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D·inva harbi 1 Amerika Rusya,va 1 

k k 
.. mil yarlık kredi açtı 

J>e va ın R"O- •--
rünmivor! 
---·---

Sovyet Rusyanın dayancı Japonya 
'Ye Almanyayı dalın uslu davran
nınğa zorlıyan sebf'plerin başında 
S?dmclctedir. Japonyanın kımılda
ınamaıı Sovyetlerin yıkılmak Üzf!'
re olmadığının belirtisidir. 

ltı J\yrupa harbinin dünyn harbine. dön
)· esı Ynkın görliLmüyor. Böyle hır ~c
f)Jşrne için bir yönden Birleşik Amerıka 
ile Almanya arasında, öte yönden de 
>"f'!Qnya ilC' lrıgillt•rf'. Amerika ve So~-
1..~CT .Birliği arasırcl:- ~ıwa.;•n ~C'rce~
~'lnesı yeter ve ~E'rekür. Bunlar ol .. -
~ık çevresinde olmak1ı:ı beraber, ol
~nsı için simdilik ihtiin sl'beplcr 
~dır 
0rn~rika Almnr1yayı 1nrıiltcreye ve 
.L~ct Rusyayn yendirmek için elin
~ her geleni ynpmakhdır. Bütün 

B. Rrzvelt ve D. 
Stalin birbirle-

rine mektup 
\'olladılar -·Amerika Rusyaya sü-

ratle ve kabil olduğu 
kadar fazla harp mal

zemesi gönderecek 
Vaşington, 7 (A,.A) - Ruzve]t Rusya

ya bir milyar dolarlık kredi açılmasına 
müsaade etmiştir. 

B. RUZVELT1N MEKTUBU 
Ncvyork, 7 (A.A) - Ru ya&a bir ıiıil

yar dolarlık kredi açılmas1 milnasebe
tiyle hariciye ncır.areti, B. RuzveltJe B. 
Stalinin biribifine gönderdikleri mek
tupları neşretmiştir. 

B. Ruzvelt 30 Birinciteşrin tarihinde 
B. Stalinc gönderdiği mektupta Mosko
va konforansındaki anlaşma mucibince 
sUratle ve kabil olduğu kadar fazla harp 
malzemesi ve ham maddenin Sovyet 
Rusyaya gönderilmesi için ~mir verildi

lklerika endüstrisi bunun için çall§ı
>~. Amerikan tayyareleri ve harp ge
~detj Atlantiğin büyUk bir kısmında 
b.

0! geziyorlar. Bunlar rastladıkları Al
~4<tll denizaltılanna ateş ederek batır
~ları gibi bunlnnn yerlerini dC' tngi
t'ı ere bildiriyorlar. Alınan denizaltıln
ll da buna karşılık Amerikan gemi1cri-
8 ~ saldırmaktan çekinmiyo:1ar. w~unun 
il lesinde Amerikanın yapabılccegı daha 

d? kalmışsa bunlar da yapılmak üzere- --·-·-"---·-·-·----·--
4-. .Amerikan vapurları silahlandırıla-
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tk ~c öyle beklenir ki !ı;cliyc k.~dar 
fiJt 1l~iJcrine yasak olan lngılı~ ve mutte-
1 limanlarına yük taşıyac. l.Iardır. . 
• J\.rnerikn bu yardımın b,iı benzerim 
~1 ôlçüdc Sovyetlcr Birliğine de yap
Ilı ğa baslnmıştır. Bu memlekete bir 

11 ilYar dolarlık bir kredi açıl nıştır veya 
~Ntnak Uzeredir. ödeme kolaylıkları 
h gC?niı: ölcUde tutulmuştur. Sovyetler 
~ borcu harp bittikten beş yıl sonra 
dq ~rncğc başlıyacaklardır. O vakte ka: 
~faiz de vermeyeceklcrdir. Bu kredı 

Stokholme göre Af .. 
man taarruzu ütni siz ---·---
A imanlar Mos-
kova yol nun 
zayıf tarafını . Yeller Birliği için Amerikadan en ge

tiıı· ölçüdf' harp malzemesi gönderilmc-
d 

1 
mümkün kılmaktadır. Şimdiye ka- ar yor ar 

(l'll-. ne r.öndcrildiei ve daha neler gön- · 
~t-ılcceği elbct bildirilmiyor. Fakat --·--
~ 'lyct ordularının kayıplarını karsıla- M'osiıo11a yalıın a düş~ 
h k, ho luklnrı doldurmnk için gC'reken 

~.;_ seyin yapıldıl<ı anlaşılıyor. mezse lıar binlerce 
~u bakımdan Ruzvelt ve Stalin ara- Hazinin mezarı 

.,.ııda karşılıklı yazılan mektuplar füe- olacal: denili'-'Or 
~~d(' durulma{;ta değer Amerikan -' 
-. Ullıhurreisi Sovyetler Birliğine Mosko- Londrn, 7 (A.A) - Krasnnya Zves-
~ il konfernnsında söz. verilen yardımla- da gazeteshıin yazdığına göre Moskova 
()1:1,.1 ,to.rrı olarnk yapı~acağm~ bi}~i;m~ş, etrafındaki son muharebeler esnasında 
~.""'lll.lc yUz yüze görüşmek ıstegını bıl- suhunetin birdenbire dü§mesi ve kar 
ll'ın~tir. Sovyet hUkümeti Başkanı da, fırtınaları Hitlerin iklime karşı açtığı 
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Kırımda 
ile leme 

berdevam 
Ahnanlar ve ltalyan

lar i)oneçte de 
ilerliyorla t -·Sovyetler Sibiryadaki 

tümenlerini havadan 
Mo kovaya taşımışlar 

Berlin, 7 (A.A) - Alman baş ku
mandanlığının resmi tebliği: Kırımda 
dağlık araziye ve kendilerini inatla mü
dafaa eden dü~man nrtçalarına rağmen 
Alman ve Rumen kıtaları düşmanı taki· 
be devnm etmektedirler. Alınan Stuka 
tayyareleri Sivastopol istihkamları sa
hasında dü~man mevzilerini tahrip et
mişler, ıniiteaddit top bataryalarını sus
turmuşlardır. 

Doneç havzasında Alman ve ltalyan 
te§ekkülleri muhnrebe ederek ilerleme
ğe devam etmişlerdir. 
Doğu cephesinin merkez kesiminde 

iki Alman tümeni çok iyi tahkim edil
miş düşman mevzilerini yararak bir çok 
esir ve toplar almı~nrdır. 

Sahilde Peteroj açıklarında bir düş-

• SONU 2 iNCİ SAHiFEDE • 

Kınmı ııc cenup cephesini 
gösterir harita 

,,_.._•-•-•-.,..•-a_a_•_ı_ı_•~...-..-.. 

Alman kadını 
cephede! 
---·---

Rusların Donec neh .. , 
rini geçmek teşebbii
sü akim bırakılmıf 

MACARLAR UKRAYNADA YE· 
NIDEN ILERLEMiŞLER .. -·-Budapeşte, 7 (A.A) - Macar Aj~sı 

bildiriyor : Ukraynada harp eden milt: 
tefik kuvvetler ilc.rlemeğe ve yeni arazı 
kazanmağn devam etmekle beraber son 
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Rusların alevler içinde ve enkaz hali11dc tcrkettiklcri şehirlerden biri 

o-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·- -·-· tOı 
l Sovyetlere giire 1 
··- -· ... -·-·-·-·-·-" -·-.e) 

Mı skov 

Rus Mare§alı Budyeni Kurmay heyetiyle barabcr 
a-•-•-•-•-•- '-·-·-·-,--........_... 

Karadeniz.deki müessif hadise 

Mili. yeti meçhul deniz
altı "Kavnakdere,, motö-.. 

nasıl yaktı? •• •• rumuzu •• 

a şı hü ... 
m geçildi 

---·· iki köv ile bir istih-
kam Almanlardan 

g~ri alındı --Moskova civarında Bas 
süvarisi Almanların ge· 

rilerine nüfuz e tti.. 
Moskova, 7 (AA) - Bugiln öğle üze

ri neşredilen Sovyet tebliği : 6 - 7 ikinci 
teşrin gecesi Jotnlarımız bütün cephe
lerde dUşınanla muharebe etmişlerdir. 

Moskova, 7 (A.A) - Gece neşredilen 
. • . . . . Sovyet tebliği : 6 son teşrinde kıtaları
Istanbul, 7 (Yeni Asır) - Karadenız- tarafın~8? ~yle bmdirdi, faka~~·d8:1'1?e mız bütün cephe üzerinde dtişmanla 

de meçhul bir denizaltı tarafından batı- su kesımmm üstüne tesadüf ettigı ıçuı harp etmişlerdir. • 
nldığı Anadolu ajansınca bildirilmiş motör batmadı. Bunun ~rine tah~l- 5 son teşrinde 56 Alman tayyaresi dü
olnn •Knynakdere• motörümüzün kap- bahir 10 metreden top ateşı. açtı. Motör· şUrülmUştUr. 17 tayyare kaybettik. Ahi 
tan ve mürettebntı •İnayeti Bahri• mcr de yangın çıktı. Motöriln yanışını san- son teşrinde Moskova yakmlarmda 34 
törü ile bugün limanımıza gelmişlerdir. da1dan seyrediyorduk. Ateş altı buçuk Alman tayyaresi düşUrühnüştür. 

•Kaynakdere• kaptanı Arslan reis bA- saat sUrdü. Yangını sonradan sahilden RUS MUKABİL HÜCUMLARI 
dise h~da. gazıetecilere izahat vere- de gördük. Moskova, 7 (A.A) - Tas ajansının 
rek demlştir ki : Sahile doğru sandalla giderken •Kör muhabiri bildiriyor : 

• - ~azartesi günü İstanbuld~n hnre- pınar• yelkenlisine rast geldik, yelkenli • SONU 2 İNCi SAHİFEDE • 
k~~ ~ttı~. G~ce ~yanında Mıdy~. ~- bizi aldı ve İğne adaya çıkardı. Oradan --·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·• hılmın üç mıl açıgında bulunurken onü- hAd' • lAkadnr makamlara bildirdik 

·ıli ti ~h 1 b. d • ltı k i:I ıseyı a" ' 
mUze mı ye mc~ u .ır enıza çı - İnayeti 'Bahrl motörüyle İstanbula gel
tı; etra!ımızda dnıre çızmeğe başladı.. dik 
Biz son sUratlc karaya doğru yol aldık, .. » •• • • 
fakat denizaltı bizi durdurdu, sandal in- Aldığım malfun.ata gore, 1ahtclbahifin 
dirdik ve sandallara bindik. Akabinde batırdığı •Knynnkdere• motörü elli bin 
boşnlnn mot.8rUmilzc tahtelbahir iskele lira loymctindedir ve sigortasızdır, 

,_.~--····-·-q:-~-----·,_·-·-•-t-•--·-·-·-·-·-ıı- -·-·. ·-· ·- -·-·-·· 
ilk tahs?l cocukları bugün sayılıyor 

' 

He.- vatandaş sayımı 
kolaylaştırmalıdır 

B gün bütün mektepler ka9ah ve bütün talebe· 
nin adedini gösteren istatistikler yapılacak-
Bugün yurdun her yerinde olduğu ... ·---·------.. ·--·--·--·---·--... ·---·---·---~--

gibi Jzmir vilayetinde de ilk tahsil ça-
ğındaki çocuklar sayılacaktrr. Bu sebep
le lzmirdeki bütün okullar tatildir. ls
tatiatik umum müdülüğünün hazırlarpı~ 
olduğu esnalam göre yapılacak olan sa
yım, geçen mart ayında yapılan 11ayı't'1ın 
devnmıdrr. 

Sayımın bugün aabnh eıkenden baş
layarak en kısa saatlerde ikmali jçin 
icap eden tedbirler alınmıştır. Kartııva· 
ka da dahil olmnk üzere ııehrimiz sekiz 
sayım mıntnkaaına ayrılmıstır. 750 sa
yım ve kontrol memuru şehirdeki evle
ri bir bir gezerek ilk tahsil çağındaki 
çocuklan tesbit edeceklerdir. 

Şunun bilinmesi lazımdır ki maksat, 
ilk tahsil çağındaki çocuklann sayısını 
bilmek ve maarif vekaletinin müstak
bel ça1ısmalarını belirecek ihtiyaca gö
re ayarlamaktır. Bu sayımın bnşkaca 
bir manası yoktur. 

Çocuklann bugün evlerinde gelecek 
sayım memurlarını beklemeleri mecbu
ri değildir. Cocuk evinde olmasa dahi, 
aile onu mutlaka gelecek memura kayıt 
ettirmek mecburiyetindedir. Memurla
nn soracaklan suallere tam ve noksan
ınz olarak cevap verilmesi, bu yurt va
zifesinin kolaylıkla başarılmasını temin 
edecektir. }3u itibarla her ev ıınhibinin 
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lrlandaya Amerikan 
uba yları geliyor 

Nevyork 7 (A.A) - D. N. B. bildiri
yor : •Ne~ork Ronat Amerika• ~ 
bildirdiğine göre Nçvyorktnn vapura bı
nen bir mikdnr genç Amerikan subayı 
hareketleri esnasında şimal Irlandasına 
gideceklerini söylemişlerdir. 
·rı· ... ·--i enen Amerikan 
m i · e 99 ki~i öldü 

Vaşington, 7 (A.A) - Son kat'~ ~~-
1limata göre Ceyms Marun m~ı:ıb~n 
torpillenmesi hadisesinde 99 kışı ol
müştür. 

Finler harbi keıi yor 
mu, kesmiyor mu? 

---·---
Fin radyosu as-
keri harekatı
mız artık biti-
yor dememiş -·Amel'ilıalılar Finlandi· 

yanın harpten çeJıilme
sini fJelılemeJıte 

berdevam •• 
Londra, 7 (A.A) - Fin radyosu de

miştir ki : Memlekeümiz bakımından 
askeri harekat sona ermek üzeredir. 

