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Tayyareler 
ağır darbe· 
ler indirdi 

n 

~ ŞEVKET BİLGİN 

~i AUantiktc, 20 de~ şarka 
~· Anıuikan don:mmasınca tatbik 

Bir çok top mevzileri · 
ve tank imha edildi 

>t\: ~ontrolün Atlantik harbinde bii- --<>---
tesiri g«;rillmüştür. Dinyeperin $arkında 

~!>tine kadar, bu sularda dc\•riyc gc- asker t-enunülerlne 
~erikan harp gemileri, yollan ~ 
' e ~ördükleri Alman gemileri ile hücum edildL. 
'~r-dımnn tayyarelcrini sadece bii- Bcrlin, 16 (A.A) - Büyük Alınan 
" unyaya haber vermekle il<tifn cdi- tayyare teşekkülleri J 4 eylülde Dinye
~ Atrıcrika bahriye na1.1rı Albay perin ı;ıarkmda düşman asker tecemmü
"t l<ı bu ~ontrolün ehemmiyetine işa- ]e~ine ~c to?çu . '!1~vzile~ine hücum et
..... ~~ hrr nutkunda şunlan söyle- mışlerdır. Bır bırını takıp eden dalga-

' : lar halinde taarruza geçen Alman tay-
._:ş~li Atlantikte dc\'riye vazifcsiııi yare teşekküllcıi Sovyet sahra toplannr 
~~e ettiğimiz «findcn beri tek bir hna

1
kliye kkubvve

1
tlerini. veh tan.lclan~ı 1bod~.._~ ah) t k b' 'h b a ıyara un arı ım a etmış er ır. 

~~ rurUI ma~~· eG" '.~ ?.u 'ba·erk 1.~~ Beş yüzden fazla otomobil bombalarla 
mem"-1.ır. orunuşe •~ . 1 .. · ı h • d'J • · 

~.-"er- 'e ·ı · 1 .. · d ve mıtra yoz ateşıy c ta rıp e ı mışUr. 

~~kt"d'ınJı erı8Y
0 tmıutazkudzcrmA en 'kçe- Be§ top susturulmuş, bir zırhlı tren de 

t __ ': ır er. u mm a a mcrı a- h k d ı B d b 
L....."7 ~]t I t . are etten dur uıu muştur. un an aş 
~ ba ereyc mn zcme aşıynn ~eını- ka 6 nakliye tTenine tam isabet elde 
~ dolatınJ!'1351 ma16ın olmıyan bır se- edilmiş, trenler durdurulmuş ve ağır ha-
~ . Ytsıyle durmuştur.• snra uğratılmıştır. 
~ rtkan yardımının muazzam tesi- Berlin, 16 (A.A) - Alman hava 
~e eden bu sözler AJmanlann kuvvetlerine mensup bÜyük teşekküller 
~ ne muhasamata girişmekten 15 eylülde şark cephesinin cenup böl-

ııı.._ ltor-\tnkJan manasını tnşıyordu. geslnde bulunan düşman Jutalanna bü-
~ltlJun ilk haftasında, bu beyanatı yük muvaffakıyetle taarruz etmeğe de
~ ~k ister gibi, bir Alman deııi- vam eylemişlerdir. 
~anın şimal sulanndn bir - SONU 2 tNct SAHİFEDE -
~Q ~~yerine tecavüzde bu- --------------

~ ·~=-::.:iii:e~: Kısın harp !t"eV-
~ lerlaeatisi bahsinde hiç tereddüde , 
~ 1-aıanıyan malôm nutkunu söy- k •-.> 
r..:: ~nutuk, Amerikanın çok kat'i şeyece mJ I 
~ arefesinde olduğnnn şliphc hı
' " _Ordu.. Filhakika Albay Knok
\ -..ejfyonerler kongresindeki beyana-
~ ~~ti büsbütün aydınlattı. Birle· 
s'llllhuriyetlerin bahriye nazın, 
~ latasivle İzlandaya mücn\1İr 
~ arastnda, lngiltereye malzeme gii
~ blitiin gemilerin himaye edilcce
t.i'!. . .\ınerikan donanmasına, bu saha 
~e l'ast gelcct".ğİ mihver harp gc
~ 1 • 7.aptetmck veya batırmak İ<;İn 
il etbır verildiğini beyan etti. 

, .. ~r şimdiye kadar yapılan mey
~unıaJann fevkinde bir meydan 
\ "hs~r. Ve Amerikanın en snlahiyet
s;:•Yetlerindcn Harry Hopkinsin bir 
a.. ~.da kaydettiği gibi, dünya dcmok
~'_Jlin inisyatir aldıklanna mühim 
't, ~tir. Dopkinsc göre, bu inisya
---~ohasilerin malik bulunduklan 
~ kaynaldann zafer uğrunda 
~kolaylıkla scf erber edilmesini 

-4 ? kılacaktır. 
S-~•kanın Atlantikte yııpnıruda ol
~~ •bitaraf .. devriye faaliyeti, ansızın 
~~l~i· bir dc'\Tiye faaliyetine in
~fınistir. İtiraf etmek lazımdır ki 
't; il~ a artık ne bitaraftır ne de har-

Almanların hıf har
bına iyice hazırlan

dığı anlafılı yor 

İngiltere önümfizdeJıi 
haftadan ltllHı•en yapa
cağı bütiin fanhl•ı 
Rusla•a uerecefı-

Londra, 16 (A.A) - İngiliz gazetele
rinin bir çoğu başmakalelerinde Sovyet
lerc yardım meselesini mevzuubahis et
mektedir. Taymis gazetesi diyor ki : Kış 
mevsiminin harekatta bir gevşemeği in
taç edeceği pek az muhtemeldir. Aske
ri harekata don daha müsaittir. 

