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..___~n:,1!!'!:!'.~=.~~~!:~~rog havzasmclan bir gi>riilıiis 

Bahar icin ha- Finlandiyadan ümit. 
!erini h~smed;/er . 

·=·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-.. , 
f Sovyetlere ~öre i 
"e-4>-•-c-•-·-·-r-•-•• •-o- - ~ 

Moskovaya 
yeni taar-

. ruz ırıldı 
Bazı yerlerde Ruslar 
ilerledi, Almanlar 
ağır zayiat verdi Ruslara karşı harp eden Fransız Lejyonundan bi-r kısmı 

~-·-·-·-~-·-·-·-·-·-·-M-..... ~ 
1 Almanlara ~öre 1 

lf_l_l_D_l_I •-1- -·-·-·-•-"9 

Kırır~ a T e-
odozya li
manı alındı 
Leningradda Rusla
rın bir ıafırtma taar

ruzu püskürtüldü 
Zırlaııan miltt
hiş mücadele L d F

• J • Bilhassa Kırım ve Kale· Almanlara göre /ngi. 
on ra ın erın ninde pelı ıiddetli ı · h . t 

• • harp oluyor.. ız ova zayıa t 

Sov yeti ere yardımlar 
devam ediyor 

Kırım sahillerinde bir 
vapur lJatırddı, 1Je1i 

bombalandı. •• 

IJii müthiş mücadelenin 
llnsurları : İlıi yılmaz 
o"du lıar,ı lıarşıya! 

'\'8ZJVet! avdın- Moskova:~~ (AA) - Bu sabahki 
Sovyet teblıgı: Bu gece kıtalarımız bü- In1:ilizlerin 17 

bin havacı kay
bettikleri 

Almanya Rus 
seferi hesapla
rında yanıldı, 

diyorlar 

Berlin, 4 (A.A) - Alman ordulari 
baş kumandanlığının reami tebliği: Kır. 
nm yarım ada!ında Alman ve Rume~ 
kıtaları düşmanı taJcjbe devam ediyor• 
lar. Münferit bazı düşman teşekkülled .. 
nin mevzii mukavemetleri kınlmıthr-. 
Şark sahilinde kAin Teodozya limam 
zapt edilmi§tir. 

~lrnan orduları. dikkate değer bir ba
ı. ile, Kınnıın dar kapısını zorlamı.~tn \:e yanın adanın yansım ~imdiden 
)( erıne geçirmişlerdir. Sivastopolu ve 
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erç boğazım yakında zapfe nnn·afrak 
~ olnuyacakları sinıdidcn kestirilc
lt. ~ Sh·astopolu alırl:ıl">a Karadeniz 
..::ı~ donanmasına ağır hir darbe daha 
\a 'l'Jniş olacaklardır. O ,·akit Sovyct 
t rp gemileri KaOca~ salıilindt· iblcnmc
~ t lllecbur kalacaklardır ki, hah Kara
~ "1i7.den oldukca uzaklaşmış olacaklar
'ltıır. Diğer tarnrtan Kere: berzahının Al
~lann eline gc('ınesi Kafkas ~·olunu 
l anlarn kapanıağa çalışan Sovyef 

11~\'vctlerinin gerileri iı;:in bir tehdit 
~r. Yani Kırım harekatı. Almanlnrın 
~ dukJnrı gibi tam bir nıurnffakıyetlc 
~ Crsc Rusya harbinin ilerideki inki~af-
1\. bakımından çok miilıinı ola~aktır. 
lt tkop berzahını zorlıy:m ı\Imanlarm 
,erç ben.ahı ve Sh·astopulu zorl:ıınalan 
) ~k mümldin olmakfa bc.rahcr, SO\·
~tltıin en ümitsiz görünen rnzi~·etlcr
~dayandıklnrını d ::özden -km-mnn· 

gerektir. 
ır~en, tam neticeye ulaştırılsa daLi. 
~~ zaferi Almanlar için parlak bir 
llvaffakıyet olacak, fakat hasım yctt 

~bilecek bir vuru~ olamıyacaktır. Bu
~ .i~in doğu ceı>hesinde bö~·lc bir \'U

~ ınıkanı kalmamış gibidir ve artık 
~anlar da btmu yakın bir tarihte 
~ cıniyorlar. Düşmek iizcre oldu~u 
~·ı"Yctlcrin yakın dostları tarafından 
~ talınıin edilmiş olan l\Iosko,·a. bü
ı1.. .. hesaplan yanlış ~ıkarmış. doi:rrudan 
~':UYa ani "e ciddi bir tehdide maruz 
~·ı hıleceği hissini ,·erecek bir duruma 
~· girınemistir. Alman tehliğlcri bütün 
~ınılerdc So\'Jctlerin mnka\·emetirı
~ Veya piiskürtülen kar,µhk hiicum 
.-.; bbüslcrindcn hnhsediyo.·lar. Şu hal
t!• .. Alman orduları tarafmdnn imha edil
~ıgi. bildirilmiş olan Sovyct orduları, 
.:11•den imhası icnıı eden biiyük ve ha
~tct kabiliyeti mevcııt bir kuvvet ola
'1 hlcvcut kalınıstn-. Şimdi soğuk ve 
~ ş hu kuvvetlere her halde nefes aldı-
1-i taktır. General J{ışa bd bağlamamak 
lt:lttnunu her kesten evvel Sov~·ct dev
~ adamları ilan etmiş olmakla bcrabC'r, 
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• r tipilcri altında taarruz hareketleri

~~~ ?c bir taraf, ne diğer tııraf ir,in e\'
lt .. kı kadar kolay olınıyacağını, daha 
~rısu iki kat zorluk göstereceğini ka
"ıı etnıek lazımdır. Leningrad - Mosko
tih: ftostof haltında şimdilik donmuş 
tıı 1 duran ve ~urada veya burada tek
~ :Yanlsa bile bütünlüğü ile tehdide 
)~ rıı:ı bulunmadığı tahmin edilen Sov
tt t ceplıesinin arkalarında bir tarartan 
~~a \'e mlittefilderi, diğer taraftan 

l\nyn hesabına büyük bir hazırlık 

~osu 2 fNCi ~AHİFF..DE -
·----.-..-----..,.-~-

)anmasını 

bekliyor 

Rumen ve Macarlara 
harp nanı da Fin duru· 
munun anlaşılmasma 

talik edildi.. 
Vaşington, 4 (A.A) - B. Kordel 

Hu1un Finlandiya hakkında yaptığı be
yanat açık ve tamdır. B. Hullun tenkit
leri çok ciddi bir ihtar olarak telakki 
edilmektedir. Zira bu tenkitler Finlan
diye başve-l:ili Rısto Rytimiu verdiği bir 
mülakatın Nevyork Taymis gazetesinde 
neşrinden bir iki gün sonra yapılmış bu-

- SOI'.'"U 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -

Bir Amerikan gaze· 
fesi ateş . püshurü yor 

"Bütün Alman 
~emileri batma-. 
dıkça Amerika 
rahat edemez'' 

-0---

uHiç bir Amerikan ge· 
misinin batırıbnasma 

müsaade etmemelidir •• n 
Nevyork, 4 (A.A) - «Nevyork Posb 

gazetesi ya1.ıyor: 
Amerika ancak Röben Ceyms muhri

binin torpillenmesi neticesi olarak yal
nız bunu torpilleyen denizaltı değil, de
nizlerde keşfedilebilecek bütiin Alman 
denizaltı ve deniz üstü gemileri batırıl
dığı .zaman rahat. edebilecektir. Deniz
leri Alman deniz üstü gemilerinin bakı
yesinden temizlemek icin bütün İngiliz 
ve müttefik üsleriyle Cebelüttarik üssü
nii kullanmalıyız. 

Denizaltı gemilerini bulup tahrip et
mek üzere İngiltcrede bulunan Ameri
kan bombardıman tayyarelerini kullan
malıyız. 

Her hangi bir Amerikan harp gemisine 
hiç bir yerde kimsenin taarruz edemiye
ceği prensibin tatbik ediln.ıesi lazımdır. 
Ne şimdi, ne başka zaman hiç bir Ame
rikan vapurunun batırılmasına müsaa
de etmemek laz.ımdır. Memleketimizi iyi 
tanıyorsak, bu prensibin ilerisi için dai
m1 olarak tatbik edilmesi zamanı gelmiş
tir. 

Amhika Bahriye Nazm Albcıy Knoks Almanlnr 
aleyhindeki nutııklanndan birmi söylerke?ı 

tün cephelerde düşmanla muharebe et
mişlerdir. 

Moı-kova, 4 (A.A) - Bu gece neş
redilen Sovyet tebliği: 

3 son teşrinde bütün cephe boyunca 
muharebeler de'l.·am etmiştir. Muhare
beler Kırımda ve Kafenin çevresinde 
bilhas~a şiddetli olmuştur. Sovyet hava 
kuvvetleri düşmana ağır kayıplar ver
dirmiştir. 

Mo!!kova, 4 (AA) - Moskova rad
yosu bu sabahki neşriyatta şiddetli mu
harebelerden ve Moskova cephesinde 
Mojai.c;k ve Volokolamsk kısımlarında 
düşman ileri yürüyüşünün akamete uğ
radığından bahsetmektedir. Ayni rad
yo (K) mevkiin zaptı için tank muha
rebesinin bütün şiddetiyle devam etti
ğini ve Almanların ağır zayiata uğraya
rak geri çekilmeğe mf'cbur kaldıklarını 
ilave ediyor. 

cn,·p 2 tNCi ç:" llİFEDE -

Almanların aldıklart Rus 
esirlerinden tipler 

~~~ ~ ,..c:;::;,.<: ~,c~ Y...: 

SON DAKİK 

·········-·· 
Sovyetlt>r mahalli 

n1uvaifa kıvetl~r 
bildiriyorlar 

Cenupta 3 Alman taburu 
ve 20 tankı, şimalde 2 

Fin bölüğü imha edildi." 
Moskova, 4 (A.A) - Bugünkü Sov

yet tebliğine ektir : 
Cenup cephesinde bir Sovyet birliği 

düşmanın üç piyade taburunu imha ve 
20 tankını tahrip etmiştir. 

Kareli cephesinde bir Sovyet birliği 
düşmanın geri hatlarına girmiş ve Fin
landiya kıtalariyle yapılan kısa bir mu
harebede iİd bölüğü imha ebniştir. 

NARA VE TULADA ALMANLAR 
PtlSKÜRTÖLDti 
Moskova, 4 (A.A) - Pravda gazete-

s!nin harp muhabiri Almanların son iki 
gün içinde Tulaya k~şı müteaddit hü
cumlar yaptığını, fakat hepsinin püskür
tüldüğünü ve düşmanın çok büyük ka
yıplar verdiğini bildirmektedir. 

§Öyleniyor 
-<>---

İngilizler yalnız Kana
dada 65 bin genç pDot 

yetfltirlyorlar 
Bc-rlin, 4 (A.A) - İngiliz hava kuv· 

vetleri 26 ayda on yedi bin kişi kaybet
miştir. İngiliz olmayan pek çok tayya
reciler bu rakama dahil değildir. 

Ottava, 4 (A.A) - Kanadada 91 
mektepte 65 bin genç piJot tahsiJ gör
mektedir. 

1NGtLtZ P1COTLARI ÇOK 
. MüCEHiiBZ 

Londra, 4 (A.A) - Berlinden Stok
holmc gelen bir tdgrafa göre Almanya
da mecburi inişler yapan lngiliz pilot
~ ·ı.-.çm rı..-ın yar1yneak Sletler 
vardır. Bunların üzerinde küçük bir 
dcstcre ile Fransam.ll ~imal !kısımlar:µu 
göstCTen bir harita ve Almnnyanın deniz 
bölgelerine ait diğer bir harita ile gıda 
kumprimcleri ihtiva eden bir de çanta 
bulunmuştur. 

ingUizler Arlıan;eı yolu 
ile tayyare malzemesi 

gönderdiler 
Londra, 4 (A.A) - cTaymis) gaze

tesi yazıyor: Şimdiye kadar Rusyaya 
harp ve yiyecek maddeleriyle malzeme, 
nakil vasıta1an ve teçhizat göndermek 
için Amerika ve İngiltere mümkün olnn 
her şeyi yapmışlardır. Hit1er Rusya se
ferinin ne kadar süreceğini yanlış hesap 
etmiştir. Sovyctlerin askeri kudret ve 
meharetini, vatanperverliğini küçük 
görm~<ıtilr. Rusyaya karşı yapılan Al
man taarruzu bütün harbin belki de en 
mühim hadisesi olacaktır. 

RUSYAYA YEN! YARDIM 
Londra, 4 (A.A) - Dün Londra ve 

Stokholmde aynı zamanda ilan edildi
cinc göre Rusyaya mahsus !ngiliz tay
yare malzem~si Arkanjele gelmiştir. 

İsveç gazeteleri bir çok büyük lngiliz 
• SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE • 

..._,ı--. -ııı- ,,_.._c-~- -..,._~--..~-•••o-•-•-•-P-"'...., ..... _ .-,..,-...._,11-•-•.-.-..ıı Miithi§ bir harp sahne.ri 

Mal yok diyenler 

Dün bir kalay ve bir şe
ker taciri tutuldular 

varken Askeri vaziyet 

Kırımın- iş2-ali · 
ta11u amlanmış 

sayılı\i'or 
--~~~~~~~..,.,,.,.,·-~~~~ 

isak Kohen müessesesi sahibiyle B. Hlmi oğlu 
Abdullah adliyeye verildiler 

MosJıova diiJmezse 
Ruslar Don nehrinin 

arlıasında lıı~ı 
geçirebilir •• 

Fiat mürakabe memurlan dün bir 
hadise tesbit etmişlerdir. Mimar Kema
lettin caddesinde Isak Kohen muesse
sesinin, mağazada kalay mevcut ve ta
lep vaki olduğu halde satışa arzetmedi
ği ve yapılan taleplere: 

- Elde malımız yok. Gelince sata
rızl Cevabını verdiği iddia edilmiştir. 
Bunun Üzerine fiat müralı.:abe kontro
lörleri mağazayı aramışlar 60 kilo ka
lay bulunmuştur. 

işin kapatılması için mağaza sahibi
nin memurlara rüşvet teklif eylediği de 
zabıtaca tesbit olunmuştur. 600 liraya 
yapılan rü~vet anlaşması Üzerine mağa~ 
za sahibi parayı verdiği sırada cürmü 
meşhut halinde yaka1atılmı,tır. Mağaza 
~.!l-'-ıibi tevkif edilmiştir. 

