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ı. 1 ıauj· ı ıız:n tevzia· 
"tı~· 1 { ed'I ı 1dut 'lk 1 nıekte olan 
ill'ilıind '. teşrin 1941 
~ eıı:- . 
il ılar d l ~~ edılnıiş olan 
~.il 941 a lıl~ıı?e 9 ilk ka· 
~aıu larıhıııe kad 

edecekt' ar 
ır. 

... 
Cumartesi --

Ebedi Şefimiz Atatürk 'ün hayata göz lcapa
malarının yıl dönümü olan 10 -11- 941 pa
zartesi günü Halkevinde tam saat doku
zu beş geçe büyük bir ihtifal yapılacaktır. 

Bütün vatandaşlar saat 8,30da bu ih

tifale davetlidirler. 

Almanlara göre 

Sovyetler artık 
mahvolmuştur 
lngilizler Rusyaya 

yardım edemezler 
Berlin 7 A.A.-Alrmın 

matbuab eski Sovyet lla· 
riciye Nazırı Litvinofurı 
vaşington sefaretine ta) i· 
ııi hakkında şunları söyle 

Inbktedir. 
Bu :ırnrek~t Husların 

Amerikan yardımından 
memnun olmadıklarını gös 

termektedir. Herliııer l3or 
sen Zuytunh gazetesi de 

şunlurı yıızıyor: 

Bunun sebebini uzun · 
uzadıya araştırmıyn lüzum 
yoktur. Bu hareket sade 
ce Amerikan yardımmın _ 
süratlendirilmesi İ<;İ·~ ya 
pılmıştır. Ve Ruz.vellin har 

be girmek fikrini takviye 
ye çalışacaktır. 

Şimdi ıngiliz matbu.ıh 
lııgilterenin Husyaya yupa 
cağı yardımı icra eJemJ· 
mesini kapatmak için !{us 
lann muhtemel zaferlerin 
den bahsediyorlar. Meselil. 
Almanların Moskovayı 
Hus ihtilal yıldöniimü o· 
lan 7 ikinci teşrinden ov 
vel zaptetmek istedikleri 
ni yaymışlardır. Britanya 
bugün Sovyetlere yardıma 
kadir do2ildir. Ve Sovyet 
ler artık mahvolmuştur. 

RUSLAR 
Mukabil taarruzlar 

yapıyorlar 
M.oskova 7A.A. -Tass 

aiansı bildiriyort 
Merkez ceplıosiııde 

Moskovayı müdııfaa et 
melde olan Sovyet kuvvet 
len muhtelif malıullerde 
mukabil hücumlar yapa 
rak•düşmandun bazı arazi 
istirdnd etmişlerdir. ~id· 
detli nıuhurebeler netice· 
sinde bir köy geri alın· 
mış ve ilerilere kadar gi-

.. 
M. Eden 

Sovyetlere yardım 
vadini teyid ,~rn 
Londra 7 A.A - llari· 

ciye Nazırı Mister Eden 
Sovyetlcr Birliği Hariciye 
Komiseri ~folotofa aş.ığı

daki telgrafı göndormiştir: 
.. ~ovyel MıJli Buyramı 

rniinasebetile hükCımetirn 

namıoa Sovyeller bir:iği 
hükumetine en samimi e· 
Himlarımı il>Hlğ etmenizi 
sizdmı rica etmekle müf
tahir IJubnuyoruın . Büyiik 
Britanya hukG.meli Sovyel 
ler Birliği hükumetine a 
wmi yardımı vadetmiştir. 
Bıiyük Uritanya hükumeti 
ve milleti bu vadin yeri· 
ne ge t irilınes:ni temine ç.ı 
lışucaklardır. Böylece iki 
rncmlekdin elbirliği ile ya 
pa~ğı gayretler düşmanı 

yeı eceklir. A\nıanyaya 

karşı bi rleşnıış olan menı· 
lekethwirniz böylece.iki mem 
le kette el birliğile h iirri· 
yetin ve m~ deniyetin mu 
haf azası va daha iyi bir 
istikbalin kurubrnsı yolun 
daki müşterek gayelerine 
ulaşacaklardır. 
BATIHILJılN GE:\111 .Ell 

lskenderiye 8 A.A.
lngiliz kuvvetleri 3.5 :.ıy· 
da mihverin ccmnn 339 
bin tonilatoluk 86 gemısi
ni batırmış ve 217 bin to 
n"latoluk 61 gemiy• de 
hasara uğrat mıştır. ) alnız 
ilk teşrin a yında 98 bin 
ton haçnıinde 24 gemi 
hatınlmış'ır. 

dilnıişliı. ~üvdrılorimİL .... . . 
geceleyin b·r köye ~~ırmış 
ve şafakl.ın evvel diişma 
na nğır zay· at verdırorek 

~P.kilmişlcrdir. ;\1olörliı 
hirliklt>rimiz bir köy istir· 
dad etmiş ve d ü~ııı ma 
hiiyiik hasar verdirmişler· 
dir. 