Sulh konferansı toplanmadan evvel 
hudutlanmızm nihai surette tnyin edi
lemiyece~i nnlnşılmaktadır. 

FfNLER TEKZİP EDİYORLAR 
Hclsinkl 7 (A.A) - Roytcr ajansı 

Fin askeri' harekfıtının sona ernıek üze
- SOJlnJ 3 ÜNCÜ SAUİFEDE -

Afgan askerleri ııe bir Afganlı 

Af 2an meclisi 
to landı 
---·---

Harbin doğuya yayıl-
masından doğan du
rumu tetkik edecek 

• AFGANiSTAN BİTARAFLIGINI 
KORUMAK KARARINOA -·-Peşavcr, 7 (A.A) - Mccils Kflbilde 

nçılmıştır. Beyanatta bulunan kral hm-
bin doğuya yayılması yüzünden doğan 
durumu tetkik cbnek üzere meclisi top
lamağa davet ettiğini söylcm!ştir. Hari
ciye nazın Af ganistanın bitnrnflığım 
muhafaza etmek hususundaki kararmı 

teyit etmiştir. ---·- · - -·-· -~ =---~ ......... ""---

Harp ve sulh arasında tcreddiıılu gunlCT geçi.rdiği anlaşılan 
Fimandiyanın idare merkezi Hclsinki 
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ŞEHİR HABERLERİ 
Dünya harbi 
pek yakın ı?Ö-

TARİHi ROMAN Yazan : Şahin Alıdaman 

-- Anlattıkların adeta masal! 
------------ - --------

Ver~i ta~silitı 
bu sene fazla 

olacak .•. 
Gevherll hanım, Derviş Mahmudun macerasına 

pek te inannuyormus gibi görtintiyorda... ---·---Bir heyet hakiki vergi 
baka~asmı tesbite ... ıı ·- çalıpyor

tanışıyoruz. Size lie vak.it yalan söyle- vu· h • h scb · · · Masrafları indirerek devletin :varidatım 
arttımnllt htiyeı m: .• Evkafa alt hesap
lan yokladı~ımız sırada senin şunun bu
tıun vakfından, ayda bin keseden ziyade 
bir para aldıtını gördük. Bu ço"k fazla
aır. Ayda Ilçyüz kese senin ihtiyacına 
yeter. hattA artar bile .. Şimdilik bunun
la kanaat et.. lnşallAh vüs':lt zamanında 
yine tahsisatını arttırırız> dedi. 
Şeyh Salim Sadrazamın !bu çok makul 

olan teklifine lcaqı ne yolda cevap 
verse beyenirsiniz. 

Şirret Arap afkeli bir ~ bağırıp 
çağırmağa ve sadıazama çıkışmağa kal
Jnşınunı mı!. 

Gevherll harum 1-cndisini tutamıya
rak söze atılaı: 

- Hay apdal h~rifl Padişahın mutlaY. 
~kili olan bir sadrazama karşı insaı 
z-ı ~lnpbilir? Böyle manasız bir ha
reket yçmap kalkışan bir adam kelle
llnt koltuğmıun altına a1mıı demektir. 

Meler ha Şeyh s.llm (t) dedikleri 
herif ne kadar akılsız, kuş beyinli bir in-
anmql 

Kaum Dervl§ Mahmut . Bana bura
lmt anlat.. Arap Koca ICöprülllye nedi
yerek ~bftı!. 

'Derrif Mahmut bir az düşündüktıee 
IODn tleıll ki: 

- Berl&n BGyledilt .tk1er şimdi birer 
birer aklıma geliyor. Birden bire baba
sı bibauf liW bu bar balmna~• bat
laclc 

c'Ban1arm hepsi de padişahlarm ver
aikleri femunihm:lır. B«"n eVkaftan bu 
paralan ı§te hep bunlara mfisteniden 
almaktayım. Padişah fermanlannm hü
kümlerini iptal etmek senin ne haddin
Öir! Gör imdi. sana ne işler yapanı> dJ
ye bit' talttm hezeyanlar sarletti.. 

- Ya Köprülü Vezir Araba karşı hiç 
bir mukabelede bulunmadı mı? 
1 Derviş Mahmudu can kulağiy1e dinle
'en Mehpare şimdi ikinci defa olarak 
söze kanpıaktan kendisini alamamıştı. 

Deni§ Mahmut cevap verdi: 
- Koca Köprillü Araba ka~1 hiç 9eS 

çıbrm.m. Yalnız dudaklarında her ha]. 
tte f7l bir manaya deWet etmeyen alaylı 
bir , .. •llmı belirdi. Ve hemen kapı
nı• Bnlnde duran ~ başı Zülfika:r 
ap,,. ı bnıfi· cÇ2'buk gel . Bu adaı:Dla-
n .ı. ...a- '6ttln-

Bea -'- ae olacak diye etrafa halo
ll.IP amwbn, bizi e\'den alıp buraya 
letirm Zllfibr • yanında um !de 
teknr ...... 

IJe71a Seltmle beni brp tulumha et
liklert ... ..tra.mlft adamadan bl
ijınlmr ft aray.m alt btmda rutubetli, 
kanahk ""bir daire:ve g6tftıod0ler. Orara • .,..._ __ 

• -- - Gnher1i Urum aör.e b
l"l§b: 

- Sema bu •nlattı\.lann adeti :mml 

dim! Beni kahvelerde masal söyleyen h il~ye~ d ususı dm~ a eaıİın ;h~ 
mukallit heriflerle bir mi tutuyorsunuz. ta.~ at a rosun b ·ıam~~~ d 1 __ ,~-

Rica ederim, sözümü kesmeyin de an- mızk edseınlart aeTmht ~ aı :_ ~erın e 'ltA.llbr 
ı tnr~ d ed · y ksa · · ma ta ır . a suat ÇOJL muntazam ır 
a ""6dka eva:n C:~; _ 0 k""ıpınd •• 1!:U- .urette inkipf eylemektedir. Sabıka ve 

nu çıracagım ve sozum or ugum hali ·ı · deki tahsil•t · bef · 
clup dolaşacak_ ye ve~ ~n f it" d al n~ ıl 

İşte gördilnilz. mil -efendim?. Ubn tu- !.~- send nın ev ın e o acagı ana-
t • • 1" d lta rd Söziln 90maırota ır. 
am .Yerıd nık eldımdıken Çt '--un. Bir taaf.iye heyeti de bina vergilerin· 
neresın e a ıy aca!.HI! Ha evet, d-'-' h L:Li b k k 1 t .L!L 
"mdi ak} leli branlılıc odad b" cıu a11U1L a aya ra am annı e~ 

~kıö ,ımdai geA bo b d a bil' eylemektedir. Ortada 6 milyon liralık 
şeye sın m. ca a un an sonra a- b" lacak .. .. 1 ekte . d b ı d 

şıma ne gelecek diye yüreğim hop hop ~r a gonı_m ıse c unw ar awn 
L 1 d bır kısmının mururu zamana ugradıgı 
vou uvor u... 1 ı _,._ d 
Be~i de kendisiyle birlikte fel.8kete an aşı mıutla ır. 

sürükleyen Şeyh Salim denilen habis -----
ise burada da nhııt dummyor, sadraıa- Fiat Mürakabe 
ma karşı kaba küfürler savurmağa de- komisyonu toplandı 
vam ediyordu. Fiat mürakabe komisyonu dün topla-

Bu aralık Mehpare dedi ki: narak gıda maddeleri fiatleri hakkında 
- Herif temiz bir dayağa tamamiyle müzakerelerde bulunmustur Komi.!vo

istihkak kes?etmiş bulunuyor. Eğer sad- r.a yapılan bazı ihbarlar Üzer.inde de Ça
razamm ycrınde ben olsaydım Arabı fa- :l1§1lmıştır. 
!akaya yatınr, adamakıllı ıslatırdım. 

-- Dur, acele etme be kızım .. Sadra- Kocasa m;;'klinde 
~am herife bundan daha iyisini yapb. 

- Bl'ı'lm>t -

ilk tahsil çocukları 
bugii" savrlı yor -·-• BASTAB.Aft 1 tNci SA.HfFEDE • 

memurlara azamJ 'kolaylığı göıtel'tne91 
blT horctur. 

SA YJMfl'( FAYDALARI 
Cocuk sayımının ıu faydası da ola

calttrr: 
Yurdumuzun isk!n yeTlerfni ve İnsan 

toplulultlannm derece ve mahiyetlerini 
ve bunlann idare tekillerini tayine te
mel tutulan maliimat. bu yerlerde otu
ran ve kanunen ilk tahsil ve terbiyeleri
ni vermive mecbur olduğumuz vatan
c11lf çocuklarının adedini bilmeğe ve 
bunları takip etmiye, aynca d .. vletçe 
alınacak mahıı.Tii ve umumi tedbirleri 
daha esaslı bir şekilde tesbite yaraya
cak ma)ıimat ~lrte ~dilmiş o)Arl'lttır. 

MAA.RtF tST A. TtSTtK CONO 
Bugün avni zamanda (Türkiye Ma

arif j .. tatistikleri srünü) dilr. Bu itibar-
la vekaletlere bağlı okullarla yük.ek 
okullar. liseler Te orta ohıllardakl tale
beye ait istatistikler hazırlanaca1c ve 
burılıH' h .. men V,.kf.lete ,rnnd,.,-jl~ .. ktir. 

orman yanpu... 
Urlanin Kızılbahçe nahiyesinin BU

yUkkaya ve Bademli köyleri arasında 
Kocuu me.kiindeki ormanda bir 7angnı 
çıkmışsa da :IÖDdiirWmüştlir. 

--------~----~----Yardıma muhtaç çok 
çocuk1u bir aile 

Tütün mt.stahsili bekliyor 

Piyasa ne zaman acıla-
~ 

cak, fiatlar nası) olacak? 

.. . ' runm1vor. ---·---
- BASTARAFI l İNCi SAHİFEDE · 

Ame'l'ikan yardımının verimleştirilmesi 
söziine inandığı için olacak, teşekkürle
rini bildirmiş ve karşılaşmak teklifini 
seve seve kabul etmiştir. 

lşler bu yolda olunca, Amerikanın bil~ 
tilnlüğiyle var olan düşmanlığını açıJa 
vumıak için Almanyanın neden çekin
diğini düşünülebilir. İş Amerikaya kalsa 
Almanya belki de çek.inmeyecek, öyle 

Müstabsilce piyasanm bir An evvel a-•-ası iste- de böyle de kendisine düşman olan bd 
~.. memlekete harp haline girmeği daha el-

nillyor. ~alaacla •eltAletten tebligat bekleniyor verişli bulacaktır. Çünkil bu halin AJ-
Ege mıntakasındaki tütün müstahsil· h issedar olduklan ve bundan alakalı manya zararına bütün elverişsizlikleri 

lcri, son teJrinin ilk yat111 yaldaşbğı hal- müıtahailler büyük i.tüadeler temin ey- ~~ğlda olaluncada, ha~ halini dekolmalbem~z:a 
de henüz tü-t-un pı·....,.,.-ın açıl.- .-.r"ıhl ledikl ,__., ua anh nn n :11.urtu ma e t .nr 

J _..... ·~ ·•a • eri .ruude tütün müstahsiileri tın- · · bilir" 1"!-- A --

tesbit edilmemiş olmasını bir az endi§e dilik bir istifade temin etmiş deıı.:nerdir. manyanın .ışıne yarıya · ~-r-~ 
ile ka-ılamaktadırlar. ,.1ahsul ı"drak 5'1.& rikan milletini kışkırtmak sakınılacak .,.. ~' Tütün fiatleri muhtelif sebeplerden do- b" 1 bili Al b _... edilmi.,...r Ye hazucLr. P-ı-aaaıun ne za- ır oyun o a r ve manya unun -

r'"" ·~ layı yükselmemiştir. Devletin ,_,_. yıl dene es· · g-,.. ha t ~- Fa-man açılaca<ri ise henüz belli deg .. ildir. tah 1 öd d ... -~ m ını -~-· rp e yapmı,..ı.u. R k l ... müı .. si e ·· em!ı ol uğu fiatler. miia- 1cat o vakit olduğu gıôi, şimdi de Aimo-
e o teye nazaran tütünlerin tama- tahs~ koruma fıatı aayılmakta~ır. ya için Amerika karşısında daha fazla 

men satılacağı muhakkaktır. Yani bir .. ~ıgeı: taraftan, T"ıcaret vekaletinde kaybedilecek pek az ~Y katmıştır. 
satılmayış tehlikesi asla mevzuu bahis tütun pıyalUUlm açılm~.. b~ Ancak şu var k1 iş yalnız Amerika ifl 
değildir. Mevzuu bahsolan ıpiyasanııı ne çalıJtnat:'nn devam eylediği tduimiz- değiltir. Amerika ile açıkça düşman].,. 
zaman açılacağıdır. Olsa olsa bir de fi- deki alakadarlara gelen_ malGmattan mak Almanyayı Japonya ile Jşbirlifio
at meselesi müst8;hsili dü!ündü~ebilir. anlaplmaktadır. Yakın guDleıde vekl- den vu geçmek yoluna diişürebilir. J_. 

Filhakika harbın yaptıgı tesırlerden lelin piyasa gÜnünü tayin eden hlr tel>- 'l..~1 b" d:ı..---1.s- banr lma-
bilaistisna bütün ihracat maddelerimiz }iğ DCfl'edeceii bile söylenmektedir. pod ;!YaAlman uv,e ır "":l"'~-- .tm0 

_ 
~~-.-::r-?/..J"'~~ ııLça. yanın arJUU1wu.ıuı gı .. ~-

- ~':-"7-0CIHCIHCIDHDllHDClaı:ıaaaaaDCHCN ceği icin UçlU pakt kendiliğinden kınl-
ZABITADA mış Ol~calttır. Halbuki Almanyanm Ja

60 lık bir ihtiyar parasl
na taPıaan öldürüldü 

Evvellri gijn T omal1da bir cinayet 
ohnufttır. T or'balmm T epeköyÜnde 
Ayalar cadde.inde oturan Ye pançar 
.çiftliğinde aşçılık yapan Mehmet oğlu 
60 yattnda Hüseyin PoTta\:at bir il 
:z:nnm1nda perşembe günü kazaya gittni§, 
bir daha dönmemiş ve Ku~uburnu 
köyü hududunda ölü bulunmuıtur. 

