
Yarınki 
sayırl. 

---•---l" a.ınld sayan ergin ve 
lttıguı gençlllı yetiştir· 
~lı yolunda en önemli 
.. .,. acbmdır. Maarif Ba· 
lıanlığı bununla 'l'iirlı 
lllusuna lıarşı en ağır 

.... taahhüt altına girişi· 
hl'. Bu da ofıursuzluğa 
Ofttadan lıaldırmaJıtır -·-' \r arın yurtda 7 - 16 yaşlar arasındaki 

,~ öğretim gençliği sayılacaktır. Bu 
tiliy Cümhuriyet .rejiminin okumus, bil-
1\irı 'Ye ergin bir genelik yetiştirmek yo
l;· ~ki sarsılmaz calışmalarının yeni 
~ orneğidir. ÇUnkU bi1.de iı:Uı.tistikcilik 
\ ı-u rakamlar toplamak için değil. 
lç~nlardan gerekli neticelori çıkarmak 

ııı Yapılan bir iştir. 
1 la ltanun 7 - 16 yac;lar arasındaki çocuk-• • 

"--r \'e delikanlılar için ilk öğretimi m·ec- lstilıi altınM kalan bir Rus §ehrinin harap maflZOnısı 
;:!~kılmıştır. Ancak kanunun hu hük- - - ·- ·- - - - - - · - - ·- ·- ·- · - -

'lflU yerine getirmiş olmaktan çok Alman f:>a yıpları 
~iız. cumhuriyet kurulalı beri okul-

rrıızın ve bunlarda okuyanların sa- - - - • ---
~ıldan yıla arttı. Bununla beraber Almanların '6n i zorluklar ve imkansızlıklar bü-
._ ~u1dann olrnldan ~eçmesini bu
•q bugüne imk&nsız kılmalttadır. Bu 
~llklann başında öğret.men sayısının 
~tsfaliği ıvardır. Para meselesi ikinci 
.. tı.da gelir. Elimizde yeteri kadar öğ
!ıut~cn oldu~u zaman, ne yapıp yapıp 
\·· tin -eocuklarımızın okur olması, her 
1-u~de bir öğrı-tmtn veya eğitmen bu
\j nrrıası için gereken parayı hulac::ık, 

ll<ılan da yapacafız . • 
tıı liu yolda milletin hiç bir fcdakarlık
~ekinmediği bilinen hir seydir. Bin
iıııt;"'. köylerde vatandaslar okul binala
~ Ya kendi ka~maklarivI,., :ı a1)•mşlar 
~il yapılmasına de~erli yardımlarda 

11 ,lınmu~lardır. Bugün bir T ürk baba
~i~ şehirde veya köyde. yurdun ne
• ··lllde olursa olsun, en bUyük üzüntü 
~nu okutamamak, keTJdisfnd"n da-

mecmu zayiatı 
4 milvon kişi! 
. --·--lz11estlya gazetesinin 

Alman zayiatı hcıJdıındcı 
iddia ettiği raJımnJar 
Londra, 6 (A.A) - Moskova radyosu 

neşriyatında İzvestiya gazetesinin bu
gün yazdığı şu haberi veriyor : 

Almanlar ölü, yaralı ve "'eSir olarak 4 
milyon kişi kaybetmişlerdir. Yalnız 12 
\'C 13 ilkteşrin günleri Moskova muha
rebesinde Almanların kayıb1 ölü, yaralı 
ve esir olarak 70 bin kişi olmuştur. 

Bundan maada Volokolamsk, Moja
isk ve Maloyarostlavetz kesimlerinde 
Alınanlar 300 tank, 200 tayyare ''C bir 
çok top kaybetmişlerdir. 

MOSKOVAY A YENİ TAARRUZ 
BEKLENiYOR 
Moskova , 6 (A.A) - Moskova radyo

sunun bildird!ğine göre İzvestiya gaze
tesi, Almanların Moskovaya yeni bir 
taarruz haır.ırladıklarını yazıyor : 

lngilizl~re göre ---·---M osk ovaya 
Sinci Alman 
taarruzu başladı -·-·-Sovyetlerin Slucutopoi 
ue K~e nndıavemeı 

etmeleri ~ıı rnuhtemeı 
Londra, 6 (A.A) - Buraya gelel\ bir 

~lgrafa göre Rus cephesinde Nazilerin 
Moskovaya karşı beşinci taarruzları, gö
rünüşe göre başlamıştır. Rus tebliğler! 
ayni kesimlerde, bilhassa Mojaisk ve 
Kalenindc şiddetli muharebelerden bah
sediyorlnr . Soğuk Moskova cephcsin~t> 
§imdiden c;ok şiddetlenmiş bulunuyor .. 
Rus cephesindeki muhabirlerin bildir
diklerine göre çok mükemmel nişan al
makla şöhret kazanan Rus topçuları Al
man tanklarına karşı ateşlerinde büyük 
muvaffakıyetler kazanmaktadır. 

KIRIJ\1DA 
Kırımda, Perekop berz...·uu müdafile

r inin, müdafaa hatlarınırt yarılmasından 
sonra Kuıınm düz ve fir1ia:.'1Z arazisin· 
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bllglli olarak yetistirememektir. 
ı..~~uriyet Tejimi çocuklnnnm bu 
~~ne elden geldiği kadar, hatta elden 
b~ğinden fazla karşılık vermiştir. Az 
~nda çok öğretmen ve eğitmen ye
~ek için öğretmen okulları ve eğit
L._-·· kursları, köy Enstitüleri açılmıc:, 
"'UtllaPın ve bunlardan yetişenlerin sa
tırı günden güne çoğa]mışbr. Fakat ne 
\ daolsa, bUtün ihtiyaçları karşılayacak 
~ r öğretmen ve eğitmen yetiştirmek 

~!l~dt~l~~~~i~ı~~r:un ~~~t~~:: - ·-·----·---·--·-·-·-· - -·---·-· -·-0

- --·--

~ Uııuyor. On, J?ihayct on be.:: yıl içinde Fı·nıer ı·kı· ate~ F inlere gör.e 
\>a kökünden ha1ledi1mi~ olacaktır. y 

!it ~r~tmenin rolU birinci del"!cede ge- f -'--- · ---
' 'l'iirk köyUnde öğretmenlerimizden arasında. R. uslar yenı· 
~\]eğitmen1erimizden belde liğimiz ço-
111; arı sadece okutmak dr-ğil, onlara e 
,,. .. lırnlu bUtün bilgileri vermek, onlar1 lngiliz ler F inler ile ma« lı•b!. ~vetler·e 
"1,1Yacakları ortalr r fçin ve yapacakla- il'iit .~ \ 
tıt işler için tam manasiyte ıuwr1amak- Macar ve Romenler• 
~ liatta bu ödev yalnız çocuğa karşı ... U 2-ratıldı)ar 
~ldir. Türk köyUnü modern bir ça- harp i/{ın edecekler -
~·~ yer i haline gdinnck için öğretmen --·--
~ Uklerin ne işleriyle ilgilenecek, on- --·-- , . ,,. . a· 
~n dn bilgilerini arttıracak. köyiin ya- Arnerilıa Ruslara Ar·· Paatene zap , azı as 
t;L_ ış seviyesini, calışma kudretini, is- gemileri ue yolları 
~l knbiliyet in i. bayındı rlı"'ını ve sağ- lıanjelden ıeuazım gön- taltrı·p edı-ımı~· 
gını ytikscltccl"ktir. d d•ğ• .. M p · 1 in "J' 

la llu işler bir taraftan yapılırken. diğer er I I ·~·n ın er Helsinki, 6 (A.A) - Battıkları iki 
hııl'aftan ~·arın için yapılacak olanları 31alıa.~ını bıraJımıyor gün evvel bildirilen üç düşman gcmisin-
)Q ıırlamak gerektir. Bu bokımdan yann Londrn, 6 (AA) - Finlandiyalıla- den ~ka en az Uç düşman gemisi da-
tıı l>ılacak olan sayımın çok büyük bir rın orduları tarafından yeni muvaffaka- ha Fin körfezinde maynlere çarpmış ve 
llr tıni vardır. Bu sayım bize 7 - 16 yaş yetler kaz.anıldığını bildinneleri Ame- batmıştır. Bundan manda Fin sahil ba
~tıa. •nda k aç çocuğumuz ve gencimiz ol- rika birleşik 'i:lcvletleri tarafındıın yapı· taryaları da Sovyetlcrin iki harp gemi
.ıa:;unu, bunların ilk öğretim bakımın- lan teklife müsait bir cevap vermiye- sine hasar verdirm!ştir. 
~ durumlarını , yani bugünkü kurul- cekleri intibamı vermektedir. Finlandi- FİN TAYYARl!."LERİNİN HÜCUMU 
'- llıızın ihtiyacın yüzde kaçını kar. ı- yanın iki ateş arasında bulunduğu mu- Helsinki, 6 (A.A) - Fin tayyareleri 
._:ış olduğunu, yüzde kaçının yarın ta- hakkaktır. Bir taraftan halkın efkarı Vinmack istihkamları önünde bir düş· 
tir llılanması Hizm1 gddiğini gösterecek- Ruqaya karşı muhasemat halinin d eva· man gambotu tahrip etmişlerdir. 
li mına muhaliftir. Diğer taraftan Alman Şarki Karelide düşman teşekkülle~ 

~yer işinde doğru hesaba dayanmak is- baskısına mukavemet zorluğu mevcut- ve Nakliye kafileleri muvaffakıyetle 
"tf en Cumhuriyet rejimi böylece maa- tur. Fin hükümetinin kısa bir zamanda bombalanmıştır. Murmansk demiryolu
lıı d~vasını da en sağlam temele dayat- vereceğini vaadettiği cevabın Rusya ile nun bombardımanına devam edilmiştir •• 
h~ olacaktır. Gerçe umum! olarak ihti- Finlandiya arasında tavassut teşebbüsü- SONU 4 ONCO SAHİFEDE _ 
iıt~ bUyUk olduğu bellidir. Fakat bu ne ne derece imkan vereceğini kestir- _.=.:..,_ - - - ·- ·- 0

- · - · - · - · • 

l)!!r'Yerde aynı derecede değildir. Daha mek gliçtür. Fin hükümetinio ilerisini 
"il' 1 'Veya daha geri olan vilayetler var- düşünerek hareket etmesi mümkündür. 
'-f. \'apılacak emeğin daha 7Jyade ke- Diğer taraftan Arkanjcl limanına gö
'1-et bulması icap eden yerleri tam re Finlıındiyanm bulunduğu coğrafi va· 
~i:ak bilmek, iş progromını hazırlamak ziyet dolayısiyle, Fin hükümetinin ce-

ll Çok gereklidir. vahiyle meseleyi hal edilmemiı bırak~ 
tı\\ı u sayım, ilk ö~retimden başka diğer ması kafi görülerniyeceldir. Maliimdur 
._))llarda da talebe ve öğretmen mik- ki birleıik Amerika dnletleri SoTYet 

arını öğretim bakımından mevcut R111yaya haip mabemesi . .evkiyatmda 
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ı111uıın11111111111111111ııııuııııııııııııııııııııımı1111111111111111111111111111111111mnm111111111111111111ıa: 

1 Yl!ni tefrikamız Büyük hikayemiz ~ 
§ = 1 Büyük <:ece Aşk Olmez i 
;:: - ____.. = 
~- = i lı~s ihtilaline ait bir fiıcia olan Buı.,ründen itibaren 2 inci sahile- 5 
i • llyijk gece• eseri çıktıi; zama!l mizde takibe başlayınız. •AŞK ÖL- 5 
~ı0k. büyük bir şöhret kaznnmış ve MEZ", karilerimizin eserlerini bü- 5 
~ lllis tiyntrolarmda 100 gece iisti.istc yük bir alaka ve heyecanla oku- E 
~0Ynanmıştır. duldan "Üç Yıldızın en güzel büyük E 
~ti~IJ~yük gecen yi pek l akında kn- hikayelerinden biridir .. Bunu siz de 5 
~ tnnıize takdim edeceğiz.. tasdik cdeccksjni:ı.. : 

·-·-·-·- ···-·-·-·-·-·-·-·-· 1 
! Sovyetlttre göre 

· · - ı - ·- ·- -·-·-·- -·-·-·-. 
T la dışın
d dü ma 

' • 
ın edildi 

·---·---
Moıkova kesiminde 

Rus nıukovemeti azal. 
madan devam ediyoT -·-80 tanlı, aslıer ve ceplla· 

ne yiilılü 360 lıamyon, JO 
şarn~ fıamyona ue 23 

top tahrip edlJdL 
Moskova, 6 (A.A) - 6 ikinci teşrin 

gabahı tarihli Sovyet tebliği : 5 - 6 son 
teşı:in gecesi kıtalarınuz dUşmaııta bü
tün cephe boyunca çarpışmışlardır. 

Moskova, 6 (AA) - Gece yarısı ne§
redilen Sovyet tebliği : 5 Sem teşrinde 
kuvvetJerimlz bütün cephe iizerlnde 
düşmanla harp etmişlerdir. 

8811 .gUnU SOvyet bava b irlikleri 80 
- so:-aJ 2 tNct SAHDUJE -

Y c'ıi ordular hazırlamakta oldtı§tı. 
tahmin edilen Rtıs Kumandanlan1t

dan ·Mare§al VorO§ilof • • .. 

Lenini~~dd@: ·,,... 
ani bir hücunl _____ ...__ 

A lmanlar · bir ltac · 
• • • ' . • J 

müdafaa hattına gir-
di, fakat durduruldu -·Leningradda bir çoıı 
lıesımıerde teşelllJüs 
Ruslara g~ ue Rus 

hücumları fiddetlendi-
Moskova, 6 (~.A) - Kızılordunun 

gazetesi olan Krasnaya Zvesda gazetesi 
muhabirine göre uzun müddetten beri 
Lcningrad cephesinde müdafaada kalan 
Alınanlar birden bire faaliyete geçmiş
ler ve Sovyet münakalAtufı kesmek için 
yaptıkları bir te~bbüste dört veya beş 
piyade tümeni ile tanklar kullanmışlar-
dır. . 

Fakat beklediklerinden daha şiddetli 
bir mukavemetle karşılaşmışlardır.. Al
manlar yalnız bir kaç yerde Sovyet mü

ı 
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~.. -
ltıııııııı ınuııımım111111111111uıııııııııını1111ııııııı ııı1111111111111111111 1 111111111111111111111111111 11ii ~ark cephesinde bir ırmaktan ge~ifte k4tlAnılaıı miif1dilcit 

Pıısuclıın dii§mana ateş 

Rua yadaki as/teri 
hadiseler ve Tör ki ve ---·---
Türkiye. 
icin tehlike 
' var denilmiş ---

o - ·- ·- · - ·-·-·-·-·-·-._~ 
J AlmanJara #!Öre i 
C.··- - ·-·-·- ·- ·- ·-·-·- -·-·-·-t' 

• 
ıvas o 

doğru 
ile • en yor 

---·---
R u al ar y ayla tlağında 
ezildi, Leningraclda 

pü•kürtııltlfı -·KaradenisdeS~ 
uaparlcırı 1Hd1Pdd1, 

Doneçtn cenup dojasu 
dlifntcına ,,,,,.., .. ~ 

Berlin, 6 (A.A) - Alman ba§kÜman
danlığının resmt tebliği : Kırımda m~-
1\ıp düşmanın takibi bütün cephe ttze
rinde muvaffakıyetle devam ettirilmi~ 
tir. Yayla dallarmda Alnum ve Rumen 
kıtalÜı yollan kesi\ıniş dUşman teşek- · 
kWleıini mağlöp etmı,lerdir. ~ayla ile 
Teodozya arasındaki geniş cephede kı
talarunız bradeniz l8hiline kadar iler
Jemi§lerdir. S ivastopol ~dağ
Jarda da dUşmanm mukavemeti kırıl
JDJŞtır. 

