
Polonya 
aşvekilinin 

De larasyonu 
sovuetıerden 300 bin 
Polonuaıı esirin iadı 

edilmesini istedı 
Londra {a.a) - Polonya 

başvekili general Sikorski 
dün Polonya hükumetinin 
t svip ettiği şu deklarasyo· 
nu radyo ilcsPolonyadaki 
tebaasına aeşretmiıtir. 

Baı•ekil Poloayanın esa• 
d' Almanların Ru paktıaı ve 

~ tıaı ~ ittifakını yırtma11nı anl•tmış 
t ' 11•Y•n Al s t R b b b-t- d- · t' .. f . . ve Rasyada bulunan 300 bia aı. '••iri i manya - ovye usya ar '· . u un unyanın ıs ısnaaız bütun erdlerını pek çok alikadar eden ve 

nn llllcl b' k b f k k Polonyalı eairia memleket-
~ · asız ıt mera ve eyec a 11tıoa ını ıphraa ço mühim ve cib nşümul bir maç halini almağa baş· lerine iade edilmesini Rus 

\'~ 
, ~ hükumetinden iıtemiıtir. 

Jcl~tl Bir düşman ee- R s ve Alman Milli Şef Marmarada --- • 
llt•" er mi kaf esine res itebfü!'le · tenezzOhte bulundular imanlar lngı-

.. ~§ıyorlar?! hücu· ı --o 
0
-- ı·zıe hakkında 

lııı ~o-- ya~ 1 Moskova (Loodr radyosu lsianbul - Milli Şef dün tt 
t,''J.•1aı11 Romanya --o--- s. 8.15)-:Kızılordu. b ş~~-- gece .. Savaron n y h ile Sensasuonel beyana a 

rııaJi Kahire, (Londra rady,oau mandaolıgıaın resmı tcblıgı: Marmarad bir tenezzüh b 1 ki 
·~,,taı:lltrek~ya s:~~:; 8,15) - Rejmi tebliğ: Lib- Balhk den~zinden Karadeniz yapmışl rdır. Yat BDyükdere 0 unaca armıı 

ıı t'"" 'Ptaj1 b yada biç bir v ziyctte dcg-i· boyunc duşm D ta rruzla· civarına kada 1 · Berlı'a ( a.a ) - VerileD 
-...:~ •e u, bekle-.. . k" f . k d' r ge mış ve 

~"~"04 t .... ,Y•
6

pe•- a• .,ı,_ek· şiklik olm mışbr. Yalnız rı~ı ın ışı ettı~aıe. te .ır. tekr r Yafov ya dönmil tü haberlere aöre Alman biikO-~~ ..... " .. · u Duşm n kuvveti r1 şımdıye 1 r · • 
l~~ ti~' l •e bOcumu destroyerin himayesi altınd kadar biç bir muvaffakiy t • meti yakında lagittereain 
4' ~ltı ~tbQ,~İY•ıi mabfille- riden bir düşman ticaret elde edememiştir. Vlademir- fsp nyo) Moskov elçii bay Cripptin 

- !l.ı h,, 1111 
ve umumi gemi k filesine hücum edil- de Alman bücuml " ağar so··zcu··su·· u··n IOD vaziyetlerde öyaadıi• 

, rıtt••a_'thc!Gıa biraz daha miı. 6000 tonluk bir iaşe zayiatı püskürtiiJmüıtür. rol h kk111da ıonaaıyonel 
d11· ·-,~ ı, 111 

11
• Dıerak ve ıemiıi sakatlanmış ve diğer· Düa bıııhleyia Rus top· 8 beyanatta bulanacağını ve 

e ~I~ b'dil> ~l~ul etmekte leride hasara uğıamışhı. raklarına giren düıman kuv· e 808fl bu beyanattan berkeıia çok 
•i be~~l t,c~~~'ıYor... _ -- -- vetleri öğleden sonra budu· -- -- şeyler öğreneceklerini bildi-

L. t~1•1 ... 1 
e, oteden· d • k d ı;ı.,t 1 ~ K un öbür tar fın defedil- Madrid, (a.a) _ l•panyol rıme te ir. 

t~.,~ t~u Yen veya pek iZ lo du a .. 
li11a ı t b,k eıa bir bldiıe I r ~ y mişlerdir. 300 Alman tankı buiciye nez reti n mına öz --o--

ıı ~, ·d''O'du1s ç: k- Go .. nOllO uazılmak imb edilmiştir. Çetin çar· •Öylemeğe aelibiyeuar söz- ço··rçı·ıı·n nutku .. t, ı e,ı · un u pışmalar devam etmektedir. 
\ ~ '- •~ra balumıadaa • ti I yeniden Rus topraklan üıe· cüsü gazeteciler toplantı· I 
Lıi ~·~ı.,ı:oıı.rdan gi· ıs uor ar rinde 51 Alm D tayyaresi sında aş ğıdaki beyanatta ve Alman ar 
~ b •tıu1cı, Sovyetleria --o--- düıürülmüş ve biri de yere buluomuıtur: "Müşterek düş- Berlin (a.a)-Alman ha· 
·~ ,.. ''''- rına inanma· 1 S 1 1 Al >~t)d,;er bGtün dün- Moıkova (a.a)-Sovyetler iameğe mecbur edilmiştir. man ° an ovyet ere • riciye nızırı Rus Alman 
'tlt .. letıdi~· okuyan Berli· birliği halk komiıer Jer reisi Evvelki gün dDtüı üldüğü manların harp haberini Is· barb vaziyeti bakkıDda pa· 

" ,011~ 1 biiyllk meıa· B. Stalin ile B. Molotofa bildirilen t yy re dedi 75 panyad büyük memnuniyet z r günü Çarçil tarafıadaD 
>ı ,

1
t g'•f 'd bia türlii Sov1etler birliğinin her kö· olm yap 76 olduğu ani şıl- uy•nd1rdığını söyl dikten söylenen nutuk hakkında 

~.~ : f~'çi:dierek Moıko· ıeaiaden bir çok mektup mııhı. sonra İıpaoyadan gönüllü müdafaa iddiası hakkıada 
~~ t lale lcten Ye 0 0 ve telıraflar gelmektedar. Berlia (a. )-Resmi tebliğ: ol r k bu b rbe iştir k r· serdedilen pren iplerin boı 
~\ı ~rır, to ile barıotır· Bu gelen mektup ve telg· Ş rkta kar ve b va ordu· zuıunda bulun nların gitme· alduğu u ıöylemiıtir. 

