır. 7 111 / 941 tarlhinde istdtliler 

ımnıınila bir e'h1iyet !mtihanı y1tp1laca'ktır. 
Orta mektep mezunu olma'k ~1'ttu.'l.ıisan bilc.nle.r tercih olunur. İstelclilerin 

evrakı m~lerini '6/i l /41 tarihi akııamma kadar Bornova ziraat cmücaıkle 
ist~onuna :bir dilekçe ile ..getitllmed ilan olnnur. 

7( 1 1r9~1 cuma günü saat 1 O da imtihan müeucsemiz :aalonunc!la yapıla-
cakbr. 30 J 4 4i21 (2311) 

:!IHIUHJIUIHIHUlllllllUUIUllllUllllUUIJUlllllUHtHllfllllmHffflllllllllltlllllllltllllllllllllJlllllJt111ftlllftllllllUlllllfllHIHllllllllllllllllllllllllHHlllllll § 

1 ALT 1 N R ~~ YA KOL ON Y AS 1 : 
§ Ec:ıacı Kemal K. KOLONYA 
~ Alıtaıın ,alıeseri LOSYAON .. KREM~ 
~ l:ımirin sem6olr1 PODRA - RUJ ~ 
! aan'at harilran Alhnriiya lro"lıaau 1 
i(Hilil Eczanesi) bayramda, her lz-1 
! Bayram hedive- mir/;de • her yer~e ; 
E • • • ~ ltokacali zeok, san at 5 
~ lerımzı temın ve bedayi ~ 

'lı ""'IJ.ll gece bava kuvvetlerimize men· Süvcyş kanalı üzerine yapılan bir 
~ 1) t-tll'Jikler bir kerre daha Maltaaıı akında 6 bin toniH\toluk bir ticaret ge-

j edecektir serpecektir ~ 
TELEFON : :W79 (169) - :ı 

~-----· ·------'r 5 lllllllllllll41111111111111111111111111111111111111111UlllHllHllllUllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllll111llllllllllllllr: 1 ni7 o sunu bombardıman et· ı:-'si ballt"llmıştır. 



SAHIFE4 

· SİY ASI VAZil'ET 

Voroşilof ve 
Budyeni cephe

den avrıldılar 

Bu iki mareşalın yenı 
Rus orduları kura
cakları an/asılı yor . 

----<>--

~--ra-r.covanın müda~aas~ 
J ~ o 7a Rusya ille zia· 
$tvor ffbi gör""nüyor •• 
R d\ o •azete ine görP son yapıl. n b:ı

ıı d(' •i-:iklikJer hasebiyle Rus cephesı 
cımdi biri sima!, diğ('ri cen•ıp olmak 
fz e iki; c aynlmıstır. Şimrl c phe'iİ
nn Genual Zukof VC' c<.'nup <'t'p'ı sin" 
de Maresal Timocenko kumand. n ta;: in 
edilmiştir. Mareşal Voroşilof ile Mr.re
ş;.l Budyeniye cephe gerilerinde vazifr
ler \'l'rilmiştir. Bu vazifelerin nclt>r ol
duğu bildirilmemek1e beraber. yenifi"n 
ordular teşkili vazifesi oldui_'.,1\1 tahmin 
edilmektedir. 

Harbin başladığından beri mev~ut 
olan Uç c-ephede, şimalde Voroşilof, mer
kezdP Timoçenko, C<.'nupta Budyeni bu
Junmustur. Şimdi bunlardan cephede 
komutnn olan yalnız Timoçenko kalmış
tır. 

MOSKOVADA HAYAT 
Moskovadan gelen haberlere göre şe

hirde hayatın normal olduğu anlaşılı
yor. Her halde gazetelerin neşriyatı de
vam etmektedir. cMoskova ve vatan 
için> başlıklı bir yazısında Pravda gn
r.etesi Moskova müdafaa bölgesinde sid
detli harpler cereyan ettiğini, Almanla
nn her tilrlU zayiata bakmadıklannı. 
HitJerin miltemidiyen taze kuvvetler 
gönderdiğini ve kış basıncaya kadar 
mutlak bir netice almak istediğini. Mos
kov::ı civannda harp edenlerin tarihi bir 
iş gördüklerini, Moskova müdafaasının 
tarihe altın yazılarla yazılacağı ve her 
çareye başvuran Almanların mağlup 
edilmesi Hızım geldiğini, çünkü Mosko
v::ının yalnız bir merkez deği1, kutsal 
bir şehir ve bütUn Rusyanın kalbi ol
duğunu yazmaktadır. 

