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ar tedbirleri iyi ---·---
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---·---
B. Rıızı.;elt ı:c 13. Çcirçil gc~·cnlerdc yaptıkları mülakat esnasında 

__ U_lı_tı_~._..._..-.- ... 1;1-1_1_ıl_o_a_t_ı _ _. -D-~C~ Bir harita ya lngilte· Hindistana doğru 
F ndüstrileşme 1 Bitaraf lıh kanununun Ruzvelt Mihverin ye. 

.b . tadili me&e/e5i nileceğincien emin 
re içi 11 1948 den ~v
veJ Alman olacak 

ilerlerse çok kov
, vetli mevzilerle ı tıvacı • •'--

hükmii yazılmış! --·-·-GENE~ -~~v_ı;~ __ karşılaşacaklar ---·---
Cayretimiz harp yüzün· 
den geri kalmamalıdır. 
~duyduğumuz 
llaaddeleri kendimiz 
>apabilmeliyiz! 

. Geçen harp]e bu harp esnasında Tiir
lıyenin ekonomik yapısında bizi mem
~un edecek derin ve esaslı değlşiklik
"'r her gün gözümüzün önündedir. O 
-.akit gibi şimdi de dış diinya ile bağlan
tılarımız çok daralmış, yurdumuz en çok 
lıendi kaynaklariyle ya~amak zorunda 
~•lınıştır. Fakat 1914 ile 1918 arasında 

U kaynaklann yetersizliği halkı yok
~llu klar içinde kıvrandırdığı halde bu
t~n biz, diinyanın diğer memleketlerine 
t.0 re, bolluk içinde yüzüyoruz. Süphe· 
{ı, harbin tesirleri bizi de esirgememiş
l ır. Fakat Ciiınhuriyetin on sekiz sene
~~ kısa bir zaman içinde yarattığı şey-

r o kadar çoktur ki normal yaşayışı
!Qıtda ciddi vı> önlenmez hic bir sıkıntı 
>oktur · 
Yiye~ek bakımından yurdumuz ger

~lten kendine yeter bir durumdadır. 
~!ti kendine yettikten başka, istihsal 
~larını dışanya gönderebiliyoı:. Ara
~ ta vakit vakit bulunamamıs kahve
~ başka bir madde hatıra gelmiyor. 
~ bile şimdi sıkıntısı kalmamıştır. 

kt.en cennet gibi bir memlekette, 
"-ııietin tA kendisi olan memlekette ya
'1l>oruz. 
i..~iyecek bakımından da öyle. Her va
~ş kesesine göre elbisesini, ayakka-
llıı istedili kadar buluyor. Fiatler art

'-atnış değildir. Fakat meşru haddini 
~ığı vakit hemen işe müdahale eden 
~\>let otoritesi vatandaşların huzurunu 
t t'Umaktadır. Bu kısa müşahedeler 
Uınhuriyetin ziraat ve endüstri saha

lıııda, dcmiryo]u ve yol yapıcılığı al:ı
'lllda, yurdun bütünlüğünü sağlamak 
l~lunda bir çeyrek nesil içinde yaratıcı
-,ın en yüksek hudutlarına vardığını 
~erıneğe kafidir. 

llugünkü harbin tesirleri noksan kal
t~ işlerimizi, tamamlanacak teşebbüs-

l'iJrıizi de gösteriyor. Aranıp ta kolay
~ hulunamıyan madddcr, ancak mem
~1tette endüstrisi kurulamamış veya ta
~rnlanamamış olan maddelerdir. De
~1.1'.. mamulatı, kimya mad.Jeleri ve am
vtttaj eşyası gibi. 

Çivi, tel, çuval, fahta kutu gibi eşya
~ı hol bol bulamadığımız 1.aınan üzüntü 

Uyuyoruz. Bunlar memlekette yapıla
~1Yacnk sey]er değil Hepsinin ilk mnd
~leri mevcut. Yalnız bunlardan istifo-

('trneği mümkün kılacak endiistriler 
tınanında kurulnmamış. Bunun neden 
t ~le oldui'.,'llnu biliyoruz. Cüınhuriyet 
a..~ 1 1lli bütün islerini sıralamı~. metod
~tırrnıstır. Baz.ı endüstriler kurulu~ 
~ eya tasarlnnıs dcvrcc:inde iken harp çı-
a geldi. 
~arp vaziyeti bu gıbi techi1.atımızın 
1 aline bir <>ngcl olmamalıdır. Mevcut 

• ll'ıayan veya ihtiyaca yetmeyen bazı 
~dUstrileri kurmak ve tamamlamak için 
c. ~hin sonunu beklemek yanlış olur. 
lrtinku, harbin ne zaman sona ereceği 
~!fıın dC'ğiJ, bir yıl sonra olabileceği 

1 on yıl sonra da olabi1ir. Bu harbin 
~Y1l veya daha fazla sürebileceğini 
t\i \'vur etmek artık hiç te gülünç gö-
11'1 rırnüyor. Bu itibarla, eksiklerimizi ta
t;ı 8?1laınak için harbin sona ermesini 
~~ıdirki beklC'yemeyiz ve beklememe
~ ız. Bahususki bu eksiklerin çoğu bu d!l'p devresinde duyulmaktadır ve giin
..ı.11 RÜnC' fa7.h ıhıvulnbilecek vaziyette-v r . 

