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,..Ş_E_R~İ~R--11-A--B-E-*•_c,_L_E_R_:i-.. Daha çok 
yetiştirrı ek! 

TARİHi ROMAN 

-- Masallalr, benzin verinde! 
---- - ------

Geulaerll ltcınıın, Dervf$ Maltmut!un yanalıları~u 
Jıı,.rnızı elmaya IJenzetlyoPda.. 

Turistik JOllar ---·---Vali inşaatın 
tesrii için 
emir verdi 

~menlerin feFfilti çalışmaları 

Iskin davası lznıirdehal
ledilnıiş sayılabilir 

--ı2-- -·-
Sabret, ~ SUUI gelecek. Söylediiiın ım yüzlerine caldıkları allıklar gibi sah- KCIPfl]Jtllle l'•llfill ,.,. Göpnenlere ulldyedlnizde '42 eu Del'llndf, Cll'Sa, 
\rakit- anlarsın. Yirmi dakika kadar ora- te değildir. Siz bu sözlerimden sakın ,,,.,,,,,. et111el llftfrffeeelr.. lıeıeede Pe 2214 IHlf Pfl ltayıHllll .t~.--.._._ 
'd8 ya kaldık, ya kalmadık .. Taş odanın alınma ınız. Ben sm değil. hani çirkin- . . --.-......-
Clemir k•nm birden bire ~lar. Mai- liğini Je bayatlıtmı bir takım boyalarla Vali dün refakatinde vila.yet turistik ks;n ~. ana~na ~. ede- 942 göçmen evi inta eclilmif. bunlar 
yetincfelli aseslerla birlikte Ziilfikar afa gidermeğe uğraşan yaşlı, azgın acuze- yollan müdürü bulunduja halde K-.. re ~ y~nde iskan ~bu- ııelit aırui.Yle göçmealere tah.ia eclil
UçUncll defa görüudü. ler yok mu? .. işte onları kasdediyorum. yaka ve Bornova turistik yo1lannı tetkik lul~ terfihi için. ~ap.Lm miftir. Ayn:a fzmire ııelea g&;men}ere 

Fıtkat benim arı:lilyışıma göre bu be- Kırk bir kerre mapllah, siz de benim ve teftiş eylemiştir. ça • m~ ~~~ v~. ~- lüzumu kadar arazi Ye ey inp eylemek 
;rjflelfn aiPti bu sefer çolt bozuk- görü. gibi yilzfuıüzil boyamağa hiç de muhtaç Karşıyakada.k.i turistik. yolun beton 1.8.yet iskan miidurlugu bu göçmenlerın. üzere arsa. bir çoklaruaa da _. ineaa 
nüyordtı. ~ inşaatı ilerlemelatadir. tapatıa kıt mev- yerlettirilmeleri. toprak. ev Ye çift hay- için kereste verilmittir. 

Evet. işte hiç yanılmamışım... ~ Mahmudun bu apaçık istihzası simi bastırmadan ikmali için icap eden vanı ..t.ibi olmalan için büyük bir gay- 2214 bat çift hayvanı göçmenlere da-
Zillfikar ağanın verdiği işaret üzeri- .Mehparenin o kadar hoşuna gitti ki direktifler verilmiştir. r-;.t aadetmif Ye muvaffak olmQftur. ı .. iatılmJJbr; 

ne asesler hemen Arabın Ustüne çullan- genç kız mini mini ağzını kaplıyan teı- ----- ~1:' da ... lzmlrde l.al eclilınit •Yala- lzmirde yer.fettirilen göçmenler tim-
dtlar ve onn yere yat!l"dılar. Bu sırada beailmil göstermemek için dudak1annı KaralHll'llft H""891 bılli. di villyetin muhtelif kaza ve köylerinde 
Şeyh Salim bir kedinin pençesine düşen wrmağa mecbur oldu. Fakat Cevherli "ı-· SdJaat yeki.Jetinin verdiği talWaatla ey bark aal.ibi olmUf)ar Ye .ifierln.1 iler-
ir:i bir fare gibi Cl)&k rıyak haykırmağa hanım pişkinlil(e vurarak bu kinayeli Sıllltat meınurhrğu lzmirin muhtelif kaza ye köylerinde leterek mü.t.Nil 1'ale ırelmitlenlir. 
koyulmuştu. sözlerin a!ıl manasını anlamamazlığa Ç><~:;::,.<:><::><::::.o<:::><:::::...r:;:::;.-<:>~~~~~:::.<::><:::::~-<:::>-<:><::>-ı;:::,..c::::..c;~;,.<:;.;:;;~~ 

Hiç aman ve zaman vermeden, herifi ~di ve Wı birdenbire deiiştirip c:ıenriş Eceabat seyyar sıhhat memuru Naı:- Be d •• ~ırta ba~ırta orada hakladılar. Mahmuda dedi ki: mi Bostancı Karaburun kazası seyyar r~am.a 8 2uzel b&CArİ)er 
· Bu müthiş manzarayı sindiğim köşe- _ Ya bizim sana havale ettiğimiz 0 iş sıhhat memurluğuna tayin edilmiştir. y-
den seyrettiğim sırada korkudan dama~ ne oldu? Bu mesele ile hiç meşgul olma-

t.randald b8tUıı bnm kup kuru ~ dın m·" rerııa. Ulyin l o k 1 b. ı 1 
Clilial snıer gibi oluyordum. Araptan l .rngi iş sultanım?.. o u 10 ası yo ar 
sonra sıranın bana geleeefini tahmin ef- - Canım, anlıy&rruıdın mı? .. Hani biz . Kuşadası hükümet tabibi Dr. İzzeUin ' 
tilim için kalbim f1 • atıp durmakt<" .'eni, Tayyarzade adında bir delikanlmın Önden 60 lira maaşla HakkAri sıhhat ve 
idi. ahvaline dair t:ahküat icruma memm lçtimal muavenet mUdUrlüğüne terfian k •• •• ı J d 

Hele Yarabbi şükür .. Bereket versin. etmiş d~ mi idik? Ne çabuk unutu- tayin edilmlştir. ve opru er yapı l 
llo ildnel tahminim. birincisi gibi clolru yorsun!. Yazık derviş Mahmud!. Sen es- "" -
ç:tknwdı. Yoba Sultanım, işte Derviş kiden böyle dellldin... Yoksa kırk gUn YAYLA KOTO 
Jıılahmudu fimdl karşmızda göremezdi- hapiste kalıdtlm için birdenbire be7nin 
niL.. mi sulandı ayol?.. Olnıla ötJ•etmenBği 

- Köprilltl Vezir, sana hiç bir §eJ' Derviş Mahmud hemen itiraz etti : N lıd ~-"' -L.-'L. --'-' ~--ı 
~ mı'L DiJe Gevherll hanım Der- - ~ beni af buyur sultanım... ar ere ıw.yv ~una ~ "&"~ 
:t'if lla~uda mrdu. . . . Birdenbire aklıma ge_Lhememi§tim. B:. Muhittin .~ullu ~ : Yay_:ı. 

- Sözlerimi daha bitirmedim.. Bir az Sizin bu Tayyarzade işini ben çoktan köyü okulu ölretmenliiiııe tayın edil· 
Uba sabrederseniz bunu :la anlarsmt2. hallettim. Fakat koca Köprülünün kulu- miştir. 
~ Şeyh Salimin kannı itmamdan nuzu zmdana attırması üzerine bütün 
sonra herifin cenazesini altp oradan ay- di~er meseleler gıöi bu iş de yüzüstil. 
nlıblar. kaldı. 

Demir kapmm kapanması üzerine taş Cevherli hanım elektrik ceryanma 
odanın içinde yalnız kaldığımı anlamak- tutulmuş gibi, oturdu~u yerd: seri b:r Karşıyaka Halkevinde iki ay devam 
ta gecikmedim. ~!.rel k~ı ybaptı. 'V_ e kitö~.tira~b.ateşd il~ yMananh eden ikinci daktilo kurslarına 25 bayan 

Btlytlk bir ihtiyatla ve hiç ses çıkar- ı;v.c. eruu ır proıe r gı ı ervış a - d t · ıl · ühanda 18 ha 
madan sinsi sinsi ilerledim ve kapmm mudun üzerine çevirerek : evam e mış, yap an ım . . -

KöylePl11 asf'lleşt•Dnte si etPafındald muoafla· 
lııyetll çalqmalar deuana edlyOP_ 

Bergamada her sahada çalışmalar 
normal surette devam eylemektedir. 
Bergamanm T erzl Haliller, Keranlı, 
Demircidere, Okçular, Karatekeli, Işık
lar, Hamzalı, Oeğinnencieli, Paşaköy 
ve Olacaklar köylerinde ın.a edilen 1 O 
ilk okul binasının açılma merasimi ya
pılmıştır. 

Aynca Berıramanm. Turanlı nahiye
siyle Bölcek. arumda inta edilen bq 
kilometrelik yolla T uranıl nahiye mer-

kezi ve kaza merkezi arasındaki 26 ki
lometrelik yol üzerinde lnp. edilen 1 5 
kilometrelik kaldırsala yol Ye hu yol 
üzerinde sekiz köprü inşaatı ikmal edil
mistir. Bunlar da meuaim1e açılmıştır. 

Bir halk odası da inta edilmiştir. T u
ranlıda iki su havuzu. asri çamaşırlık, 
aari hela ve betonarme kanalizasyonla 
Kozakta Kara•eliler kaprüMi, Beşeltaş 
köprüsü ve Bozalan köprüsü de lata 
edilmi§ ve açılmljtır. 

)"anma yaklaştım. Kapı çok sa~. top _Hiç bu iş yUzilstii bırakılır mı? de- ~filc;1uv~:fak ~muş ve kend:lerıne ser· 
mermisiyle bile yıkılmıyacak bir dere- di, ey. neler yaptın bakalım? .. Bu Tay- A ~erıdm . .. . d u Amerilıan vapurları Alma I 1.. . 
cede metin görünmekte idi Aynı zaman- yarzade nasıl bir genç? .. Onu kandınp ynı ev e. amator resım ve man o n ' n ara ROTŞl yenı 
C:la arkasından hem sürgülenmiş. hem buraya getirebilecek misin? kurslan, fakır ve . ha;>~. vatan~larm ·ıah/ d / h k b L. 
<le kilitlenmiş bulunuyordu... _ Sultanım bana ne emir ettiler de muayene ve tedavılerı ıçın de hır mua- il an iYi f l!Or cep e açma QrıSl 

Bu vaziyet karşısında büvük bir ümit- §imdiye kadar yapmadım? :Eğer hap&e yene odası açılmıştır. Doktor Sü~eyman - BAŞTARAn 1 tNcl SAHiFEDE - - BASTAKAFI ı İNCİ SAHİFEDE_ 
siz111e dOşttlm. Artık benim için hu me- girmeseydim Tayyarzade çoktan yanı- Çullu tarafından her cumartesi gunil sa- sunlan bu kanuna karşı şiddetli muhale- ne cliwüadiiii mnılanca tqilis ....., 
zar gibi karanlık yerde mahpus kalmağa nrzda bulunurdu. at 14 - 16 da hastalar kabul ve muayene fet göstermişlerdir. Bu sebeple, reylerin aıılıeri projeler l.eldrmda fikir bepma-
btlanmaktan batka yapılacak hiç bil" Ah efendim. bu işte pmım beııa pek edilecektir. tasnifi heyecanlı ve hazan da facia hali- elan çekinmif ve wlece fUD)an IÖyle-
J§ blmamqtı. bOy{lk bir yardımda bulundu. Ta}'7U'- ~ ~ muhtaç ~ okul. ni alan milzakerelerden sonra yapWnı.ı. melde iktifa elmittirı 
-~•~ Derviş Mahmudun zade ile beş dakikanın içinde ahbap olu- ~r:, v:_~~ebesinden 48 kişiye 280 tır.. - tnıilizlsin plıam Wr d·;&ıı caıi 
_....u 7~ &e.ti: verdim.. Hattl buraya gelmesi içinken- ~~· Projenin Ayan meclisinde tadil edi· varda-. O da bu harpte Hitleri majlUp 