. Hava kuvvetlerimiz barekita iştira~ 
ederek Kının kara sularında Ye Kara

felldft edlJeJJllecellnf denizin şimal batı sahilinde Sovyetlere 

AllllClll hal'lclyedfte 9ti-
re fttrfılyenln nereden 

tarih 4tisfel'lyor- yeni kayıplar· kaydett.irmiıJerdir.. Top 
Berlin, 6 ( A.A ) - D. N. B. ajana yek\ın 13 bin tonluk üç asker nakli~e 

bildiriyor : LoC.:?rada çıbn Tayılıis p - vapuru batınlmış ve oldukça Mi)1ük b:.r 
setesi Rus ceplwf.iadeki ukeri hi.diaeJe:. nakliye gemisi bombalal'lıı huara uğra- . 
rin inldpfı r.w.e içiıi bir telalilıe oı- blmış&ır. d.._ ~ıırq-. . Lenlngrad önünde diipıanm ~a 
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Sulama işleri •• •• vuruyor · 

Ege' de bütün tesisat ge
lecek yıl içinde bitecek 

Ege mıntakasında sulama tcsisleriıtde çalıştınlan kazma makhı.efo.rh.den biri 

Nafia vekaletinin sulama işlerinden 
Ege mıntakasında yapılmakta olan te• 
sisler peyder pey ikmal edilmekte ve 
açılmaktadır. Bununla beraber sulama 
itlerinin tamamı ancak gelecek yıl ic;e
risinde ikmal edilmiş olacak ve Ege 
bölgesinin en mahsuldar arazisi bir kaç 
misli mahsul verecek bir takat kazana
caktır. 

BUGONKO tNŞAA T 
Elyevm inııa edilmekte olan teııiıler 

ıunlardır: 
Fevkalade münbh mahsuldar 22000 

hektar genişliğindeki araziyi her ıene 
au altında bırakan ve hin hektarlık bir 
bataklık sahasını besleyen Baknçay ile 
bunun derelerinin ıslahına faaliyetle de
vam edilmektedir. Bu iş bilhassa Berga
ma ve havalisi için hayati ehemmiyeti 
haiz blunmaktadır. 

G EDiZ HAVZASINDA 
Gediz havzaaının bir kwmnı kapla

yan feyezan ıulan, yapılmakta olan bir 
regülatör marifetiyle ve bir besleme 
kanaıl vasıtasiyle Marmara gölüne sevk 
ve Salihli. Turgutlu, Maniaa ova]ariyle 
Menemen ovaeını 'sulayacak olan sular 
burada depo edilmektedir. Gediz üze
rinde Ahmetli mevkiinde inşa edilmek
te olan başka bir regülatör bu sulardan 
bir kısmını, şebekesi meydana getiril
mekte olan 24000 hektar genişliğindeki 
Salihli, Turgutlu ve Manisa ovalanna 
dağıtacaktır. Emiralem rl"eiilatörü de 
18000 hektar geniıliğinde ve şebeke 
tesisahnın büyük kısmı in° .. !'d 'lmiı bu
lunan Menemen ovasına kafi derecede 
au dağıtacaktır. 

Manisa ve Akhisar ovalarının mühim 
bir kısmını basan kumçayı, Marmara 
gölüne genİ§ tesislerle çenilerek islah 
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SONDAKJKA 
•••••••••••• 

Amerika - ]a
pony a anlaşa
caklar ~ibi ••• 

---·---
Tokyo, 6 (A.A) - Eski Bcrlin bUyüK 

elçisi Kurusunun Vaşingtona gönderil
mesi Japon hUkiimetinin Amerika ile 
anlaşma hususunda bir harekette bulu
nacağı his.sini vermektedir. 

Nevyork, 6 (A.A) - Vaşingtondan 
alınan haberlere göre Birleşik devletle
re gelmek üzere yola çıkmış olan Japon 
hususi mümessili Kurusu Jnpon - Ame
rikan meselelerinin sulh yolu ile halli 
için imparatorun tasvip ettiği bir for
miilü htl.mil bulunmaktadır. 

Va~ington, 6 (A.A} - Gazeteciler 
toplantısında B . Kordcl Hull Amerikaya 
gelmekte olan Japon murahhası Kuru
sunun Amerikan hiikUmet i tarafından 
davet edilmediğini açıkça söylemiş ve 
Kurusunun apon sefiri amiral Nomu
ra ile iş birliği yapacağı hakkında Jn
pon hükümetinin Amtrikan h\ikü..'lleh· 
ne tebligatta bulunduğunu ilfive eyle
mişt ir. 

~...cer..cG'".C. ~...o 
....-..;: ,..<,.,; 

• 
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sa yırı 

TARİHİ ROMAN· Yazan : Şahin A.h uman ---·---Yarınlıl sayım ergin ,,. :ariçle ticaret·miz 

-- Oteki dünyavı bovladı ! 

Dört ihtikar 
hadisesi daha 
tesbit olvndu Isviçre ile bir ticaret 

anlaşması yapılacak 

bilgili gençlilı yetqtlr
melı yolunda en önemli 
bir adımdır. Maarif Btl" 

Dervis Mahmut tehlike a?.Ccirmi.ş~i. • • Ar!;:2d2~ı, 
~ $eyh Salim ka tlolunmuştu. .. ---·---İlıi Jıömürcü rnahlıtim ol· 

lıanlığı bununla Türlı 
ulusuna fıarşı en ağır 

bir taahhüt altına giriŞI" 
yor. Bu da olıursuzııığıı 
ortadan lıaldırrnalıtır 

-· ıo -· dıı, illi ihtiluir meselesi 
henüz iddia halinde .. Aynı zamanda, bu bakt§larm içinde, 

Cevherli hanımın gözleri gibi, knrsısın
öaktni korkutan bir çok fena manalar 
sezilmekte idi: Kurnazlık, hilekarlık, 
gaddarlık, bir kaplanın merbametsizli
ğile bir tilkinin aldatıcı yumuşaklığını 
anlatan manaların hepsi de bunların 
içinde saklı bulunuyordu .. 

Bir az önce Dervişin söylediği sözler 
ilzcrine bilyUk bir meralrn tutu1an Gev
herli hanım artık beklemeğe tahammiil 
edemedi. Derviş Mahmuda bnk1p titrek 
bir sesle dedi ki: 

- Birden bire bizi korkuya uğrathn. 
Hayırdır tnşalH1h? İstanbul sokakların
ruı bu kadar azılı haydutlar, kanlı katil 
herifler gezip dururken bunlarla uğraş
mayıpta vezirin senl zındana attırmasına 
sebep ne dir? .. 

Yoksa bir tarafta boş bulundun da bu 
sarayda dönen ahvale dair ağ11ndan bir 
JAf mı kaçırdın! •• 
Deniş M:ıhmut çubuktan bir nefes 

<tuman daha çekt!kten sonra: 
- Yok acanım, diye cevap verdi. 
Bu kısa cevap üıerine te-ID.şı büsbü

tUn artan Gcvhcrli hanım hemen sor
Clu: 

- Sakın vezlrln kul:ı.ltına bizim hak
ıumızda bir söz erişmiş olmasın? .. Aman 
Derviş Mahmut.. Çabuk söyle de içim 
bir az rahat etsin Eğer Koca köprülü 
Bin bir direk mahzenini saran esrarı öğ
renecek olursa biz hepimiz hapı yutarız. 
Bin canımız olsa Köprülil Mehmet Pa
pnuı elinden bir bm~sini bile kurtara
ınayız. .. 
Derviş Mahmut elindeki çubuğu bı

rakarak kocakarıyı hemen temin etti: 
- Yok a bentm mUrilvv~tli Sultanım. 

tki gözUm, nailı hanımcığım .. 
Hiç merak buyurmayın.. Sizin aldığ

nız bu kadar sıkı tedbirlrr arasından. bu 
sarayın altmdald karanlık bodurumda 
cereyan eden işler öyle kolay kolay dı-

• fa.rıya hiç 51zabi1ir mi? .. Sadraı..anı bun
!an nereden ve nasıl haber alabilir?. 
Bwıdan yana hatırınıza ~iç şüphe gel

mesin. Tamamiyle emin ve m ·· stcrih olu
nuz Sultanım ..• 
Bunları demesini müteakip Derviş 

Mahmut çubu!u ağzına götürüp yeni
aen bir nefes daha çekti ... 

GUne§fn JJıfına karşı tutulan bir buz 
parçası gibi, Gevherli hnnımın içine si
nen korku ve endişeleri, bu sözler, çar
çabuk erltm~ 

Fakat kocakarı Derviş Mahmudun ne
tien ötUrll hapis edildiğini öğrenmek hu
ıusundald merakını da gidermek iste
yerek misafirine dedi ki: 

- Şu halde bunak V ez.ir ~ni neden 
ötUrll zmdana attırdı? Durup dururken 
insanı hJç zındana atarlar mı?. 

DerviJ Mahmut kendi kendi.sine dö
:vOııUr gibi dizinin Ustilne birden bire 
aeıt bir yumruk darbesi kondurarak: 

- Ah efendim, diye haykırdı, bu işte 
kimse kabahatli değil.. Bu feliketi ba
§ıma getiren ~te bu akılıı.Z bfamdır. 
Hay ayalım kınlsaydı da keşke gidemez 
olsaydım! O me16.n Arabın evine gitmek 
bilmem nasıl oldu da birden bire aklıma 
geliverdi: 

Gevherli hanımla Mehpare, her ikisi 
birden: 

- Hangi Arap? diye Derviş Mahmut
tan sordular. 
Deniş Mahmut komik işaretler yapa

ı-ak anlatmağa devam etti: 
- Azacık durun efendim, bir parça 

rnUsaade ediniz de geniş bir soluk ala
yım. Hani bir zamanlar ben size Faslı 
Seyh Salim isminde bir heriften bahset
miş idim? Muhakkak hatırlıyacaksı
nız! .. 

Altın babası olan bu Arabı o zaman 
bu saraya getirip zemin katındaki muh
teşem kllşanede misafir etmesini bile 
aramızda konuşmuştuk. B:m engellerle 
karşılaştığımız için, ne yazık ki o vakit 
herüi burada nğırlamak şerefinden mah
rum kalmışlık. Şimdi h:ıtırınıza geldi 
mi, efendim? 

Gcvherli hanuıı cevap verdi: 
- Sakın senin söylediğin bu herif es

ki Ş yhülislfun Hoca zade Mesut efen-

dinin adamı olan meşhur iifürükçii Şeyh 
Salim olmasın? .. 

Hani tesbihle esma çekip cinleri başı
na toplarmıs ve bu suretle gaibe dair 
bilgi vereceğini iddia ederek lstanbulda 
c:Jc..landıı"m.adık bir kimse bırakmamış! 

Senin bahsettiğin Arap bu açık göz 
herif mi? .. 

Den.·iş Mahmut bUyük bir sevinç için
de el çırptı: 

- Aşkolsun efendim size.. Maşallah 
ne derin bir hafıza. ne keskin bir zeka 
sahibisiniz .. , Daha leh demeden hemen 
leblebiyi anlayıverdiniz. . 

Fakat biçare Arap bu sefer esmayı 
kendi üzerine sıçrattı ... 

- Aman Dervis Mahmut. Lafı ballan
dırn ballandıra sÖyler durursun. ne di
yecek isen bi nn ewcl anlat. Bizi bayağı 
mernk sarclı ayol! lştc Mehpare de benim 
gibi meraklandı. Aj:~lının içine bakıro-
ruz ... 

Ne oldu?- Yoksa Arabın başına bir 
fcltıket mi geldi? .. 
Sakın bu Arap diye yanlışlıkla Sad

razam seni luıpis elmiş olma ~ın? .. 
Gevhcr1i hanımın bu sözlerine kar.'iı

lık olarak Derviş Mahmut gc-vrck bir 
kahkaha salıverdi: 

Büyük Brı-eket hanında Hasnn ve Ah
met adlarında iki kömürcü, komisyon 
karariyle kilosu yedi buçuk kuruştan 
satılrnnsı icap eden kömürleri pera"ken
oe olarak sekiz kuruştan satmışlardır. 
Fiat müraknb kontrolörleri bu yolda 
bir satış tesbit ederek iki kömürcü hak
kında m~hut cüriim muamelesi y<'p:nı~
lardır. 

Adliyey(t vedLn iki kömürcü dük
kanlarının birer hafta kapatılmasına ve 
25 ser lira para c~zasına nıahklıın cdil
ır.i lerdir. Faz1n fiatlc ~ahlan kömürler 
de Lc;tirdat olunrnu~tur. 

f * Halay caddesinde bnkkal Mehmet oğ-
lu Hasan, di.ikkfinında gaz ya~ı mevcut 
olduğu halde müracaat eden müşterile
re satmadığı ve Flit yerine kilosu 125 
lrnruştan gaz sattığı iddiasiyle tutularak 
{ldliyeye vrrilmiştir. 

* Ödemişte bir bı..çuk ayd1n heri kapot 
bezi mevcut olmadığı halde deposunda 
bulunan 3 top kapot bezini e\'ine kaçır
dığı iddia olunan ödemişte tüccar Nuri 
Çam qakkında milli korunma kanununa 
muhalü harekette bulunmnk maddesin
den takibata baslanm~tır. 

- İnsaf et hanımcığım .. Araola ara-
nnzda dağlar kadar fark var. O çirkin -·-
yüdil Maymun herife benim hiç bir ta- ///ı mektep çapındakt 
rafım benzemez. En kör adamlar bile 
n •. ;mizi derbal ayırt edebilirler. Hayır, bü . Ün CtJCulf/or yarın 
yanlışlık falan_ olmadı. Sadrazamın em- ' 
riyle hem Şeyh Salimi, hem de beni, iki- sayılacaklar 
rr.izi birden yakalarılnr. Şeyh Salim. öte- e 
ki dünyayı bQyladı. Ben ise sağ salim --- "ılk 

k d Yarın Türkiycnin ber yerinde 
ynkayı urlar ım. okul çnğında çocuklar sayılacaktır. Bu 

lşte. hamdolsun bu dünya ~özi~·lc s:- hususta şehrimizde yapılmakta olan ha
zi tekrar görmeğe muvaffak oldum. 

Mehpare Jrüa karışarak dedi ki: zırlıklar ikmal edilmiştir. lzmir ·şehri 
_ Arabın kababati ne? .. Ne yapmış iç.inde 750 sayım menıuriylc 70 kon

ki böyle en ağır bir cezaya çarptırıldı?. , trol memuru ve ayrıca 8 müfettiş vıızi
Derviş Mnhmut elini ağzına götürüp fedar edilmiştir. 

dilini işaret etli: Sekiz mıntnkaya a}•rıbn şehrimizde 
_ Ah kızım. hnni meşhur bir atalar muhtelif kollar mahalleleri gezerek en 

kısa saatlerde sayım işini ikmal ~ylemesözii \'ardır: cKişi bir felalcete uğrarsa 
d ·t· · ·· ·· d .. d 1 B r ğe çal13acaktır. Halkımız sayım iııinde 

ı mm yuzun en ugrar> er er.. u u a- d 1 k · ı ı 
cık kemiksiz uzvumuz basımıza her za- yar. ım ~Y. eme . ııuretıy e memur ~nn 

bil ilk b la' Ur b. ıı· vazıfclerını tcshıl eylemek mechunye· 
man Y e war ge e ır.. tindedir. 
Şeyh Salim de bir az uzunca olan dl- . . . . 

ı . ·· ·· d b f, ııık t .. d H if Sayım i ının çocuklara tahmıl edıle-
1 yuzun en u e u e e ugra ı. er le h h • bf -k 11 r· ti '~k 

Öted be · Sad . K- ""I'" l\ır h t ce er· angı r mu e e ıye e ttıA a-en n razam opnı u 'ıe mc k. M '--- "lk ,_ 1 .. d ı_. 
P a ale hinde bi "msiz bir takım laf- 81 yo tur. aıuat 1 0~u çagın ~ıu ço-
1 aş d" ~ rcl Çl cuklann sayısını anlamak ve bunlann 
a~ e ıp b~ru:o u. l ld' ı~ hepsini okullarımızda tahsil imkanına 

t "kt sa ulaya. nasb .. 1c ıykeın, b~- kavuıturmaktır. Bu noktanın bilinmesin· 
e tıte kaylketvve ş' yıhnee'.O_l~y .e er, en . ıtr de bilhaıısa fayda vardır. 

snn a ım, ey o:>a ımın evıne gı -
tim. 

Herifle bir kaç }Af edip konuştu,ğumuı 
bir sırada birden bire Asesler (4 ) ge
lip evi basıvermes!nler mi? .. 

- ---
· Adnan Yurdatan 

Milli reasurana müfett~lerinden Ad
nan Yurdatan İzmir vilayeti ve havalisi 
milli rea&urans mümessillii{ine tayin 
olunmu1' ve vazife görmeğ~ ba~lam~hr. 