t 1\ de bır misali ele nlahm: Bağlarımı· 
~ rnnhvo1manuıı:ı için göztaşı denen 
~ dde>d n her sene bin - bin bes yüz to
~ihtiyacımız var 1940 senesinde bu 
1S ddcnin kafi dere<:ede bulunmaması 
~~~ rnahsuliinü dörtte bir derecesine 
~l ~Urdu. Bu sene kafi derecede göztaşı 
"de bulundu. Fakat bir yıl evvelki pro
~sun tahribatından bu yıl rekoltesi de 
Uo. nı derecede müteessir oldu. önümüz.
oi;i ınevsim için klıfi mikdnrd.- göztası 
d Uğunu tahmin ediyoruz. Fakat belki 
d ~ dı arıdan getirilen bu maddenin ileri
~ lemini zorlnşır, hatta imkansız olur. 
~-~larırnızı bunun için feda mı edece-

Amerika ayan Amerika In~iliz-
-•-· Al R i ö -•-Almanların hlll'italarına man ve us ar~ gı : GenePaJ u Vaueı » ınöhirn meclisinde mi..- )ere ve Lehlere uygun ltarelıetleri re son hartJ vaz.ı yetı lle~anana llaland~ . 

zakereler de-
vanL edivor .. -·Amerilıa müdafaa 

planını llaz•laınalı 
ue yalnız lıalmaınalı 
dlyorlGI' 

Vaıington, 5 (AA) - Bitaraflık 
kanununun tadili hakkındaki müzakere
ler bir haftadanberi ayan meclisinde 
devam etmektedir. Amerikanın geçen 
harbe girmesine itiraz etmiıı olan ayan
dan Moris meclisin dünkü celsesinden 
evvel gazetecilere Amerikan vapurları
nın dost limanlara gidebilmeleri iç.in 
bunları siJahlamaktan başka bir ,ey ya
pılamıyacağını aöylemi§tir. 

Müzakere baıladığı zaman ayandan 
Loi mihver devlet]erinin Cebelüttank 
ve Süvey,ıe bir muvaffakıyet kazanma-

- SONU 3 "ÜNCfi SAHİFEDE -

iki denizaltı 
·verdi -·Eslıi cuınllaPrelsl B. 

Lcındra, 5 (AA) _ • Taymis • gazetesi e Sıngapur, 5 (A.A) .- t:Jındıstan 
• diplomatik tahrikler devam ediyor • H b •• •• k başkumandanı <?enera] Sır. A~şı1?8-ld Va-
ba§lığı altında B. Ruzveltin radyo nut- arp uyu vel bu sabah Hındistana gıtmıştir. 
k d ·· ·· C bo Am ik GENERAL VA VELtN un a sozu geçen ve enu .1 er a- BEYANATI 
nın Alman kontrolü altına konulduğu- . AA) _ H" dista b 
nu gösteren haritayı rnevzubahs ederek • dd ti d k Smgaclanpur,GS ( ·al V 1 d

1~. n,..._:r 
§ÖY e eme ~ =. . . • lere beyanatında uzak şarkın Hindista-

. 1 d kted" şı e e e uman 1 ener ave un gaz<;...:.;l-

Almanlar tabıatile bır tekzip neşre- ğ ah t kil ttiğ' · .. lemi .. 
B Fi landı d ki rdir 1938 yılınd Münih k nf nın sa cen ını t'§ e ını soy ~ 

OOUer n )'Gya ece e · a, 0 e- de u uzak şarkta, bilhassa lngiltereyi alil-
fıCll'fl slpuefi ~~ ~ve~:agda ~ umum! vam e ıyor kadar eden askeri vaziyette h&sıl olan 

aaı~fi .m .. unan. ve vrupanın yeni değişik1iğin şarktaki müdafaa böl-IJeoenınJyor taksimini gosteren harita meydana çı- gesine tesir yapacağını ilive etmiştir 
Vaıington, 5 (A.A) - Reiaicüm- karıldığı zaman da böyle hareket etmiş- • General tafsilAta girmeksizin, orta 

hur Ruzvelt, yanında Hollanda veliah- ler ve sureti hakdan görünerek. gürül- Almanlar Karunda Arkın bil~ Hindistandan ayrılamıyaca-
dı prenses Joliyana ve B. Hopkina oldu- tülü bir göster.iş yapmışlardı. 1937 tarih- arddd İını ve uzak şarkın da bu bütünlüğe 
ğu halde ninin çimenliği.nde toplanan li olan bu harita 1938 senesi için Ahnan Karadenlze V a• girdiğini söylemiştir. General Vave] de-
üç yüz kişilik bir halka hıtaben prens hedefinin Avusturya olduğunu göste- 1'1111, Ruslar benöz miştir ki: 
Juliyana ile annesi~!n men:ıleketlerine riyordu ve bu tahakkuk etmiştir. Südet be bt ha becllld~ni _ Hindistan uzak şarka askeri teç
döneceklerine ve dunyanın ılk demok- toprakları da, haritada işaret edildiği l'Z8 a l'aw hizat vermemiştir. Britanya Malezyası
rasilerin?e.n. biri olan._ .H~!l~~danın Yc:_~i zaman, y~ 1~3~ ~e işgal edilmiştir. Po- SÖyltiyorlar m ziyaretten maksadım uzak şarktaki 
hayata ıştırak edecegı gunun gelecegı- lonyanm ışgalı ıç.ın 1939 sonbaharı ta- Berlin, 5 (A.A) - Alman tebliği: vaziyeti yakından tetkik etmek ve u:wk 
ne emin olduğ~n!1 aöyl~~iıtir. Reisi yin edilmişti. Balkanlara, Danimarka- Kınında dü§nlan cenup Ye doğu İlıti- prk Jngiliz kuvvetleri başkumanda-
cümhur §unlan ılave etmı,tır: ya, Holandaya, Belçika ve Fransaya hep kametinde de takip edilmektdir. Arazi- nı ile bizzat görüşmektir. Bundan baska 

- Kasabanın bütün sakinleri prens t941 yazından evvel taarruz edilecekti nin arzettiği büyük güçlüklere rağmen bu fırsattan istifade ederek Malezy~da 
Juliyanayı aralannda görmekle bahti- f§te 1938 de İngilizlerin eline geçen bu Yalla dağları bir noktada geçilmi~ ve bulunan Hint kıtalannı teftiş edeceğim. 

- SONU 3 "ÜNCÜ 'SAHİFEDE - haritada Fransanın bugün işgal altında Karadeniz sahiline varılmıobr. Bunlann maddi ve manevi bakımdan iyi 
bulunan ve bulunmıyan kısımlan ara· Hava kuvvetlerimiz, Sivastopol, bir vaz.iyette olduklannı tahmin ediyo-

-·-·-·-·-·-·--------·-·-·-·-·-·-· -·-·-·-·-·-, - ·-.. - SONU 3 "()Net) SABlFmE - - SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE - rum. 

....--. .... ll!!!l!lll!l!llJl.-"-'ll!IN!911!1J!lf!l!llll!!llll!!!!~R!ll!l'll!l!ll!l"!l.!!!ll!!l!il!JJ-""'1!-9!!- - - _,. - SONU 4 'ONCO SAHiFEDE -Egenin bol elektrik ihtiyacı ve ucuz 

Demir köprüde büyük 
baraj inşası uzak değil 

~---------,.,.,,,,..------------
1" eniden llazı noııtaıa rı ıetlıllı edilecek olan 

pPoje llüyüfı sulama programı ile muuazl 
olaPalı tatb Ilı edilecelı 

Ege mıntakasını bol ve ucuz elektriğe 
kavuşturmak ti:z.ere yapılmakta olan tet
kiklerin devam eylediği anlaşılmaktadır. 
Gediz üzerinde Adalada bir Hidro 
elektrik santralı kurulmnsı derpis edil
mektedir. 

•rıı-·-·-·-1!-·-·-,-·-·-·-·- _,_,._. 
_Jn.gilizlere göre ---·---AB m anlar Sivas-

topola ve Ker-
çe kolayca ~i
remiyecekler -·Londra, 5 (A.A) - Almruılar şimdi 

.Şark cephesinde tanklann di§lileri altında ezilip kalan askerler 

••-•-•-•-ıı-•-•-•-•-•-o-c.~~ 

Nafia vekaleti elektrik işleri etüd dai
resinin tetkiklf'rine nazaran Ege mınta
knsında 35 şehirde elektrik santralı 
mevcuttur. Bundan başka bu mıntaka
da muharrik kuvveti elektrikle temin 
edilen biiyiik ve küçiik l.64 fobrika ça
lışmaktadır. Ege mıntakasının şimalde 
Soma, şarkta Salihli ve Nazilli, cenupta 
Aydınla fahdit edilen kısmının inltişa
fiyle bir kaç sene sonraki c1ektrik ihti
yacı 70 milyon kilovat saate baliğ ola
caktır. 

Bu mıntakada hfılcn Lc;tihlak olunan 
elektri!:tin üçte ikisinin ve mekanik ola
rak kuJlanılan enerjinin hemen tamamı
nın istihsali için taş kömürü ve mayi 
ınahnık yakılmaktadır. Bu vaziyet is
tihsal maliyetlerini haddinden fazla yük
seltmektedir. 

ısınmak için yeraltı sıtınakları yapıyor-~~~~?;.;:~~~~~~~~~~ 
lar. Askeri tiazi yet 

Ege mıntakasında elektrik enerjisi 
noksanı yüzünden çekilen büyük sıkın
tıyı hükümetimiz tesbit eylemiştir. Mil-

- SONU 2 İNCt SAHİFEDE • 

Almanlar halen Kırımdaki ileri ha
reketleri hakkında tebliğlerinde daha 
az kuvvetli konuşuyorJar. Stokholmden 
gelen bir telgrafta şöyle deniliyor: 

Almanların Kırım yarım adasını şu
rada ve burada geçmeğe muvaffak ol
duklarını iddia etmelerine rağmen Al
man makamları Sivastopol ve Kerçın 
zaptı uzun sürebileceğini Alman halkı
na haber vermektedirler. 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Karadeniz.de müessif 
bir had;se oldu ---·---Küçük bir mo-

törümüz bir de
nizaltı tarafiıı-
dan .batırıldı 
~

Hadise Türk suları 
içinde ve ikiz ada. 
cıvarmda vuku buldu 

---·---S o vyetl er Mos-
kova harp hare
katına hakim -·AlmanlaPın UePledilı· 

ıerine ue cenup cephe· 
slndefıl duruma daiP 
malumat yolı 

Radyo gazetesine göre Moskova önün
de geceli gündüzlü şiddetli muharebeler 
devam i!tmiş olmasına rağmen Almanla
rın bu cephede stratejik bir netice elde 
edeb\ldiklerine dair şimdiye kadar gel
miş malfunat yoktur. Sovyetler vaziye
te aşağı yukarı hakim görünmektedir
ler. Yalnız Moskovanın cenubunda Kola
ga ile Zertikof bölgelerinde Almanlar 
lehine nisbi bir inkişaf vardır. Fakat 
Zertikof şehrinin Almanların eline geç
tiğine dair hiç bir işaret yoktur. 

-·-·-·-11-·-ll- -·-'-[~~-----..._ ... 
Amerihoda beklen ;i

mi yen bir hadiae 
---·---

lnf iratçı kadın-
lar Lord Hali-
• 

faksa yumı r
ta attılar! -·-lngUlz sefiri nutuJı 

söyler~en düşmanca 
tezaltüPatla ~aPşılandı 

Vaşington, 5 (A.A) - Büyük Bri
tanya elçisi Lord Halifaks dün bir §e· 
hirde nutuk söylerken infiratçı kadın· 
lardan mürekkep bir grubun düşmanca 
tezahüratiylc karşılaşmıştır. Bazı kadın
lar sefire yumurta atmışlardır. 

BELEDiYE REISI MOTE.ESSiF 
Detroit, 5 (AA) - Belediye rei~i 

Halifaksa kar§ı yapılan hadiseden do
layı tessüf etmi§ ve Lord Halifah Det
roit ıehrinin misafiridir. Bu itibarla nü
mayişlere iıtirak edenler hesabına llta
nıyorum demi,tir. 

Rıı.? 

At~\ikürdü ve bakın bol olan b1r mem-, 
ette, bu iki maddeden vapılan gö~ta- 1 

• SONU :? tNci SAHlF'EDE • 1 
B. Hitler ı·c kmnam?cııılnr büyük Alman umumi 

lcaTtıTgcihtnda harekôtı takip edi,,orloT 

Ankara, S (A.A) - Türk bandıralı 
145 tonluk Kaynakdere motörü Kara
nı takip ile ıimale doinı gitmekte iken 
denia bojumdan çıkarak lurk sulan
line ada Ye Midiye arumda bir denis
alb tanfmcLm clurdunllmat Ye miirette
bab filika ile tine adaya çdranldıktan 
IOIU'a clenbaJtı tarafmün top atefiyle 
babnhmfbr. 

~ 

SOvyetlerin Nara nelu·~ ncrisinden de 
mukavemet gösterdikleri anlaşılıyor. 
Fakat bu nehir üzerinde uzun müddet 
bir mukavemet mümkün göriinmemek
tedir. 

Kulada Almanların taarruzları biltün 
şiddetiyle devam etmekle beraber mti-

- SONU 3 VNCO SAHİFEDE - LORD HALlFAKS 



SAHIFE2 

TARJRI ROMAN Yazan: Şahin Alıduman 

-- Zındandan yeni çıktım! 
-------------------·----

Dervi, Mahmut gelmq ti, zındandan l'eni çılı· 
tığını Gevherli h anıma anlatı~o,.du 

••• 9 ••• 
Kadehi Tayyar zadenin elınden alıp 

bir yudumda içtim .. 
Örnrilınde bu kadar tatlı, bu derecede 

nefis bir içki içmem:ştim. Bu bana şarnp 
değil, t1pkı abı hayat lezzetinde bir ma
yi gibi gelmişti .. Ve onu içer içmez der
hal bütiln hüviyetime yapılan de.r!n bir 
neşe, ruhani bir keyf ve safn sennestisi 
içinde kaldığımı sezer gibi olmuştum. 

Biz bu halde, bir taraftan hiç susma
yıp tercnnümde devam eden ince saz 
takımının çaldığı şarkıları dinler, diğer 
taraftan da muttasıl atıştırır dururken, 
hiç kimse farkında olmadan vak!t te pek 
ziyade ilerlemiş bulunuyordu. Bir ara
lık ortalığın artık nğarmağn başladığını 
farkettim .. Ve hemen ayağa kalktım. Ev
vell Tayyar zadeye, sonra da Derviş 
Mahmuda bak1p dedim ki : •Ayol.. Biz 
hiç farkında olmadık... B..-\kınız işte sa
bah oluyor .. Artık meclisi tatil edip bi· 
raz da istirahate çekilsek mu\'afık ol
maz mı? •. • 

Ve Tayyar zadenin cevabını bekle
meden ince saz tııkımını hemen sustur
muştum... Bu emri vakii yapınağa Tay
yar zade ile başbaşa kalmak hususunda 
Üuyduğum şiddetli arzu \"e ihtiras ben! 
sevkebnişti .. 

Hani bir şfilr (3) söylemis : 

Gece pervanelerle be1..mi gcrmfıgcrıu idi 
şemin 

Seher ı-ördfün ne semi meclisara var, 
ne pervane 

İşte birden bire vaziyet tıpkı bu bey
tin anlattığı gibi bir hal alm.ı.şb. Ortada 
ne çalgıcılar, ne de şarap sunan cariye
ler kalmıştı. Hepsi birer tnrafa çekil
mişlerdi. 

Bir aralık Derviş Mahmut tn yanı
mızdan aYl"ıldı. O dakikada Tayyar za
iie ile ben bahçede havuzun önündeki 
sedirde başbnşa kaldık. 

Kırmızı balıklar havuzda yüzmckt~ 
aevam ediyorlardı. 

Ah kafir, akılsız kahpe nh .. Evet, işte 
o dakikada yaptığım ihtiyatsızca bir ha
reketle bu çirkin .sıfatlara taınamiyle is
\lbkak. kesbetmiş bulunuyorum .. 

Bilmem nereden aklıma geldi?.. Ha
vuzun gQmUş gibi duran parlak suları 
ye orada balıkların yüzmesi, birden bl· 
re bende bunun içinde yıkanmak için 
fedit bir arzu husule getirmişti. 

Bu hevesimi Tayyar zadeye açtım. O 
iia benimle birlikte yıkanmağa razı ol
muştu .. Hemen ipekli futalar Ye havlu
lar celbettirdhn .. 

Tayyar oğluyle birlikte ipek ~te· 
mallara sarmdik .. Ve .. Hadi Tayyar za· 
·dem deyip onu havuza aUamağa teşvik 
ettim .• El ele tutuşup her ikimiz birden 
kendimizi havuzun içindeki parlak .su
lara tevdi ettik .. 

Ah. ~le çılgınca bir harekette bu
lunmak hevesine kapıldığım için. ne ka
CUu- teessüf etsem, hatta kafamı taşlara 
vurup dövUnsem bile yeridir .. Keşke 