Almanlar kış harbine hazırlanmışlar
dır. Şimdiden daha yavaş olmakla bera
ber muharebeye devam edeceklerdir. 
Bizim için yapacağımız biltün yardımla
rı süratlc Rus cephesine göndermek lA
Zlnl(~tr. Gönderildiği haber verilen yüz
lerce tayyareden roşka bir İngiliz hava 

Rıuycıda ccrelf"n etmekte olan tarihin en kanlı haf'P haek4tından iki saJme 

Iranda değifiklik 

Şahinşah 
tahttan fe
ragat etti 

Veliaht dünden itiba. 
ren Şahinfah oldu. 

Şef Ankarada 
lnönü, Gazi ve Ankara 
garlarında karşılandılar 

Ankua, 16 (A,A) - Reisicüm- Çakmak, Vekiller, Ciimhurlyet Halk. 
hUJ' ismet lnönü bugÜn (dün) ıaat 11. 15 partisi genel tekreteri Fikri Tüzer, par
te tehrimize avdet l>uyunnu§tur. Milli ti idare heyeti azalan, Meclis grubu 
Şef Gazi istasyonunda baıvekil doktor reis vekili, müstakil grup reiıi, mebua
Refik Saydam, Ankara garmda büyük lar, Ankara vali ,muavini, garnizon ve 

Parltintentoda luıneda• Millet Mecliai :re.iai Abdulhalık Ren.da. ~rkez lromandanlan ve emniyet dl-
_.. I ._ genel kurmay başkanı Mareoal Fevzi rektörü tarafından karıılanm11lardır. 

na w• e fflCISIGP H0111L$111• toCICIHCllUCIHCICUIHCICIH:ı:ıa:ıa:ıac:ıancıHHHHiCIHHHIHHHUHDCIHIC 
da. Mihver sefirleri Parti Meclis 

a:ypdıyo•lar-
Tahran, 18 (A.A) - Bugün Tahran 

radyosunun bildirdiğine göre iran Şa
binşabı Riza Han "Pehlevi biiyn oılu 
Şahpm Muhammet lliza lehine tahtua
ün feragat etmiş ve bu feragatinden 
miDi meclisi haberdar etmiştir. 

- SONU 2 fN('t SA HfFEDE • 

Grubu toplandı 

Ticaret Vekili ihtikira. 
' 

karşı alınmış olan ted-
birleri izah etti 

Refall IHIPlll'll fddası ·Hariciye oeııuının lzcdlatı 
Ticaret oeldll hcwayld z,,,.urlyenin ana ınadde
ıerlnde ilrtilıtil'a ımııan lıalmadığı Jıanaatlnde ... 
Ankara, 16 (A.A) - Cümhuriyet Refah faciası hakkında adlt tahKikat et-

Halk partisi mcclli grubu umwnt heyeti rafında grup umumi heyetini tenvir et
bugüılkü (dünkü) salı günU saat 15 te miştir. Adli tahkikat tabi! seyrini takip 

· reis vekili Hilmi Oranın :reisliğinde top- etmektedir. 
landı. StYASt HADtsELER 

cREF Aib F ActtASI Müteakiben hari<:iye vekili Şükrü Sa-
ı Celsenin açılmasını milteakip kürsiye raçoğlu kürsi.ye gelmi~ ve aon hahalar 

gelen milli mildafaa vekili Saffet Arikan .zarfında cereyan eden siyasi hadiaeler-

~~~~3~~~~~~~~~ den grup umumi heyetini haberdar et-
~ miıtir. 

Hariciye vekili bazı hatiplerin su&l
lerine ayn ayn ceYap vermiJtir. 

·ıı-rrtKARA KARŞI 
AKl.KA 

·······-···· Bana mebma seneni N.ci Tanum 
ihtiüra karp ne sibi tedbirler alındığı 
baldanclald aual takririne ticard vekili 
Mümtaz ölanen cenp vermittfr. 

~~~dadır. 
~~ donanması. Atlantikte tesa
~ ~ Alman ve ltalyan harp ge
~~!e ~yyarelerine ateş emrini alt \i,~nğuna göre, mihver gemile
~ L_ bn vaziyetle karşılaşmamak 
~ ";k.ikaten Amerikanın kendi em
~ l1llan diye ilin ettiği sulara so-

filosunun da Rusyada harek6ta iştirak Kardeş ıranın ycnı ~uhinşa1n Mu-
etmiş olması memnuniyetbahştır. hammet Rıza han hazretleri 

Almanlar ·Din
yeper şarkında Vekil, hayat Pahahiı ile i.htikir mev

z:uunun fertleri ve bazı zümreleri töh
met altında bulundurduğunu izah etmit 
ft ihtikin tevlit eden imiller~ gereken 
tedbirleri -.e baıiin tatbibtta ne 1olda 
çalqıJdağmı anlabmftu'. 

~a&.- tan sakuıacakJar mı? 
~~ ateşe ateşle mi mukabele ede
~? 
~SONU% tNct SAHİFEDE -

Moskova konferansı önilmilzdeki ilk------------- ilerlediklerini 
söyliyorlar 

bahar içinde yapılacak uzun vadeli yar
dımları görUşecektir. 