Hüseyin Portakalın ölümü şüpheli 
görülmü~ ve cesette mevcut asar ken
disinin bir cinayet kurbanı olduğu his
sini -vermiştir. 

Tahkikat derinl~tirilince Hüseyin 
Portakalın bir cinayete kurban gittiği, 
parasına tamaan Abdullah oğlu Hasan 
Otçu tarafındnn öldürüldüğü neticesine 
vanlmışbr. 

Bu cinayeti işlediği anlaıılan Hasan 
Otçunun evinde kanlı bir yatak çarşafı 
da bulunmuştur. Hsan adliyece tevkif 
edilıni§tir. Tahkikata devam edilmek· 
~·!)'"'> ~.....-,.....,~-~~~ 

MAHKEMELERDE 

tedir. 

* Yastık içinden 
küpe çahnmş,. 
Seydiltöyde Atıf hey mahalleainde 

Hüseyin karıst Esmanın evinde yastJc 
içinde sakladığı bir çift altm küpe ile 
bir yüzült ve bir miktar para çalınmış, 
bu işi ayni evde kira ile oturan Hadice
nin yaptığı iddia edilmiıtlr. Zabıtaca 
tahkikat yapılmaktadır. 

Ba!dar Yeni camiden 
çalınmamış... 
ödemiııte Yeni camiden çalındığı ya

zılan 1 S parça halı ile 1 O kilimin, maz
buten evkaf tarafından idare edilmek
te olan Yeni camiden değil. ödemite 
bağlı Y eııi köyün hallı: tarafından ldare 
edilen camiinden çalındıiı anlaıılmı§tır. 

- -:~..-:.~~ı::ıccocacı::ıı:ıcı~111 

Toprak ofisi tesellüm 
memuru nıahkôm oldu 

ponyaya bağb çok ıımütlan vardır. Kota 
Asya dünyuıııı. Japonya olmadan. ~ 
ciği biçime eolanağı Almanya. ömelde
rini verdjği koskocaman kuvveti ne 
olursa olsun, kolayca aldma getiretnd 
sanıyoruz.. 

İşte Japonyanın, biltiln gürültülere 
rağmen, İngiltere, Amerika ve Sovyetler 
Birliğiyle iharbi göze alamaması Almaa
yayı da Amerlkaya ka~ı açığa vuro1-
mamış harp vaziyetinde kalınağa kat
landırıyor. Japonyanın hamt g6ze aldır· 
maması için bazı sebepler vardır. Başta • 
Çin savaşının bitrn~ olmaması geliyor. 
Japon ordulan Çinde, Alman ordula& 
nın Rusyadaki durumundadır. Cok ba· 
sarılar Jaı7.anımşlsrdır. Çinin Avrupa
dan büyük yerlerini alm11lardır. Fakat 
memleketin dayancmı kıramamışlardır· 
1ngiltere, Amerik3 Rusyaya karşı harP 
Japonvamn Çindeki kazançlannı alt 
üst edebilir. 

!kinci sebep Almanlara karşı Rus da
yancının sürerliğidir. Eğer Rus ordula· 
rı Almanlann ilk önce umdukları ıtibl 
gerçekten ezilm~, h iç olmazsa ezilme 
yolıına girmiş olsaydı, .Taoonya cekin· 
ml'den kımıldanacakt.ı . Rıısyava karf• 
saldırmakla Japonyanın lngiltere ve 
Amerikayı kendi üzerine çekmesi ancak 
Rus dayağının devamı halinde hatıra 
gelir. Rusların dayanamıyacak hale gel
dikleri .anlaşılırsa. İn!!iltere ve A~en"ka 
yalnız başlanna karşılamak zorunda ka
lacaklan Alman tese-bbUslPrine blltilD 
kuvvetlerini verebilmek için, Japonya
nın devrilmiş bir Rusyadan pay almal• 
kalkı.şmasma ses ç .karamazlar. 

Fakat Rusyanm ezilmediği ve e.ilıni
yeceği anlaşıldıkça, 1ngihe.re ve Ameri
ka için Almanyaya karşı en bUyiik det-

- tek Sovyetler Blr1J.ğidir ve onu Japorı 
Httseyln kaptan adında lllrlnl tuzai• dtlştlrerek sa~anlığı bTJısında yalnız mrakml· 

llOJ'Bn AR lr'-1 de_..... cezalara .. AWIRıtarıJ.dJ.. yacaklardır. Japoı;ya deni~lerde lngilae-
,~ ._.. .....,.. ·r-- r Te ve Amerika, karada Sovyet Rusya Vfl 

• emnm. A. ..,oı • mkUllÇ bir 1ıiklye 
bu Wl,lm Banlar ~ten m1 Oldu? 
Saba .. ..ıattdc1ann uydurmuyoa al
ın-?. 

~EÇEN SA YBaM NETICELERt 
Geçen Mart mymda yapdaa sayımdan 

alınan neticeler iRtastiatik umum müdür
lüğüT'r.e neşr~dllml"tir. M~zknr sayımda 
memlekette ilk taıluıil camda Te mec
burlvetindeld çoeulclar .3. 749,909 ola~ak 
tesbit edihntJth'. Hanlardan 2 t 6, 720 
r.ocuiurı ilk taheillerini bitircliitl ve 
884. 709 cocuğun da halen tahsil eyle
mekte olda'klan $lÖriilmüştür. Oku1• 
bulunan köylerimizdeki çocıildardan va
•tİ bir hesapla )'1\nımın o1cu1a deYam 
etti1tlerl de anlHılm11hr. 

Zimmetine para ceçirmekten euçlu y:uiyle ihmaldeD hal<lannda takibat ya- Çinle .aynı zamanda uğraşacak kadar 
toprak mah.wlerl ofW lzmir tubesi pılma1tta olan toprak ofi.l müdürü BB. kuvvetli değildir. Bundan ötilrüdUr ki 

Gördüğüntiz bu klişe, dokuz çocuk sa- aevk ve tesellüm memuru Necdet Soy- Cevat Demirer, muhasebesi Fehmi çok gilrilltü :yapmakla beraber yerinde 
hibi Mehmet Holat ailesinin grup halin- dam ile Tazifelerinl ihmalden maznun Erim, Muhulp Hamdi Ab1111, yezne- cunıyoı-. Bu da, Sovyet Rusymun deV" 
de TeSmidir; çocu\lann en bilifiğil 11 diğer dört memm hakltında ağır cezada dar Adil Aıir hakkı.da da beraat ka- rDmek il&ere olmadığının en açık belir-
yaşındadır, en knçUğU de hentlz altı ay- cereyan eden muhakeme sona ermiştir. nrı verilmiftir. tisiclir. nem, Mahmut hararetU hararetli 

söyleyerek devam etti: 
- Aman Sultanım, kerem buyur ... 

Wakıa ben flmdiye kadar bir çok sanat
lara sUltlk ettim amma hiç meddahlık 
,apml§ deliJim. lfte kırk yıldan beri 

( 4} Şeyh Salimm ö1dilriilmC8i tafsill
tı Naima tarihinin altmcı cı1dinde yan
lıdsr. 

Su ha1rte kövlümÜT.de taltın kin me· 
rak ve alaka lazlaaiyle vardır. Alınacak 
~dbiT'leTl.. yam eeftl'1erde okuyan ço
culc lann ikl misline çıkarılması temin 
edilecektir. 

* istatistik umum müdürlüğünden ge-
lr.n bir tamimde, valilerin çocuk •yımı 
itlerine azamt amette alaka göstermele
ri iatenmi§tlr. 

lzmir Belçika konsolosluinn
dan: 

Veklletin 8 Birinciteşrin 1941 tarihindeki kararlyle TOrkiyede ikamet 
eden ve 1 lkinclkanun ile 31Birincikanun19!2 tan'lıleri arasında doğanlar Si
lAh altına alınacaklardır. 

lıkbr. Memlekete bu kadar çocuk yetiş- Bet bin küsur lirayı zimmetine geçi- * 
tiren bu aile geçiı:ecek derecede ~ bu- rerek •dettiii anlatılan Necdet Soyda- SOYGUNCULAR MAHKOM 
lıımadığı için A.laçabdan kısmen 1zmire ınnn dört sene on ay ve on gün ağır hap- Hüseyin kaptan adında bir phıı ka-
:ı:akletmiştjr. Hllen Tepecik zeytinlik elne, 2 sene ı 1 ay müddetle memurl- cLn bulmak ve eilendinnek balıanesi1e 
mahallesinde oturmaktadır. Hayat paha- vetten mahrumiyetine ve 4191 lira 7 Asanasör üzerine çıkararak soymaktan 
lılığının arttığı ŞU sırada bu çok çocuk- kuruş ağır para cezasiv1e mahkumiyeti- ve ahzu gazptan ıuçlu Hüseyin T~ar. 
lu aileye, bilhassa aile reisi Holata iş te- ne, bu parayı ödemediği takdirde ceza Alaeddin Özdalar ve Haydar Çeliğin 
mini suretiyle yapılacak yardımın çok kanununun on dokuzuncu maddesinin muhakemeleri ağır cezada neticelen
~erinde olacağına fÜ.phe yoktur. hakkında tatbikine ve 31 inci madde miştiT. Bu .ifin başlıca faili olan Hüse

Almanfqra göre 
- BA$TARAFI 1 lNct SAHiFEDE -

man Tapuru babnlmqtı:. 

mucibince 4 ~ne 1 O ay ve 1 O gün müd- vin Taşar 5 eene. S ay Ye on "6n ağır 
detlc amme hizmetlerinden mııhTumiye- hapse. Haydar Çeliiin 3 sene 1 O ay ve 
tine, ödemedi~ anlııt'!lan 1296 lira 13 20 gün ağır hapse. Alaeddin özdalar 
kunışun da tahsil edilerek toprak mah- da dört sene sekiz ay ve 29 gQn ağır 
aulleri ofisine verilmesine karar veril· hapse mah\Om edilmislerdir. 

Y.A. 

Soo yeti ere göre -·-- BAŞTARAFI l lNCt SAWFEDB-
Moskovay:ı müdafaa eden latalar ınu

vaffaloyetli karşı hücumlar yapını~ 
dır. Sovvet tank birlikleri bir köyU gd 
almışlardır. Bir gece hücumu neticeslo
de Süvari kuvvetlerlmiz düşman geı4· 
sine nüfuz etmiş, dftşmana çok ağır _.. 

Dün gündüz ve gece l...eningrada ağrr 
ve en ağır bombalarla taarruz edihnit
tir. 

miştir. Diğer maznunlar beraat etmiı
tir. VilA-. etimizde s-... •-t yiat verdirmiştir. Motör1ü piyade kUf"' 

es.-,, uuaca '-etlerimiz mOstahkem bir noktayı ve bir 

BiR tTALY AN HABERi 
Lixbou, 7 (A.A) - Londradan al

dı~ bir 1ıabere atfen Stefani ajansa bil
dirlvor~ 

To rı* ofis ıniklttr ve 
muhasipleri beraet etti 

isleri yolunda.. köyü zaptetmişler ve düşmana çok btl-

Bu karardan ilgili olan gençler derhal Cü.mhuriyet Bulvan 140 numara
dald Konsolosluğumuza müracaat etmeleri ve mütemmim maldmat almalan 
ilin olunur. 

Mareşal Bluherin kumandası altmda
I ki Sihirya tümenleri tavyarelerle Mos

ICl'"l!:IO"'~"'~c:ı::ııı=:ıcııxı:ıxa1c:aM1101C1aıoııo=o=oı:ıooıcı~o::ııııcı::ıııır.:ı:ıccı:ıco:ıccı1Cı::ı1CC1ır:c~oaıacıoo=coı::ıoıı::ıı::ııcıcı.ı:ıı:ııcc:ıcı:ı:ıc=ı,.•:':ıca:ıccı.cıcıcıgıc:ıı:ıcıı::ıcıı:ıoı:ıocıoıı:.ı cıı::ııı::ıcı.c::ıı:c~csc:sc 11 kova cephesine nakledilmiştir. 

Y ukandaki aatırlarda olrunmUf ola
cağı veçhiyle toprak ofısi lzmir ıubesi 
!'ICVk ve tesellüm memuru Necdet Say
dam hakkında rnahlcumiyet karan ve
rilmiş bulunmaktadır. Bu hadise dola-

Vilayet umumi hıfzıssıhha meclisi Dr. yük zayiat verdirmişlerdir. TopçumufUJI 
Cevdet Saraçoğlunun riyasetinde top- temerküz eWrilmis ateşi Mojal'ike tJ.
lanmı,tır. lzrnlr vilayetinde umumi sağ- den yol boyunca Sovyet mü.dafaalartJI' 
lık vaziyeti gözden geçirilmiJ, ve ıaya- yarmağa teşebbüs eden bilvük bir ~ 
nı kayıt hiç bir hastalık mevcut olma- birliğini püskürtmüştür. Büyük :ınik
dığı. bazı münferit vak"alar için .de tecJ- darda düsman tanlcı hasara uğramış .,_ 
bir alındığı anlaşılm11br. yol boyu~ca terkcdilmiştir. 