bunu hiç yapmasaydım .. 
Soğuk suların çıplak vücuduma değ

mesi beni birden bire oyardı.. Hemen 
gözlerimi açtım.. Artık ortada ne Tay
yar zade, ne de havuzun gUmüşlU, par
lak sulan kalmıştı .. 

Yatak odamın içi gecenin karanlıkla
riyle dopdolu bulunuyordu .. 

Ve ondan sonrcl artık sabaha kadar 
gözüme bir tilrlil uyku girmedi. 1şte bu 
sabah, yataktan bir az geç kalkm11 ol
mamın sebebi budur. Ned1?rsin Mehpa
re? .. Bu rUya hayıramı, yolo:sa şerremi 
alnmet? .. 

Mehpare: 
- Hayırdır inşallah.. Derneğe ancak 

vakit bulabildi. ÇilnkU tam bu dakika
da içeriye bir cariye ginniş ve Derviş 
Mahmudun geldiğ"ni Gevherli hanıma 
haber vermişti ... 

(3) Bu beyit Şeyhülislim Yahya 
efendinindir .. 

Bir Hatıra 

-3-

DERVtŞ MAHMUT 

Derviş Mahmut odanın içine ayak atar 
atmaz m~vlevi dedelerinin yaptığı gibi 
elini göğsüne götürdü ve kibar bir ha
reketle başını eğerek Gevhcrli hnnımı 
selamladı. 
Kocakarı derin bir telaş ve heyecan 

içinde dervişin üzerine atıldı. ve se\•inç· 
len titreyen bir sesle ona dedi ki: 

- $imdi Mehpare ile, seni konuşmak
ta idik. Ne tuhaf bir tesadiif! sözümi.izü 
bitirmeğe vakit kalından, işte hız.ır ~ibi 
birden bire imdadımıza yetiştin. Gel ba
kalım... Hoş geldin, sefa geldin ... 
Şuraya geç otur .. 
Yahu nerede kaldın? .. 
Sana ısmarladığımız o iş nl.' oldu? Bi-

7j bu kadnr üzmek olur mu} Kendin 
gelemiyorsan, bari bizi m~rakta koınn
mak idn bir haber gönJrrst'n olmnz 
rnıydıf. 

Dervis Mahmut göstcril~n yere geçti, 
oturdu. Ve gayet tuhaf. bitkin bir tıwur 
h;kınup Gevherli hanıma dedi ki: 

- Ah, başıma geleni hic sormayın, 
Sultanım .. Köprülü vezirin hışmına uğ· 
radım. Yaşı sekseni aşmış ve artık işi 
Litmiş olan bunak vezir beni yakafata
rak zındnna attırdı. Hapisten daha dün 
kurtuldum. 

Ve oradan çıkar çıkmaz bugUn ilk 
ısim hemen sizi ziyaret etmek oldu. 
Derviş Mnhmudun bu sözleri üzerine 

Cevherli hanım büyük bir korkuya tu
tulmuş gibi göründü ve misafirinden 
hemen sordu: 

-Buna sebep ne ayol} .. Köprülü ve
rir seni ne diye hapis ettirdi? .. 

- Bunun sebebini bir az sonra anla
tırım. Şimdi kafamın için pek ziyade 
kanşık bulunuyor. Emir et te bir c;ocuk· 
la bir fincan ko.hve getirsinler. 7ihnim 
bir nz yerine gelsin ... 

Gevherli hanımın verdiği emir üzeri
ne hizmetçiler kehlibar ağıilıklı uzun 
bir ~ubuk getird!lE:r. Aynı :zamanda he
rifin istediği kahveyi de hazırlayıp iri, 
murassa bir fincanın içinde. onun eline 
tutuşturdular. 
Derviş Mahmut yumuşak sedirin de

rin1ildcr1ne gömüldil. Bir taraftan yu
dum yudum kahvesini içmeğe, diğer ta
raftan da uzun nefesler alarak elindeki 
çubuğu çekiştinneğe koyulmuştu.. 

Karagöz oyununun en mühim aktörU 
olan Hacivat gibi gayet tuhaf bir kılık 
ve kıyafet taşıyan Derviş Mehmut orta 
yaşta bir adamdı. Yaşı, kırk beş ile elli 
arasında kadar gösteriyordu. 

Başına, Hacivadın serpll§unu andı
ran, tepesi sivri, yeşil renkte blr külih 
geçinniştL Sırtında san kıldan örülme 
uzun bir cübbe. bacaltlarında da kalın 
mor çuhadan geniş bir şalvar bulunu
yordu. 

Sedirin Üstünde bağdaş kurarak otur
duğu için, bu şalvarın altına ~izlenen 
çıplak ayaklarının parmak uçları gö
rünmekte idi. 
benliğinin ana çizgileri de kıyafeti gibi 
cok tuhaftı. Yüzünün etrafını Haciva
tınld gibi ucu sivri, uzun bir sakal çem
ber vari sarmıştı. Bu sakalın büyük bir 
kısmı artık kırlaşmağa yüz. tutmll§ bu
lunmakta idi. 

Ve bu adamın derin bir hususilik ma
nası taşıyan en entresan taraf mı gözle
rinin şaşı bakışları teşkil ediyordu. 

Bu gözler, en durgun ve güriiltüsUz 
vaziyetlerde bile, içine gömülU bulun
dukları küçlik dairelerin arasında, sn
ğa sola doğru, mütemadiyen fınl fırıl 
dönüp duruyorlardı ve bu oynak bakış
lar. onların önünde duran bir adamın 
üzerinde, adclA radyumlu bir ışık gibi 
çok derin bir tesiı yapıyordu. 

O dakikada insana öyle geliyordu ki 
bunlar sade saplandıklan noktayı değil, 
her tarafı, her yeri görüyorlar ve blitiln 
derinliklere nilf uz ediyorlar .. 

- BİTMEDİ -

uğrunda! 
----~--~.~--~----~ 

••• J2 ••• YAZAN : Vç YILDIZ 
- Bizi bir dakika yalnız bırakır mı

sınız?. 
- Asın! Yalnız birakayım da seni ye

niden ele geçirmeğe çalışsın öyle mi? 
Hayır, ben burada duracağım. Buradan 
gidecek te odur. 

- Şefkat, söylcdığim şeyi yapmanı ri
ca ederim. 

Onunla benim aramızda, şimdiden 
reyini ihsas etmiş oluyordu_ 
MağlObiyeti kabul ederek başını eğdi, 

ppkasını ve mantosunu aldı ve hana 
göz bile atmadan, evden çıktı. 

Kocam, kuru, ihtizazsız bir sesle: 
- Simdi seni dinliyorum Nesrin! 
ndkı mdn aşk izi değil ya, muhabbet 

izi bile yoktu. Sanki bana bir yabancı 
gibi bakıyordu. Kapıya bir göz attım: 
Acaba benim için de çıkıp gitmke daha 
iyi olmaz mı idi? Fnkat başımı kaldırdım 
ve bütün cesaretimi topl:ıyarak, saatler
ce tasarladığım ve tekrar ettiğim hamle
yi ona söyledim! 

- Kaya, seni ölesiye özledim.. Artık 
evimize dönmeni istiyorum. O başını 
salladı: 

- Hayır, ben bir fırıldak değilim. Git
mezden evvel epice düşündüm. Bu kara
rı, seninle mesut olamıyacağıma kanaat 
getirdikten sonra verdim. 

- Beni artık sevmediğini mi söyle
mek istiyorsun? 

YENJA.SJR 6 Son tesrin Persembe ı94ı 

Atatürkün ebe-
diy·ete jntikali 

.h .... f ı· 1 .... h 1 -·Pazartesi günü bütün 
gençHlı Haıııevindeld 
ihtifale davetli 

BE L -
Şehir Meclisi dün toplandı -

Milli Şefin cevapları al-
kışlarla karşılandı 

se-Dr. Behçet Uz Belediyeye izmirlllerl 
Ebedi Şef Atatürkün ebediyete inti· faml "aft IJJ m.. • ·nd di knlının üçüncü yıldönümü önümüzdeki ı., r me H&UJJ go er 

pazartesi gününe tesadüf eylemektedir. Belediye meclisi diln akşam ikinci iç- aşağıdaki mektubu göndermi§tir: 
O gün Halkevinde yapılacak ihtifale bü- timaını reis B. Reşat Leblebicioğlu'nun Sayın İzmir Belediyesi riyasetine 
tiin gençlik davetlidir. riyasetinde yapmıştır. Meclisin tazim • Asil ve vefakAr İzmirlilerin hissiya-

Progrnma göre, ihtifale saat dokuzu telgrafına Milli Şefimiz İnğnü'niln ver- tına terceman olarak riyaset iş raporu
beş geçe bnşlanacnktır. Halkevinde ih- diği cevap okunarak alkışlıırla karşılan- nun okunması vesilesile, senelerce iş 
tifnl yapıldığı saat ve dakikada lzmir- mış, bundan sonra K~:ıci:)CıC~ıcıcCc:iOCiCCCCICCl~OOOOCIOl::lı'.6 birliği yaptığım 
deki bi.itün okullarda da tertip edilmiş başvekil ile parti M., , .... Ş f • B çok kıymeUi ve 
olan ihtifaller başlıyacak ve talebenin genel sekreterli - 1 l e 1 o' aş v ~- sevgili şehir mecll-
gcnç dimagındıı bu büyük hudfoenin ya- ğinden gelen ıe1- k.

111
• n ve Parı·, sek- si arkadaşıarumn 

pacağı akisler, Aıatürkiin hayatı ve graf karsılıklnn ~ hakkımda ızhar et-
eserleri anlatılmak suretiyle ifade olu- okunmuştur~ tikleri sıcak ve 88• 

nncnktır. Daha sonra be- reit'rİnİO CeVab1 mimt duygularla 
Halkevinde yapılacak ihtifal den son- ' tediyenin ve bclc- __ ---• ••--- 1 ruhum bir kat daha 

rn sant l O da gençlik ve cemiyetler mü- diyeye bagylı mües- .c·ınmıc ve İzmt"r-
·ıı · k f 0 l h ı· d ·· h · Belediye meclisinin clevre içtima· .., Y messı erı a ı e a ın c cum urıyet sesclerin 940 uıh den ayı·ılılnn 1--n-

d "d ki A " k.. J lanna başlaması ve Reşıt Leblebi- .-.~ uc mey anına gı ece · er ve tatur un hesabı katilerine de tevlit ettı.ği hil-
h k 1. 1 kl b k ki d iioğl• unun riuasete sec.ilmcsi üzeri-ey e ınc çe en er ıra ·aca ar ır. ait mazbatalar, aıt J zün azalmış b\ılu-

• ne meclis adına belediye reisi tara-

E 1 - - olduklan cncüme , fından çekilen tazimat tellerine bü- nuyor. 
,, k il t ~ .. i h 3 k k J il (j H k İ ne ha\·ale edilmi.;- ' yük Cwnhurrcisiınh:le Başvekil!-

tir. Belediye bi.it- miz ve Parti genel sekreteri aşağı-
İzmir için çnlış

ınalarunda daimt 
mUzahnretlerile şev 
kimi, kuvvet ve 
cesaretimi arttı· 

''eni karar111 ta t hi- çesindcki bazı mü- daki karş1ıklan göndermişlerdir: 
nakaJeler yapıl- C: Güzel İzmirin Belediye reisliği 
ması hakkındaki , gibi şerefli ve çok ze\•kli bir vazifckin~ başlanıldı --·---Değirmenler ıoo Jıilo 

buğdaydan 94 - 96 ııııo 
un çılıaracaJı 

riyaset teklifi dı! ye seçilmenizden memnun oldunı. ran Şı!hir meclisi 
hütçe eııcüınenir.e Sizin elinizde de İT.mirin gel4ip gU- arkadaşlarımın İz .. 
ha\rale edilmiş ve zclleşmesini d:lerim. Belediye mec- mirde yapılmış olan 
pazartesi günU top- lisinin temiz duygularına çok teşek- işlerde b~lıca mu-
lanıJmalt üzere eel- k\ir ederim. vaffakıyet amili ol-
seye son verilmiştir Reisicumhur duğunu şükranlı\-

•*• İnönti nmla tekrarlanıa-
Ekmek randımanının yüzde doksan Ankaradan a\•- * ğı bir borç bllirim. 

beşe çıkarılması hakkında hükümetçe det eden Denizli hakkımdak·ı Gön" lilm dalm .. Belediye meclisinin " 
verilmi• olan kararın tatbikine ba•lan• mebusu Dr. Bell"ct · · lcd' Nered 

y y " duygularına t kk" eder, muvaf- sızın ır. e 
mışhr. Vilayet dnhilinde mevcut değir- Uz dün sabah bele- ~ ur ve ne işde olursam 
menler yüzer kilo safi buğdaydan 94- d:ycde ı·cis B. Re- fakıyetlcr dilerim. olayım İzmirlile-
96 kü ı k k ld 1 Başvekil Dr. Refik Saydam 

· o un a ınaca şe i e ayar anmış.- şat Lchlebicioğ- rin vefakarlığını, 
tır. Bu suretle dnha aşağı randımanlı un Junu ziyaret eyle- * kadirşinaslığını , 
imalinin önüne geçilmiştir. mi.ş ve muhtelif Şahsiyetiniz Belediye ic;Jerinde mu- yüksek muhabbet 

---- belediye işleri hak- vnffnkiyct inancasıclır. Meclis Uyc- duygularını hiç bir 
Bornova C. H. P. sinde kında yapılan ko- lcrine sevgilerimi iblnğ buyurma- zam.an unutmıya-
• -'- da h nızı rica ederim. Jnn;ıizce kursları nuşmwar azır cağım. Necip tevec-

ı;;aa b l t C. H. P. genel sekreteri üh' uhabbe 
B C.. h . t Halk rt' . t u unmuş ur. c ve m t-ornova um unye , pa ısı a- Bilnhar D Dr. A. F. Tüzer ı 

rafından açılan İngilizce kursları rağbet Bclı ~ r. erinizi hayabmın 
görmüştür. Bir çok yurldaşlar derslere R çet Uz ~~ ~· . ~ en şerefli mazhari-
devam etmektedirler. Gösterilen rağbe- .eşa.t Leb!ebıcıoglu ~cuk has~~e yeti olarak daima hatırlıyacağım. 
tin fazlalığı hasebiyle kurnları iki grup gıtmişle':", ınşaatı tetkik e~le~Ierdır. Şchlr meclisine ve belediyemizin 
halinde idare etmek zarureti hasıl ol- Belediye Çocuk hastane..•u ınşaatını başına geçen siz kıymetli arkadaşıma 
muştur. bir an önce ikmal eylemek brarındndır. bundan sonraki mesainizde de yUksek 

------ Bu hususta icap eden tetbirler alınmış- ha.şanlar diler, asil İzmirllleri şehir mec. 

B. Recai Gürel 
Ankaraya gitti 

Şehrimize gelen Balıkesir vafüi B. 
Recai Gürel Ankaraya gitmiştir. Balı
ltesir viliyetine ait bazı işler haldunda 
dahiliye veltaletlyle temas edecelctir. 

-----
B. Atıl inan 
istanbula gitti 

Tüccar birlikleri umumi katibi B. 
Ahf inan birlildere ait bazı ticart te
maslarda bulunmak üzere dün gece 11-
tanbula gitmiştir. 

-----
Posta şellnl 
tahkir etmiş 

Utiçqmelikte Eşrefpap poıtahane
sine mesai saati d11ında meldup vermek 
Lıtiyen lsmail oğlu Musanın postahane 
şefini tahikr ettiği iddia edilmlı ve hak
kında taklbata baolanılmıotır. ------·-----ZABIT ADA 

Bıçakla başından 
yar alamı$ 

Sürmeli soknkta Erzurumlu Hasan 
oğlu Sabit aralarında geçimsizlik bulu
n:ı.n Mustafa oğlu Hasan Sarıcihanı bı
çakla başından yaraladığı şikayet edil· 
cHğinden tutulmuştur. 

Boş tuval çalmış 
Çornkkı.pıda hamnlık yapan Hüseyin 

Yeşil ile Ahmed in bakkal Yaşar namı
na toprak ofisi anbarından kepek dol
dururlarken sekiz boş çuvalı aşırdıkları 
iddia edilmiş ve hunlardnn Hüseyin tu
tulmuştur. 

- Bu, zaruri olarak başına gelecek 
bir şeydi. 

Buzlu bir ürpermeye tutulduğumu 

- Öyle ise her şey bitti, dedim, Kal
binde bana hnlft yer olduğunu ümit et
miştim. Fakat madem ki öyle degilmiş, 
temenni ettiğin boşanma davasına rnzı 
olmaktan başka yapacak bir işim kalmı
yor. Seni rahatsız etilin, kusura bakma 
Kaya! .. 
Çıkmak üzere idim, fakat Kaynnın 

bakışında belirsiz bir değişiklik, varla 
yok arasında bir göz kırpışı beni tuttu 
ve muhabbeili bir sesle şunu ilaveye 
sevketü: 

tır. lisinln yüksek manevi şahsiyetinde se-
* lamlanm. 