Köyl"rde A lnıanla"ın 
tahrip edilmiş birçok tank 
lan görülmektedir. 



~syfa- 2 :. , J r 1( f it 
........... se-..z•sAEliii&iliiiiiii'Miiıııımiiiiiiii!iiiôı.._.;lllilll .. &11 ................. 11111 .. -.iillılııııliiııımiimilı;;;;;;;;;;iiiiiiliii&İ ...... _. .. ı:::;a;ı_.g;; .. iiiiiiiii;;J;;;;;:;;;;;;:r;;;:;;;;;;;:;;;;;~:;;;;;~ 

Stalin bir nutuk ı 
söyledi 

(Başı 1 incide) 
datebarüz et tirdiği ilinwd 
ve enerji lııgiliz milleti ü
zerinde derin bir tesir u
y2mdırnııştır. 

Hus ordusunun altı haf 
tad11 işini bitirmek şöy le 
uursun bucrün dört ay ol-

0 

duO-u halde Almanlar he-
o 

nüz bır netice alamamış 
tır. Vakıu Huslar Alman
yanın kapladığı yerden fazla 
arazi kaybetmişlerdir. Ve 
belki daha da knybedecek 
terdir. fakat sonıında zafeı· 
Huslarındır. 

Moskovayı bombar 
dıman 

.Moskova 7 A. A. -
Hadyonun bi ldirdiğiııe gö 
re Stalin dün gece nutku 
mı verirken Alman bomba 
tayyareleri ~ loskova üı.eri 
ne bir akın teşeblıilsünde 

bulunmuşlardır. Spiker gö 
rülmemiş bir şiddette bir 
baraj ateşi açıldığını söyle 
miştır. Tehlik~ işareti Sta 
linin nutkunu dinlemek 
için yapılan topla::üıda so
ıııına lıadar dev.ım etmiş
tir. 
Arıkara Rus Büyük 
Elçiliğinde merasim 
Ankaru 7 A.A.- Hus 

ihtilfıfmm yıldönünıii nıü
ıuısclJo t ile bu akş,mı Sov 
yet Büyük El<;iliğiı~de bir 
~..:ıy 7j~· afcli verilmiştir. 

Ziyafette l3aşvekil Dok 
tor H<>fık Sardam, llarici 
ye Vekili ~iikrii ~Saracoğ 
lu ve biilüıı Vekiller, Hi 
y.ıselicümhur 1B ıı şyavcri 
ile Deniz Yaveı i, Kordip 
ıomalik, yerli ve ccııe· 

bi nıallmat mümessilleri 
bazır hulunmuşlaı dır. 

Anar.evi geçit resmi 
i\1oskova 8A.A.- Mus 

kovu için yapılan muh:ı 
rt'benin bütün şidcletilc de
vanı etcımkte olmusma n ğ 
noııson teşrin ihtilalinin yıl· 
dönünıll müııasebc tile K1zı 
lordunun aPnuevi gec;it res 
mi bu~üı. l\loskovada Kızı 
lordu meydanında yapıl · 
mıştır. l3aşta Sovyet p:ya 
desi olmak ü~ )re bir iş'ı.'i 

taburu, Süvari, motörlü 
V'3 topçu kıtaları gec;'t ı es 
mine iştirfık etmiştir. Küt 
le halinde her neviden 
lanklaıın ge'ı;iŞİ yanm sa:ıl 
sürnılişlür. Bu c ·nada ~ov 
yet tayyareleri lıükfınıel 
merkezini diişıııan layya 
relerine kur~ı miidafaa ıçiıı 
şet.ir üzerinde uçmakta i · 
diler. 