Aşk ölmez! 
- ı - YAZAlf : ac YJLDIZ 

- Bu benim umurumda değil! Umu- diye dilşünürdilm. Bu başka şey, bara-
rumda değll! diye cevap verirdim. retli bir sevmek ihtiyacı, vahşt bir sevil-

Cemil Korman vavaşça israr ederdi: mek susamışlığı ve bilhassa samimiyetle, 
- Umurunuzda değil ~bi gelmiyor ~dakatle sevmek iştiyakı idi. Hatırala

bana. Bunun içindir ki hakkınızda Uzü- nmda ne kadar geri gidersem gideyim. 
lUyorum. Kötü dillilerin bütün söyledik- Ferit tezglhtan daima sevdiiimi zanne
leri şeyler size iç S17.1Sl oluyor. diyorum. Bu bağlılığın delice ve beyhude 

Hiç aldanmıyonfo. Babamın zannet- bir şey olduğunu bilmez değildim. Fakat 
tiğinden fazla, annemin tabiatı bende bu kanaat askımı öldilrememişti. 
vardı. Onun namus ve fazı1eti de az Ona beslediğim aşk, ekseriya mulıab
çok bana intikal etmiş ola~-ak ki, dilşük betten ziyade husumete benzeyordu. 
ruhlann baklomd.t icad ettikleri mace- Bana karşı sayg,m; hareketlerinden 
ralardan hiç birisine kapılmamıştım. içim sızladığı için, bütün kuvvetimle 
:E.ğcr tuvalet masam üzerindeki resiıne hu askla mü~dele ediyi>rdum. Beni 
bakarken, annem bana kendi karakte- herk in gözüle görmesi hakıkatta na
rinden ba§ka bir ıey de bırakmadı nu? sıl olduiumu si>rmek zahmetine katlan-

maması ben de sonsuz bir gayz ve hlddet 
uyandırıyordu. 

Onunla beraber gezmeği hiç bir Ulmnn 
kabul etmemişürıı. Tahsilini bitirmek 
üzere tstanbuln gittiği zaman onu göz
den kaybettim. Fakat avdetinden az son
ra, tesadüf bir :ıkşam toplantısında 
bizi birl~c;tirdi. Bütün şehir, hukuk fa-
kütlesinin üçilncil sınıfından onu tar
dettircn rezaletin akisleriyle çalkanıyor
du. Ben onunla d:ıns ettim. Mutadı gibi 
yilzsüz ve müstehzi olmasına rağmen. de
rin bir lzzct.inefs yarası taşıdığını ve her 
şeye karşı muteriz görilnerek dedi ko
ducu1arın fırsat bekleyen K.ötil tecessü
sünden sakınmnğa çalıştığını hissettim. 
Onu ne iyi anlıyordum! Aynı hastalıjta 
müptela değil miydik? Artık her şeyde 
kötüliik arayan dillere sakız olmak fe
laketi bizi birleştirmemiş miydi? 

Bunun için olacak, onunla çıkıp dolaş
mağı bana teklif ettiği z.aman, reddet
medim. 

Beni otomobilile bir gezintiye götür
dü ve daha Hk akşamdan öpmeğe kal
kqtı. 

- Senelerden beri. sizi tanıdığımdan 
beri bu heves içimde alevleniyor! DedL 

Soğuk ve a1AkaS1% göstermeğe çalış
tığım bir sesle: 

- Fakat benim de ayni hevesi besle
diPimi size farnettirecek ne var! 

Dedim ve kollarınm arasından kurtul
Dedim ve kollannın arasından kurtul

- Benim şahsım hakkında hususi bir 
itirazınız var mı? Canınw sıkan bir şa
hıs mıyım? 

Yalan söyledim: 
- O değil ama, sadece böyle bir heve

sim yolt işte! 
Bununla beraber, vakıt valcıt beni öp

mesine müsaade ediyor, fakat ertesi 
defa en küçük bir taşkınlığını bile red
dediyordum. Bunu dındıkcılık:t maksa
dile yapıyor değildim. Frritle değil, 
fakat kendi kendimle mücadele ediyor
dum. 

Benim mukavemetim onun hararetini 
bir kat daha körüklüyor ~ôidi N'ıhayet 
bir gün, kansı olmamı talep etti. 

Bu izdivacın hiç bir iyi netice vere
meyeceğini daha o vakit anlamalı idim. 
ihtirazlı bulmalı idim. Bunun yerine. 
yolumda yükselen en~elleri bertaraf 
etmekten başka birşey dUşUnıniyordum. 
Ve bu en$eller pek çoktu da. 

-BİTMEDİ-

ltalyankonso
losluiundan: 

ltalya kralının yıl
döoümü müna

sebeti le --·-
Pazar gUnU 9 tkinclteJrin (Alsan

cak) Domenikan Kilisesinde İtal
ya Kralının yıldönilmil münasebe
tiyle, bir ruhant merasim olacaktır. 
Ve Salı günü H tkincitepin saat 11 
den 11,30 a kadar CeneTal Komo
loaluğun binasında bir n:sml kabul 
olacaktır. 
Aynı gün öğleden sonra saat 17-

den 18 e kadar halyan Ceneral 
Konsolosu ve refikaları lzmir ltal
yan cemaatini kabul edecekler. 
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Son In2iliz ve 
41man tayyare 
hücumları 

~Japonya Bir
mc.ı.v a yoluna 
mı saldıracak? 

lngiliz akınları İZMIR ESNAF VE AHALİ BANKASIHDAH : 
lngilizc~ dersleri-

• 
ınız yarın .•. 

-·- il 

1 Telgraf haberlerinin çokluğundan1 

---·---
Sicilya ya ve şi-

İsimleriyle hisse senetlerinin numaraları aşağıda yazılı olan hissedarlarınm 
hisseden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerio-
deki hisseler esas muknvelenamemizin on s<.'kizinci maddesi h tikmüne göre h
tanbul kambiyo borsasında sattınlmış •ıe iptal olunmuştur 

mali Afrikaya 
yeni hücumlar 

yapıldı 

Satın alanlara yeni hisse senetleri verilecektir .. 

---·---
lngilizce derslerimiz bugün konula-' 

B mamıftır. Yımn neıredilecektir. 1 
§ Karilerimizden özür dil~riz. 

D 0 N K '() S A Y 1 D A N D E V A M ... 

lk\ TARlFIN DA AKıNLARI 
llSBETEN HAFİF GEÇTi 

Hl N Ol C 1 N l O EN TAARRUZA Sıra Hisse 

GEÇMELERi MUHTEMELMiŞ 
~.rJ"'~.rJ"'J.:t.Y.rJ~.Q"JJ.r~~· No. adet 

-- --·biııl..ondra, 7 (A.A) - İngiliz hava ve da-
ernniyet nezaretinin tebliği: Diln, 

~in ilk saatlerinde az mikdarda düş
~ tayYaresi Brltanyanın doğu -1e 
~ c~nup doğusu sahil bölgelerinde 
... "'"!"'1ardır. Bunlar bir kaç bomba at
~ da ne hasar, ne de ağır yaralı 

ır. 

I· ~ RESMi TEBL1C1 
._~lin, 7 (A.A) - Alman başkuman
""'lllıtının resmi tebliği: 
it ftıliİtereye karşı milcadelede Savaş 
... !_)arelerimiz lngilterenin doğu ve ce
~ sahillerindeki limanları bombardı
H...ı etmişlerdir. Yiyecek imalathanele
~ tam isabetlerle büyük yangınlar 

"--nuştır. 
ıııı~ denizi bölgesinde ve Hollanda 
~ açıklannda 10 İngiliz tayyaresi ve 
~ sahili açıklarında da bir İngiliz 
~~ dfişürlllmüştlir. 
4.t1GtLtz HOCUMLARI 

dn'__ • 7 1kinciteşrin gecesi az mikdarda 
~ bombardıman tayyaresi §imali 

ı~ ~Yanın bir kaç yerine hücum et
\ıt. erse de bu hücum tesirsiz kalmış-

1.1.~dra. 7 (A.A) - Hava Nezaretinin 
1
, ~:~· Tayyarelerimiz dün gece Friz 
~ da himaye altında giden bir ka
' llı..:i- hncum etmişlerdir. Milteaddft va-
~ bombalanmış ve birinin battığı 
ı._ flştllr. 
'~ limanlarına da hücum edilmiş 
d~an sularına mayn dökillmUştur. 
~ muhafaza teşkllAtına ba~lı tay
ıı..... ler Hollanda sahili açıklannda dilş
~ vapurlanna hncum etmişlerdir. 
'4t &e't:fz. tayyaremiı. Uslerine dönmemiş-

~SHAFEN. HAMBURG 
~-. llAVR DE BOMBALANDI 
~ 7 (A.A) - Ha.va Nazırlığının 
l. bıi; gece bava fena olma.sına ra~en 
~ba tayyarelerimiz geniş bir sahada 
~n sularına mayn dökmüşler ve 
~ hnshafene, Hamburga ve Alman
~n şimal batısıııda diğer yerlere hü-
' etmişlerdir. Havrde doklar da 
b,hılrdıman edilmiştir. 
~ bomba tayyar<.'miz dönmemiştir. 

1 ..t;;ri k;-~;; ya va 
itti/ varlık kredi açtı 

-·-Tokyo, 7 (A.A) - Japon hariciye na-
zırlığının gazetesi olan Japon Taymis 
And Advertiser tehlikeli yol başlıklı bir 
;>azısında diyor kı; 

Birmanya yolu üzerinde doğrudan 
doğruya bir ilerle~iş yapmamız imkAnı 
ve batı! ihtimali vardır. Vakta hava 
akınları bu yolu bozmuştur. Fakat kat'i 
çare bu yolun japonların eline geçmesi
dir. japonyanın Hindiciniden geçerek 
taarruz etmesine Amerika itiraz edemez. 
Çünkü Çung Kinge yardım etmek iç:n 
yabancı müdahale usullerini kendiısi kul • 
}anmaktadır. 

AMERlKA VE A VUSTURAL YA 
1ÇtN RADYO 
Tokyo, 7 (A.A) - Domei Ajansına 

göre Tokyo radyosu 10 tkincitcŞTinden 
itibaren Avusturalya ve Birleşik Ameri
kaya mahsus radyo neşriyatına başlaya
caktır. Haftada bir defa yapılacak olan 
bu neşriyatta milletler arası hadiseleri 
Japon görüşiyle arılatılacak ve dinleyen
lere uzak şark hacLsclerinin inkişafı hak
kında daha büyük bir anlayış imkanı ve
rilecektir. _______ , ___ _ 

Alman kadını 

c~ohede! 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

defa işgal edilen nrnzinin temiı.lenmcsl 
işini de başarıyorlar. Macar kıtaları, 
bu1unduklan cephede düşmanın Doneç 
nehrini geçmek tcşebbüsünU tekrar aldın 
bırakmıştır. Cepheyi genişletmek için 
nehir boyunca yapılan hareketlerde bir 
Macar birliği, topçu ynrdımiyle hareket 
eden diişmanın bir muharebe grubunu 
imha etm!ştir. 

Nevyork, 7 (A.A) - Amerikan gaze
telerinin mtihabiri Alman kadınlarının 
Rusyaya karşı Uk safta dövüştüklerini 
bildirmektedir. Bir Rus subayının nak
lettiğine göre Alman kadınlarının bin
diği iki tank ele geçirilmistir. Bu ka
dınlar Hitlere hayran olduklarını ve 
Hitlerin kendilerine şahsen kendisi için 
dövii.şm<.'lerin<.' İ7Jn VC'rdiğini söylemiş· 
lcrd:r. -----·-----Stokholme göre Al-
man taarruzu üm;tsiz 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAntFEDE -

ıı),_~~ARAFI l INC't SAHiFEDE -
~ldi~ektedir. Mali güçlüklere kar- bu harbe yeni bir dekor vennivtir. 
.._ ~ lçln ödünç verme ve kirala- Stokholme gelen haberler taarruzun 
~ ~nunundan istifade suretiyle Sov- ümitsiz karakterini meydana koyuyor. 

Birliğine kıvmeti bir milyar der Bu haberler general Von Bock'un zırh
tn..:_._ harp m;lzemesinln gönde- lı fırkalarını kah şimale, kah cenwuba 
~ için derhal tedbirler alınmıştır. sevkederek zayıf bir nokta aradıınnı, 
i'!ht Rusya muvafakat ettiği takdirde bir gün Kalenin tehrine, ertesi gün T ula 
L.'. ~Uzvelt Rusların giriştikleri teahhilt- istikametine lıücum ettiğini gösterivor. 
~en faiz alınmamasını ancak harp bit- Fakat iç münakale yollanndan ve Moa-
tl..._~ beş sene sonra faiz alınmasını ve kova bölgesiyle civardaki giizel yollar
~ bu tarihten sonra on sene dan istifade imkanlarına malik bulunan 

Finlar horl:ı kesiyor 
mu, keami yor mu? 

- KASTARAFI J tNCI SAHİFEDE -
re olduğu haklonda Finlandiya radyosu 
tarafından tebl:ğde bulunulduğunu id
dia etmiştir. 

Salahiyetli resmi mahfillere göre Fin
landiya radyosu böyle bir haber neşret
memişlir. 
AMERİKADA Ül\liTLER 
Vaşington, 7 (A.A) - Finlandiyanın 

Rusya ile harbi. bifamek niyetinde ol
duğuna dair V aşingtona gelen gayri 
resın1 haberlerin resmen de teyit edile
ceği ümit ediliyor. Va.şingtonun durumu 
şudur ki, kimse Finland!yaya karşı sert 
bir tedbir alındığını istemiyor. Fakat 
Finlandiya Rusyaya karşı harp etmeğe 
devam edecek olursa başka bir çare gö
rülmemektedir. 

TEŞEKKOR 

Oğlumuz Nejdeti bağıraaklanndan 
kan gelmek prtiy]e en ağır ve ümitsiz 
bir tifo hastalığından itinalı tedavilerile 
az bir müddet zarfında kurtaran doktor 
Osman Nuri Aksuna ml\a aile sonsuz 
teşekkürler eder ve bu 11licenap bilgili 
doktoru biitiin vatnndaşlımma tavsiye 
ederim. 