Bu genç mütahaasıs t1igortacımıza ye

A1manyadan bir çofı eşl}a geti~elı ınümlıün
Macarlar da bize malze ıne göndermelı istiyor •• 

Yeni Türk - Alman ·ticaret anlaşma- akdi için yakın günlerde Ankarada mü
.sının, tatbikatına nit olup ticaret vek.5- zalcerclere başlanılmasına intizar edil
letincq haz.ırlanan bir sirgÜler ticaret mektedtr. Yapılacak anlaşma hakkında 
müdürlüğüne. tüccar birliklerine ve ti- ihracatçı ve ithalatçı tacirlerin mütalc
carct odasına tebliğ edilmiştir. Sirgüler- alan tcsblt edilerek bir rapor halinde 
de anlaşmanın tatbikatına ait mufit ticaret vekaletine bildirilecektir. 
ve mufassal malumat mevcuttur. BiR FiRMANIN MORACAA Ti 

Anlnşma hükiimleri dahilinde, piya- Audap~tede bir firma memleketimi-
sanın ihtiyacı olan ithalat maddelerinin zc kimyevi ınadde.le.r. mensucat. bisik
ne suretle ithal edileceği bu sirciiler- let ve rnotorsiklet. inşaat malzemcsl, 
den sonra daha iyi anlaşılmıştır. Tacir· demir eşya. karyolalar, elektrik malze
ler Almanya ile İş imkanlarından istifa- mcsi ve otomobil göndermel:: istediğini. 
deve b~lıunı~lardır. lzmirdeki ithalatçıların adreslerinin 

ISVIÇRE iLE TICARETJMtZ kendisine bildirilmesini istemiştir. Key-
Jsviçre ile yeni bir ticar~t anlaşmnsı fiyet alftkalı ithnlatçılara bildirilmiştir. 

~..O-.r...r_.cc,-.r..,r..;"',.r..,ee-J.V".r..r/.r.J.)"'J>J"..rLr =""-OC~..C:-/~~ 

fulama i~leri vi~rüvor 

- BAŞTARAf.'I J tNCl SAHİFEDE · 
kurullnrını tesbit Pderck maarif bakan· 
l:ğının eline en faydalı unsurları vere
cek ve yıldan yılıl tekrarlanmak sure
tiyle ne kndar yol alındığını göstererek 
clnha verimli çalışmasına yer hazırlıys" 
caktır. 

Gcrçc rakaııı başlı başına h.i°Ç bir d}
ı:nyı halletmez, yalnız şu var ki biz bıt 
rakamlardan bizi nldatmalarını ve bit 
mucize ynratmnlarını beklemiyoruz. B&ıe 
hakikatı öğretmell'rini istiyoruz.,Bu ~ 
kikat, bir an evvel okurluğu umumilet" 
tirmek lştiyakımız karşısında acı bile o~ 
sa - ki ncı olacağını evvelden biliyoruz -
t:ksikleri bir an evvel tamamlamak az
mini ve cesaretini kendimizde bulacağıı. 
Böyle bir sayıma girişmekle maarif bt· 
l.anlığı kendini millete karşı en ağır te
ahhUt alhna sokmaktadır. Bu da aı ıa
manda yurdun okursuzluğu kaldırınak 

-------------- andıdır. Bunun için maarif bakanlığın' 
• HASTARAFI 1 fNCf SAHİFEDE . tır. teşckkUre borçluyuz. 

~dilecektir. Bu sayede 15000 hektar 7200 hektar geniıliğindeki Sarayköy y A. 
araz.ideh btifade edilmesi emniyet al- araz.isi. Cürük su üzerinde inşa edilmclc- • 
tınıı alınmı!I bulunacaktır. te olım bir regülatör marifdiyle alına-

BUYOK MENDERESTE cak !IU ile sulanacaktır. Simdilik bunun Sov vetlere göre 
BüvÜk Menderes havzaı11na Helince, yalnız nna kanalı insa ediJ,.c:ektir. 

hüyiik Menderes boyunca uzanan geni~. SU DAV ASI YORUYOR - BAŞTARAFI 1 İNCt SAHİFEDE. 
h k k l 1 dilşman tankı, piyade askeri ve oe-a...ne 

!'UY:\ mu taç. ço ıymet i araJ:iyi su a- Yurdun büyük Rulama davası yiirü- l'"".:'&. 
\'a bilmelc jçin lıuklı bataklığı civarında mektedir. Ahvali hazıranın nezaketi yüklil 350.kamyonla petrol nakline~·· 
Mendert-.s önüne büyük ~edlcr yapılarak karşısındn bik yurdun muhtaç olduğu sus 30 sarnıç kamyonu ve 23 sahra tol"' 
burada büvük bir su deposu haline ge- hu tesislerde en ufak bir geçikmeye tnhr:p veya kullanılma7. hale getiritın~· 
tirilmektedir. F eslik civarında kurul- meydan verilmemektedir. Ru tesisler lerdir. . 
makta olan bir regÜ]atör de Menderesin ikmal cdiliı·ce Egede hem feyezanlann KAYBOLAN TAYYARELER 
'lu(arını sağda N111illi ovasına ve !olda önüne gec;ilır.iş olacek ve hem de l\foskova, 6 (A.A) - Sovyet·haberlet' 
Pirlibey ovasına sevk ve isnl ed .. celctir. F4 enin miinbit araz.isi fenni usullerle bürosunun gece neşrettiği tebliğdir : 4 
Burada Rimdilik şebeke yapılmamış bol suya kavuşarak randımnnını en ez sontcşrinde 30 Alman ta_xyaresi dilşil· 
olan on bin ve nyrıco -Yedi bin hektar dört, heş misli artıracakhr. Bilhassa oa- rülınüştür. (11) Sovyet tayyaresi kat· 
genisliğindeki arazi fenni surette, bu muk ziraatinde bugünkü rekolte beş holınuştur. 5 Son teşrlnd& Moskova ya· 
muhite can verecek şekilde sulanacak- misline çıkacaktır. kınlarmda (25) Alınan tayyaresi dUşÜ• 
~~-0'"~~~-=:-r-~----'-·--.. --~~,rJ rülmilştUr. 
Öğretınei1ler arasında PA7-AR GlJHü l\ıosK·ovA VE TULADA 

Moskova, G (A.A) - Moskova rad· 
;\'~?:1İ tavinler.- Y APlLACAlC MAÇL:ııtR yosunun bu sabah erkenden bildirdiğin' 

göre Sovyetler Moskova kesiminde ıaaı· 
mıynn bir ş!ddetle muharebeye devaıO 
ctınektcdirlcr. Spiker şunları söyleınif" 
tir : 

Taraşça köyü öğretmeni Fehmi Gök
alp Bergamnnın hirinci böhe ge:zici baş 
öğretmenli~ine. Ber((amanın Bölok kö· 
:>!tİ bnş öğretmeni Ihsan Verim Berga
ma altıncı bölge gezici b'llş ö~retmen
Hğir.e. Cumaove~ı köyü bas ö<i'rctmeni 
B. Sahap ~iirk P.ergama scki:zinci böl
..,.e gezici baş ö~retmenlii?i--e. ödemiş -
Kösrler köyü ö[!retm,.ni Mehmet Cetin 
ödemis <lördiincü hölge gezici bas ö~
retmenlii{ine. Kemalpaşa - yukarı Kızıl
ca köyii baş ö~retmeni Safa Sunay öde
miş - bc,inı:i hölge Pl"Zici ba., öğret
menliğine, Rergnmll bhinci bölı:(e gezi
c:i baş öihetmenliğine Rifot Öcnl Berga
ma yedinci böfoe gezici ha, öğretmen· 
liğine tayin ı-dilmişlerdir. 

-----
SEFERİHİSAR 

Pazar gi.iııü Alsanc.::ik stadyomunda 
I...ik maçlarına şu şekildt! ae•·am edile· 
ccktir : 

Sant 13 Allıııordu - Karşıyaka .. 
Orta hakem : Ferit Simsaroğlu, yan 

h akemler : Mustafa Bayra ve Muzaffer. 
Snat 15 te Ateş - Göztepe .. Orta ha

kem : Mustafa Şenkal, yan hakemleri : 
Faruk Kantaroğlu ve Osman Erengin 

----
Eski Veteriner 
müdürü gidiyor 
Birinci umumi müfetti~lik veteriner 

müşavirliğine tayin edilen vilayetimiz 
veteriner müdürü B. Nazim Uygur bu 
sabah yeni vazif cai batına gitmek üze· 
re lzmirden a}·rılacaktır. 

-----

- Tulada şehrin müdafileri şehit et
rafında düşman lotalarını el boınbalr 
riyle imha ebnişlerdir. Son gilnlerdt 
Tula ~vrcslnde 16 kadar dü.şmaıı ~ 
in tahrip edilmiş veya zedelenm!.td'· 
Sovyct süvari milfrezeleri Alman ba&
lannm gerisinde faaliyettedir. Twa ~ 
likanlılan ve genç kızlan düşman aıeır 
altında yaralılan taşıyarak büy{lk bit 
cesaretle hareket ediyorlar. 

·-----
Kudüs müftüsü Roın•" 

Asesler hem Şeyh Salimi, he mde be
ni sım sıkı bağladılar. Her ikimizi palk; 
palAndıras alıp götilrdüler. Bizi dos d~
ru Ve7lr sarayına iletUp Köprülil Meh
met paşanın huzuruna çıkardılar .. 

ni vazifesinde başartlar dlleriz. ____ Be~ediye ebeliği 

BİR MUTEMET J\ydının Yeni pazar nahiyesi beledi-
BÜyük Millet Meclisi 

dan Berllne eidiyor .. 
Berlin, 6 (A.A} - Yan remıl bit 

kaynaktan bildirildi~ine göre balen ~ 
mada bulunan Kudils müftUsUu.ilıı or 
dukça uzun bir zaman oturmak için ~ 
line gelmesine intizar edUmektedlr· 

O saate kadar Köprülü veziri hiç gör
müş d~ldim. Ak sakallı, ihtiyarlık
tan beli bUkUlm~. tiride dönmüş bir ih
tiyardı ... 

tik Sadrazam olduğu sıralarda cdev
let bizden sUslennıPk ve caka satmak is-

Mü5tarl addedildL. ye ebesi 7..chra Çnkmak Seferihisar be-
lzmir sağır, ailsizler ve körler mües- lediye ebeliğine tayin edilmiştir. 

essesi ayniyat mutemedi Hüseyin Uslu- ----
oğlu vekiıletçe müstafi addedilmiştir. Tirede bir hadise 

reisinin Belediye
mize cevabL. 

' temiyor. Hizmet istiyor• (2) demişti. -----
Amma, bu söı.Un zıddına olarak Mehmet ZABITADA Tirede Kurtuluş mahalle.sinde Celin 

sokağında lemail kızı Belkıs Onsal ile 
Hnlit kızı .Şöhret, bir cocuk kavgası yü
zünden hukulc hakimi Metin Türene ba
zı sözler earf~ttikleri iddiasiyle ve meş· 
hut suçlar kanununa göre mahkemeye 
verilmişlerdir. 

Belediye meclisinin toplantısı müna
sebetiyle yeni belediye reisi tarafından 
B. M. Meclisi riyasetine çek.Hen telgra
fa aşağıdaki karşılık gelmiştir. 

Paşa o dakikada gayet ağır bir samur 
kürk giymiş, kemC'rine müvehherli bir 
hançer sokmuş ve tepeden tırnağa kadar 
süs içinde, takmış, takıştınn,ış bir vazi
rette görünüyordu. 

Mehmet Paşa bUyiik bir yumuşaklık-
U. Şeyh Salime hitııp ederek_ Baka Şeyh 
efendi, benim hakkımda Valde hazretle
rine (3) şiklyette bulunmuşsun. Devle
tin şimdl en mUuıynkalı bir zamanıdır. 

(•) Eski zamanlarda tstanbulun asa
yişini tMnfn eden şehir zabıta memurla-

"··· (2) Tanne inkital eden bu söz aynen 
şu suretledir: «Devleti liliye bizden ker
riif cr ve haşmet istemez .. Hizmet isten. 

(3) Avcı Sultan Mchmedin tJaldcsi 
Turhan Sultan ... 

- nfTl\tEDi -

Ak isarda hırsızı k ya· 
pan burada tutuldu.. 
Muhtelif tarihlerde Akhisarda avu

kat B. lsmail Hakkı Çallının evini soy
duğu ve bir çok kıymetli e~a çaldığı 
iddia olunan bir hınıız şehrimizde tutul
muştur. Çal kazasının hacı lcmail ma
hallesinde oturan Renw.i Dedanın bu 
hırsızlığı yaptığı zannedilnıektediT. iz
mire getirilip satılan hırsızlık eşya bun
lan satın nnlanlardan istirdat ı;dilmiş.
tir .Tahkikata devam edilmektedir. 

öttem!s e bir lrırsızlık 
ödemişte iyi sinema sahibi B. Namık 

Kılıcın sinemadaki odasında bulunan 
ceketi cebinden içinde 300 lira bulunan 
cü:r.danı <;alınmıştır. Süph,. üzerine bir 
şahis hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

dedi, eğer tercih edersen gidip salonun 
öte tarafında oturayım. 
Etra,ıma bir baktım! 

Belediye meclisinin dördüncü içti
maı münasebetiyle gösterilen duygula
ra teşek!;;ür eder, yeni vazifenizde mu
vaffakıyet temenni ederim. 

T. B. M. M. Reisi 
' A. Renda 

n~~~.,....00--~~ 

~TAYYARE SİNEMASINDAN: T: J6 • 46 
tzMIRDE yalnız Sinemamızda gi~1erilmek hakkı vcrilınis. olan \'e umumi 

rağhct ve takdir laı7.anan 

ARABACI iN KIZI 
Filminin vaki müracaat \'e arzu üzerine ancak dnha 3 GÜN gösterileceğini 

''e bu son Cırsnb kaı;ınnamalanın sayın müşterilerimize arzedcriz .. 
~ MATİNELER : l.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 TE.. 
:-S PAZAR Gt)Nti 11.15 TE İLAVE SEANSI H GELECEK PROGltAl\I : TÜRKCE SÖZL1l 
§ VATAN FEDAİSİ (RİCHARD DİX) 
!.~~~J'"J'".o!r...o!Y~~~ 

MENEMEN 
icra memurluğu 
Menemen icra memurluğuna Ad~: 

icra memuru Hakkı Kocabalkan ~,.-
t-dilmiı ve keyfiyet vilayete bildirilııılr 
tir. 4 

a = '111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ! 
§ Milli Ş~imizle Çin 1 
E de11lct re!si ara.sınddl 
E Ankara. 6 (AA) - Cümhuriyet ii'!I 

E bayramı münasebetiyle Cümhu~e
: isi ismet f nönü ile Çin devlet reisi 
§ Llnsen arasında tebrik ve ~· i!! 
E kür telgrafları teati olunmuştur. ~ 
:1111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

KISACA -. . . . .. -. 
et· Ci ··CİCİ 

Y AZ.4N : Eczacı Kemal K AkttJf 

Aşk ölmez! 
- Hayır, bize baknn insanlar var. Ti

yatro seyreder gibi kendimizi seyrettir
memek daha iyi. gayri iradi ilave ettim. 

- Znten, nazik ve mederu insanlar gi-
gi hareket etmekten b~ men edecek hiç 
bir sebep göremiyorum. 

gin ve çok muteber bir ailenin biricik 
oğlu idi. Bana gelince, uzun bir hikaye! 
Annem, ben daha küçük bir çocukken 
cldü. O vakit daha genç ve kaygısız olan 
babam, kızının teıbiyesi va münasebet
leri ile pek fazla meşgul olmadı. 

Beni kendine göre severdi. Benimle ü
tihar ediyordu. cSen bana benzersin, 
derdi, tam benim karakterimde.sin.> ( 

ne kızını, maı;um kulaklarının yaşına 
göre olmayan mUbahnselerle toplıınacıığı 
bir evde bırakmağı kabul ederdi? Bu
nunla beraber, eminim ki beni mbir zırh 
gibi üzerime gerdiğim gurur tabaka
sını bu annelerden her hangi birisi kazı
mış olsaydı, bunun altında bu knbalık
lardan ıstırap duyan içli ve hassas bir 
ruh mevcut olduğunu sezecekti. Fakat 
benim içimde ne olduğunu öğrenmeğe 
kimse, asta zahmet etmedi. 