FtN, MACAR VE 1NGtL1ZLER 
Almanlara göre Finlandiya ve Macar 

kıtaforı da Moskova muharebelerine iş
tirak etmektedir. Bu sebeple olacaktır 
ki Rusya bu devletlere fngilt<'renin 
harp ilan etmesini istemektedir. İngil
tere hükümeti 1939 hudut1arını geçtiği 
takdirde Finlandiyaya harp ilan edeceği 
b:ıkkında bir ihtarda bulunmuş ise de 
h1\1a harp ilan etmemiştir. Londra ga7.<'
telcri Rusyanın bu husustn haklı oldu
ğunu belirten yazılar yaz..·1m;Jnrdır. 

RUSYA - JAPONYA 
.Japonyanın Amerika ile münasebet

leri gerg~şmektc devam ederken beri 
taraftan Rusya ile japonya arasında bir 
nevi uzlaşma ifade eden bir hudut an
laşması yapılmıştır: Rus hariciye söz
cüsü Lozovski bundan bahsederken 
Rusyanm mukavelelere değil, hareket
lere baktığını söylemiştir. Gerkçektcn 
japonya bir taraftan da Amcrikadan 
Rusyaya gönderilecek yardım mevadı
nın gelmesine mani olacak hareketler 
yapm::ıktadır. 

AMER1KA VE HARP 
Ruhen Ceymis Amerika destroyeri 

Alman taarruzuna uğrayan üçüncü 
Amerikan harp gemisidir. Evvelki dest
royer batmamışsa da bu üçüncüsü bat
mış ve milrettabının üçte ikisi de bo
b'Ulmuştur. 
Vaşingtondan gelen haberlerde bildi

:rildiğine göre bu hSdise, bitaraflık ka
nununun ilgası hakkındaki kanunun 
ayandan daha çabuk ve daha çok reyle 
geçmesini icap ettirecektir. 

iT AL YA - ROMANYA TiCARETI 
Bükreşten gelen haberlere göre ltal

ya kambiyo ve döviz nazırı ile Roman
ya hiikümeti arasında dikkate değer mü
zakereler olmaktadır. Bu müzakerelerin 
gayesi aradaki ticaret hacmini arttır
maktır. Son zamanlarda Romanyada fi
yatlar yük~elmiş olduğundan liret ile 
ley arasındaki farkın liret lehine değiş
tirile<"eği ııöyleniyor. Harp dolayısile bir 
cok lngiliz ve Amerikan sermayesinin 
Rornanyad n çıkmış olması hasebile 
Romanya ile İtalya arasında sıkı bir iş 
birliği ynpıbeağı da anla ılmaktadır. 
ltalyanın en fazla muhtaç olduğu petrol 
VI" toprak mahsulüne mukabil ltalya 
Romanyaya pamuk sanayii mamulatı ve 
ı;;air mnmı ]~ t verecektir. Bu hadise dik
Jrnt),. miit haya değer bir me,eledir. 
('linki ltRh' harice sermaye verebilecek 
bir dı nımdn deeildir. Ve ayni zamanda 
petrol ve toprak mahsullerinin ltnlvayn 
ihracını Almanyanın ne şekilde telükki 
t>dcccği sorulmağo de 'ter bir mcsclt."dir. 

-------
B. Ruzveltin oğlu 
mı1hafoza. altında 

Los \ncdos, 3 (A.A) - Sivil polis 
m murları reis Ruıveltin en küçük oğlu 
Jhon R•17vdtin Kaliforniyada Coron::ı
clakı evın. muhnfoz::ı altınn almışlardır. 
Jhon Ruz.veltin karısı ve 16 aylık çocu
ğiyle bu C\ dt' ıka-nct etmektedir. Bu 
te<lbirin , lındıgı muhalli gizli polis ser
visi "' fi tarnfınd<.n bildirilmiştir. Polis 
fımiri ço u- un k .. çırılmasına teşebbüs 
cdılecejıi hakkınJu bir haber dolaşıp 
dolaş'Tladı •ına dair sorulan bir suale ce
vap \ Prmemiş ve C\ in pencerelerini gö
:ıctlcdikleri sırada yakalanan iki kişinin 
beşer giin haps.:- mnhkum edildiğini 
söylemiştir. 