Dr. Behçet Uz Belediye Ml'Clisine Dr. Behrct Uz Denizli mebusu 
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Tohumluk tevziatı devam ediyor 

T ohunılukların başka 
yere sarf edilmesi yasak 
Dün uaıının riyasetinde bll' içtima yapıldı 11e 

elde IJuJunan toluımlafılmeın da IJff' an e1111el 
yerleı-ine gönderi rrnesl lıararlaftınldı 

Vilayet mıntakası için kısmen peşin mevzuu halledilmiştir. Tohumluklar bir 
para ve kısmen taviz usuliyle dağıtıl- kaç gün içinde hamiline gönderilecek
mak üz.ere ~iraat ve ticaret vekaletlerin- tir. Bu buğdaylardan iki tertipte 2270 
ce tahsıs edilen tohumlukların kazalara, ton, tavizen de 103 ton ki cem'an 3083 
nahiyelere ve köylere kadar gönderilen ton buğday çiftçilerin ihtiyaçlarına tah
mikdarlardan geri kalanların da bir an sis edilmiştir. 
önce çiftçinin eline geçmesini temin Vali bu işle bizzat ve yakından ala-
için dün valinin riyasetinde bir toplan- kadar olmuştur. 
tı yapılmlfhr. 

Toprak mahsuleri ofisi müdüriyle 
devlet dcmiryolları işletme müdürü, zi
raat bankası ve vilayet ziraat müdürü 
toplantıda bulunmuşlardır. Tohumluk
ların demiryolu üzerindeki yerlere sev
kinin gecikmemesi için her gün ihtiyaç 
Disbetinde vagon temin edilmiş, lüzumu 
kadar çuval da bulunmuştur. Sahildeki 
kazalarla demiryolu hattı Uzerinde bu
lunmayan yerlere de tohumlukların mo
törlü vesaitle sevki temin olunmuştur. 

Toprak mahsuleri ofısinin bu parti 
buğday için tesbit etmesi icap eden fiat 

na bile hayran olmuştum .. Beni gerçek
ten sevdiğine inanabilir miyim? .. Ya ...• 
Erol? 

Bu suali bekliyordum ve cevabını ver
dim: 

- Kaya, senin gittiğin gün her şeyi 
anladım.. Evet, seni seviyorum, Kayeı, 
seni seviyorum .• 

Beni kendine çekti ve ilk günlerdeki 
gibi hararetle öptü .. Fakat bu defa, onun 
muhabbetine ben de mukabele ettim .. 
Şapkam yere düşmüştü ve Kaya, mu

habbetle saçlarımı okşıyordu, kulağıma 
fı.stldıyordu : 

* Ekim işlerinin çabuklandınlması hak-
kında vilayet mıntakaaındaki bütün 
köylere vilayetçe hazırlanan 750 be
yanname tevzi olunmuştur. istihsali tCJ
vik edici mahiyette olan bu beyanna· 
meler halka öğretmenler veya diğer 
münaalp kimseler tarafından oltunacalc 
ve aynca da köy odalanna asılacakbr. 

Beyannameye ilişik bir kısımda da 
tobumluklann başka yerlere sarfedil
memesi ve tohumluk olarak kullanılma
sı bildirilmiştir. Bu iıı ehemmiyetle ta
kip edilecektir. 

oldu .. 
- Şefkat anlayışlı imiş, dedi, vakar

la hareket etti. Şimdi artık maziyi dü
şünmiyel im. Daha yapılacak küçlik bir 
işim var, sonra yola çıkacağız. 

Bankaya gitü ve bana bir şey söyle
memekle beraber, Şefkatin derhal ihti
yaç içinde kalmaması için tedbir almış 
olduğunu hissettim.. 

Bana artık ondan hiç bahsetmiyecek
ti. Ben de, ilk kocamdan, bir daha ona 
söz etmiyccektim ... 

Yeni misakımız bir saadet misakı idi. 
Bu geri dönüş seyahati de, bizim ha

kild bal ayı seyahatimiz oldu .. 

F ndüstrileşme 
ihtivacı ---·---Gayretimiz harp yüzün• 

den geri kalmamalıdır. 
Azlığını duyduğumuz 
maddeleri kendimiz 
yapabilmeliyiz! 
- BAŞTARAFI 1 lNci SAHİFEDE • 

şı gibi bir ilacın bulunmaması utanıl•
cak bir şey olur. Harbin uzun sürebile
ceğini gözönünde tutarak ihtiyacıınıJ 
olan göztaşıru ve bunun gibi diğer klın· 
yevl maddeleri kendimiz yapmak içbl 
şimdiden tertibat almazsak. ileride acı 
sürprizlerle karşılaşırız. 

Bu ve bunun gıöi harbin bize yoksul
luğunu gösterdiği ve ziyanlarını çektir• 
diği az mikdarda maddeler vardır ki 
bunları memleket dahilinde yapmak 
için şimdiden tedbir düşünmek ve tatbik 
etmek elzemdir. Harp Türkiyenin en· 
düstt'.ileşme hareketini yavaşlatmam.alı
dır. Bilrtkis hızlandırması lfmmdır. Bel
ki şimdi yapılacak bir fabrika daha pa· 
halıya çıkar. Fakat ona asıl şimdi ihti· 
yacımız vardır. Bugün azlığı hissedilc!l 
hiç bir mamfil madde yokturki bu metn"' 
leket içinde yapılamasın. Çabuk bunla· 
n yapacak vaziyete ~eçmeliyiz. 

Y.A. -----·-----
Egede bol ve ucuz 

elektrik 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 

1i enerji kaynaklan.mızı kıymetlendire
cek ve elektriğin taammumunu kolay
laştıracak bollukta ve ucuzlukta istnıssl 
yapacak bir cmıntaka elektrik santra
lının> mevcudiyeti kat'i bir :zaruret ob
rak miltald edilmiştir. 

Bu vakıa böylece kabul edilince, sant· 
ralın kurulacağı yer tesbit olunmuştur •. 

Egede enerji ihtiyacının, en müsaJ' 
olarak Gediz nehri üzerinde, Salihfuıiıl 
şimalinde Adalada kurulacak bir Hid~ 
elektrik santralı ile temini muvafık go
rtilmilştür. Yapılan hazırlıklara nazaran: 

1 - Salihlinin 26 kilometre şimalinde 
Demir köprüde inşa olunacak 35 - 40 
metre yüksekliğinde bir toprak baraf 
arkasında sened~ toplanacak su mikdart 
500 milyon metre mikabı olacaktır. B.u 
6ular beş kilometre uzunluğundaki bır 
tünelle Adala mevkiinc akıtılacak ve 90 
metrelik bir sukut ile 80 - 90 kilovat 
saat istihsal edilecektir. 

2 - Bu santralda istihsal olunacak 
elektrik Adalndan biri Turgutlu - Ke
malpaşa - lzmir istikametine, diğeri de 
Salih1i - ödemiş - Nazilli istikametine ol
mak üzere, iki yUksek voltajlı hava bat-
tiyle mmtakanın en mUhim iki lstihUlc 
merkezi olan tzmire ve Nazilliye ulqa
caktır. 

3 - Bu iki hattan biri ödemiş - nı-
Torbalı • İzmir istikametinde diğeri de 
Turgutlu - Tire Aydın - Naz.illi istika
metinde olmak Uzere diğer iki hatla 11-
tisaklandınlacak ve böylece muazr.alll 
bir elektrik şebekesi kurulacaktır. 

fillen etüdü yapılan ve tatbik edilme
si için yeniden bazı noktaların tetklktııe 
lUzum görUlen bu projenin fiiliyata çık
ması çok yakındır ve sulama programın• 
muvazt olarak yürliyccektir. Adala 
santralı faaliyete geçince bu mıntakada 
mazot yakan ve kıymetli kömürüm\1%Ö 
israf edercesine kullanan santrallar or
tadan kalkacak, bu cepheden de tasarruf 
yapılmış bulunacaktır. 

Demir köprU barajı yalnız elektrik Lf
tihsaline değil, aynı zamanda Egenin 
mahsul sahalannı sulamıya da yarıY•"' 
cak bir vüsatta olacağı için kıymeti pelc 
büyilk bulunmaktadır. 

KISACA 
•••••••• 

Hekim olacaklar. 
YAZAN : Eczacı Kemal K . Aktal 

Geçenlerde İstanbul gazetelerinin biti 
Liseyi bitiren taleb~den ekserisinin ~e
kim olmak için tibbiycye milracaat ettılc• 
!erini yazıyor ve gençlerde hekim olrnaJc 
istiyakının fazlalığına işaret ediyord~ 
Hekimlik hem insani, hem de içti~ 
cephelerden mümtaz bir meslektir. fle
kimin bir adı da memleketimizde dodlc
tordur. Doktor her muhitte, her yer 8 

hurmet ve muhabbetle karşılanan b~ 
insandır. Bu böyle olmakla beraber kah .. 
liyeti idari işlerde olan bir gencin dok
tor oluşundan fevkalade bir netice elbet
te alınamaz. Bence mesleğin iyisi fen•'

1 

olmaz. Kabiliyeti olmıyan bir gencin h: 
kim olmağa kalmasından fevkalade bır 
netice çıkması mümkün değildir. Gcnr 
ler kabiliyetlerini iyi ölçerek benlikler~; 
ne meslek seçişde isabet gösterebil':11 

olmalıdırlar. Böyleleri hem kendilerıııe 
hem de memlekete büyük iş ğörınüş ot.11-
cnklardır Bize iyi mimar, iyi mühenclı5• 
iyi eczac;, iyi kimyacı, iyi tıicc:ır, iyi ırıa· 
rangoz, iyi kaptan, iyi makinist, iyi teı· 
g.fıhtnr, iyi. iyi. iyi her şubede iyi \'e 
ehliyetli insan 11\zıındır. İf 

Meslek seçmek ince bir iştir. Bu 
gelişi güzel sathı arzularla olmamalıd.~ 
Aziz Türk genci, kabiliyetine mesldı 
uydur. Daha müstefit ve müfit olurstJtl· 
Alnın açık olsun aziz genç. _.....,, 

- Kaya, birbirimizi belki artık hiç 
görmiyeceğiz. Bunun için, sana şunu da 
söylemek istiyorum : Yanlış hareket et
tiğimi ve bUtün başıma gelen felnketle
rin bana layık olduğunu kabul ediyo
rum. Ancak, seni samimi olarak ve çok 
derin bir muhabbetle seviyorum .. Bu· 
nu .. Pek geç te olsa, bilmeni isterim .. 

- Sevgilim, tatlı bir rüya içinde de
ğil miyim acaba? .. Demin öyle güzel, 
öyle kendine hAkim olarak içeri girdi-. 
ğin Andan itibaren. seni dalına sevdiği
mi ve hayatımın biricik a;ıkı olacağını 
hissetmiııtim. Fakat aklım, bu kadar ıs
tıraplı netice veren bir tecrübeye yeni
den başlamanın muvafık olmıyacağını 
bana söyliyordu, bu sebeple sana karşı 
kalbimi scrtleştirdim .. 

Deniz Gazrnosunda Bu AkşaJJI 
Bir saniye içinde çehresi değişü. Tav

n tatlılaştı .. Bana yaklaştı : 
- Doğru mu? Nesrin, kendine emin 

misin? .. Gururuna rağmen, beni tekrar 
ele almak için bu teşebbUste bulunma-

* Ben önce evden çıktım .. Kaya, bir sa-
at sonra, bütün eşyasını içine yerleştir
miş olduğu otomobiliyle bana mülaki 

Karmen Pacll ve caz orkestrası 
Perşembe eğlenceleri - Masalar yemeklidir, lütfen şimdiden angaje edinb J 

' -



!Son tesr!n Persembe sc 

Almanva ile 
ltalva ,Yeniden 
bombalandı 

lFRIKADA DA MUHTELiF YER· 
DE HAVA HAREKATI OLDU -·-~lin, 5 (A.A) - Dün gece İngiliz 
~ Oardıman tayyareleri Almanyanm 
~e şimal batı taraflanna yangın ve 
~. bombaları atmışlardır. Hasar az-

StClLYADA 
~nıa, 5 (A.A) - ltalyan tebliği: 

~U§lnan tayyareleri diln Sicilyada bir 
111.~, Çıe\rre üzerine yeniden akınlar yap
~dır. 'Oç kişi yaralanmıştır. Karşı 
if'&ra toplanmız bir düşman tayyaresi
t. evler içinde denize düşürmüştür. 
~erlmlzden biri, sahil açıklarında 
~ bir d~man tayyaresine muvaffa
._, ttli bir hücum yapmıştır. Bu tayya
~ ltaybolmuş nazariyle bakmak ge-

~A 
hı; ~ Afrikada Bingazi çevresinde 
,._~~· hücumu esnasında bir av tay
!;~ düşman bomba tayyaresini llev-

'11 ~de düşilrmil§tilr. 
te 0bruk müdafaa tertibatı topçumuz 
ııı.ıı ~inan ıtuklan tarafından bombardı-

~ 
:4U~t1MLARI 

~airobI. S (A.A) - Resmi tebliğ: 
._; tıu'bi Afrika hava kuvvetleri Con
>.ıı Uıerine muvaffakıyetli hücumlar 

J_~~l~da Dodadaki milstahkem 
~~ ve çadırlara bombalar atılmış-

~l'Yarelerden birisi dönmemiştir. Pi-
Ah~~_edllcll~ sanılmaktadır. 
~TEBL!Ct 
~cıın, 5 (A.A) - Alman tebliği: 

' ~de SU veyş körfezinde bir Al
llitQ Savaş tayyaresi bombalarla bir tor
~ lnulıribini hasara uğratmıştır. 

~L..~tanya bomba tayyareleri diln gece 
l\ ~anın batı ve şimaline tesirsiz ha

Ucuınlan yapmışlardır. 
.............__ 111'' _ .,,,,,,_,,,,, ___ _ 

~iman ve Ruslara gö-
te aon harp vaziyeti 
'i ll4.ŞTABAFI 1 INCi SAHİFEDE • 
~ Ve Kerç limanlarını bombala
'-ı r Ve Kınm aulanncla 10,000 toni· 
"> 0lıdt iki naklhre vapuru ile bir dev
ıı....' lenıial batırmışlardır. Diğer b~ 
~~ vapuriyle lcüçük bir Sovyet kru
~ de bombalarla mühim hasara 

~::GAAı>DA 
~ 4ıdııgrad 8nücle düıman. topçusu
k.""" '-lun bir hazırlık ateşinden sonra 
~ llehrinl geçmek için yeni bir te· 
~ Y•pmlf8& da Alman mildafaa 
~rinde ağır ve kanh zayiatla püs
~Gıtar. Bu hücuma 1.§tlrak eden 
~vyet torpltobotunun yanımdan 
'~ hatırdmlf, kalanlan da dönmeğe 
Al~r edilmiıtlr. '""'-n çenberini yarmak için tank
~ Yardımı ile yenilenen düıman te
~ llalert henüz hazırlık devrelerinde 

.;. -hmete uirablmııtır. 
~ \'y ARE HOCUMLARI 

tlL.. ~~ tayyare tetekküllerlmiz dün 
~"!~ ınühlm bir otomobil ve tayyare 
~ merkezi olan Corld tehrlni 
~latnl§lardır. Fabrikanın Volga 
11 ~deld araziaine bombalann isabe
' l'dedilmiJtir. Şehrin demiryolu te
'1~ çok büyük hasar yapılmış, mü-

t_!l! büyük yangınlar çıkmıştır. 
~· •llngnd hava hücumlannda çok 

~'lll askeri teaiaat yakılmıştır. 
' il gece Moskova da bombalan-

tOs-roF BöLGEStNDE 
"'~ rlin, 5 (A.A) - Kuvvetli Alman 
~Oet teşekkülleri 3 ve 5 son teşrinde 
~ of bölgesinde Rusya demiryolları· 
~"e buranın trenlerine taarruzlarda 
~il "~.uşlardır. Dolu samiç vagonla.':!n
~ nturekkep üç tren yakılmıı ve dıger 
~ "-kliye treniyle üç lokomotif tab
'lun.rnut. 16 dan fazla tren de ağır 

l(~lııra uğratılmıştır. 
~r~NŞTADDA 
A.Jı!ın, 5 (A.A) - D. N. B: 

~llıı an topçusu Kron§tadda düşman 
fıior]~rını topa tutmuı,tur. Rus mayn 

1 sı püskürtülmüştür. 

~lJ~lARA Gö~ 
~ llıbııef, S (A.A) - Sovyet sözcü
~0~ovaki dü11man kıtalarının Kırımın 
~'itten tamamını hıgal ettikleri hakkın
.._~ Alman iddialarını yalanlamış ve 
llılct~ berzahta ağır çarpışmalann ya
~ildirmiştir. 
~ 

DOKrOR 
lt.tsJr BORA!'AV 
~tLIK VE ŞEFKAT YURDU 
l(

0 
lltinadn l'ıldıztepe sokağı 

~ • lZ.. Her gün hastalanın kabul 
~· etınıartesl, fakirler muayenesi 
\_~"llıdır" (2328) 