* 904 ncü sokakta toptan ticaretle iş-
tigal eden Hilmi oğlu Abdullah adında 
bir zat, dükkanında 1 7 çuval şeker mev• 
cut olduğu halde satı:a arzetmediği ve 
talip olan mÜ!1terilere «şeker yok> diye 
cevap verdiği iddiasiyle milli korunma 
kanunu hükümlerine tevfikan tutularak 
adliyeye verilmiştir. 
._o-..-. _o_o_r_r_o_111_•-•-o-~ı -•• 

lngilizlere göre 

Moskova harbı 
nazik bir saf

ha ya ~irdi 
-0---

Moslıouanm ,imal batı· 
sında ue Tulada 
Almanların tazyllıi 

Radyo g:ızetesine göre Moskova mey
dan muharebesi en nazik safhasına gir'.. 
miş bulunuyor. Moskovanın şimal batı
sında Volokolamsk ve yine Moskovanm 
50 kilometre batısında Mojaisk bölgele
rinde Almanlar şiddetli hücumlar yap.. 
makta ve her iki bölgede de biraz iler
lemiş bulunmaktadırlar. Almanlara göre 
Kalenin şehri tamamen işgal edilmiştir .. 
İngilizlere göre bu bölgedt> inisiyabv 
Rusların elindedir. Maamafih Kalenin 
şehri tamaıniyle işga1 edilmiş olduğuna 
göre inio;iyntivin Almanlar elinde olma
sı daha muhtemeldir. 

Moskova üzerine asıl tehdit Voloko
lamsk ve Mojaisk istikamctindcndir. 

artıyor.. Cenupta Tula bölgesinde de Almnn 
Londra, 4 (A.A) - Son alınan haber- baskısı çok artmıştır. Sovyctlerin daha 

lere göre askeri vaziyet şudur: fazla mukavemet gösterecekleri şüph1!4 
Moskova meydan muharebesi en nazik lidir. Bu takdird~ Sovyetlerin Oka neh

safhasına girmiştir. Kalenin çevresinde ri gerilerine çekilmeleri icap eder.. Bu 
Ruslar inisyativi ellerinde tutmaktadır- nehrin genişJiği sayesinde bir müddet 
lar. Moskovanın şimal batısında Volo- daha Almanları durdurabilmelC'ri miim
kolamsk istikametinde Almanlar hü- kündilr. 

• SONU 2 İNCİ SAn1FEDE - - SONU 3 t)NCÜ SAHİFEDE -
"'-,._...._,..,.- _t.._.,..._,.~ı- -~ ~_..,. 

Moskova, 4 (A.A) - Yarı resmt kay
niıklardan alınan haberlere göre Mos
kova cephesinde Almanların Nara neh
rini geçmek için yaptıkları mUteaddit 
teşebbüsler pUskürtUlmüştUr. 

~ Ruslar bir Alman eıirini iaıicvap edi310Tlar ve bir neh ırden yüzerek geri§ 



SAHİFE2 YENIASJR 5 Son tesrin Carsamba J94!-
1 e:c:c::zs: L 

T ARİHI ROMAN 

--Tavvar 
Yazan: Şahin Alıduman 

.ı 

zade ~elmişti. 
Gevherli hanım, ~anki ayyar za c haf-tikaten 
gelmiş gibi rüyasını heyecanla anlatıyordu. •. 

••• 8 .... 
Havuzda, gerçekte olduğu gibi bizim de derin b:r aüika ve meraka tutulmuş 

kırmızı balıl<lar yüzmekte idi ve aray- gi.irünmekte idi. O hnnımının sözü bir
daki bütün cariyeler o dakikada havu- den bire kesmesi üzerine genç kız da· 
zun kenarında toplanmış bulunuyorlar- hn 7Jyade beklemeğe tahammül cdemi-
dı... yerek büyük bir sabırsızlık içinde : 

Gülüstnn, Şehnaz, Cülfem, Latife ve - Sonra ne oldu efendim? 
Hünk.arbeyendi ile Kıvırcık salata hep Diye koca kandan sordu, aınan sözii 
orada idiler. Şimdi eyice hatırlıyorum ki kesmeyini7~. Derviş Mahmudun s~w 
bunların arasında sen dahi mevcut bu· getirdiği adam bizzat Tayyar zade mi 
lunuyordun... Bilirsin ya?.. Hünkarbe- idi? 
yendi ve Kıvırcık salata çalgı çalmakta Fazlı paşanın kızı acele acele soluyn-
pek mahirdirler. Biri kemanını, öteki de rak : 
kemençesini kılıflanndan çıkardılar... - İşte o, Tayyar zadenin ttı kendisi 
Di~er çalgıcı kızlar ~n udu, kadnulanu, idi dedi, o dakikada, nasıl oldu dn se
tanburu neyle deflerı hep hazırla ı r.. . . d ,__ ılı k l d ... · di 

' k d.ld'kt vıncm en uay p ama ıı_'lma şım 

H'~kl~blar eyid~e akort el ı ı en s:ı.nrarna. bile şaşıyorum .. Derhal verimden fırla-
un ar eycn ı eman a ncema,. ' v d . 1 f 

makamında bir taksim yapmoğa başla- dım .. Sagım? Tayyar 7.n eyı, 50 tara ı-

e• i Belediye 
reisimiz dün 
İşe başladı 

B. Leblebicioğlunun 
Spor mıntaka reis vekil· 

liğinden çekilmesi 
muhtemel .. 

Yeni belediye reisi B. Reşat Leblebi
cioğlu dün vazifesine başlamıştır. Se
çim keyfiyeti yüksek tasdike arz olun· 
mn.k üzere vilayet vasıtasiyle alakadar 
vekalete bildirilmiştir. 

B. Heşat dün sabah belediyede ilk iş 
olaralc belediye servis şefleri ve mü
dürleriyle kısa bir haııbıhnlde hulun• 
muş, çalışmada en ufak bir değişikliğe 
taraftar olmadığını bildirmi~. Dr. Beh
çet Uz zamanında olduğu ı::ibi memur
ların ve daire ~eflerinin çok c:.alışmala
rını istemiştir. 

Vali, vilayet. belediye, cemiyetler 
mümessilleri ve reisleri ve bir c;ok ze· 
vat yeni reiııi z.iy retle tebrikatta bulun· 
muşlardır. R Reşat Leblebicioğlıına 
bir çok yerlerden de tehrik telgrafları 
gelmiştir. 

Dnha evvel de kaydeylediğimiz gibi 

ı 

• • 
Çl ar ha· 

z r ata mht-

Zeytinyağı f iatleri artmak istidadında 
ttİŞ mücadele 

Yeni mahsiıl yakında 
Bii müthiş rnücadeleıtfll 
unsurları : İJıi yılmaz 
ordu Jıarşı lıarşıya! 

Piyasaya getiriliyor dc\Tcsinin ha lıyncağı, belki de ~· 
anış olduğu tahmin edilebilir. ÖnÜJllİil' 

. BASTARAFI 1 iNCI SAHİFEDE • 

--------- deki baharda kat'i hesaplaşmayı P' 
Hariçten zeytinyağı, ttz üm, Palamut, Halı, önünde tutacak otan bu hazırla~ . • . ma• nıafcryel bakıını.ndan Alınanların nıef' 

nilatara Ve oyuncak ISteniliyor... kil daha uygundur. Sovyet Rusyanın 111 

Z · ... ·h .. d d'l H · b . ... 1 L •• zengin toprnk \'e maden kaynaklartll' eytınyagı ı racana musaa e e ı • araçten a"ta zeytınyagı o maııı; uze- , __ 
b. '- "el dd 1 i .. . b ellerine geçirmişlerdir. DüşmanLllJP"" mesi üzerine yeni ve büyük i~ler başla- re ır çoııı; gı a ma e er uzenne u harp .. • b" ilk •-· nds" 

Z "' f I d d hafta zarfında ciddi taleplerle ka-ıla- malırusana~m •• ~1n rde'! uy 111.ıSmı mıştır. cytinyagı iat an,n a ıı göze ·v 
lm B 1 · t d b' f' m e e ır. 

<;.arpan bir inkişaf vardır. Fiatlar yük- !1 ı~~ar. u gartıs ~ndak. ıbr 1

1
nna >:~~tı- Ruslar bilakis azalmış ve kaynakı.t' 

selmeğe daima müsteittir. Zeytinyağı gı mulracaatta .hzmır elaı . al ş ıcat uzum] dnralınış bir endüstri ile, her tarafW' 
b d 1 1 1 ve pa amut ı racatçı rıy e anıştırı - tıkn 'b' d .;ıı.~ lla la bü.-Alr üzerine orsa a a ivre satış arı ynpı - masını istemiştir. nnuş gı ı ~n ~ yo r _!Z: 

akt d E 1 k k• t l" · . . .. . kayıplnnnın '-·erını doldurmak zo~ m a ır. .n son o arn . anun es ımı Marsılyada faalıyet gosteren bır dul y 1n J ki S . tJerin ~· 
20,000 kiloluk bir parti 71 kuruştan Türle firması halı tacirlerimizle iı yap- 1 • ard. ak lnlZ şu "\'al'd •• l ~ O\'l'ek lerı'oi• 
muamele görmüştür. k d d d . . . erın e a n en us n nıl'r ez 

ma arzusun a ır ve a res ıstemıııtır. l·-'-'k" · t'h 1 kudr t• h Ü ı-"" ; Yeni mahsul zeytinyağlar yakın gün· ... . . uuu ı L<; ı sn c ı en z ına um 
. Bagdatta hır fırma manif~tur?, kaz- ğildir ve bir siirpriz olabilir. Can kıat' 

lerde, takriben bir hafta sonra piynsa- mır ve çocuk . oyuncakl?rı uzer!ne iı tamıak icin yapılan böyle bir mücadt' 
ya getirilecektir. Fiatların yüksek ola- yapmak arzusu ızhar etmış ve alakadar- l d h'"t·.. 'mk"n1 d Sovvetlerl' 

... h · d't· 1 1 .. lm. . e c u un ı a ar an • ., 
cagı ta mın e ı ıyor. ara tema.sa geçm ı11tır. azami istifadeye çalışacakları mubP' 
r--·-·rr.'-."..r..r7~.,-J.: ~..r..0-..t::rJ"/J"..r..r~//-""J.Q"~J".o-"/J"/~/J/A:r~J"..oı k kt Al d U ak 1 ·od" ._ • • a ır. man or usu m n n c l 
Fiat MürahalJe Karauuran muddei- rmın unınluitı, düşman halkını itaat ,ı-
'lıomisyonu toplandı umumi muavinliği tında tabnanm zorluğu, üslerbıden ıi'; 

dı. Şimdiye kadar bir çok saz ve söz nıa da Dervış Mahmudu oturttum ... 
Alemlerinde bulundum. Bunlann hiç Ah Mehpare, meğer o ne kadar kıba:::-, 
birisi ruyamda dinlediğim bu taksim nazik. terbiyeli bir delikanlı İmiş. Ben 
kadar beni müteessir etmedi... O ne ona ikram ettikçe o muttasıl özür dili
ustaca, ne ince bir çalıştı allahım... yor, büytik bir mahcupluk ve mahviyet 

Hünkarbeyendinfn tuttuğu yay ke- gösteriyordu. . .. 
manın tellerine değer değmez 0 kadar . Çalgıcılara ycmdcıı çalmaları ıçın ht)
yanılt. öyle ince bir nağme çıkarmakta men emir verdim ~e derhal ö?'le ~:r ~ 
idi kl ben o dakikada bunun bir çahı \'e muhabbet alemı bnşladı kı Huseyini 
sesi olmayıp sanki bahçedeki ağaçların Baykara (!}, hatta Cem.'?idin (2) mcc
daUanruı. yüzlerce bülbülün konduğunu lisleri bile bunun vanmda pek sönilk 

yeni rt:is belt'divenin biitün calısmala- Fiat milraknbe komisyonu dUn top
rında çizilen yolda büyük bir hız.la vü- lanmış, bazı gıda maddelerine konula
rümek kararındadır. Jşlerin normal iler- cak fiatler \'e verilecek azami kar nis
lemesi. başlanılan L.,lerin ikmali ve ye- betleri üzerinde tetkikatta bulunmuş
ni i~lere başlanılması için her türlü im- tur. 

Karaburun müddeiumumi muavinli
ğine Beyşehir müddeiumumi muavinle
rinden B. Kfünil öıkent tayin edilmiş
tir. 

------ -
DENİZLİ V Al.İSİ 

tik<-:e uzaklasnn bir cephede bir türh• 
neticeye varnnuyan bir seferin yorgıJıt' 
tuğu altındadır. Gerçi hiç bir yo~~ 
lok \'e fedakirbktan ydmadığınt şi111'"· 
ye kadar göstermiştir. Sovyet ord_. 
daha az yorgun dcl:ri.ldir. Fakat o da ,_,. 
ni derecede yıtmırı: olduğuna dUnY9._f 
inaıubrıuıştır ve arkasında büyük ....-· 
zeme kaynaklan değilse bile bUyük iti' ve onlann hep bir ağızdan ötüşdü~ünü kalır. 

zannetmeğe başlamı~tım... Çalgı takımı : 
Ve ruhumun en derin yerlerine sinen 

kanlardan istifade edilecektir. 

* Relediye riyasetine seçilmesi hase-
biyle B. Reşat Leblebicioğlunun spor 
mıntak.A :reis vekilliğinden istifa edece
ği zannolunmaktadır. Bu vazifeve ki-

-----
B. Galip Bahtiyar geldi •• 

Parti müfettişi B. Galip Bahtiyar 
Gökcr Ankaradan şehrimize avdet ey
lemiştir. 

İSTA.NBUl.A Girri 
Şehrimize gelen Denizli valisi B. Os- san kaynaklan vardır. Gelecek .,...... 

man Nuri diin fstanbula gitmiştir. için hazırlanan mUcadele unsurlan ~ 
bu lltU keman sesini din1erken birden- l\lcyhane mi bu, yoks&ı tar.ıbhanc.i t·l•nımi 
ine gaşyi olup kaldım... Pt·~·ı•ınnc mi bu, efsc.ridariıfü haşemmi 

min getirileccj{i belli değildir. Rciıı ve- ----- Sov yeti ere göre 
bunlardır. 