Hasan Akyıldız 
4643 (2356) 

ZAYt 

935 senesinde lzmir kız lisesinin ye
dinci ııınıfından almış olduğum tasdik-
nameyi zayi ettim. , 

Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü kalmadığı ilan olunur. 

lklçeşmclik 639 ncu sokak 92 
numarada iffet Artat 

tzMtR TiCARET MAHKEME
SiNDEN : 
lzmirde Halim ağa çarşısında 19 nu

marada Tosef N. Benmayor ve birader
\,.ri tarafından verilen istidada Devlet 
Deniz yolları isll"tmesine mensup Kon
va vapurunun 13 ncü seferinde 11 / 4/ 
940 tarih ve 32 39 sayılı konşimentosu 
ile l"tanbqldn kendi emirlerine kaydıy
la 80 çuval soda lstanbula gönderilmiş 
1se de kon"imentonun meşru hamili bu
lunan kendileri tarafından hamulenin 
tP.sellümü sırasında dlJsürülmek ııuretile 
7İyaa u{!ramış oldu~undan bnhsile ipta
li iatenilmiş olmakla icra kılınan tetki
katta. 

Mezkur 80 çuval sodaya ait konfi
mento •uretl ibraz edilmiş oldui'undan 
ticaret kanununun 638 ncl maddesinin 
2 nci hendi mucibince ziyaa ul?radığı 
lddi olunan konşİmt!nlonun 45 gün zar
fında mahkemeye ibraz olunması ve 
ibraz edilm,.dilH takdirde sözü geçen 
mala ait 3239 sayılı konşimentonun 
lptallne karar verilt-r.l"ğl ilan olunur. 

4649 (2345) 
apılmasmı teklif edeceğini bil- general Sukov kıtalannı ve toplarını 

süratle nakledebildiği için bu hücum- ""CU:ıı::ıı:ıcc=cıcı:ıcıcıcccı::ıı:ır::ır::ıı:ıoı:ıcı::ıı::ıı::ır::ıı:ı.,,._.. 
~ llu~elt Amerikanın ihtiyacı olan lara karşı koyacak bir vaziyette bulu-
iı..""" Jnaddelerin Sovyet Rusya tarafın- nuyor. 
~ !unerlkaya satılması için icap eden Dage.,. Nyter gazetesinin askeri mu- ı 
~~erin alınacetğını ümit etmektedir. habiri Almanlann yakında ktJ hatları 
~rllecek han~ maddelerin bedeli tesisine mecbur kalacaklarını temin edi
~et borçlarına mahsup edilecektir. yor. Fakat bu hatların nerede kurulaca-
1....q· ltuzvelt Moskovada sUratle netice- ğını kendi kendine aoruyor. E.ğer Moe
~ l§birlili dolayısiyle B. Stalin ile kova yakında düfilleZSe binlerce Nazi 
~etler Birlili hilkUmetine minnettar- aakeri karlar altında mezarlannı bula
~ bildirerek sözUnU bitirmekte ve caklardır. 
tb.a~bunda B. Stalinin kendisiyle doğ- --------.-;-~;.-;;;;;;-~ 
~ doinıya temas arzusunda bulu- -----* 

IJinlo malı 
Maden milhendlsl 

aranıyor •• 
Muğla ve bmir mıntablannda bu· 

lunan şirketimize ait imtiyulı mn
oara madenlerinde ~alışmak herC 
diplomalı blr maden mühendisine 
lilzum vardır. Talip olanlar şeraiti 
öğrenmek ilzere ya bizut ve yahut 
mektupla şirketimize mliraaat et
meleri ilan olunur .. 

-·-Kahire, 7 (A.A) - Orta şarktaki Bri-
tanya hava kuvvetlerinin tebliği: 

Tayyarelerimiz 4 - 5 Sont~rin gecesi 
Bingazi, Berka ve Beninada petrol depo
larına, Menanede iaşe depolanna ve atel 
yelere, Bardiyada bir motörlü nakliye 
koluna hücum etmiştir. Yangınlar çık
tığı ve infilAklar olduğu görülmüştür. 

Av tayyarelerimiz diln Apedosya ve 
Elageyla arasındaki yolda düşman kıta
larmı, petrol nakline mahsus sarnıç 
kamyonlarını ve başka ksmyonlan te
sirli surette mitralyöz ateşine tutmuşlar
dır. 

Bomba tayyareleri tarafından Berka 
tayyare meydanına karşı yapılan hilcum
lardan sonra levazım ambarlannda şid
detli infilaklar olmuştur. Tayyarelerimiz 
hedefler üzerinde düşman av tayyarele
riyle çarpışmışlardır. 

Bomba tayyarelerimiz Sirte körfezin
de dün düşman vapurlarına hücum et
mi$1crdir. 

Orta büyüklükte bir vapur süratle 
batarken bırakılmıştır. Tayyarelerimiz. 
den Uçü Uslerine dönmemiştir. 

tTALYAN RESMt TEBL1Gt 
Roma, 7 (A.A) - ltalvan ordulan 

umumi kararglhının tebliği: Düşman 
tayyareleri diln gündüz ve gece Sicilya
da Kampanya çevresi üzerinde uçmuş
lardır. Bazı yerlere bombalar atılmı$sa 
da zayiat olmamışbr. CUz'i hasar vardır. 
Av~ yapılan hava hücumu esnasın 
da ölenlerin sayısı dlinkll tebliğde kay
dedilen mikdardan on fazladır. BUtUn 
gün mahallt hava dMi bataryaları tara
fından üç düşman tayyaresi düşUrülmüş
tilr. 

AFRtKADA 
lngiliz tayyareleri Bingazl ve Trablus 

limanlarına bombalar atmışlardır. Avcı 
tayyarelerimiz bir ve tayyareye karşı 
koyma bataryalarımız da diğer bir düş
man tayyaresi dilşürmüşlerdir. 

Muhriplcrimizden birisi tarafından 
dün bildirildiği ~ibi 2 değil, üç düşman 
tayyaresi dil$ürli1milştür. 

Berlin, 7 (A.A) - Alman başkuman
danlığının resmi tebliği: 

Şimaıt Afrikada Savaş tayyarelerimiz 
Tobnıkta İngiliz çadırlarına ve fstih
kAmlanna karşı tesirli hücumlar yap
mışlardır. 

SÜVEYSE DE HÜCUM EDİLDİ 
Kahire, 7 (A.A) - Dahiliye Nazırlı

ğının teblJfi: 
SUveyş kanalı Mlgesl üzerine bu sa-

bah yapılan hava akınında bir kaç bom
ba atılm~ır. Az nükdarda maddi hasar 
vardır. Kahire bö1R:esinde ve Nil deltası
nın blr çok villiyetlerinde de tehlike işa
reti verilmiştir. ------İtalyan Nazırları 
konasacalda•-
Roma, 7 (A.A) - ttalyan nazırlar 

meclisi 29 tkinciteşrin Cumartesi gtln.11 
toplantıya çağrılmıştır. 

Mısır kralı rahatsız.. 
Kahire, 7 (A.A) _Kral Faruk rahat

sız olduğu için yapılan bUtUn d.lvetler:l 
:ı.ptal eylemiştir. 

DOKl'OR 

KEMAL M. YALAZ 
DOOUM VE KADIN HASTALIK-~ı da Umlt etmektedir. Y 1 L D 1 Z 

~· STALtNtN CEVABI 
1..... .. : StaUn 4 lkinciteşrin tarihli ceva
~ Moskova konferansında verilen 
~ ların sonuna kadar verimlendirile
~hakkında B. Ruzvcllin vaft.dlerini 
S· ettarlıkla karşıladığını bildirmiş ve 
' IŞtir ki: Sovyt-tler Birliği bUkümeti 
~lluzveltin teklifini memnuniyetle ka
~der. Şahs! temas teklifine gelince, 
~tiln kalbimle kabule hazırım. 

Biçki, Diki" yurdu ve Atölyesi 
Saime Özgören idaresinde 

1 Birind kiınun 1941 tarihinde 
derslere haı;ılıyacaktır. 

fzmirde AtatUrk cadde.~i Riz han
da Abot Limited Tlirk şirketi .. 

~=a==~~======"° 

LARI MtlTEHASSISI 

Blrind Beyler Sokak 38 .. Telefon 2H6 
Evi : Karantina - Köprü_ 

Atölyede miişteri siparişi kabul 
edilmekte ve pazardan maada her 

giin talebe kaydına devam olunmak
tadır. Adres : Karataş Karakol soka; 

"*M!~ULUP t+•.,,. ~r."G'~'lr.ql!~i!Slm .... ~ 

Berat ap. 1.. TEL. 3888 

- - - - - -- - - - - - -Birinci sınıf mlltehassı~ Ooktor -- -
Demir Ali Karnçıo~la : DOKTOR 1 

Cilt ve TenasUI hastalıklan ve ı) RASİ!' BORAT AV 1 

ELEKTKlK TU>A vtu;Kt 1 

Birind Beyler Sokatı No. 55 •. lmıir 1 
SAÖLIK VE ŞEFKAT YURDU 

~_...._,~ :"Xacı cı~ı::ıı::ıc"a a acııı · 
~~DAN BERİ BEKLENİ

t:lhamra SinemaS1 arbsnda sabah- , 
1 

Karantinada Yıldıdcpe sokağı 1 

1 

tzMtR BELEDiYESiNDEN ı tan akşama kadar hastalannı kabul 11 No. 12.. Her gün hastalannı kabul 1 

- Münhal bulunan belediye zabıta 1 eder, cumartesi, fakirler muayenesi , 
LEN BARİKA memurlukları için 11/11/941 günU mü- eder.. TELEFON : M79 (469) ı l parasızdır.. (23%8) ' 

subaka imtihanı yapılacaktır. Orta mek- •'••----·---.. --•r 1, _ _ _ _ _ _ _ -

EMiL ZOLA tep veya muadili derecede tahsil gör- '"" =- ... --- --- ----
müş ve askerlik hizmetini yaparak as
kerlikle balen ilişip'i bulunmayan talip
lerin tahsil ve ru;kerlik vesikalariyle 
birlikte imtihan gUnü zabıta mildürlU

Yaratan Büyük Sanatkar 

j>AUL MUNİ 
~ cı::ıcc"ı:ıCOOGCaoı:ıcıcQCf.~ 

c Une müracaatları ılan olunur. 
5, 8, 10 4595 (2336) 

BVGUN LALE VE TAN 
SİNEMALARJNDA ... 

1 - 2'URKCE RARIK.tlLAR HARİKASI lllı defa 
İNKILAP KAHRAMANI 

a-YER ALl'I CELLADI 
-.......__ MÖTHİŞ GANGSTER FİLMİ iLK DEFA... 

1 

~----------------,......ll!Wl!l'!I~ ... -----------" 

i'k Ohullara devam 
çocukların 

mecburi yet indeki 
•ayımı 

Sayın lzmir l~alkının Dik
kat Nazarlarına 

iz.mir Valiliğinden: 
1 - ilk okullara devam mecburiyetinde bulunan 7 - 16 yaıındaki çocuk

lann sayımı 8 ikinci teşriı. 1941 cumartesi günü yapılacaktır. 
2 - Bu işe memur edilenler meskenleri birer, birer dolaıacaklar ve sayım 

bu suretle ayni günde ikmal olunacaktır. 

7081 
8084 
7086 
7092 
7094 
7099 
7104 
7110 
7122 
7124 
7126 
7131 
7132 
7143 
7149 
7150 
7152 
7158 
7160 
7164 
7168 
7172 
7173 
7177 
7201 
7272 
7277 
7396 
7397 
7412 
7433 
7447 
7448 
7457 

7468 
7479 
7521 
7588 
8340 
8393 
8394 
8392 
8603 
8604 
8638 
9283 
9377 
9473 
9486 

9600 
9631 
9715 

9969 
9970 
10054 
10088 
10100 
10149 
10159 
10160 
10175 
10179 
10181 
10227 
10249 
10270 
10271 
10295 
10300 
10309 
10311 
10320 
10338 

10344 
10350 
10359 
10361 
10368 
10371 
10562 
10568 
10632 
10651 
10674 
10692 
10904 
10906 
10910 
10911 
10932 
10936 
10937 
10953 
7117 
9450 
10193 
10268 
10986 

13 
26 
29 
39 
41 
43 
50 
96 
99 

170 
202 

265 
267 
269 

271 

Bugün YENi sinemada 
UMUl\IUN lc;;TE(;lYLE Z TÜRKÇE ŞAHESER 

ORMANLAR HAKİMİ 
WARNER BAXTER 

3 _ Çocukların o gün meskenlerde oturmalan ve gelecek memurları bek
lemeleri mecburiyeti yoktur. Memurlar geldikleri vakit sayımı yapılacak ço
cuklar oralarda olsun olmasın memur)agr tarafından sorulacak suallere mes
kenlerde bulunanlar cevaplarını vereceklerdir. 

4 - Kendilerine verilen vazifeleri yapmayanlar, istenilen malOmatı ver
meyenler ve bu husustaki mevzuata muhalefet edenler haklannda kanuni taki
bat ifa edilecektir. 

S - Suallere tam cevaplar verilmesi ve memurlara kolavlık gösterilmesi 

276 
284 
294 
296 

I.• 

DEHİZ KAHRAMAHLARI 
WALLACE BERRY 

lllANsLAB: 12.30 -1.45 - 5 - 8 DE.. Cumartesi, Pazar t.00 DA.. , 

muhterem bmir halkından rica olunur. 4663 (2355) 

PULMOSİRO ÖksUriikJeri teskin eden tecrilbe edil

miş bir müstahzardır .. 

300 
301 
302 
307 
308 
309 

08 
06 
08 
08 
06 
06 
04 
04 
04 
06 
04 
06 
06 
10 
06 
20 
04 
06 
05 
06 
07 
04 
20 
08 
12 
04 
04 
03 
04 
10 
20 
05 
04 
10 

05 
20 
03 
20 
05 
20 
05 
10 
04 
25 
04 
03 
06 
03 
03 

03 
06 
03 

03 
03 
03 
06 
10 
06 
04 
04 
06 
30 
10 
10 
04 
04 
04 
10 
20 
04 
10 
04 
04 

05 
10 
10 
10 
10 
04 
04 
06 
05 
03 
05 
03 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
14 
20 
04 
05 
02 
01 
01 
02 
Ol 
02 
02 
02 
02 
01 
01 

02 
02 
02 

02 

02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
01 
02 

Hisse veya 
makbuz No. 