~ "~b,t urnnıer için raflar d&ım nla bubetm k larımııı kızılordu ile mu· lerine müı de edilip edil- -----
• l·~tdQhc~~lı mecburi· üzere Kızılorduy gönüllü barebeleri pi 0 d ire iade miyeceği haklund ki suale; 
·' ;.. 'dit .... il• tahmin ve 1 '- . t d'kl . . b'l muvaff kiy tle cereyan t· bu husust .. 1 
., "lt!l ... ,idi yaıı maK ıı c ı erıoı ı - mektedir. ıoz söy emeğe 
~, '' ı.' dirmektedirler. ş k. b it k d sel"hiy tt r deg-ilim,, cev • t't Gı,,· o6cum ve ar ı o ı Dizinde 

A:'~ttl,11&h ... •d11t lagiltere bücumbotl rımız Sovyet k • bıoı verme4 le beraber bu 
~.. ,..... mer k ve heyecan kasırgHı • ı 
)hl •k, b~n .. ve Bı'rlc· k d ra ularına kad r ilerJiyere vaziyetın sponyol milletinin 
~~~ ... L içinde ali a r etmektedir. 
fıq •le11 1 

~UmetJ rio- 1abil muh f zasına memur au.usa olduğunu da bildir· 
ı~ ~' leı.eitınç ve Sov· Tabii bizlerde bu b ye bir gambotla ceman 5950 mi~tir. 
la Y•id il lld canlı devler maıl" ve gür ıaini ton b 1• de do·· t "t ~ ı, e yapdan 7 v cm n r vapur 
~0•~a~, rı ve Bay Çör· çok yakıadao bir ilgi ve babrılmışbr. 

~e)b:: lehinde ve merakl• temaşa ve takip K r denizde h fif Alman 
~ ttlıt,,1 de baıtığı edenler ara ınd bulunu·· ve Romen deniz kuvvetle· 
li b11 i Yor ki Bay yoruz. riodcn mürekkep muhtelif 

~~ )e • le •eve bir teşekkül bir keşif e na· ,L ibti ••tiyt . •. seve T6r iy cDmburiyet bükü· 
, ~t~"lh~ ı:tltJ d,ı..gırıımeıi • . .1 k 1 ıındıı Sovyet s hil b tary • 
ı ~~ qıJi d metınıo 611 eni, yı ı aıaı ı . 

l ~ ... D e bir ları tar fınd o muv ff kiyet· 
ı.if' l.· Çaı yasız: olacak bu çarpı mad 
ıı _,f ~~ ııc ı,ttı ıiz bir hücuma uğramıştır. 

-~'"J ~ 'j ltı•çı11, •nlardanberi da bitaraf ve eyirci kal· Kııılordu b v kuv etleri 
,,~ ~I d,t d haıırlanmış ma ı Tnrk diplomasisinin ufak tayyare! rl rkl Prüs· 

tr.,! ~•Jetin yeni bir zaferi addo!ou • d b 1 b 1 ~- ~ 11, b Çarpıo· ya a azı yer er omba at· 
- t&aa f 6t6n dilo· cakhr. mıtl sa • kayde d ğer bir 

'•dlerln ldr 1 R 1 AN 1 a11r olmımı lir. 

~de 

y 
a 

Fi a 
eıç·si 
u, ettı 

d-

Londr ( • ) - Finl ndi· 
ya elçisi bu sabah barciye 
na:ını Edan tarafından kabul 
cdllmiıtir. Sanlldığına göre 
ı fir Edene Finlandiya vazl· 
ha ·kıad izahat ermiştir. 

olo ofun 
temasları 

Moskova, (a.a) - Baıvekil 
muavini ve hariciye halk 
komi eri Molotof birbiri ar· 

dına M caristan Fial · adiye 
elçilerini k bul ederek ko· 
nuşmuştur. __ ..__._ 

acaristan 
Rusga Ha sıuasi müna-
sebetıer·ni kastı 
Budapcışte (a. ) - Haber 

ver!ldiğin göre Mac~ıiıtan 

bn um ti Ruıya ile ıiyaıi 

ün .. ıeb tl"ri keamlttir. 



~SURIYEDE 
.Müttefikler 
~ilerliyorlar 

--o---
lvı,i ( a.a ) - Suriyedeki 
ı yet hakkında Vişide neı
lilen tebliğ cumartesi ak
Dl Şamın Fransızlar tara
dan tabliye edildiğini ve 
rekitın Suriye çölüne sıra
t ettiğini bildirmektedir. 
GBn&n bariz vasfı budur. 
~ıve ve Şam civarında 13 

-\:a muharebeden sonra Fraa
rJI: kuvvetleri adetçe ve ıi
ıca üıtüa diişmanla karıı-

. ıtar. 

'agilizler Şamın cenbi ıaı ki 
· •ıhalleriae ve tayyare mey-
~ anına erişmiılerdi. Ba hare
~ 'h.tı Müslümanların mukad

ta ıehir telik ki ettikleri 
• "•m ıebrini mHun bulundu

ıcak derecede uzak tutmak 
f ıklnı 2örOlmeme1i üzerine 
1 ~~dırın tahliyesi emredilmiş-
• J • r. 

4 Fraaıız kuvvetleri ıebir 
•ıııadald mevzilerde yerleı-
lı iılerdir. ---

' ~ ispanyadan 
~ ~ Soıuetıere a teı 

pOskOroıouor 
Madrid (a.a) - D. N. B. 

~ janıı bildiriyor: • 
' Almanların Sovyetler bir-

iine taarruzu ispanyada 
4ıolıevizme karşı bealdnen 

1ın11N sısı> 

-Şehir Haberleri_ 

Fu· rımıza 
Geleceklere 
BOuBk· kolaulıklar 

gösterilecekttr 
1941 lzmir enternasyonal 

fuarı müaasebetile devlet 
demir ve deniz yollarında 
yolcu ve eıya nakil ücretle· 
rinde geçea senelerde yapı
lan tenzilit bu sene de 
aynen cari ol•cakbr. Fazla 
olarak deniz yollarında. İs· 
tanbuldan lzmire kadar olan 
mıntakada fuarın kapanacağı 

giine kadar lzmire ıelecek 
postalar için teazilitb bilet 
satışına devam edilecek, dö
nüı biletleri fuarın kapan
muından on gün sonraya 
kadar muteber ol•caktır. 

--.. -
Köprü ıslah 

edilecek 
Viliyet daimi eac&meoi 

dün v•li muavini B. Ekrem 

Yalçıakayaaın reisliğinde 
toplanarak ruznameıiade bu· 
lanan maddeleri görüşmiit. 
Tire • Çatal yolu iltisakında 
bulunan Hüseyin ağa köp
rüıüaün ilive inıaatla daha 

m6kemmel bir hale konul
masını karar altına almıştır. 

---o---