Almanlar işgalleri altındaki memle
ketlerde bulunan talim görmUş efradı 
çekerek şarka göndermekte ve bunların 
yerlerine yeni silah altına alınan kıta
larla daha yaşlı efradı sevketmektedir
Jer. 

Aıiıerikada 
veni kararlar 

Amerikan gemilerinin 
mühimmat taşımasına 

müsaade edildi 

Alman tebUibte Ktire 9 
Ras lll'kası imha, 9 za 

tnatllOp edildi ve 5J 
bin esir alındı.. 

Berlin, 16 (A.A) - Alman tebliği : 
Ukraynada Alman ordusuna mensup 

1 . teşekküller hava kuwetlerlyle iş birli-
B. Razue t, hür milletle• ği yaparak cürctıi hücumlarda bnlun-
re nihai zaferi fıazan• muş ve aşağı Dinyeperin mecrası üze.. 

maJGf'I ;..ı- fıesldn fıddH' rinde en mühim noktalarda. kö~rü h:'\şı 
~-· -·Y kunn,ışlardır. Bım1ann genişletllm.osın-

uef'iYOl'UZ diyor d~?ı so•·ı. a Alman tümcnlrn büyük bir 
Vaşington, 16 (A.A) - Baş müddei- cephe Uzerinde ilerlemeğe devam et

umumiliğiıı emirnamesi, Anıerikan ge- mektedir. 
mlleri ile Britanya imparatorluğunun İlmen gölünün cenubunda 11 inci, 34 
bazı mıntakalanna silah, mühimmat ve üncü ve 27 inci Sovyet ordulanna men-
yolcu nakline miisaade etmiştir. sup mühim kuvvetler hava tcşekkülleri-

B. RUZVELTİN BiR RAPORU mizin müzaheretiyle hareket eden Al-
Vaşington, 16 (A.A) - B. Ruzveltin man ~talan tarafından kat'ı mağlubi

kiralama ve ödünç verme kanununun yete ugratılmışbr. 
tatbiki hakkında parlamentoya gönder- 9 düşm~ tümeni imha! di~e~ 9 tüm~n 
diği raporda İngiltereden başka Çin, de tamamıyle mağ~Qp edi~.. ~ş
Polonya, Yunanistan, Yugoslavya, Nor· man pek kanlı zayıat vermiştir .. 53 bın
veç, Belçika, Hollanda, Hollanda Hin- den fazla esir alınmış, 320 tank, 695 to~ 
distanı Brez.ilya ve Domen!ka yardım ve pek çok mikdarda harp malzemesi 
edildiğİ bildirilmektedir. Ruzvelt rapo- iğ,!!!1,!ı;1_ V,?.!, ~ edilmiE :..m, 
runda diyor ki : 

8. Mümtaz ölonen fiat taa7Udma imll 
cıı1an unnrlan tabliJ etmit, ilhalat eaa
llDID mentelerinde de maliyetin {Ok pa
lıah oldajuna, ba aebeple bir çok ithal 
maddelerinin ihtiklr nıenuu olmadan 

·-SONU Z iNCİ SAHIFF.IJE -

;! l llllllHlllllRHlllllllHI ı 1111n111nı111111111111 § 
~ Sovyetlcre göre § 
:'I IHfttllUIHIHHllUfllMllHIHlllUIHllHIHll&rt 

Odesayahü 
cum teşeb
büsü. ~ırıldı 

.cX al as, Sulina ve Kd•· 
lence bombalandı 

Estonyada bir adaya 
asker ihracı tetebb8sti 

tardedlldL 
Ios:kova, 16 (A.A) - Sovyet tebliği.2 
Dün cephenin heyeti umumlye

sindc şiddetli muharebeler devam etmiş.. 
ür. Cumartesi günü 15 Alman tayyaresi 
dUşUrülmüstUr. On Sovyet tayyat'('si 
.kayıptır . 

Sovyet hava kuvvetleri Kalas, SuJina
yı ve Köc;tenceyi bombalamışlardır. 

Alman - Rumen kıtaları (k1o<:ıya hü
cwn fcşeb'ı ;.,qıı-ie b!!luıınıuşJars .. rb hu 
taarruz Sovyet Karadeniz kuvvetleri t.a
rafnıdan püskürtülmüştür. 

Almanlar cumartesi günii Estonynda 
Ösel adasına bir ihraç hareketi yapmnğa 
teşebbüs etmişlerse de bu teşebhüs tar
dediJmi~ır. Düşmanın dört nakliye ~e
mis' ve bir destroyeri batınlnu.ş, diğ r 
gemileri de hasara uğratılmıştır. . 

ALMAN HAVA KJJ\TVETLERl 
AZALDI ... 
Moskova, 16 (A.A) - Krasnaya Ves

ta gazetesi yazıyor : 
• SONU 2 INct ~AHiFl<:DE -

Cenup cephe
sinde '\'azivet 

Rusların Kiyef mın· 
talıasını tahliye et
meleri muhtemel 

--0----

Souyetlerin Kırımla 
mavasaıe yollarının 
AlmanJarca tehdit 

edildiOI söyleniyor .. 
Moskova, 16 (A.A) - Uunayted Pı~s: 

Cepheden gelen haberlere göre Sovyet
ler bütün şark cephesi boyunca şiddetli 
mukabil hücumlar yapmaktadır. Gaze-. 
teler Rus çetelerinin büyük bir faaliyet 
gösterdiklerini bildiriyorlar.. Binlerce 
Alman askerinin öldiiği.inU Sovyetlcr 
iddia etmektedirler. 