Y.A. 
Saz heyeti biraz sonra yine ayni ma

kilini seçmek hakltı valiye aittir. Bu işi Komiserliğe terfi 
başaracak kabiliyette tek zat olarak F.mniyet umum müdUrlUğU komiser • BAŞTARAFI l lNCi SAHİFEIJE -

kamdan ağır hlr ht-_ste ç.almağa başla- Şarkısını SÖ)·lemeğe haşladığı sırada 
mqtı ... Bu bestenin ilk iki mısraı şimdi artık hepimizin neşesi en ta..,c;kın bir 
bile hatınmdadır : dereceye kadar yükselm!ş hulunmakh 

belediye reis muavini B. Suat Yurdlco- muavinlerinden B Rifat Uç!cu lzmir 
nı görülmektedir. c polis komserliğine terfian tayin edilmiş-

(H) şehri mıntalumnda Neva nehri
ni geçmek. için Almanlar mükerrer te
şebbüslerde bulunmuşlarsa da her de
fasında Sovyet lı:ıtaları tarafından geri 
atılmışlardır. (S) ıehri bölgesinde Sov
yet kıtaları muvaffakıyetli mukabil ta
arruzlarda bulunmuşlardır. Almanlar 
ı:ığır zayiata uğramışlardır. Sovyet kıta
ları ilerliyerek yeni stratejik noktalar 
işgal etmişlerdir. 

lngil;z./ere göre 
Dil yandı nüı,,afkma yansın beden dahi idi .. 

- tir. - BAŞTARAFJ l INd SAHfFEDf; • 
cumlnra devam ediyorlar. Tul.ada Alınll11 

tazyiki artmaktadır. at~ atica gerekmez kefen dahi.. Bütün cariyeler, pervane gibi etru.ı- Yeni öiretmen 
tavinleri 

Bu beytin ifade ettiği mana benim mızda fml fırıl dönmekte idiler. Kimi 
vaziyetime ne bıdar uygun bulunuyor- elinde elmnstraş bir sürahi tutuyor, ki
dul. minde altın kadehler bulunuyordu .. Ve 

O dakikada derhal Tayyar zadem nk- beslemelerden iki kilçük kız da altın iş- Kuşadası - Selçuk kövü okulu öğret-
lıma geldi .. Cözlerimden akan ~·aşlal'ı lemeli ve incili peşkirler tu51yorlardı. meni Cahide Kumova Bostanlı öğret-
(lurdurmağa muvaffak olamadım ve Ben bir nralık Tayyar ~denin kula· menliğine, Tire • Kahrat köyü okulu 
kendiml tutamayıp, çalgıcılara hitaben : ğına dudoklnrımı ynklastırıp ona gizlice baş öğretmeni Şevket Günay Tire • 
•'Aman, keslıtlz artık .. Bu yanık şarkıyı dedim ki : cAh Tayyar uıdeın .. Aylar- merkez ikinci okul öğretmenlıi{iııe. Ti
Clinlem~ artık bende tahammül kal- dan beri .s!zi gözleyip durmakta idim... re - merkez üçüncü okul öğretmeni 
ınadı.. İçimi mlithiş bir alevin baştan Mener sizinle mülakat bana bu gece na- Kemal özdemir Karaburun - merkez 
başa sardığını sezer gibi oluyorum.. sip 

0 
olacakmış .• Böyle ansızın burayn okul baş öğretmenlii(ine. ödemiş - Göl-

Ah Tayyar zadem neredesin?.. Koş gelişiniz. beni ihya etti. Milsaade huyu- cülder. öğretmeni Abdulkn.~Jr Han.~ 
imdadıma.. GönlUmdeki bu müthiş acıyı runuz da siz.in hizmetinizi bizzat, kendi ödemış - Kaymakçı .baş ogre~~enhgı· 
yalnız sen dindircbillrsin• diye haykır- climle yapayım.. Bu işi tanımadığını.ı. bir ne, ~crgama - K~drıye ?.k?_lu ogr.~!me· 
imı- takım yabancı kızların eline bırakmak ni ~~~~ Ö~n ... ~olce~ koyu. baş og~et· 

Bu *1eri bitirmeğe ancak vakit bu- istemiyorum ... • mlı:enl ıg~~ ... e, ugl B-h . armÇarıs,__ mBer ez 
labildlllm bir sırada birden bire kar- Ve hizmetçilerden birisinin elinden o u u ogretmen ~ .~ıye ..... anlUl .a~ın-

da n--.ı. 'll•-L- d ·· · · hal' Kıh dır • Derebaşı koyu oı,cretmenliğıne, flll1 ~ .-~ m.an.mu u gomuyeyım altın bir kadeh kaphm .. Onu ıs • R d ç ı k k" ·· '- 1 -"r tme ' duk •r ayın ır - ıp a oyu o~u u og e -
mi· tıs şarnbiyle doldur ctan sonra n~·yar ni Hüsnü Ercan lzmir - merkez Halit 
Derviş Mahmut yalnız değildi.. Bera· oğluna sundum .. Tayyar zade bu ıkra- bey okulu öğretmenliğine tayin edil-

bcrinde başka birisi daha bulunuyordu. mıma derhal mukabelede bulundu.. O . 1 cJ• 
-•- bu d D . Mahın d d. mış er ır. Fwuıt a am ervış u un ar- da bir altın kadeh alıp bana tak ım etti. 

kasında, Adeta kendisini gizler gibi bir Ve bunu bana verirken dedi ki: .sız de ----
vaziyet alıp durduğu için yUzUnU göre- bunu benim ellinden iç!niz ... Bunu ya- p efrol dağıtılacak 
memı. ve onun ldm olduğunu teşhise parsanız beni ihya etmiş olursunuz .•. • 
muvnffak olamamıştım.. - ntrımmt -

•Vay sen misin Derviş Mahmut? Ayol 
gözlcrimlz yoTiarda kaldı. Bizi bu kadar (1) Sultan Hii-.eyin Bn)kııra İrandn 
bekletmek olur mu? liUkilmct süren Türk hiikümdarlnnn 

Hani, Tayyar zadeyi buraya getire- · dnndır .. Tertip ettiği parlak söz ve saz 
cck idin? ôlcmleriyJc farilıte hi.iyük bir iin bırak· 

Bizi böyle aldatmak hiç sana yakışır nııştır .. 
mı?.• (ı) Cemşit en t•ski iran pad.işnlılnruı-

Benim bu sözlerime karşılık olııra'k dandır. Buna Cem de derler. Kndim 
Derviş Mahmut dedi ki ~ cKerem buyu- lran mitolojisine göre iizümacn ilk önce 
run sultanım .. Siz bu bendcnizin yalan şarap im 1 eden Cem ittir .. 
söylediğini ne zaman işittiniz? Hangi * 
öefa sizi aldattım? .. Vfıkta verdiğim sö- İTİZAR : 
zil yerine gctinnekte biraz gecikmiş bu- Dünkü tefrikamızda da her nasılsa 
1unmaktnyım ammn, bu da bir talam en- gözden kaçmış bazı tertip hataları ve 
gcllere rastladığım için böyle oldu .. An- ibare yanlıştan görülmüştür. Birinci 
cak bu gece bu işi biürmeğe muvaffak bendin 46 ıncı satırında (0 dakikada tu
olabildim.. tulduğum dalgınlıktan) cümlesinden 

Merak buyurmayınız.. İstediğiniz de- sonraki (Kendimi güç hnl ile kurtarn
likanh işte yanımda bulunuyor .. » böyle bildim) ibaresi atlanılmıştır. Ayni za
diyen Dervi.ş Mahmut birden bire geri- manda ikinci bendin 11 inci satınnda yi
ye dönerek nrla:sında durnn ndrunın ne yanlış dizilen ibarede (Hiç görmedi
elindcn tuttu ve her ikisi beraber bir ği bir adama ait olnn bu hayal geceleri 
kaç adım yürüyüp oturduğum sedirin genç lnzın rliyasınn girerek sık sık onu 
yanına doğru ilerlediler. işgal ediyordu, Ayni znmandn Mehpare. 

Bugün mahnllelerde petrol tevziine 
baılnnacaktır. T evz:ide sıra usulüne rl
r1yet edilecektir. 

-----
Dr. Behçet Uz fleldi •• 
Denizli mebusu doktor Behçet Uz 

dün ak nm Ankaradan şehrimize gel· 
miştir. Doktor Bı-.hçet Uz Menemen is
tasyonunda belediye reisi B. Reşat Leb
lebicioğlu. reis muavini B. Suat Yurd· 
koru ve bazı şehir meclisi azası tarafın
dan, Karşıynka ve fzmir iatasyonlann
da da bir çok dostları, şehir meclisi aza
sı ve belediye memurları tarafından kar~ 
~ılanmıştır. 

Eski belediye reisimiz, buradaki ba
zı işlerini bitirmek üzere mezuniyetle 
geldiğini, bir hafta - on gÜn - sonra An· 
karaya nvdet edeceğini söylemiştir. __ ...,_ ... ""'-.... ,,,_ 
B. SQftcr s·ritligil 
ma1tııemede ... 
Mal saklamak ve memurlara rüşvet 

vermek iddialariyle tevkif edilmiş olan 
manifaturacı B. Safter Giritligil hakkın
daki tahkikat ağırcezn mahkemesine de

-----
HA. VA KURUMUNA 
'l'eberrü faaliyeti 
ilerliyor ... 
Hava kurumuna yapılacak teberrüler 

hakkında çalışmalar bir hayli ilerlemiş
tir. Dün yapılan çalışmalar arasında 
bilhassa ihracatçılar komitesi mUessir 
faliyette bulunmuştur. Önilmlizdeki 
hafta başında teberrUler süratle başlaya
cak ve en kısa bir zamanda ikmal edile
cektir. 

-------
ZABITA 

BJR JHriYA.R KADIH 
DENİZE DUŞ'l'CI 
Bn. Silzan adında 60 yaşında bir ka

dın diln Konak vapur iskelesi önünde 
denizi seyre daldığı sırada düşmU~, de
nize giren bir şahıs tarafından kurtanl
mıştır. 

AOAÇ'l'AH DUŞUP 
YARAl.ANDI 
Bayındınn Falaka köylinden Şakir 

oğlu Ali Kulak ağaçtan zeytin topla
makta iken dalın kınlmasiyle dilşmüş, 
ağır surette yaralanmıştır. Ali Kulak 
tedavi için 1zmire getirilerek memleket 
hastahanesinde yatınlmıştır. 

HAVA HOCUMLARI 
2 ikinci teşrinde Sovyct tayyareleri 

Alman kıtalarınm toplanma noktalarına 
ve motörlü birliklerine hücum etmişler, 
12 tank, 30 kamyon, 3 karşı koyma ba
taryası tahrip etmişlerdir. 

(N) ııehri civarında yapılan bir mu
harebede bir keşif kıtası düşman hatla
rı içine girerek tuzak kurmue ve iki Al
man piyade taburunun yak.lıı§tığı bir sı
rada bir Sovyet tayyaresi gözükmüetür. 
Almanlar tayyareye bakmak üzere dur
muşlardır. Bu esnada Sovyet kıtalannın 
gizli mitralyözleri kısa mesafeden ateş 
ederek üç yüzden fazla Atmanı öldür
müşlerdir. 

•• o 

Almanlara göre 
- RASTARAFI 1 iNCİ SAHiFEDE -

Leningradda mühim düşman teşek
külleri tarafından tankların yardtmiyle 
yapılan iki p.~ırtma tc§cbbüsü daha Al
man hatları önüne varmadan d~mana 
kanlı zayiat verdirilerek piliıkürtülmüı
tür. 

Hava kuvvetlerimiz Kırım ıulımnda 
düşman vapurlarına hücumlarına de· 
vam etmişler ve bin tonluk bir ticaret 

Doneç çevresinde Alınan hilcumlart 
devam ediyor. . 
Kırımda vaziyet vahim telakki eclil

mektedir. Bununltı beraber A.Inuınlat' 
kendilerine Yayl6. dağ üzerinden bir ge
çit teminine muvaffak olamnmışlardıt· 
Almanların Kerçv Teodozyeyi geçtikleri 
hakkındaki haberler asılsızdır. 

ANAL1S'f1N YAZDIKLARI 
Londra, 4 (A.A) - Analist gazetesi 

yazıyor: 1d 
Almanlar Kırım ynrım adasında 

Rus kuvvetlerini ikiye ayırdııctarı:.1' 
Adetleri veçhile bilyilk bir gUrllltU ıı• 
ilin ediyorlar; Almanlar Kcrç limanıll' 
bombardımandan maksatları sivil hal~ 
korkuya dU~Unnektir. 

Almanlar Rostoftan 50 kilometre tne' 
safede ve mlihim dert fabrikalarının !'!!: 
lunduğu Korsku da zaptetdiklerinl ı:.;
dlnnişlerdir. Bu yer esasen tecrit e<JP' 
miş vaziyette idi. 

Alman resmi tebliği alAka uyandırt" 
ca1c bir mahiyettedir: zira Almanla~ 
ellerinde büyük kuvvetler olduğu bild 
rilmiştir. 

KALENtN VE HAR!ClYE 
KOMtSER MUAVtNt 
KU1B1ŞEFTE 
Nevyork, 4 (A.A) - Asosyetcd Pre" 

sin bildirdiğine göre Kalenin ve Harf~ 
ye Hnlk komlser muavini Viçlnskf 
Kuibişefe gitmişlerdir. Molotof daha ~· 
vel Kuiblşefe gitmiş bulunuyordu. 

Balılıaı Hamidin fıatUI 
maJafıUın oldu.. vapurunu babrmışlar, bq büylik. nakli- ---4ıı"°---.. ""'-

Tepccikte bakkal Hamidi öldürmek- ye gemisini de bombalamışlardır. ~ovyetlere yardım/af 
ten suçlu Ali oğlu Hasan Daryilrek hak- Gündüz, Moekova bombalanmq, Le-
kında ağırceznda devam eden muhake- ningrada yapılan gece hücumunda mü- devam ediyor 
me neticelenmiştir. teaddit mahallelerde büyük yangınlar 

Suçlunun Türk ceza kanununun 448- çıkarılmıştır. - BAŞTARAFI 1 t et SAHİFF.DE; 
nci ve 51 nci maddeleri mucibince 12 sc- Berlin, 4 (A.A) _ Finlandiyalılar nakliye gemisinin Arkanjel limanına~ 
ne ağır hepsine ve maktulun anasiylc' son günlerde Petrovskoyun 150 kilo- gili.z kıtalnrı çıkardığını yazıyor. Bu dJ' 
kız kardeşine 600 lira ölüm tazminatı metre şimalinde ve J nervi cölünün batı talar bilhassa tayyare mürettebatın 
ödeınesine karar verilmiştir. kıyısında Panteneyi işgal etmiıılerdir. ve makinistlerden mürekkeptir. ts~ 
-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİiiliiiiiiİİİİİİİİİİmn;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;.;m; gazeteleri Rus esirlerinin ifadelerine 

8
1' ~ wm L fen Rusyaya harp malzemesinin çıkarı 

r> ~ dığını ve bu malzemenin derhal cenııP 
Ul\IUMUN İSTEGİYLE 2 TÜRKÇE ŞAHESER :istikametine sevk edildiğini haber ~er 

o R M A 11 ı. A R H A K i M ' mektedir. 
WARNER BAXTER 

DENİZ KAHRAMA.Nl.ARI Ki SACA 
•••••••• Gcvherli hanım heyecanını yeniden içinde kıskanmaktan mütevellit bazı 

dindirmek için burada tekrar durmuştu. acıların peyda olduğunu da se1.mcğ<' 
Fakat heyecan içinde bulunan sade ko- başlamıştı) şekl!nde olacaktır. 