Şelırimizin 
Glzeı manzaraları 

tesbit ediliuor 
Habr.r aldığımıza göre 

lzmir H•lkevinde amatör 
resim yapanlar tarafından 
toplu bir şekilde şehrimizin 
muhtelif •emtlerindeki gü· 
:ıel manzGraların peyzaj ola
rak tesbit edilmesi için ç•
hımalara başlanmışbr. Re
sim yapmağa hevesli olan
lar bu maksatla halkevinde 
toplanmaktadır. __ .. __ 
Valimiz 
Ankarada 

Valimiz 8. Fuad Tuksal 
dün aababki Aukara treniy
le Ankaraya gitmiıtir. 

Bir kaç giim Ankarada 
kalacak olan 8. Fuat Tu"· 
sal bazı vilayet itleri hak
kında vekiletlerle temaslar
da bulunacaktır. 

-~--

Gelenler, Gidenler 
Konya mebuıu 8. Fuad 

Gökbudak lltanbula, Aydın 
mebusu B. Nazmi Topçoğlu 
Aydına, it dairesi müfettiıi 
B.tRt:fik ankaraya ~itmiıler
dir. Tapu muhafaza mıntaka 
müdti 8. Lütfü Semyücel 

:iai yeniden alevlendirmiıtir. Ek ki o--
hı gazete lıpanyaıun ihti- me er na- o·· -k:: 1 1 

şehrimize ~elmiştir. 

~ atkir hatıt hareketini bırak- 1 k 1 k un u ze ze e 
Daıı zamanının geldiğini Si çı arı aca Diinkü yazdığımız yer aarsınt111 

r , azmaktadır. Vilayet fiat ıuürakabe ko- bilba11a Değirmenderede çok --o--
Hırsızlık 

lkiçeşmelikte lbrabim oğ· 
a Hüseyin: Ahmet kızı Hay
·iyeaio uykuda bulundueu 
11rada 55 lirasını çaldığın· 
elan yakalanmııtır. 

"9EY
LUL 

Baha
rat 

deposu 
Her cins baharat, Tuva

let etyası, kumaş ve mobil
,. boyaları, Karpit. Kara 
boya, Zaçyağı, FILIT ve 

1 ] dlter asitler fiatler normal 
kalite ekatradır. 

Cilt ve Zilbrevi Haıtalıkları 
Müteba11ısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler So. No. 79 

Işık 
lsmlr Memleket baataneıl 

Roatkea mitebaa11aı 
l•tkea •• Elektrik teda•lıl 
apaler. lldael 8e ler Sokatı 

misyoouQu bugün viliyette şiddetli oJmuı ve bazı ha-
vali muavini B. Fkrem Yal· sarlar da vukua gelmiıtir. 
çınkayaaın reisliğinde topla- Djier kazalarımızda da 
cak ve ağlebi ihtimal ekme- daha hafif biasedilmiıtir, 
ğio yarımşar kiloluk çıkarıl- -•-

mannın mu••fık olup oımıya- Siperlerde kul
c•ğ• hakkında tetkiklerde 

buıunacıktır. )anılacak • • 
ÇiVi 

-ımı----

Belediye 
Encümeni 
Belediye encümeni dün 

öğleden sonra reis doktor 

Behçet Uz'ua reiıliğinde top· 
l•nmıı. Karııyaka ve yukarı 
mabaJJelerde yeniden inıası
na karar verilen k•n•lizH· 

yon ve yol İDşaatı hakkında 
ihaleler yapılmıştır. ____ .. ___ 
Desti ile yara

lamak 
Keçecilerde Şevket otlu 

Deni~ Oıgaok Mabmet kızı 
Hasibe Lekesiz ile on dört 
ınedenberi metrea batı yaşa· 
dıkları ve yuluulluk yüıfin
den aralarında mlinaka§a ıo· 
nanda Derviı tarafından 
desti ile baınadaa yaraladı-

Muhtemel bava taarruzla
rından korunmak maksadiJc 
kazılan siperlerini örtülme
sinde kullanılmak üzere, 
vilayet emrinde bulunan çi· 
vilerden her mıntakadaki 
tili k omiıyonların emrine 
evvele"' tesbit olunan ihtiyaç 
niıbetinde miktarlar tahıis 
oluamuıtur. 

Her komisyon kendi azası 
arasında veya mıntakaluıada 
itimat ettikleri bir zatı mu
temet tayin ederek bu çivi
leri alacak ve iiıtiyaç sahip· 
!erine tevzi edecektir. 

Çivilerin yalnız siperlerde 
kallanılmaaını temin için sıkı 
bir kontrol tatbik oluna-
caktır. __ ... __ 
Tabanca 
Taşımak 
Alıancakta Kadri oğla 

Mehmet Hora111n tabaa ca ta· 
hr. 

mııtı ... 
- O halde, dedi, pana

yıra daha çok vakit var .. 
Bak ben biJe ıu harmanı 
sürdükten sonra gideceiim! •. 

Koç Ömeri tepeden tır
nağa süzen Deli Memiş, 

kendisi kadar iri boylu, 
hatti keadiıindeo daha ge· 
niş omuzla, iri kemikli bu 
adamın muhakkak pehlivan 
olduğuna, belki de pana
yırda karıılaşacağı ha11mla
rındaa birisiuin bulunduğuna 
ştlpbe etmiyordu ..• 

Memiı, biran evvel köye 
gitmekte, Koç Ömerin ~ar
manıadan oturmamakta ısrar 
etmektedir. • 

- Hemıehrim, sen bana 
köyün yolunu göster de, 
geri yana kanıma! Ben, 
buracığa istirahat etmeğe 
değil, eı meydanında güreş· 
meğe geldim? Şu ayakları• 

mın tozilc paniiyıra varmağa, 
karşıma çıkacakların kafala
rını ezip, kaburgalarını yar
maia geldim!.. Göster bana 
köyün yolunu gideyim, biran 
evvel kozamn Söiüt16 yiğit
lerile üleşcyim! ... 

Koç Ômer, her söylediii 
ıözlerin ciğerlerine iılediği~i 
biısettiği bu yabancı deh· 
kanlıya verecek cevap bula
mıyor. ouun gösterdiği bu 
büyükUlk karş1111ıda adeta 
uf ah yordu ... 

Ömer ki, son •enelerde 
parlamıı, fakat o civarda 
yenmedik, kendisine: "Pes!" 
etmedik pehliven bırakma· 
mış, en baba yiğit dolikan 
laları kaıla göz arasında so· 