- Ya -1er- te1aar gelip aenl de disinin alzmdan s& bile aldım. • Jen lasunian. mlizakerc edilmek tael'e etmek için m~ .,_..._ .._ 
Şe,11 S-11mln gittilf. yere JODamala te- Fakat ne çarekl bquna işte bu muai- B. J.....U Balıln YCll'flal' tekrar mcbusan metlisioe gehniştir. Ka- reket etmekten ibmeltir. Be lııaıpten 
~ etBelerdl. o zaman balla nice &et geldi. Kırk gQn zmdanda bpaiı kal- aun Jayihasınm. yeni şekli Amerika ti- aynhmık mıeuau llaılm deiildir. ~ 
ohmlu! Yine Allaha fOk:ret 1d itte lap dım.. Her ne bal ile, geç olsun da gQç ol- Evve1ee İzm1rde vulfe g&mtlf olan eanıt ıeaıileriae muharip memleketle- lerimizi en ziyade tesirli olacak .,.._. 
~ 11almıuyonun_ masm... Nazilli ddnd smıf emniyet lmirl B. la- rbı ticaret limanlarına ve harp bölgele- tekıifine mecburuz. Bana da .... ,......_ 

Jan. Bu zmdmıda ne yedin. ae içtin! Siz emreWktıım .oma Tayyarollunu ma!l Halda Vardar İzmir emniyet mtl- rine Prmek hakkını da vermektedir. mlarm tawsl7elaiue SÖN pp• ' icap 
Onda ~ glln bJdılmı hesap ettin ml? bu gece ıerdele komak benim için it- dUrlqU. bdrosuna tayin edilmiştir. Evvelce mebuslar tarafından kabul ..... 
Şbnıdl DUd oldu da ondm JÜa7ı 1rmı- dea bile delil sultanım... Melene bu edilen metin ticaret vapurlaruıın. )'alnız ALMANYA VE 
~muı°'b?. Tanarzacle benim çok~ bir ahbaJn. ZABl'l'ADA silAhlandırılmasına müsaade ediyordu.. PtµCLOBIYET 

- glbıde lr ölOn yemek ftl\oo mm evlaclblı deiilml im.iş .• _ Fakat Ayan hariciye komİsyonu Amerl· Bitlerin bir 1ene ~inde mailüp edile-
mele ı..ıaaıı.r. Her ıtln bir tadi için- - atiiUDI - lcan ticaret gemile . . ık denh:lerd c:eii baklanda StalJn twfmdan Yaku 
a. Wra m ile bir kuru somun, bir kaç * 8 h . • t lstedikl d rmın aç e hı-~ lberinde mitalea Jirit-
tane siyah zeytin getlrlyorlardı. 1TtZAR - Diln çıkan tefrikamızm 8Sm8 &De IS 88YO- bul deri ky~ dolaşmak ul~ ka- anekten B. Ath çeldıunİf ve tö,.le de-

Tam kırk giln kendimi riyazete çek- birinci bendtnin 13 ncU utırmda başlı- d b• J e ~re tedb" un~şüm sulunü arttır- mittir: 
tim. Medelfm derrişltk ol~ için esa- yan ibare (Şirret arap koynundan eski 0 ll 0 8 1 r Y 8 ra 8 ma mı.:r· ~ !:....u da an aQlkla· - Ben biç bir uma kehanette ı.. 
sen evvelce de çile doldurmu~. Fa- püskU bir çok kA~ tomarlan çıkardı. ba•d•ISAal• oldu L:. taarruzdflY .w.-uo muhribine yap· •• ,..... 
kat bu defa çektiğim çile bana öneekin- Bunları ortaya saçtıktan sonra öfkell bir , 0 iha . an. sonra alınmıştır:. . Bundan ıonra başka bir mevzua ge-
den daha güç geldi. Çok şUkür hele bu- sesle bagınp çagırmağa ve sadrazama LAy şundi mebuslar mecesındedır. çen laııili.z mülıimmat nazın sözüne töY· 
nu da atlattık... ' karşı çıkışmağa kalktşmasm mı? ) ını- • • HUkilmet li~L:,~ tadil edilen kanunun )e devam etmiştir: 
Slldnızam benim hiç bir g(lnahım ve retinde olacak iken sehven noksan dizil.. Basmahane istasyonund<t bir yarala- kabul edilecegı mUtalAasmdadırlar. - Beynelmilel iş bürosu kongresi 

kabahatun bulunmadığını anlamış ve mi.ştir. Bu Janlqı özür dileyerek düzel- ma vakası olmuştur. Dinarlı Ştıkrll oğlu <:~ mebuslar medisl ticaret gemile- muvaffakıyetle neticelenmiftir. lngiliz 
tahliyeme dair emir vermiş olmalıdır ki tiriz. Ali İpek ile Yusuf oftlu lllelımed Mani- nnm siJAhlanmasmı 138 muhalif reye murahhaı lıeyeti, orta Avnıpanm kücük 
alin zındımm kapısını açtılar ve beni ser- -·- sadan lzmire gelmekte olduklan sıra- karşı 257 reyle kabul etmişti. devletleri, Polonya, Yunanistan ve Çe-
best bıraktılar. Kafesden kuş salverir YlfJ flaPfll"° ftCIZIPI da trende kavga etmişlerdir. Kavga bir ko:ılovakya murahhaalan tarafından ya-
gibl kulunuzu azad ewıer... ,,_ hayli ıeniflemif, fakat trende 1oıeuJar... Sov yeti ere göre .,ılan teklifi büyijk memnuniyetle karı•-

tşte başıma bu kazanın gelmesinden CezaiPcle.. dan bazılarııwı müdahalesi üzerine ka- _ BAŞTA&AFI 1 INd SAHİFEDE • lamıştır. Bu istikbal için hayra alamet-
ötilril, ziyaretinize gelemedim. sultanım. Vişl, 8 (A.A) - Harbiye nazın ıene- panmıştır. tir. 

Cevherli hanını bu sefer de derviş ral Hudsinger cuma gUnil batı Afnb· Yolcular Basmahane istasyonundan g&termiştlr. tNGtLTERE VE AMERtKA 
M.ahmuda takılmaktan ko!!ldisini ala- slNIMa Cealre ~ ve onula ımenl çıkarlarken Ali tpek, bir çakı ile Meh- Sovyet çeteleri muhtelü yerlerde düş- Harpten eonra deYamlı bir ..n. b-
madı: VevP"ant tarafından karıula~. medi sol bilgrilnden ağır surette yara- manı izaç etmekte ve düşmana ağır ka- nı1maa ic?n lqilis camla. milletleriyle 

- Kırk gün riyazet çektim, çile dol- SİNGAPUODAKf lamıştır. yıplar verdirmektedir. Bunlar mühim· birleıik Amen'ka anumda en nnit mik-
durdum diyorsun amma. işte kırk bir Yaralı derhal Memleket hastanesine mat depolarına ve nak:liyatma, tankları- yasta bir İ9 birliii limmdır. Bence, te-
kerre maşallah betin benzin yerinde bu- .JafJOllltıp ayPdı-yorJaıt nakledilerek tedavi albna alınıruştır. na taamız etmekte. tayyarelerin kalkıs mauızWdudan dolan ..... .,,.,,._ 
hmuyor. Tokyo, 8 (AA.) _ tsml neşredilmi- Ali tutulmuştur. ve inişi inlarmda ini surette mitralyöz lann önüne ıeçnııek icap eder. 

Seni bu halde gören, cile çektiğine de- yen bir Japon vapuru Stngapurda yer- ateşine tutmaktadır. Geceleri. bilhassa Amsilrada pahonlar. i~ tef1ô1itı 
en. besiye yattıjiına hUlmıed.er. Ayol, leşmiş Japon tabaasını almak üzere y ~ KamCll' oynatılan ,,... şafak vakti faaliyet gösteren Sovyet. Qe- ve it adamledvle ~ fıraabna bul-
,.nakların bir elmanın rengi gibi ~ kohamadan hareket etmiştir. JıaJaoe Jıapalddt- teleri nöbetçilere süngü i1e hücum et- dujam tamımnlan çok ID8IBNIMJID. 
kırmızı. g6rilntlyor.- Japonyadaki yabancılar ise ikinci bir mekte, kafilelere ateş açmaktadır. Çe- e. temaslar e911....da ileriye ait proje-

. Dervı.45 Mahmud yılışarak cevap ver- emre kadar Japon~dan ç~~cak- . İçinde k~ar oynatıldığı görülen Ga- teler top beygirlerine, toplarm hareket- lerin tanziminde lll'it-.a ile it birlijj 
dı: tardır. Bu çıkış yasaf;!mın butün yaban- mer caddesmde 74 sayılı kahvehane lerlni geçiştirmf'k için de a~ açmakta- yapanlann zallmetieden istifade etme-

0 has boyadır sultanım. .. Kadınla- cılara şamil olduğu bildiribıiştir. emniyet mUdürlüğünce kapadılmıştır. dırlar. ve çahttım-

Aşk ölmez! 
- J - YAZAN: tlC "Fil.DiZ 

N1faıılanmamızdaıı kimse memnun ol- kavemet ettik ve evlendik. 
madL Feridin ailesi ona şiddetli itiraz- * 
larda bulundu. Hatta mUııtakbel gelin- Ertesi sabah Feridin kollan arasında, 
lerini aile içine ahnatı reddedecek kadar hiç tanımadıiı acaip bir odada uyanan, 
ileri gittiler. kalbinden saf ve coşkun bir sevinç ta-

Babam da beni istihkarla. ayıpladı! pn genç kadın havai ve her kayıttan 
- Senden bunu hiç beklemezdim, azaden Orhan Bilmanın kızi. d~di. 

Ulker! Böylece aklmı kaçmnak yakışır Zeynep Bilmanm kızı idi O tatlı Zey
mı? O kadar gllzel ve zeldmı ki en mU- nep ki, aşkından arda kalmaktansa öl
Jmmnel bir izdivaç yapabilirdin. Halbu- meği tercih etmi§ti. Bende. o vakıt, ~ 
ki JU küçük zilppeye gönlünU kaptın- ~ın sonu olabil~ zannetmiyordum. 

Yalnız şimdi anlıyorum ki bir çok 
yorsun. Ailesi s.:mi görmek bile istemi- şeyler bizi ayırıyordu. Feridin bana cid
vor. Geı-çek, senden bunu beklemezdim. den itimadı yoktu. Yf.tdine baktıtım her 
Her halde bu iş uzun sürmeyecek. f.rkeği kıskanırdı. Onu bir tuzağa düşür-

qıınula beraber bütün itirazlara mu- düğümü. benimle evlenmeğ mecbur et-

L 

mek için kasten opüleriml ondan estr
gediğiml söyleyerek siteme başladı. 

Mfinasebtli münasebetsiz her şey ara
mızda bir münakaşa mevzuu oluyordu. 
onun babama karşı tavrı, ebeveynlne 
karşı benim hareketim bu mevzulardan 
biri idi. O, benim Cemil Kormanla ar
kadaşlığıma takılır ben de arkadaşJan
nın tavır ve hareketini tenkit ederdim. 
Yemekte şu varmış, veya şu yokmu~. 
sofra vaktında hazırlanmamış derken, 
dırıltı başlardı. İçin için kaynayan bir 
husumet iki şalwı biribiriyle zıddıyete 
sevkettiği zaman, her §ey kavga vesilesi
dir. 