KAYIP ıMOHOR 
Adının muhl:uk zati 

n·ührihr.ii lrnybPttim. Ye
nisini alacağımdıın ~skisi· 
uin hülrnıU yoktur. 

lsmail oğlu Edip 

Diş Doktoru 

Salahattin Özal 
Kurtuluş caddesi 204 numaralı mu

ayene hanesinde hastalarını kabul et
mektedir . 

lngiliz tayya
releri 

Bir gemiyi yaktılar 
l ondra 7 A.A.- lııgi 

liz hav~ neuıretinin tcb 
liği: 

Bombardıman servisi· 
ne mensup tayyarelerimiz 
di\•ı gece Fre1.e adaları a 
çıklarındu seyrelmekte 
olan Ye kuvvetli himaye 
altında olan düşman gPmi 
!erine &lçaktaıı uçarak tı:-

arruzda hulunınuşlardı. mü 
teaddit vapurlara isulıetler 
olmuş tmalardaıı birisinin 
yandığı görülmüştür. Tay 
yarelerimiz Manş denizi 
sahiHedmleki düşman li· 
mbnlarınıı mayın dökmüş

lerdir. Sahil muhafaza tay 
yardnimiı llolamJa aı;ık-

larınua yinr: gemilere tu 
arruz etmişlerd ir. 

Döst bombardıman tay 
ynresile 4 subil mulıafa

za tayyarcmiz üssüne dön 
nıemiştir. 

Kısa haberler 
Vaşingtoıı 7 A. A. -

Cümhurr~ isi l\listcr Huz· 
velt Husyuya hı r milyar 
lira ödünç para verilmesi· 
ne rnüsaude etmiştir. 

Kalıirn - Krall•'aruk 
ralıatsıı bulunduğundun 
bütün davetleri ivtal_l'tnıiş 

tir . 
Londrn 7 i\. A. -

Onnylıdprefl \jarısı Jugilte 
r~nin Fransa ve müstemle 
kelerile olan yollarına kar 
şı l<Lll>i k etmekle u tduğu 

abluka çcnılıcriııin daha 
şiJdeUeııcceğini rcsmco bil 
dirmiştir. 

l'relaya 7 A. A. -
Afrika s.tlıill(•riude esir 

edilen Fransız gemi kafile
lerinde bulunan lUOJ Vişi 
tabii bir cenup Afrikası 
limauıııu ~ıkarılnııştır. 

.Amstt:1rdam 7 A. A. -
Rus kumandanı Blulıerin 
idaresi allıudu L>uluııaıı 

Sibirya tiinıcnlcriııin tay· 
yarelt1r.e Moskuva ccp .. c
siııe nakledildiği haber 
verilmektedir. 

i\loskova 7 A. A. -
Sovyct lıulıcrJer bürosunun 
dün grn~e neşrettiği tcl>liğ 
de L>ütün cephelerde harp 
olduğu ve 5 Sonleşrinde 
56 ve ,\loskova yakınların 
da 34 Alman tayyııresinıu 
dü~ürüldiiğü vu 17 Sovyet 
tayy~resiııiıı •• kaylıulduğu 
blhlirihııektedıı. 

Kahire 7 A. A. - ln· 

Alman tebliği 
Bedin 7 A. A. - Al

man tebliği : 
Kırımda dağlık arazide 

kendilerini müdnfaa t ·deıı 
düşman avcı kuvvetlerine 
rağmen Alman ve Honım1 
tntaları düşmanı takibe de
vam etmiştir. Ştuka tayya 
releri Sivustopol istihkam 
lan sahusımla düşman 
mevzilerini tahrip etmiş · 
ler ve mütf addit batal'y a· 
ları susturmuşlardır. Done 
tez havzasmdu Alman ve • 
ltalyan teşkilleri nıuhnre -
be ederek ilerlemelerine 
devam etmişlerdir. Doğu 
cephesinin merkez kısmın 
da 2 piyade tümeni çok 
iyi tahkim edilmiş düşman 
mevzilerini yararak birçok 
esir ve top almıştır. Alman 
sahil topçusu Peterof açık 
larında giden bir düşman 
ticaret gemisini batırmış -
tır. Dün glindiiz ve gece 
Le.ıingrad.ı ağır ve en a 
ğlr bomb.ılarla hücum edil· 
miştir. Alman hava kuvvet 
leri dün g~ce lngıliz doğu 

ve cenup salıi1lerındeki li
manları bombalımıı ~lur -
dır. ) ıyecek imalathanele· 
rine tam isabetler kayde
dilmiş ve büyük yangmlar 
\:J lı:arılm ıŞlll'. 