F..czacı kelimesindeki ccı> dan b~ 
sediyorum. Bizim çocukluğumuzda ~df. 
tane c\>ici> yl saymak hir marifet 1 bi 
Mahallcbici, leblebici. harbici - ha~ • 
tüfeklerde foce bir alettir - gülablC!,t 
timarhanclerde deli gardiyanı diy~ dfş• 
tnne cci> sayılır, arkası gclmczclı. .

11
e 

sizlerin işi olan bu cbici> hikayesi W1111 
cüld.bicinin karı ması bir hayli ıııa 111 
ifnde else gerektir. Benim me,.zı.ı~. 
cbici.> olsnydı, gülabici ile karsılıgıtıl 

111 
ta sözüm olmazdı. Ben ccb den .,e1 .. ı 

-· 1 ••• YAZAN : fJC YILDIZ 
Beraber yaşamak imkanı .kalmadığını 

ıınlayan iki karı koca dost olarak ayrıl
mağa karar verdikleri zaman, nezaketle 
ve gönUl rizasiyle biribirinden makla
şabillr. Biz böyle yapmamıştık. Hayır 
Feritlc ben böyle ayrılmadık bilakis, 
&ğzımızn gelen sözleri biriblrimize fır
lattığımız mlithiş bir hiddet sahne.sin
den sonra ayrıldık: 

EJbiseJcrimi bir valize karma kan,cnk 
atarak cbir daha seni görmemeyi Alla
bırndan dilerim!• Sayhasiyle kaçtığım 
fırtınalı geceden beri altı ay geçmişti. 
Ş"mdi İlkbahar gUlilmsiyor ve çiçeklen
ı. i nğaçlar şehire daha munis bir man-
1,, ı a veriyordu. betbahtlar gtizellikten 

acı duyarlar. Etrafımda sezdiğim bütUn 
neşe de benim acımı daha ziyade ağırlaş
tırıyordu. 

Neriman Ue Galibin nikahlarında ha
r.ır bulunmak üzere, bu giitel Mayıs gü
nünde, belediye nikah dairesine girdiğim 
vakit kendimi çok zavallı buluyordum. 
Hayat bir daha bana göler yliz göstere
cekmi idi ve benim yaralanın kadar de
rin ruh yaralarını tedavi imkanı vannı 
idi? Salondaki kalabalık içinde, yanım
da birisinin boğuk bir sayha çıkardığını 
hissettim. Gözlerimi kaldırınca, kocam 
Feridin yanulda olduğumu görclUm. 

Çok sarararak! 
- Bu tesadüften pek müteessirim, 

Ferit çabk bir tavurla: 
-Böyle bir sebep belki de hiç bir za

man mevcut olmamıştır! dedi. 
Bu millAhazaya mukabelede bulun

madım. Ellerimi, titrememeleri için, bi
ribiri içinde sıktım ve dimdik, oturdu
ğum yorde kaldım. 

Bu ni~ merasimine ne diye gelmiş
tim? Bir izdivacın. haddizatında, ve her 
hangi bir izdivacın bana ıstırap verece
ğini tahmin etmeli idim. Benim kendi 
nik.ahımdan beri ancak on sekiz ay geç
m~i. Yılbaşında evlenmiştik. Her şey 
bir bayram havasiyle kapl. idi. cEvlen
mek için en iyi zaman!• demişti o, oh Fe
rit, Ferit, biltün bunlar nasıl oldu da 
böyle çabuk bitti? 

Bizim izdivacımız belki de iptidadan 
fena neticclenmeğe mahkUmdu? Birihi
rimizden öyle farklı idik ki! Ferit zen-
• 

Gerçek ona benzemiyordum da, kalın 
kirpiklerle görgeli yeşil mavi gözlerine, 
dalgalı ve parlak saçlarına ve kadınlar 
için onu mukavemet edilmez bir mah
lllk yapan cazibesine maUktim. Fakat 
bütUn bunlardan hiç birine keşke hiç 
malik olmasaydım. Bütiln şehlr baba
mın, ahlak ve fazilet bakımından. pek 
de nümunelik bir adam olmadığını bili
yordu. Harici bcnzeyişimizi görenler, 
tabil olarak manevi ve nhliiki benzeyişe 
de hlikUm ettiler. 
Babamın bana verdiği terbiye de bu 

kanaati yapmağa ruıcak yardım etti. On 
yaşımdan beri, evde içki masasında top
lanıp anlattıklnrı hikayelere kahkaha
larla gölen arkada~lannın bebeği olmuş
tum. Öyle ki, iylikle anılm;ığı daha dü
~ncmedii!im bir zamnnda, kötü bir söh
ret sahibi olmuştum. Hakikat, hangi an-

Kimse diyorsam pek doğru değil, çün. 
kü beni koruyan bir dost vardı. Bu dost, 
babnmın arkadaşlarından Cemil Kor
mandı. Yavaş yavaş benim de arkadaşım 
oldu. Benim hakkımda üzülen,. kederle
ı;me a1.ac1k olsun ehemmiyet veren ve 
teessür buhranlanmı ciddi olarak kabul 
tden biricik mahluk bu idi. Ekseriya ba
na cesaret vcrmeğe çalışırdı: 

- Neden böyle yaslı bir tavur takı
nıyorsunuz, yavrum? Haydi! Başınızı 
kaldırınız! Size yan gözle bakan biltiln 
bu adamlara hakild hüviyetinizi göste
riniz! Onlar, si~in kendilerinden ilstiln 
olduğunuzu gördilkçe, hakkınızda daha 
lrötü dil VE' daha çok iftira kuUanacak
lar. 

- BİTMEDİ -

B 
.. f1l ,. 

ccı> dan bahsediyorum. u minl hiP' 
şeytan hece daima küçÜK sanat sıı 10• 
terine alem olmuştur. Kunduracı. b•"' 
kantııcı. pamuk atıcı, helvacı, ara <fi 
dondurmacı. sayılmakln bitmez ccı 
~. ~~ 

Ben eczacı olrluğum vakit, ço~U 1fııl 
bu ya, bu ccılı> hnlk snaf ı gibi hır 11ı;Jıı1 
almağı pek beğenmemiştim. Fran!lbııt1 
eczacıya zehir mutahassısı derler. ,jtıll 
memleketlerde fnrrnakoloğ diye. )ı;ibl 
işi zehirle ifade eden zehir ehlı cit' 
bir şey derler. Şimdi Öz Türkçe 1 .~.,01. 
yi ve ccı> yı tam yerinde sÖ)' up!f' 
kimyakerc kimyacı, diyorlar .. ·Jtcif 
ciyi, coğrafyacıyı, tıırihciyi, fiZl ıatı1• 
gördükc.e ccb nin ilim sahasınıı clkkb'te 
masandan pek seviniyorum. Ha Al• 
ccb olmak, bir nevi cici olınak~r. iıt· 
lah hepimiz.in yolunu açık etsin atıl 
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Ruayatlalti askeri ha
dise/er ve Tiirkiye 

leningradda ani 
bir hücum 

• ~ARAFJ ı TNct SAHİFEDE - • BAŞTARAFI 1 'Net SAHİFEDE -
Ta-:ı·m ..... nveti· bö·vıe ·=---k ....._._:::-- ·-ı ı ................ da{aalarına girmeğe muvaffak olmuş-
~üne Bertin ıiyui müfillerincle lar ve bir çok kesimlerde teşebbüs Rus-
-ai nazarla bakılmamaktadır. lann eline geçmiştir. Muhabir diyor ki : 
L.. Hususiyle ki mesul Türk aiyasetçUeri Alınan kumandanlığının bu kesimde 
..__.~~büalerin arakasında neler giz· yapılan harekata büyük bir ehemmiyet 
~ve Jngiliz - Rua ittifakında ne verdiği şiiphesizdir. Fakat ...,aşlıca Al· 
.. l menfaatler bulunduğunu uzun za· man kuvvetlerinin ileri harekeli durdu
~danberi her halde anlamıı olacak- nılmuş ve bütün kesim.boyunca Sovyet 
-.rdu. Berlin Türkiye cümburrrelai la
~ lnöninün cümhurlyet bayramı mü- mukabil hücumlarının şiddeti artmıştır 
~tiyle memleketin aiyuetl hakkın- •-----
~lediği nutukta tubit ettiği açılc Jngiiizler t! göre 
.. IÖrm!k'tedl!~ı=ı: ~~..ü.t~t -BASTARAFI 1 INct SAHİFEl>E • 

YENIASIR 
SIZ 

Bornova Ziraat Mücadele istasyonanclan : 
Ciinde üç defa doldurulmak ve her defasında en qa yanm ton toz 8ğ6te

cek bilyalı veya kua üstünneli bir değirmen pazarlıkla yaptanlacakbr. 
Taliplerin ikinci te§rİnin 15 nci günü öğleden evvel ve daha nvelde p.rt

lannı öğrenmek üzere Bornova mücadele istasyonuna müracaatları. 

-------r------7- 10 13 4636 (2350)' ~ 
i 

İSTANBUL BELEDİYESiNDEN : 
Beyazıt tahsil şubesi binasının ikmal ve in1&atı kapalı zarf usuliyle eksilt· 

meye konulmuştur. Ketif bedeU 4 31 7 5 lira 5 4 kul'Uf ve ilk teminab 32 38 lira 
16 kuruıtur. Mukavele, eksiltme. bayındırlık itleri genel, huıuat ve fenni f&l'l• 
nameleri. proje ketif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 216 kul'Uf mu• 
kabilinde belediye fen itleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 18/ 11 /941 
salt ~ünü saat 15 te daimi encümende ya~ılacaktır. Taliplerin ilk . teminat 
makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel belediye fen iflerl 
müdürlüğüne müracaatla alaca.klan fenni ehliyet, 941 yıbna alt ticaret odaa 
vesikaları. imzalı şartname ve kanunen ibrazı llzım gelen diğer vesaik ile 2490 
numaralı kanunun tarifatt · cevreıinde hazırlayacaklan teklif mektuplannı iha
le günü saat 14 de lcadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

3 7 11 • ıs c946h 4SS3 (2327 '- ile büyük devletler arasındaki müna- de mukavemet göstenn~dikleri asikar• 
':lbetıere dair yaptıiı müşahedeler dün dır. Rus kumandanlığı Sivastopol ve 
~n hariciye nezaretinde beyan olun- Kerç gibi ehemmiyetli noktaları muha- 17.MtR BELEDiYESiNDEN : tZMtR TiCARET MAHKEME-
-..- göre alAka ile ve Alman • Türk faza için kuvvetlerini geri çekmiştir. 1 - 125 1 sayılı ıoolcalcta helediveye SiNDEN : 
t::::ebetleri haklundaki .özleıj de Kuvvetli tahkim edilmiş ve dağlarla ait arHdan müfre7. 78 metre murabbaı lzmirde Halim ağa ça1'f191nda 19 nu-

bir memnuniyet1e kaydedilmit- çevrilmiş olan Sivastopolun uzun süre- yerin bir sene müddetle kiraya verilme- manda Josef N. Benmayor ve birader-
tir. , cek şiddetli bir mukavemet göstermesi si yazı işleri müdürfüiündeki fartname- leri tarahndan verilen istidada Devlet 

T&rkiye cilmburreiainin nütkunu Al- beklenebilir. ıoi veçhile 14 / I 1 / 941 cuma günü saat Deniz yollan itletmeslne mensup Kon-

ı..;"-1\ basının bıellrtmit olmua iki mem- 16 va uzatılmıthr. Muhammen bedeli va vapurunun 1 3 ncü ..... ferinde 11 /4/ 
_J_l_t d t}--L t... ••••••••••••••••••--•••eeeeeeeaeeııeı•• s • ·• ,... 

t arumaaJU oa wı; münueotleri- 5 AN.KARA. RADYOSU ! 8 lira SO kurut muvakkat teminata 4 9.fO tarih ve 3239 aayili konflmenton 
~-Dam göz önünde tutulduğunu ııöa- • lira 40 kuruıtur. Taliplerin teminatı it ile lstanbulda kendi emirlerine byd.,.. 
-rır. Bu doatça anlayıt havası balkan ! B U G O N K C P R O <i R A M S bankasına yatırarak makbuzlariyle ta- la 80 çuval soda latanbula g&nderilmlt 
~ bapnda Tiirk' - Alman mesaj- •nn•HHH- - ............ yin edilen gün ve saatta encümene mü- ise de kontimentonun mefl'U hamili bu
-.ntn teatlal anında da tezahlir etmiş- 7.30 Program ve memleket saat ayan racutları. lunan kendileri• tarafından hamulenin 
il. Bu M'ft 18 haziran tarihli 'türle -Al· 7.33 .müzik (Pt) 7·45 Ajans haberleri 2 - 12S 1 sayılı sokakta belediye- tNellümi aırumda dllfürlllmek auretile 
...._ doetlult muahedesiyle taylt olmut- 8.00 mUzik (PL) 8·15 evin saati 8.30/ 3.45 ve ait arsadan müfrez 78 metre murab- ziyaa UKmmıt olduiundan bahaile ipta
lılır. itte ha dostluk muahedesi de iki mlttik (Pi.) 12·30 program ve memleket baı yerir bir sene ntüddetlf! kirava ve- li istenilmiş olmakla icra kılınan tetlci
~et anamda tam bir itimada da· saat ayarı ı2.33 müzik kanşık şarkılar rilmeai yazı işleri müdüTlüliündeki tart- katta. 
hıaan it blrliif duygusiyle akdolunan 12·45 Ajans haberleri 13.00 müzik saz nameııi veçhile 14/11 / 941 cuma gÜnü Mezkur 80 c;uval aodaya ait konfi
lle.ret Ye iktisat anlatmuma esu ol· eserleri ve şarkılar 13.30/14.00 milzik saat 16 va uzatılmııtır. Mtıhammen be- mento sureti ibraz edi1mit olduiundaa 
....___ Ba haYAyı baltalamak için in- (Pl.t l8.00 program ve memleket saat ddi t;8 lir" 50 kuruş "luv11kkat temina- ticaret kanununun 638 nci maddeai.U. 
lllla propaganduuun yapbfı ha yeni ayan 18.03 müzik fasıl heyeti 18.40 mil- tı 4 Jir" 40 lcuruıtur. Taliplerin temi nah 2 nci bendi mucibince ziyaa uğradıiı 
~ dolaymyle Alman hariciye ne- zik radyo sving kuarteti 19.00 konuşma iş bankıosına vatıraralc makbuzlariyle iddi olunan kontimentonun 4S gün zar.: 
~ T-urldye dimhanelstnin re- (iktisat saati) 19.15 mUzik radyo sving tevin edilen gün ve .,.,.tt,. ,...,dimene hpda mahkemeye ibraz olunmasa 'ft 

lııll.t --.t haaueandaki açık anlaYlfl kuarteti 19.30 memleket saat ayarı ve mliT11caatl"n . 465 t (1.35 f) ibraz edilmcdifi takdirde sözü geçen 
t..fne dikkat çekilmekte ve Türkiye- Ajans haberleri 19.45 müzik kllsik tilrk Tm, :tıkte Faik E., .. , pa .. Jr·~dısn miif- mala ait 3239 sayılı lconfimentonun 
1lla laand taraftan tehdit edllebileceii mUziği programı 20.15 ndyo gazetesi rez 189 l"f'tre murabbaın,.l,.ki verin bir iptaline kanr verlleceit llln olunur. 
........ l»izzat Tilık tarihinin ceYap ve- 20.~ mUzik karıp,k şarkılar~~·!>'» ziraat •enr. miiddf'tlf! kirua verilmesi yazı ı,. 4649 (2345) 
~ mütaleuında bulunulmaktadır. takvımi 21.10 temsil 22.00 muzik radyo len miipürlü~n.leld "'utnamP.si 'V,.r.hile .., "" ~> ~- •-.. eKll!Sftf'~ uı 
:: h...-. Rus hulnmn batmcla Defle- salon orkestrası 22.!t~ mcmleke~ saat açık Arttırmava ko1'n"1tuştur. Muham- IZMtR BtRtNCI iCRA MEMURW-
~ '\)man ...-mw ile bu malatnacla ayan, Ajans ha~!'lerı borsalar fiatleri ""~" b~f'li icıo.. 100 lira muvakkat te- CUNDAN 
~ bolular hakkmclaki WekJe.. 22.55/23.00 yannlc! program ve kapanış. min • tı 7 lira SO kuruttur. c.,n mınltwl -- llfllr wttıl-
~ dair me•mt lzalı1n utnlatdmakta- T•liol,.,fo t .. minab f" l,anh~ma yftb- ilim Mııt•de t• .... Borsa .... rak tnokbuzlariyle ihale tarihi olan Aça artbrma ile .,.ıa,.. c:enilecek 
-------·- ~ 1 11 1 '941 cum• RÜnii ••t 16 da en- R•m me~ulin ne olduiu: Bir e.U. 