Fakat kavgalarımızın ve ihtilAflanmı
zm yanında, bizi bir seneden fazla bir
leşik tutan başka bir şey vardı. Benim 
tarafımda, gayi indt ve ast, fakat ben
liğirt)den tardedemeyeceğim kadar derin 
gönüilü bir aşk, Onun tarafında da ba
na karşı derin bir ihtiras. bu ihtirasa 
istemeye istemeye kendini bırakmakla 
beraber yine onun zebunu olurdu. 

Ferit, eyisine olmamak şartile, değişi
yordu. Kadınların namus ve iffetinden 
bahsederken miltecaviz bir hal alıyordu. 
Gittikçe çoğalan istihzalan ve iğneleme
leri bana şahst hakaretler gibi geliyor 

ve ona karşı gayzım bir kat daha artı
yordu. 
Ayrılmamız ertesi yıl başından sonra 

vuku buldu. Bir arkadaş toplantısına 
gitmezden evvel kavga e'hniştik Her bi
rimiz ötekine fenalık yaomağa karar ver
miş bir vaziyette idi. Ferit. hayasız bir 
sarışın kadına du!'madan sulandı Ben 
de, buna bir ,mukabele olarak, ayni ka
dının kocasına yliz verdim. Dansörümün 
beni öpeceği sırada Ferit işin farkına 
vardı. Çok tabii bir halmiş gibi dav
randı. Danslar bir birini takip etti, fakat 
kocam gelip te bir defa bile beni dansa 
kaldırmadı. 

Evimize döner dönmez fırtına koptu. 
Bana söylediği sözleri hatırlamak bile 
istemem. Her ikimiz de son derece sinir
li idik ve suratlarımıza sitem ve haka
retler fırlatarak birbirini paralamağa 
hazır iki basım halini almLıııtık. 

Birdenbire Ferid şiddetli bir hicviye
nin ortasında duruverdi. Beni kollan 
arasına yakalıyarak: 

- Bütün bunlar neye yarar? dedi. 
Ben daha genç iken ve şairlerin anlat
tıkları yalanlara henliz inandığım bir 
sırada, masumiyet ve sadaket gibi şey
lere az çok ehemmiyet verirdim. Masu-

mivet ve sadaket, ne hayal! 
Beni bir hançer gibi yaralıyan sert bir 

kahkaha kopardı: 
- Siz, asri kadınlar, artık bu gibi ke

limelerin manasını bile bilmezsiniz. 
Başımı elleri arasına alarak çehresine 

bakmağa beni mecbur etti : 
- Uslu akıllı olmanı istiyecek deği

llin, 'Ülker. Artık senden bunu istemiye
~.Senin için imkAnı olmıyan şeyle
ri renden .istemem bir budalalık olur. 
Güzelsin ya, bu kadan kafi. Haydi, öpü
~elim! 

Bu kadanna da taham.mill edemezdim. 
Hayır, böyle bir hakarete llyık değil
dim! Onu sevmekten başka ne kusurum 
vardı? Halbuki o, bana ıstırap vermek
ten başka ne yapnustı! Ne söylediğimi 
bilmez bir halde haykırdım: 

- Bu kadan yeter! Artık aramızda 
her §ey, ebediyen bitmiştir! Bir melek 
bile böyle bir muameleye tahammUl 
edemez. 

- Nerede kaldı ki senin gibi melek
Ukte alakası o]mıyan b!r kadın! 

Sözlerinden her biri bir ithamname gi
bi ortaya dökülüyordu. 

-JIİTMEDI-

---·---Bunun lfln lıooperatl(• 
le.pne dGua.suu, en geıtlf 
öl~iide, tarımsal lıallı,,,.. 

ına davası olarak ele 
almalı, yljrljımellyiz! 

• BAST ARAFI l tNCt SAHİFEDE • 
letten beklemektir. Oç beş tane tohudl 
ista.syonile devlet milyonlarca köylünilD 
tohum isteğini nasıl karşılar? Çiftci ,0.
zelim tohumluk buğdaylarını satar ve'/8 
bir de yumurta kapıya geldiği vakit soy
suz tohumu dah:ı. pahalıya satın ahP 
ekerse üretim ~i ileri gider mi? öte yarı
dan böyle yapanlar da bunu zonındaJJ 
yapıyor. Para darlığına düşer, tohuınlu· 
ğunu satar; sonra yerine konacak b~ 
kasını bulamaz. öyle .ise! 

Öyle ise, bu iş ne yalnız devlet işidir• 
ne yalnız kişi işidir. Devletin yükiinl 
aıaltmak, kişinin de çaresizJiğini gidet
mek istiyorsak onları birleştirmeğe, tef" 
kilitlandırmağa ve böylece güclerini at
tırmağa bakacafız. bu, bizim anladılt" 
mıza göre, ~ bir kooperatifle~ 
çevresinde eritilecek bir iştir_ 

Netekim, işin üçilneü yUzU, ekinleriO 
değerlendirilmesi de yine hu yolda eri
tilebilir. Görftnüşte, bugünltil olagd" 
üstü durum bunu kendili~den et'lt
miştir. Toprak ttriinleri daha çok peO< 
l'tmektedir. Fakat bundan bütün büdl
ne faydalanan her vakit tlretmen delll
dir. O parasız '1ldulu için çok d9fl 
ürilnlerini ucuzken elden çtbnr -
bunlar tam deterini buluneıya kadit 
aracıların elinde bekler n bunlar..,... 
fmdaıı daha yübek, en yiWek aa.
sattlır. Her UrUntlı?. satış tutannı bfttlO 
bütüne ellerine geçirmek istiyen aıet
menler, çiftciler için k00t>eratilleştı1ek 
en kı.sa yoldur. 

O vakit, güclerini birleştiren çiftcile-
rhı her biri yalnız başına da daha gUçlfl 
olacaktır. Kooperatif toprak 8rl1nieıiall 
çabuk satmak zorundan çiftclyi kurta
racak, bir kişinin getirtemediği araçlart 
ve makineleri bir çok kişi için birdell 
sağlıyacak, eyi tohumlan .sülıyacak # 
satıJtan kurtaracak. kısaca çiftcinin bet 
şeyi hUkUmetteo beklemesinin ve tek 
başına her işe yetenizliğinin önü.ne P' 
çecektir. 

Bu davanın Ege bölgesinde ileri sll
rülınesi çok yerfndedil'. Burada kooP"' 
ratiflerin faydalarını, incir, üzüm ve~ 
muk işlerinde, hatta henüz kooperatif.. 
leşmemiş olan diğer toprak ilrilnleÔ 
üzerinde, en sonunda da, yukarıda sözil
nü ettiğimiz tohumluk mesele5inde ~ 
ciler görmüşler, deııemişler ve anlaıntr 
lardır. Bunun içindir ki. koopem~ 
me davasını. en gen.it anlamile. ~ 
kalkınma davası olarak ele almak ,,,. 
rektir. 

Y.A. 

Kiralama ve 
ödünç verme 
umu1Lileşiyor 

• llERllA · KOSA BiR Al· 
LIŞIA IMZALADILIR ----v~ 8 (A.A) - Hari.079 aJlllll' 

B. Konlel Hull pzetecller t.oıplan ....... 
besranatta bulunarak Birl~k ~ 
ve KQba httkUmetleri arasında bir ldfll" 
lama ve ödUnç verme anlaşması yapddt:' 
lmı bDdlrmiştir. B. Hull An~ 
kendi bi.irostmda kendisiyle KGba _!'! 
yük elçisi B. Orelys Koncezo ~ 
imza edildiğini söylemekle iktifa etıtlf 
ve hudutlannı ifşa etmemiştir. BunUol' 
beraber hariciye nazın anlaşma hil~ 
leri mucibince Amerikanın KQbad" 
şeker, tütün ve manganez gibi maddr 
ler alacağını bildirm'.ştir. 

Finlerın iddiası ----- RA~TARAFI J INcl SARfn!DS • 
yıplan Fin cephe.sinde bu kadar b01P" 
tür 

Finlerin bu harpte. geçen F"ın - S#f" 
yet harbmdakinden daha az zayiat ..,,. 
dikleri iddia edilemez. . .. ~ 

Finler Rus askerlerinin yiğit!~ 
itiraf ediyorlar. Ruslar kan mayinle~ 
ustaca kullanmakta ve bunlar hiç ~.tr 
madık yerlerde ve zamanlarda ~ 
maktadır. 

Moskooa önlerinJ~ ---- BASTARAFl 1 tNct sAHtm>'.;. 
eden muharebelerin hedefi bizzat~_.. 
neh.:rdir, Rus müdafaa hatlarını ~:;.; 
zırhh Alman birlikleri Rusların ~~ 
mukavemetine ra~en sahil ~ 
bir kaç kilometrelik yer işgal etını.tl' 
dir. 

Rus va ya lngiliz yar
dı mı ve gazetele' 

- BAŞTARAm\.ct SA~__;, 
teçhiz etmenin klfl olmadılt da~ 
tutulmalıdır. Askerlerimiz ve ~ 
mız Rusyada bUy{lk işler g6rebilir·~·1--~ 
sitt bir heyeti seferiye göndenneııbl 
dası olamaz. Bu, kuvvetlerinıld 
yıorandırır. • 
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Bir Kaç Avda 

INGILIZCE 
O~reten Dersler 

ON ALTINCI DERS 
SİXTEENTH LESSON 

.\.farın (ı fAm) Bir çiftlik 

.\ fanner (l fAmı) Bir çiftçi 

.\'hanı (l ban) Bir ambar 
A. field (ı fuld) Bir tarla - saha 
.\ llleadow (ı medöu) Bir çayır 
~ lllarket (ı makit) Bir pazar - çarşı 4 Eann - yard (ı famyad) Bir çiftlik meydanı 
~_!Ond (ı pond) Bir havuz 
~ (gras) Ot 
'l'o Kraze ( tı greyz) Otlamak 
1-y (hey) Kuru ot 
.\ P1ough (ı plau) Bir pulluk - sapan 
'l'o plougb (tı plau> Sürmek 
~est (h!vist) Hasat 
~ (kön) Hububat - zahire 
~at (uiyt) Buğday 
"'.'&illZe (meyz) Mısır 
.\ sbeep (ı şiyp) Bir koyun 
.\ l'aaı (ı rem) Bir koç 
A. lanıb (ı lem) Bir kuzu 
~ (keti) Sığır 
~'! (kau) İnek 
~ (bul) Boğa - Öküz. 
lfol'le (hoos) At 
ilen (hen) Tavuk 
~ (kok) Horoz 
buck ( dak) Ördek 
~ (gu'(\s) Kaz 
~ (giys) Kazlar 
'r.....---~ is a farm in the middle of those fields. 
i""" iz ı fAm in zı midl ıv söuz fiylc:h) 
~ larlalann ortasında bir çiftlik vardır .. 
~~ are cow grazing round Lhe farın and there are shcep up on Uıose hills. 
~ ı kauz greyzln(g) raund zı faam end zır ı şiyp ap on döuı: hilz) 
~itin etrafında inekler otlıyor ve şu tepenin üstilnde de koyunlar vardır .. 
(~ f.ıu.mer is plougbing .. 
& ~ iz plauing) 
)"'~ çift sürüyor .. 
~ the com will grow, and l'ipen, th~;n i~ w~ ~ harvest time. 
L.!1:1 zı koon uil gröu end raypn, zen tt uil bıy havıst tayın) 
~ rnabsu1 büyüyecek, kemale erecek ve sonra hasat zamanı gelecek. 
Jtt farm labourers will cut the com and put it in the barn. 
l"ı..~ leybırız uil kat zı koon end put it in zı ban) 
i_"tlik işçileri mahsulil biçe<;ek ve ambara koyacaktır .. 

S are driving the cows into that shcd so that they can be milked. 
tıe,. ı drayvin(g) zı kauz intu zet şed söu zıt zey kn biy milkt) 
~itleri sağılmak Uzere şu baraka:Ya sürüyorlar. 
n_~ they will shear the sh cep, and then they will scnd the wool to town. 
~tt zey uıl şia zı şiyp end zen zey uil send zı uul tı zı taun) 
~ koyunları lcırpacesk ve yünleri şehire gönderecekler .. 