İsmi ve adresi 

1086, 1123 V. Ödemiş Meşrutiyet mah. Arabacı Bay Ali 
1104 V. Ödemiş Camikcbir mnh. Raşit oğ. SOleyman 
1110 V. Ödemiş Kazanlıdaı H:mmet o. Yörük SUleymaa 
5894-5901 M. H. Ödemiş İstiklal Bnkkaliyesi bay M. Niyazi 
1125 V. • Havulcuktan balı oğlu HUseyin .. 
1139 V. • Kasap Bay Hahz Nuri 
1094 V. • Doktor Bay Abdülcelil 
1039 V. • Hadım Abdullah oğlu İsmail 
1072 V. • Bayazıtlarından Kerim oğ. Mehmet 
1074-2525 V. • ÜzUmlUden bay Nafiz Çavuş 
1080 V. • Turgut mahallesinden bay Süleyman 
1124 V. • Adagümeden Hasan oğlu Mustafa 
1195-1191 V. • Adagümeden Kırlı Hüseyin ol. İbrahba 
1166/1199 V. • Hilseyin oğlu Mehmet 
1177 V. • Uzun sokakta şoför İsmail 
1178 V. ıı Tireli Manifaturacı Hacı Mustafa 
1180 V. • Birgiden Keçeci Mustafa oğ. SUleyman 
1188 V. • Balabanlıdan Kara Mustafa O. Salih 
1192 V. • Aktar Recep oğlu Hasan 
1503 V, • Çatalyoldan Hafız Sadık oğlu Şevket 
1550 V. • ASkerlik şubesinde Yüzbaşı Rifat 
1547 V. • Davulcu oğlu Molla Mustafa 
15« V. • Bayındırdan Dedeağaçlı İbrahim Halda 
1523 V. • Kuvvetliden Nuri efe. 

• Birgiden Molla Ahmet oğlu Mustafa 
V. • Mahkeme başkAt!bi Ekrem 
V. ı Halle Fırkası KAtibi Ekrem. 

1194 
1504 
109 
110 
126 
147 
161 
162 
172 

Ala.şehir Dgındadaydan Ahmet oğlu HQ.seyin 
• Encelliden Subaşı oğlu Mehmet 
• Hükilmet doktoru Kenan 
• Yüzbaşı zade İbrahim Etem 
• liacı İsınall oğlu 1laliın 
ı Selim oğlu SUleyman 
• İnegöl İsmail B. Çiftliği Osman ef. ollu 

İsmail 
183 • Koçaklar baladan Mestan. 
195 • Hacı Muhtar zade Ali Nacl 
238 • Eserlerden Mustafa oğlu Mustafa 
309 • Eserlerden Çerkez Salt 
954 V. Salihli Hamidiye mah. Mevlö.t ol. MUltafa 

1936 V. • Altıkulaç oğlu Hamdi 
19.u V. • Poyrazlı KAmil 

972 M. H. 11 Hacı Ahdi 
88/255601 Z. Alaşehir Pürü oğlu İsa KAmll 
1484/4309 Z. Kemalpaşa Örende Ali Molla oğlu Mustafa 
10/8356-8357 Z. • Gerdemeden Mehmet oğlu Ali 
5f6030-5813 Z. Kuşadası Dal bıyık bay Mustafa 
10/ 1481-1483 Z. • Selçuk Fabrikacı Hasan Hulki 
7275-7277 M. H. • Şirinceden Osman ef. oğlu Ahmet 
10/8984, 5/5851 M.H. Kuşadası Şirinceden bakkal 1._hmet ef. ol-

ıorah:m 
2/ 11904, 1/4879 M. H. Bornova İnce hamam so. Ahmet oğ. Mu.sa 
2/ 11903, 1/4885 M. H. Bornova $adırvnnlı çarşı Lokantacı All 
29/10923, 79/10978 Homova Pmarba$1 Çeşme sokak Mehmet 

oğlu Abdulganl 
10/10019, 5/8011 Eskifoça Gerenden Süleyman oğlu Halil 
10/10020, 5/8012 Eskifoça Gerenden Galip Bayram 
85/ 13072 Yenifoça Bav Ayan oğlu Ramazan 
16 B. Turgutlu Kadir .. 
30 B. • Manifaturacı bay Sabit 
1M B. • Hamidiye mah. Filorinalı Murat 
110 B. • Çömlekçiden arabacı Ahmet Usta 
111 B. • Hamidiyeden Hasan oğlu HUseytn 
127 B. • Gökyakadan Hatip Nuri 
132 B. • Ahmetl!den Nez.iken Ali 
137 B. • Sofu zade Mehmet 
198 B. , Camicedit mah. Molla Hasan oğ. Ahmet 

• Hacı Muharrem mah. Hatip Balll 
10/10392-10393 • Urganlıdan KUrt İbrahim ol. H~ 
10/10394-10395 ı Nizam oğlu bakkal Halil .. 
1613 V. • Cehli kuyu.,semUnde uncu bay Hamdi 
1621 V. • Karaköyden Hamza oğ. All 
1652 V. Hamidiye Mahallesinden Hilseyin usta 

1656 V. TurguUu Yeni mahalle Tahir ef. o. İbrahim 
1666 V. • Gökkayadan Yağcı Mehmet 
10/9437-9438 V. • Keresteci Hasan Nuri Mağazasında Ha-

zım Fent 
1693 v. • Akçapınardan Nebi oğlu Mustafa 

• Hacı 'Muharrem ma. H.Pınar Z. 11....W. 
• Urganlıda Mustafa oğlu Mehmet 
, Yenice mahalle kunduracı Bohor Avaru 

um v. ıı Bakkal Ramiz 
• Deveci Mahmut 

6092/6095 M H. Karaburun Anbarazkili Halil . 
764/5052 z. Karaburun Ahırlı Köyünden Ahmet ol. Ali 
2/14404-14523 M. H. Urla Corapçı Hasan oğlu Acem Riza 
1/9016, 10/6804 Urla Yaka mahallesi Sakir oğlu Mehmet 
5/3280-3281 Urla Yelkiden Hacı Hilseyin. O. M. Hamdi 
5/ 6954, 2/14516 Urla Yeniceden Hoca zade lbrahim Ata 
938/5210 Karaburun Anbaraı.k!li Hasan o~lu Hayri 
949/ 5221 • Mordaltından Adalı Hilseyin 
719/5009 • Mordağından Mahmut oğlu Ahmet 
951/5223 ıı Morda[(ından Hacı Halil oğlu Kadir 
974/5244 • Mordağından Dramalı Salih 
973/ 5243 ı Mordağından Ali oğlu J{a.qp Ömer 
851/5137 • Mordağından Hatip zade Emin 
952/5224 • Çatalcadan Kerim Mehmet 
1054 V. Ödemiş Berber Mehmet 
7260-7263, 2066 Kuşadası Sirince Belediye reisi Ha.cwı 

90/10382 
986 
88, 89 v. 
131 v. 
141 v. 
177 - 178 V. 
41 - 180 v. 
182, 183 v. 
204, 205 V. 
347, 348 v. 
349/350 v. 
558 v. 
639 v. 

7661767 v. 
771/772 v. 
775/ 776 v. 
781/782 v. 

Turgutlu Mehmet 
ı Hncı Memiş oğlu Galip 

Karaburun Ynvladan Muallim $erif 
İzmir i.İziim borsasmda Hafız Ferdi 
İzmir Kızlar al!ası hanında Mahmut Cemal 
İzmir Cullu oğlu han kunduracı Sal~ 
İzmir Cullu oğlu han kunduract Cevdet 
İzmir Cullu oğlu han Terlikçi Hamdi 
İzmir Cullu oğlu han Baskıcı Ahmet 
İzm!r İnkılap sokak Avram $aol 
İzmir Kuzuoğlu çarşısı No. 17 Nesim Arditi 
İzmir Tramvay caddesi Kahveci Sabri 
İzmir Başturak No. 68 lokantacı Halil İbrahim 
İzmir 2 ci Belediye cad. No.2 Mişel J. İskoto 

Asttirik 
İzmir Hatice ve Emine hanımlar 
İzmir Orman dairesi 3 cü katibi 1 Hakkı 
İzmir Orman dairesi Merkez muamE>lf\t Me. 

Husnn 
İzmir Orman dairesi Paralıkapı muamelM Me. 

A. Cevdet 
791/792 V. İzmir Maden dairesi Musakknfat ka. A. Hamdt 
812/813 V. İzmir Balcılarda No. 177 ttıhRfiyecl Cemil 
832/ 833 V. İzmir Kadac;tro katibi Ali Zühtü 
834 /835 V. İzmir Kadastro k at:bi Yakup 
838/839 V. İzmir Borsa komic;erliği incir subesi kl. İhsan 
840/ 841 V. funir • • Palamut $. kA. İsmail MUnlr 
842 '843 V. İzmir 11 • Tahsildan Yusuf 
854/4409 V. İzmir Ticaret mektebi talebesi Necati 
855/309 V. İzmir Ticaret mektebi No. 221 Nahit 
856/857 V. İzmir Maliyet varidat mildllril Sabri 

-SONU YARIN-
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Siyasi vaziyet 
---·---

Ber Iin B. Stali-
B. Eden B. Molotofa B. Stalinin nutkun
bir telgraf aönderdi 1 Jan mühim parcalar 

' 

Harp şiddetle ,.d~ValJI. 
ettiği halde •.• 

nin nutku ile 
alay ediyor 

-----·---Stalin A.lmcırı31a haJıJıın· 
d? çoh ağır dil ııuııandı. 
ln['~~t ı;ee"' eJıi alıi$ler •• 

v-~; e J1ah&ı i 
a eyhta~lığı •. 

Radyo gazetesi dün yazdıi{ımız Aın~ 
rikn rr-· ıcüınhuru mister RuzvcJt ile 
B. Stnlinin nutuklanndan bahsederken 
bu nutukların ikisi de Hitlerin ve Hitlc-
rizınin alcyhmc olduğunu kaydediyor .. 
Bcynelmilcl iş konferansında söz alan 
Ruzvclt İngiltereye. Çine ve Rusynyn 
scmpatic;ini söylcclik1en sonra şunları da 
ilave etmiştir : 

• - Memleketimiz ve batı yarı kürrc 
Natl plfutlarına dahil bulunmaktadır. 
Bunun için imal ettiğimiz hnrp madde
lerini dünyanın dört tarafındaki cephe
Jcre göndereceğiz, yahut tn sırası geldi
f'i zaman kullanmak üzere kendimiz için 
i'Jıkoyacağız. Fakat o zaman iş işten 
geçmiş olacaktlr. Bunun için bizim bi
rinci şıkkı tercih etmemiz müreccahtır.• 

B. STALiN1N 1\TUTKU 
Stalinin nutkuna gelince, B. Stalin 

Rusyanın uğradığı felaketi tasvir etmek
le beraber, neticeden emin görünmekte, 
Sovyct işçisinden daha fazla iş istemek
le ve şunları da söylemektedir : 

• - Almanlar Rusyaya karşı tecavü
ze geçerlerken komünizme tecavüz et
tiklerini söyliyerck bütün ciham arka
larından sürüklemek ve İngiltere ıle 
Amerikayı işe karıştırmamak istediler .. 
Fakta İngiltere ve Amerika ve işgal al
tındaki memleketler bizimle beraberdir
ler. Almanlar Sovyetlcr arasında ihtiJfıl 
beklediler, fakat bunda da aldandılar .. 
Nasyonal Sosyalizm müstebit bir idare
dir ve yaşamak için başkalarını öldür
meğe mecburdur. Rusya, İngiltere ve 
Amerika bugün Bitlere karşı ve hürri
yeti dünyaya hllkiın kılmak için birleş
mişlerdir. Bu koalisyon Almanyayı 
mağlup edecektir. Bizim prensibimiz, 
milletleri kendi topraklarında istedikle
ri gibi yaşamakta serbest bırakmaktır .. 
Hitlerizmi mağ}Qp etmek için daha faz. 
la fcdakhlık l!zundır.• 

B. $talin bu nutkunda Hitlere ve Hit
leriz.me karşı çok ağır bir dil kullanmış
tır. 

Roytere göre bu nutuk Londrada çok 
derin bir tesir bırakmıştır. Nutuk siyasi 
mahfillere de, Sovyetlerin sonuna kadar 
:Alman taarruzuna karşı koymağa kadir 
oldukları kanaatini vermiştir. 

Gazetelerde bu nutkun tefsiri devam 
etmektedir. Taymis gazetesi nuhık mü
nasebetiyle şunlan yazmıştır : 

---·---
uln{?İltere e 
R1~sya dü anı 

yenecektir" 

BÜYÜK BRITAf4YA AZA i 
YARDI ~ \J Dl 1 YERi· 

NE GETiRECEK 
Lor.dra. 7 (A.A) - lnr.iliz haricıye 

nazırı B. Eden SoVJ etler birli;;.i harici
ye komiseri B. Molotofa aşağıdaki tel
grafı göndermiştir: 

Sovyet milli bayramının yıldönümü 
mün cebetiyle, Britanya hükümeti na
mına So\•yetler hükümetine en samimi 
seldmlarımı iblağ etmenizi rica etmC'kle 
muftehirim. f ngiliz hükümeti ve milleti 
muhteşem Sovyet mukavemeti karşısın
da duydukları hayranlık hislerinde müt
tefiktirler. Sovyet kuvvetleri bundan 
dört ay evvel üslerine habersizce saldı
ran düşman sürülerine muvaffakıyetle 
karşı gelmişlerdir. Sovyet kara, hava ve 
deniz kuvvetlerinin bu mücadelede gös
terdikleri cesnreti takdirle knrşıla.maktıı 
ve Sovvetlrr birliği sivil ahalisinin kat
landığı fedaknrlıklardan teessür duynrak 
bu fedakarTıl~ların boşa gitmiyeceğine 
kani bulunmaktayım. 