Amerihacla grevler 

Büyük b·r tay
yare fet.br·ka
sında 2rev teh

likesi var 
---0-

Ncvyork, 3 (A.A) - Harbiye neza
reti tarafından dün • nı n ıc.diler 
b!r rapordu Amerikan mılli ıniıdafaa sa
n~~iinde çalıc:an mn('lc tar. fmc; .1 yapı
lan gn vk rt> ait bir 1i tc bulunmd·tadı: 
B<ıhi ınc\ zuu sana; ıdc ç ı .. t 1 ıl. n tir 
dört milyon ı ciden ~. lnız 850U .ı 'nın 
i'itiraki; le imcl·yt' kad ı 2Z grc v ynpıı 
mı tır. 

KÖMf it MADESLl;Ri~DE 
Çc 1 k ana; iını b leme k bukımındr n 

hayati bir c hC'ınıni; <>ti ol• n mad n kö
müri.i ,.,:mayiinde grev tehlikesi ~u\ ak
kntcn halkdilmış olmakla beraber vaz:
:·c t oldukça hfid bir devrededir. 

Komiir madenlerinde işin kanunla 
kontrolü lehindeki cereyan gittikçe kuv
\idlenmektedir. Yani ayan fızası mem
leket işçileri ara!>ında fıhenk temin <'<1.1-
mcdikçe hüki.iınetin dış siyascllnc mü
temayil göı-ünmemektedir. Mister Le
vis, çelik sanayiini besliyen kömür ma
denlerinde tekrar faaliyete geçilmesine 
razi olmakla beraber milli tavassut kon
seyi tarafından işccilerin taleplerinin ka
bulü hususunda ısrar etmiştir. Şu tak
dirde davanın kazanılması ihtiımıli var
dır. 

TAYYARE .FABRİKALARINDA 
Nev Jersey vilayetinde kfün Beiz.:g 

tayyare fabrika ordunun işgali altmdn 
yeniden normal şekilde iş!Pnıneğe ba~
Ianuş bulunmaktadır. 
Ne~ork, 3 (A.A) - 150 milyon do

larlık Ingiliz ve Amerikan .siparişlerini 
yapan tayyare fabrikalarında baş gös
termek tehdidini aneden grev tehlikesi 
dikkati ÇC!kmektedir. Sanayi teşkilatı, iş
çilerin istedikleri milli tavassut konseyi 
t::ır::ıfınd:m tetkik edilmeden evvel grc 
ve baş.lnmamnğa karar vcrdiJderini kon
gre Gzasına bildirmişlerdir. İşçiler üc
retlerin ::ırtmasmı ve biitün işc;ilcrin sen
dikalara girmeğe mecbur tutulmalanrıı 
istemektedirler. 

-------

YENIASIR 

Royter muhabirine 
göre harp vaziyeti 

----
Almanlar Mos
kovaya yeni bir 

hamleye 
hazırlanıyor 

----
Sovyetler eskisinden 

den çok kuvvetli 
-----

BAZı YERLERDE OSTÜNLO;ı 
RUSLARDA 

1 ondra, 3 (AA) - Royter ajansı
nın Moskova muhabiri bildiriyor : 

SQn telgraflar Almanların Moskova 
üzerine yeni hamleler yapncaklarını bil
dirmektedir. Tula'ya yapılan taarruz
ların cenahları sarsımık tcı:ıebbüsii oldu
ğu anlaşılıyor. 

Sovyetler, eskisine nisbctle çok kuv
vetJidirler, geçen aydaki meydan mu· 
hnrebelerinde büyük tecrübeler edin
mişlerdir. 

Her şeyi beraberinde götürebilen Cr. 
Zikof ordularına karşı bir şey yapıla
maz. Almanların bir mevzie ynptıklnrı 
bir hücum, işçi müfrezelerinin en nazik 
bir zamanda müdahalesi ile püskürtül
müştür. 

Almanlar cephede bir yol açmak jçin 
tekrar hava foaliyetleriııue bulunmuş, 

Mihverin .. gemi 

ln~iliz tayyare
leri ~eçen ay 

103 v?pur 
batırdılar 

Londrn, 3 (AA) - İlk teşrin ayı için
de İngiliz tayyareleri şimal sularile Ak
denizde ~ i.iz üc;: mihver gemisi batırmış 
veya hac.ara uğratmışlardır. Mihverin 
eylül a:ot ı içindeki kayıbı yüz bir gemi
dir .. 