'ıl
~g you can see the young Jambs playing in that meadow. 
'Prin~ y<k kn sil zı yan(g) lemz pleyın(g) in zet medöu) 

a kuzuları şu çayırda nynarken görebilirsiniz .. 
~ ~truner, they cut the grass and let it dry so as to make hay. 
QA_l; '1111'-ınt zey kat zı grAs end iet it dray söu ez tı meyk fey) 
f~ kuru ot yapmak Uzere yazın keserler. · 
~'Us look at the fann yard, but be careful when we cl'OS.9 that fleld therf' 
·~ be a dangerou.s bull İn it. 
·~ bık et zı fam yad, bat bi keafl uen ui kros zet fiıld, z.ı mayt biy ı deyncıns 
.... ~ h\ lt) 
~meydanına bakalım, ilkin şu tarladan geçerken dikkatli oltmuz, orada 

t1~.:':1 11 blr bolta bulunabilir. 
~ at tho9e hem and ducks. 
~ et zöuz henz end dak.cı) 
'tıı:" ~ ve ördeklere bakınız.. 
·("' fıu.mer's wUe sells their eggs at the market. 
~ ~ uayf seh zear egz ıt zı mlkıt) 
~ kansı onlann yumurtalarını pazarda sat_ar._._· ----------

TEŞEKKOR 

~ Ôilumuz Nejdeti baiınaklımndan 
~I\ 1'elmek tartivle en ağır ve ümitsiz 
~ tifo hastalığından itinalı tedavileriyle 
o._ l>h ınüddet zarfında lturtaran doktor 
~ Nuri Emauna maa aile sonsuz te
~~rler eder. Ve bu alicenap bilıdli 
;;toru bütün vatandıtelanma tavsiye 
~· Hasan AkyJ~~-

~~ ... ~"?o-~ 

Ktnıt fiaoanıvor 
Karııyakada Makbule Kebnre biç

ki - Diki1 ve şapka - (İçek yurdundn 
lnş devresi i(in bir milddettcn hrtl 
devam ebnekte olan kayıt muame 
tesl valanda kapanataktır. İstekliler 
derhal müracaat etsinler. Beş ayoo 
modanın bütün inrelikleri ve yeni
likleri ö~tilerek Maarif müdiit-1\l-

~lltftR SULH HUKUK HAKtMIJ- ğiinden musaddek diploma verilir. 
"'tNDEN : ADRES : Karşt)•nka Y emi~çi paşa 

sokak Nn. 5 
!\..~"acı hazinesi maliye vekili avukat 9 - 12 - 16 (U62) 
~dılt Boratav tarafından f:ı.:mlr Basma- O!Z:..--~~~ı:.--~~ 
L-1\e Kepekli sokağında Bekirin evi -

VENi ASIR 
ıs smz:ac 

Borsa 
ÜZÜM 

343 A ksPki Ban. 50 55 
212 Hor:?it Güneş 56 56 
210 M. Kuşakçı o. 48 50 50 
209 Y. İ. TalM 48 50 54 
104 Manisa B. B. 51 50 55 
75 Nefi Akyazılı 48 50 48 50 
77 M. İlya Şen 51 58 51) 
50 S. Kohenko 52 50 52 50 
47 F . Solari 46 50 47 25 
25 Reşat Leblebici 47 50 47 50 
21 Aşer Pardo 52 55 
19 M. Beşikçi O. 51 53 

1392 YekOn 
No. 7 47 
No. 8 48 50 
No. 9 50 
No. 10 53 .50 
No. 11 58 

SİYAH 
45 İnhisar idaresi 32 35 

İNCİR 
370 M. Beş:kçi 18 22 
191 R. C. Franko 14 50 16 50 
75 H. Avni 15 25 15 25 
67 Pol Mikalef 18 19 50 
41 Emin Piyale 22 50 22 50 

744 YekUn 
ZAHİRE 

65 ton Susam 48 50 
10 Ton Bakla 12 5C 

- ---
tZMtR BtRtNCt tCRA MEMURLU
cUNDAN: 
Emlak ve Eytam bankasından ödünç 

aldı~ı paraya mukabil bankaya ipotek 
eylediği lzmirde Gaziler mah,.,llesinde 
Bedava ıııoka~ında tapuda 6 I l O numa
ra taiı 12 / 14 olarak iki kapılı olan ve 
evsafı aııaj?ıda numarası yazılı dosya-

! mızda bulunan ve heveti um~miyesine 
ı iki bin lira kıvmet takdir edılen gayri 

1 

menkulün mülkiyeti açık arttırma ile 
ve 844 numaralı Emlak ve Evtam ban
kası kanunu mucibince bir defaya mah
sus olm11k şartiyle arttırmas; 1 l / l 2 / 941 
perşembe ırünü saat 1 1 de icra dairemiz 
içinde y<'lpılm1'k iizere bir ay müddetle 
satılığa konuldu. 

Bu arttırma neticesinde ı>atış bedeli 
her ne olursa olsun arttıranın üzerine 
ihalesi yapılacaktır. 

AKHiSAR HUKUK HAKtMUt;tN
DEN: 
Davacı Akhisarın Hashoca mahal

lesinden Haaan hoca kızı Zehramn ko
cası ölü Hasan veresesinden ölü karde
şi Mehmet oğlu Hüsnü tarafından da
valı ayni mahalleden ikametgahı meç
hul koca Ali k121 Aliyye aleyhine açılan 
iptalı senet ve sübutu veraset davasının 
Akhisar asliye hukuk mahkemesinde 
yapılan muhakemesi sonunda Akhisarın 
Hasan hoca mahallesinden Hasan kızı 
Zebranın üç buçuk sene evvel ve Haaa
nın da 9 3 3 senesinde vefat ettikleri sa
bit olmasına mebni ıübutu verasetleri· 
ne ve müddeaaleyh Aliyyenin 9 / l O/ 
9 3 3 tarihinde 5 04 sayılı ile istihsal et
tiği veraset senedinin iptaline masarifi 
muhakemenin davalıya yükletilmesine 
temyizi kahil olmak üzere 27 / 5/ 938 
tarihinde karar verilerek ueulen anlatıl
dı diye yazılı olan hulasayı ilam tebliğ 
yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

--------·--- -
IZMIR TiCARET MAHKEMESiN
DEN: 
bmirde Halim ağa çarıısında 19 nu

marada Josef N. Benmayor ve birader
leri tarahndan verilen istidada Devlet 
Deniz yollan işletmesine mensup Kon
ya vapurunun t 3 ncü seferinde 1 1 / 4 / 
940 tarih ve 3239 sayılı konşimentosu 
ile lıtanbulda kendi emirlerine kaydıy~ 
la 80 çuval soda lstanbula gönderilmit 
ise de koneimentonun meşru hamili hu• 
lunan kendileri tarafından b.amulenin 
tesellümü sırasında düşürülmek auretile 
ziyaa uğraml§ olduğundan bahsile ipta
li istenilmiş olmakla icra kılınan tetki
katta. 

Mezkür 80 çuval sodaya ait konşi· 
mento sureti ibraz edilmiş olduğundan 
ticaret kanununun 638 nci maddesinin 
2 nci bendi mucibince ziyaa uğradlğt 
iddia olunan kontimentonun 45 gün 
zarfında mahkemeye ibraz olunması ve 
ibraz edilmediği takdirde ıözü geçen 
mala ait 3239 sayılı konfimentonun ip
taline karar verileceği ilan olunur. 

* YILDIZ 
Biçki, Diki~ yurdu ve Atölyesi 

Saime Ozgtifeen idaresinde 
t Birind ldnun 1941 tarihinde 

derslere başbyacaktır. 
Atölyede milşteri siparişi kabul 
edilmekte ve pazardan maada heT 

gün talebe kaydına devam olunmak
tadır. Adres : Knrata!li Karakol sokak 

t....- .. _.., •> www J1. ~ .. ~ wıwasl 

Acele satılık 

Satış 844 numaralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu hükümlerine ııtöre yapı
lacağından ikinci arttırma yolctur. Satış 
pe!tİn para ile olup müşteriden yalnız 
vüzde iki buçuk dellalive masrafı maa 
~amaim alını r. fpo tek sahibi alacaklılar
la dii!er alakadarlann ve irtifak hakkı 
sahiolerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hı ısusiyle fcıiz ve masrafa da-
ir olan iddialarını işbu ilan tarihinden Bir devirde oniki ökçe yontar bir 

adet torna tezgliln, ökçe bağlamak i tib :" ren on bes gün içinde evrakı mü~-
bitelerivle birlikte memuriyetimize bil- için bir adet füze tezgfihı, bir adet 

· destere bir adet de planya tezgahı 
dirmrleri İc1\p eder. 1 b ' 1 k 

Aksi hald e haklan tapu sici1ince ma- çok mükemme ır vaziyette o ma 
üzere satılıktır. lum olmadıkra pay1a11madan hariç ka- k 

lırlar. 1/ 1 2/94 t tarihinden itibaren Taliplerin : Balcılarda Yeşildire 
şartname herke<1e acıktır. Talip olanla- hamamı karşısında saatcı Salih Ak
nn yü7de yedi buçuk teminat akcesi ve- çalı'ya veya Şan sokağında kahveci 

Ya milli bir banka itibar mektubu ve tlyasa mUracaatlan rica olunur. 
1 - 2 (2361) 

39/ 1 041 dosya numarasiyle birinci ic- ll•ı:ıx:ıx:ııc:ııcı:ııcı:ııaı:ııaı:ıo:ıoı:ıı:ı~cıı::.cı:.ccı:x:ıxcıxcııccııc:ııcı:ııccııaı:ıoı:ıoı:ıaıı:ı ı:ıııı::ı ı:ıı:ıııı:ıı:ııı.c:• 
ra memurluğuna müracaıııtlan il~n olu-
nur. 4671 (2366) w 
~=~~====:""'"R:illJi'LIJ["Jl:tifA;f "'' ! D'~ri:ı.91D~iiuğ=;:;ıa 

Pawr yerinde yeniden tamir ve § Cilt ve Tenasül hastahklan ve 
tezyin edilen eski Kasını hamamı ve § ELEKTRİK TEDA vtLERI 
yeni Temiz hamam namı altında ki- S Birinci Beyler Sokalt No. 55 •• lzmir 
raya verilecektir.. 5 F.lhamra Sineması arlr.asnda sabab-

5 Talipler!n Karantinada 724 numa. :_ lan Rk$8ma kadar bastalanru kabul 
eder. 

- ralı haneye veya 2955 telefonla 5 
=Ömer Lütfü Akada müracaatleri. 5 ' 
:: 1ıııııııııııtııııııı111ııı 1111111111111111111111111111111- -

Yeni Tahviller 
Malive Velıaletinden: 

(4") , 

2 / 6 / 941 tarih ve 405 7 numaralı kanun mucibince ihracına selahiyet ve
rilen ve hasilatı tamamen Diyanbakır ve Elazığ istasyonlarından Irak ve han 
hudutlarana kadar yapılacak demiryolunun inşsına tahsis edilecek olan % 1 
gelirli 1941 demiryolu ietikrazının 2 O senede itfası meşrut bq milyon lirahk 

birinci tertibine ait tahvillerin satışı 7/ 11 /941 sabahından 15/1 l / 941 ak• 
şamına kadar yapılacaktır. 

Tahviller ham!Une muharrer olup beheri 20, 500 ve 1000 lira itibarı kıy
mette birlik, yirmi beşlik ve elliliktir. Tahvillerin ihrac; fiatı % 95 olarak 
tesbit edilmiştir. Yani 20 liralık birlik tahvil bedeU 19 - 500 liralık tahvil 
berteli 475 ve 1000 liralık tahvil bedelide 950 liradır. 