~~~~~v 
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lngiltere hakkında 
Alman düşünceleri 

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE • 
sındaki hudut hemen aynen çWlmiştir. 
Ukrayna ve Kafkasya 1941 sonundan 
evvel işgal edilecek topra~dl' diye gös
terilmekte idi. Bu harita Ingilizler tara
fından neşredildiği vakit Alınanlar bu
nun uydurulmuş sahte bir harita oldu
ğundan bahsetmişlerdi. 

MANALI BİR NOKTA 
Haritanın bir noktası çok manalıdır. 

Herha1de bu haritayı yaptıkları vakit 
Almanlar İngiltcrenin bir şark memle
keti için harbe tutuşamıyaı:ağmı zanne
divorlardı. Balkanlar, Fransa ve Holan
d~dan önce işgal edilecekti. Hadiseler 
bu planda değ!şiklikleri icap ettirdi. Al
manlar, Balkanlara girmeden batıya 
dönmüşlerdi. 

İNGİl..TF..RE NE ZAMAN 
ALINACAKMIŞ 

Britanya hakkında haritada mevcut 
bir kayıt çok alnka uyandıracak mahi
yettedir. O da şudur : l!J48 den evvel 
Alınan olacaktır! Öyle anlaşılıyorki 1941 
den sonra Alınanlar bir kaç sene rahat 
nefes alacaklarını ve kuvvetlerini top
ladıktan sonra İngiltereye dönebilecek
lerini hesap etmişlerdir. Tahminlere 
bakılırsa halA öyle olacağıru uınneden 
bazı kimseler vardır. Fakat Britanya 
imparatorlUb'lllltın devamlı kudrf?ti, 
Rusyarun yıpranmış, fakat kırılmamı.'i 
kuvveti, Amerikan yardımının artan 
hacmi ve i~gal altındaki memleketlerde 
baş gösteren devamlı tahrikat karşısın
da Almanlar bu limitten vaz geçmeğe 
mecbur bulunuyorlar. 

~~-------·----~--Bitaraf lılı kanununun 
tadili meselesi -·-• BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

ları ihtimalinin karanlık bir tablosunu 
çizmiş ve bu takdirde doğu Hollandası 
ile Avusturalya ve Yeni Zelo.nclaya lı:ar
şı mihver devletlerinin ku~·etlerini 
yerleştirmelerine imkan olduğunu söy
liyerelı: bir gün mihver devletlerinin 
Avrupa, Asya ve Afrika kaynaklarına 
el atmaları ihtimalini Amerikanın göz 
önünde tutması ve müdafaa planını 
şimdiden hazırlaması lüzumunu göster
miş ve demiştir ki: 

- Amerikanın yalnız kalmasını lste
mivoruz. 

BtR DEMOKRATIN tTtRAZI 
Demokrat ayandan Blom Amerikan 

vapurlarının harp bölgelerine girmesi 
vasaihnın kaldırılmasına itiraz etmiş ve 
Büvük Britanyanın hali hazırda Avru
pada bir cephe te~kili için knfi derece· 
de techlzatı olmadığı hakkında Britan
va yüksek şahsiyetleri tarafından yapı
lan bevanab hatırlatarak demiştir ki: 