.Manş Uölgesinde ve 
Holanda sal>ilicri at;ıldarııı 

da 10 lngiliz tayyaresi ve 
.Norveç &ılııli a<;ıklurıııda 

bir lngiliz tayyaresi düşü
rülmüştür. Şııııaı i Afrikada 
Alman s.ıvaş tayyareleri 
Tobruktu lngiliz <;adırları 
na ve istihkamlarına te::;ir
li hücumlar yapmış ardır. 
6 - 7 son teşri ıı g~si 
az miklard.ı düşman tay 
yaresi şimali Alnıaııyanın 
bjrkaı.; yı:;rine hücum etmiş 
se de bu hücumlar tesir -
siı. kalmıştır. 

Al\.iElUKAUAK l ALTl~Lı\H 
Vaşington 6 A. A. -

Tica1 et ezaretiıı in neşret
tiği rukanılar Afrika Bir
le:jik devletlerinde yuban-
cılar hesal.ııııa nıulıafu~ıı 
edilen ultııı miktarının 

şimdi 2 milyar 15 milyon 
5~5 biıı dolar gibi muaz 
zam bir yekun tuttuğunu 
göstermektedir. 
cr..w~~J.i!il;Uil~~~~ 

giliz Urtaşark umumi ka 
rurgahının tebliğiııe ~üre 
Tobruk etrn.fında kum fır 
tmalarınm artması yüzün
den pek mahdut harekat 
yapılabilmiştir. l li~: IJir 
tayyare faaliyeti olmamış
lır. 

ilan d vet 
lçtimaa . ~ioo& 

Sivil Polis memurları Belediye Reıslıc l10 l 
için 13 adHt palto, 13 ta- B. Azasından ReJl)zİ~~f~ ~ 
kını elbise ve ( 13 ) urlet Nedirııe 'dr1-'~ 

" " t\~ 111' fötr şapkanın imal ve ,, ,, Vecibe ~çı 
nıübayaası açık eksiltme- ,, ,, .l\ecip 1peCll11 
ye kouulmuştur. bir takını ,, ,, Mehnı?! . 11 
elbise, bir palto ve bir şap- ,, ,, Sabri lt:ı~ııııÔ~ 
kanın muhammen bedeli ,, ,, .Metınıe 'Jilıer 
(50) lira, muvakkat temi ,, ,, M. Sait ~t1stı~ 
nal (38) lira (75) kuruştur . Abdul'nlı ' 

" ·' • ruŞ 
Eksiltme 24-11- 94 ı ta- ,, ,, Halit Ql' 18 ter 
rihinde Emniyet )lüdürlü- ,, ,, Atınıel ustııııı 
ğü bin3sında müteşekkil ,, ,, Feyzi j\ttı cı 
satın ~tlma komis'"·onunda Şükrü Hııl 1 

.1 " " • f[ııflll 
saat (15) le icra edilecek- ,, ,, Ur~a~ı 'feııfl 
tir. Taliplerin, şartnameyi " ,, 1 unır . V ) 
görmek üzere üdlncü ~ü- NizanıeLLJll ... -s: " ,,, o)'ıııı 
be ı\lüdürlüg"rüııe ve ek - )'. usuf ~ pıc1 

" " Sil' siltmeye iştirak edecekte ,, ,, AL>LnıŞ ıw:;ıb. 
rinde. muayyen gün ve ,, ,, .l\tustıı fa ·r~r~ 
saatta komisyona miimca· ,, ,, Abdullah ııııJI 
atları ılan olunur. r 

. f'arlll 
8-12-17 - 2\) ,, ,, Müoır · tPı:ı 

.~u" I• rii ııııcı te~ 
Yunan kralı Amerikaya 

gidiyor 
Nevyork a.a -Ofi: Loıı· 

dradan Amerika ujansla
nna bildiriyor. 
İyi malumat alan meha· 

filden gelen haberlere gö 
re, Elenler Kralı Jorj. 
bir çok maiyetilc lıerabt~ı· 
B.rleşik Amerikaya gitmek 
tasavvurundm.hr • Kralın 
yakında yola çıkması ih 
timali vars<ıda seyahatııı 
devanı edeceği müddet 
malum degildir. l 

Sivil müdafaa 
Vaşingt'n 6A.A.-Aoıe 

1 

rikaCümhurreisiHuzvclt ka 1 
ti uir ifude ile yazılmış bir 
lıeyanuame neşretmiştir. 

llu beyannameye görı!, 
11 ila 17 son te~ı·iıı ura 
sıııdaki bir lu·fü.ılık :uımmı 
sivil müdafaa haftası ola-
rak tespit edilmiştir. Huz 
velt bu beyannamede or· 

du, donanma kuvvetinin 
kafı gelnıiyeceğmi, her a 
m~rikalı vatandaşın sivH 
nıüdufa ıyı <la berumsiye· 
rek bu işte herkesın pa~· ı· 

na düşeni yapmasını ve.
böylece Anıerıkanuı tanı 

lJjr birlik ve l>er uberlik 
içiııdo olduğunuıı görU 1-
mesinİ istenııştır. Huzvelte 
göre dünyayı ıdaresı al 
tına almak ısliyen dikta
törle .Amerikayı ayırt e· 
den fark bu bırlik olacak 
tır. 