;:'1118tnda Fahrinin anası Sadiye aleyh i- jZMtR BELEDtYESiNDEN : 
~ 941 / 631 numara ile açılan alacak Evlenme dairesinde 5 O lira maa~lı 
~.,,llsının muhakemesi sonunda: lcavıt ve tebliğ memurluğu mHnhaldir. 

Bu tahviller umumi ve mulhak bütçelerle idare olunan daire ve müessese• 
!erce vilayet hususi idareleri ve belediyelerce ya'J)ılacak müzayede münaka· 
aa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece satılmıt ve satılacak olan 
milli emlak bedellerinin tediyesinde haıJ& bas kabul olunacak.lan ıızibi tahvil 
itfa bedelleri ve faizleri tahvillerin tamamen itfasına kadar her türlü versn ve 
resimden muaf bulunacaklardır. 

lh.J.!i.iddeabih 30 lira 80 kuruşun maa TaliP olanlann asa~da yazılı evrakı 
.:.':'8riFi muhakeme ve ücreti vekalet mfüıbitt>lerivle birlikte imtihan günü 
~!tine 25 / 9 / 941 tarihinde karar ve- olan 11 / 11 / 941 anlı S!Ünü evlenme da
'~'llt olduğundan müddeaaleyhin işbu ire!ine mfüacaatlan ilan olunur. 
~'1Jıa_rnenin tarihi neşrinden ~.tlbaren 1 - Nüfus cüzdanı. 
t_ ~ gtjn lçinde mahkemeve muracaat- 2 - Orta okul sahadetnamesi 
lıin~ITıylz yoluna ghmediği. takdirde 3 - A""ker]ik tezkeresi 
\;\tr\Un katiyet kesbedeceeoi tl"bliğ ma· 4 - Hüıınühal şahadetnameıi 
ıı...':'1tıa. kaim olmak ve bir nü~hası da 5 - Sıhhat raponı 
'lterne divanhanesine talik k1l1nmak 6 - Lise mezunlan terdh edilir. 
~e ill\n olunur. 4670 (2~65) (2363) 

....::: 

'l'AYYARE SL1U!MASINDAN: T: 36 • 46 
izMiRoE yalnız Sinemamızda riisterihnek hakkı verilmiş olan ve umumi 

· rağbet ve takdir kazanan 

ARABA.r.IMIN KIZI 
l'Unıinin vaki müracaat ve an:u üzerine ancak daha 3 GÖN gösterilecetini 

Ve bu son ftrsatı kaçmnAma1arıın sayın müşterilerimize arzederiz .. 
1'1ATiNELEa: 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 TE.. 

PAZAR GÖNÜ ll.l5 TE b.AVE SEANSI 
GELECEK PROGRAM: TÜRKCE SÖZLÖ 

~ VA.TAK FEDAtSi (RtCRARD DiX) 

Bugün YENi sinemada 
UMUMUN fsTE~lYLE Z TÜRKÇE ŞAHESER 

ORMA.Nl.AR RAKfMİ 
WARNEK BAXTER 

DENİZ KAHRAMA.NLARI 
WAJLACE BERRY 

Mezkur tahviller Türkiye cümhurivet merkez. Türkiye cümhurivet ziraat 
Türkiye ı,, Emlak ve Eytam, Halk, Türle Ticaret, belediyeler bankalan, ile 
Sümer ve Etibank tarahndan satılacağı ~ibi dii{er bankalar vaaıtasivle de te-
min olunabilir. 5 6 9 12 4607 (2335) 

Be•gama Vafııf~me M emUPluğundan : 
MAZBUT 

Ağaç adedi No. Cinsi Mevkii 

17 123 Zeytin lik Kapı kaya kaya dibinde 
15 168 < Alacalar tegelti arasında 
71 116 « Alacalar civarında 

250 115 « Alacalar çeltik deresinde 
40 169 « Çam köy narlıca arasında 

7 170 c Cam köy aba pınarında 
12 171 « Çam köyden haaan oğlu hakkı tar-

lasındt. 
40 190 ( Cam köy aba pınannda 

100 125 « Samanlık köyü nızalı mevki.inde 
4 122 « Sindel değirmen tarlasında 

250 130 ( Çandarlıda ılıca deresinde 
806 YEK ON 

OLHAKA M 
150 44 Zeytinl ik Zeytin dağı islteleai civarında 
600 45 f Candarlıda konüç ınevkilnde 

70 43 c Bergamada bağlar yolu mevklinde 

820 

(iLAN) 
Yukarıda mevki ve numaralan vazıh Bemama vakıflu idaresine alt maz

but ve mtılhak ( 14) pım;a zf'vtinl;kJı .. rin 941 vılı mPhcıı,l11'ri "4/11 / 941 den 
l 4/ l 1 /941 cuma gUnU aaat 1 S e kadar 1 O gün müddetle açık arttırmaya 

~SLA:R ~ 12.JI - 1.45 - 5 - 8 DE .• Camartesl, Pmr t.ot DA.. • çıkarılmıştır. Talip olanların pey sürmek ve şeraiti müzayedeyi anlamak üze
re her gün vakıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 9 13 4669 (2367) 

SARIPE J 
WtıXı - !E ı:: :z:z 

--~-

JZMJR ESNAF VE AHALİ BANlCA.llNDAN : 
İsimleriyle hisse aenetlerinin numaraları aşağıda yazılı olan hissedarlarımız 

hisseden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerlıı· 
deki hisseler esas mukavelenamernizin on sekizinci maddesi hükmü.-ıe göre 1... 
tanbul kambiyo borsasında sa.ttırılmış ve iptal olunmuştur. 

Satın alanlara veni hisse senetleri verilecektir .. 
D Ü N K Ü S A Y 1 D A N D E V A M ... 

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

311 02 SG0/ 861 V . İzmir Maliye • Tetkik mem. Ahmet H~ll 
313 02 864/ 865 V. İzmir Maliye • Merkez tahakkuk M. it 

Tahsin 
315 02 868/ 869 V. İzmir Maliye • l inci sınıf katibi İbrahim 
316 02 870/ 871 V. İzmir • • " • • Hayri 
331 02 900/ 3027 V. İzmir Tapu kadastro Merkez tapu M. Kasım 
333 02 902/ 3029 V. İzmir tapu kadastro merkez tapu M. Ali ilin 
336 02 905/3032 V. İzmir • ıı • • • Ki Hilsn.Q 
337 02 90613033 V. İzmir 11 ,. • Celtlettin 
340 02 911/ 3034 V. İzmir • • • H .0 Fikri 
341 02 912/ 3035 V. İzmir • • • Abdi 
342 02 913/ 3036 v. İzmir • • • • • Remzi 
347 02 918 V. İzmir Rüsumat gilmrilğü Manifesto M. ömer 
350 02 921/922 V. İzmir Rüsumat muayene memuru Abdullah 
354 02 925/ 926 V. İzmir Rüsumat ithalit brujk!tibi S. ZekAi 
370 03 971/ 972, 3038 V. İzmir Tepecik KAğıthane ca. leblebici Mehmet 
381 02 993/ 994 V. İzmir Polis müdüriyeti kısmı adll Komlserf 

Kasabalı Mehmet Tevfik 
384 02 999/ 1000 V . İzmir Evkaf müdürü HulO.Si 
385 01 1001 V. İzmir Evkaf muhasebe mesut başkitibi Rüat 
398 Ol 1016 V. İzmir Kemer cad. No. 140/ 1 Semerci Osmaiı 
401 02 1018/ 1019 V. İzmir Kemer cad. No. 165 Osman 
403 02 1020/ 1021 V. İzmir Kemer cad. Yeni han içinde kahveci 

Ahmet oğlu Hüseyin 
404 02 1022 ' 1023 V. İzmir Çayırlıbahçe Yanık tabakhanede Haltna 

oğlu ömer 
407 01 1032 V. !z.ınir Sipahi pazarı No. 4 H. Ali oğ. Muharrem 
408 Ol 1336 V. ~zmir Sipahi pazan No. 14 Hasan oğlu Hayri. 
411 Ol 1329 V. Izmir Memduhiye mahalJesi No. 239 Ş. AU 
412 01 5/ 4965 V. ~zıni.r Dolaplıkuyu No. 134 Hüseyin Avni 
416 Ol 1041 V. Izınir Müzayede bedestan No. 52 Halil Kadri 
417 01 1042 M. H. İzmir Müzayede • No. 33 elbisecl Roben 

Kafin 
418 01 1043 M. H . İzmir Sipahi pazan No. •> elbiseci Kasa-

balı Alberto 
419 01 1043 M. H. İzmir Sipahi pazan Terzi Avram Arditl 
42-0 02 1045/ 1046 M.H. İzmir Kemer cadde. No. 124 Mehmet o. Hüsn.G 
421 01 1047 M.H. İzmir Kemer cad. No. 134/136 Yogurtçu Mm-

tafa Mehmet 
423 01 1048 M.H. İzmir Kemer cad. No. 158 bakkal H. Bekir 
42-4 02 1049/ 1050 M. R ~ GazHer mah. No. 42 Hayim İsak 
425 02 1051/1052 M. H. Izmir Gaziler mah. No. 38 Avram İsak 
426 01 1053 M. IL İzmir Gaziler mah. Muiz Şalla 
42'1 01 1054 M. H. İzmir Gaziler mah. No. 42 Muiı: Hayım 
428 01 1055 M. H. İzmir Gaziler mah. İsak Hayım 
429 Ol 1056 M. H. İzmir Gaziler mah. No. 4 Hayım oğ. Salamon 
430 Ol 1057 M. H. İzmir Kemer cad. No. 174 kömUrcü Mahmut 
431 01 1058 M. H . İzmir Kemer ca. No. 182 Bakkal Edip ve Recep 
433 02 1068./1063 M. H. İzmir Kemer cad. No. 125 Kömürcil Hasan 
435 02 1065/ 1066 M. H. İzmir Kemer cad. No. 123/ 1 Mustafa 
437 Ol 2/ 22081,22330,1/22084 ~ Kemer ca. No. 193 Müskirat bayii Ömel' 
442 01 1078 M. H. İzmir Birinci Karataş No. 145 Bohor 
444 01 1079 M. H. İzmir Karataş No. 128 Bohor Şaol 
445 Ol 1080 M. H. İzmir Karataş No. 140 Salamon 
447 Ol 1082 M. H . İzmir Karataş No. 167 Habip 
448 02 108411085 M. H. İzmir Karataş No. 168 Jak Özbil 
451 Ol 5n990 M. H. İzmir Karataş No. 21 Hayim Efratf 
452 Ol 1089 M. H. İzmir Karataş No. 261 Marko 
453 02 1090/ 1091 M.H. İzmir Karatas No. 210 Avram Alkolombro 
456 02 1094/ 1095 M. H. İzmir Karataş No. 413/ 4 kahveci Arif 
460 01 1097 M. H . İzmil' Karantina N o. 552 bakkal A. Cemal 
462 Ol 1099 M. H. İzmir Karar.tina No. 552 Kepekcl Mehmet 
463 Ol 1100 M. H. İzmir Karantina No. 415 İsa zade Sait 
470 01 1118 M. H . İzmir Birinci Kordon No. 228 Merkez bakka-

liyesi M. Sım 
472 Ol 1121 M. H. İzm!r Birinci Kordon No. 36 Aç Ali Ömer 
473 01 1122 M. H. İzmir • No. 02 bakkal Mehmet Munat 
474· 02 1123/ 1124 M. H. İzmir • • No. 30 lokantacı M. CeWettla 
490 01 4525 M. H. İzmir Yemiş çar. Ödemhıli Halil İbrahim 
497 01 1147 M. H. İnnir Kemeraltı No. 12 İslAm lokantası tlın-

him Dem 
542 02 1310/1311 M.H. İzmir $adırvan altı Ali Molla Z. Ahmet 
521 02 1227 /1228 M_H. İzmir Nafıa fen memuru Cevdet 
526 01 1333 M. H. İzmir Nafıa kltibi Riza B. Refikası Saime 
527 01 1334 M. H. İzmir Nafıa dairesi ketebesinden ruza 
528 02 1335/ 1336 M. H. İzmir Tayyare cern!yeti muhasebecisi Ahmet 