WALLACF. BERRY 
SEANSLAR : l:?.3U - 1.45 - 5 - 8 DE •. Cuınnrtcsi, Pazar 9.00 DA .. 

ğil, asliye ceza mahkemesine intikal et
mi§tir. Mahkemenin vereceği karar a1l\- _ 
ka ile beklenilmektedir. ~~~:r:;;_, ... ~ .. ~~""'Zı::~:ra::m:ıss=ıcz:mnııa;:a .ı:ıı-!1'!2:!:llllııe.11m!!illll!'lll'l~~:t:-::l::::::::::ml!J 

KARA Göz 
YAZAN : Eczacı Kemal K . Aktdl ca knrı değildi.. Bu dakikada Mclıpııre Okuyucularımızdan özür dileriz. 

r==r,~o:uK~_q-=~ı 
~:ecr..ı:r~.-C:f"~::0-~~7'..ccr~...ı::r.rJ"/.#'/~J"...erA~ 

a ra uğrunda! 
••• JJ .... YAZAN: Vç Yll.DIZ 

Kendimce, onun muhabbetinin yalnız 
bana ait olduğunu dil,.c:Unüyordum. Bu 
muhabbete çok kıymet verdiğim için 
bundan farngatim hatıra gelemezdi. Ka
yanın sıuniml hareket ve tavırlan ğözU
miln önüne geliyordu. Bunlar onun ha
yatı kadar benim hayntımın da parçalan 
idi. Hayır, o kadın asla onu muhafaza 
edemiyecekti. Kaya benimdi. Benim, 
yalnız benim! 

1zmire bitkin bir halde geldim. Fakat 
kendime çeki düzen vennf'k ve yemek 
yimek için vakat kaybetmek istemedim. 
Bir taksiye atlaynrak doqrucn Edibe 
lıanımd n nldığım adrese gittim. Otoma. 
bilin nynasında kendimi görünce adeta 

korktum. Bu renksiz çehre, benim yü
züm mu idi? 
Bakışlarım boş, cildim soluk, saçlıınm 

dağınıktı. Hayır, hayatımın büyük imti
hanına böyle perişan bir halde girişe
mezdim. Şöfürden beni bir ötele bırak
masını istedim. Bir banyo aldım ve ye
uiden geyindim. Şimdi bambaşka bir ka
dındım. Fakat ayni zamanda ne deyece
ğimi ve ne yapacağ.mı dilşünmek lazım
dı. Hiç bir plıınım yoktu. 

Daha iyi düşünmek için yatağa uzan
dım .. Ve öğlcyine kadar uykuya dal
dım. 

Bu bir kaç !'aat süren uyku içinde bü
Uın fıkirlerim sanki açılmıştı. Şimdi da-

hn sakin ve cnilnakaşa> yı karşılamak 
için temkinli idim. 

Tuvaletimi yeni baştan yaptım ve 
çehremin gençleşmiş gibi olduğunu 
memnuniyetle milşahede ettim. Yüzüm
deki sU7.Uklükten, gözlerimi çevreleyen 
morluktan nrtık eser kalmamıştı. Daha 
güzeldim ve her kadın gibi, güzeiliğin 
erkekler üzerindeki cazibesini biliyor
dum. 
Kayanın adresine doğru yol alırken 

bu düşünce bana metanet verdi. Kapı
sına yaklaştığım sırada kalbim çarpı
yordu ve biribirinden farklı bin bir duy
gu içinde çırpınıyordu. Utanç, kıskanç
lık ve endişeli bir kararsızlık. 

Normal bir şekilde teneffüs edebil
mek için bir müddet kapı önünde durak. 
ladım. Parmağımı zile basacağım anda, 
bir kadın sesiyle, kötü, ekşi ve tırmala
yıcı bir sesle kendi ismimin söylendiğlni 
duyarak elimi çektim: 

- Yine! Yine Ncsrinden mi bahsedi
yorsun! Nesrin şöyle yaparmış .. Nesrin 
böyle yaparmış! Bu Nesrin hikClyeleri 
daha bitmedi mi?. 

- Böylece yaygara koparmamanı ve 
susmanı rica ederim. 

Tckrnr kocamın ağır, enerjik ve oto-

.riter sesini duymakla kalbim çarptı. 
_ Bak hele, şimdi de bann susmağı 

emrediyor, bir bu eksikti! Daima bu 
Nesrini misal olarak kafama fırlatmak
tan vazgeçtiğin vakit susacağım ancak, 
eğer kendisini unutamıyorsan, var git 
ona dön. 

- Dinle Şefkat, Nesrin hakkındaki 
bu mUtemadi münakaşalardan bıktım 
usandım. Artık bundan bahsetmeyelim. 
Zaten ben bunu düşünmek bile istemem. 
Pek iyi bilirsin k1 onunla benim ara
mızda her şey bitmiştir ... 

Kaya! Benim Kayam! Nasıl böyle 
konuşmağa dilin vardı! Parmağım düğ
meye bastı. Kapı açıldı ve her halde, 
Piyr.r ... Ve ötekiyle karşılaştım. 

Uzun ve ağır bir sükCtt anı. Sonra, 
Kayaya hitaben, sadece: 

- Hayır, Kaya, dedim. Seninle be
nim aramızda her şey bitmemiştir. 

Hnyretten dona kalmış bir vaziyette: 
- Sen nasıl oluyor da buradasın? .. 

diye sordu. 
Fakat kadın, yayından fırlamış gibi 

ileri atıldı, Yırtıcı bir hayvan sayhnsiy
ie bağırdı: 

- Knpımızdan içerisini dinlemek mil
sadesini kimden aldınız?.. Çabuk bu-

Ankara radyosunda bir Karagöz o~ 
radan çıkınız. nu dinledim. Çocukluğum gözilıJl dl 
Suratına bir tokat indirmek, snç.lıınn- önüne geldi .. Şeyh Küşterl meydan~ . 

dan yakalamak, arzusunu duyuyordum. Karagöz. ile Hacivndı Adeta seyrcttı~ 
Fnkat kendimi tuttum. cKocamın> bu- Karagöz sahnesi bizim bildiğimiz ~ 
lunduğu bir yerden beni kovmağa nasıl şekilden çılonış çocuk hikayeleri çocııl' 
cesaret ediyordu? .. Benim huzurum~~· irfanına göre a~ar edilerek Haclvat il• 
utanmadan, onun yanınd~ nasıl durabilı- Karagözün görüşmelerine mevzu olınlıf' 
yordu? Yumruklanmı hıddetle sıkıyor- t 

dum. . .. _ k ist u~cıvat eski Türk adlnrından gacl 
- Kaya, senınle goruşme iyonun, A t Çel bidir s·· ·· hbet" auzı::U"' d d' yva e . oz.u so ı "lfJ' 

e ımB. 'b. b. s1 d" nükte ve zarafete meftun bir zattır. ~ 
_ uz gı ı ır se e cevap ver ı. .. h'l fak t cehli · · d fışlorsı' 
- Öyle sanıyorum ki artık görUşecc- rag~z c:ı 1 

• a ı~ı~ e1!' nuJcte" 
ğimiz. şey kalmamıştır. F..dibe hanım zek.151 ile şakacı, tatlı dılli .. hı~ tclft1'' 
vnsıtasiyle boşanma davası açmanı rica d?n~. N: ol~, bunları b?gu~Un a~ıc .. 
etmiştim. Bu hususta daima aynı şekil- lcilenne gore soyletecclt hır çıgır ~ 
de düşünüyorum. Eski usul Karagözde Hacıvnt " . si• 
Şefkatte söze karıştı: cemiliniz geçtia der, Karngöz. •Hang~ 
- İşitiyorsun ya? Bosanma davası dikli Cemil geçti?• diye sorar. Jiep ~ 

açmanızı söylüyor. Eğer~ işlerinizi ko- zi gülmeden çatlııtırdı. Hacıvat. ıı~ 
laylaştınnnk lazımsa, Kayanın şimdi !çinde (Aşkı - ~?ran• m~abbeü ·di!' 
benimle birlikte yaşadığını te~~it. e~e- nan•. ~er, K.aragoz _de ~ıre olsun) det 
cek ccilrmü meşhut> ta ynpabılırsınız. (EkşıU ayran, zeytınyaglı pntlı~ tiÖJlt 

O mevcut değilmiş gibi davTandım demez Jokır kıkır gülerdik . B_.11__?
1
P bit 

ve yine Kayaya tckrnr etilin: görünen sözler, bugün mütekUJ11U ııt··· 
- Kaya, hulıl senin karınım ve senin- şekle sokulamaz mı? neden olrn~ ot• 

le baş başa konuşmak istiyorum. Ben bugünUn Karagö:ıilnil ?~kllS'blt 
Bunun üzerine Sefkate döndU: Şeyh Küşteri meydanı dUnya ıçın 

- BİTl\IEDl - ı .bret alanı olsun diyorum . 
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lngiliz Parti "Fırka,, sis-
teminin menşeleri 

i11gııterede meucut esaslı Hd partiyi ayıran hattı 
laaıı her ifdslnl mümfıün mertebe müuazeneli 

bulundaracalı tarzda çelıllmqtir 
tn~~giliz devlet mekanizması 1688 ih- hürriyetperver Earl Grey yeni bir hükü
-Uni müteakip meclisin hakimiyeti met teşkil etti. Bu tebeddülün vukuu 
~ surette tesis edildikten sonra esnasındaki hoş sükunet, parti sistemi
... ".,.,'Oıt:.i asır meclislerinde kuruldu. Bu nin tekemmül etmiş olduğunu isbat ct
i:!"ten itibaren Kral büyük nüfuz mu- ti. Muvaffakıyet sebebi de, her şeyin 
~ etmekle beraber, icra kuvvetini üstünde iki parti sisteminin yaşamasına 
~-ız Avam kamarası ekseriyetince medyun bulunuyordu. O zamandanberi 
~p olunan istikametlerde kullanabi- lngilterc yalnız bir silsile değil, iki sil:i. !<anunlan tebdil edebilecek yegane sile şanlı siyasi şahsiyetler yetiştirmiş· 
--ayet meclistir; Meclis hükümet me· tir. Mevkii iktidarda yalnız hakiki bir 
~ idame etmek için zaruri olan hükümete değil, kabineyi tenkide ve 
'""lbca vergilere ait bazı kanunlan bir onu istihlafa ehil bir muhalefet partisi
~ bir müddetle tahdid ederek hiç ne de daimi surette malik bulunuyordu. 
'~ her yıl kendi reyine müracaat Müntehipler iki namzetten birini inti
~eainl emniyet altına aldı. hap gibi basit hizmetle mükellefti, her 
k... ~e~let idare iflerinde söz sahibi mec- hangi partiyi tercih ettiklerinde saI_ah!· 
~ ekseriyet olduğunu. l 721 - l 7 4 2 yelli bir hükümet otomatik surette ı~ti
~eri arasında kenduine sadık bir dar mevküne yerleşirdi. Her umumi ın· 
~Yet teıldl&tlandırarak bütün hü- tihaptan sonra iki partiden biri mu.tla
ı!nıet icraatında kendi Teyinin nazan ka ekseriyeti elde ederdi. Eğer ekserıye
~e ahnmaaı mecburiyetini krala ka- ti kazanan parti mukadclemki mecliste 
~ ettiren Robert Walpole ilk defa ve muhalefette bulunmuı olan idise, lideri 
lı ."t olarak iabat etmiıtir. Başvekillik -ekseriya daha evvel başvekillik yap
"lr mansıp olmadığı ve unvan bir asrı mış olurdu- zamanında hükümdar tara
~tecavlz bir zaman sonra bile resmi fından davet olunur ve bir ç~ğu ;vv.elce 
IC) Vesikada asla görünmediği.' ancak kabinede bulunmuı vekillerın bır liste: 
l_.37 de maaıh bir memuriyet olduğu sini arzederdi. Binaenaleyh her umumı 
-.ıde batyekil ismi en evvel ona veril- intihap, her hükümet değişmesi bazı ye
~ltti. Walpole devrinden sonra daima ni şahsiyetler ve bazı yeni filtirler ithal 
"lr hatvekil vardı ki gayri resmi ve hu- etmekle beraber ehemmiyetli bir temadi :'-t bir sıfatla kralın bat müıaviri idi olurdu. Bu partiler biri her meseleyi iki 
M~ l>u mevlde avam kamarası ekseriye- veçheden görmek kabiliyeti, diğeri hür 
"11ffl rnüzakereti sayesinde sahipti. fertlerin. zümrelerle teşriki mesai ede-* bilmek dirayeti olan iki İngiliz farıkası-

lıııilterede başvekilin asıl vazifesi, nın ifadesi idi. f!:'dt de olduğu gibi, muhtelif veltalet- Her iki parti de esaste yekdiğeıine 
Vekiller tayin ederek faaliyetlerine :zıt prensiplerden 2.İyade her lngiliz fer

~ret etmek ve en ehil insanları ken- din şahsiyetlendrien muhtelif temayül
~rine en muvafık mevkilerde bulun· leri temsil ederdi. Bir partiye haddin· 
~rak mutmain olmaktır. Başvekilin den fazla muhalefet olunmazdı: biri di
~ ~uvveti hür intihap dairelerinde ğerinin mütemmimi olmak itibariyle 

r tnüntehlpler tarafından seçilmiş hür yekdiğeriyle münasebetleri idare ettik
~liı azasının serbest müzaheretiyle lerl cemiyetin refahı bakımından zaruri 
tir l'ldiaine tahmil olunmuş bir emanet- tdi. 