Bir havacılık muhabirinin kaydettiği
ne göre son iki gün zarfında Akdeniz
de yapılan harck:ıtın neticesi henüz bel
li olmaını!;tır \'C ilk teşrinde bir çok 
haller, ha\ a sartlnrı neticenin tesbitini 
zorlaştırmıştır. İlk teşrin içindeki hü
cumlan ayırt eden vasıflardan biri 
dört top ve ]2 mitralyözle teçhiz edil
m!ş Hariken tayynrelerinin artan bir 
nisbctlc kullanılmış olmasıdır. Bu tay
yarelerin teksif edilmiş ateşi bazı va
purları yakmak veya batırmak imkanı
nı vcnniştir. 

Son dört ay içinde dört yiiz kadar 
mihver vapuru batınlmıştır. 

-------
A!manyanın 
ltalyaya dair 

niyetleri? 
münakale vasıtalarına bi_r ço~ ta~ar Nevyork, 3 (A.A) - Forien Kores
yapmışlardır. Fakat tamır ekıplerı bozu- pondand adındaki Amerikan gazetesi 
lan demiryollarını hemen tamir etmek- yazıyor : 
tedir. Almanlar her ne kadar arazi ka- Naziler Avrupanın muhtelif cephelc
zaııınışlaı·sa da maniaları ve b:nlerce iş- rinde imkan nisbetinde çok mikdarlar
çinin haftalardan beri ha1..ırladıkları si- da İtalyan tümenini doğrudan doğruya 
pcrleri kolaylıkla aşamamaktadırlar. kontrolleri altında bulundurmak isti-

Merkezde Volobel ve Goroda günler- yorlar. Bu suretle Fransaya karşı bir 
den beri tefevvuk Ruslardadır. buçuk milyon harp esirini rehine olarak 

Kalcninde de Almanların ilerlemeleri alıkoymakla ihdas ettikleri vaziyetin ay-
durdurulmuştur. nini lüzumunda İtalyaya karşı dn tatbik 

---- edebileceklerdir. Fnkııt İtalyanlar bunu 
A me r; k ada Rus ya }' a anlamakta ve İtalyan genel kunnayı bu 

planın tatbik mevkiine konulmasına şid
y ardım düsüncelf!ri detfe muhalefet Ptmektedir. . -------

ln~iliz ve Alman Basraya muı .. ta- Yeni bir t:ıarruz 
hücumları zam seferler heklenıvor 

Şimali Fransaya, Nor· 
veçe ve ingiltereye 

akınlar yapıldı .• 
Londra, 3 (A.A) - Havn nezaretinin 

tebl:ği : Dün gündüz avcılarımız Fran
sa ve Man~ üzerinde devriye hnrckfıt: 
yapmışlardır. Dcmiryolları ve bir radyo 
merkezi bombalanmıştır. Dört avcımız 
dönmeınistir. 

Londra, 3 (A.A) - Hava na1.ırlığının 
haberler servisi Britanya avcılarının 
dün Fr:ansanın şimalinde dcmiryollarile 
mühim garlara hücum ettiklerini bildi
riyor : Avcılar bazı marşandiz trenleri
ni durdunnuş, vagonlarn tam isabet 
kaydetmişlerdir. Bomba isabet eden lo
komotiflerin yandığı görülmüştür. 

HOLLANDA VE NORVEÇ 
SAHiLLERİNDE 
Londra, 3 (AA) - Hnva ncznretinin 

tebliği : Hudson tipinde Sahil tayyarele
rimiz diin ~ece Hollanda ndaları accı
ğında düşman vapurlarına ve Norveç 
sahilindeki hedeflere hücum ctmi ]er
dir. Düşman gemilerine karşı alçaktan 
uç.arak yapılan hücumda bir sarnıç ge
misiyle bir iaşe vapuruna isabet olmuş
tur. Norveç sah!linde bir balıkyağı fab
riknsiyJc bi:r telsiz istasyonu bombalan
mıştır. Bir antrepo da bombalanmı~ 
da bombardıman neticesi görülememiş
tir. Tayyarelerimiz.den biri Ussiine dön
memiştir .. 