luklarıoı kesmiş, •ltına almıı, 
bağırta bağırta ıırtlarıaı 
yere getirmiıti ... 

.. Söğütlü köyünden Koç 
Ömer!,, dendimi, herkes 
hürmetle eğilir, ea goıu 
karalar bile ondan irkilirdi .. 

Ömer pehlivan, manda 

24Huira• ~ 
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. ------
Ü~ ,- 3 - projel .:ı i teh · uıül t:ttiı cı ek 
'tticj~llıbaların içinde- kovveden f&iJe çıkaraa A· 

nu et- v li d dr ti tı or 
Bi birlerini 
Dövmüşler 

~'li' tle,izyon cihazı, merikahlar oldu. 
. b 6ıı&ade veyahut Uçan bambalann geniş 

'•iıı. lı lllu11111akta olan mikyaıta tatbikatına geçi-
~o,t 'Y•lit>i mütemadi· lirse, tayyıuccilik tı&hasıada 

ı..'"•ıı '01 
edici tayyarenin en kıymetli bir unsur olan 

"~lro~tr11ıelttediıler. canh insan kuvveti tasan of 
ı, ia, edici tayyarenin edebileceği gibi, diğer va· 
llld,~ ~Diyeıi saniye- ziyetlerde düşürülen bir ke-

tte) i . U bıyallere (re· şif tayyaresiııun bütüu sırla-
' •tıaaad d b b - . ~ t')l be ~D, otomatik rını a era er gommesı 

"'~t'-t~ ddıne doj'ru ihtimali ortadan kalkacak-
"toıaı tedir. t 
id •tile t ır. 'f 

'te •d •YY•nyi .evk Çüakü alelade bir keşı 
••i Pilot'' kontrol tay- tayyaresinin aldığı malum•· 
.'•tt tib:''-11 eli alhnda tı, çektiği fotoğrafları Hli· 
" 1 bulanmakta· men verebilmesi, kendisinin . 

f . ''-rd Hlimen üssüne dö.ameshıe 
• 1 ... b ••d, , er biri kuv· bağlıdır. Halbuki uç.ıo bom-
~ ti~ :, tılıaıı va11taıile balarda, bu mahzur mevcut 

' bit· Yhredeki cibaı- deği)dir. Tayyarenin aldıiı 
"'~l'di 1' 1 •evle ve idare resimleri, almasile vermesi 
~-.... •. r. 
Ot' b, 'b bir olür. 

1>--lilc cı •ılardan bi· Binaenaleyh otomatik tay· 
.\ ~İri tayyarenin mo· yare ıukut etse bile, vere-
''' ,,lt d&aaen.iai, biri ceii malumatı çoktan ver-
~,__,1, ııaı; biri televiz- miı bulunmaktadır. 

~ ~ı, biri televizyon ALMAN ORDUSUNDA 
~~'~tect~ı •evk ve ida· SUN'I DUMAN NEŞREDEN 
~ ır. MERMiLER 
~i\t b~lllbalar kendi 

( )'-d,~,~~t ettikleri 
~"l\au ~r radyo ci-

f, ~: "-~u~ ••teıailen isti· 
• ~'ti~ itler, . 

'-l b· boınbarcbman 
-.J t\ '~~ç~Jı. hedeflere 
t:. \'I ~. b ıçıaa kullanıl-
,. ~ ~· '-•laıi b . 
~ ~i lt tele e emmıye-
., ~;~ ~ ... "- hedefe bn-
~ l~"'•le atınak için 
, ·"- ~Qab 1-dır. 

1. t. ~.. •lar düımaa 
;J t~ l>l•tı :tıı,.. tayyare 

t,hlilt •ııtaıile d&şi-
1. '1Ç\~t, '•i lllevcat o
,; ' '-'ı,: le lıeıf edilmeıi 

~ ~"1la' •larııa keıfi 
1 'tt) '•1111,Jı d B ~' , •tı_,d ta ır. a 
r ~ ~lta~' otomatik 

- ~ )),,, el llledea 6nce 
1•• ~~~ 'tı.ai, 

0 
•fl topuadaa 

~· ~ ~"1.._ •-. diiıiirme· 
''lroı •dan, geriden 
~- hata t'YY•reainde 
"•'rraı,~ . kıymetli 

~t'd' •ınkiaını 

Orduların harekih•ı mas· 
kelemek için suni duman 
perdeıi vücude getirmek 
yeni bir şey değildir: Fakat 
ıuni duman perdeıi albnda 
orduları maskelemek uıulü, 
en iyi Alman ordusunda 
kullanılmaktadır. 

Almanlar, suai bulutlar ve 
duman yuatmak auretile 
ordulannı maıkelemek için 
huıuıi motorize birlikler 
kullanmaktadırlar. Suni du
man, bu motorize birlikler 
tarafından iafililı ettirilen 
buıuıi bir cinı mermiler ta· 
rafından vücude getirilmek
tedir. 

Almanlar, ıuni duman u-
sulünü Polonya, Belçika, 
Fransa ve Yugoılavya hare• 
kitında büyük bir ustalıkla 
kullanmıılardır. 

Suai duman perdeıi, bil· 
haaıa dilıman ordusunun 
taarruzu naHında tatbik 
edilmektedir. 

YENi TIP INGILIZ 
TANKLARI 

L._ it. 
1 ..._~, lı lnbiliz mecmualarının •er· 

,J \~ tdıti t arelıitında, dikleri malumata nazaran, 
r~ t", •ti~ b 'YJare bir iagilizler. 25 tonluk fcvka· 
~ d~il 0111bırdıman ilde mükemmel yeni bir 

../ .~tik t de, rzıiitead- tank yapmışlardır. Habeşiı· 
J ~··'-''ltt •)~•reler ida· tan barekitıada, Libyada 

f'.ı \ 1tt tdır tecrübe edilen bu tankların, 
~~ t t,1),' Franta barekitında kulla· 

J •, ,.. re tarafın· 
r t.: 'llr aılan ve Fransanın tabliyesi 

\-ıil l\)htee edi~e~ esna1tnda orada İngilizler 
I '~dit, 8 proı111 tarafıcdan terkediten tank· 
ı J \~'ili Qıaq İngiliz- lardan çok daha mukavim 
r~ tiıı,,:~, d; d&ınn- oldukları anla,ılmııtır. 

değişiklik 
---mm--

Askeri ve mükli h:kıüt 
kaiıunuuun 4 üncü madde
ıinde yazıla cetvelin değiş-

tirilmesi için bir kanun layi
hası haztrlanmıştır. Bütçe 

encümeni hükumetin hazır· 
ladığ layihayı aynen k bul 

ederken bu değiıikliği mu· 
cip sebepleri layihasında 
şöyle izeb etmektedir: 

.. 3656 ve 3661 sayılı ba
rem kanuı:ılarının birinci mad