A lman/,,,.l'J -Jl cün-enl" müncut1arı. 1440 hl.ede 442 lalaaesıl gvre 7 12 1 ı; 19 46)0 (2352) Gayri menkulün balunduiu mevki. 
• BA$TA&An 1 tNct SAJdnDE. OZCM Kım•vab Yaman(ar ·~ idareal mahaDeal. 80kait numuua: Pazaryeri 
~ geri pOslrlirtillml\şlilr. Alır R2 Mehmet Kurala. 46 50 61 için 100 adet su savacı satın alınması mahalleanin at puan çıkmaz .okaim-
't en • bataryalar Lenlngradda a- 33 Naci Elbirlik '50 50 vuı iıoleri müd\Mii~nde1ı:i şartnamesi da 76 kapa No. la. 
~-elıemm1yetl olan hedefleri ve Fin- 20 Manisa B. B. T. 54 54 ... rfüyle llçak ekııiltmı-•e konulma.tur. Taktir olanan kıymet: Evin tamamt-
~ körfezindeki dUşman gemtterln~ 115 Ye~ Muhammen b .. deli 2000 lira muvakkat na bin Ura kıymet konalmuttur. 
"'Uftlbardıman etmişlerdir. İki harp ge · 111 l46 Umumt yekön •e-r-i1'91h 1 SO 1\nıdwr. Arttırmamn yapılacaiı yer, sün saat: 
...... tle bir fi)ebe ciddt isabetler yapıl- No. 7 47• T aliDleri11 teminah iıı bankaS1na yats- 3112/941 tarihine müadif çarıamha 
~ No. • 8 48 rl!l"'k Mıtltbmlarivle ihale tarihi olınt ılünü birinci icra dairesinde · aaat 1 O 
~ N 9 49 t / I 2 / 94 1 puarteai giinü &aat 16 da dan 1 1 e kadar. 

ti hava kuvvetleri Gorki endilst- o. •ncii,....""e müracaatlan. 4383 (2258) 1 - ltba sayri menkulün aıtbrm.a 
~karşı yapbklan gece hUc:u- No. 10 5.1 -----· ____ ,_ .._.,... • ----· .. rtnameei Sil 1/ 941 tarihhaden itiba-

~ ~ llabe= ·~yd=er&.': ~;5 (Beylerce) iıi~ 33 : i7MU~ BlRiNCt iCRA MFMURLU- ren 22851 No. ile birinıcl icra dalresiain 
4 sa..ah +_u___ l':.UNDAN muanea aamar-nda herkealn •öre-

savq tayyare ~ dUn 'Y .ınnisar 30 30 Balçovatanm kredi kC>.Qperatifine bilınesl için açıkbr. ilanda yazıla olaıi-
~.lıı!lllk ve yanam bombalarlyle Le- in İNCİR borçlu Emine Minire Güve"in ve aatıl- Jardan fazla malumat almak istiyenler, 
"-.radı bombardıman etmişlerdir. 1~ clr T. A. Ş. 16 20 ma!'ına karar verilen 17.mir Ralçova kö- 1'1>u ~attnameye ve 22851 dosya nu-
~~ ~ KUVVETLERi ~5;. ~~~!_~~ 17 19 vü Yanıldılc ml"vkiinde kAirı tanunun marasiyle memur\yetimize müraeaat et• 

-·-·-···~ -.........-. 19 75 20 50 ~vllil 324 tariLli ve 1785 / 212 ve melidir. ""18:' 1 (A.A) - D. N. B. Buglln)dl 96 N. Börekçi 19 22 l 7a812 l 5 ltl'a numaTaamda kaVttlı ev· 2 - ArttlJma.J'a ittlrlk için yukarda 
~Kmmdablan~- 65 Pol ~ 18 19 safi d09Yada meYCUt yqivet nhıt ... )'aZlh ~ % 7,S nlahetmde pey 

~ heklnnd. c1aha arilı malGmat 52 M. Kimil l4 50 17 Takasında Y&Zdı tapada r 4 ve balen ah- "P• mlllf bir bankanın teminat mektu-
~- Bu kuvvetler Teodozyadan an- 26 İzzi ve AU Fesçi 16 50 16 50 ca yanıklık mevklinde 8 d3nlinı tarla bu teYdi edilecektir. ( 12.f) 
~ Jt-. JQ1QJle ~. Ahunl•r 10 P. Klark 26 26 ve yine ıltca yanıkldt kabak oğla ~ 3 - ipotek ah1hl alacakhlarla cll-
lltada Xaradentz sahiline varmışlar- 680 Yekiln · mesl mt'!ftklnde 6 dönDm tarla ve hah· hr al&hdarlann ve irtifak hakkı aa-t.t. '19624 Umtunl yek<ln ~den ibaret !fayri menlmll~rt ac;ılc art- hlplerlnln py:rl menkul flzerlndekt hak· 
~ hava kuvvetı.rl Rus Karade zABlaE brma surettlyle 1/1 2 /94 ,1 tarihinde lannı hmusile faiz n murafa dair olan 
~ flloınmun 20 harp gemhlol batumı§ 52 J:Uval Kendir T. 25 ouarteıi lfÜnil .aat t 5. 16 da tahlaeak- iddialarını if1>a nan tardılnden itlMrea 
~harp gemlshıl de hasara ulrat- 144 i ton Su.~m 49 52 br. on het ifln içinde eYTÜI mu.hltelerfle 

. tıkieşrm l1JDCfa 13'1 bin tonl- 1 - S:ırtname 20/11 /94 t tarihin- birlikte memurlyetlmlze hddhmeled 
~=- K taret gemlıd ~ ft 38 * • dt"n itibr ... ,.ıı. acıkhr. Her kez ı:?Örebffir. icap eder. Abi halde haklan tapa lllel.o 
.._- ...... de .._. ~.. y J L D J Z 2 - Birinci ıırtbrmad" l"'luhamrMn lile ahit olmaddcça .. , .. 'bedelinin pa,._ 
,.. llbeple, Ku,mda)d Rus kuvvetleri- kıymet olan 860 liramn % 75 aint bul- laşmumdan hariç bhrlaT. :!i.. ~ toplanarak Karadeıılzln Bi~ Dlkk yanl\ı ve Atalyesl ma7.aa arttmnanm taahltitdü baki kal- 4 - Göeterden sUnde arttmnaya lt-

llmanlarına nakilleri ihthnallerl de Saime Oz,ıtiren ~inde mü sartivl,. on sün daha temdit 11 I tirak edenler uttmna f.rtnameebd oka-o 
~. 1 Birlnd :Unun 1941 tarihlnde 12/ 941 tarih pertembe ıtilnü ayrıl saat- m

1 
Uf ve lüzmnla malGmat abnltd ".~ 

...... ~ bataryalan en bUyUk çapta derslere başhyacaktır. ta •n çok arttırana ihale edi~lctir. an tamamen kabul etmlf a ve ıti .... 
~ Lenlagnıdm mOlılm hedeflerini Atilyede mtqterl sl1Nl1'1'1 kaltui 3 - fpotelc uhibl alacaklı ba travrl olunurlar. -
~°'1eJ'dir. Sovyetlerin bu batarya- etlilmekte 'ft puanlan maada her me.,Jtul iiezerinde her hancd bir iddia- S - Tayin edilen uma..cla pJd 
~yeti yilzQnden 1bılandlya ldSr- ciln talebe kaydına devam olunmak- ._ında bnlunanlann t"rihi ilAndan !tiba· menkul flç defa bainlcLktan aoma • 
hı.~...::-:- deniz nakliyatı gitgide azal. tadil". Adres : Karataş Karakol sokak ...,n on b~ giin iı;inde evakı mü.bitle- çok artbrana ihale edilir. Ancak arttır-
~. ,__ ., , , " • ""'*" ·.~ 1 ·

1
ivle kbirlhikt1edd~~~mizel müracaat e

1
tme- ma bedeli -~~~n kıy.Detin~ 

~NB(TE .. rf a si 11 e na5 an t.,,u akilli i e sa- yetmı. ı.e.t..ı uu....-., yaya sahf --.:ır-
Jludapeşıe, 8 (A.A) _ Ruslarla harp :ımmm11111111111111111111mınu1111111111111mııı: hit olmadıkça paylaşmadan haric; hıra· nin aLıcaitna ruclıanl olan diier ala· 

"9ıı ınO.ttefik kuvvetler Ukravn• kesi- = J[fRALIK HA.,.A&• = lcı!ır. calclılar buluauo ta bedel bunlann o 
~d ı~ ~ ,.. &YA E 4 - T :,liplerden muhammen kıyıne- v:ayri menkul ile temin edilmlt alacalt-

e Voroşilovgrad yakınında dllşma- i Pazar yerinde yeniden tamir ve ES tinin ""- 7.5 pey akc;eai veya milli bir lannın rnecmuundan Ye para çevirme 
lb lerl a"---1- ve Don-'- cenup dolu- ' ' "-ıu ka~. F= havalara ve ~tezyin edilen eski Kasını hamamı ve S h .,,rlt•u"lm tl"minat mektubuna aranır. •e paylattmna muraflanndan fazlaya 
~enin gUçleşmesine ra~en ev- §yeni T~ hamam namı altında ki-~ ~ 2,S dellaliye Tesmt ve tapu !tarcı cıkmazsa en c;ok artbranuı taalıhüdO 
~~ hazırlaom•• p~ln mucibince ha- :raya venlecektir.. : müııteri~ aittir. T"liPler ile rs~la mala- haki kalmak üzere arttınna on gün da
=~ ~ 5 Taliplerln Karantinada 724 numa·~ mat olmak iı1teyenlem 939/17875 nu· ha temdit v~ onuncu..ninU ayni saatta 
il hAdisesiz olarak yapılmıştır. Neh- E ~ haneye veya 2955 telefonla ; mara n~ cİaiTemize müracaııtll\n ilin yapılacak arttırmada. bedeli aabf .... 
ı.... ~Udafaa vazifeslnln ifasında Macar :Ömer Lütfü Akada milracaatJeri. : olunur. 4640 (2346) teyenin alacaima rüchanı olan diler 
;:_~ bir dilşman teıldlinhı nehri geç- ~ 11•ıır:tı111111mmıı ımm111111111111ııııımıı ıı•ıı= - -- - - - - - - - alacakblann o gayri menkul ile temin 
~-~bbUsünü kolaylıkla püskürt- t7.M'R fKtNCt iCRA. ~MURW- edilmit alacaktan mecmuundan ve pa• 
.:.-~. Cepheıı1n bize ait kesiminde tZMtR tKtNCt iCRA MEMURLU- CUNDAN: raya çevirme ve paylaıtırma masrafla-
~. nis. beten şiddetli _hava faaliyeti CUNDAN: . Emlak ve E:vtam bankaııına ipotekli nndan fvlava çıkmak sartiyle, en ç&k 
-~ Balçova tarım kredi kooperatifine n1up S8hlmıı•ır.a karar verilen lzmirde arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 

- -·- borçla Hüseyin oğlu Bekir Güve-nin ve A111ancakta Ml"sudive. Kuvayl miniye. elde edilemezse ihale yapdamu ve aa-
Fin/er iki ates !Jablmasına karar verilen lzmir BalÇOTa Alcd .. niz mal.ıoTieslnde 34. ve 10 tai nu· hl talebi düter. • 

• köyü ılıca altı mhkiinde kiin tapunun 'Ylaralı ve 11.'tS adanın 10 parselinde 6 - Cayrl menkul kendisine ihale 
araııntla 20/10/934 tarih ve 27 aıra numarada 1cavıt1ı 145.SO metre murabbalık aahııı olunan kimse derhal veya VeTilen muh-

kayıtlı evsafı dosyada mevcut vaziyet .fahilinde kain ve hevetl umumiyesl 2 let kinde parayı vermezse ihale lcaran 
ı.~ RA~ARAFI t fNci SAHİFEDE • zabıt varakasında yazılı tapuda 8 dö- hin lir& kıvmetl muhamrplneli pvrl Fe.holunarak kendılnden eYVel en yülc
.. Joldan istifade ed~orlar. • nüm ve halen yine 8 döıaümden ibaret menkulün 1 O htuede iki hf911esfnln mül- sek teklifte bulunan kimıe arzetmlş ol
~ Dal\ bildirilen Fin teblii:inde Fin evvelce bağ §İmdi tarla olan gayri men- kfveti açık arttırma aureHvle ve 844 sa- duğu bedelle almaia razı oluna ona, 
n~"v~tleTinin Onega ttöliinün .şimalinde- kulün nısfı açık artbnna suretiyle 12 / vılı k11nun ahkamına tevfikan bir def•- nzı olmaz veya bulunmazsa hemen ye
~ledilderlnden ve Vljsen lcödezinin 12/ 941 tarihinde cuma günü saat 15 te va mahsus olmak üztte arttırmaın 11 / di gün müddetle arttırmaya çıkanlrp 
~up muntehasındakl adalan ftpl et· satılııcakbr. 12 /941 perşembe gÜnÜ saat 1 S de icra en çolc aTthT&na ihale edilir. iki ihale 
..;erinden bahsedilmiştir. Bu muvaffa- 1 - Şartname 1/12/941 tarihrnden dalTemiz içinde yapılmıık Ü7er" bir ay arasındaki fark ve geçen günler için % 
'it etler henüz Sovyetler tarafından te- itibaren açıkbr. Her kes l'Örebillr. müddet1e satılığa konuldu. Bu arttırma S ten hesap olunacak faiz ve diğer za
.._ edilmemiştir. olabill:: ki. eaki hııdu- 2 - 1 nci artırmada muhammen kıy- netlceaind~ sabt bedeli her ne oluna rarlar aynca hükme hacet kalmabızın 
~ "anldıktan sonra muhuemahn deva· met olan 800 liranın % 75 ııini bul- olsun en çok arttıranın ~erine ihaleal memuriyetlmtzce alıcıdan tahsil olunur. 
"l hııausunda Finlandivada hMal olan mazaa arttırmanın taahhüdü baki kal- yaoılacakhr. Sabt -pefin para ile olup Madde ( 133) 
L"':hidiği izale için Finlandiya halkı mak eartlvle on gün daha temdit ve mil,teriden yalnız % 2 buçuk de11iliye EY hiseesl yukanda göeterilen 3I12 I 
~nde ruhi bir hazırlık yapmak mak- 23/12/941 tarih 11alı günG avni eaatta rnaarafı maa zamann alınır. ipotek •· 941 tarihinde birinci icra memurluğu 
~~le bu haberler neşredilmiştir. en çok arttırana ihale edilecektir. '-ibl •lacaklılarla sair alacaklılann n ir- odasında ftl>a illn Ye gÖeterilen arttır• 

;'...'!l~EKn:RE HARP IUN 3 - ipotek sahibi alacaklı bu gayri •i(ak hakkı sahiplerinin gayri menkul ma tartnamed daireaindf! tllltılacaiı ilb 
~ menkul üzerinde her hanıd bir iddiaeın- üzerindeki haklannı husuaiyle faiz ve olunur. 4646 (23.f9) 
~ lier ne oluna olaun. iyi haber alan da bulunanlann tarihi ilandan itibarf"n '1\asrafa dair olan iddialarını .i.hu illn 

Blf'Z mahfillerinin fikri tudur klı on beı. Riin içinde evralcı mGasbitelerl- tarihinden itibaTen 1 S lfÜn içinde evra-
CIUo.. ritanya hüldlmeti Sovyetlerin lete- le birlikte dairemize münc""t etmeleTi la mü~'hitelerivle birlik.te memuriyeti
~~IÜ ~erine e etlrecek ve Finlandiya, 11lcsi halde haldan tapu sicilli ile sabit mlze bilclirmelerl icap ~er. Abl tak
~nn ve Macarlstana l.arp i1ln et- olmadıkrS\ oavlamıadan hariç bırakılır. dirde haklan ?pu ıicllince nuılGm ol-
"--• suretiyle esasen mevcut olan vazl· 4 - Taliplerden muhammen kıyme- mad.dtca oaylıltmadan hariç kilırlar. 
'-... t.eyft edecektir. tinin % 7.S pey akçesi veya milli bir 1S/11 /941 tarihinden itibaren fUbta-

- . bankanın teminat mektubu uanır. % rrıe herkeze acıkbr. Talip olanlann % 
llllflaselJeei al'ClfllYOI' 2.S della.Iive resmi ve deı>o harcı müş- 7 buçuk pey akc;eü veYa miTii bir l>anka 
ı.t__.. . terlye aittir. Talipler ile fazla malUnıat ten\lnat mf!ktubu ve 941/136 38 dosya 

... ~ ~11Mse\esine \'Ülf hlr mulwı- almak isteyenlerin 940/23862 numara '\umaruı ile lzmir ildnci icra memurlu

......_~. hdncl NeCer dairesine mil- ile dairemize mürıııcaatlan ilAn olunur. ~na müracaatlan illn olunm. i'}.._.._ 1 - 3 (2339) 4621 (23.f 7) • 464ı (2346)" 
• 

-

8hinri 1111.ı mfft~MM!I Do1dnr 

Demir AD Kamnotla 
Cilt ve Te....01 hut.hklan .ft 
ELEKTRiK TEDAvlLERI 

Btrlnel Beyler Soblw No. 55 .. fantr 
lmuunn Slaemm arbmcla sabah· 
tan ...,..... bdar butalanm kabul ..... 