AL1\IAN llÜCU:\IU 
Londra, 3 (AA) - İngiliz hava ve 

dahili emniyet nezaretinin tebliği : Ay
n ayn uçan bazı düşman tayyareleri 
pnzar akşamı İskoçya ve İngiltcrenin 
doğu taraflarında baı.ı yerlere bombalar 
atmışlardır. Bir yerele hafif hasnr var
dır. 

Bcrlin. 3 (A.A) - ALl1an rc5-rni teb
liği : İngiltere etrafındaki sularda sav::ış 
tayyareleri dört bin tonilatoluk bir gemi 
batırmışlar ve altı gemiyi de kaybolun
muş addolunacak derecede hasara uğ
ratmışlardır. 

-------
Amerika bita-
raflık kanunu

nun tadili işi 

MUHALiFLER HEZiMETE 
UGRıYOR 
--0---

Vaşington, 3 (A.A) - Ayan hari
ciy encümeni reisi şu bcyanntta bulun
mu"'tur : 

- Bitaraflık kanununun ihtiva etti
ği bazı kayıtların koldırılmnsı projesinin 
ayan meclisince kablıl edilmesi ihdmal 
dahilindedir. Bütün millet dış siyaseti
mize kuvvetli yardımda bulunmakta· 
dır. Muhalefet rf'isleri hezimete uğra

mıılardı.r. 

tertip edilecek 
---0-

RUSY N M KARADENIZDEKI 
DONANMASI NE KADAR? 
Vaşington, 3 (AA) - Ncvyork He

rald Tribun'un muhc:birine göre Arne· 
rikan hükün)eti Rusyaya yardım olnrnk 
gönderilecek malzemenin eevkyatını ça
buk yapabilmek için Amerikan liman
larile Basra görfezi arasında muntazam 
bir deniz hattı tesis etmek niyetindedir. 
Amerikan istihsalatı arttıkça bu yol va
sıtasile gittikçe artml miktarlarda tank, 
tayyare ve top nakledilecektir. 

RUSY ANIN KARADENiZ F1LOSU 
Berlin, 3 (AA) - « Folki~e Beo

bahter > gazetesi yazıyor : Sovyct bah
riye halk komiserliği tarafından belli 
edilen rakcmlara göre Sovyetlcrin Ka
radeniz filoları şu gemilerden terekküp 
etmektedir : 

Bir eski tip ııafıharp gemisi, iki mo
dern ve bir eski tip kruvazör, 21 mo
dern destroyer, 6 eski tip destroyer, 50 
denizalb ve 50 sür::ıtli hücum botu. 

Alman ya İfÇİ arı yor 

Fransadan bir 
milyon amele 

istenilmiş 

Japonlar Çine yakında 
Rindiçiniden de 
saldıracaklarmış 

Çunkin, 3 (AA) - Mareşal Çnn
kay Şck'in siyasi müş:ıviri olan Ame· 
rikalı Oven Batmur dün buraya gelmiş 
ve şu beyanatta bulunmuştur : 

- Hindiçini ile Yunnan vilayeti ara
ııındaki hudutta vaziyeti bizzat teftiş 
etmedim. Japonların bu kesimde bir ha
zırlığında bulunduklarını öğrendim. Bu 
hücumu durdunnnk için Çin makamları 
icap eden letbirleri almışlardır. Yun
nan valisi ve vil5yeti halkının böyle 
bir hücuma mukavemete karar verdiği
ni söylemiştir. 

-------
Avusturalyanın 

harp ~ayretleri 
büyük 

Alınanların istihzaları· 
na rakamla c:evap 

veriliyor .. 
Londra, 3 (AA) - Avusturalyanın 

Londradaki mümessili Avusturalyanın 
harp gayretleri hakkındaki Alman istih
:uıJarından bahsederek demiştir ki : 

- Avusturalyada harp gayretleri Al
manyanın zannettiğinden ccok ileridedir. 
Hizmet eden harp ordusu 450 bini bul
muş ve harp ve mühimmat istihsalatı da 

---o- harbin başladığı tarihteki mikdarın yir-

F 1 k mi misli fazlalaşmıştır. Bu mikdar ya-
ransız ar anca meŞ• kında 60 misline çıkacaktır. Avustural-
gul yerlerden 15 bin yanın hava kuvvetlerinin mevcudu 60 
işçi bulabilmi$1er- bindir, gittikc;e de ~~caktır .. 