deleriyle eski barem kanun· 
lannıa tebit ettiği bazı maaş 
mikdarları ve bir kısmınııı 
da emsalı h 2sı lı tadil edil-
miştir. 

Buaa rağmen eski barem 
kanunlarındaki maaş ve em
sallerine göre tertip edilmit 
olan 1683 numarala askeri ve 
mülki tekaüt k~nununun 
4 üncü maddesinde yazılı 
cetvelin aynen ipk .. sı tatbi
katta müşkülit ihdas ede-

ceiini ve meseli biri 60 ve 
diğeri 70 lira maaşlı iki me· 
mura ayni tekaüt maaıının 
tahsisi ğibi şayanı kabul ol
mıyacak neticeler buıulüne 

sebebiyet vereceği anlaşıldı· 
ğından yeni maaş esaslarına 
uygun olarak ihzar edilen 
liyiba kabul edilmiıtir. " 

---o--
Londr&, ( o.a ) - İ ngiliz 

hava nazırı 8. Singler bava 
Mareş&lı Sir Duğlasa hususi 
bir mes j gönd ererek Fran· 
s daki son harekat una· 
suıda emri altındak i ls yya· 
relerin kazandıkları muvaf
f aluyetlerden dolayı kendini 
tebrik etmiş ve demiştir ki: 

Bu muvaffakıyetle İngiliz 
avcı tayynrdelinin yalo ız 

düıoıana ka r şı üstüolük te
minile değil, ayni zamanda 
mtiıtabkem düşman mevki
lerinin ve hava üslerinin 
üstiiadcki muharebelerde 
düımanın bu sebeple haiı 
olduğa tefavvuka rağmen 
onları mağlup etaıeğe ve 
ağır hezimetlere uğratmağa 

muktedir olduğunu göster· 
miştir. Avcı tayyare filoları· 
mı& mebaretli gayretleri sa
yesinde bu muvaffalnyetlere 
devam etmelidir. __ .. __ 
Otobüs kazası 

Eırefpaşadan Konak isti· 
kametine gelmekte olan 484 
sayılı belediye otobüs&nüu 
Meıarhkbaşında durak ma
hallinde ön sol tekerlej'iain 
cantan fırlamaıından orada 
duran Niyazinin bacağından 
hafif ıuıette zedelemiştir. ----
Sarhoşluk 4 üncü maddeye bağlı cet· 

telin yeoi ıeklinl aynen neı
Ikiçcımelikte llyaı oğlu 

Tekaüt şoför Enver ile Tahir oğlu 
rediyoruz: 

M aş 
Derece as..iları 

1 126-150 
2 101-125 
3 91-100 
4 81- 90 
5 71- 80 
6 61- 70 
7 51- 60 
8 41- 50 
9 36- 40 

Tut n Maaşı Mehmet Lütfi 1arhuş olup 
600 154 idap ve ahlikı umumiyeye ay· 
500 135 kın hareketleri görüldüğün-
400 ı 16 den yakalanmışlardır. 

300 100 j ----
260 88 . 
210 so l Yaralamak 
170 67 Keçecilerde Mehmet oğlu 

140 55 amele Hüseyin Hansoy Der· 
120 50 viı kızı Hayriye G&lseren 
100 46 ıuç1unun doıtu olup ya11gan 

--o--
Çorakkapıda lsm•il oğla 

Qrham Emrullah oğlu Tevfik 
Düzçimea, Ihsan oğlu Halil 
Uçar, Cemal öğlu Muharrem 
Kültü rpark Akasyalar gazi· 
nosunda oturmaktalar iken 
aralarında çıkan miinakaıa 
sonunda birbirlerini dö•dük· 
!erinden yakaır.nmıılardır. __ .. __ 

Boynundan 
vurdu 

Ödemiı kazasının Bademli 
köyünde bir yaralama va
kHı olmuştur. İbrahim oila 
Mehmet Göaen ile Mustafa 
oğlu lımail Keçe rakı içer· 
lerken aebebi anlaşılmıya• 

bir kavgaya baılamıılardır. 
Mehmet Gönen bıçakla 

İsmail Keçeyi boynunuo ıol 
utarafından ağır surette , •• 
ralaamışbr. 

Y nalı Ödemiı haıtaae· 
ainde tedavi altına ahamıf, 
suçlu yakalanmışlar. ----
Bıçak teşhiri 
ve sarhoşluk 
K.eçecilıerde Yusuf oihı 

sabıkalı saatçı lımail sarboı 
olup Reçep oğlu lımail Say· 
dama bıçak teıhir ettiii•· 
den yakalanmııbr. 

~ ısmet paşa bulvannda 
Ahmet oğln Halı lin üzerinde 
bir bıçak bulunarak alıamıı
tır. 

Kumar 
Memleketi 

10 31- 35 
11 26- 30 
12 23- 25 

85 40 yerlerinde yabancı erkeklerle 
75 36 müoaıebette bulunduğundan 

Dünyada en ziyada kumar 
oynanan yer Tibettir. Halin· 
nın ekıeriıi Budiıt rahibi 
olan bu memleketin haılıca 
eğlencesi kumar olduğunda• 
fakir, zengin herkeı buna 
müptelidır. 

Tibbetli bir komarbaz pa· 
raıı kalmadığı zaman çift 
öküzünü ve hatta karıaıaı 
bahse koyar. Bu yüzden bir 
çok aile yuva11 yıkılmııbr. 

13 21- 22 66 35 biçıkla yaralamış ve suçlu 
14 18- 20 60 33 yakalanmıştır. 
15 17- 17,5 56 30 
16 15- 16 50 27 

Bu kaouıı liyibı ı yakanda 
Millet Meclisinde mü~akere 
edı lecektir. 

--m:--
Tıb dokto >u 

terzi! 

Zayi Tibet hükumeti nihayet 
bu feci ihtiraH nihayet ver

,Piyade •layında aıkerli-
meğc lüzum görmüıtür. 

ğimi yapmış olduğamu mü· 
beyyin tezkeremi kazaen za· Birkaç bin senedeaberi 
yi ettim. Yeniıini alacağım- ilk defa bir emirname ile 
dan eskisinin hükmü olma- kumar yaaak edilmiştir. Bu•· 
dığı ilin olunur. dan en ziyade memnun olu· 

Tepecik zeytinlik mevki- lar Tibetli kadınlardır. Çün· 
inde 8 inci sokakta 9 kü bunlar kumar yibllnden 

· ~t\lıa : •kat bu _ -Sonu var-

-' ~--1 "1ıa,:!lc ıeanılarda Birinci (IS) kur~~ ı 
'I ·~~~WiRAn Si;~:S;~ı:da j 

Kraliçelerio, Prenseslerin 