Lenlngrad ve Odesa mıntakalannda 
Sovyetler şiddetli Alınan hücumlarma 
rağmen mevı.ij mahiyette muvafüıloyet
ler elde etmişlerdir. 

DINYEPERDE VAZIYET 

Dinyeperin şarkındaki iltl kollu ~ 
man taarruzu hususunda Sovyet salahı
yetli mahfiDerinde endişe hissedihnek-
tedir. Bu yüzden bütün K.iyef mıntakası 
tahliyeye maruzdur. Diğer taraftan Jıe.. 

nUz teeyyüt etmiyen haberlere göre Al
manlar Perikopa kadar varmışlardır. Bu 
Sovyetlerin Kınmla olan muvasale yol
larını ciddi surette tehdit edecek maht
yettedir. 

- SONU 2 tNCf SAHiFEDE -

Rus l?lçisi B. Maiski .Rus tUkeri lıeyeti ile becıbeT .Lond,.cıda - $ONU Z INci SAHiFEDE - Moakova iizerinde dii§Uriilen Alman ıa:11yarelerinin enka.zı tetkik olun~Vof' 
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Bir Zamanlar Bir •-.. .• 
11111•\'Vı',\'"1111 Napolyon Vardı! 

Tarih biT tellerrürden mi ibarettir ? 
. -·-· 

-n--

Borsa 
CZCM 

292 M. İzmir ollu 
225 Manisa B. B. 
149 Barmabn 
115 P. Mıhalef 

42 M. Ali Kar. 
50 s. Enia 
37 Ahmet Erol 
35 j. Taran\o Malı. 
25 M. Beş!kçi 

3S 50 
40 '50 

'° 25 37 
36 50 
45 50 
43 25 
39 
28 

TSlfl A.IJR 

DCIZSLl'llB 
Gazetemizin dünkü nüahasının 3 nen 

sahi.iesi S ve 6 ncı sütunlann.la neşredi
le1l lımir l>eledtyealnln :ıra'bıta lmlr n 

47 50 memurları için yaptıracağı elbise ila-
43 nuıcla: Takım elbise miktan 88 iken 
43 ..lı•en 99 •e muhammen bedeli (960) 
46 lira iken sehven ( 1 188) ve muvakkat 
46 50 miktan da ( 72) Ura ikea aebnn 89 U-
45 50 ra 1 O kunıı olarak neıredlldlll glSrill-
43 25 müpür. Keyfiyet tashih ve tanih olu-
48 nWI'. 
47 50 

·······················~~·~ııo~·~ ... ~~ .. ~·~ 

lıuiçre mamulatı 1 
• ELECTION saatları 

194% Zarif Modelleri gelmiştir .. 

iz mir F arın da 
..... ~ llosllo• sefe•lne yaıılq lliı' lle.wıp 
... l'ln,e ,._..., ...... w ini Nfep lıelllıten111 , ... 

990 Yek6n 
3327'1 Eski yek\uı 
MH'7 Umwnl yela\n 

soKE ASun HUKUK MAHKI- Serai Sarayı i~erı•inde 
MKUNDM a • T 

naaaculyle lllP delilllıten lbcaeet olntıqtlll'
&unun çok eaı.- e1daiu ve Napot. yoa, ta Mo.kovaya kadar vardığı ve en 

,._. bnl>UlltGrhlfumua yWJmasma 90k ziyade rnUl&ffer old•nu Kremlin sa
~ tesirler yaptı.it için Moskova se- raylarında diifUnmeğE. başladığı sırada 
~ .. ricali yazıstyle kttabımıu nihayet tarihte ylne pek meşhur olan ricatine 
~ batltmlft bu rucu S.ntelen adalllla nefy 

No. 7 
No. 8 
No. 9 

Sikede Halikanh Halil oiha Bulduk ZO Nwnarak .. YJ'•-
!! Otaflll kanaa Kırtehlrin Kahbllı ka,iitı- Mı ti L. Z · t E' ~ · 
:Ü 50 d• ..,.. oil• All anm..le Muatafa -------·u-·a·ır•alllCll._.•.Y.a .. r.e ..... ".'.".' .. • ... ---· 

No. 10 
tNcta 

km Elif ~ açt41 bota•ma dan- -. 46 50 aında: Göaterilen adreetel>ulunmadılt _____________ .,._ ___________ _ 

26 ve lkimetgalu mıePul blchiı cihetle 
17 25 UAnen tıeMlgat icru1na ~ muhak ..... 

410 l't1mi&e 15 

edilinceye kadar devam etmiştir. 
1f. Napolycmun Rusya sefer ve rlcatinln 

481 M. j. Taranto 
269 P. Paji mah. 
225 A. M.. Ataman 
215 M. H. Nazlı 
156N.~ 

122 H. tı,'1: 

17 25 
15 17 sinla 21/10/941 ah sin& uat 10 aa 

18 talik n mua)'J'en gGnde gelmecllltnlz 

~. Mieriaden MUe&rnezden ev- mahiyetini anlayabilmek için bu sefer ve 
~ qllyelim ki, N~ ricate iftiralt etmif olan kolonl!'I ll'ezen
~ ._deki muvaffakiyetlerinden hız zak'm ıu mutalauını okumak klfidlr. 