Londrn, 3 (AA) - Parisden alınan Avust~ralya ~asıfikte ~ulh ıs~er, fa. 
bir habere göre Hitler bir milyon Fran- kat ~arbın~her turlü genışlemesıne de 
sızın çalışmak üzere Almanyaya gönde- mfinı olmaga hazırdır .. • 
rilmesini mareşal Petendcn istemiştir. ,,,.,,.,. __ _ 
Fakat şimdiye kadur nncnk 75 bin iııci 
temin edilebilmiştir. Bunların da çoğu 
işgnl edilen mıntaka ahalisindendir. 

Fransız ve Alman mutahassıslarile 
De Brinon arasındaki görüşmelerde 
Fransadaki çelik istihsnlinin iki misline 
çıkarılması için çareler araştınlmakta
dır. 

-------
GENERAL VAVEL 
Singapurda müzal:~re
lerde bulunuyor .. 
Singapur, 3 (A.A) - Hindistandaki 

İngiliz ordusu b::ıskumandanı General 
Vavel yanında kurmay heyl'tine mensup 
subaylar olduğu halde Singapura gel
miştir. General V&vel uzak şark Jngiliz 
hava kuvvetleri başkumandanı hava 
Mareşalı Sir Bruk Paphan ve Çindeki 
İngiliz filosu başkumandanı Vis Amiral 
Sir Gofrey .L.ıyton ile görüşecektir. 

Singapur, 3 (A.A) - B. Dof Kuper 
dün Avusturalyaya hareketinden evvel 
Hindistan İngiliz başkumandanı Crl!ne
ral Vavel ile görüşmüştür. 

Ruzvelt - Kana
da başvekili 
konuştıılar 

MÜZAKERELER GiZLi 
TUTULUYOR 
--0--

Haydpark, 3 (AA) - Hafta tatili
ni Mister Ruzveltin misafiri olarak 
Haydpark'ta geçiren Kanada başvekili 
Makenzi King Oıtavaya hareket etmiıı
tir. Basvekil hareketinden evvel beya
natta bulunmak istememiş, yalnız şun
ları söylemiştir : 

- Her şeyden bahsettik. Birleşik 
devletlerle Kanadayı ilgilendiren bazı 
meseleler reisle yaptığım gÖrü§melcrin 
mevzuunu te,kil etti. Fakat bu hutwıta 
hiç bir teY ifp edemem. 

4 SON TES:r1IN SALI 

Türk Basın Birliği 

Birinci umumi 
dün fti>.nkarada 

kongre 
toplandı 

Kongre reisliğine Hasan Reşit Tankut ~ecild._,, 
Birlik reisi murahhaslara ziyaiet ver i.. 

. ~~n~~ra,. 3 (A.~) - Türk basın bir- daf ettiği yüksek gayeleri, basın rot" 
hgı .bırıncı uınumı kongresi bugün Hal- suplarının mütekabil hulnık ve v# 
kc'.ınd~. topl:ınınıştır. Merkez idare he- terini ve nasıl çalıştıklarını izah ve ıJ9'° 
yctı rcısı Fulıh Rıfkı Atay murahhaslara lü müzakere i1e dil meselelerıne trl' 
hoş geld.iniz. dedikten sonra _muvaffokı- eden beyanatından sonra komisyon ~ 
yetler dılemış ve kongreyı açmıştır. çimleri yapılmış ve çalışmalara başı.' 
Kongre reisliğine, reis vekilliğine ve ka- mıştır. 
tipliklerc seçimler yapılmış, Hasan Re- Birlik idare heyeti :reisi taraf~ 
şit. '!~nkut reisli~e. w .seccilmiştir. Kongre murahhaslar şerefine bir öğle ~yr· 
reısının Basın bırlıgı kanununun istih- verilmiştir. 
~~..r..r.r...r~J.:ıeıer-c'ı"'~~..o.oococ:ıccecccccc:ıcıacıcıcıı:ıı:ıccıc:ıı:ıı:ıı:ıattlll' 