- Eğer deniz aşırı dostlarımız beş 
alh ay sonra ciddi bir ~ırtma hareke
ti icin silahlarını Ufi görüvorlıma blta· 
raflık kanununun ilıı:ası gibi bizi filen 
harbe sürükliyecek bir ııiyesetin taltibi
ne acaba bi% ne dereceye kadar hazır
lıklı bulunuyoruz) 
~~~~..,.,we~~--~ 

Askeri vazi vet 
• R.ı\STı\RAFI 1 tNrt c:ı~HfFF.llE -

him bir inkişaf elde edildiğine dair ma
lOmat yoktur ve Kula şehri hA1A. Rus
ların elindedir. Sovyetler burada da şid
detle mukavemet Jıöstermektedirler . 

CENUP BöLGEStNDE 
Cenup bölge.si hakkında hiç bir taraf

tan maltımat verilmemiştir. Her iki mu
harip taraf da bu hususta sukutu muha
faza ediyor. Bakalım bu silkilttan neler 
çıkacak? 
Kırımda Kerç, Sivastopol ve Yalta ha

riç olmak üzere yanm adanın Almanla
nn eline geçtiği kabul olunabilir. Al
manlar Yalta dağlarını aşarak sahile 
indiklerini bildirmişlerdir. Alman kuv
vetleri henüz Kerç önlerine ~etmemiş
lerdir. Fakat bir kaç gün içinde buraya 
varmaları ve burasını işgal etmeleri de 
kuvvetli bir ihtimal ile söylenebilir. 

KAFKASYA HAKKINDA 
tHTlMALLER 
Kırım işgali tamamlandıktan sonra 

doğu sahilinden ve Ukraynadan Azak 
denizi sahilleri yolundan Kafkasya batı 
sahillerine karşı Almanların hava ve de
nizden asker çıkarmağa ve indirmeğe te
şebbüs etmeleri pek te uzak bir görüş 
olmasa gerektir. Yalnız netice hakkında 
şimdiden bir mütalaA yilrütUlemez; yal
nz bu bölgede çok kanlı safhalar görü
leceği muhakkaktır. 

HA VA HÜCUMLARI 
Kırımdaki Rus mevzileri, Alman hava 

taarruzlannın siklet merkezi olmuştur. 
Bundan başka Karadeniz sahili limanla
rına, Sovyet tayyare ve ot.>mobil fabri
kalarına taarruzlar yapılmıştır. Mosko
va ve Leningrada şiddetli hava hücum
k n devam etmiştir. 

Sovyet hava kuvvetlerinin faaliyeti 
hakkında malumat alınamamıştır. Yal
nız Sovyet hava kuvvetleri Danzlg, Rl
ga ve Königsberg şehirlerini bombala
mışlardır. 

İngiliz hava teşekkUlleri de Almanya
nın batı şimal ve şimal bölgelerindeki 
askeri hedeflerine hücum etmiş ve bom
balar atmışlardır. 
Şark cephesindeki harekatın yavaşla

masında hava hallerinin tesiri vardır. 
Kış bastırdıkça bu tesiri daha iyi gör
mek mümkün olacaktır. 

BUGVH LALE VE rAH 
SİHEHALARIHDA-

••• 2'VRKCE HARiKALAR HARİKASI illı defa 
IHK I LA P ICAHR A MA HI 

a •• Y E R A LT I CEL L AD I 
MÖTH1Ş GANGSTER FiLMİ İLK DEFA ... 
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Bir Ka.; Avda 

INGILIZCE 
~-~------~ ... ~~----------
O~reten Dersler 

·=···-·-.. -------ela 
ON BEŞİNCİ DERS 

FİFrEENTH LESSON 
He comes here every day by car O buraya her gün araba ile gelir. 
In suınmer they get up at seven o'clock Onlar yazın saat yedide kalkarlar 
This play is by Shakespenre. Bu temsil Şeksprindir. 
I shall come to sce you on Friday ot Cuma gilnil sabah saat dokuzda ben 
nine o'clock in the morning. seni görmeğe geleceğim. 
He spcaks Turkish with an English ne- O TürkçeYi b!r İngilhce aksanla ko
cent. 
My suit is made of wool Which coınes 
from the backs of sheep. 
Thank you for ali your kindness to mr 
in England. 
He like.s to go for a walk along the valley 
it is difficult to work in the midst of 
noise. 

nuşur .. 
Benim elbisem koyundan alınan yün
den yapılmıştır. 
Bana İngilterede göstermiş olduğunuz 
nezakete teşekkür ederim .. 
O vadi boyunca gezmeği sever .. 
Gürültü itinde çalışmak zordur. 

Borsa 
OZOM 

24 M. Kuşakçı oğ. 47 64 
11 1007 dünkü satış 

ı 11031 
No. 
No. 

No. 
No. 
No. 

umum yekün 
7 
8 
9 

10 

" 

47 
48 

49 50 
53 
58 

SiYAH 
126 inhisar idar. 31 50 34 50 

34 7S 73 A. Papagno 30 

199 
iNClR 

i66 incir T. A. Ş. 
686 M. izmiroğlu 
525 H. Sivel 
382 R. j. Franko 
357 R. Bavan 
222 M. H. Nazlı 
125 S. Süleymanoviç 
120 N. Börekçi 
24 Rü~tü Fırat 

3209 yekiln 

15 25 
14 17 50 
21 21 
14 26 50 
14 24 
15 50 15 50 
14 16 
19 25 
18 50 20 

SAHiFE i 

Muhasebeci aranıyor 
Noter muhasebesine vakıf bir mUha

sip lazımdır. İkinci Noter dairesine mü-
racaat.. l - 3 (2339) 

DOKTOR 
KEMAL M. YALAZ 

DOÔUI\f VE KADIN HASTAl.IK-
I~ARI AfÜTEHASSISI 

Birinci Beyler Sokak 36 .. Telefon 29tR 
EVi : Karantina - Köprü •. 
Berat ap. 1.. TEL. 3888 

lZMlR sıctLt TİCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Karl Hornf eld ticaret ünvaniyle h
ınirde Kilçük Kardıçalı hanında 33 nu
marada dahili ve harici komisyonculuk
la iştigal eden Kari Hornfeldin işbu ti
caret Unvanı ticaret kanunu hükümle
rine göre sicilin 4067 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

4609 (2342) 

1ZM1R ÇOCUK ESİRGEME KURU
MUNDAN: 

Sometimcs lhe mean!ng of a verb is 
changed when o preposition follows it. 
To get 

Fiilden sonra bir harficer gelirse 
l!n manası hazan değişir. 

fii. 75 735 dünkü yekün 1 _ Kurumumuzun Basmahanede .Ut 
damlası binasında yeni tesis edilen Ult
ra viole makinesiyle hastaların tedavisi
ne başlanmıştır. Fakir olduklarına dair 
vesika getirenler meccanen tedavi edl-To get over. 

Did he get over his illness. 
To take. 
To take after. 
He takes after his falher. 

S lffHAr KOŞESI 
•••••••••••••• 

Ekmek 

Alınak 
Kurtulmak .. 
O hastalığından kurtuldu mu? 
Almak 
Benzemek. 
O babasına benzer .. 

patates 

76944 umum yekun 
ZAHtRE 

58. 5 ton susam 50 50 52 
2 5 ton fasulye 2 1 S O leceklcrdir. 

2 - Yeni inşa etürilen banyo daire
sinde de arzu eden çocuklar ve annele
ri banyo alabileceklerdir. 

Beyannameli 
28998 kilo pamukçckircleği Alı:. 6 50 

350 balya pamuk Ak 
eski aatıt 

75 4610 (2343) 

1 * ---~ Birinci sınır mUtdıassı~ Doktor Y 1 L D 1 Z 
Demir A li Kamçıolla Biçki, Dikiş yurdu ve Atilyell 

Cilt "., Tenasül hastalıktan ve Scıfme ÖZ§öPen ldueelnde 
- El.EKTRtK TEDA VİJ..ERI 1 Birinci kanım 1941 tarihinde 

Ekmek bizim eski dünyanın eski ni. da yağ toplar, halbuki patatesin yerdi~i Birinci ~~·ler Soka~ No. 55" lznılt dersle.re başlayacaktır . 
metidir. Ona pek büyUk hilnnetimiz şişmanlık deri altında toplanır. Baytar- Elhamra Sineması nrblsnda sahalı· Atölyede müşteri siparişi kabul 
\•ardır. Bir parçası yere düsse oradan lnrın müşahedeleri insanlara tatbik edi- tan akşama kadar tuıstalannı kabul edilmekte ve pazardan maada her 
alarak öpüp başımıza götürürüz. Fakat lince, derinin altından muntazam şiş- lunmak 
yeni dünyanın bize tanıttığı patates de manlaınak, uzuvlann ,arasında içyağı eder" ,. ~ gün talebe kaydına devam 0 :_ 

k dah bu "k ··h t 1 B l k k lbet TEl.El<"ON : M79 (469) • tadar. Adres: Karataş Karakol sob• 
gitti çe a yu şo re a ıyor. uğ- toplayıp uzuv arı sı ıştınna tan e - -.'1111 ... ••••- •••••••"'' \ .. 

day yetiştircmiyen soğuk memleketler- te ehven s.ayılır. 0 ••••••~ 
de patates bizim bol bol yediğimiz huğ- Ekmekle patates arasında ekşilik ve 
day ekmeğinin yerini tutmuştur. Mese. alkalenlik farkmın önemli neticeleri de 
1~ Almanyada - şimdi nasıl olduğunu vardır: Şekerli hastalara ekmek ve onun 
bilmiyorum ama - vaktiyle bir tilrlü gibi ekşilik verecek maddeler dokunur 
yemek deyince, biri et, biri g:ırnituren da patat~ - şeker olmakla beraber -
sebze, bir de ekmek yerine patates ola- dokunmaz. 
rak üç tilrlü yemek gelirdi. Buğday ek- Bundan başka, yUzlerinde ergenlik çı
meği yiyebilen memleketlerde papatPS bam çıkaran gençler, ekmek yemekte 
ekmeğin yerini tutmaktan ~ok uzak ol- devam ettikçe ne kadar ilaç kullansalar 
ınakla beraber et yemeklerinin yanında ergenlik çıbanları geçmez. O çıbanları 
pek makbule geçer . r,ecirmek iyin birinci şart hiç ekmek ye-

Sağlık bakımından ekmekle patatesi m~yip onun yerine patates yemektir. 
mukayese etmek bizim çocukluktan be- EkmC!ğin getirdiği ekşilik, patatesin 
ri aldığımız terbiyeye göre bir küstah· getirdiği alkalenlik hemen hemen aynı 
lık gibl görllnlir. Zaten benim de niye- derecede olduğundan - canın!Z ister
tim ekmekle patatesi - haşa - muka- se - patates kalyesine ekmek banabilir
yese etmek değil, yerine göre hangisine siniz, pilavla ekmek yemek gibi acayip 
daha ziyade rağbet göstermek daha iyi btr şey olursa da, onun gibi zarar ver-
olacağını anlatmıya çalışmaktır. mcz. G. A. 
Şimdi fizik ve kimya fikirlerine göre 

ekmekle patatesin yerlerini. terkıp1erın- Ru•velt Mıhoerı·n v•-
deki mldenlerln çıkardıklan iyonların ., ~ 
neticesi olarak, ekmeğin VUcuda ekşilik. 
patatesin de alkalenlik getirmesi tayin 
eder. 

Meseli\ etler, balıklar, tereyağ vilcu
da ekşilik getirirler. Onların yanında 
ekmek yenilirse ekşilik artar, vilcudun 
bu bakımdan muvazenesi bozulur. Hal
buki patates alkalenlik vererek o türlU 
yemeklerin verdikleri ekşiliği karşılar. 
Onun için patates etlerle balıklann ve 
tereyağının yanında pek yakışır. Yalnız 
peynirle patates meselesi bir az karışık· 
tır. Peynirler de vücuda ekşilik getir· 
diğinden onlan da patatesle yemek da
ha uygun olacak gibi görilnürse de 
- Peynirli patates köftesinden başka -
peyniri patatesle yemekten hoşlanacak· 
lar pek çok bulunamaz sanırım. O hal
de peynir ve ekmeğin yanında, peynir
den üç misli fazla olmak şartiyle zeytin 
yenilirse, hiç olmaısa peynirin vereceği 
ekşilik karşılanmış olur. 

Fakat sebzeler - onlara karışan sade
yağ müstesna - vilcuda alkalenlik ge
tirdikleri için onların yanında ekmek 
milnasip olur. Yemişler de alkalenlik 
getirdiklerinden yemişleri ekmekle ye
mek Adet olsaydı pek münasip olurdu. 
Bütün yemişler arasında - bilirsiniz -
yalnız ceviz ekşilik getirir, aksine gibi 
onu da ekmekle yemesini sevenler var
dır. Yemişler insanın ağzına ekşi gelse
ler bile anlatmıya çalıştığım bakımdan 
gene hepsi alkalendir. Mesela limon ek
şi olmakla berabeı vlicuda alkalenlik 
verir. Onun için limonataya ekmek ba
tırmak pek iyidir. Yemişlerden kayna
tacağmız kompostolar, hoşaflar, reçeller 
ve şuruplar da hep ekmekle pekala uyu
şurlar. Zaten hoşafa patates doğramak 
hiç kimsenin akhııdna geçmez. .. 

Patatesin bir iyiliği de ekmekten da
ha çabuk hazmedilmesidir. İkincisi de, 
şeker olacak karbonlu idrat. Fakat pa
tates 60 derece hararette dağıldığı halde 
ekmek 80, hatta 90 derecede dağılır. 
Bundan dolayı patates bağırsakların yu
karı kısmında hazmedildiği halde, ek
mek daha sonra hazmedilebilir. Gene bu
nun için patates kann ş~lnnez, halbuki 
ekmek karındaki mikroplara yem olur 
ve sişkinlik verir .. 

Bir de, baytarların dediklerine göre, 
buğday gibi hububat şişmanlık verdiği 
vakit, vfü:udun içindeki uzuvlar arasın-

Avdında 

Dr. Feridun 
lzmiroilu ~ 

' Hükümet bulvarındaki muayene· b 
hanesinde hastalannı kabul eder. j 
Çarşamba günleri fakir halka pa· 

rasız bakılır. 

.aaaaaaaacacaaca~ 

nileceğinden emin -·-- Bı\STARAFI 1 t NCt SAHİFEOE • 
yardırlar. Hollanda maatteessüf şimdi
lik müıtevlinin çizmesi altında demok
rasi ananelerinden mahrumdur. 

Toplantıdan sonra reiıicümhur Ruz
velt Vaşinıttona hareket etmiştir. 

tKt T AHTELBAHtR VERtLDt 
Londra, 5 (A.A) - Kiralama ve 

ödünç verme kanunu mucibince birle
silc devletler tarafından İnl?iltere ve 
Polonyaya verilen iki Amerikan deniz 
altı gemı.t. kısa bir merasimden sonra, 
Buıtonda lngiliz ve Polonya mürette
batına tealim edilıniıtir. lngilizlere dev
rolunan denizaltı 600 tonluk olup 
1916 - 19 inşaat programına göre ya
oılmıştır. Polonyaya verileni ise 1921 • 
2 3 programının tatbiki sırasında inşa 
edilmi11 600 tonluk bir gemidir. 

FtNLANDIY A VE BAY HOOVER 
Nevyork, 5 (A.A) - Birl~ik Ame

rika devletlerinin eski resi Hoover dün 
beyanatta bulunarak. Filandiyanın Ame 
Tika)•a borcunu ödeyen yegane Avrupa 
devleti olduğunu, söylemiş ve bu mem
leketle Rusya arasındaki ihtilaf kal'Jl
sında birleşik devletlerin aldığı vaziye
ti ılddetle tenkit etmiştir. 

tZMIR BELEDiYESiNDEN : 
1 - Otobüs ve tramvay idaresine 

3 kalem yedek parea satın alınmaıı, ya
zı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhiyle açık eksiltmeve konulmu,tur 
Muhammen bedeli 31 00 lira muvakkat 
teminatı 232 lira 50 kuruştur. Taliple
rin teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 14/ 11 / 941 
cuma günü saat 16 da encümene müra
caatları . 

2 - Karşıyaka yamanlar şu idare
ctinde mevcut au savnclarından 300 .. 
700 adedinin tamiri, fen işleri müdür
lür?ündeki keşif ve şartnamesi vechivle 
acık eksiltmeye konulmuştur. K~if be
deli 700 lira muvakkat teminatı 5 2 lira 
50 kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 14/ 1 1/ 941 cuma günü saat 
16 da encümene müracaatlan. 

3 - Havagazı fabrikasında sundur· 
ma yaptırılması, fen işleri miidürlüğün
deki keşif ve ıartnamesl veçhiyle acık 
,.k11iltrneve konulmuştur. Keşif bede
li 1040 lira 2 7 kuruş muvakkat temina
tı 78 lira 02 kuruştur. Taliplerin temi
'latı is bankasına yatırarak mıtkbuzla
~ivle ihale tarihi olan 14/ 11/1941 cu
-na günü saat 16 da encümrne müraca
rıtlnrı. 29 1 6 12 (2306) 

* Fuarda münhal 40 lira ücretli kişe 
"Tlemurlııvu iç.in 8 / 11 / 941 günü fuar 
.,,üdiirlü~ünde müctabaka imtihanlan 
· •np•lacaktır. Ac:ıkerlii?ini bitirmiş olmak 
ve l~akı>l orta mekt,.p mezunu olm11k 
prttır. Taliplerin müracaatlan. ( 2344) 

Yat Sanayii Türk Anonim Şirketinden : 
Sirket hissedarlan senelik umumi toplantısı 2 7 ikinci te•rin 1941 pertembe 

günü saat on beşte iz.mirde Halkapınarda Çaykenan sokak 19 numarada Uin 