ve yüksek aileluin tenisi 
olan ma.,bur Parisfi terzi Juk 
Vort geçende ölmüştür. Bu 
adam, tıp f akülteıindeo dok

tor çıktığı halde dedelerinin 
bir uırdaD beri kurdukları 

sayılı evde Osman oğlu artık kocalarından mahrum 
315 doğ. Yuıuf Özbay kalmıyacaklardır. 

:::~:••w:-:·~:::--:::.....:_:_ ____ ...:,_!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~ 

~" ~q\reci Güzeli TORKÇE sözLo i 
t • Jıtt~ · l • • Clark Gahle ı 
' ~la '-bl &r gemJSI ]an Cravford ı 

ıı..~, '4,\ı':ı G&ıeli 2.30-6-9.30 % 
l'tt-,~rtea·tblar gemisi 4 ve 7,30 da başlar. ı 
\ .; :Bi/ •e Pazar gllnleri 11 de baılar ı 
~"-ttilati1•ti 25. Balkon 30. Koltuk 40. ilk aeaıı- ı 
~le ı1S. Balkon 20. Koltuk 25 kuruttur. ı 

1 Talebe ıeanıluı 10 kqruıtur. ı 

moda at6lyc11Jni idare tmefre 
baılamıf ve buudcı çok mu
vlffak olmuştur. 

Jak Vart, terziler sendi
kasıDın reiıliğinde UIUD H

maalar bulunmuıtur. 

-
BAHRIBABA SAHiL PARK 

GAZiNOSU AÇILDI 
Muhterem müştcrilerindeD gördüiü rağbet ve tevecciila· 

ten cesaret alarak lstanbuldan yeni ve yükıek muranaiye
lerle birlikte muazzam bir varyete de getirmiştir. Tema 
hava mlıtencvvi içki envai meırubat m&kemmel mezeler 
muhteıem bir saz dinlemek için mutlaka 1abil park rui
aoıuua Keliııiz. 
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• GAZETESiNDE 1 
~ Cenuptan itibaren Ru-
1•• ve Alman orduları gru
,ta, bu ordular grubunu 
ııkil eden kuvvetlerin tak
iben 25 • 26 ıı Rumen ve 
5 i Alman olmak üzere 
-O 51 tümen olduğu tahmin 
ililmektedir. 
ikinci ordular grubu gar

•i Polanya ve ıarki Pıiiı· 
.. dan barebet etmiı o'a• 

\ •tnvetlerdir. Bu kuvvetlerde 
~ki grup halindedir .• Birinci 

rrabun Varşovanın ıimalinde 
Jarki Prüıya da dahil ol· 

· ~:nak Ozere bu bölgede. ikin
~ei grubun da V arıovanın ce-

ı •11111:.undan Romanyanın tima
\line kadar aHnan bölgeler-

~ tbde harekete geçmiı olmHı 
' ,ok muhtemeldir. Her iki 
r "'rubun kuvveti hakkında 

muhtelif kaynaklardan alı
f aan halterler çok ekıik ol
~ J'.malda beraber buralardaki 
' ıı ıAlmaa kavvetlerinia en az 

• Jlı ti menden fazla olduğu 
,tahmin edilmektedir. 
ı Oç&nc& ordular grubunu 
1 iıe Finliadiyadaa hareket 

ı ~ edea Fia •~ Alman ku•vet
J leri teıkil etmektedir. Fin· 
ı :.t ı laadiya orduıa hali hazırda 
, 'it' 011 Himen, boradaki Alman • 

lıav,etlerinia de 2 - 3 Himen 
l olduğu haber verilmekte iıe 

de bueklt baılandıktan ıon
! ra Norveçteki Alman kuv

vetlerinden bir k11mıaın ve 
muhtemel olarak dört beş 

J timenin bu cephede hare
kita iıtirak etmek üzere yola 
çıkarılması çok muhtemel 

, oldurun• ıöre bu grubun da 
ı = 16-18 tümenden ibaret ol

ma11 muhtemeldir. Buna aa-
. zaran Finlandiyadaa Kara

denize kadar 2400 ldlomd· 
relik bir cephede hareket 
eden müttefik ordularan 
kuvveti 160 -170 t6men de
meldir. Fakat Almanların 
laalen harekete geçmiı olan 
kuvvetleri bu hare'citı ida
reye çalı~acakları tahmin e· 
dilemez. Çünkü bu miktar 

. Ru kuvvetlerine naaran 
uiftir. Bu itibarla başka 
bi>lrelerdea hareklta iıtirak 
etmek lzere 40 - 50 tümen 
daha celbetmeleri çok müm· 
klimdllr. Ve bunu yapacak 
durumdadırlar. BuDlarda az 
göriildilğü takdirde balen 
müttefikleri olan Macar ve 
ltalyan ordularından istifa
de etmeleri muhtemeldir. 
Çiiakü ltalyan ordusu Libya 
cepbeainden gayri yerlerde 
harp etmediğine göre yüz 
Ulmene yakın olan kuvveti
nin 25 - 30 tümenini bu ba
rekita tabıiı etmesi mubte• 
meldir. 

Müttefik orduların bugün
kli vaziyette çıkarmalaıı 
muhtemel kuvvetlere muka· 
bil Rus kara orduıunun bu· 
r&nkll durumu nedir: Mu· 

barebeye tekaddüm eden 
gtlalerde Rnı ordoıunuu 190 
200 piyade, 45 ıilvari tllme-

[kXtklN sili) 

B M M l • • J Royterin . . ec ısınae1 harriri 
mu-

hil-
Ankara - Büyük Millet Meclisi Mazhar Germenin riya .. 

ıetiade toblanmıı, t~ıkilih eıaaiye kanununun 57 inci mad
desinin aıkeri müddaiumumiler ve bikimlerle temyiz m b· 
kemeıi müddeiumumi ve mu vinlerine şümullü olup olma· 
dığını müzakere etmif, muhtelif hatipler tarafındaa müta
lialar ıerdedildikten ıonra bu meselenin teşkilitı esasiye 
komisyonuna ait bir mesele olmadığı hakkındaki takrir ka
bul edilerek mazbata encümenin~ ~eri verilmiıtir. 

Çitfci mallarının korunması hakkındaki kanunun müza· 
kereıine devam edilmiı, 10 - 16 ıncı maddelere kadar olan 
kıımı tasvip edilmiştir. 
Mediı gelecek içtimaını çarşamba günü yapacatkhr. 