SMllJ'B J 
!S 

IDllR UNAP YI! AHALİ BAffKASllfDAlf : 
İtlmJeriyle hls.se senetlerlnbı numaraları aşağıda yazılı olan hissedarlaruma 

hisseden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerin
deki hisseler esas mukavelenamemizin on sekizinci maddesi hükmüne göre t.
tanbul bmblro borsasında sattırılnut ve iptal olunmuştur . 

Satm alanlara yeni hlue aenetleri verilecektir .. 

Sıra Hiase Hisse veya İsmi ve adresi 
'No. adet makbuz No. 

28 
921 
934 
!'-') 

1354 
1359 
3813 
3815 
4008 
4022 
4329 
4SM 
4355 
4358 
4366 
4361 
4368 
4379 
4398 
4410 
4444 
4453 
4459 
4461 
4475 
4482 
4484 
4488 
~ 
4542 
5450 
5'75 
5'79 
5493 
5508 
5513 

5528 
5533 
5542 
5564 
557'1 

5593 
5607 
5614 
5628 

5632 
56SC 
566'1 
5673 
5880 
588$ 
1891 
5692 
5694 
5701 
57t2 
S'lOI 
5708 
sm 
l'lOI 
m.4 
mT 
sm. 
S'IZZ 
l'lZI 

l'lZI 
1131 
sm 
"" l'Jft 
1758 
li88I 
5896 
5891 
6161 

1181 
ll'IO 
6171 
8172 
61'1S 
6114 
6175 

6118 
817'1 
818Z 
6210 
6212 
6213 
6251 
6254 -
6255 
6329 
6330 
6359 
6360 
6361 
6362 
6371 
6375 
6'27 
6430 
6431 
6436 
6441 
6438 
6690 
6691 
6694 
6706 
6753 • 
6766 
6773 
6825 
6871 
6826 
6889 
6919 
6925 
6911 
6980 
7076 

7080 

10 132-140 M. H. İzmir Hisar önünde yorgancı B. Abdullah 
05 2819-2822 M. H. İzmir Hapishaneden Torbalıdan Raşit Hoca 
03 2847-2849 M. H. İzmir Hapishaneden İştipli Osman oğ. Bay All 
06 2121001-21883 İzmir Hapishaneden 2 çeşmelik Halli ef. ıa. 

hailesi Bozyakalı Sadettin il.an Fehmi 
10 402 M. R İzmir Beyler sokak Kimyager bay SalAettı. 
05 42 V. 1mıir Oduopazan No. 60 Simon Bencuya 
05 15292 V. İzmir Kemeraltmda Bakkal Bay Fevzi 
03 8897-8898 M H. :l\ıranlt Finızlar karye. Molla Halil O. BibeJ'ID 
03 8894-8896 M. H. Turanh Finızlar karye. Çalık Halil İbrahim. 
04 8943-8N8 M. B. Turanlı Cöçbeyli Karye. H. Hilseyfn oğ. Meıun. 
04 8859-8862 M. H. Turanh Bölcük karyesinden Hacı Musa 
03 10/3935, 5/6496 Balçova Aşalı mahallede Kabrcumı Tevfik 
04 10/3918-3920 Balçova Yukan mahalle manifaturaca il. Kabir 
10 10/3935 - 3939 Balçova Orta mahailede Sivub Bay Om. 
04 10/3Ml - 3M2 Balçova Ankaralı Damadı bay Hamdi 
04 10/3961 - 3968 Balçova Aşalı mahallede Sinan Z. Bay Hakkı 
03 1013969 - 5/6308 Balçova Aşalı malıaı. a. Ahmet o11u :eq AJ1 
04 10/4001 - 4002 Balçova Bahçıe arasında Mustafa ollu Velin.,. °' 10/3987 - 3918 Balçova Aşalı maha11e İsmail ea .. o. Ahlllılıt 
03 10/2913, 5/6553 Ciili Yukan mahallede tm8m ollu O.... 
88 10/3902 - 3904 Cilll Bacı Ali ol. Bay Mustafa 
04 10/"'3 • 4044 Balçova Kerim aia damadı Bu.,tn 
03 10/40!8, 5/8334 ~va Laz Boca oilu Remzi 
M 10/4072 - 40M Tll'llzh All oilu Mustafa 
04 10/4068 - 4089 Tındı tbnhlm ollu Halil 
03 10/ 4079, 5/4349 Tırazlı Halil tbrahtnı olfu Mwıa 
04 3677 - 3680 M. B. Tırazlı Ali oilu bey Osman 
10 10/4089 - 4093 Balçova Hacı Osman ollu Aa... 
04 10/4897 - 4098 Tmldı Memil otlu Veli of. Mmtafa 
04 10/ 4031 - 4032 Balçod Bakkal bay M~ 
05 1763 V. Narbaere Aşalı nudvjlJe Muhtar U-
04 10/4.11414346 Seıtdiköv Yetil mab•Jlede YCfrilk M' eet 
03 5/15Ma55,715 • CumaoV&Sl Afala ımıba. All o. llır 1 

1 
03 5/908. 10/1307 • Kemalpqa malWJeel BeJrbl 11 ........ 
03 8601 - 8803 .11. ıL • Kemalpqa ına1w11est .,,._.,. al. s.A 
M 10/CM.1 - 42'4 " Atıf B. llaWe.I 8- 4 ~ 
04 10/4-183 - 438' • Cay melwJ1esi Kıs. ol- .. ol-:s-

a-. 
10 10/4171 - an • ~ lmlDUN B. m .,1ııa 111m1 
es s;m, .,... • SıWüı- -uru B. 111 ç• 11111aa 
03 5/25'5 - 2547 • Çay meheDel o.wa ... y .... 
a 5/2111. 11/4111 • ~ lli!l -c el- All Y..-
03 5/930, 2535 - 25'36 • c....._._ KanimJ'a ..... M ' ' O. 

YWllf 
oo . 1011316 - ms • Kwk kB)' Sel1ın ot. A-. 
04 10/1395 - 1396 • Görec1e l:a,ıllnclım u-a çntll o. Almll 
03 5/9'13, 10/1407 ,. Gande kayUnden lluı.t.r - Bali 
03 5/975, 11/"1.t • Glirede köyOnden Kırımlı Miı' ol. 

A1llllıııll 
03 5/982. 10/4427 • Görede köyihı. Kmmh o.mm o. a-
04 10/4323. 4324 • Yeşil mahallede~ s.llh 
04 10/9804 - 9805 • Dereköyden Halil~ Ahmet 
04 S/!557 - 2580 • Akça kByden Sa1il ot. Melmmt 
03 BOZ V. • BuJpraıdan 11.m Yumf Z. t ır.lllla 
03 n• V. • Abclu1lah ollu bay Mustafa. 
03 813 V. • Şaban ollu bay Mehmet 
03 815 V. • Bacı SUle~ ol. ~ Y .. 
03 818 v. • ıı,. .. oğlu bay Bekir 
03 821 V. • Hasan oğlu bay Yusuf 
Ol 821 v. • Adem ol1u bay,... 
03 811 v. • Me1wnet olha AiP' ,_.. 
os . az v. • tım.n o11u bay Necip 
03 m v. • Kara D1ıya suıe,ma a1- • t at 
oz Dl v. • llaJil .. 1-.F Zelwalt• 
03 M1 V. • Bıh llte Nlll B. U-... 
os M6 v. • n-•------
M 851 V. • MhnetolhailllFS-
0& m v. • • ......., .... , ., ... 
OS 5/'1'115-T18T il. M. • Derek8Jluclen A..... ot. M ' " ç.., 
M 5/7'111-nll 11. 11. • Cabller bıyeslnden M t __, o. Y .. 
M 51'1'111-'l'IM 11. JI. • CwıJreDwr • Yunus n. al. M 1 t M 5,,,,,_.,_ M. il. • DereUJt1nıı1m Hamı ol. illııalm 
frl 1141 - 1441 Z. Kemalp111a SellnQdi Aftbt AMunlıiıımm 
el 2115/al. 1211 ~ Be1ecliJe tam 1-r Zllld 
08 108/GIT Kema!1>111a Armutludc Dur1D8' el- llu9'wfa 
10 118T/.S K:emalpmea O.enden knle olha S.. M ' aet 
• 1888/84 KemalJ>llP • Bnnedar al. B. M ' at All 
03 1880/.SS Kemalp111a Örenden Kollama 11.-ı. v• 
03 70/Z5SSIS Kemal...- Çambel karyeslncJen ...... e-

. os 
M 
M 

°' M 
os 
04 

°' M 
03 

°' M 
os 
°' M 
M 
05 
05 
03 

°' °' 05 
03 
03 
M 
04 
04 
04 
03 
04 
04 
04 
11 
08 

°' 04 
04 

°' 04 
M 
12 
03 
03 
04 
04 
04 

ollu BllF M '-ewt 
•/25SSl2 Kemal,..a ç.-bel ~ ltma ~ M t-.1 
20/W Xema!pııı • • ı...n ... Aı...t Al 
37,IZSSSM Kemal.,... • • Veli .. bayt. 
591!511ft Kem.l.,..a • • .......... - --
1ST/2SSS81 Kemal...- • • Bq Koaa s.11 
281255541 ıtem.1,..a • • Kara ......... o ..... 
22/255548 Keınalpaşa • • Ali o . .lloDa ~ 

Sami 
60/2555'11 Kemalpala • • Ömer ol. Bmy Mehmlıt 
88,1255555 Kemalpaşa Bay Mlbnin 
55/2555el K..-.... Hacı Hdm olhı ~ fsa 
8.105/8* Kemalpaşa Kmlcai balAdan Kasap Jltlınln 
10/saos..asM M. M. • ltmlcal balldan bey Baki 
10/s:t#I, 5/922811. M. • . Kmlcai balldan Gldlll - Halil 

. 2089/4831 z. Kemalpaşa Parsa köyünden bay tddia Cnut 
2098/4865 z. Kemalpaşa ~ • Baca Bekir o. Bam Ali 
2034/4812 Z. Kemal.-sa • • Muhtar ba7 İsmail 
1759/a.I Z. Kanalpap Armutludan bay Coban Mehmet 
2639/"31 Z. Kema1p1111a Armutludan bay Bacı Yusuf • 
79/255583 Z. Kemalpaşa Ansızca Kır oğlu bay Alunet 
83/255593 Z. Kemalpaşa Ansı.zca Bam bay Halil lbnblm 
81/2555N Z. Kemalpaşa Ansızca Ahmet otlu bay Al1 
82/255595 Z. Kemalpaşa Ansı7.ea San Mustafa ol- Vdmet 
5/1671,1696,1753 Z. Tire Cümhuriyet mah. . İsak G.lanti 
5/ 1678,1694,1707 Z. Tire Ctımhuriyet mah. Şisaei Yusef .Agrenatl 
101349-350 Z. 'nre Dağdere köyü. Hacı İQrahlm O. İbrahim 
10/346/347 Z. Tire Kuzu köyünden R Musa ol· Yusuf 
10/384, 385 Z. 'nre Dağdere köyün. Yusuf H. Mdımet Ali 
10/386, 387 Z. Tire Kemerdere kö. Kerim Hasan o. Mehmet 
10/348, 5/1745 Z. Tire Dağdere lroyilnden Ali B. zade Mehmet 
10/351. 352 Z. Tire BUyUk Kemerdere kö. HUseyln O.Hasan 
384 v. Ödemif Aktar bay Ahmet 
383 V ... Ödemit • • Ahmet oğlu bay Remzi 

Ödemlt Kasap Zayko İbrahim 
331, lOSl V. Ödeailf Belediye ittisalinde ~ Halil 
738 V. Ödemlf Cumhuriyet ma. Abdulkadir O. İbrahim 
18M V. Ödemiş Adagide Nalblrıt Süleyman O. Bnse,tn 
4720-4721 M. M. Ödemiş, • Mende~me Muhtan Himyfn 
10/4625-3626 M. iL • Adagiimeden Kara Bacak bay Ali 
616 V. Ödemtş Kuvvetliden Hacı Dede bay $ftkrl1 
'5679-5682 M. M. Ödemiş AdagUmeden Cınar oğlu bay Kadir 
693 V. Ödemiş • Ptriocigereden Velis ol. Mehmet 
10/235, 5/12.2 Ödemq Şemsiler kö .. -ünden Ali ot. San Mustm 
10/247, 5/126 Ödemb • Ali Molla O. Mustafa O. Ali 
757 'V. Ödemiş Mursalhdan Mehmet olfu Basan 
768 V. Ödem!ş Boyacılar h;hıde Demirci llustlıfa 
928 V. Ödemiş Birgi Akmescit Kah. Kuyucu ol- Km 

BapnFevdJe 
06 1169, 1085, 1122 V. • Kauuıhdan koca Kalak ol. Hasan 
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Siyas;i vaziyet 

B. taı· 

rad d bir 
1 tuk s··yledi 

D d .k. "R . e t ı : us za yıatı 
800 bin, Alman za-
yiatı 4 >5 mil yon dur,, ---·----Jhd\'O pazetesine göre R us - Alman 

hqrhi h ıı kkında gelen haberler, Kırım 
yarım nd ıı.s ı müstesna olmak iizerı> bü
tün b<>l~f' l.-rde harekatın ya' slamıs ol
dufunu p,örtermcktedir: Alman kaynak-
1.-rı Kırımdan başkı:ı yerlerde olan lıa
rrk ,. ıl erden pek az bahsetmektedir. Bu 
sükut Almanların yeniden büyük bir tn
n·ru:r. hazırladıkları hakkın"daki kanaati 
takviye eder. 

Geçen ayın ba~ında ynpılnn .taarruz 
hamlesinin netice vermem,.si üzerine 
Almanlar Moskovayn esaslı ve yeni hir 
taarruz hazırlamışlardır. Bu defo. geçen 
ki taarruzda olduğu gibi taarruz hare
keti bildirilmiyecektir. Almanlara göre 
bu yeni taarruz yalnız Moskovanın işga
li için değil, ayni zamanda Rus ordusu
nun tamamiylc imhasını temin için ya
pılacaktır. Tnnrruza başlama tarihinin 
7 son tf'c;rin, yani bugün olması muhte· 
meldir. 

SOVYET YILDöNOMO 

Bu tarihin seçilmesindeki sebep bu
gunun bolşevik fokılübının 24 ncü yıl
dönümüne mitandif bulunmasıdır. Car
lık Ruııya!lı, i~tlrak ettiği 1914 harhi~de 
çok'. ağır datheler yemişti. Almanyayı 
istilfu'a teşebbüs eden Rus orduları, Tn
nenberg meydan muharebesinde ezil
misti. 1916 da Rus orduları tı-krar taar
ruza geçmiş ve Avusturayada oldukça 
mühim zaferler kazanmışti: fakat çar
lık ordulannın 19 f 4 ve 1915 .. ıoeneleri 
içindeki hezimetleri Rusyavı cok ıoars· 
mr.ı:tı. 1917 martında c;arlıi(a karşı Pct
resburgda işçilerin küçük bir ayaklan
maııı çarlık yıkılmasına ve nihayet 7 :ııon 
te<ırindc bolşeviklerin iktidar mevkiine 
ger...,derine sebep olmuştu. 