· Her Hd partiyi ayıran hattı fnsılın her 
hı, llaıvek81et gibi kabinenin de kanuni ikisini mümkün olduğu kada~ m.uvaze· 

-
F'inlandi yadan ümit

lerini kesmediler 
___ ,.,_""" .. t""ıw-

- BAŞTARAFI l İNCi SAHİFEDE. 

lunuyor. Malum olduğu üezere Ryti bu 
mülakatta Finlandiyanın Nazilere bağ
lı olduğunu red etmiştir. Ağustosta fır
sat zuhur ettiği zaman Finlandiyanın 
Rusya ile sulh yapmak istememiş olma
sı resmi mahfillerde fena bir tesir hı
rakmıııtır. Finlandiyalılara kar!!ı vaziyet 
almak hususunda tabii bir çekingenli
ğin mevcut olmasına rağmen bir çok 
müşahitler Kordel Hullun beyanatını, 
Fin hükümeti halk tarafından istenilen 
teminatı vermediği takdirde lngiltere
nin Finlandiyaya harp ilan etmesi le
hinde söylenmiş !!Özler olarak tefsir et
mektedirler. 

fNGf LIZ GAZETELERiNiN 
MOT ALAALARI 
Londra, 4 (A.A) - Gazeteler Mis

ter Hu1lun Finlnndiyaya yaptığı ihtarı 
bahıs mevzuu etmektedirler. Taymisin 
diplomatik muharriri üç ay evvel Rus
Fin müzakerelerini bir neticeye bağla
mak için yapılan teşebbüsün neden dola
yı akamete uğradığına dair yeni tef!lilat 
vererek hayırlı bir lş gördüğü için Ame
rikan devlet adamını tebrik etmekte ve 
şöyle demektedir: 

Rus hükümeti İngilterenin Finlere, 
Romenlere ve Macarlara harp ilan etme
sini resmen istemiştir. Bu üç memleket 
tamamiyle dü~man gibi hareket etmek
tedirler ve müttefikimi2.İn diişmanıdır
lar. fnqiliz hükümetinin yakında bu hu
ııusta bir karar venn~i beklenir. Ayni 
gan•te hnıı makalesinde şöyle diyor: 

Finlandiya. Romanya ve Macaristan
la münasebetlerin ac;ık bir ımrette kesil
mesi gecikmistir. Bu işin daha ev"l:el 
yapılmı\81 ve bu milletlere baslanndaki 
idareC"i!erin kendilerini ne gibi bir va
ziyete sokmuş olduklarının anlatılması 
lu•mdı. 

Tllvmisln diplomatik muharriri İngi
liz hükümetinin Mecaristana ve Roman
yaya harp ilanını Finlandiyanın va2.ive
ti sarahat gösterinceye kadar tehhur 
edt-ceğini zannetmektedir. 

Amerika haricive nazın tarafından 
Finlandiyayıı yapılan son ihtarın bu 
memlekette C!ikkat uyandıracağı ümit 
ediliyor. 

DEYLt KRONfKLiN YAZISI 
cDeyli Kronikb in diplomatik mu

harriri ccok geçb başlıilı altındaki ya
zısında divor ki: Mister Hullun beyann
h Finlnndivımın Almanya ile elan mev
cut olan ittifakını bozan demokrat mil
letler münasebetlerinin istikhAlini ga
ranti altına almAsı kin son defa olarak 
yapılan bir teşebbüstür. 

-------
Askeri vazi vet ___ ..,.._ .... ,_,.__ 

ntevcudlyeti yoktu ve işi başlıca neli bulunduracak tarzda çekılmış ol
~uru hükümetln müzaheretlerine muh· mıun sistemin netice verici surette işle
~ ,.e müftekir bulunduğu kimselerle mesi için elzem idi. Ekseriyet pek kahir 
Lı.ı \rekili temıuta bulundurmaktı. Ka- olmadığı zamnn her iki parti de gücünün 
d enin meşgalesi idari olmaktan ziya- yettiği kadar çalışmağa tahrik olunur, 
.: eiyaat idb taldp edilmekte olan siya- her parti içinde bulunan her fikir ifade 
Nı~rin avam kamarası ekııeriyetinden bulur ve itibar görürdü. Böyle bir an
~heret talep olunabilir halde bulun- la~a hükümeti umumi efkara hürmet• 
~ ihtimam ve talcayyut etmekti. le semereli iş görmeği birleştirmekte 
~ lan ~ayrl resmi idi; ve kraliçe ihtimamlı kılar ve kelfün hUrriyeti, mat
~ torya devri ortalarına kadar içtima- buat hürriyeti gibi milli hürriyetlerin 
~ h1>tne azalan mOnavebe ile ev sa- hamiııi olurdu. - BAŞTARAFI 1 fNCI SAHİFEDE · 
.. ~lift yapmak suretiyle bir yemek ma· Her iki parti arasında idame olunan K ktan h ber 1 So t 
~ etrafında akdolunurdu. şayanı dikkat muvazeneye zaman zaman 1 oKrsrsktak~ g~lmeinlıni~b·r. _,~ v;:.e_ · * bir parti adsının öteki partiye iltihakı er, o ı mevzı er ıraıulKwn 

1\ . Ue ardım olunurdu. Bir zümre hUrri- sonra Don nehrinin gerisinde asıl mil-
~ -.am kamarası eberlyetıne elaya- •e Y rverler 1794 senesinde Pitte, diğer dafaa hattını. tesis edeceklerdir. Sovyet
~ hUlcUmet siııtem1n1 bu kadar fayda- tır~Omre muhafazakarlar da on sene ter f?zla zav:at v~rmeden bu hattın ge
ı.ı;ırette idame ettl~e~ mll~eyyh kıy- sonra Foxa iltihak ettiler. On dokuzun- rilerıni işgal etını.., bulunmaktadır ve 
'"' lngllterenin her ıkı b .. nyuk partisin· cu asırda, baştan başa. bir çok intikaller görünüşe göre bu kış bUl'alarda muka· 
~ hırı veya diğerinin huviyetinl tavin k b ld ks · tl f tarafı vemet gösterebilmeleri mUmkün olacak-

en parlamento ekaerlyetlerlnln mahl- w u u u ve e erıye .e zayı F k b k M k , u.3-t . 
>e•L •· d f le 1 d b lah k kuvvetlendirerek, kuvvetlı tarafı zayıf- lır. a at u, anca os O\ a m wuaa 
l -~n e an a ann " l are vu u "d 1 l d i 1 UmkU .lij M k ,., 'llll11rı tah~vvüldiir. latarak bir muvazene ı ames y ~.neti- sı~ı~.v~vam ~em n~ r.. os o\ .. 

lie 'ki rihi 1 iliz rtil · Whi celendi Bu ananede Mr. Churchıllın de dü.ştugü takdırde bu l'enı mUdafaa hat-
~ije l'orryı ht~ . tng pa eruhı « fazag bir me~kii vardır bir cok Basvekiller tında biraz aksaklık hA.sıl olur. 

- umye pcrver ve m a - • • ! • ~ D ha da Al __ ,, il 1 
~ •·-· d b ri t ı"diler· gibi gençlığinde hır partıde çalıştıktan oneç vzasın ffitullar ere-

r...ı-· ...... n zaman an e mevcu · b i • l'd • 1 kt d' ı Faka Alma rd la . ..._t a • d ti 1 '- 1783 sonra diğer ir part nın ı en o muş- me e ır er. t n o u rının ""'- . - sn mana a par o araıı; il kısmı k da d ~ 
fi11Cainde ve 24 yll11ında ilk batvekilli- tur. e? . t;rl nı~ nereye a r var ıl:>' 
Jet ltıe Reçen genç \Villiam Pittln bape- * bıldırılmemektcdır. 
Jiı.letinden itibaren tarihlenirler denebi- Siyasi partiler . mütemadiyen mevzi :;ovyetler Rostofu mUdafnnya devam 
aı.h... Asri muhafazakar partisinin büvük değiştirmekle beraber İngiliz umumi ha- cdıyorlar. 
C'llf hlr milessese halinde kurucusu her yatında gene en kuvvetli ve en taham- KffiIMDA 
~"iri bir fertten ziyade Pitt'dir. Pitt mUlU unsur olarak kalmaktadır. Bunun Kırımdaki va2.iyet tamamiyle Alman-
11\ııtıafazakar partiyi yeni esa!!lar üzeri- sebebi kuvvetli fıtri istidatları tatmin ve lnrın lehindedir. Tcodozyanın işgaliyle 
~~ lturarken büyük rakibi Charles Ja- milstaccl ihtiyaçları temin etmeleridir. Kırımın işgali tama~nmı~ sayılabilir .. 
~~ folt da hilrrlyetperverlere yeni bir Büyiik siyas? hatip Burke partiyi şöyle Teodo~a Kerç .şehrıne 75 kılomctre me
ı'"'tl!\lvet veriyordu. Fox'u takip eden- tarif eder: cCümlesinln ittifakla kabul safeded:r. 
~ hürriyet perver partisinin ortadan etmiş oldukları bazı hususi prensipler Alman ordularının Kırım üzerindeki 
ıı~~tnaııı ihtimali belirdiği ( 1798) se- dairesinde müşterek gnyretleri ile milli seri inkişafları karşısında Sovyetler Al
~ne kadar yaşadılar ve on dokuzuncu menfnnti terviç ettirmek üzere birleşmiş mnnlnrın Kerç şehrine vnnnalanna mA· 
~. hürrivet perver partisinin manevi insanlar teşekkülü.> Bundan ziyade ola- ni olaınıyacaklardır. Bu suretle Alman· 
~ı .. rı oldular. rak icra ku~eti meı:aisine. metin müza- lann Kafkasyanın bab sahillerine ulaş
ltı lier iki partinin taze hayat bulması heret, tcmkınll tenkıt temın ederek te- maları da muhtemeldir 
.,_ırili2 hiikümet sistemi mt-kanizmasını reddilcri fesat ve şurişlere inkilabtan TAYYARE JJÜC~ı 
, l'rıarntadı. Pitt zamanından çeyrek yegane menedecek olan hakkın yalnız ta Almanların hava kuvvetleri dün Kı-
lı\': ııonravn kadar muhafazakarlar he- ~m~~ını dcğ!l, hUkilmran olmas! ~ey- rım, Moskova ve Leningrad bölgelerin
<ı} l'I daimi surette iktidar mevkünde fıyet~. d~ .ıntaç. eyl~ecek. 0 ıttı~~t de ve Karadenizde büyük faaliyet ı;ös-
l)"'·alcla berabrT hürriyet perverler de pre~bınl ınzıbntı ıcra vveti mesaısı- terınişlerdir. Şimdi Moskovayı gUndii.,. 
t.,~~ •• büyük milli anane 11ahibi olarak ne ıthal eder. * de bombardıman etmektedirler.. Bun-
ı a2 'ts ettiler. Bunun resmen tanınması dan başka Leningraddakl kuvvetlerin 
\iik 7 .~e o zam.ana eö~e hem~n adet yeni bir çıklş hareketine de mildahalc 
\l\faflıttne gecmuı olduı;tu veçhıyle mu- YENİ NEŞRİY A.2' etmişlerdir. 
d.., )altnrlar hiiküm,.ti iktidar rnevkiin- • • • • • • • • • • • • • Sovyet hava kuvvetlerine gelince: Ce-
t~"İhulunurken hürrivetperverlerd~n DlKMEN _ Bu on be~ gUnltik Ede- nup ve merkez bölgelerinde faaliyette 
~~h eııt!'ı kralın muhıılefefrt unvanı ıle biyat, Fikir ve S;ınat mecmuasının do- bulunınuslnr ve Almanlara ağır zayiat 
tı1 ~hdilmesi ile başlRdı . Bu f!!ıııbetli ta- kuzuncu sayısı dolgun mündericatla çık- verdirmişlerdir. 
\.~ er iki partice derhal kabııl t'dilrli ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ-:~İİİİİ!iiiiimmmİİİİİİİ~ 
ll\1ıh:1(mrıl~dda~bebri yaksiladı. Maakmbn.fih mt:~VACILIK VE SPOR - 297 - 298- J * ------~ 
')! l e et ı erı. aııve ve a ıne . çok gUzel bir şekilde intişar y 1 L D 1 z 
~'ıl "lrı ile hemhal olarak 19 3 7 senesine ncı sayısı 
il) ar resmen tanınmamış ve maaş ala- etm~<rtir. 
~b~~ıılardı. cMieste kı-alın muhalefetb ---------------
> .. r rı Yalnız bir muhnlefetin mevcııdi
.\~l'li Vt' vekilleri tenkit hakkını de~il. 
~ "'.'.kamarasında revler ekseriyeti 
~·ı..,<iıııınc ~eçtiği takdirde iktidar mev
>otd çıkmak hakkını da tazammun edi-
~ \!, 

l)ı,~j~ 1830 tnrihinde muhafazakarlar 
!'I)~ Up edilerek hürrivetperverler ekııe
~<i re\rini temin ettikleri vakit husul 
~Muhafazakar başvekil çekildi, 

DOK2'0R 
RA.Şİ2' BORA.2'A.V 

SAC;UK VE ŞEFKAT YURDU 
Karantinada Yaldıztepe sokağı 
No. 12 .. Her giin hastalannı kabul 

eder, cumartesi, fakirler muayenesi 
parasızdır.. (2328) 

BUGtlH LALE VE TA.N 
SİHEMALARINDA. ... 

ı ·· 2'URKÇE HARİKALAR HARİKA.Si illı defa 
JHKILAP KA.RRA.MA.NI 

a .. YER Al.2'1 CELLA.DI 
MÜTHİŞ GANGSTER FİLMİ İLK DEFA ... 

Bidd, Dikic; yurdu ve Atölyesi 
Saime Özgören idaresinde 

1 Birinci knnun 1941 tarihinde 
derslere başlıyncaktır. 

Atölyede müşteri siparişi kabul 
edilmekte ve pazardan maada her 

giin talebe kaydına devam olunmnk
tadır. Adres : Karataş Karakol sokak 

\ a ı •a I 

Avdında 

Dr. Feridun 
lzmiro!!"lu 

Hükümet bulvanndaki muayene-

1 
hanesinde hastalannı kabul eder. 
Çarşamba gllnlerl fakir halka pa

rasız bakılır. 

Havacılık bahi•leri 

Tayyare ı~ çuşla· 
rında yeni ha .. 

ritalar 
Kabilisevk balonlar ve tayyareler ile 

yapılan uzun mesafe uçuşlannda yol 
hattı (Cors) mekteplerde okutulan alel
ade umumi hatalar ianesiyle kağıt üze
rine muayyen bir mikyas dahilinde res
medilirler. 

Bu gibi hartalar ciheti asliyeyi doğ
ru olarak gösterirlerse de kıtaların va
~yetlerini, tekillerini ve her hangi iki 
nokta arasındaki mesafeyi yanlıı olarak 
gösterirler. 

Bunlarda arz, pek incesine bakmıya
rak bir küre olarak telakki edilmiştir. 
Ve onun her hangi iki noktası arasında
ki en kısa mesafeyi ölçmek için lokso
dromi (dairei az.ime) yi ölçmek icap 
eder. Bunu daha açık olarak izah ede
lim. Bu ameliye için, Loksodromi hat
tını bu noktaların üzerinden geçirdikten 
sonr,.. iki nokta arasındıt kalan mesafe 
ölçülür. 