Britanya hükümeti Sovyetler birliği
ne azami yardım vaadetmiştir. Britan
ya hükümet ve milleti bu yardımın ye
rine ~etirilmesini temin edecektir. Böy
lece iki memleketimizin el birlii?iyle 
sarfettiğ; gayretler düşmanı yenecektir. 
Almanyaya karşı birleşmiş olan millet
lerimiz bu harp neticesinde medeniye
tin muhafaza edilmesi ve daha iyi bir 
istikbal lourulması müşterek gayesine 
ula acaklardır. 

------~-.~--------
Fransa va karşı deniz 

oblohası siddet-.. 

_ _._ 
Nevyork, 7 (A.A) - Unayted Pre

sin Londradan öğrendiğine göre lngil
terenin Fransa ve Fransız müstemleke
leri etrafındaki deniz yollarının abloka
sını şiddetlendireceği resmen bildiril
miştir. 

---~~~ea~--------

R usya son zaf e-
re kadar harbe 
devam edecek •Kuvvetli bir Rusya, Avrupada sul-

hun ve istikrarın bir şartıdır; bugfuıkü •---
harbin lngnterede geniş iı:ümai bir de- B Stalinin nutku ve in· 
iişiklik yapacağı kabul edilmelidir, bu • • • 
değ!sikliğin Rusyada da olacağı tabii- gWzler • Litvinolun 
dir .. • . Vaşington seftirllği .. 

ALl\IANYADAKI AKiSLER Londra, 7 (A.A) - Royter: Stali-
Stalinin nutkunun Almanyadaki akis· nin nutku Sovyet birliğinin .son zafere 

]erine gelince : Alman radyosu bilhas- kadar Alman taarruzlanna ~iddetle ve 
sa $talinin harp zayiatı hakkındaki ra- azimle karşı koymak kudretinde oldu
kamları ile alay etmekte ve : •Stalin, ğuna dair yeni itimat hisleri vermekte
İngilterc ve Amerikanın yardımlarından dir. ikinci bir cephe ihdası hususunda 
bahisle mukavemet ta\c;'}e ediyor. Nas- Stalinin yaptığı telmih büyük bir alaka 
yonal Sosyalizm her zamankinden kuv- uyandımış ve büyük Britanyanın ileri-
vetlidirıı demektedir. deki hareketine ait faraziyelere yol aç-

JAPONYA - Al\ıERiKA mıştır. 
Madridden bildirildiğine göre Trnns Londra, 7 (A.A) - Royter ajansı· 

Osean ajansı Japonyanın Amerika nez- nın siyasi muhabiri yazıyor: Livinofun, 
dine B. Kurusu göndermesinin ehem- şimdiye kadar Amerikada Sovy:etler 
miyetine işaret ediyor. Nevyork Herald birliğini temsil etmekte olan Umanskl 
gazetesinin Vaşington muhabirinin ver· yerine Vaşington büyük elçil~ine ıayin 
diği habere göre B. Kurusunun Amira1 edildiği teeyyüt ederse bu haberi Stalin 
Nomuranın yerine tayini ihtimali de politikası amillerinden ikisinin yeni bir 
vardır. Diğer taraftan Japonyamn Ka- tecellisi telakki etmek lazımdır. Çünkü 
nada elçisi de Vaşingtonda bulunmak- bu tayin evveli\ Sovyet Rusyanın birle
tadır. şik Amerika ile olan münasebetlerine 

Nişi Nişi gazetesi Japon - Amerikan ne büyük bir ehemmiyet verdiğini gös
münascbetleri hakkındaki yazısında di- terir. Her ne kadar Umanskinin bu va
yor ki : aBüyilk bir Asya hayat sahası· zifede muvaffak olması tabii ise de Lit
nın yarablması, muhasaranın yarılması vinofun milletler arası mahfillerinde çok 
Japonya için değişmez bir gayedir .. • daha iyi tanınmış olduğu şüphesizdir. 

Amerika ayan meclisi, ticaret gemile- Bu tayin, Lltvinofun maharetinden 
rinin silfihlandırılmnsını ve memnu li· Sovyet Rusyanın nasıl daha ziyade fay
manlara gidebilmesini meneden bitarnf- dalanmağa uğratışını isbat eder. 
hk kanununun bu husustaki hUkümle- ALMANLARA GELINCE 
rinin kaldınlmasını müzakere etmekt~ 
dir. Bu hükümler kalkacak o1ursa, bey
nelmilel bir komite kurulacak ve bu 
kom:tenin merkezi Vaşington olacaktır. 

ı Bu suretle geniş bir yük gemileri kom· 
binası vücuda getirilecektir. 

Berlin, 7 (A.A) -- Alman gazetele
ri eski Sovyet hariciye komiseri B. Lit
vinofun Sovyetlerin birleşik Amerika 
nezdlndeki büyük elçiliğe tayini haberi 
münasebetiyle, Rusyanın Amerika tarıı
fından yapılan yardımı az bulduğunu 
kaydediyorlar. 

Gazeteler umumiyetle Litvinofun ta
yini haberini tenkit etmişlerdir. Bu ta
ylııin Rusyayn fazla bir şey knzandırmı
yacaih kananti vardır. ,, 

---·---
"Alman planla-

rı tamamen 
ak·ıt kalmıştır" -·-"Sov vetler yıkılma~ 
mıştır, Sov yet bün
yesi çok kuvvetlidir,, 

B. H:essm vazi~esi ingi· 
!izleri kandırma!ttı .. 

Eu§ya çok tayyare, çok 
tank istiyor-

Moskova, 7 (A.A) - Sovyet üıtilfıli
nin 24 üncü yılı münasebctiy]e Sovyet 
Mec1isinin fcvkalfıde toplantısında bir 
nutuk irat eden Stalin düşmanın dört 
buçuk milyon insan znyintına mukabil 
Sovyct ordusunun zayiab 378.000 ö1üyc 
ve 1.020.000 yaralıya baliğ olduğunu 
söyledikten sonra ezcümle şunları da 
ilfive etmiştir : 

• - Dört nYdan beri kaynakları aza
lnn Almanya, ihtiyatları ancak şimdi 
tam verimli hale gelen Sovyetlcrden 
çok büyük güçlükler içindedir. 

Alman]ar bir buçuk, iki ay içinde Sov
ye'tler birliğini devirerek Ural dağları
na uzmıabileceklerini muhakkak surette 
ilfuı etmiş idiler; bu plfuı tamamen akim 
kalmıştır ... • 

B. HESSİN ESRARI 

B. Stalin, Hessin İngiliz politikacıla
rını Rusya aleyhine çevirmek üzere İn
giltereye gönderildiğinden de bahisle 
şunları söylemiştir : 

• - Hessin İngiliz politikacılarını 
Sovyetler aleyhine çevirmek için İngil
tereye gitmiş olması beyhude olmuştur. 

İngiltere şimdi Rusya ile müttefiktir 
ve birlikte harp etmektedir.. Almanlar, 
istihdaf ettikleri neticelere taban taba· 
na zıt netice almaktadırlar. 

HATALI HESAPLAR 

Kızılordunun ciddi bir darbeye ui:,'I'a
yınca ihtiHUler içinde kalarak çökeceği
ni samverdiler; bu hal Almanların Ural· 
laı-a kadar kolayca uzanmalarına yar. 
dım edecekti. Fakat Almanlar bir defa 
daha aldandılar.. İşçiler Kınlordularına 
ve Kızıl donanmaların:ı nefislerini feda 
etmektedirler. Sovyetlcrin uğradıklnrı 
uyiata uğrıyan her hangi bir memleket 
ml.ıhakkak yıkılırdı. Sovyetlcrin bu hfi
ileye bu kadar mükemmel karşı koy· 
ması bünyelerinin çok kuvvetli oldui'.,rıı
na bir delildir. A1manlnr mcmleketim:z 
dahilinde htç bir esaslı engele uğramı
yacaklannı sanıyorlardı. Fakat yanlış 
hesap yaptJlar ve aldandılar. 

bd ORDUNUN MANEVİYATI 

Ordularımızın maneviyatı Alman or
dularının maneviyatından üstündür. 

Çünkü bizim ordular kendi memleke
tini müdafaa etmektedir. Halbuki Al
man ordusu yai:tma için harp etmekte 
ve kendi davasına kendisi inanmamak· 
tadır. Çetelerimiz Almanların gerilerini, 
iaşe teşkilatını ciddi surette Uiciz et
mektedirler. Bizim ordumuzun malze
mesi ve iaşesi müemmendir, çünlçü ken
di topraklarında harp etmektedir. İşt~ 
bundan dolayıdır ki ordumuz tahmin
lerden daha kuvvetlidir. 

1Kt CEPHE 

---·---
Kızıl ordu Mos-
kovada ~eçit 
resmi yaptı 
---·---ST LIN NUTUK SÖYLERKEN 

ALM f~ T · YYARELERI AKIN 
TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU .. 

Moskovn, 7 (AA) - Moskova için 
yapılan muharebenin bütiin şiddetle 
devam etmesine rağmen ilk te!>rin ihti
lalinin yıldönümü münasebeti;le Kızıl 
ordunun ananevi geçit resmi bugün 
Moskovnda kızıl ordu meydanında ya
pılmıştır. Başta. Sovyet piyadesi olmak 
Üzere bir l§Çi taburu, süvari, motörlü ve 
topçu geçit resmine iştirak etmi~lerdir. 
Kütle hnlindc her neviden tankların ge
çişi yarım saat sürmüştür. Bu esnada 
Sovyet tayyareleri hükümet merkezini 
düşman tnyynrelerine karşı koymak 
için uçmnkta idiler. 

Moskovn, 7 (A.A) Radyonun 
bildirdiğine göre Stalin dün gece nutku 
verirken Almnn bomba tayyareleri Mos
kova üzerine bir akın tc~bbüsünde bu-
lunmuşlardır. Spiker görülmemiş bir 
şiddette bir baraj ateşi açıldığını söyle
miştir. Tehlike işareti Stalinin nutkunu 
dinlemek için yapılan toplanhnın sonu
na kadar devam etmiştir. 

----------~-.~-----
Son aylarda Milıverin 
Akdenizde gemi za

yiatı pelı çok _ _._ 
lskenderiye, 7 (A.A) - Britanya 

Akdeniz filosu ve orta prk hava kuv
vetleri düıman gemilerini ıÇok büyük 
kayıplara uğratmışlardır. lskenderiye 
bahriye makamları tarafından neşredi
len bir listeye göre üç buçuk ay içinde 
mihver devletlerinin top yekun 339 bin 
tonilatoluk 86 gemisi batırılmış ve top 
yekun 2 ı 7 bin tonilatoluk 61 gemısı 
hasara uğratılmııstır. Yalnız ilk teşrin 
ayı içinde 86 bin tonilatoluk 24 düşman 
gemisi batırılmış ve 5 4000 tonilatoluk 
1 1 düşman gemisi hasara uğratılml§hr. _______ ___,,.,.,.,,_.,.,.,._ ________ ~ 

Amerikada in-
firat siyasetine 
vedaa do~ru 

Rus inkılabının yıldönümü 

Ankara Rus elçiliğind 
bir ziyafet verildi 

Ankara, 7 (A.A) - Rus inkilflbmm 
yıl~~!.1.ümü ~ünasebetiylc Sovyet biiyük 
cl_çıhgınde bır çay ziyafeti verilmiştir. 
Zıyafettc BnşvekiJ Dr. Refik Saydam 
Hariciye Vekili Şükrii Saraçoğlu, büt~ 

Vekil1cr, Riyaseti Cümhur Başyaverı 
Kor diplomatik, yerli ve ecnebi mat 
mümessilleri ve dfivctliler hazır b 
muştur. 

~~~.,,~..-o"'~J.)CCC~JOCo:ıooooccooooooooooC)O!"°ırı 

Millet Mecı·si dün toplandı, y 
ni mebuslar and içtiler 

. Ankara, 7 (A.A) - Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında yeni 
çılcn mebusların and içme merasiminden sonra meclis encUmenlerl seçimi 1' 
pılm1ştır. Meclis Çarşamba günü tekrar toplanacakbr. 
:cccce~~.,,.,,..cc~c=aı::ı~cco 

Balta limanında bir fab-
rikada 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Bu akşam 
saat 20,15 de Balta limanında Sait Ha
Jim paşa vereselerine ait ve Riza adında 
bir zatın tahtı isticarındaki fabrikadan 
bir yangın çıkmış, çok kısa bir zamanda 
süratle genişleyen ateş binayı tamamen 
istilA etmi§tir. 
Yangın mahalline Beyoğlu, İstanbul 

ve !stinye itfaiye grupları yetişmişler 
ve ateşin söndürülmesi hususunda can. 
siparane faaliyet ve mesaiye rağmen 
yangın 3,5 saat devam ettikten sonra 
ateş bastırılabilmiştir. 

vaneın 
Fabrika mildürli Fuat, birden blrt 

rafı sarnn alev ve duman sütunları 
sında yanmak ve boğulmak tehlike 
maruz kaldığından kendisini 20 Jll 
yükseklikten aşağı atmış ve bu 
neticesinde vücudunun muhtelif ~ 
cinden tehlikeli surette yara1anmır 
Diğer taraftan yangın sırasında · 

de bulunan işçilerden üç kişinin ak 
lerinden de henilz kat'i bir maIUınal 
naınamıştır. İtfaiye grubu yangın Y 
de enkazı kaldırmakla meşguldUr. 
rika tamamiyle yanmıştır. 

lstanbulda bir aile 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Bugün 

{dün) Vefada bir aile fAciası olmuş bir 
koca, kansını ve !şıkını bıçakla yarala
mıştır. Vefada 8 numaralı evde oturan 
Tahir adında bir zat, bir müddet evvel 
ticaret maksadiyle taşraya gitmiş ve ka
nsı Serveti annesiyle birlikte evde bı
rakmıştır. Tahir bugün (dün) karısın
dan habersiz şehre dönmüş ve eve git
miştir. Kapıyı anahtarla açan koca, ya
vaşça merdivenleri çıkkrken yatak oda
sında bir takım sesler ve fısıltılar duy-

muş, birden bire kapıyı açınca 
ve A.şıkmı çirkin bir vaziyette g8J111 
büyük bir Asabiyete kapılarak bı 
çekmiş kansına ve Aşıkına hücuın 
rek her ikisini de vücudunun nnıb 
yerlerinden ağır surette yaralamışW' 

Hadiseyi müteakip Tahir zabıtaya ııı 
racaat ederek vak'ayı anlatmış ve 
lim olmuştur. Yaralılar tedavi alt 
alınmıştır. # 

Vak'a etrafında tahkikata devam 
mektedir. 

Türkive ffÜreş biri11cilili eri 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Türkiye gU reş birineiUk mUsabakalanna bu ak~ 

Beyoğlu Halkevlnde başlanmıştır. 14 bölgeden gelen güreşçiler müsabak;J; 
:iştirak et.mişlel'd.ir. Nihai milsabaYJara Pazar gUnU başlanacaktır. _J 
~~~..ıOOOOO!X:~~~~JJ"J"J"'J"~J"J"JOOOOOOOOU 