Milli Şefimizle Ef~an "e ElenJet 
kralları arasında 

Ankara, 3 (A.A) - Cümhuriyetin 18 nci yıldönümü münasebetiyle ~ 
Kralı Majeste Mehmet Tahir Han ve E ]enler Kralı Majeste Jorj ile Milll Şef 
İsmet İnönü arasında tebrik ve teşekkür telgrafları teati edilmiştir. 

l•tanbul da üç lıömürcii tevkif edildi 
İstanbul, (Yeni Asır) - thtikar]a mücadeleye devam olunmaktadu'. B, 

de üç kömürcü ihtikdr suçundan tevkif edilmiştir. • ,4 
ıcco:::ıoocc:ıc:ıac:ıcıcıcc:ıcc:ıcc:ıc:ıc:ıc:ıc:ıı:ıc:ıc:ıc:ıccıc:ıcıC'Cc:ıc:ıc:ıc:ıı:ıc:ıc:ıcı:ıı:ıcır:ıı:ıı:ıaı:ıcıı:ıı:ıacıaaı:ıa .-

A Jman Jar SüvPyş ka- Makineye 
nalı hisse senetleri- V ·ı· k 

ni alıyorlar 
Londra, 3 (A.A) - İngiliz gazetele

rinin Kahireden aldık.lan haberlere gö
re, Almanlar en büyük kısmı Fransada 
bulunan Si.iveyş kanalı hisse senetlerini 
Paris ve I..iyon borsalanndn satın al
makt::ıdırl:ır. ---Jngilizler Suriye ye 

buğday veriyor .... 
Kudüs, 3 (A.A) - İngiltere ticaret 

en ır en 

Milli Şefimizill 
nutuklan hak" 
kında f D!İliz 
ıf &zetelerinio 
yazdıklan •• 

koorporasyonu Suriye milletine yaptığı • • ...., 
vafıdi yerine getirerek Suriyeye 20 bin Beyli reıgraf : rurl11~
ton buğday getirtmektedir. Bunun sekiz Bitlerin dCiuasına ,,,,, 
bin tonu memlekete varmış bulunuyor. ,. lı ı ı r .. ,, .... 
Geri kalan kısım da gelecek hafta için- G etmem Şt r, ar iT 
de t:slim edil~ektir. tlkk~unda daha lngilterenin dostu oıır 
20 hın ton bugday gelecektir. ralı lıalıyor, diyor •• 

.. , u 

P A N A M A Londra~ 3-(~~ •: Cazetel~r c~~ 
İngiltere ve Amerika· reisi !nönünün nutkuna ön safta bir r-

ya yardım edecek.. vermişlerdir. Başlıca gazetelerin kullıı" 
N k 3 (A A) Bosto d 

dıkları başlıklar şunlardır : 
evyol'. , . - n ra yosu . .. . ~ 

Panama cümhurreisinin yaptığı beyana- Time~ başlığı, Türkıye bo,.Yun . e ">" 
tında müttefiklere müessir bir yardun- y~r, J?aily Tclegra~ başlıgı, Til~ 
da bulunacağım söy1cdiğini bildirmek- Hıtlerm dnvasına Jltihak ctmcın ~ 
tedir. Türkiye İngilterenin dostu olarak l)ıld 

Cümhurreisi bitaraf kalmak istiyen Y~.r. ~ev~ Chr~nic!e'in başlığı, ~ 
grubu da ortadan kaldıracağını sözleri- ~~rkiy~n~n alıı~lerıne .. sadık kala Tii'~· 
ne ilave etmiştir. soylemıştir .. Daıly Mailın başlığı, 1,, 

__ ,.,.,,.,,,___ ler sulh olacağını ümit etmiyorlar. 11' 
Amerika gayri me$1111 kat sulh yapıhnasını teklif ediyorlar. 

mes şunları yazmaktadır : ·• 
Fransaya yardım Türkiyenin şimdi bulunduğu Jlıııı 
ediyor... vaı.iyetin icap ettirdiği hitabet ictiya~ 
Londra, 3 (A.A) - Gazetelerin Va- rağmen cümhurreisinin ~ut~u k~:;ıJI 