Bu~iin bunun 24 ncii yıldönümiidür. 
Prı:ıvdıı gazetesi, bu yıl 'dönümündf'n 
hahs,.dcn yaz.ısında Sovyetlerin hu sene 
hnyramlanni çolı: feci şartlar altında 
kııt}ı"'acaklarını yazdıktan ııonrn. Ş?ele
cek Rus nesillerinin istikbalini bu har
bin tayfo edeceğini, Alman hülyasının 
Jıiç bir zaman tahakkuk edP.miyeceğini 
ve Almanlan mutlaka mağlüo etmek 
ic;in harbe devam ı-dileceğini bildirmiş
tir. 

STALININ DONKO HiTABI 

Sovyetler birliği başvekili Stalin, 
Sovyet inkılf,bınm 24 ncü yıldönümü 
münasebetiyle Moskova radyosunda bir 
J\utuk söylemiştir. Moskova radyosun
<Ja nutuk bizim saatln 18,25 te başlamış 
ve 19, l O da bitmiştir. Nutkun alınan 
hir kısmında ııöyll'! denilmektedir: 

«- Yoldaşlar, büvük son teşrin ih
tilalinin Ü7erinden 24 sene gecmiş bu
lunuyor. Bu 24 sene urhndn Sovyetler 
mühim eserler ml'!ydana getirmiıılerdir. 
Sim~i 24 yıllık sulh devresi artık bitmiş
tir: Alman saldırğanloriyle bir hayat ve 
memat harbine tuttuşmuş bulunuvoruz. 
Ru bizim kurtuluş harbimizdir. Beyaz 
Rusya ı::ibi, Ukıavna gibi. l .etonya gibi 
bir c;ok yerleri kavbettik. Leningrad 
Jnuhasara altında, Moskovayİ büyük bir 
tehlike tehdit etmektedir. 

Almanlar girdikleri yerlerde işc;Heri
rnizin snyini &oymakta ve memlelc,.ti 
harebeye çevirmektedir. 

Kı7.Jlordu lıer tarafta mukavemet et
m,.ktt>, düşmnn da tııze kuvvetler vığ
mak suretiyle kış gelmeden evvel Mos
kovavı zapte çalışmaktadır. 4 ay"da bi-
7Jm 350 bin olü, 450 bin yaralı zavia
tımız var<Jır. AJmanlann bu müddet 
içinde ölü, yaralı ve kayıp olarak zayi
ntlan 4,5 milvondur. işte. dört buçuk 
nylık lınrp bilançosu budur.> 

FtNLERLE SULH DAVASI 
Finlandiynda sulh istiyenlerin nisbe

ti. Fin gazetelerinin ne..'ITİvatına bakılır
sa azdır. Amerikanın teklifi .Finlandiya
CJa ivi karşılanmamış gibi görünmekte
Clir. Simdi ifşa edildiğine göre geçen ay 
Ru'" " Finlandivavn sulh teklif etmiş
tir. Rusyanın 1939 harbi neticesinde 
nkdolunan 1940 martı mukavelcsini:len 
evve1ki hudutlnn teklif ettiği, fakat hu
nun Finlandivn tarafından red edildiği 
anla~ılm.~ktadır. Anlaşılan lngilterenin 
tazyiki bu redden sonra yapılmış, Ame· 
rikn da son· baskıyı yapmıştır. 

FinlRndiynlılnr Amerikada sevilmiş 
küriik bir mi11ettir. lngiltere ve Fransa 
r,ibi hüyük ve zen(tİn devletlerin aksine 
olarak geçen harbin borcunu Amerika
ya ödeyen tek Avrupa 'd,.vleti Finlan-
dİynclır. • 

Amerikad" Fin ırkından epeyce in
san vnrdır. Bununla beraber, Amerikan 
sulh t('lc lifinin Finlandivada iyi karşı-
1anmarlı~ı ve kabul edilmiyeceği anla!lı
]ıvor. H kikat şudur ki, arzu etse dahi 
F~nlanclivnnın !mlh yapabileceği şÜphe
liClir. - ----------

Japonya mihveri 
d~~iJ, hep ken
d i~ini oiişiiniiyor 

Alman ra .. Amerika 
deniz. har bı baıladı .. 

---·---
Amerik Atlan-
tikde 5 Alman 

denizaltısı 
zapt etti 

Nc\~·ork, 6 (A.A) - Ncv;·ork Sun 
ga;:etcsinc göre B. Ruzveltin •Atlantik
te düşmanı görür. görmez ateş eh em-
ri~i verdiği {'Ünden be-9 bir çok deniz 
hfidicC'Jeri olmuştur. Atfan1iktc dcvriy•' 
gezen Amerikan gcmilcıi Alman deni· 
zaltılariylc ciddi mücadelelerde hulun
muclardır. Bu denizaltılardan bazıları 

atılan bombo.lnrla deniz Uwrinc çıkmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Bir Ame· 
r!kan gemisi beş Alman denizaltısını 
zapfetmiş ve 2 denizaltı batırmıştır. 

Alınanlar devamlı olarak Atlantiktc 
150 denizaltı bulundurmaktadırlar. Ay-
nca 150 denizaltı da ya istirahat halin
de kalmakta veya faaliyette bulunan 
gemilc-rc er~ak taşımaktadır. 

A:\IERİKA - Al,l\IA1''1:' A DENİZ 
MÜCADELESİ DEVA:\I EDECEK 

Vaşington, G (A.A) - Atlantikteki 
son inkişafların. bilhassa Roben Ceyms 
ve Salinos had1selerinin Atlaııtik vazi-
yetini her hangi bir suretle değş.irip 
değiştirmediği gazeteciler toplantısında 

albay .Kflokstan ı::orulması üzerine Aıne
rjkan bahriye nazırı şu cevabı ''ermiş
tir : 

• - Verilen emirler değiştirilmemiş· 
t ir. Evvelk.i gibi i,e devam ediliyor.» 

~~---·-----Fran§anın ~emi 
kayıpları çok 

bi vük -·-

Makineye 
Veri ir 
~.ifZ...~ ~~ ... !VJ 

.Stal · n innutku ---··----
Moskova, 6 {A.A) - Büyük Sovyet 

meclisinde söylediği bir nutukta Stalin 
demiştir ki : Harbin ilk dört ayı,nda Al
mnn kayıplnrı ölü yaralı ve esir olarak 
dört buçuk milyona baliğ olmuştur. Ay
ni mliddet içinde Sovyetler 1.350.000 
ölü vermişlerdir. Sovyet ordusunu çe
kilmeğc mC'cbm eden g:ıyri miisait hru
ler olmuştur. Bu haller Almanları Av
nıpa kıtasında iki cephe üzerinde harp 
<.'1mcğe mecbur edecek diğer ordul~rın 
bulunmamıs olma~ıdır. Avrupada ikin · 
ci bir cephe olmaması Alman ordusu
nun vaz:fesini çok kolaylaştırmıştır. 

Finlerin vaziyeti. 
---·----

sva - F·nıan-.., 

diya arasında 
m •• nferid sulh 

iiiıkansız 

lngiltere henüz kat'i 
bir karar vermedi 

----•---..,..--
Londra, 6 (A.A) - Britanya hükü-

meti Finlandiyaya harp il~n edilmesi 
ıçin Ruslar tarafından yapılan talep hak
kında henüz bir kuar vcrmemistir. Brl
tanya hükümetinin Amerika tai-afmdan 
Finlandiyaya verilen son notaya cevap 
verilmesini beklediği sanılıyor. Halk ef
karının ruhi durumu hakkında Finlan-

Avrupada ikinci bir cephe kat'i su
rette- çok l'akın bir atide n1eydana gc1-
me1idir. Sovyct ordusunun muvaffak 
olamamasıııın ikinci sebebi tank noksa
nıdır. Bununla beraber Sovyet tankla
nnın vasıfları alman tanklarınınkinden diyadan gelen haberler oldukça birbiri
İ):idir ve Sovyet foyyarcleri ve topçusu ne. aykın~r .. 1'.'in ahalisi arasın~a sulh 
da ayni durumdadır. h lehınde hır fıkır cereyanı oldugu mu-

-------·- hakkaktır. Fakat Rusya ile harbin bit
mesini isteyenlerin memleketin toprak 

F. Ruzveltin 
nutku 

~ 

Vaşington, 6 (A.A) - Beynelmilel i~ 
bürosu konferansında söz alan ML"1er 
Ruzfolt ezcümle şöyle demiştir : 

- Beynelmilel iş bürosu bir imtihnn 
geçirmi_ş bulunuyor. Bu iş bürosu 1920 
senesini takip eden fcvkaHide yıllar için: 
de vazifesine sebatla sarılarak iş saatle
rini azaltmış, ziraat ve sanayide çalışaıı 
kadınları çocukları himaye etmiş, gemi· 
cilerin hayatını daha tahammül edilir 
bir hale getirmiş fabrikaları ve maden-
leri buralarda çalışan işçiler için daha 
insani birer iş yeri haline. sokmuştur .. 
Şimdi de iki seneden fazla bir zaman
dan beri harp halinde bulunan dün}'<!
mn geçirmekte olduğu badireye muka-

bakımından büyümesine tarafdar olan
lara nisbetle nlifpzlan olabileceği şlip
helidir. Bundan .başka Finlandiyayı ida
re edenlcrfo şahsi fikri ne olurAA olsun 
biiytik Alman baskısı altında bunların 
da Avrupanm işgal altında bulunan di
ğer bütün memleketlerinde olduğu gibi 
Almanların isteklerini hesaba katmağa 
mecbur olduklarında şüphe yoktur. 

Stokholnıdcn ge:len ve Helsinkide sulh 
lehinde halk nümayişleri yapıldığını 
bildiren habere Londrada pek az itibar 
edilmiştir. Fin - Sovyet harbinin niha
yet. bulması için hiç bir fırsat kaçırılma
mış ise de buna şimdilik maddeten im
kfin bulunamamaktadır. 

~---,-·-~---~ _Japonlar 
Rusları pro
testo ettiler 

vemet ediyorsunuz. Kendini dünyaya 
hôkiın bir ilah sayan Hitlerin memur· 
larmw yurdlan olnn Cenevreden kov
masına rağmen siz yeni dünyada dostwn 
John Vinantin büyük himmetleri saye- • ---
sinde işinize devam ettiniz. Bu cihan Bir Japon vap~ Sov-
harbi sona erdiği zaman devamlı bir ilin ~apta bir Vişi vapur 

kafilesi durduruldu.. • sulha sıkı surette bağlı olan içtimaı me- yet torp e çarpmış 
selelere hal çareleri bulm-ak va21fenizi Tokyo, 6 (A.A) - Domei ajansına 
yapmağa hazır bir halde bulunacaksınız. göre Japon hükümeti Scisinden Tusu
Mücadelemizin ruhunu bütün insanla- ruga gitmekte olan Kibi Maru vapuru
nn .hür olma•;ı teşkil etmektedir. Aydın- nun bir serseri torpile çarpması hôdic;e
latılmış içtima' hareket yolları çizilme- sini Sovyet hükümeti nezdinde protes
dikçe insanlar için hakiki bir hürriyet to etmiştir. Japon hükümetinin 18 eY
bahis mevzuu olama:r~ Bugün demokra· lülde Sovyet htikümetine bir nota vere
siler böyle bir gaye uğrunda savaşıyor- rek Japon su1ar_mda se~eri Sovyet tor
lar. Sizin endişelerinizi bütün demok· pilleri görülOüğünü protesto ettiği ma
rat milletlerin de endişeleridir. Bir çok Hlmdur. Bu torpiller bir Japon vapuru
devletler için beynelmilel iş bürosuna nu batınmş, diğerine de ha.~r vermiş-

Kap, 6 (AA) - Burada zannedildi· 
ğine göre yolu kesilen Vi~i vapur kafi
lesi şimdiye kadar Kap burnundan geç
meğe teşebbüs eden kafilelerin en bü
yüğüdür. Bunun içinde Sontey gibi 8917 
tonluk büyük vapurlar vardır. Bu va
purlar bir limana götürülecek ve için
de kaçak eşya bulunduğu takdirde bu 
kaçak eşya müsadere edilecektir. 

Vişi, 6 (A.A) - Fransa ticaret filosu 
Fransız • Alman mütarekesinden beri 
800 bin tonilntoH.ık gemi knybetmiştir .. 

iltihak etmek büyük bir fedakıirlıktır.. tir. 
Teşkilatınızın yaşama kabiliyetini göste

İngiliz harp gemileri top yekfuı 140 
bin toni15toluk Fransız vapuru torpille
mişler, bombardıman etıriiŞler veya ken
di kendilerini batırmak zorunda bıra
kılmışlardır. Top yeklin 420 bin tonila
toluk 105 Fransız gemisi de İngilizler 
tarafından müsadere edilmiştir. 

Bundan başka İngiliz donanması 231 
bl,p tonluk Fransız ticaret vapurunu da 
ele geçirmiştir. Hint denizinde yakala
nan Fransız gemi kafilesi hakkında öğ
renildiğine göre bu gemilerde bulunan 
948· yolcu toplama knmp1armda göz nl
tına alınmıştır. 

------~·----~ Finlere göre ------ , • BA$TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 
Yük trenlerine, istasyonlara, antrepola
ra ağır çapta bombalar isabet ettiril
miştir. 

PAATENE ALINMIŞ 
Berlin, 6 (A.A) _: Onega gölUyle La

doga gölU arasındaki Aunas çevresinin 
bilyük bir kesiminin Fin kıtalıırı tara
fından bir müddetten beri işgal edil
mesi Uzerine şimdi Fin ordusu bu çev
reden hareket ederek şimal istikametin
de devamlı hücumlar yapıyor. Şimdiki 
askeri durum dolayıs.iyle işgal edilen 
yerlerin ismini bildirmek nadiren kabil 
olabilmektedir. Nitekim cereyan ebnek· 
te olan mlihim harekfitta bir merhale
nin· sonunu teşkil eden P~tcnenin bir 
kaç gUn evvel zaptı bildirilmemiştir. 

BiR RUS BASKINI 
Son muharebelerde bir dUşman tabu

ru bir Fin kurmay heyetinin bulundu
ğu karargMıa Ani bir baskın yapmış ise 
de bilAhare kaçmak zorunda kalarak 
barekAt saha5mda yüz ölU bu-akmıştır .. 