~~~~ .... ~~~~ 
Istanbulda Kahve -Tevzii 

lıtanbul - Kahve tevziatına dair talimatname dün An· 
karadan ıehrimize gelmiştir. 1400 çuval kahve. kuıu kahve · 
cılerde çekildikten ıonra memurlar öııüııde 250 grdmhk 
zarflara konulacak ve zarf•ar mühürlenecektir. Böylece kah
veye nohut karııtmlmamaaı temin olunacak ve kahve tev· 
ziatına baılandacaktır. 

---------------------------
Japon yanın 

alacağı 
hattıhareket 

1 n gi l iz kuvvet-
leri Tudmura 

vardı 
Kahire {a.a) - Suıiyede 

müttefik kuvvetleri Şaman 
garbuıda Viıi kıtaları ile 
temas halindedir. Şımda 
sükünet hüküaı sürmektedir. 
logiliz ku•vetleri Tüdm"ra 
varmıılardır. Muharebeler 
devam etmektedir. 

diriyor 
--o--

Londra, (a.a) - Royterin 
diplomatik muharriri bildiri
yor: 

B. Hltler komıuıu ve 
doıtu bulunan Ruıyaya hü
cum etmiştir. Ve bu hücum 
mutad olan Pazar günü ya
pılmııtır. Almanların Rus 
hududunda 100 - 120 tümen 
kadar askeri bulunmaktadır. 

Hitleri maksadı malumdur. 
Hitler şimdi bir çok ileri 
karakollaı ı eline geçirmiı 
ise de kalelere girmekten 
çok uzak bulunmaktad11. 
Petrol kuyuler1nı almak için 
yaptığı bu harekette acaba 
nihai zaferi elde edebilecek 
mi? Sovyetterin askeri kuv
veti oldukça mühimdir. 

--llm-

Alman ve Ru
men kıtaları 

Bertin (a.a) - Alman ve 
Rumen kıtaları Beserabya· 
da ilerlemektedirler. Kuv-
vetler eaki Rus Rumen bu
dudana doğru tevcih e
dilmiş buluamaktad1r. 