Raşlt 

558 02 1244/1248 M.H. İzmir Keçecilerde tütüncü İbrahim 
559 02 1249/ 1250 M.H. İzmir Keçecilerde No. 185 terzi $ükrU Ta1ll 
567 01 1377 M. H. İzmir K~lerde No. 73 Bakkal Hamdi 
585 01 1387 M. H. İzmir Karantina Bicki yurdu No. 7 Sabiha 
586 Ol 1388 M. H. İzmir Mustafa Muharrem 
587 Ol 1389 M. H. İzm!r Karantina Bi~ yurdu No. 80 Mesrure 
589 01 1391 M. H. İzmir Karantina No. 137 Naciye Cemil 
591 01 1284 M. H. İzmir Karant:na No. 83 Nidr Hakkı 
595 01 1289 M. H. İzmir Karantina Biçki yurdu No. 91 Nuriye 
596 02 1290/1291 M.H. İzmir Karantina Biçki yurdu MüdilrU Ruhuı 

hanım validesi GUlfem 
598 02 1292/ 1293 M.H. İzmir Biçki yurdu No. 20 Asiye 
599 02 139211393 M.H. İzmir Bicki yurdu No. 142 Mualliı Hilm.l 
623 01 1418 M. H. İzmir Ticaret mekteb! No. 355 Niyazi Atd 
626 01 4536 M. H. İzmir Ticaret mektebi talebesi Necati 
630 02 1513/2882 M.H. İzmir Ticaret mektebi No. 346 Bedi! 
633 Ol 2881 M. H. İzmir Ticaret mek tebi No. 85 Nevzat 
634 Ol 4415 M. H. İzmir Ticaret mektebi Necati 
640 01 1521 M. H. İzmir Ticaret mektebi No. 79 Şakir 
651 02 1527/1528 M.H . İzmir Ticaret mekteb! No. 57 Mehmet Hakkı 
653 01 4410 M. H . İzmir Ticaret mektebi Necati 
659 01 1438 M. H. İzmir Ticaret mektebi No. 12 Salt 
663 01 1534 M. H. İzmir Ticaret mektebi No. 212 Macit 
666 52 1539/1540 M.H. İzmir Ticaret mektebi No. 4 Muharrem 
672 Ol 1445 M. H. İzm~ Herman Spirer tütiln ku. Hasan O. Talip 
676 01 1450 M. H. İzmir Kız lisesi No. 34 Nadide 
6T1 Ol 1451 M. H. İzmir Kız lisesi No. 19 Mebuse 
678 01 1548 M. H. İzmir Kız }isesi No. 5 Muazzez 
679 Ol 1549 M. H. İr.mir Kız lisesi No. 4 Mukaddes Faik 
680 01 1550 M. H. İzmir Kız lisesi No. 43 Milşerref 
682 01 1551 M. H. İzmir Kız )isesi No. 138 Aliye 
683 02 1552/ 1553 M.H. İzmir Kız lisesi No.109 Refia 
685 01 1452 M. H. İzmir Kız Hsesi No. 38 Melahat 
686 01 1453 M. H. İzmir Kız l isesi No. 143 Makbule 
687 01 1454 M. H . İmıir Kız lisesi No. 90 Fevziye 
688 01 1455 M. H. İzmir Kız lisesi No. 204 Hadiye 
689 01 1456 M. H. İzmir Kız lisesi No. 409 VuslAt 
690 01 1457 .M. H. İzmir Kız lisesi No. 79 Nesrin 
692 01 27T7 M. H . İzmir Kız lisesi No. 36 Naime 
695 01 1562 M. H. İzmir Kız lisesi No. 283 Nahide 
696 01 1563 M. H. İzmir Kız lisesi No. 205 Bed!a 
698 Ol 1564 M. H. İzmir Kız lisesi No. 243 Yümev 
699 02 14'70/1471 M.R fzm:r Kız lisesi No. 156 Sabiha 
701 02 1460/ 1461 M.H . İzmir Kız lisesi No. Atıfa 
703 01 1464 M. H. İzmir Kız lisesi No. 2BO Hatice 
704 01 1465 M. H. İzmir Kız lisesi No. 254 Müzeyyen 
705 02 1466/ 7629 M.H. İzmir Kız lisesi No. 324 Servet 
70'1 02 1467 / 1468 M.H. İzmir Kız lisesi No. 310 Behice 
709 01 1565 M. H. İz.mir Kız lisesi No. 257 Adile 
712 01 l!l68 M. H. İzmir Kız lisesi No. 14R Meliha 
714 Ol 1569 M. H. İzmir Kız lisesi No. 78 Efser 
715 Ol 1570 M. H. İzmir Kız lisesi No. 223 Nimet 
716 01 1571 M. H. İmı.lr Kız lisesi No. 100 Zehra Şevket 
717 Ol 1476 M. IL İzmir Kız lisesi No. 200 Bedia Mehmet 

ABltASIYARIN 
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Siyasi va ziyet 

---· "'I: 

Aıkeri vaz ive t 
---· ---

Amerika ve Çin . 
---· ~,.""'T'" Almanya yeni M osk ovaya a l-

Havalar mı fena, Ra•· 
lar mı ~durdurdu? ---·---- Silah endazların 

bir sulh teşeb
büsünde bu-
luııacak mı? -·Atttterilıanın harbe gir· 

m..?sini istiyen gazeteler 
•!of/alıyor· J a ponya 
rnüzaflere taraftarı 

RElJ) o g.lZctcsim• gore hafta sonunda 
c h:ınııı s.rasi manzarası şöylcd~r : 

Stalinin söylediği nutuk Jngiltere, 
Amerika \: c Almanyada bir çok tf'fsirle
re konu olmuştur. 

İngiliz ve Amerikan gazeteleri Stali
nin bu nutkundan sonuna kadar h.ırbe 
devam az.mini sezmektedirler, faka• 
nutkun Avrupada ikinci cephe açımığ'"I 
ait kısmı pek ho~ görülmemişe benzi
yor. 

Almanlar nutkun bilhassa Rus ve Al · 
man zayiatı hakkında verdiği maJUmat 
vc aradaki nisbetsizlik üzerinde dur
makta, bununla alav etmektedirler. 

Stalinin nutkunda nazarı dikkati cel
beden bir nokta da Amerikan yardımın
dan hiç bahsedilmemesidir. 

Tank ve tayyare noksanından bahse
dildiği halde Amerika yardımından hah· 
scdilmemiş, bu ihtiyaç için Sovyet işç.i~i 
vaZ:feye davet edilmiştir. 

B. ıJTviNOFUN sEF1aı.Jm 
Yardım meselesiyle ilgili olan bir me

M?le de Litvinofun Vaşington büyük el
çiliğine tayinidir. 939 yazına kadar Sov
yet hariciye komiseri o1an bu zat, kol
Jektif barış sisteminin en hararetli ta· 
raftarı idi. Rusya Almanya ile anlaşma
~ karar verince iktidar ~vkiinden çe
kilm!ş, fakat diğer bazı Sovyet ricali 
gibi gözden düşmemişti. Anlaşılan Sta
lin, Litvlnofu başka bir gün için sakla
mıştı. Mantık Litvinofun hariciye ko
miseri olmasını icap ettirdi; fakat bugün 
en kıymetli iş d~ siyaseti meselesidir .. 
ingütcrenin Lord Halifaks:ı Vaşington 
biiyük elçisi yaptığı gıöi Rusya da Lit· 
vinofu bu sefarete tayin etmiştir. 

JAPONYA - AMERİKA 
Diğer taraftan Krusonun, Japonyanın 

Vaşington bUyük elçisi amiral Namura
ya yardımcı gönderi1miş olması da ayni 
.şekilde izah olunabilir : Krusu üçlü pak
tı Japonya namına imzalıyan murahhas
tır; Japonyanm Amerika iJe anlaşabil
mesi için Berlinc karşı bir şeyler pah. 
hüt eylemesi ve yahut Berlinden biraz 
uzaklaşması lhım gelecektir. Ve Japoı;ı
ya Amerika ile müzakerelere devam et
mek fikrinde olduğundan Krusuyu ami
ral Namurayı takviyeye memur etmiş-
tir. • • 

FiNLANDiYADA VAZIYET 
Finlandiyanın harp durumu hakkında 

birbirine zıt haberler gelmektedir.. Fa· 
kat vaziyetin müphem olmasına rağmen 
Finlandiyada iktidar mevkiini tutan 
haı:l>Çı devam taraftarı zümre kar.şısında 
harbe nihayet vermek istiyen kuvvetli 
bir zümre de olduğu muhakkaktır. 

ALMANYANIN SULH TEŞEBBÖSÜ 
Londra ndyosuna göre Ahnanya yeni 

bir sulh teşebbUsUnde bulunacak ve Vi
,yanada bİJ' konferans topbyarak, harbin 
devamına lüzum kalmadığını ve harbe 
devam ettiii takdirde mesuliyetin fngil · 
tereye ait olacağını ilin edecektir. Ma· 
amafih. bir çok defa tekrar edilen ve 
hep tahakkuk etmiyen sulh haberleri 
~bi bunu da ihtiyat kaydiyle telaklti 
etmek icap ediyor. 
AMERİKA - ALMANYA 

man taarruzu 
durmuş t ibidir -·-Radyo gazetesine göre Rus - Alman 

harbı hakkında dün de pek az malumat 
alınmıştır. Göri.inü.şe göre Moskova şi
malinde Kaleninden Moskovanın cenu
bunda Tulaya kadar uzar.an cephede 
Alman taarruzları durmuş gibidir Lon
dra radyosunun bildirdiğine göre Mos
İH>Vayı en ciddi surette tehdit eden Vo
lukolomp'ta Sovyetlcr Almanlara t.ınr
ı uz et misler ve Alman kuvvetlerini 6 
J.: ilomctre geriye püskürtmüşlC'rdir. Bu 
haberlerden anlaşılan şudur ki Mosko\·a
r ın daha uzun bir müddet Sovyetler 
dinde kalrıcıığını kabul Nmek lazımdır. 

Hm·n şartlarına da istinat eden bu 
Almaıı duraklamasından Sovyetlerin 
istifade ederek muhtelif yerlerden cep
l">enin muhtelif kısımlarına kuvvet ge
t ırmelcri, lüzum görülen yerlerde cephe 
<.eğişiklikleri ynpmalan, mevzileri ıslah 
<. tmeleri ve yeniden mevziler kurmaları, 
yeniden ihtiyatlar. silah, mühimmat ve 
yiyecek stokları vücude getirmeleri 
mümkün olacaktır. 

Sovyetlerin bu hazırlanmalarına mu
kabil Almanlar da duraklama zamanın
c!an istifade edeceklerdir. Yorgun asker
leri taze kuvvetlerle değiştirecekler, ye
ni ihtiyatlar kuraczklar, güçleşmiş olan 
ikmal işlerini tamamhyacaklar, iaşe, si
lah ve mühimmat stokları vücude geti
recekler, bu suretle yeni bir hamle için 
hazırlanac.aklardır. 

Su duraklama ve hazırlanma devre
S:nden hangi tarafın daha ziyade istifa
de edeceğini şimdiden kestirmek müm
kün değildir. 