--~-~~--~----
Amerika da 2 milyar 
15 milyon yabaocJ. 

altın var 
Nevyork, 6 (A.A) _Ticaret Nazırlı

ğının neşr.cttiği rakamlar Amerika Bir
leşik devletlerinde yabancılar hesabına 
muliafaza edilen altın mikdarının şimdi 
2,015,525,000 dolarlık muazzam biı' ye
kOn tuttuğunu göstermiştir. 

ren en büyük delil son diktatörün çiz
meleri altında ıstırap çeken milletlere 
mensup mümessillerin pek dürüst bir 
haletle bugün burada hazır bulunmala
rıdır. Bu mümessillcrc resmen hoş gel
diniz derim .. Liderleri bugün tecemmü 

B. Litvinoı . Scvyetlerift 
Ame ika sefiri oluyor 
Vaşington, G (A.A) - B. Litvinofun 

Sovyetler Birliğinin Vaşington sefareti
ne tayin edildiği söylenmektedir. 

kamplarmda inliyen işçi teşkilatlan mu- dır. Bunlar şahsi menfaatlerini miUetlıı 
rahhaslarına cesaret verici bir el· uzab- refahından miskinync küçük :zaferleri
yorum. Mevcut olmadığı takdirde hiç ni Hitlerizmc karşı kazanılacak zaferden 
bir medeniyetin yaşıyamıyacağı idea11e- evvel tutan bir kaç sanayici ve işçi li
ri müdafaa etmeğe cesaret ettikleri için- deridir. Bazı lcimseler var ki hususi şa
dir ki bu liderler tecemmu kamplarına hıslnr tarafından verilen siparişlerden 
gönderilmiş bulunuyor. Birleşik devlet- elde edecekleri k5rı milli mlidafoa mü
ler yağma edilmiş' memleketlerin mu- kellefiyetlerinden üstün tutmaktadırlar. 
rahhns1arı olnn sizler vasıtasiyJe millet- Diğer bazıları da var ki isteklerini zorla 
lerinizc şu mesajı_gönderiyor : kabul ettirmek için iktısadi nüfuzlarını 

Siz unutulmuş değilsiniz... Biz Ame- milli müdafaa için çalışan fabrika]ann 
rlkada şimdiye kadar ancak pek mahdut randmanııiı düşürecek · şekilde kullanı· 
fednkıirlıklara katlandık, fakat buna yorlar. Fakat bunlar çok azdır ve bü
rağmen harbin baskısım hissetmeğe baş- yük Ametikan ;işçi kütlesini ve patron
lamış bulunuyoruz. Size yabancı gele-. larını temsil etmemektedirler. Ameri
cek bir takım isimler söyliyeccğim. Ale- kan milJeti dünyayı kurtarmağa ahdet~ 
minyum mamulAtı yapan Manitcac ve miştir.. Hiç bir şahıs hiç bir grup ve 
Vlsocnsin fabrikalarında çalışan amele- ahbn yerine getirilmesine mfıni olamıya
nin İngiltereye, Rusyaya, Çine tayyare caktır. Amerikan işçisini demokrasilerin 
gönderebilmemiz için fedakAr1ıkJ.ara müdafaasının doğrudan do!,'I'llya kendi 
katlandıklarını bilmenizi isterim. Birle- müdafaası demek olduğu hususunda ik
şik devletler arazisine serpilmiş yti7Jer- naa lüzum voktur. İçinizdt! Avrupndaki 
ce kavuc;uk fnbrikası işçileri Liverpola istilfı edilmiş memleketlerle Çine men
Arkanjele ve Rangtına tayyure ve tank sup bazı kimseler ktimai terakki yolun
göndermemizi temin edecek vapurları da tahakkuk ettirilmiş eserlerin bar
vaktinde yetiştirmek için rnhatlarını fe- barlar tarafından yıkılmasından doğan 
da etmişlerdir. Otomobil sanayiinde ça- derin tesirlerini burada büyük bir be
lışan on binlerce amele otomobil ve sa· ]l\gatle ifade ettiler. Kütle halinde cep
ire jmalinde .kullanılabilecek bakırdan heye gönderilen Nazi amelesinin yerini 
Conneticut vadisinden Hitlere ölüm me- tutmak üzere Almanyaya iki milyon 
sajı götürecek aletler yapmakla meşgul- yabancı amele geürmi~erdir. Almanlar 
dür. Bununla beraber şimdiye kadal' işgal ettikleri topraklan kölelerle mes
esaslı sayılabilecek fedakarlıklara kat· kun birer memleket haline sokmuşlar
lanmak mecburiyetinde kalmadık. Biz dır. Buraların ahalisi Nazi efendileri
kahraman İngiliz milletinin göklerden nin emrinde yaşamnğa mahktim edili
inen ölüm tufanına yalnız başına J{öğüs yor. Berlin dünyanın başlıca esir paza
germesini istemiyoruz.. Zulmli yıkmak n olmuştur. Amerikan işçisi Hitler ga
ve hürriyetini kurtarmak için Çin mil- lip geldiği takdirde kendisini ve işçl 
Jetinin katlandığı mahrumiyetlerin ve te;ıkilatını bekJiyen Akibet hakkında 
zorlukların bütün genişliğini tasavvur hayale kapılmamaktadır. Kezalik dün· 
etmekten aciziz. Rus milletinin dört ay- yanın dörtte üçil esir ve yalnız dörtte 
dan beri Nnzi harp makinesine karşı biri hi.ir olacağı bir dünyada Amerikan 
koymak için ölen evl~tlarını düşünmek- milletinin hürriyet ve selametinde em· 
sizin gösterdiği gayretleri hayranlıkla niyet altında olamıyacağını pek iyi bili-
anmak isterim.. Fakat en kahramanca yor. Amerikan işçisi İngiltereye Rus
mücndele Norveçten Yunanistana kadar yaya ve Çine si!Uh vermemiz ]fızımgel
Av:rupa erkek ve kadınları tarafından eliğini ve bunu bugün hemen şimdi yap
barbarca bir kuvvete karşı ynpılnn mü- mamız icap ettiğine kapi bulunuyoruz .. 
cadeledir. Bu barlmrca kuvvet ne ka· Memleketirnizle bütiin batı yarım Jrllr· 
dm- büyük olursa olsun hürriyet uğru- resi Nmdlerin dünya hakimiyeti planla-
na yapılan mücadelenin hakkından ge · nna dahil bulunmaktadır. Bu vaziyet 

----- lemiyecektir. Biz Amerikalılara gelince karşısında iki yoldan birini tercihe 
Eflgan·s anı a!d • llnv.e~ .. hu mücadelen!n boş yere yapılmadı[,11- mecburuz: Ya bi.itün fedakarlıklara kat-
ciler .. ta yoliy e na knniiz. Büyük Britnnya için ve Rus- lanarak istihsali en son haddine kadaı 

ya yaptıldarı efsanevi mukavemette çıknracak ve istihsal ettiğimiz riıalzcme-
J..ondra, 6 (A.A) - Japonlar Hincliçi- Ö ÜyOr S • ., Amerikanın hür milletlerinin tam mü- yi d~if!ynnın dört bucağınqaki cephelere 

ninin şimalinde tayyare meydanları vil- Dclhi, 6 (AA) - Efganistandan dışa· zaherctine mazhar olmaktadırlar. Ame· derhal göndereceğiz, yahut ta bugünkü 
cudn g tirmekte ve asker tahşit etmek- rıya çıkarılmış ahın 101 milwer tebaa· rikan millı>ti müşterek müdafaa için ya- silah iına!Utı ilC' iktifa ederek hakiki fc
tedirler. Bu hazırlıkların hangi istika- sındnn mlirekl•ep ilk grup kendi mem- pılnn gayretlere kendi gayretlerini d~ dakarlığa katlanmak gününü talik ede
mette inkişaf edeceği belli değildir. lekeUcı·ine gitmek 'i.lzere cuınnrtesi gli· katmak lnısusund:ı ısrar etmektedir. ceğiz .. Fakat bu takdirde iş işten geçıpiş 

Japonların Mihver ortaklarına hiz- nü Peşaverdcn h:ırekct edecektir. Pcşa- Maamafih aramızda fonn yola sürük· olncaktır. Fransızların başına gelenlere 
metten ziyade kendi menfaatlerine göre verdc meın1ckctlerinc dönmeği bckliycn lenen bir 1'..nç kişi vardır. Çok şiikür ki bakarak söy]iyorum ki birinci ~ık haki-
harcket edecekleri anlaşılmaktadır. l 178 Alman ve 28 İtnlynn vardır. Tnnnnın lütfü ile bm11nrın mikdarı az- knte uygun en doğru hnrd<ettir. 
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Ba ın Birliği kongresi bitti 

~urahhas)ar Ebedi Şefi11 
kabrini ziyaret ettiler 

.. ve çelenk koydular 
Ankara, 6 (Telefonla) - Türk Basın 

birliği kongresi bugün (Dün) son top · 
lantısını yapmıştır. 

Muhtelif dileklerle merkez heyetince 
hazırlanan nizamname projesinde prog
ram ve nizamnnme encümenleri tarafın
dnn uzun tetkikler neticesinde yapılan 
tadilat mlizakere edilerek bazı değişik
liklerle kabul edilmiştir. 

Kongreye iştirak eden murahhasların 
ittifakla izhar eyledikleri hararetli ar· 
zu üzerine murahha5lar hep birlikte 
Ebedi Şefin muvakkat kabrini .ziyare! 
ederek büyük kurtarıcının manevi hu
zurunda saygı ve minnetle eğilmişler ve 
bir çe1enk koymuşlardır. 
İNTIIIABAT 
Birlik merkez idare heyeti reisli~<ine 

Falih Rıfkı Atay, azalıklara Ahmet Şük
rü Esmer, Abidin Daver, Necmettin Sa
dak, Galip Oral, Sclfuni, Ethem İzzet 
Benice, Naşit Hakkı Uluğ, Kemal Turan 
seçihnişlerdir. 
Haysiyet divanına da Asım Us, HUseyin 

Cahit Yalçın, Ferit Ce151 Güven, Reşat 
Nuri Güntekin, Hayrettin Karan, Nu
rettin Artam seçilmiş.lerdir. 

Bölge idare heyetleri reisleri merkez 
idare heyeti a~li azası olacaklardır. 

* Ankara, 6 (AA) - Basın birliği 
umumi kongresini bugün kongre baş
kanı Hasan Re~it Tankut ile Sellin Sar. 
perin başkanhklannda birbirini mütea
kip yapbğı toplantılardan sonra mesai-

sine nihayet vermiştir. 
Bu toplanblara başlanırken BaSı' 

kongresinin tazim telgraflarına -~~ 
Büyük MilJet Meclisi reisi Abdü.[h.al"'" 
Renda, Başvekil Dr. Refik Saydam, G' 
nel Kurmay b~kanı mareşal Fevzi ,9.~ 
mak ve Parti genel sekı:eteri Dr . .l'll". 
Tüzer tarafından gönderilen karşılık ~ 
şekkür telgraflariyle İstanbul üniveısa' 
tesi rektörü Cemil Birsel tarafın~ 
kongreye başarılan dileyen telgraf okUl1' 
muş ve alkışlarla karşılanmıştır. 

Kongre mesleki bakundan basın wtıl 
suplarının karşılıklı vazife ve taahhütte' 
rile bunlann terfihlerini temin için ~· 
ması 15zım gelen tedbirlere, basın bir~ 
ği ve basın kanunlannda yapılması :i5 
tenen değişikliklere ve ilfivelere ait tt' 
menniler hakkındaki program ve n~ 
name encümeni tarafından tanzim eu
len raporlan kabul etmiştir. 

Kongre ruznamesine dahil mesel~ 
rin müzakeresini bitirdikten sonra bit' 
lik umumi merkez heyeti reisi ve· kJJ" 
lariyle ytiksek haysiyet divaın asli '!' 
yedek azalarını ve mürakipleri scç.t1lir 
tir. 

Seçimden sonra kongre başkanı 111' 
san Reşit Tankut dört gün devam ede' 
kongrenin ba.şardıh işlerin ehemmiyeti' 
ne işaret ederelt bUnların hem me~ 
ketin ve hem de mesleğin nefine har-: 
olacağından emin olduğunu söylemiş fi 
sürekli alkışlar altında Türk basm 1'lt' 
liği birinci umumt kongresi m~ 
son vermiştir. 

l htikar mücadeleai fiddetlendirilecek 
l 

Milli korunma kanunu 
kısmen tadil olunuyor 

• 
Ankara, 6 (Yeni Asır) - thtikara 

karşı mlicadeleyi şiddetlendirmek üzere 
milli korunma kanununun bazı madde
lerinin tadili tekarrür etmiştir. Bu bap
ta hazırlanmış olan kanun 15yihası bar 
vekfıletin tasdikine arzedilmiştir. 

Aynca bilyük şehirlerdeki fjat ınurt" 
kabc komisyonu teşk,iL'\tımn gen~etil' 
mesi yolunda yeni tedbirler d~Unnl' 
melrtedir. Mevcut memur ve kontro]Öt' 
ler bir kaç mis.siline _çıknnlacakbr. 

Yeni i!"Ümrük kanunu layihası 
Millet Meclisine verildi 

Ankara, 6 (Telefon) - Yeni gümrük cı, verginin tayininde esas tutulacak bit' 
kanunu J~yihasını hiikümet bugUn mec- .. . . . . . ~-..ıt• 
lise vermiştir. 170 nıeddeden ibaret olan kumler mahal ıtıbariyle gUmrilk ıu:r 
l"yı'had gu"mrük "k n f' t• .. "k leri, zaman, tonaj ve sahte menşeli ef' u a mu e e ıye ı, gumru - . . . • .... .-ı 
hattı ve ınıntakası, vergi ve rüsum öde- yaya ait gümrük takyitlcri, ithal, lfll'"' 

nıe mükellefiyeti bakımından yurt dışı ve transit ~akkında umum! htikütnlef 
sa)rılan' yerler; ınükeTiefiyet~' başi~ngı~ vardı. . . ., 

icra ve.killeri he veti dün t~plantlı ~. 
Ankara, .6 (AA) - lcia ve~illeri heyeti bugün (DUn) saat 15. ,te ba~·eklİ 

doktor Refık Saydamın başkanlıgında haftalık. mütat toplantısını yapmı~tır. 

B. Cemal- Hüsnü Tahran · elcisi oldu 
Ankara, 6 (TeJefonla} - Açık bulunan Tahran bÜyük elçiliğine VarşoY11 

biiyük elçisi Cemal Hüsnünün tayini hakkındaki kararname yüksek tasdike ik• 
tiran etmiştir. 

200 milvon posta vulu bastırılacak 
~ 

Ankara, 6 (Telefonlo.) - Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü idare 
ihtiyacı iç.in iki yüz milyon normal posta pulunun hariçte tııbbına karar ver• 
mi§ tir. 
~..ıacoaoooacaaocc:coıccccccacaacaaccacco~ccaacaa~ 

Singapura büvük 
takviye kuvvetleri 

gdnderildi -·-Singapur, 6 (A.A) -:- Şimdiye kadar 
görülen en büyük bir vapur kafilesi tn
giltereden bu sabah Singapura gönderi
len büyük takviye kuvvetlerinin bir 
kısmını getirmiştir, Bunlnnn arasında 
istihkam müfrezeleri, topçu teşekkülle
ri, mühendisler, cografya mütehnssısla
rı ve projektörleı· vardır. 

---- ---
İngilterenin Kahire 
Propaganda. servis 

şelliği.. 
Londra, 6 (A.A) - Sir Molston dev

let nazın payesiyle Kahire propaganda 
ve haberli servis .şefliğine tayin edilmiş
tir. 

-----
Almanya ortekize bir 

vapur ve ·yor-
Lizbon, 6 (A.A) - Royter ajansının 

muhabirine göre, Alman hükilmeti 13 
birinci teşrinde Atlantikte bir Alman 
denizaltısı tarafından torpillenen Korte 
Real Portekiz vnpuruna karşılık halen 
Leorentmark liınanında bulunan bir Al
man vapurunu Portekizc vermeği teklif 
etmiştir. Bahis mevzuu olan Alman va
puru torpillenen vapurd:m daha büyük
tür. 

• 

Amerika mebusan 
meclisi tatilden . 

voz geçıyor 
----· ---

Vaşington, 6 (AA) - Mebusan lll~ 
lisi hariciye encümeni reisi Blum şi:;; 
ki gergin vaziy~t dolayısiyle meb t' 
meclisinin belki de tatilinden vazgeÇ 
ceğini ..söylemiştir. 

Son Alman ve ingill~ 
hava hücumları.. ~ 

Londra, 6 (A.A) - İngiliz hava 
dahili emniyet nezaretlerinin tebliği~ 

Gecenin ilk saatlerinde yalnız bir d ts' 
mnn. tayyaresi İn_gilterenin cenup l>B

81
• 

sına bombalar atmıştır. Az hasnr "]JiC 
dır. İnsanca zayiat yoktur. Başkn 
bir hadise olmamıştır. 

Berlin, 6 (A.A) - Alınan ba~lnıı11::: 
danlığının resmi tebliği : BritanY" .;' 
cenup batı sahilleri nçıklarındn • ~el' 
kuvvetlerimiz 5 - 6 sonteşr:in geccsı ııt• 
mut limanındaki deruz tczgfthlannı bO 
balamışlardır. .. et' 
Düşman dlin gece küçük tcşekk~.t·· 

le Alman sahillerine nkınlar yapı111~. 
Bu hücum teşebbüsü tesirsiz kalıni}sU. 
7 İngiliz bombardıman tayyaresi d 
rülmüştür. ~ 
• 29 ilk teşrin ile 4 son teşrin arnstO~ 
Ingiliz hnvn kuvvetleri 37 tayyare fı" 
betmişlerdir. Ayni müddet zarfında Jel' 
giltereye karşı milcadelede Alınafl 
yıpları 7 tayyaredir. 