MOESSiF BİR OLOM 
.. llay lbralıım, Suplıi 
Unıer ve .Mehmet Burcun 
annell)ri Huyun Azime ıııüp 
tela olduğu lııı:st.ulıktan 
kurtulamayarak bugün sa
IJalıa karşı vdat etmiş, c~ 
ııa~es t birçok akraba ve 
aile dostlarmın iştırukile 

1'aldırılaralr ebedi medfe 

" ,, ';t' ~ ,.,,e 
Atınıet (...t f 

" ,, , , osU 
Terzi J. 1 

,, ,, K. enıal Ö~ 
" " ~ ,, ,, Hifat di>r 

1380 sayılı B~e 01nd 
nununun 54 oncU ,,,·8 - uı~.ı 
sine tevf ık an J\ll d ,,ı 
lediye ,\leclisi nıu~3,iJı 
maı 14,11,941 .. 

1
o .. ~ 

nıiisadif cuma ,,,g~~~rı ,~ 
15 le yapılacagil d·ya ~I 
ti mezkürde Bele 

1 ol~ 
lisine teşrifJ~ri rıcıı 
nur. ııciSİ 

Belecli)'e J3ilgill 
Ab<lullalı 
Ruznanıe 01fldd 

1 - 59 uucıı ıe' 
. · ı . . f kı·a:;ııııı - ~ mn ı mıcı ı .11 \'• 

k .k. I{ . , Ve"' an ı ı etıs 

tip intilıauı. . 111dde~. 
67 

· cı 11 .,,., 
2 - ııı · ı; 1 / 

tevfikan L>iı· senel' ·ıiJl~ 
1111 

ta duir rup<>ru:ı 
. dd~f 

Si. . flltl D 
3 - 77 jnCJ ~ııC 

d. •0 
tevfıkaıı Uele ı) 
men azası int b. b~1c sf I 

4 - ~}ıir ıÇ lJtlrıtl ~ 
ed·ıen 111 

nııı tahrip 1 1 ııı1 • :ıil~ ·~ 
nin tamir_ ve ı.11y·io tıı 
teıi masruf iı;ıl1 Jii 
ra tahsisat kal>ll .. ( 

··hLJ 
Kayıp nıı..ı 0~ ' 

1 ·ıh~ ) 
Adıma 11 ' fıJl • ·· ı .. .. . ... \J'bJt 1 ı.j:ılıı mu ırumu ~ ... ., eSr 

sini alacağHnJı.ıll ~ 
h ··ı .. ··oktur· )ıl w· u rnrn .J 0~ ~ 

Süleynıau .~ı;ııe1 ·~ 
BUY0

. lef1 

.. es1r11 • 
Vergi ve .. · detle~ 
taksit rnud . tirıdcı1 (! 

ı , . rıı!)e f(l 
Belediye \'~ · \ 1 

erg• .tel' 
Belediye v 11odv 1,ıl 

't J ·ı / 
simlerin t~ksı 

9
41 tl) ğ 1 ıı :i 

kinci teşt·ııı 1 ı:ı'"' ı·ı 
. rrıiŞ o ,~p tı 1 

yetinde Lut ~ıı ı; 
1• ge.•~ '(11 ı: 

gerek hu ıye ·ıer• ·11 
. rd' ııJ ~ nelere aıt */<'. ~ı udO ~ 

müddet zarfıııd• (lt'fll1 J .. ~o 
bulunun . 1.,11 ttı e tııb0"1ıı nıne tevdi edilmiştir . Kc · CdZ'lsile bırl.k .1111 

derli ailesi efradının ve o· k al' 1 1 .ı 
ğullarının acılaruıa iştirak 

eder. Merhumeye ct:rrnlJ1 
haktan rahmot ve güfrun 
dil eri~. 

leceği te ·r 40dıı'" 
Neşriyat \~"~ 
SELiM çt i ~ 

C. H. P. ~\latlı~ 