Üzerlerinde bu ameliye yapılan har
talar umumiyetle Markator hartalardır. 
Bunlarda kürenin sathı müteaddit di
limlere taksim edilmiş ve sonra bu di
limlnin düzeltildiği farzedilerek mü
sattah bir hale getirildikleri kabul edil
miş olduğundan kıtaların şekilleri de· 
forme olduğu gibi bilhassa kutuplar ve 
havalisi hnkiki şekillerini tamamen kay
bederler. Bunlarda tul daireleri müvazi 
olarak resmedllmi,tir. Hakikatt~ ise 
bunlar kutuplarda birleşirler. 

Yukarıda verdiğimiz hu izahatı bir 
misal ile gösterelim: 

Böyle bir hartada San Fransisko ile 
Londra arft~ındaki en kısa yol Birleşik 
Amerika devleti arazisinden. Boston 
veya Nevyorkun Üstünden geçer~k At
lantilti kateder ve Britanya adalarına 
vanr. Halbuki bu en kısa mesafeyi mü
cessem bir küre üzerinden bir sicim va· 
sıtasiyle ölçecek olursak. o zaman bu 
hattın Montana, Kanada. \Vinnipege, 
Hudson körfezi ve cenubi Groenland' ı 
takip ederek Londraya vardığını görü
rüz. 

Bu gibi uzun 11eferlerde hasıl olan bu 
mesafe farkını ortadan kaldırmak için 
birleşik Amerika hükümetlerinin hyd
rografik bahriye ofisinin neşrettiği yeni 
hartalar vasıtaııiyle denizciler cors'lan
nt kolav1ıkla kağıdft resmedcbilmekte
dirler. iki nokta araııındaki mesafe diiz 
blr hat olarak ölçülebilen bu yeni har
talar ,ırr.di tayyareciler tarafından da 
talep edilemckte ve kullanılmaktadır. 

Mullmmer öNtZ 

-----
tşgal altındaki Fransız 

coc:aldarma yarchm
Lonctra, 4 (A.A) - lşgal altındaki 

Fransada çocuklara yardım malzemesi 
gönderilmesi için Birleşik devletler Kı
zılhaç gemilerine müsaade vermiştir. 
Geminin serbest surette seyahati için 
Mihverden ruhsat alınması husu.o;unda 
milzakereler devam eylemektedir. 

tZMIR BELEDtYEStNDEN : 
Garaj aantraldaki 4 sayılı deponun 

bir sene müddetle kiraya verilmesi, yazı 
isleri müdürlüğündeki şartnamesi veç• 
hivle açık arttırmaya konulmuştur. Ta
liplerin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 1 4/1 1 / 
941 cuma günü saat 16 da encümene 
müracaatlan. 

29 t 5 12 (2305) 

* Mi.inhnl bulunan belediye zabıta 
memurlukları için 11/11/941 glinil mil
sabaka imtihanı yapılacaktır. Orta mek
tep veya muadili derecede tahsil gör
müş ve askerlik hizmetini yaparak as
kerlikle halen Hişi~ bulunmayan talip
lerin, tahsil ve RSkerlik vesikalariyle 
birlikte imtihan gUnü zabıta müdürlü
l!Une milracaatlan ilan olunur. 

5, 8, 10 4595 (2336) 

* - Muhtelif tarihlerde otobüslerimiz-
de unutulmuş bir çok eşya vardır. Bun
ların sahipleri kimse idaremize müra
caat edip almaları ilAn olunur. 

4606 (2338) 

Ç~ME ÇtFTLtK KÖY MUHTAR
LICINDAN: 
Çeşmenin Çiftlik köyünde uzunluğu 

beş "lelre genişliği 30 santim altı adet 
potrel demir mÜ7.ayede ile satılacaktır. 
İhalesi 7/11/941 Cuma günü icra edi-
leceği ilan olunur. 4594 (2337) 

Birinci sınıf miitehnsc;ı'I Doktor 
Demir Ali Kamçıoğla 

Cilt ve Tenasül hastalıklan ve 
ELEKTRİK TEDAVİLERi 

Birinci Beyler Sokai?ı No. 55- l:zmiT 
F.1hamra Sineması arbsnda sabah
tan akşama kadar hastalannı kabul 
eder •• 

TELEFON : :l479 (469) ' , ~ .................... .,,, 

iAŞE 

Z!SSW!ezc:ı:ı :a:z x:z .......................................... 
E A.HKARA RADYOSU : 
E Bu G o N K OP-R o G R A l\t : Borsa 
rıııııııııııı-----•11111111111 

7.30 Program ve memleket saat ayarı 
7.33 müz.ik (Pi.) 7.45 Ajans haberleri 
8.00 milzik (Pl.) 8.15 evin saati 8.30/ 8.45 
müzik (PJ.) 12.30 program ve memleket 
saat ayarı 12.33 rnilzik şarkı ve türküler 
12.45 Ajans hnberleri 13.00 müzik şarkı 
ve türküler 13.30/14.00 müzik (Pi.) 
18.00 program ve memleket saat ayan 
18.03 milzik karışık şarkılar 18.25 ko
nuşma (dış politika hadiseleri) 18.45 
radyo çocuk kulübü 19.30 memleket 
saat ayarı ve Ajans haberleri 19.45 ser
best 10 dakika 19.55 müzik saz eserleri 
20.15 radyo gazetesi 20.45 mü2.ik bir 
halk türküsü öğreniyoruz 21.00 2.iraat 
takvimi 21.10 müzik fasıl heyeti 21.30 
konuşma (posta kutusu) 21.45 mü2.ik 
riyaseticilmhur bandosu 22.30 memleket 
saat ayan, Ajans haberleri borsalar fi
atleri 22.45 milzik (Pl.) 22.55/23.00 ya
ı·ınki program ve kapanış. 

Muhasebeci aranı~or 
Noter ınuhasebesine vakıf bir muha

sip lazımdır. İkind Noter dairesine mü-
racaat.. t - 3 (2339) 

ooıcroa 

KEMAL M. YA.LAZ 
ooC;uM VE KADIN HASTALIK-

ÜZÜl\f 

253 Akseki Ban. 
70 P. Klark Mih. 
30 B. S. Alazraki 
21 M. H. Nazlı 

374 Yekun 
110633 Eski yekun 
111007 Umumi yekt1n 

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

SİYAH 
21 A. Hakkı Sarraç 

İNCiR 

362 İncir T. A. Ş. 
157 Faik Soydan 
109 Silleymanoviç 
76 P. Klark 
49 Eli Benvenl~i 
36 M. Beşikçi 
12 Ri\ştü Fırat 
7 Mehmet Kuşakçı 

808 YekWı 
74927 Dünkü yekt1n 
75735 Umumi yek<ın 

ZAHİRE 

49 
47 50 
47 
46 50 

32 

16 75 
14 
17 50 
14 
19 50 
21 
20 
30 

56 
48 50 
53 
46 50 

47 
48 
49 50 
53 
58 

32 

23 75 
15 
22 50 
16 50 
20 
25 
26 
30 

LARI l\fÜTEHASSISI 

Birinci Beyler Sokak 36 .. Telefon 29Ui 
EVİ : Karantina - Köprii .. 
Berat ap. l.. TEl.. 3888 

12 çuval K. Dan 
168 çuval Susam 
130 Ton Susan1 
l49 çuval 
30 ton Fasulya 

12 50 

49 50 54 50 

19 25 21 50 

Vnlverslte A. E. P. KomlsYonundan : 
Yaptırılacak io Muhammen bedeli Teminatı Saati 

Madeni eşya 33349.50 lira 500.3 lira 10 
Madeni eşya 4 7909 lira 718 7 lira f f 

Tıp fakültesi birinci cerrahi kliniğine yaptırılacak madeni ctVa 8/Xl/941 
cumartesi günü rektörlükte ayrı ayn pazarlıkla ihale edilecektir. lıteklile
rin teminat makbuzları ve ticaret odası kai?ıtlariyle Relmeleri. 

s 6 4576 (2334) 

Maliye uelıôletlnden : 
2/6/94 t tarih ve 405 7 numaralı kanun mucibince ihracına sellhivet ve

rilen ve hasılatı tamamen Diyanbakır ve Elazıi iatawon1arından Irak ve 
fran hudutlanna kadar yapılacak demiryolu in~ına tahsla edilecek olan % 
7 gelirli 1941 demlryolu i11tikrazının 20 senede itfası m~rut 5 milvon lira
lık birinci tertibine ait tahvillerin satışı 7/11 /941 sabahından 15I1 f /941 
aksamına kadar yapılacaktır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20, 500, l 000 lira itibari kıv
metıe birlik, yirmi beşlik ve elliliktlr. 

Tahvillerin ihraç fintı % 95 olarak tesbit edilmi tir. Yani 20 liralık bir• 
lik tahvil bedeli t 9. 5 00 liralık tahvil bedeli 4 7 5 ve 1 000 liralık tahvil be
deli de 950 lirlldır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve müesse
selerce. vilayet huııusi idareleri ve belt-diye1erce vapılacllk müzayede. mü
nakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hal.İnece satılmış ve satılacak olan 
Milli Emlalc bedellerinin tediyt>sinde başa bas kabul olunaeaklan ıdbi tahvil 
itfa bedelleri \'e faizleri tah .. ·illerin tamamen itfasına kadar her türlü verıd 
ve resimden muaf bu1unacaklardır. 

Mezlclır tahviller Türlclye cümhurivet merkez. Türkiye cümhuriyet Ziraat. 
Türkiye I~. Emllk ve Eytam, Halk, Türk Ticaret. Belediyeler bankalarlyle Sü
mer ve Etibank tarafından satılacaiı 11:ibi diiier bRnkalar vasıtll!llyle de temin 
olunabllir. S 6 9 12 4607 (233S) 

fzmirtlen 

Eczacı 
gidecek lııvmetli hedi yemis 

Kemal K. Aktaşın 
Kolonya ve Eıanıları olacaktır 

Altın ruva Dalya 
Bahar çiçeği 
Yasemin 
G6nül Amerb 
Zümrüd damlası 
Leylak 
Limon çiçeği 
Son hatıra 
Ful ya Meneltfe 

941 Kolonyası 

Depo: Hilal Eczanesi 

Doyçe Oryent 
llRESDNER BANK 

l Z M t R 
Merkezj : B~Kl.IN 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 175 $Ubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,soo,ooo Ra~hsrnarJı 
Tnrkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mwrda şubeleri : KAHiRE VE ISKENDtı.:KIYE 
Bu türlü banka nıuamelihnı ifa ve kabul eder. 

Airıları dindirir 
ROMA TIZMA. BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ağnlan ile soğuk algınlığından 

ileri gelen vücut KIRIKUCI. NEZLE ve GRiP haıtalıklan D E R M A N 
kqelerile derhal geçer. icabında günde 1 - 3 kqe alınır. her eczanede ba
buaur. 
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SİY ASİ V AZtrEr Amerikan yardımı ;ınııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııE 

~ Sov yet/ere karşı ~ 
.lnılilizler Kaf- ln<r •ttereye 2 de- : harp ı'e Ff nlandiya ~ 
kasın müdafaa- nizaltı ~emisi : 

sına iştirak e •1• v rı vor = 
edecekler 

Finlere ~Öre 
Amerika iç 

_ bir teşebbüste 
Rus do-

-<>---

INGİL TERE iÇiN 40 HlMAYE 
GEMİSi DE YAPIL CAK 

--<>---
b 

Vaşington, 4 (A.A) - İki Amcrıka!l 
denizaltısı Büyük Britnnyuya n .rilecck- ;: 

q: e ~fi, tir. Bu iki eminin tC'slim alınma ı için 
'it ,,.·'t,·~ ue el."· ?a İngiliz ve Polon~alı miıro.:ttt.:b. t ı::ondc- -

nanması ve Bulgarlar 

.. = 

rilıniştir -
Ve! ı çcfl ar 40 HİMAYE GEMİSİ Y.\PILACAK 

R. dyo gazetesine göre h.:rp h. kkın- Vaşington, 4 (A.A) - Kongre BtiyUk E He!.- "nki. 4 (A.A) -- Bildirildiğine E 
d .. son 24 saat icinde gl'kn haberler ha- Britan~a için kırk himaye gcmh'nın in ~~iin.• $ovyetkre karşı askeri bazı~ 
rekatta ınühim bir inkisaf kayd tmck- şru;ına izin vcrmistir. :harekatın durdurulma ı hakkında E 
tedır. Harekfıtın bnskısı Londra ve Bcr- _ §Amerika Birfoc-ik dcvld i tarafından~ 
lind n gelen haberlere görC' Ur nokt~ A :=t<>st>bbüslerdc bulunuldu:iru hakkın- :: 
iizerine toplnnmışt.r: • • • •• • ~ daki hnbcrlcr Fin salahiyetli kay- ~ 

1 - Moskova etrafında yapılmakt:ı d zdiklerı kom ftBS le:ıt' .. § nakları tarafından hakikate uyguP § 
ofon meydan muharebesi. Bern, 4 (A.A) - Almı:ın kıtalnrı 46 §görülmemektedir. : 

2 _ Rostof i.izerinc yapılan Alman komünict Arancelovak köyü civarında =1111111111111ııııııı:mııımıımıı11111111ııım111111;= 
taarruzları. kurşuna dizmic:lcrdir. Vuku bulan bir 

3 - Kırımı eldP etmek itjn yapılan çarpışmada ayrıca kırk komiinist öl<lii-
hareketler. rülmüştür. 

Bitaraflık kanunu 
tadil eddi vor Alman kuvvetleri Moskova kapıları

na kadar dayanmışlardır, fakat bir tür
lü bu kapılan zorlayamamıştır. Bu ya
"·aşlamanın sebeb: Rus muka\•emeti ol
duğu artık inkur edilmemektedir. Fakat 
bu mukavemetin uzun süremiyeceği an
Jaşılıyor. Maruf kaynaklardan gelen bir 
babere göre B. Kalenin de Moc:kovadan 
Kuibişefe gitmiştir. 