Y c:. sanayii Türk Anonim •irketi merkezinde yapılacaktır. 

Toplantıda hazır bulunmak isteyen hissedarların hisse senetlerini toplantİ 
gününden evvel on gün zarfında şirket merkezine veva bankalardan birine 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartı almaları lazımdır. 

Toplantıda zırd e-i :-;.-o;:mı ... ~ .. :ı~ılı menu! ~ ı .• :e edilecektir: 
RUZNAME 

1 - idare heyeti ve mürakip raporlannın okunması ve tasvibi. 
2 - 31 Ağustos 1941 tarihinde kapadılan bilanço ve kir ve zar..:ı r he-

- sabiylc mevcudat cetvelinin tetkiki ve idare hevetinin ibrası. 
3 - Tevzi edilecek temettü miktannın tavini. 
4 - tdare heyeti azalan intihabı. 
5 - Mürakıp intihap ve tayini. 
6 - idare heyeti azalannın hakkı huzurlariyle murakıp ücretinin tayini. 
7 - idare heyeti azalanndan her hangi birinin şirkete bizzat veya bilva

sıta muamelede bulunmalarına ve eirketin J11tl$lal mevzuu olan itler
le m~RUI olahllmelerine izin verilmesi. 

Y Ata SANAYU TORK ANONiM SIRKETlNDEN ı 
Sirket nizamnamei dahilisinin bazı maddderinde aşaiıda yazılı tekilde 

tadil.at ieraıı hak.lı:ında ldare heyeti tarafından vaki teklifin müzakereai için 
şirket hisaedaran heyeti umumiyeal fevkalAde ic;timaa davet olunur, 

içtima 2 7 ikinci teerin 1941 pertembe günü saat on albda lzmirde Halka
pınarda Çaykenan sokak 19 numarada Yai sanayii Tllrk Anonim elrltetl 
merkezinde yapılacaktır . 

içtimada hazır bulunmak. isteyen hissedarların. histe acnetlerini içtima «Ü· 
nünden evvel on gÜn zarfında eirket merkezine veya bankalardan birine teY
di ederek mukabilinde duhuliye kartı almaları lizımdır. 

Tadili teklif edilen maddelerin 
e9kl tekli 

Madde: 7 - (Birinci fıkra) ılrketin : 
aermayeai beheri yirmi Türk lirua : 
kıymetinde ( 4000) hisseye aynlmıı : 
(60000) aeksen bin Türle lira11ndan : 
ibarettir. : 
Madde: 35 - (lldnci fıkra) gerek : 
kanunla ve gere.kac iıbu eııaı muka- : 
velename ile sarahaten men edilme- : 
yen ve heyeti umumiyenin müsaadei : 
mütekaddimesine iktiran etmiş olan : 
tasarrufu emlake müteallik muame- : 
latı dahi ifaya mezundur. : 

idare heyeti karariyle 
haekan 

Tek.lif olunan yeni tekli 

Madde: 7 - (Birinci fıkra) ıirketin 
sermayesi beheri yirmi Turk liruı kay 
metindi'! (6000) hl.neye aynlmJf 
( 120000) yüz yirmi bin Türk Urum
dan ibarettir. 
Madde: 35 - (ile.inci fıkra) gerek 
kanunla ve gerek eeaa mukavelename 
ile aarahaten men edilmeyen ve idare 
heyetince ıirlı:et umuru içl.n . 1~11 
görülecek gayri menkullerın l§llraaına 
ve yine idare heyetince ıirket umuru 
için ihtiyaç ve lüzum görülmeyen gay 
ri menkullerin ya tamamen veya kı.
men veya ifrazen sahş ve ferağına ve 
gayri menkullerin tasarrufu hususunda 
muktezi muameleleri ifaya idare hey 
eti mezundur. 4611 (2341) 

Vnluerslte A.. E. P. Komisyonundan : 
Yaptmlacak iş Muhammen bedeli Teminatı Saati 

Madeni e§Ya 33349.50 lira 5003 lira 1 O 
Madeni e§ya 4 7909 lira 718 7 lira 1 1 

Tıp fakültesi birinci cerrahi kliniğine vaptırıla~k made~i esv~ 8/Xl/~41 
cumartesi günü rektörlükte ayrı ayrı pazarlıkla ıhale edılccektır. lsteklıle
rin teminat makbuzları ve ticaret odası kafötlariyle l!elmeleri. 

5 6 4576 (2334) 

MaJi31e velımetinden : 
2/6/ 941 tarih ve 405 7 numaralı kanun mucibince ihracına selahivet ve

rilen ve hasılatı tamamen Diyarıbakır ve Elizıi! istasyonlarından Irak ve 
lran hudutlarına kadar yapılacak demirvolu inşasına tahsis edilecek olan % 
7 gelirli 1941 demiryolu istikrazının 20 senede itfası mcsrut 5 milyon lira
lık birinci tertibine ait tahvillerin satışı 7/ 11 / 94 1 sabahından 15 I 11 / 94 t 
aksamına kadar yapılacaktır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20, 500, 1000 lira itibari kıy-
mette birlik, yirmi beslik ve elliliktir. . . 

Tahvillerin ihraç fiatı % 95 olarak tesbit edilmiştir. Yani 20 lıralık bır
lik tahvil bedeli 19, 5 00 liralık tahvil bedeli 4 7 5 ve 1 000 liralık tahvil be
deli de 950 liradır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve müesse
selerce, vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak müznvede. mü
nakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan 
Milti Emlak bedellerinin tediyesinde başa bae kabul olunacakları S?ibi tahvil 
itfa bedelleri ve faizleri tahvillerin tamamen itfasına kadar her türlü verıı:i 
ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Mezkür tahviller Türkiye cümhurivet merkez, Türkiye cümhuriyct Ziraat. 
Türkiye lş. Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Belediyeler bankalarivle S~
mer ve Etibank tarafından ııatılacaiı ıı:ibi di~er b ankalar vaeıtaaiyle de temın 
olunabilir. 5 6 9 12 4607 ( 2335) 
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PULMOSI•Ro Ö~ii~iikleri teskin eden 
nuş hır müstahzardır .. 

tecrübe edil-



SAHiFE 4 

Siyasi vaziyet 
---·---

1 n~ilizler Kaf-
kasın müdafaa
sına hazırla

nıyorlar -·-Alman ya tarafından 

hükümetimize bir tek
zip notası verildi -·Amerikanın Almanya 

ve Japonya ile arası 
daha fazla açılıyor 

Radyo gazetesine göre Alman - Rus 
harbi hakkında cephelerden yeni bir in
kisaf haberi gelmemiştir, Ruslara bakı
J;rsa Almanlar Moskovayı k1ştan evvel 
almak için çok zayiata katlanmaktadır
lar ve Rus mukavemeti hic kınlmamış
tır Londradan verilen haberler, Mosko
v;/ taarruz.unun durdurulduğunu bildir
mektedir. 
Kırımda harekat Almanlann lehine

dir. Alman kıtalan yarım adanın cenup 
l!cuna kadar varmışlarsa da Sivastopol 
henüz düşmemiştir 

KAFKASYA VE 1NG1L1ZLER 
Mihver kaynaklarına göre Kınının iş

gali Kafkasların işgalini kolaylaştıracak
tır. Kafkaslar, daima İngilterenin has
sas noktası olduğu için bu harekat tn
gilterede fazla ilgi görmektedir. 

Londradan bildirildiğine göre, Hint 
kuvvetleri başkumandanı General Va
vel Singapura gitmiş ve oradan tekrar 
Hindistana dönınüştilr. General Vavel 
son bir 'kaç hafta içinde Bağdat, T'ıfiis 
ve Tahrana da uğramışb. Bütün bu ha
reketlerin Kafkas müdafaasiyle alakalı 
olduğu sanılıyor. 

Almanlann Hindistan üzerine hareke
te teşebbils etmeleri ihtimali karşısında 
lngiJizler huırlıksız olmamak için her 
türlü tedbirleri almışlardır 

FtNLER VE ALMANYA 
Rusyanın Finlandiyaya harp ilan edil

mesi hakkında tngiltereye verdiği nota 
ve Amerikanın Finlandiya ilzerine yap
tığı baskı Berlinde sert bir mukabele 
görmüş ve Amerikan baskı teşebbüsü 
şiddetli bir lisanla protesto edilmi~tir. 

ALMANLARIN TEKZtPLERt 
Almanya hUkUmeti, hariciye vekaleti

.mize verdiği bir notada B. Ruzveltin son 
nutkunun bilhassa şu iki noktasına. ce
vap vermiştir: 

1 - Amerika hakkmdaki harita; 
2 - Almanyanın dinlerin yerine Na

~füği ve mukaddes kitapların yerine de 
•Meyn kampb (Mücadelelerim) kita
bını ikame edeceği hakkındaki iddia. 

Alman hUkümetinin hariciye vekili
mize verdiği notada bunlar tekzip edil
miş ve haritanın bir sahtekarlık olduğu 
biJdirilrniş, din meseleleriyle de Alman
yanın meşgul olmağa bile lüzu mgörme
'diği ilave olunmuştur. 

Nota Greer ve Tearney Amerikan 
muhribinin ancak müdafaa mecburiyeti 
ile batırıldıklannı da iddia etıneltedir. 

ALMAN - AMERİKAN 
MONASEBETLERt GERGtN 
Diğer taraftan Vaşingtondan gelen bir 

habere göre batın1an Ruhen Moor için 
Amerikanın 3 milyon dolar tazminat is
tediğini bildiren notaya Alman hUküme
ti cevap dahi. vermemiştir. 
Şu hallere göre Amerikan - Alman 

münasebetleri gittikçe daha gergin du
ruma girmektedir. Ve bu münasebetler 
böyle bir safhaya girerken japonyanın 
da yine yiik$ekten atmağa başladığı 
uzak sarktan gelc>n haberlerden anJa
şılıyor. 

JAPONYANIN TALEPLERl 
Tokyo hüklimeti, yeni kurulduğu za

nrnn Amerika ile olnn müzakereleri kes
miş, fakat az zaman sonra nedense bu 
müzakerelere tekrar başlamak lüzumu
r.u hissetmiş idi. japon başvekili, şimdi
ye kadar gizli kalan bu görüşmeler hak
kında mecliste izahat vereceğini bildir
miştir. Fakat ansızın japon yan resmi 
gazetesi bu hususta ifşaatta bulunmuş
tur. Bu if-şaata göre Amerikan - japon 
müzakereleri şu esalara dayanıyor: 

1 - Mançukonun hakimiyeti, 
2 - Çin hükümetine yardımdan vaz

geçilmesi. 
3 - japonya ve Çin kredileri üzerin

dPki blokajı ve ablokayı kaldırmak, 
4 - japonyayı ~emberlemeden vaz

g~cmck. 
~ - Çinde japonyaya serbesti ver

n•ek 
Fak, 1 Amerikanın ne şekilde olursa 

olsun Çini fedaya razı olmadığı ve olmı
yacaj!ı anla.şılmakt.1dır. Bu §artlar, esa
sen cokt:ın beri muhtelif vesile ve vası
talarla ilan edilen şartlann ancak bir 
:kısmıdır. Gerçe Amerika bunlan bile 

/tal yada kıtlık ---·---
He rşey çok ba-
halı ve çok az -·-Bir nefe vasıtası: Al. 
man ale vhtarlığı! -·ITALYAOAN AMERIKAYA 

GiDEN BIRıNIN AN· 
LATTIKLARI .. -·-Ncvyork, 5 (A.A) - İtalyadan dönen 

ve yüksek İtalyan mahfilleriylc müna
sebeti olan bir zat İtalyan milletinin va
ziyeti hakkında şunları söylemiştir: 

_ Eğer bugünkü iaşe vaziyeti devam 
edecek olursa fakir halk ac kalmamak 
için pc-k büyük sıkıntı çekecektir. Bir 
ay için verilen zeytin yağı, ancak bir 
günlük yemekleri pişirmeğc yetecek ka
dar azdır. Makarna az ve kül renginde 
olduktan başka kaynatılmış kaba kağıt 
kokusu neşretmektcdir. Bu makarnanın 
kilosu on şilindir. Pirinç bulmak hemen 
hemen kabil değildir. Meyve ve sebze 
de azdır. kurutulmuş lzlanda morono
lnrı tamamiyle istihltik edilmiştir. Fakir 
halk vesika ile verilen siyah ve lezzetsiz 
bir ekmekle iktifa etmek mecburiyetin
dedir. Eğer bu kış İtalyada tam mana
siy le bir kıtlık hüküm sürmezse daimi 
bir açlıkla karşılaşılacağı muhakkaktır. 
Yalnız 1 -3 sterlin vererek lokantalarda 
yemek yiyebilecek olanlar açlıktan öl
miyecekür. 

Odun ve kömür güçlükle alınabiliyor. 
Ekseriyetle odun yerine mobilya yakıl
maktadır. Yün yoktur. Mevcut deriler o 
kadar Adidir ki altı sterline alınan ayak
kabılar iki ay içinde tamir edilemiyecek 
kadar bozuluyor. 

Aristokrat muhite mensup gençler Fa
şizmin çökeceği ve kendilerinin de diğer 
insanlar gibi yaşayacaklan günü bekle
yerek kendilerini avutmak üzere parala
rını ancak kötü ispirtolu içkiler içebil
mek için harcıyorlar. 

ttalyanlıir bir az neşelenmek istedikle
ri zaman Almanlar aleyhinde hikAyeler, 
fıkralar nakletmeğe başlıyorlar. En çok 
nakledilen fıkra şudur: «Bir Naz.i diplo
matı bir İtalyan meslekdaşına tta1yanla
rın Maltayı ht\15 alamadıklarını söyle
yince, İtalyan diplomatı şu cevabı ver
miştir: Fakat unutmayın ki Maltada bir 
adadır.> 

------~--~-------
1 n i(ilizl erin de-

niz zayiatı 
ne kadar? --------Almanlar ı4 mUyon 

tondan fazla gemi 
IHdırdılılcırını 
söylüyo•la•sada-. . 

Radyo gazetesine göre Alman rad
yosu harbın ba§ladığı günden bugüne 
kadar lngiliz ve müttefik ticaret vapur
ları zayiatının 14 milyon tonu bir çey
rek milyon ton geçtiğini bildinnittir. 
lngilizler dört aydanberi gemi kayıp
ları hakkında malumat vermemektedir
ler: bu sebeple bu hususta bir kıyasla
ma yapılamaz. Şu kadar söylenebilir ki 
bundan dört ay evvel lngilterenin kay
bolduğunu kabul ettiği ticaret vapuru 
tonajı, o zamanki Alman iddiasının ya• 
rısından bir az fazla idi. 

Almanların iddia ettiği gibi 14 mil
yon küsur ton lngiliz gemi zayiatı kabul 
edildiği takdirde lngiltere adası hala 
Atlantik üzerinde nasıl kalabiliyor~ 

--------·ıoııoowıw----------
Ha vadan elek-
t rik İ§tihsali 
usulü bulundu 

---· ---
B IR FRANSıZ GENCiNiN 

KAZANDIGı MUVAFFAKIYET -·-Dijon, 5 (A.A) - Dijon civarında bir 
yerde elektrik mütehassısı genç bir san
ııtktir olan B. Moris Durand havadan 
r:lektrik istihsaline yarıyan bir filet bul
muştur. Bir çok tecrübelerden sonra, B. 
Durand evini aydınlatacak elektriği ve 
bir motörü işletmek için !Azını gelecek 
kuvveti havadan istihsale muvaffak ol
muıtur. B. Durand ihtiznzın rasyonel bir 
tarzda kullanılabilmesi iç.in büyük bir 
anten kurmaktadır. Arzın devir hareke
tine göre kurulacak olan bu anten arzın 
miknatıs kuvvetinden istifade edecektir. 

vermeğe razı değildir? Fakat japonyanın ---
bunları elde ettikten sonra daha başka Japonlar Amerika 
şeyler Lc:tc>yeceği anlaşılmıştır. Bu se- sefaretlerini takviye 
heple Amerika japonyaya her h:ıngi bir 
müsaadek:ırhkta bulunmamaktadır. ediyorlar 
---·- Tokyo, 5 (A.A) - Jnponyanm eski 

/(.af ı/eJerı·n en bu"' y u•.. Berlin bUyük elçisi Kurutu Amerika
daki büyük elçi Amiral Nomoraya hu-

i ü A 1 I ant iği gec, ip su& müşavir oıarak gönderilecektir. 
Bir aylık İngiliz 

ln !!;/tere.ye geldi tayyare zayiatı 
-• nekadar ntı$? 

Loııdra , 5 (AA) - Şimdiye kadar tn- Berlin, 5 (A.A) - İngilizler ta.rafın-
giliz limanlarına gelen kafilelerin en bü- dan Maniş sahilinde ve Alman toprak
yüğlı hic bir zayiata uğramak&tZın At- lan Uzerinde yapılan ve askeri bakım
lanıik Okyanosunu geçerek 1ngiliz li- dan neticesiz kalan akınlarda tlkteşrin 
nuınlarıoa varmathr. .ayında 236 tayyare kaybedilmiştir. 

"ZENf ASIR o. 6 Son tesrin Per$embe 

lngiliz tayyare hii
cumları artacak -----·---"Viyana'' da ln-

~iliz ha'\'a bas
kınları bek-

leni yor -·Vi31analılar arasında 
derin bir ho$nutsuzlulı 
bulunduğu bildiriliyor 

Londra, 5 (A.A) - Almanlar İngiliz 
hava kuvvetlerinin Viyana Uzerine akın
lanru bekliyorlar. Londraya iltica etmiş 
olan Avusturyalı mültecilerin aldıkları 