18 
12 50 
12 

24 ve vekil de göndermedliiniz takdlrcle 
ıa lfba tebligatın gıyap karan mahl)oetincle 

17 50 
11 

19. addlte muhakemenin ••ben b.ln'-a• 
22 fına mahkemece kıanıT verlhRlt olclal-lirifttll bu adar, bir IJl)amlık Yt c Kıtam, dördilncU piyade alayı Ren 

..._ llllaarıkhk idl. Rusya, çok lenit •• nehrini geçerken t.M kl~den mürekkep 
~ um pitlan bllyilk bir bqkalık olduğu halde Moskovaya ancak 900 kifl 

114 M. · ojlu 
76 Albayrak 23 

17 
22 illn oluftur. J83J (2038) 

llill"C.:8' illke idi. Bu ook geo1' ülke- olarak lirdik. 25 000 klfiden mOrekkep 
~ tarafındma ft 7&hut !f~ olan kolerdudan b-.ıraya vaml olan mik
.... ~ Avmturyalı, Polonyalı ~ tar ancak 8,000 kişi olmuştur.> 
=-~ askerllrdm vtıçW getirdifi . . 
~tordu ile blllla i:llliıldetıın im- Harp sırasındaki ltu uyıatı korkunç 

Bugfln Almaıı, Rumen. Macar, şartlar ve müthiş souklar altında yapı
fspuı,ol askerlerinden mllıek- lan rlcattc daha fed btr mı1dara varmış-

lfttler orduıuııan Bu.yada utradıta tir. 
kler, nuıl tarihin mazi için bir te- * 

..._..,...be; Bitler ordusu itin 
&tide feci bir tekerrltr misali olması Napolyonwı Moskova seteri, yanlış he-

~"*lllRAtır saplara dayandıtı ~in ancak bir delilik 
1'1potyon ~rdusuııun felikeü, vakıa ve şımanklıkdan ibaret kalmı§tır. 

.;wıııi~illl ltibarle Raa,auı bosuk olu Harp, tok ramaıa bir makhaedfr? Fa
eti. yolsuzluk4ur; fakat hakikatta kat bu makinenin hesaplaruıdaki kilçilk 

~ ... lrl" mt1fk1JMmı ne zaman ve bir yanlışlık her zaınan çok feci ak.ibet
~ nede ~ld ,oflarm ~kdmn ler dogmmuştur. 
~ Avnıpada UYanmıf olan umumi * 
--.ıalefet ti'tbtuuştn". 
~~ çan. Napo}Jon al~lalndeki llU Bua- Napolyoa harbaua seJ>ep
~nlan lftlnk etQI halde, l»tr ta- leri yukarıda da ipTet ettiR!mlz gibi ;:-n da Avrupa ve Asyada klrh bir tak 1806 ft 1807 de akt olunan mukaftle ve 

'14 A. R. Barki 
72 M. Betikd 
49 Tannı 
43 t Sinasl Orpr 
26 Rıfat Barua 
25 B. S. Alazraki 
22 HUseyln ÖzgUr 
19 Saki ÖZdemlr 

2428 YekıUı 
14352 Eski yekGn 
16780 Umumi yekWı 

12 
20 
14 
13 
17 50 
11 
18 50 

18 
13 
21 
15 
21 
22 $0 
17 
18 50 

Londra, 11 (J\.A) - Paris radJ'~ 
göre. Alman işpl makamJan bir mub
belei bUmhil tedbiri olarak Fnnuda on 
i'ransaz rehinesini daba kurşuna dizm1'
Wcllr. laimıerindeıı bu.nlann J'aruandan 
f-1ası yahudi olduiu ~-

it •e Yalma elde etmek ~ Napolyon- ntlfm •mtüalan thtllAfuıdan ibarettir. ---
~ ve mOmkereler yaomıştır. Rusya çok geniş bir Ulke olduğu ve bu :tzMtR ne.AREi' SiCiL MEMlJlt. 

w • Napol,oaa llasyanm nrtık ve 1- Ulkelenh hile medeni v~ idari wsifele- LUCUNDAN : 
lllııL 1 U bl.ul ft tadlk .ttirmek "in ha- rhı1 göremediği halde, şark ve garpten Celal Emöaer tieeftt uawaai,te iz-
~ yapımşbr Bu barebtlertn 1_»lr cenuptan pek çok yerlere S?ISz dikmişti. mirde Namaztribta Ala1beJ' caddmin
~ ~°f=:: =~~~ ~~erlerin bir kmnına bayat ahalan ele 38 n~rada top~ v~ perake~e 
...,: --d bir --lft" dostl k t ..ı na--='- '--'-·or 1..;r L----· akerl blr olarak yogurtçuluk UC.etıyle iftıgal 
tııtn:::'" ... a ... '""9ma ve u e:ns r.llr'""' .......,;y • ~ 11U1111uua d C ı·ı E .. . . b t" t 
.. ~~r. Fakat bu anlaşma ve dostluk, lilzuma btinat ederek istiyor ve cenup- e etln e ak nsonerhı'~ .. ~?mlu ~care .. unv~-
i ~ d~a:-• ııı.._ ....... u t ta da dini aebepler Uerl silrilyordu. nı eare~ anunu ~u erıne &OTe sı-
~ ~unlZ nunız ve - mın •- cilin 4014 numaruma kayt Ye tescil 
~ tıendni ldn kurulmuş ve ahiri idi. - B 1 TM E O 1 - edildiği ilin olunur. 3828 (203S) 
..., Yea dehuına dayanarak, tarih~ 
~t&ıia zaferler kazanarak bir btite bak 
~ • lllip lraldıitı mOdd•- iati7ebl
~ .. kat Rmyamn 1*uk q Mfıtıum 
...-nimeD --Wiltlll heftsine 
~ ............. . 