--~--·---~-R ıisvanın müda-
faası Amerika 

için lr ayati 
ehemmiyette 

----·---Vaşington, 8 (A.A) - Beyaz sarayda 
yapılan bir toplantıda B. Ruzvelt ödünç 
verme ve kiralama kanununun mali kıs
mını tatbike memur ekspere gönderdiği 
bir mektuptan bahsetmiştir. Bu mektup
t:ı şöyle denilmektedir : 

« Bana 'Verilen salahiyete . istinaden 
Rusyanın müdafaası Amerika için ha
yati bir ehemmiyeti haiz olduğunu mU
sahede eyledim. Bu sebeple ödUnç ver
me ve kiralama kanunu mucibince Sov
yetler birliğine müdafaa malzemesinin 
devri maksadile derhal tedbirler alınma
~ı için salahiy"t verdim. Ve Sovyetler 
birliği · mümessillerile birlikte süratJe 
bir plan tesbitini istedim. > 

~---~---·_...;,~-~~ 

Uç Sovvet ma
reşalı da vazi
felerinden alın

mış deiil ---·---

Kırımdan başka 

hiç bir yerde 
Alman ileri ha

reketi yok -·Ruslar Moskovada 
taarruzrı geçtil~r -·-Bir lıaç A lman alayının 

imha edildiği b Udirili· 
yor - Lenfngradda Al· 

man zayiatı J50 bin lılfi! 
Londra, 8 (A.A) - Stokholmdan 

Royterin aldığı bir habere göre çok fena 
hava yüzünden Almanların bugünlerde 
her hangi bir hücuma g~ememektc ve 
havanın her türlü harekete engel oldu· 
ğu1 fakat bu halin geçici bulunduğu an · 
)aşılmaktadır. 

Sosyal Demokratcn gazetesinin Berlin 
muhabiri de bir hücum hareketi yok sa
yılamıyacağını ve fakat hakikatte Al
man askeri hareketlerinin akamete uğ· 
radığını yazmaktadır. Bütün alamet.leı· 
- Kırını mJ.istesna - Almanların bütün 
kesimlerde durdurulduklarını göster
mektedir. 

YENİ MÜDAFAA BATl'I 
Ayni gazete Rusların Stalin kanal• 

boyunca bir mUda(aa hattı kurmakta ol· 
duklarını ve bu hattı müdafaa edebil
mek çin Sibicyadan yeni tümenler ge
tirildiğini ilive eylemektedir. 

RUSLARIN TAARRUZIAKI 
Moskova, 8 (A.A) - Pravdanui harp 

muhabiri Sovyet kuvvetleri tarafından 
Moskovanın batı ve şimal batısı istika
mette şiddetli taarruz hareket1eri ya
pıldığım bildiriyor. 

Stal!no şehrinin şimal doğu mahalle
lerinde sokak muharebeleri olmaktadır. 

Moskova cephesinin bir kesiminde 
Sovyet kıtaları mevzilerini sağlamlaştır
maktadır. 
İMHA EDiLEN ALMANLAR 
VolokolQJnps civarında bir Alman 

grubunun imhası hareketi devam et
mektedir. Kez..a Sovyetler Mojaisk böl· 
gesiyle civar tali bölgelerde mukabil hü
cum'larına devam ediyorlar. 
Perşembe günü Sovyet tayyarelerj 

düşmanın 15 tayyaresi, 60 tankı, 17 to
punu, 200 kamyonu tahrip ve iki piya
de alayını imha ve diğer bir alay karar
gahını tahrip etmişlerdir. 

LENİNGRADD:A ALMAN 
ZAYiATI 
Alınan ilk malumata göre Leningrad 

muhasarası Almanlara 350 bin kişiyP. 
mal olmuştur. 

------oıww·---~~~~ Bütün dinlerin _yerine 
Nazil iği ko vmaltl 

---· ---
Pa palıiın da Al-

Vişi, 8 (AA) - Ofi ajansının Sovyet 

man niyetini 
teyit ettiii 
bildiriliyor 

.•---

ı!eri alınması 

muhtemel -·Vaşington, 8 (A.A) - B. Ruzvelt dün 
gazeteciler toplantısında Peiping ve 
'I'iençinden Amerikan silahendazlarını 
çekmek meselesini hükümetin tetkik 
etmekte olduğunu söylemi~ ve bu mese
ie hakkında ne zaman bir karar alına
cağını bilmediğini ilave etmiştir. Bir so
ruya cevap vC'ren B. Ruzvelt demiştir 
ki: 

- Silahendazlnr meselesi Amerika 
ile Japonya arasında hiç bir vakit ınüza
l:ere mevzuu olmamıştır. Bu silfilıendaz
lrır Peiping VC! Tiençinde bir garnizon 
halinde bulunuyorlar. 

Kız En•titülerintle ve okullarında 

Talebeye bahalı kuma 
lar aldırılmıyacak 

Ankara 8 (A.A) - Maarif vekaleti 
kız enstitüleriyle akşam kız sanat okul
larına gönderdiği bir tamimde ameli 
derslerin müfredat programlarındaki 
semrinleri için bahalı cins kumaş ve 
malzeme almağa talebenin mecbur edil
memelerini, temrinlerin mühim kısmı· 
nın aile ve devlet bütçesine yük olmı
yacak şekilde temini maksadiyle ida
reci ve öğretmenlerin talebeye imkan
lar temin etmelerini önemle iatemiıtir. 

Mütedavil sermayeli okullar tem.rinled 
mütedavil sermaye hesabına siparişler 
almak, bu mümkün olamadığı takdirde 
mütedavil sermaye ile her zaman satıla-

bilecek eşyadan hazır iş yapmak 
tiyle. diğ~r taraftan talebenin kendi 
saplarına iş almaları, aile ve tanıd 
rının işlerini getirip ilgili derslerde 
rin malzemesi gibi kullanmaları 
çarelerle temin edecek ve öğretim 
rarına olmıyan kolaylıklar göster 
lerdir. Bu hususlarda, mevcut imk 
ve günden güne yükselen hayat 
lığı ve bir çok mahemenin, düny• 
rumu dolayısiyle tedarikinde rne 
olan güçlük ve bazen imkansızlıkları 
retmenlerin ğöz önünde tutmaları 
mu üzerinde bakanlık önemle du 
tur. 

B. Ruzvclt siluhcndaı.Jarın çekilmesi
le Çindc bulunan Amerikalıların duru
munda bir değişiklik olup olmıyacağı 
hakkında sorulan suale cevap vermek
ten imtina eylemiş ve beyanatını tefsir 
etmek istememistir. 'aı:u'ılac:ıaı::ıı::ı~n'ılı:n'ılac:ıcı:ı11aı:ır::ı11aaaı:u:ıcıcoo 

Vaşington, 8 (A.A) - Her ne kadar Jatanbu/daki ÇOCUlıların 
B. Ruzvelt Çindeki Amerikan silahen-
daz.larının çekilmesi hakkında tefsirde 
bulunmaktan imtina etmi~ ise de deniz
cilik mahfillerinde işaret edildiğine gö
re askeri müşavirler bir müddettenberi 
Çindeki Amerikan kuvvetlerinin ya l>ü
yük ölçüde takviye veya tamamen tah
liye edilmeleri fikrinde bulunmuşlardır. 
Bahriye nezaretinden öğrenildiğine gö
re Çinde bulunan Amerikan ailihendaz
lannın miktarı 1500 kadardır. Altı ay 
evvel bu kuvvet1erin emrinde ve Y angd
se ile diğer Çin sulannda müteaddit 
gambotlar bulunuyordu. Bu gemiler sa
yısı beıbinden az olan Amerikahlan 
konımakla mükelleftirler. 

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

A iman yada-

sayımı 

Istanbul ilk okullarınd 
87718 çocuk Okuyor 

İatanbul. 8 (Yeni Asır) - ilk tahail 
çağındaki çocukların Ayuru bugün teh
rimizd e muvaffakıyetle baprılın19tır. 
. İstanbul Maarif müdürü fU beyanat• 
ta bulunmuotur: 

- letanbul ve mülhakabndaki ilk 

okullarda 8 7, 7 18 çocuk tahsil gö 
tedir. S.yım neticeainde mekı 

devam eclemiyenlerin miktan teabit 
lecektiı. latanbul ilk okullan 
kalan çocukları da alacak vaziyet& 

Ce%a lrananunda yapılacak 

muhtelif yerler, 13 yaşından büyük ço 
bu arada Berlin ki d •• 
bombalandı cu ar a ceza gorece 

Ankara, 8 (A.A) - Türk ceza ka- suretilye aiya6i tuc; sahiplerinin iade 
---· nununu memleketin bütün ihtiyaçlarım lebileceği kabul edilmlttir. 

Alınanlar dört ticaret karıılıyacak ıckiJde yeni bqtan tadil Bundan bqka, •uç jfliyen 1 3 

misi il b
• 

1
. ili ve is]ah etmek üzere adliye vekaletinde yukarı ve 18 yaıtan apğı çocuklarlO 

ıe e ır _a~ __ z toplanmış olan komisyon ilk üç aylık ceza görmeleri kabul edilmiftir. 
muhribi batırdılar faaliyet ve mesaisini bir proje halinde Bir cürmü iılemeie elveritli s 

- ve tetkik edilmek üzere adliyecilerimize rın fiili tamam obnadığı taktirde de 
Londra, 8 (A.A) - Hava ve emniyet arz eylemiıtir. zaya tibi olmaları clerpiı edilmittif. 

nezaretlerinin tebliği : Dün gece düş· Projede, cezalar arasmda ahenk tesi· idamı veya müebbet güreği icap 
man tayyareleri şimal ve şimal doğuda ai için bazı yeni maddeler ve müteaddit ren bu gibi ahvalde caza l 2 aeney• 
muhtelif yerlere bomba atmışlardır. suçları bir arada işliyenlerin görecekleri diğer ahvalde de üçte bire veya üçte 

Bilhassa ikametgahlarda hasarlar ol- cezalar hakkında kayıtlar konmuı ve ai- ye indirilecektir. 
muştur. Ölen ve yaralananlar vardır. yasi mücrimlerin geri verilemiyeceği Ayni şahıa bir kaç suç i§}ediğ.i 
İskoçyarun doğusunda bir yer de da- hakkında1r..i esas değiştirilerek icabı hal- de her suçun jatilzam edeceği ce 

bil olduğu halde münferit yerlere atı- de ve hükümetin takdirine bırakılmak çarptırılacaktır. 
lan bombalar yalnız hafif hasarlara se- M::ıa aı::ı cıı::ıaaı::ıaaı::ıı::ıa cı cı ı::ı ı::ıaı::ı ı::ı aı::ıı::ıcıa a aı::ıaı::ır 

:PY:~:;1~~~ı:uralarda hiç bir ölü Hava , hurumuna kıymetli teberrüler 
Karanlık basmadan biraz önce avcıla

rımız sahil açıklarında bir düşman bom · 
ba tayyaresi düşUrmüşlerdir. 

ALMAN TEBLİliİ 
Berlin, 8 (A.A) - Alman tebliği : 
Tayyarelerimiz Atlantikte dört ticaret 

gemisi babrmışlardır. Doklara şiddetli 
hücumlar yapılmıştır. Bir İngiliz muh
ribi batırılmıştır. 

iNGh.Jz HÖCUMU 

Ankara, 8 (A.A) - Tarsuata Çu- ı dır. Göklerde sağlam ve aıarsalınaS 
kurova fabrikası sahihi Sadık Eliyeşil manın önemini çok iyi kavrayan ~11 

hava kurumuna beş bin ve refikası Sa- vatand'&f& kurumca teıekkür ed 
liha Eliye§il bet yüz lira bağı~lamıılar- tir. 