şington muhabirlerine göre Amerikan ve. ~s':1.1"31!c o~~ur. Turki{e cu Jll{)I' 
Kızılhaccının bayrağını taşıyan bir va- reı~ı Turkıyenın bı~a{ oldugun~ . ır 
pur bir milyon dolarlık ilaç, teksif' edil- takil kalmak ve h~ysıyet ve şere}ını J1lbi' 
rniş süt ve kapot bezi hamulesiyle ablo- halaza etmek azmıı:ıde bulundugunu tJI' 
ka hattını geçmiştir. Bu malzeme Fran- ~tilMa rney~an ~eı:miy.ecek diplor119 

sanın işgal altında bulunmıyan kısımla- hır tanda soylemiştir. ~ 
rına mahsustur .. Vapurun 12 ikinci teş- Nutkun muhtemel bir.sulh tavnssU~ 
rinde Marsilyaya muvasaleti beklen- na ait k1smına gelince Inönünün be;,;t' 
mektedir. natı kat't bir tekliften ziyade akad~_.ff! 

----- bir temenniden ibaret sayılmak Jı:ıv 

Almanlara ö gelir. ~· ___ ..,. __ g_ re Timcs Balkan memJcketlerinin i .p 
• BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE _ !fillerine ve Türkiyenin hiç bir vakit1 ... ıt kabul etmiyeceğine dair olan bkra 9" 

bulunan hedefleri bombalamıştır. Ra-
duddaki mevzilerden birine ağıı· çapta ehemmiyetine işaret etmektedir. u~ 

Bu gazeteye göre bu sözler b "" 
bombalar isabet ettirilmiştir. h 1 f d ~ ... e,. Türk miJletinin is erini j a c eu .. 
Kırımda yarma ve takip muharcbele- tedir. 

ri esnasında 53175 kişi esir edilmiş ve 
230 tank, 218 top, bir çok zırhlı tren ve 
çok mikdarda da harp malzemesi iğti
nam veya tahrip edilmişfü. Bundan baır 
ka ileri hareketimize mani olmak için 
konulmuş oJ:ın on tiç binden fazla kara 
torpili de tahrip edilmiştir. 

İtalyan kıtalan Doneçte yeni arazi 
kazanmıştır. 
Doğu cephesinin merkez kesiminde 

Kurtk şehri zırhlı ve piyade teşekküllc
riıniz tarafından ele g~irilmi.ştir. 

----
Sovyetlere göre 

- RASTARAFI 1 iNCi ~AllİFEDE • 
Londrn, 3 (AA) - Moskova rad· 

yQsunun bu sabah bildirdiğine göre 
Moskova için yapılmakta olan muhare
be en ciddi safhasına girmiştir. Sipiker 
şehri soguklardan evvel zapta çalışan 
Almanların muharebe hattına yeniden 
tank, top ve asker ihtiyatları siirdükle
rini iluve etmiştir. 

CENUP CEPHESİNDE 
Londra. 3 (AA) - Moııkova rad-

ln~liz kabine
sinde de~işiklİ~ 
olmıyacak •• 

Londra, 3 (A.A) - İngiliz kabİfle~ 
de değişiklikler yapılacağı ihtimaU~ 
dair yürütülen mütalaalar haJcl<ıll ~ 
Royterin öğrendiğine göre başvekil~ 
aralık her hangi bir değişikliğe 111u .. ~ 
bulunmaktadır. Çünkü başvekil b~ 
gayretlerin Rusyaya yardım için ıı Jftd' 
istihsal elde etmek keyfiyeti üzer ı,eV' 
teksif edilmesi arzusundadır. Bu se öf'• 
ten dolayı bugünkü diişünrelere g efle 
değişiklikler yapılsa da bu nncak ~ıi)P 
sonunda olacaktır. Buna intizareıı b

1 
..,Y-_ 

memleketin istihsalatından mcsul ~ı::,f61 
üzere bir istihsal n::ızın tayin edı ~ 
taraftarlarının bunu Avam kaınnra 
teklif edecekleri zannedilmektedir. 

yosu bu sabal,ki neşriyatında Almanla- -----
rın cenup cephesini yardıklarını kabul Alman maliye nazır• 
etmektedir. Sipiker cephenin hanği nok-
tada yarıldığını ifşa etmemi~. yalnız fo. Solyada- ,_-
sılasız bir surette bir gün devam eden Sofya, 3 (A.A) - Alman maliY~ 
ıiddetli muharebelerden sonra Alman zırı bu sabah Sofyaya gelmiş,, :ak.,,.. 
ileri yürüyüıünün durdurulduğunu söy- maliye nazırı ve ricali tarabndan 
lem ittir. lanmıştır. 