.. ~:-. .,... _, .... ema. 'hilbu-

... ·~ ft ..,_, ... hareket 8e!'hel-... ~._ , .......... 
~~~ket pllnlarmda Tlrkt-

flususi Amerikan Kız Kolleji 
Miid~rlüiünden: 

~ 'l'Urkiye dostluk ve kuvvetini m (2039) 

'ti> ~r;· 1lunım lçbı bu illkede aaı:ınnı:ıaaaaaı:ıanaaanı:ınaı:ınnaanı:ıa1aaaaı:ıaanırar.ıunı:ınaı ,,. 1ret •nes...., _. _. 
~ lraı..,;q ve pek bOyilk menfaatle 4&-------rı•M~•jl?~-·.,--.. ... , ... -------------~ ~•a1e...-.t11veı.11u.Uha-
-~ -~buna ın delH. /zrnirJen •;cJecelı kıymetli hediyemiz 
.,~ •ten Tllslt (180'7) muahede- Ak 
~:ı.-=ı:d=ı!t:: Eczacı F.'ea:al K. taşın 
~ ıt..,. aıefaluden az evvel de, Aolon "G ve Eaonslorı olacalıtır 
~- .... -- .... harp~ J .. ~ ....... -~~ 
........ ~ ... ....., çma vr Ahl w Altın ru )'a Dal ,a 
~ 6la.t1 ı ı'efl"dlri ' 1 pr 

iL.~.= -t- ·... Bahar çıçeti ,... __ . .. atm· _. -•••uo•• 
'1•-.•afllll;esJ:ıı _;......._ fo•enırn 
~ ·-ft ....,.,_. ...... ... 
~eyl.tehlikekaqımıdald..mt G6n'IJI Amber 
.. anlatrqm. 

tı\ılt..,_ •u ••b da Anupwa an Zümrlicl damlası 
~ .. ıa...et11 rcJu•rr• -.UJrtlı: hlr L e )' t ...ı:.Jı 
~ ~ evvelki gibi, az kuvvetle n- ı u 

_.....~ ... ma- ~andtll wsd;alle değl-
Limon çiçefi 

... ....._..,_, IMpamc.dul • en••-
~':.·· ......... mnda bir ~on hatıra 
--..._- ,.. ..... ,.. Wc ""' ..... 
~~ '* ..-, • .,_, ... dıa. ful va Menelrıe 
ı.a~~u fU suretle teıekkill edlyonhı: 941 Kolon )10$1 
~l'ramaz uv.eee ttaıym -·-taJI ~- Bıavyerala 
==·k~ --~=glu 

Depo: Hilli Eczanesi 
,_ B.clenli =-Rea koafederaq~ ı 

30
,000 Prusyalı 
·OOOA~ 38.eoo lfapoliten 
~ 
l.ı8?.entı 

iSllllP Jllldalıa l'lcCll'et Müd....,.~n : 
~RDEKSIZ KURU OZtllf IHRA~2'~· 

UIUJON DIKK~ HAZAIUNA. : 
Haleıa çekirdehiz kwu üzüm amha1aj.ı ııalarak kullandH kutulara H>, 11 ı 

,.. 12 numaraı. .aandardlarda 14 kilo üzüm konulmuana ve 7, 8 ve 9 au--
0 ~ .U... eb' adı w ü:zerledne yUllacak marka ve ioaretlerin yerleri vo 
'~ ıçın bu &tinilıı 8 - 10 milyon J'azWt tarz •e tekilleri müdilri,..._iz .ihracat bat kontrolörlüiünde mevc~ 
~~edilen ordulanndan biri demek 5rneklere uygua 12.S Ye 2S kiloluk torbalarla da ihracına. ambalaj tedan. 

u kuvvet , hiç bir devıPt tarafından kiıadeld mü1külitm duam müddetine müahua kalmak tartiyle, ticaret vo
tnadığı gibi, Napolvon aleyb;ne kiletince miaaacle olunawttur. 

' nıüteaddtt •ttifaklar Ye mütte- Alikadarlann. örıaek tod.alan &örmek ve mütemmim malftmat a1nutk 
~ Clıtduıar da bu yekunu temin edeme- ilze&oe, ihracat bq kontrelörlüiüne müracaatlan. 3843 (2033) 

~:ıununJaberaber, Napolyonimpa- ~----------------------------------------
~ nun yıkılmasına ve Napolyon IZMİR DEF!'ERDARLJl.wlJrDA.N : 
~telit"V'ar)ığuun çökmesine ordunun bu Makelleftnadt San'etı Adresi Kapı No. Veıg..._ 
~Vaziyet te Amil ohnuştur. matraha 
~ Naı>olyonun en yakini bir ku
~ k':, llvey oğlu prens Öjenin koi 
~ ld e iyetle ltayanlardan mürek
S:~ Rus harbında Rus ordnlan baş 
~~olan ceneıral Kutusof bu kol
~ aı-=-da haldı olarak:aİtalyan mU
'-1; ~7Ullll pek p ab!tleri, an saf~ 
..... -.ııek llus ordusunda h1mıet et

v ..... 
ae.,·l 

............. zıdlr.> ~ 
~tarik her zaman bir tıekerrtır-

1ıt? ... 
,,,.,.•ıta .. •tilılı:riDJa biıblrbae 
-.,.... Z •• .. aeld8'1ı1. Ve MIDol-

Mmtafa oilu Ali 

Vergisi 

'- K. 
Zunm1 

L K. 

Hizmetçi BOl'llOft 
oda s. 

Y ekUnıa Sene 
L. K. 

Jhbarnamenia 
Cilt Varak 