-------
Fransız va ur
ları Almanvava ft: n_er·ka ayanı-
kaçak mal gÖ- nın ekseriyeti 

tadil lehinde 1.:ürüyorm uş 
Bilindiği gibi B. Molotof ve yabancı 

elçiler bir kaç hafta evvel Moskovad:ın 
aynlmıslnrdı. Şimdi B. Kalcninin ayrıl-
ması Moskovanın tehlikede olduğuna --o----· r ey verecek 
bir delil sayılmaktadır. İngilizler taralından 

BAHÇE SARAY HARAP • ---0--
Radyo gazetesine göre Amerika ayan 

meclisi bitaraflık kanununun tadili la
yihasının müzakt>relerini bitirmemiştir. 
Kanun bugün reye konacaktır. Ka
nunun tadili aleyhinde 35 kadar rey 
mevcuttur; fıynn azası ise 96 .kişidC'Il 
mürekkeptir. Şu hale göre 61 rey kanu
nun ti'ıdili lehinde demektir. Fakat yeni 
kanun fıyan tarafından kabul eclümeklc 
derhal yürürlüğe giremez. Mt>busan ta
rafından kabulü lazımdır. 

Kırımda durumun Rusya i~in elverişli Çevrilen va purlardan 
olmadığı m~hakkak~. Almanlar Km- ürü kendilerini batırdı .• 
mm merkezı olan Sımferepolu (Bahçe ':'1" • • 
sarayı) almışlardır. Ruslar bunu henüz . Lonru:~· ~.~(A.A) -:-- Bnhr1~~- neza~;tı
resmen teyit etmemiş]ersç de İngilizlere nın ~~~ ~glc ~·aktı neşrcttıgı tcbl~g : 
göre şehir yıkılmış, yakılmış ondnn son- Vışı huki_imet~ son zaın~larda hirmı
ra bırakılmıştır. Kırımda Ruslardan bir ye altmdakı kafılel~~le dog~ca Alma:!
cok esir. harp malzemesi alınm1ştır. Ka- yaya kaçak mal gondennege teşebbus 
J~n Rus kuvvetleri bir tnraftan Kcrç c~miştir. Son günler?~ . de~iyele~m;z 
tizerine diğer taraftan da Sivastopola bır Fransl7. hnrp gemısının hımayesınde 
çckilmiŞıir. Almanlar şimdi Rusların böyle bir kafileyi kcşfetmi.~lcr ve şimali 
Kar:ıdenizde en mühim üsleri olan Si- Afrik:ıda kafilenin yolunu kesmiŞlerdir ŞAYANI DiKKAT BJR tNTlHAP 

Bu arada Nevyork belediye rcisliği 
için yapılmakta olan seçim de büyük 
Clikkati çeken bir hadise olmuştur: Nev
york belediye re.isi Lagvardiya Mihverin 
şidactli nlcyhd:ırıdır. Ruzvelt tarafından 
da yardım görmektedir. Böyle bir ada
mın kazanıp kazanmaması bir az da 
Ruzveltin kudretini deneme mahiyetini 
gösterebilir. 

vastopolu almnğa çalışmaktadırlar. Britanya hükümeti kafiledeki gcmileri!l 
KARADENlZDEKt RUS beynelmilel usullere göre muayenesi 
F!LOSUNUN VAZ1YETt için b!r limana gitmelerini isteml~, fakat 
Bulgarlara göre Sivastopol pek ya- bunlardan üç vapur sabotaj yaparak 

kında düşecek ve Sovyet Karadeniz fi- batmı~tır. 
losu ya Karadcnizin doğu sahilindeki Malum oldui'.,ıu üzeı·e Almanlar yükle
Rafkas limanlarına gidecek. yahut Tör- rinin mahiyeti bilinen vapurlara hemen 
kiyeye sığınarak boğazlardan geçmek sabotaj yapmaları emrini v1..•rmiş bulun
isteyccek, yahut ta kendi kendisini ha- maktadır. 
tıracaktır. 

Bulgar radyosu Karadenizdeki Rus FRANSIZ VAPURl..ARI KAÇAK 
filosunun akıbeti" Uzerinde incelemelere l\tAL GÖTÜRMİYORLAR MIYDI? 

A. er!k o anm sına 
devam ederek bu donanmanın Kafkas 
limanlarına sığınnmıyacağım söylüyor. 
ÇUnkü, bu radyoya göre Kafkas snhil
lerinde en mUsait liman olan Novrosiski 
limanının Alman hava kuvvetleri tara
fından bombardıman edilmesi filonun 
t;ığınmasına ve bannmasına mani ola
caktır. 

Türkiyeye sığınma meselesini ele alan 
Bulgar sözcilsü bitaraflığını ilfın elıniş 
olan Türkiyenin buna razı olmıyacağı, 
razı olsa da geçecek Rus harp gemileri
nin Akdenizde bekliyen İtalyan filosu 
tarafından batırılacağını söylemektedir. 
~u halde Rus filosu için kendi kendisini 
batırmaktan başka çare kalmıyacaktır. 
Bu suretle de, yine Bulgar radyosuna 
göre, Almanlar büyük bir üstünlük el
de ederek Kafkasyaya kolaylıkla allıya
lıileceklerdir. Bulgar sözcüsü bunu ya
kın görmektedir. 

KAFKASMUDAFAASIVE 
1NG1L1ZLER 
Fnkat, Rusya işlerini yakından ince-

leyen mütehassıslar, Rusya için bu ne
ticeyi varit görmemekte, İngiliz kuv
vetlerinin Kafkasları Ruslarla birlikte 
müdafaa edeceklerini bildirmektedirler. 

RUSLARA YARDIM ARTIYOR 
Esasen Amerikan, lngiliz ve lsveç 

kaynakları, Rusyaya akın halini alan 
yardımlarından bnlısetmektedirler. Ar
kanjel ve İran yollarından Rusyaya yar
cımlar akıyor. Rusya sonteşrin ve Kfi
nunuevvel aylarına kadar dayanabilir
r;e, İngiltere ve Amerika bUyük yardım 
yetiştirebileceklerdir. Ruslar son hafta
larda çok zayiat görmüş olmakla bera
ber Almnn boskıS1 altında yıkılmış da 
değillerdir. 

ALlVIANYANIN KOÇUK 
MüITEFlKLERt 
Rusların Almanlardan başka üç kü-

çük dt>vlctlc harp etmesi ordulaı ının 
duruml:mnı güçleştirmektedir. Bu üç 
devlet Almanyaya 45 tümen asker ver
mi!';lerdır. Rusların bu üç devlete İngil
teTc tarafmdan harp ilan "'dilmesini Lc;
temelPri Amerika ve Londrad::ı da iyi 
lrnn;ılanmıstır. lngilterenin Rumen ve 
Mac::ırlarla siyasi münasebetleri kesik
tir. Finlandiyanın Rusya ile anlaşmasını 
tc>mın iç"n "erek tngiltere ve gerek Ame
rıka Finknd ~ayı tekrar sıkıştırmağa 
h::ışlamı 1 ,.dır. Fnkat B. Kordel Hulun 
1htnrının iı ir olacağı süpheli görü-
1iiyor, "ll kadar v<1r ki lngiltı!renin Ro
man~ a M "arı tan ve hatttı Finlandiya
ya harp ıl"n "tm .,i durumu filen değiş
tırcm·\ C'c.ktir. 

SURtYFYI: YARDIM 
Hatır]ard:ıdır ki İngiltere Suriyeyi iş

r::ıl p•fğ; •;ır da Sı riyeye Lc:tiklfıl ve JU
zumlu ma ld il''" vC'reccğini vafıd etmiş
t!. lstikl: l r 11 n vcrilmis bulunmnkta
dır. Lüıu n1ı.: macldelC'r de Suriyeye it
hal C'hın"l ktadır. Kudü ten gelen bir 
habe>re ~Ör<' İnrdliı ticarC't koordin:ısyo
rm t. rafından Suriycye 20 bin ton buğ
dny r,ctiriJmrktedır. tlkkfinunda da ay
rıcn 20 bin ton bui!d::ıv daha getir:lecek
tir. 

mensup b!r tayyare 
Vişi, 4 (AA) - Ofi bildfriyor: Fran· Atlantikte düştü 

sız Afrikası ve ana vatan için yiyecek Vaşington, 4 (A.A) _ Bir1'eşik Ame-
yüklü olarnk M.ıdagasltardmı gelen ve rika devletleri bahriye dairesi dün neş
İbrevi11e nvizosu himayesinde beş Pr:ın- rettiği bir tebliğde donanmaya mensup 
sız ticaret gemisinden mürekkep bulu- bir bombardıman tayyaresinin dün At
nan bir kafile Dubanın 200 mil cenn~ )fıs denizinde düştüğünü bildirmi~tir. 
bunda dört kruvazör ve nlb torpido Subay ve er olmak iizere 11 ki~i ve mü
muhribinden mürcldccp bir İngiliz filo- rcttcbat :ırasında yolcu sıfatiyle bulunan 
su tarafından karşıfonmıştır. İbcrvillc bir ordu subayı öl:niişlerdir. Tayyare 
avizosunun faaliyetine rnğmen ticaret Pazar gününden beri kayıptır. Bahdye 
gemileri kuvvete karşı baş eğmek mec- dairesi knza yerinden" bahsetmemekte. ... 
buriyctinde kalmış ve müsadere edil- dir. · 
miştir. Bahis mevzuu olan şilepler Frnn- ___ _ _ 
sız batı Afrikası yerlileri ve ona vatan- BİR İMGİLİZ 
dn işgal altında bulunmıyan Fransızlar 
için büyük mikdnrda iaşe mQlzemesi ge- DENİZAL TiSi BATTI 
tirmekte idi. Fransız hUkUmeti bu tccn- Roma, 4 (A.A) - İtalyan tebliği: 
vüzü İngiliz hükümeti nezdinde protes- Torpidolanmız bir İngiliz denizalbsı 
to etmiştir. İngiliz amirallık dairesi bu batırmıştır. 
kafilenin Almanlardan alınan talimat 
üzerine ve Alman harp kaçai','ına yardım 
maksadiyle yapıldıi'.,tını bildirmişUr .. Bu 
yalan iddia asılsızdır. Madagaskardan 
gelmekte olan bu kafile yalnsz Fransız. 
halkı için iaşe maddesi getinnC'ktc idi. 

BATffill.AN VAPURUN TAYFASI 
Marsilya, 4 (A.A) - 22 ilktesr:inde 

bir İngiliz denizaltısı tarafından bnlırıl
mış olan Fransız vapurunun miircttcba
tl dün akş.ım Mnrsilyaya gelmiştir. 

-------
Beyııelmilel iş 
konferansı dün 

toplandı 

-----
İtalyan ticaret nazırı 

Romanyadan döndü.. 
Roma, 4 (A.A) - Roınanyada üç gün 

kalan İtalyan dış ticaret döviz Nazın 
Viccardi diin akşam Romaya dönmUş
tlir. 

Makin eve 
,., erilirken 
'"Jt~r:ı ı an ı .,._. 

Amerika 
Almanyadan Bobin Mo· 
oran batırılması üzeri· 

uBeynelmilel iş teşkila.. ne üç milyon dolar 
tının devamını ancak tazminat istiyor .. 

Vaşington, 4 (A.A)- Birleşik devlet-
Demokl'asilerin zaxeri ıer haric.iye nnı.ırlığının bugün ifşa ctti-

temin edebilir •• » ğine göre Amerika Robin Moor Ameri-
N k 4 (AA) B 1 .1 1 . kan gemisinin tahribi neticesinde doğan 

b.. evyokr nt' • --;- U t>yneHmlıle dış hftd:senin üç milyon clolar kadar tnzmi-
urosu -o eram;ınm ıç maı o an a t .1 •. 1 k t ,__ t kl'f 

ahh . na verı mesı ı e apa ımwsını e ı 

mur ası Do;e Valşto tarafından a~ıı- etmiştir. Vaşingtondaki Alman mnsla-
mıstır. Mumaıleyh toplant.1nın prensıp- h t .. 26 l"l t ihl' t d B 
}erini izah etmi~ ve bu prensiplerin nihai a gu~ı e.Y u ar ı no ~.n a . 
zafere ermekten ibart>t olduğ u beyan Ruzveltin Robın Moorun tahrıbı hak
ctmiştir. Valşto demiştir ki: un ~ındaki ~esajımn mC'tn:ni ihtiva eden 

- tşgal altındaki mcmlckctle.rdt> Trcd- ılk Amerıkan. protcs~ ~~t~s~ı ve Hul
ünyorlar ve işçi ve patron teşkilatının lu~ bu. tazmınat teklı.fını ıhtiva e~en 
crtadan kalkmasına rağmen bunlann muteakıp notasını bahıs mevzuu eylıye
ruhlan hfılfı ya!';ıyor ve daima ya~ıya- rek : bu .iki nota da hükümetim!n bir 
caktır. cevap vermesini icap ettirecek mahiyet-

Reis bütiln dünyada işçi teşkilatının te clcğildir, demiştir. 
inkişafı tedbirlerinde J,onfransın acele Bu lınhi le alakadar oh.ırak Amerikan 
etmesini tavsiye etmiş ve biitün dLinya- hnric!ye inin bildirdiğine göre 20 hazi
ya şamil bir dokuma sanayii projt"Sin- randa Ruzveltin kongreye göndercliğ! 
den bahsC'tmiştir. Beynelmilel siyasi mesajın bir sureti Alman hükümetinc 
vaziyt>tiyle sıkı sıkıya mUnnsebette olan bildirilmek üzere Alman büyük elçisi
beynt>lmilcl iktisadi vaziyet şimdiden ne tevdi olunmuştu. Buna cevab('n Al
çok ileri gitmesi ilerisi için tehlikcn kı- ınan maslahatgüzarı Thomsen 24 hazi
labilir. Harp kazanılmazsa bcynelmilc] romda Sumrner Vc1l('se kendimi arzunuz 
büronun çah~malan boşuna geçmiş olur. mucibince bu metni hilkümetime gön
Beynelmilel iş teşkilfıtının devamını derecek salflhiyettc telakki etmiyorum. 
yalnız zafer temin edebilir. cevabını vermişti. 

Rehinelerin idamı 

1 Jt .. lmana muka
bil ıco Sırp 

asıldı 

ALMANLAR NORVEÇTE DE 
ÜÇ KiŞiYi IDA ETTiLER 

---0-

Londra, 4 (A.A) - İşgal altındaki 
A vrupada rehinelerin idam edildiği 
hakkında haber1C'r gelınl'ktedir. Bel
gradda b:r Alman askt>rine yapılan ta
arruz i.izıcrinc yüz rehine idam edilmiş
tir. 

BiR ÇOK KOMONıST 
ÖLDÜRÜLDÜ 
Belgrat, 4 (A.A) __,.Memleket içinde 

komünist çeteleriy]e ynpılnn muhnrehe
lerde bu kabil çete?ler imha edilmiş ve 
bir çok komünist öldiirülmüştür. 