--.. ----
ULUS GAZiiEsıııH lngiltereye 

· . hava akınları 

t24Haılraa tM,!j/ 

Habeşistaod' 
• 8000 esıt 

daha alındı 
---o--- "" 

Kahire (a.a)-LibJ•d• ti" 
bir değiıik!ik yoktof· ~ 
beşiıtanda Jimmad• . 'J' 
esirlerin mikdarı ıek•S ~ 
dir. Bunların araııod• ka"' 
korgeneral 20 tnaıeo -_;-· 
tanı ve 8 tuğbay balo• 
tadır. __ .. __ .,. 
Berut liıll~ 
bombalaO "' 
Beyıut (a.a)-Beyro:,_, 

k . .1• tı1r _" aün te rar ıagı ıı 1.~ • b•' .... leri tarafından boDJ _,al' 
edilmiı ıivil balkt•• rdı'' 
addit ölü ve yarala •• ---o~- fi 
Fin ordul• 
Lanangrad ozırl-

uorouorıar ~ 
Roma (a.a)-:Bi~ti•' 'f. 

razetesinin bildırd I ti ~ 
re Alman Fin kıt• 1 1d . ,, 
1i Karelinde LeoıD 

111
, 

kametinde Sovyet dit• 
rine hücum etmit1'' --o---
Pravda g•~ 
sinin 111alı ,,, 

Moıkova (a.a):: 
d

,, ptl 
r.azeteıi yaı ıgı .... : 
• d·yoı "' 
lede ezcümle 1 t••cl". 

"200 milyon •• _.._, __ _ 

içia döğii1t&iil•8 ,.r 
Düşmanı yıkarak 
Yaşasın KııılordG·rt -_,,,,, --

Vaşi gton (a.a) - Sovyet 
Rusya ile Alman harbının 
baılaması dolayiaiyle 8. 
Ruzveitin beyanatta bulun
maıı muhtemeldir. Siyasi 
mahafil resmi mıhafil be
yanatta bulunmaktan imtina 
etmektedirler. Yalnız ıu ci
het aşikardır ki Hitlerin 
maksadı bütün düoyaya ta
hakküm etmekten başka 
bir şey değildir. Bütün hü
kümet ricali Ja poayanın 
alacağı battı hareketi dört 
gözle beklemektedir. 

Alma~ Soıuat harb~na Din Alman tauuarı ka. 
daır başmakalesı Ulbı 20. UB çıkmıstır Mareşal 1 

ni ve 75 80 de tank tugayı Ankara - Bugüokü (Uluı) Mannerb~ 
mevcuttu. Bu tugaylardan da Falih Rıfkı Atay Alman Londra (a.a) - Emniyet ( a).....- .,. 
65 şi hafif, yani ıudeti 7-·15 Sovyet harbine dair bir baı nezaretinin tebliği : Stokholm ~~ıa•dir. 
ton arasında değişen tank- makale neırctmiıtir. Dün düşman lngiltere Mannerhaym f ıo•• 
lara sahip, on b~ıi de ağu Bunda, B. Molotofun Ber· üzerindeki bava fa•liyeti dularının batk

0 

yani on beş tondan d•ba tini ziyareti esnasında yaptığı ıark ve cenubu ıarki ingil- eline alm~~~ ft 
yukarı tanklarda o müttş:.. k- bildirilmiş olan tekliflerden tereye münhasır kalmııtır. e'~ 
kil tugaylard11. babıederken "yirmi sene· atılan bombalar pek az ki- 8 Rfl'lı~ 

Bundan ba .. ka 15 molöılü 1 .. f. 
'il deoberi komşu ve doıt ola- şiain ölümüne veya yara an- • ) ,.,,, ~ 

tugay vardır. Bu kuvvetler· rak kendisine tam emniyet ma11na sebebiyet vermiştir. Vaıington (a·• ~ 
den 125· 130 piyade, 25 •Ü· vermek için elimizden ge· Dün düşürülen dilıman tay- velt dda Bey•' ,ı~"'-k 
vari tümeninin ve 60· 65 ailtere bOyiik

1 
,41rr 

leni yapmıı olduğumuz Sov- yareıinie mecmuu 20 olarak • bO 
tank ve motöılü tugayın şark 1 b' 1 B 1 b d'I 1 . Halifaksı k• yet er ır iğinhı oğaı ara tes it e ı m ştır. 
cephcıiade yani Finlandiya, . ki . b kk d d rüımüştilr. / 
Polonya ve Romaoy• cephe·. ait ııte erı a ın a oiru --•-- ~ -
l · d d'.. ı · · K f olması lizım gelen beyanatın --- 9" 
erın e, ıger erının • • y- k0 d h t d Sopa ile uaralamak z . ıe.OP kaaya, Türkistan, Sibirya ve ur ıyc e ayre uyan ırmıı eytJD y ı9'ı 
uuk doiuda bulunduğu ıa- olduğuna işarat edelim,, de- Çorakkapıda Aziziye ma- l ill 1 nılmaktadır. Fakat Sovyetler mektedir. hallesinde Ali oğlu Ahmet Ege bölgeı 11 

_ .. 

birliğinde timdi umumi se· --0-- ve Ali oğlü bakkal Bekir zeytin mab•111:,,,ı,.. 
ferbeılik mevcut olduğundan L kira meselesinden birbirle· ların ıöyJedi ~~ 
nüfus miktarına göre mevcut ord Halifaks rini aopa ue yaraıadıktar•n- çok verimli 0~.1s'11 
200 piyade tümeninin 300 d k J l d M hıul h•• -' 
tümene çıkarılmış olmHı Hariciye mosteıarıla aa ya a anmıı ar lr. ytin a miiıtablıu...,,..,. 
muhtemeldir. Bu itibarla k t . Altınparka pek çok 111e'°~ 
bugün Ruayanın garp cephe- 000Ş 0 ---" 11.t 
ıinde en az 4-5 milyon Vaıiagton (a.a) - lngil- Tiyatro heueti geliuor •Jıil 
aıker bulundurduğu ıöylen· tere büyük elçisi Lord Hali- f btl _.ı,1 
mekhdir. faks dün hariciye müsteşuı Pek yakında Çorakkapu ı''..,...~ 
Ruı tümenlerinin teıkilitı B. Siimner Vela ile iki saat Altınpark aile bahçesinde Karııy~•,t,f' r;/ 
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