4.S 9 >4 941 24 38 

4.SO 

Yukanda W- n ...,... ile .m..i yaZ11e zr*d'a' H • tada olunan 
veqri miktan ismi l.iw •••• ...... ':'' • S. ...a tela a&terllea .._. 
teber .. bdar-=thet&e'r• 'i ...W.•'•lkd • waMnl 
tMlp ..-a ıllmıılm ldllana JO ... ~ •• ••W• .._ Wllıt .W.-
ia 3692 ...... k • s- .... . _ - 't 1 d ................ tıllt-
lii .-t .._ .... ..._-. oı.._. 3MJ UIM) 

Iha 
Yakın zamanda imeUae ımavaf

fak olduAumuz yeril ınah o1aa fba. 
Tahta kurulannı mabfttttll 11-

bi her kumaştan hiç çıkmayan 1e
kqi tıkarır aynı •antsmda her tir
lil m&d81ıl 8fYAJ'l parla~ Uç nz1. 
f.,t taPaa bu ._ı ı. n•w+" 
en lu.unl" blr maddedir ~~ 
lerln İf bankası pavyonu yan 
tba paV)'onWMWı bir aiie alıp de
nemeleri menfaatleri iktizasından
cia. 

DEPO ADRESt 
A.....,_ Aufan.l.w ~ 
No: 11143 TL. 2017 
1ZM1R TOPl'A!f SATIŞ YERt 
...._~TM..,...,_. 

107 (11'18) 
1111111111111111111111111111111 

Katlalı llfefıf, Dllılt 
yapdlı ,,.,.,. ,,.,... ............ 

Senelerden beri ta.lrde ıw.ı.:e 
talebe yetişth-en kıymetli sanatklr
larmnzdıuı Makbule Kadri Kutluk 
mOesseseslnl Karantina (ocak par· 
kı ku1amda 138 meı sokak 8 na
marab ne naldetndştlr. 
Yurdda biçki, dikiş, (içelı: 'ftl saire 

her tilrlll sanat incelenerek rösteri
li,.r ft ilri ...- maarif adWtlr
lalllnb tasclikiyle diploma verdir
Fazla maltllaat yurt mildilrliiifinden 
.. • • 031) 

Ucuz kömür 
~ Aln,ıWda O...., ... 

..... canDa •• 1,1 ...... 
_, 'Is; 
K•J.ie••»-. .._..._ 

ıeo....-. ... ,,.. ..... . 

• 

C:Ml.r.2'1 l'llZLA.tl MODOlll.OOOlfDD : s ! . 
.. JI 1 
!i . 
ıı : 
gl i 

•••m- ı 'Jı ... ' z .. lnllb -------------·-------------~Ula---
K 'r• ea .. 111 Yllılmlla 
1le. t! SAbl IOB .,. JllzA 

!••ııaaı=•••••aaaı:ı111•ı•ı•ıa1aa111•ı•a•ı •rr•ı•ı:ı•aa1n•ı•ı•ııı1 

oza. DBYW Alf~ 
Y.B lı.K OKllUI 

Talebe kaydına başlanmışt9. 
.. .,. ,...da egılrak ~ -·da ,..ı taı.be almaealdlr. H. 
iki kısma yattlı talebe kabul olu-
•r. Oku1aD ombillil ftl'dıı Z2 By
IWde --. lNttlronktıe. 

2iad1rorDlle.2°' 
ı - • (2020) 

aaaı:ıı:ıı:ııı:ıaaıaaıı:ıııııınıııınıııııı 

...................................................................................... 
1 1 

= Deu,et Dem'ir Y ollarmdon 1 1. ........... ,, ......................... , ..... , u ıı•e .. ııa• .. • ... • .. •• .. •,.• ıaı• 
M11ha•mrn W / 7SOIO I .. olan fleee .... ..ı.. ,,. .... 

.-. w ••tılıallra INtet ..._ olmak &zere c:eman t2'19 ... 1111 .... 
wi 2110/941 ""'•~• ..-ı ..- H.4' e. k....w _, ••la ı' 'e•M 
ldue w--• ..... allw:almr. e. ... ıdıa •" .............. tlll .... m. 
nkbt IHlllnalls .. ...__ ı..- •dil nslblan .. telcMwW .... .. 
eaat 14.4, .. W. komllr-• ~~· d..,. 
~ 209 lnuuta Ankara, Ha7.,.... •• lzmJr ,,. ...... _..leeııltıılndıde .... 

talmaktachr. 17 ,, - 22 24 '8,t (20'6) 

M•68"naen Nlell 5S2SO .ut bet bin ild ,ez elli .. oı.. llllllan .U.. 
'-"• elveıitl 6'.900-.. 1-ıat 2/19/MI P*lemlN ehi .... 16 ela 
kapah zarf uaUJ.iyle Ankarada idare btna.Kfa utın alıauekbr. 

B" ifıa Pmek ~ie 40ıı.5o / dart bin on llcl llra elll km.t /Ilı-. 
hk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veaika)an 'H teldlll.rW ..... 
sün .. t 1 S 18 kadar komisyo1' reWiilne venneled Jlamdır. 

S.ıtnmnol• 200 kuru.- Ankara ve Haydarpap ve lim.lr ~ 
atılmaktadır. 17 19 22 24 '8ft (24n7) 

a>llA fSTA.IYOllV•D& r Al'IUCAK TA· 
l'AKRAllB BfJlül .. .t.Al'L 