Makin eve 
\ 'erili" ,,en 

İngilizler Almanyanın muhtelif yerle-
rine bombalar atmışlardır. Bu yerler Şark C~ph~Sİ hakkın• 
içinde Berlin de vardır. Hasar 87.dır. 

lzlanda Ameri 
kanın deniz Üd 

mü oldu? 
27 İngiliz tayyaresi düşürülmüştür. da ff1.tl 0 r mühim Vaşington, 8 (A.A) - Bahriye 
-----·- "- B. Knoks İzlandada deniz harekAtı • b• h • b d b ) . .a üs tesis edildiğini ve bu suretle tzı 
Sicı•ıyava '\'e ır ıtu e e U UlluU nın donanma için en mühim deniz 

- • - . . kAt Uslerinden biri haline geldiğini Amerika ile Almanyaf arasındaki mü
nasebetler çok garip jbir saflıadadır. 
Amerika Almanyanın düşmanlarına her 
türlü yardımları yapmakta, Amerikan 
ve Alman gemileri Atı.antikte birbirleri
ni babnnaktadırlar. Buna rağmen harp 
ilan edilmemiştir. Şimdi, adetleri gittik
çe artmakta olan gazeteler bu garip hale 
nihayet verilerek Almanyaya harp ila
nını istemekte ve hürriyetin kurtarıl
ması, Nazizmin imhası ehem olduğunu 
söy Jeınektedir Jcr. 

hududundan öğrendiğine göre mareşal 
Voroşilof ve Budyeni Moskovada yapı
lan mitingte Stalinin yanında bulunu
yorlardı. Molotof, Boris ve diğer Sov
yet reisleri de Stalinin yanında idiler. 
Voroşilo! gece geç vakit tayyare ile Ku
ibişefe gelmiş ve oradaki mitingte hazır 
bulunmuştur. Yormsk şehrinde yapılan 
mitinge Mareşal Timoçenko riyaset et· 
miştir. 

ccl'üJnteıee, onan llcilti ua- T 1 b 
Münib, 8 (A.A) - D. N. B. aJansı bıl- dirmiştir ran 1' 5nar 8 diriyor: 9 sonteşrin 1923 tarihinde Nas- . 

"" ~ yonal Sosyalist yürüyüşüne iştirak eden 

hava h:;cum· parti Azası her sene oıduğu gibi bu ak- Bir haoa akını e•na-

~~~-----• ..... ~-~---
.... rrerİRan göriıfÜ 

- BASTARAFI 1 İNCi SAHİFF..DE -
NEVYORK HERALD DtYOR Kt ... 
Muharrir Elyot c Nevyork Hcrald > 

da şöyle diyor : Almanlar yeni Dunkerk
ler hakkında telmihlerini sık sık kullanı
~orlar. Bu, şu manayı ifade eder: Her 
Alman ta:ırruzu, nerede olursa olsun, 
denize vardığı gün orada durur. Vaktile 
Napolyon Bonapart adında ayni vaziyet
te bir fatih daha vardı. Fakat bu adam 
denızi astığı zaman bu, Sent Elen adası
na gitmek iç\fldi. 

' 

Görülüyor ki üç Sovyet mar~şalın
dan hiç biri vazifelerinden alınmış de
ğildir. Yalruz Budyeninin yıldızı biraz 

sö~~~İNOF VE GAZETELER 
Nevyork, 8 (A.A) - Nevyork basını 

B. Litvinofun Sovyetler birliğinin Va
şington büyük elçiliğine tayinini mem
nuniyetle karşılamıştır. Nevyork Tay
mis gazetesine V aşingtondan gelen bir 
haberde telmih edildiğine göre Stalin 
Vaşingtona en muktedir diplomatını 
göndermektedir. Gerçekten Amerikan 
hilkümet merkezinde B. Litvinofa itibar 
edilmektedir. 

Unayted Preste Vaşingtonun dünya
nın en büyük diplomatını }tabul etmek
te olduğunu bildiriyor. 

zlfeslne, onan ulıtldyetl· 
ne inanırım->, 
denllecefımlf 

Nevyork, 8 (A.A) - · Alman planı
nın bütün dinleri kaldırmak ve onun 
yerine Naziliği koymak olduğuna dair 
B. Ruzvelt tarafından yapılan beyanatı 
dün papalık teyit etmiştir. Papalık rad
yosu gayet emin bir kaynaktan öğrendi· 
ği Nazilik formülünü neıretmittir. Bu 
formill şudur : •Führere, onun ilahi va
zifesine, onun uluhiyetine iman ederim. 
Führere hizmet etmekle bizzat alJaha 
hizmet etmiı olduğuma imanım vardır. 
Alman kanının yaratıcı kudretine ina
nıyorum. Alman milletini ve Alman 
harsının güzelliklerini Alman kanının 
yarattığına imanım vardır. Alman var
lığının ıerefi ve diğer milletlerin iyiliği 
için Alman milletinin dünyaya hakim 
olması mukadder bulunduğuna iman 
ediyorum.> 

ELHAMRA SINE~JA91 
BUGÖN MATİNELERDEN h'iBAREN 

NORMA SHEARER-JOAN GRAVFORT 
ROSA LiND RUSSEL 

GiBi ~ BÜYÜK ARTİST TARAFINUAN İBDA EDiLMİS, SENENİN EN G ÜZEL, EN EliLENCELi VE BİR ÇO 
l TABtl RENKLİ SAIINELERI HAVİ, MÜSTESNA BİR SANAT FSERİ OLAN 

K ADINLAR ARASINDA 

- Mı. şanı da tarihi Lovenbraukelter biraha- l I. / 31 
nesinde buhışmu~lardır. Şark cephesin'.. lında ngİ ı.z er 

1 ld deki umunü karargahından gelen Füh· Jı b ·ı f 
arı yapı 1 rerin mm .. r,alatı toplantıya bilhassa tayyare ay ettı e 

- · -- parlak bir mahiyet vermiştir. Vali Adolf Londra, 8 (A.A) _Hava nazırlı 
Londra, 8 (A.A) - Orta prk Bri~ Vager Führere hoş geldiniz demiş ve tebliği : İngiliz tayyareleri tAl''Al1111"'7 

h k ,,,_ hazır bulunanlar tarafından uzun uzun dun·· gece ço,_ geni<: 0··ıç,u··de yapılan tanya ava uvvetleri umumi karagiuıı- l ıK. ~ 
nın tebliği: Britanya bombardıman tay- alkışlanmıştır. Mütealüben söze baş ı- harekatının başlıca hedefini Bertin, 

1 . 5 6 T bl yan Führerin nutku dinleyicilerin sevk lonya ve Mannheı·m teşkil eyl · yare en - son teşrin gecesi ra us 
b b d B ve heyecanh alk~Jariyle mütemadiyen Alınanya üzerın· de hava l'n,_ fena idit gar ın cenu un a Kastel enino tayyare ""A 

meydanına yeniden hücum etmiılerdir. kesilmiştir. kat bir çok Halüab, Stirling, Ve 
idari binalarla atelye ve hangarlara isa- Hitler nutkunun başlangıcında dik.ita- ton ve Vhitney bomba ~areleri 
betler neticesinde yangınlar çıktığı ve ti Alman imparatorluğunu tahrip etmek lin çevresine vararak şiddetli bir f 
infilaklar olduğu görülmüıtür. Kışla bi- istiyen devletlerle bir anlaşmaya var- ve kıragıya ra~ıen bombalarını a 
nalarına karşı mitralyözla hücumlar ya- mak için yaptığı beyhude gayretlere bir lardır. Kolonyada Hampden ve 
pılmışhr. Bqka tayyareler Meleyha tay- kerre daha çekmiştir. Bundan sonra Al- ter tipindeki tayyareler güzel mu 
yare meydanını bombardıman etmiıler· manya ile müttefikleri tarafından kba- kıyetler eld'e etmişlerdir. .A1maP 
clir. Diğerleri de Berihatimde düşmanın nılan emsalsiz zaferlere işaret eden müteaddit başka ~birler Boulongne 
motörlü nakliye vasıtalariyle Dernede Adolf Hitler bütün dünyanın Bolşevizm F.sterdezdeki doklar da bombal 
iaıe tesisahna hücumlar yapmışlardır. yüzünden geçirdiği büyük tehlikeyi an· Düşman sularına mayn dökülmüştilt 

AKDENtZDE latmış ve bu beynelmilel tehlikeye kar- Bomba tayyarelerimizden bir 
Orta Akdenizde lnglliz tayyareleri şı Avrupa mi11etleri tarafından müşte- dönerken havanın bozukluğu yüz. 

5 son teırinde Sirte körfezinde hücum rek bir cephe kurulduğunu kaydeyle- mecburi kıiş yapmıştır. Hepsi 37 t 
edilen vapur kafilesine yeni bir hücum mişt.ir. remi> kayıp gözükmektedir. 
yapmıştır. 6 son teşrin tebJiğinde hare- Müteakiben Führer düşmanın Alman _ _ _ 
ketsiz kaldığı bildirilen vapur diğerleri harp kuvvetini Alınan kıtaıarının işgali Af_. .. __ ,.. mlllveP f 

d altında bulunan topralclarda bal+nlamak r.-.uuu 
arasın a görülememietir. Bombardıman -r j....aH•I d 
tayyareleri alçaktan hücum etmişlene için yaptığı teşebbUslere geçmiştir. yefslz, •119- - el' 
de sis dolay1&i,.le taarruzların neticesi B. Hitler Almanyanın malik olduğu ye gezfyorlaP-
an1aşılamamıştır. muazzam silMı kudretini kaydeylemiş Kahire, 8 (A.A) _ Orta şark te 

5 - 6 son te§Jin gecesi Sicüyava akın her Alman gemisinin taarruza uğradığ• Libyada : Tobrukta 6/7 son teşritl 
yapan donanma tayyareleri Avgusta her yerde kendini müdafaaya hazır ol- cesi düşmanın ne hava kollan, ,,
deniz tayyare Ü98Üne ve kısla1arına tam duğunu bildirmiş ve nutkunu 9 son teş- topçusu hiç bir faaliyet gösterme 
isabetler kaydetmişlerdir. Likatada bir rinde ölenlerle Almanya için canını ve- Devriyelerimiz hiç bir engelle 
fabrika yakılmıştır. 6 son teşrinde Ogal- renleri tazimle anmak suretiyle bitir- madan geniş ölçüde keşif harelt 
la yakınında bir gar ve bir fabrikaya miştir. \ yapmış ve cenup bölgemizin k--·-·-
hücum ~dilmiştir. - - - bulunan düşman müdafaaları 

T R E W O M E · N MALTADA Yugoslcwyadalıl Alınan- kıymetli malQmat almışlardır. 
5 - 6 son teşrin Recesi az miktarda 

ZARAFl-:T. GÜZELl.iK, VE BA.ŞTANBAŞA BİR MODEL, SANAT VE MODA SAHE..4'ERİ Fiı~MiNI ARZEDECEK düşman . tavyaresi Malta adası sahi1ini laf' nafıfedllf3/0PI•- Ayni gece Halfaya ile Sidi O°f 
TIR .. BU FhJM YANIZ K ADIN ARTiSTLERİN İ$TİRAKİYLE ÇEVRiLMiŞTİR a.-.mıştır. Karşı koyma toplan Yunker Berlin, 8 (A.A) - Yugoslavyanın smda hudut ~ki devrire 1 

AYRICA YALA VA FİLMİ 88 tipinde b ir tayyare d üeürmü11lerd ir. l ubliana bölgesindeki Alman ırkından tiazı noktalarda di.lşman deYl'J)'e 
Sto:ANSLAK: 1.30 - 4.00 - ııt.30 - t.06 .• CUMARTESİ VE PAZAR 11.00 DE BAŞLAR... Bütün bu harekata ittirik eden tay- olan halkın Almanyaya nakli için ttalya temasa geçmişlerdir. Bu de~ 

HER GCN iLK MATiNE U C U Z SEANS.. yarelerimizin he1>8İ üslerbae dönmütler- ile Almanya arasında bir anlaşma imza- malanndaki kayıbmm ~ ~" 
~ .............................................................. 9"d~ Jaanuttır. rettir. 