NORVEÇTE İDAJ\1LAR 
Londra, 4 (AA) - Oslodan bildiril

diğine göre Almnn askeri mahkemesi üç 
Norveçliyi düşman lehinde hareket et
tiklerinden dolayı idama mahkfun et
miş ve hükiim tatbik olunmuştur. 

-------
Tokvoda Ame
rika ve lnt?ilte

re alevhinde 
nümayişler 

B. Ruzyelt ve B. ÇörçW 
d e istihzab tezahürata 

bir vesile yapmışlar 
Tokyo, 4 (A.A) - Japon ihtiyatları 

birliği tarafından tertip edilen bir alay
da nüınayişçHer İngiliz ve Amerikan 
aleyhtarı ~ritler taşımıştır. Bilhassa B. 
Ruzvelt1e Çörçil istihzalı tezahürata ve
sile teşkil etmişlerdir. 

Royter ajansınm muhabirinin gazete
ciler toplantısında bu tezahürlere dair 
Japon resmi sözcüsünden izahat isteme
si üzerine sözcü şu cevabı vermiştir : 

- Bu heyecanlar bazı kimselerin ha
reketidir. Bu kabil hareketlere dlğer 
memleketlerde de rnstlanabi1ir. 

---~,---

ln~i!tere, Al
manya ve ltal
ya bombalandı 

:::::szs::::c 

Ticaret Vekaletinin bir tebliği 
~----------.-..~,...:;;----~----..... -------------..... --

Tütün takası ve Alman" 
ya ile ticaret işleri 

-------------------------
~ütün takas kontenjanı dolmuştur, yeni ithali• 
ım ıanları var. Almanya ile ticaretimize geıınce. 

Ankara, 4 (AA) - Ticaret vekfıletin- 2 - Yeni Alman - Türk ticaret aıJsf' 
den tehli?, ~dilmi......ıir. . ması dairesinde ithalatta bulunmak il"; 

1 - Tutun takas çerçıvesi dairesinde re lisans verilmesi, ithalat veya ~ 
ithalatta bulunmak için vekalete müra- için hisse tefriki yolunda müracıı&~ 
caatler tevali etmekte olduğundan aşa- alınmaktadır. Bunlar hakkında veJci 
ğıda ve1ifon malumatla alakadarların tarafından mıntaka ticaret müdürl~ 
tenvir edilmesi lüzumlu görülmüştür : rine, birliklerine başlıca ticaret oda "' 

Ti.itün takasına ait kontenjanlar ta- borsalarına gönderilmis olan sirkü)~ 
mamen dolmuştur. Binaenaleyh yeni- aHlkadarlarca bilinmesl lazım gele_ıı _Wi 
den ithal müsaadesi verilmiyecektir. şey söylenmiş, anlaşmalar h\ik{bP"'.:.. 

Esasen ~u. nev~ ithalatın tütün taka- tafsilatlı surette izah edilmiştir. B~ 
smdan geçırılmesı hususunda zaruret aleyh bu sirkülerin okunması sure5 
~almamıştır. Zira 9/10/941 tarihinde hem mevcut müracaatler cevaplandlJ~ 
ımzalanan anlaşmalar mucibince ithalat mış, hem de yeni müracaatlere ınah 
yapmak imkfuılan elde edilm1ş bulun- kalmrunış olacaktır. . 
maktadır. Binaenaleyh tUtün takas dai- 3 - Yukandaki iki maddede v~ 
resinde ithali istenilen maddeler, yeni izahat işbu tebliğin mevzuunu t~ 
anlaşın.~ hiiküınleri dairesinde ithal eden bütün müracaatlere cevap t ~ 
olunabilırler, alfikalılarm bu yola müra- etmektedir. Aynca teker teker ce 
caat etmeleri tavsiye olunur. verilmiyecekür. 

lstanbulda elımelt sıkıntısı kalmadı 

Dünden itibaren vaziyet 
tabii · şeklini aldı 

İstanbul, .f (Yeni Asır) - Bir kaç 
gündenberi şehrimizde hüküm süren 
r:hnek sıkıntısı tamamen zail olmu§tur. 
Fırınlar önünde görülen kalabalık ve 

tehacüm kalmaml§tar. 
1
,-

Belediye reis muavini bugün ınulı.,, 
lif semtlerdeki fırmları teftiı etmlf 
vaziyeti normal bubnuıtur. 

Türlı Basın Birliği Kongresi 

Dün akşam murahhasla" 
ra bir ziyafet verildi 

Ba fvekU ve Dahiliye Vekili ziyalete fere! vdfJI 
Ankara, 4 (A.A) - Türk basın birli- aralık ziyafete şeref vererek ~e-:; 

ği umumi kongresi öğleden evvel Hasan arkadaşlarla hasbihallerde bulu~ 
Reşit Tankutun· başkanlığı ;µtında ikin- tur. efi~ 

. . ci toplantısını yapmıştır. Birlik merkez Saat tam 10 da Başvekil Dr. ll ır 
Kahırc,. 4 ~'?-·A) - Brıtanya hava idare heyetinin iki yıllık hesabatına ait Saydam matbuat mensuplarının ~lfef" 

~uvvetlerı Sı~ılyaya muvaffakıyetle ne- hesap komisyonu raporu tasvip edilmiş ı~ arasında ziyafete şeref vernıi§ 
ticelenen ye.nı 'taarruzlarda bulunmuş- ve hesap komisyonu t:ırafından verilen dir. 
)ardır. Palermo tekrar bombal~~ıştJr .. ve birlik gelirinin arttırılması hakkında BAŞVEK1L1MtZ1N ALAKASI . 

1 Roma, 4 (AA) - İtalyan teblıgı : te ·1 · ihf d t kl'fl · d'l k B ek"l h tak j]erJY1 
İngiliz tayyareleri Sicilyada dün gün- me~ı erı ıv~ e ~n e ı ~ d ı ~ aşv ı .. ~r ~~ d'a gazetec 

düz ve gc:cç bir kaç yere hücum etmiş- ve ~ mnk ame ilmom!5yt'onunaG .. ~o~l er k- ayrı ayn goruşmuş er ır. -~''' 
1 d" C" ,. ha im b" k k" • mesme arar ver ış ır. oruşu ece Başvekil İzmir matbuat mümcssP' 1' 
er ı1r. ~~ sar 0 uş, ır aç ışı başka bir konu bulunmaması dolayısi- r.ine mıntakamwn umumi ihtiyaçla11 

yara anrnı~ ... r. le umumi he t gelce k t 1 tısı _ .2 f1" 
Tayyarelerimiz Vellington tipinde bir rına bıraknu ye e op an nı ya- gazetelerimizin ihliyaç~ar~ hakkUJU~ ~ 

tayyare nüşürmüşlerdir. ştır. aller sormuşlar ve bu ihtiyaçlara ~ ~ır 
ALMAN GEMİ KAFlLESiNE HÜCUM ~k?ra! 4 (Telefonla) - Bası~ kong- alaka göstermişlerdir. Başvekil bır s1' 

Lo dr 4 (A A) H tinin. resı ıkıncı celse toplantısını bugun yap- ruk saat kadar gaz.inoda kalmıslar 11e 
n a. . - ava nezare ... K .. nl d ki 1 "' şıar-

t bl'ğ" • F h tl v • mışwr. ongre enc~e er e mese e- nlırken yine alk~larla uğurlanmı 
e ı ı · ena ava şnr arına rab'Inen lerin müzakeresi W-in tekrar Pe be d 

d.. F . t..1-- d b" d"" ·ır rşem ır un gece rı.z açı~ın a . ır. uşm~~ günü toplanacaktır. · 
v?.pur. kafilesıne. hucum e?,ı~. ve. bu- Matbuat umum müdürü, -basın kong- ZiY AFETTEK.t DA VEl'LtLER 'flet 
yuk bır v~pura ısabetler gorulmilştür. resine iştirak eden matbuat mensupla- Türklyede bulunan bütün yaba tll 
N~RVE.Ç VE ~NSADA . rına bu akşam Gar gazinosunda bir zi- gazete muhabirleri de ziyafete dMe ,-
Dıger .~ır teşck~ul. de Fr~ lır~~- yafet v~ür. Ziyafet çok neşeli bir bulunuyorlardı. Ziyafet geç vakte ~,ı' 

larına hu~um e_tmiştir. . Sahil servıs11!e hava içinde geçmiştir. dar devam etmiş ve gazeteci arkada ııt" 
mensup dığer hır teşekkill Norveçtc hır BAŞVEKİL VE DAH1L1YE kendi mıntakalarınm meşhur haval f' 
balıkyağı Inbrikasım, diğer bir teşekkül VEKtr..t ZtYAF'E'Tl'E nı çaldırarak sabaha kadar ey)enmiŞI' 
Sen Nazcr doldarını bombalamışlnrdır. Dahiliye vekili B. Faik öztrak bir dir. 

m ~ ~:;:. ~ tnyynre lerim iz üsler ine dön - <::M:::..<::::><::::.<:><::::,..c;;::::,..c;;::::,..c;;:::><::;:><::;l><::::><::::><:::><::::><::::><::::>-<::::><:::><::::><::::>"'b::::::,..C::><:::><::::::.<::><::><::::><::::.<::::ıd,,._.. • J 
BİR GDIİ TORPiLLENDİ J 

ri~re~i~t:~:=~~:ng~~nt::;ü ıemur arın ya ancı 
bir düşman gemisini torpillemiştir.. Bu • t • h • • 1 • 
:::~k~~~~ veya koraya oturduğu ını ı anı gun erı 

Gemilerimizden birinde bir subay ve 
dört er yarnlnnmıştır. ~ f" 
ŞİMALi FRANSADA Ankara, 4 (AA) - Maarif vekilli- Yalnız bir dilden : 11 ikincitcştil> 
Londra, 4 (A.A) _ Britanya tayyare- ğinden tebliğ edilmiştir : Devlet memur- zılı, 14 ikinci teşrin sözlil, . f" 

leri şimal Frnnsası üzerinde taarruz~ lariyle bankalar ve devlet müesseseleri İki dilden : 11 ve 12 ikinci tcşti'fl 
keşiflerde bulunarak müteaddit askeri memurlarının 3656 ve 3659 sayılı ka- zılı, 14 ve 15 ikinci teşrin sözlü.. ~ 
hedefleri mııvaffakıyelle bombalannşlar- nunlar mucibince yapılnn yabancı dil İmtihanlara sabahlan saat 9 da ~ 
dır. imtihanlarının 1941 yılı son teşrin dev- nacak, imtihanlar Ankarada Dil, >-ıı11 

ALMANYADA resi Ankara ve İstanbulda şu tarihler- ve Coğrafya fakültesinde, İstaJlbW" 
Berlin, 4 (A.A) - Alman orduları de yapılacaktır: üniversitede yapılacaktır. 

ba~kumandarılığının resmi tebliği : Kü- ~<:::><:::><:::>~~<::>-<::>-c:;:::,.-c:;:::,.-c:;:::,.-c:::::.-c:::::.-c:::::.-~::;:::,. J 
çük bir dü~ınan hava teşekkülü dün ge· ~ - • D • J • t•k t h İ " 
ce şimal doğu Almaııynsına bir akın )L enı emırvo U ıs 1 razı 8 v 
yanmıştır. •• 

işgal a1tın<laki topraklara karşı yapı- )eri• pi•yasaya çıkarıldı 
lan diğer blr akın esnasında bir Britan-
ya bombardıman tayyaresi düşürülmüş
tür. 

ALMAN HÖCUl\'IU 
Londra, 4 (A.A) - İngiliz hava neza· 

retinin tt>bliği : Dün gece düşmanın Bri
troıya sahili üzerinde hafif faaliyeti kay
dedilmişt.!r. Bu faaliyet esnasında mün
ferit bir tnyyare şimal batı sahiline 
bombalnr abmştır. Bir mikdar hasar ile 
az mikdurda ölii ve yaralı vardır. 

ALMAN TEBLİGi 
Berlin, 4 (A.A) - Alman orduları 

başkumandanlığınm resmi tebliği : Do
narunamız ve hava kuvvetlerimiz Bri
tanya inşc vapurlarına yeniden ar,11r dar
beler indinnislerdir. Denizalblarımız 
Atlas denizinde bir torpido muhribiyle 
topyekOn 53 bin tonilatoluk 11 vapur 
batınmşlardır. Aynca üç vapur ve bir 
torpido muhribi torpil isabetiyle ciddi 
hasara ut-ratılınıştır. 

Ankara, 4 (AA) - Maliye vekale
tinden tebliğ olunmuştur: 

2/6/941 tarih ve 405 7 sayılı kanun 
mucibince ihrncımı salahiyet verilen ve 
hasıltıtı tamamen Diyarbakır ve Elfızığ 
istasyonlarından Irak ve lran hudutları-
na kadar yapılacak demiryolu inşasına 
tahsis edilecek olan % 7 gelirli 1941 
demiryolu istikrnzının 20 senede itfası 

meşrut beş milyon liralık birinci terli· 
bine ait tnhvillerin satışı 7/1 1 /941 sa
bahından 15/11 /941 akşamına kndar 
yapılnc:ıktır. 

Tahviller hamiline muharrer olup 
beheri 20, 500, IOOO liralık itibari kıy-
mette birlik. yirmi beşlik ve elliliktir. 

Tahvillerin ihraç fiatı % 95 olarak 
tesbit edilmi§tir. Yani 20 liralık birlilı: 
tahvil 19, 500 liarlık yirmi b etlik tah-

vil bedeli 475, 1000 liralık ıah-vil lı" 
deli de 950 liradır. b8" 

Bu tahviller umumi ve mülh~k e~ 
çelerle idare olunan daire ve ınu~elt' 
}erce, vilayet husus) idareleri ıtC a~' 
diyclerce yapılacak müzayede, ııt;ıf,) 
kasa ve mukavelelerde teminat 0 

0JııP 
ve hazinece satılmış ve satılacn~ iı1J1 
Milli Eml.l\k bedellerinin tedıye9 L"l 

•b' tıı•• 
başa boş knbul olunncnklnrı gı 1• •

11 
tıJ' 

itfa bedelleri ve faizleri tahvilleri i ,.e 
• r:.... - k d h ·· 1"' ,.erS mamen ıtımıına n ar er tur u 

re•+nden muaf bulunacaktır. .. hurb't' 
Mezkur tahviller Türkiye cu~ ıjrllııf• 

ti Merkez. Türl<lyc ciimhuriyetı :ıııılJ' 
Türkiye İş, Em!Ak ve EytnJllrie ~ 
Ticarct, Belediyeler bankaları ul"~~ 
mer ve Etibank tarafından 98 re11' 
gibi diğer bankalar vaıııtaııiyk ele 
ohmabilir. 