malumata göre Viyanada derin yeraltı 
sığnakları yapılmak üzeredir. Bu sığ
naklardan baz.ılan Nazi hücum kıtaları
na mahsustur. Buralara halk giremiye
cektir. 
Bu haberde Viyana halkı arasında derin 
bir hoşnutsuzluk hüküm sürdüğü ilave 
edilmektedir. 

---------·~----" V işi ye kaTfı fiddet 
göstermelidir,, ---·---

" Vişidekilere 
raimen Fran
sayı lni(iltere 
kurtaracak" 

- tl-
2' aymls, Vlfl 
Fransasının milluerle 
eüPIUn optaJıfığı 
yaptılını söylüyor 

Londra, S (A.A) - Vişi Fransasina 
ait ve kaçak mal ta§ıyan Fransız vapur
larının Jngiliz harp gemileri tarafından 
yakalanması hadisesi, gazetelerin Vişi
ye karıı daha şiddetli bir siyeset takip 
edilmesi için yazılar· yazmalarını intaç 
etmiştir, cTaymis> ıunları yazıyor: 

Fransız vapurlarının hareketi kötü 
niyeıliğin yeni bir misalidir. Hatta bir 
çok.lan buna Fransanın mihverle cürüm 
ortaklığı vasfını vereceklerdir. Bu ha
reketler Viıidekilerin karakterini daha 
ziyade tebarüz ettirmektedir. 

1ngiliz harp gemilerinin Fransız va
purlannda kaç.ak e§Ya olup olmadığını 
anlamak ve bu maksatla bunları araş
hrmak isteğinin meşru olduğunu yazan 
cTaymis> Fransız gemilerinin lngilizle
re karşı koymağa çalıştıklarından bah
sederek diyor ki: 

Bu hareket karşısında, memleketimi
zi Fransanın sefalet ve ızhraplannı art
tırmak istiyormuş gibi göstermek niye
tinden başka bir sebep bulmak zordur. 
Bu hareket lngilterenin muvafakıyetiyle 
Amerikadan Fransaya bir çok eşya gön
derildiği bir sırada cereyan etmektedir. 
Şimdi mihverin bu eşyaya dokunma
mak taahhüdüne riayet etmesi bekleni
yor. 

Yepyeni bir gemi 
---·---

Beton armeden 
~emi yapıldı Gazet~ciler ve hültümet er hanı bir 

Yeni tip :emi çelik- Parti sekreteri B. Fik 
tenmiş gibi •a*lam T •• •J 

BETON ARMEÔEN VAPURLAR uzer gazetecı er şer 
ÇELiK SARFİYATINI fi ne bir ziyafet verdi 

AZALTACAK ---·--Londra, 5 (A.A) - Beton armeden 
yeni bir tipte ilk gemi bir İngiliz Jima
nında denize indirilmiştir. ZnnnediJdiği
ne göre bu neviden gemiler tezgahlar
daki sipariş izdihamı meselesini hallede
bilecek ve çok büyük bir kıymette çelik 
tasarrufu mümkün olacaktır. Bu gemi
nin bazı tcferriiatı da betondan yapıl
mıştır. Dört bin tonluk olan bu gemi iki 
bin ton yük taşıyabilir. Denize çelik va
purlar kadar dayanır ve onlar kadar se
ridir. Bu gemiler tamamen bina işçileri 
tarafından yapılıyor. 
Aynı sistemde on bin tonluk bir ge

minin de inşası düşünülmektedir, Hiç 
şüphesiz tonaj yükseldikçe çelikten in
şa edilen vapurlara nazaran çelilv tasar
rufu daha muazzam bir şekil alacak
tır. ---------·-----
Finler harpten hiçte 

vaz geçecek gibi 
görü nrniyorlar! ---·---Helainki, 5 (A.A) - D. N. B. Funa-

da ajans gazetesi yazıyor: 
İngiliiler bizi harp ile tehdit ediyor

lar. Amerikalılar da dostane müna
sebetleri katedeceklerini ileriye sürüyor
lar. Ruslar ise, şehirlerimize bombalar 
atmakla sulh zemini hazırlamak teşeb
büslerinde bulunuyorlar. Fakat biz, Fin .. 
landiyalılar böyle bir sinir harbiyle sar
.sılmayız. Son yıllar içinde o kadar çok 
ıstırap çektik ki kuru gürültüden kork
muyoruz. Bolşevikler bizi bitap, bezgin 
bir hale koyn:ıak istediler, fakat hakikat
te ancak mukavemet azmimizi kuvvet
lendirdiler. Fin milletinin mayası çok 
kuvvetlidir. 

---------~~~------

(' eneral Anto-
nesko it imat 
reyi istiyor 

-----·'---'--
Romanyada llu ayın 
dofıuzunda Yalludile• 
hariç ola•afı bütün 
hallı rey ve•eceıı 

:Sükreş, 5 (AA) - Rador ajansı bil
diriyor : Devlet reisi mareşal Antones
ko bugün neşrettiği bir emirname ıle 
Romen milletini 6 eylCtl 1940 danberi 
kendisi tarafından yapılan icraat hak· 
kında 9 son teşrin 1941 de reyiııİ verme
ğe ve dev leün ıslahına ve milJet hakla
r,ının mildafaasına tevessül edebilmesi 
için kendisine itimat gösterilmesine da
vet etmektedir. 

Yahudiler hariç olmak üzere 2 1 yaşın
dan itibaren bütün Romen vatandaşlan 
bu reye iştirak etmek mecburiyetinde
dir ler. ___________ , _____ _ 
Makin eve 

Vekiller muhtelif mevzulara dair izah 
vererek gazetecileri aydınlattılar 

Ankara, 5 (T defonla) -- Cümhuri
yct halk partisi genel sekreteri doktor 
Fikri Tüzer basın kongresine jştirak 
eden gazeteciler şerefine şehir gazino
sunda bir ziyafet vermiştir. Doktor 
Fikri Tüzer misafirlerini mütat nezaket
le karşılamıştır. Ziyafeti Başvekil başta 
olmak üzere vekiJler heyeti azası da şe
reflendirmiştir. 

Gazeteciler devlet makanizmasının 
bütün şefleriyle bir arada bulunmak fır
satını kaçırmamak için derhal vekillerin 
etrafında birer halka teşkil etmişler, 
muhtelif meseleler hakkında aydınlatıl
malannı istemiılerdir. 

Maarif vekili Hasan Ali Yücel lzmir 
mebusu sıfatiyle bilhassa iz.mir gazete
cileriyle fazla alakadar olmuştur. Bir 
aralık bütün gazeteciler hariciye vekili
mizin etrafını kuşatmıılardır. B. Şükrü 
Saraçoğlu Türk basınını ilgilendiren 
muhtelif mevzular üzerinde derin bir 
nüfuz nazarla izahat vermiılerdir. 

Gazetecilerin çehrelerinde hük.ümet 
erkaniy le hol bol temaslarda bulunarak 
aydınlatılmış olmanın ne~ai belirmek
te idi. 

Basın kongresi yarın (bugün) eon 
celsesini yapacaltbr. 

MÖHİM TEKLİFLER 
Ankara, 5 ( Telofonla • - Türk Basın 

birliğinin birinci umumt kongresi yarın 
( bugün ) ç~alarını taınaınlıyacak
tır. Proğraın ve nizamname komisyoıı
lar1 raporlarını hazırlamışlardır. Her iki 
komisyon raporlarında dikkate değer 
esaslar teklif etmektedirler. Bu esaslann 
mühimleri şunlardır : 

Basın birliği kanununun tatbikatın
dan elde edilen tecrübelerden istifade 
edilmek suretile tadilinin temini. 

Matbuat kanununun bazı esaslarının 
tadili. 

Siyasi gazete ve mecmua neşri için 
verilmesi icap eden teminatın kaldırıJ
ma.sı. 

Tekaüt sandığının bir an evvel kurul
ması. 

kurulacak memleketşumul bir 
tarafından idaresi, bundan mada h 
im tayin edilecek ve birbirini takiP 
cek iki gününün basın bayramı 
olarak tesbit ve illlıu. Bu bayraın 
lcrinde yurdun her tarafındaki 
gazeteler neşredilmiyecek, yerleriıı 
rer basın gazetesi çıkartılacaktır. 
gazetelerden temin edilecek varidat: 
lik: emrine tahsis olunacak ve bu g 
lerde mahalll bütün gazetecilerin 
leri sebkat edecektir. Her basın 
sinin mahalli ihtiyaçlara göre birlik 
sı için bir asgari maaş haddi tesbit 
mesi, vazifesini normal şekilde 
basın mensuplarının maaşlarına ·· 
nede bir asgari ve muayyen bir 
rasınm temini. 

Hayat pahalılığı dolayısile son : 
zarfında maaş ve ücretine zam g 
miş basın mensuplarına yüzde 
nisbetinde pahalılık zammı yap 

Bunlardan başka bölgelerden 
muhtelif dilekler hakkında da 
yonlarca kongre umumi heye.tine 
yen teklifler yapılrnışbr. 

Ankara, 5 (A.A) --- Türk baSJ11 
liği birinci umumi kongresi reisi 
Reıit Tangut kongrenin birlnci to 
bsında oy birliği ile aldığı karan 
ne getirerek cümhuneiai Milli 
met lnönüye ap.ğıdalı:i telgrafı 
tir: 

Milli Şef ismet tnö 
Cômhurrreisl 

Bugün birinci umumi kongresini 
layan Türk basın birliği milli varl 
zın güvenci bUyük cümhurreisim~ 
met lnönilye sarsılmaz bağlılık ve 
nül dolusu sevgi ve saygı sunmai 
birliği ile beni vazifelendirdt Bu 
ödevi yerine getirirken duyduğu 
vince son yoktur. Kongrenin k• 
kendi tazimlerimi katarak yüce lta 
kendi tazimlerimi de katarak yüce 
hnıza sunarım. 

Türk Basın birliği birinci ko 
reisi H. Retit Tankut 

Milli Şef hu telgrafa aşağıdaki 
bı göndermişlerdir: 

Gerek bu sandığın tesisi için, gerek 
birliğin diğer umwnt masraflarını kar
şılamak maksadile proğram encümeni 
idare heyetine ehemmiyetli gelir kay
naldarı göstenniştir. Bu meyanda resm'i 
ve ticad nan işlerinin tanzimi ve bu ış
den birliğe büyük bir gelir temini mak
sadile idaresinin birlik emrine verilme
sinin temini, ·gazete ve mecmuaların 
tevzi ve satış işlerinin birlik tarafından 
coocaaaaaaoccaaaaaacacoaaaaaaaac 

H. Reşit Tankut basın birliği 
kongre reisi Ankara 

Basın kongresinin te.miz duyg 
çok te~ekkür ederim, Türk.basın.ıo 
pimiz! ilgilendiren ince mesclclerı 
rarlara bağlamak iç.in sayın iyeler 
prılar dilerim. 

Maliye V ekili latanbula gitti 

Az maaşJı müstahdirl 
ler ve hayat bahalılığ 
1stanbul, 5 (Yeni Asır) - Maliye essir olan az maatlı ve ücretli ın .. 

Vekili B. Fuad Ağrab tayyare He şeh- demlerin maişet prtlannı düz~. 
rimize gelmi§tİr. Bir kaç gün burada j .. in alınması düşünülmekte olan tc 
kalacaktır. '"" .., 

Fakat ıimdi Vişiye bağlı deniz kuv
vetleri lnsl'iliz ablokasını yarmağa uğra
şıyorlar. Kauçuk modern harbın en mü
him ihtiyaç maddelerinden biridir. Al
manlar bu maddeyi ancak Vişidekile
rln hileli bir yola sapmaları sayesinde 
temin edebilirler. Mareşal Peten, kendi 
şerefi bize karşı icraata girişilmesine 
mani olması icap ettiği halde, buna mu
vafakat ediyor. Donanmamız bu cani
yane teşebbüslere rağmen Franııanın 
kurtarılacağını Vişidekilere anlatmalı
dır. 

Visiye ait bir kalile 
daha yakalandı 

M~liyc vckiJinin, dünya buhranının ler üzerinde tetkikattta bulunacağı , en·ıı·rken Levlit ettiği hayat pahalılığından müte: min edilmektedir. 
'O"..r..r.r~~ ~ 

Lonclra, 5 (A.A) - İngiliz Bahriye 
Nezaretinin öğle vakti neşrettiği resmi 
tebliğ: 

M~s·k~va c~phe- Ticaret kanunu yeni ha 
Afrika sahillerinden hareket eden Vi

şiye ait bir kafileye tesadüf edildiği bil
dirilmiştir. Cenubi Afrika tayyareleri 
vapur kafilesini görmeğe muvaffak ol
muşlar, araştırma yapmak, sabotaja ma
ni olmak hususlannda Büyük Britanya 
gemileriyle tam bir işbirliği yapmışlar
dır. 

sinde şiddetli tan tanzim olunuyor 
muharebeler 
deva m edi,l·or 

---· ---K ubişef 5 (A.A) - Sovyet sözcüsü 
-----------·- B. Lozovski son 48 saattanberi Mosko-

H i n J İs fanın müda- va cephesinin bütün kesimlerinde yeni 
bir Alman taarrzunun ba§ladığı, muf aası tedbir/eri İyi harebelcrin bilhassa Tula istikametinde 
çok şiddetli olduğunu ve burada şehrin 

--· -- civarlarında çarpışıldığını - bildirmiştir. 
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - B. Lozovski işgal altındaki memlek.et-
RUSYADA.Kt VAZlYET Jer garnizonlnnndan getirilen ihtiyatla-
VE HlND1STAN nn kullanılmasına rağmen Almanların 
Rusya vaziyetine gelince, bu vaziyet Herlememiş olduklarını ilive eylemiştir. 

km-anlıktır. Bununla berab~r Almanlar Kırım cephesinde Al
Hindistana doğru yürüyebilecek olur-

larsa Hindistan~ §!~al batı hu.du~an man ilerlemesi bir 
boyunca kuvvetlı mudafaa mevzılerıyle 

karşılaşacaklardU:· Bu mevz_ller 50!1 ~- 0% haf j//em;sfİr 
manlarda daha z.ıyade takvıye edılmış- , 
tir. Biz şimdi kuvvetliyiz. - · --

Hindistan başkumandanlığı ile Rus.- Moskova, 5 (A.A) - Krasnaya 
lar arasında sıkı bir irtibat tesis edilmiş.- Zvesde gazetesinin bir harp muhabirine 
tir. Rus Genel kurmayına mensup bir göre Kırım hal& büyük tehlikededir. 
subay daimi olarnk Hindistanda bulu- Kırım müdafileri yeni mevzilere çeki
nuyor. Hindistan kumandanlığına men- lerek müdafaaJnrını takviye etmişlerdir. 
sup subaylar da sık sık Rusyaya gidip Şiddetli ve kanlı muharebeler cereyan 
gelmektedirler. Rusyaya Hindistan mun- etmektedir. Simforepol civarında muha
tazam surette mühim mikdarda malz.e- reb,.}er devam ediyor. Muhabirin bil
me göndermekredir. dirdiğine göre bir he; yerde Almanlar 

Ankara, 5 (Yeni Asır) --- On bq görüldüğünden, Adliye vekaleti~ 
yıldanberi meriyet mevkiinde bulunan kanunun yeni ha§tan tanzim e~. 

kararla§tın]mı.şhr. Vekalet t~ 
ticaret kanunumuzun bugünkü ihtiyaç- başlamış olup bugün tatbik ed 
lara cevap ve.remiyecek kadar eski bir olan Alman ticaret kanunu tercUrl' 
mehazdan alınmış olduğu tecrübe ile tirilmektedir. 
~aocaaaaaaa~cıaaaaaccoo.~·ccaaocoaooooooooooooooooooıı.oıı 

,,Ankara'' J:ukuk Fakült esini 
veni binası dün a.;ıldı 

Ankara, 5 (A.A) - Ankara Universi- ileri gelenleri ve profesörler hazır b 
tesi Hukuk Fakültesi yeni binası bugün muştur. 

Maarif vekili Fakültenin tarih 
açılmıştır. yapmış ve Aııkarada Fakülte açıl 

Açılış töreninde Büyük Millet Mecli- gayesini, Fakültenin yetiştirdiği gc 
si reisi, Başvekil, vekiller ve mebuslar, rin gördüğü işleri, medeni kat> 
Genel Kurmay ikinci reisi, vekfiletler ehemmiyet ve hi.7.metlerini anla 
>OOCCacıaaa~_,._,~~:l.X"ıC 

Ist anbulda hafif atlatılan bi 
t ramva y kazası oldu 

İstanbul, 5 ( Telefonla ) - Bu akşam 
(dün akşam) Vovyoda caddesinden 
Karaköye giden yolda bir tramvay ka
zası olmu~. yoldan çıkan bir Harbiye
Aksaray tramvay arabası 30 metre ka
dar gittikten sonra Doyçe Oryent hanlı: 
binasının ilerisinde bir dükkan önünde 

cıaya meydan verilmeden neticel~ 
bir mucize telakki edilmektedir. _

1 
lıır bUyUk bir heyecana kapıllJll~ 
Nüfusca zayiat yoktur. Bir kaç b 
ralı hastanede tedavi a1bna alınr1' 
dır. . 

General Vavel şimdiye kadar Hindis- Kırım müdafilerint tardetmeğe muvaf
tandan Rusyaya asker gönderilmediğini fak olmuılarea da son 24 saat zarfında direğe çarparak durmuştur. Tramvay 
ve böyle bir §ey istenmediğini iHlve et- düşman ilerlemesi biraz azalmıştır. Al- basamaklarına kadar yolcularla doJu 
mİ§tir. manlar abile varmaia çahtJYorlar. bulunmakta idi. Kazanın büyük bir fa-

Bu kaza yüzünden tramvaylarbit 
mediği için akşam işclen çıkan • 
kimseler yaya olarak evlerine gı 
mecburiyetinde kalmqlardır. 