Makineye · Atlan~ikte yeni' 
Ayan ---m-ecli--:ı-in-lirat si· V erİ)İrken den ~emİ)er 
yaseti hakkında kat'i ı - ı ı x 
karar vermek üzere lnı!'İliz ba~veki- battı 
Nevyork, 7 (A.A) - Mr. Vernon ~ Nevyork, 7 (A.A) - Asosyeted 

Vorld Telgram g02etesindc yazdığı blr ıı• mu•• hı•m bı•r DU• bildiriyor: Nevyork deniz mahfUJe 
makalede, Amerika ayan meclisinde 
gayri tabii bir hal mevcudiyetini gizle- cöre İngiltere hesabına işleyen bir ~ 

k d d A t k • t tt• vcs petrol gemisi Atlas Okyano~j, 
meme tc ir. Ayan meclisi tim i me- U Jra e J şimalinde seyir eden bir kafile i~IJ"'. 
rikanın infirad politikasından aynlmak 
lazım gelip gelmediğini tetkik eylemek- Londra, 7 (A.A) - İngiltcrenin §imal batırılmıştır. Vapur Teksasdaa ln 
tedir. reye gidiyordu. :il' 

doğusunda bir yerde nutuk irat eden Bu arada bir çok başka yük geıtP'-
Bit~raflık kanununun baslıca hüküm- başvekil Çörçil bilhassa şunları söyle- ri in de b t ıld v b"ld' "lm ktedir 

lerinin ilga edileceği söylenmektedir. ...,;rl;.. •• fngı"lız" mı'lletinın· azını· yenı"l,,._ n a ır ıg, ı ırı e · tfl. ~...... ...- Nevyork, 7 (A.A) - Cingel Pr.inS :t.11 
Amerikanın infirat politikasından ay- mez. Ne şiddet ve ani bir dm-be ne <le törlil lngiliz gemisi cenubi Atlan~; 
rılması, bazı ayan aı;aSJ tarafından bir uzun sür(,lcek bir sinir gerginl!ği taki".> torpillenmi§tfr. Mürettebatı ölmllş~v
nruret olarak mütalea edilerek müda- ettiğimiz yolu değiştiremez. Bu harbe 
faa edilmiştir. lnfiratçılann Hitler poli- sürüklenmekten kurtulmak için hiç bir 
tikasına yardım ettikleri bile ileriye sü- memleket bizim kadar gayret sarf~mc· 
rülmüştür. h b km 

Halen Avrupa kıtasında Faşistlere infirat politikasından aynlmak sure- miştir. Fakat bu ar :n çı asına se-
karşı mücadele edecek bir İngiliz veya tiyle Amerika, Japonyn ve Almanynya bebiyet vermiş olanlardan bir kaçı yük
Amerikan cephesi yoktur. Almanya iki karşı hattı hareketini tayin edecektir. sek perdeden sulhtan bahsedecek olur
cephede harbe mecbur değiJdii. Bunun l;ıgal alhndaki memleketlerde rehi- larsa bizi harbe devnm için çok istekli 
için bütün kiıvvetlerini k:ırşımıza çı- nelerin idamı, yeni işgaller ve Rusyaya bulacaklardır. 
karmıştır. Fakat Avrupa kıtasında ikin- taarruz meselelerinin derin akisleri Mister Çörçll ge.çen harpte kendh;i
ci bir cephe çıkma.si - ki çok yakında bu Amerika efkarını meşgul eylemekte ve ne harbin nasıl kazanılacağını sık sık 
cephe kurulacaktır - vaziyeti çok değ.iş- hatta dü§ilndünnektedir ve bunu yapon sorduklarını ve bu suale sarih ve ikna 
tirccektir. adamın ne kadar tehlikeli bir şahıs ol- edici bir cevap veremiyeceğini hatırla-

duğu anlaşılmışbr. Hitler ya kendi sis- dığını söylemiş ve sözlerine şöyle Cl'.?· 
TAYYARE VE TANK AZLI(;I teminin, yahut ta demokrasi sisteminin vam etmiştir : Elimizden geleni yaptık 

l d di d kı ortadan kalmağa mahkum olduğunu ve dalına daha iyis!ni yapmağa devam 
Tayyare erimizin a c · az ır, tan a· ettik.. Hatalarımızdan ve geçır· diguimiz 

Al ı t nkı d k U.. beyan ebnistlr. Bu doğrudur. 
rımız ınan arın a arın an ço m - -· imtihanlardan ders aldık , felaketten is-
kemmeldir; bununla beraber, bunların 
sayısı da Alman tanklarmın sayısında:ı ALMANYA VE HASIMLARI tifade etmesini bildik, tebelliir etmesini 
kat kat azdır. bildik. Biz vazifemizi yaptık ve uzn1: 

Avrupa memleketlerini boyunduruk istikbal değil, fakat önümüzde tebel1ür 
Almanların elinde şimdi Çekoslovak· altına aldıktan sonra Hitlerin adamları eden vaziyetleri göz önünde tuttuk. . . 

ya, Belçika, Hollanda ve Fransa tank emperyalist ve yağmacı bir parti haline Harbi dünyaya zorla kabul ettirenlerin 
fabrikaları da vaı-dır. Bunlar olmasaydı. gelmiştir. Bunlar lngiltere ve Amerika- harp meydanlarında silfüılarını bırak
Sovyet ordusu Almanları çok çabuk yı yahudi plutokrasisi ile itham ediyor- tıklarım ve merhaınetle biiyük mali yar
bozguna uğratabilecekti. Bunun için lar. Fakat bu memlckct1erde hiir mües- dımlar dilendiklerini ancak bu sayede 
mümkün olduğu kadar fazla tank, mo- seseler, hürriyet ve bir parlamento gördüm. 
törlii silah yapmaj,zız. vardır.• Bugünkü harbe temas eden İngılız 

• -•WWWIRFıllltn•m•m::ma•mmaıaıırıı mm;:ı:;:ıwm••••••.._\r. başvekili sözlerine devam ederek şöyle 

Bu kombina mucibince her memle· 
kete ait nakliyat gemileri bir elden ida
re r-d"lecek. gemilerin süratlerine göre 
is görmc-leri temin olunacnktır .. Bunun 
mühim neticeler temin edPecği söylen
ınekt«.><lir. Kafileler arasında bulunan 
süratli gemi1er, kafiledeki en süratsiz 
gemilere göre yol aldığından bu sürat
lerd n istifade ed•lemiyordu. Bu kom· 
bina saye inde süratli gemilerin süra
tinclt"n "<;tifade etmek kabil olacaktır. 

EL HAMRA SiNE 
BUGVN MATİNELERDEN İTİBAREN 

vıstm: y AHUDİ ALEYJITARLl(;I 
Vi iden ~elen bir habere ~öre işgal 

oltındaki Fmnsnd:ı ynhudiliğe kar~ı 
bazı 1 a ... ~ı .. r vl'rilmiştir. Bu karnrlnra 
na7.aran lır ticaret müessesecıinin her 
hnn ı bir 'ah udiye de\'Ti ancak mahalli 
valınin rr ii: nade ine ist'mıt edecektir .. 
Fazla nuı' imat verilmemiş olmakJn be
raber. bu kar. ıın işgal albndnki Fran
sadn '. hud kre kaı 1 bir harC'ketin baş
lan ı od 'iu c;anılm1ktadır. 

Nn11kr l nrı n evvel bir çok Alımın 
y. ıcl c;" ı Fr. n • va gitınei?<' 'cbaı- ct
mi\ idi. Btmlar Frnnsadrı bazı müe"se
H1uı atın a1mnkta idilE'r Fnkat şiındı 
bu da. va 'ilerin müsaadesine ttıbi tutul· 

NORMA SHEARER-JOAN GRAVFORT 
ROSALiN ROUSSEL 

GİBİ 3 Bt1YÜK ARTİST TARAFINHAN İBDA EDİLMİS, SENENİN EN GÜZEL, EN EtLENCELİ VE BİR ÇO 
TABİİ RENKLİ SAHNELERİ IlAVİ, l\fÜSTESNA BİR SANAT ESERİ OLAN 

KADI AR .ft .. RASINDA 
ZARAFET, GVZELLİK. VE RASTANBAŞA BİR MODEL, SANAT VE MODA $AUESERİ İ<'İLMİNİ ARZEDECEK 

TİR .. nu FİLİM y ANIZ KADIN ARTİSTJ.ERtN İ$TİRAICİYLE ÇEVRİLM1ŞTiR 
AYRICA YALAVA F1Ll\Iİ 

SEANSLAR: 1.30 - 4.00 - n.30 - .. 9.0~ .. CUMA~TESİ VE PAZAR 11.00 DE BAŞLAR ... 
HER GUN iLK MATiNE U C U Z SEANS .. 

' n1nk ıırrt"•·lp f~h~tt edil~~ demekti~. ~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~D~~~~~~~~~~~~ma~e~~~~~~~·sm·~~~-~·~~~r~~~·~-~~ 

demiştir : Şimdi bütiln bunlara yeni
den başlamak mecburiyetindeyiz. Ba
uın bu zarurete neden dolayı katlanmn1t 
lt\zım geldiğini kendi kendime soruyo· 
rum. Almanların korkunç ve şeytant 
mi1itarizmini zincire vurduğumuz hal
de bugün onun yeniden dirild!ğini ve 
Nazi istibdadı şeklinde ve daha çirkin 
bir vaziyette ansızın karşımıza çıktığını 
görüyoruz. Acı fedakflrlıklarla dolu mü
cadelede ilztintüye acı feclaknrlıklarfo 
dolu uzun bir savaşa bir kerre dnha 
karşı koymak mecburiyetindeyiz.. Bu 
mücadelede üzüntüye kapılarak cesare-
1im!tl kırmamalıyız. Eğer biraz basirC't 
ve sebat sahibi olsaydık bugiin bu va
ziyette karsılaşmak mecburiyetinde asl:ı 
kalmıyacaktık .. Bununla beraber şimdı 
ileri gitmeğe azmetmiş bulunuyoruz. 
On beş ay evvel yapyalnız kaldığımız 
zamanda mUcadeleye yine kat'i olarak 
azmetmiştik. O zaman bütün diinyada 

hürriyetin yegane s!lAhlı müdafii ol~ 
biz kalmıştık. Fakat elimizde hemen;. 
men silfıh ka1ınamıştı. Vakıa Dunk ~ 
teki ordumuzu kurtarmıstık. Lakin JJ 
ordu bütün teçhizatından, silahla~, 
mahrum olarak dönmüştü. Bu acJlP~ 
ve kendilerine ayrılmaz bir sUrt ır 
bağlı olduğumuz imparatorluk rne~ 
ketlerinin dışında kahın bilttin rne~ 
ketler mahvolduğµrpuzu zannetrı'lJt 

ve hesabımızın görüldüğiine hil~ 
mişlerdi. Fakat hiç sarsılmadan ve .. "J 
taraftan bizi saran tehditleri ~ 
ederek bu karanlık ve tehlikeli de ı;;; 
atlattık ve tekrar kendi mukaddera...-.J 
zın efendisi olduk. Şimdi artık 1?. 
değiliz. Avam kamarasında da si>Y~ 
ğim gibi sarsılmaz a7.mimizle düşıtl ~ 
cinayetleri diğer büyük milletlerin ~ 
Z:m safımızda yer almalarını temin ~ 
Bu büvük milletlerden biri bet~ 
kudretlyle harp etmekte ve çok Jl'I. ~ 
neticeler almaktadır. Diğer bir bil t 
devlet de Atlantikin öbür tarafında ıt'J 
cacleleye devam için muhtaç oldu~tl' 
her şeyi verebilmek için büttin ga~, 
ni sarf ediyor. Bu miUet bu gayr<'tle el' 
neye mal olacağını hesaba katmada~ 
lışmakta ve gemüeri ile gemicil:.~ 
maruz bulunduğu tehlikeyi hiç dU ~ 
memektedir. Bahsettiğim memlel<~ 
vapurları Okyonuslan aşarak mnlı~ 
getiriyor ve bu malzemenin geçroe-,_ 
mani olmak istiyen düşmanı yere . " 
mek ve boğmak için bize yardı~ cd1Ş, 
Simdi iyi arkndaşlnrln bcraberız. "/ ~ 
muz ne kadar uzun olurı:a olsun st;t 
ederek daima ileri gidecpniz. ~ol?Y 11,r ve ucuz bir zafer elde edece~nüZ ~ 
kında hiç bir zaman teminat verrtl )il' 
ve ac;la büyük haval inkisnr1arı ve i'
tnlarla knrsılasacağımızı söylC'dirıı· ıeıı" 
kin adamızda her !?eyin en nihayet İel!. 
mizc döneceğ!ne eminim. Dünvn. ~ 
her şey daha iyi olacak ve tarih hıc; ~ 
medcn biitün beşeriyete ömek ollldıt" 
ve zahmet çekenlere şerı-f tacı geY 
cektir. 