ıca,.b zarf -11,yla ve vab.ic:ll 8-t Uwl..._ ebiltı_,,. k~. S. 
fntaata d&feme ve lentolar lçln mulstatıl demiri.- idarece •.U..ekt.ir. 

1 - L itin mubaDtiMD lııed"• ( 42. 700) linciır. 
l - a...wn- k ite ait .. rtname •eulr •vraka D. O .• oa.n Aıabra 

------• •----··~ ve Babkealr vean..tnw 2 tS kurut ınukabilinde alahilirl•. Birlnd _, mtlt•t• • ~ 3 - Eblltme 30/9./9.fl tarihinde SaL gÜnü aaat 16 da Aabrada 
DentlP 411 ~ D. O. ~Dan pi datreıdnde toplanacq merkes biriaci koaabr.onunca PP"' 

Cfft " Tenull hatahk .. ,. 99 ıac_;k~ Eblltıneye girebilmek için iateldlierin Mklif mektuplari,-le blrllkt. 
ELEKTRİK TWAvtu:ıd apiıda yazdı teminat ve v~ ayaı sün .at IS" bdw bmJnpn relall-

Birlnd Beyler Sobiı No. 5L bmiT line vermeleri ~ımdır. 
Elhamn Sine .... ertasacbı ubab- ..,.---a - 3202.5 liralık muvakkat teminat. 
tan alr .. ma bdu bM&alaruu kablıl b - 2490 aayılı K. nunun tayin ettiii yeeikelar ile bu S,. m•h•ıı olmak 
eder.. Gzere münakallt veklletinden alıruaıt ehliyet vesikam lçia ihale tarihind• 

TELEFON: 3411 ('81) a en az sekiz güp eyyel bir ı.ticla ile ıııünakallt vekllıtfss müracaat olunma& 
... 12, 15, 17, 20 '7S7 ( 1992) 

DERMAN 
Airı arı dindirir 

AOMATIZMA. BAS. DtŞ. SiNiR n BEL ...._ U. aıaP1ı ~-··• n-ı ........ KJRIKJ.JOI. NEZLE 1'.e CıRIP .......... D E M A N 
........ cleıW ..... --- .... 1 • 3 .... ....._ .. ecffll ...... ...... 
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• RIR• 

SiY ASI VAZIYET Son askeri vaziyet A+rapada lca711 ...... Berli11 • Batlapeıte 
Amerika harp Ruslsrın 

malzemesi nak-
liyah işini 

hallediyor 

Kivef. 
ten çekilıne

leri lazım 
Alr•i talıdirde mareıal 

Bükreşte bir 
fabrika yandı, 
Za~epte bom· 
balar patladı 

lrakta yeni bir isyan mı Budyeni ordaıu Be•arabyada tedlll$ 
A•rupadald lra~a.. telali/ıe ve clüf~celt te91d1Ata meydana eıka· Radyo gaze1esine göre Amerikanın r _,_._ 
harp karsısındaki vaziyeti beynehnilel ......... za .. •ep p0Us 

Rusya harbıkar. 
şısında /Macar 

ordusu 

B. Hitler • Amiral 
Horti miildlıah lıalı
ltıncla izolıat r:eriltli 

a!Jkayı üzerine ~ken en ~.mesele- Dd taral =Lncll•e bdar mödtirti öldtlrildL 
dir. RuzveJt tarafından iear ve ıare ka- ..- ti Macaristan lata n&Zlft 
nununun tatbiki hakkında kongreye \•e- ka~ tayyare kaybetti! Bükreş, 16 (A.A) - Bükreşin bil' ......... edip ...W•dL 

Vatanperver bir kadm öld 

Müdafaa kuvvetlerim· 
1,5 milyon liralık bir ç • 

lik teberrü edildi 
riJen izahat dikkate şayandır. Radyo sazeteaine söre Alman taz- mahallesinde bUyük bir y~ çıkarak .. Ull ~ ._ __ il 

İcar ve iare kanunu mucibince Ame- yikinin ,imalde Voroıilof ve cenupta bir kimya fabrikası tamamiyle harap ol- Budapeşte, 16 (A.A) - Macar başve- --~ aclyenla eenazesl d ............. 
nka hilkiimeti tarafından yedi milyar da Budyeni ordulan üzerine teksif edil- m~C;tur. Zarar on bir milyon ley tahmin kili pazartesi günii öğleden sonra topla- la.tanbul 16 (Yenı· A __ ) C li b " ._,_ . "=-~ . .. ··ı kt d" -~"- kted ııt_ t harl . cüm • ' ~r - ene- ruı te erna e......,tiı: •. ,.ver dolar tahsis edilmiştir. Bu tahsisatın al- mlf goru me e ır. t~ırııe ır. nan paruunen onun cıye en em ral Feridunun vatan v ba fi. · 
b milyan ile Amerika fabrikalarına si- Almanlann ataiı Dinyeperin denize General Papesko yangın yerine git- huzurunda kral naibi amiral Hortinin k N • . ~ yıraever re haber ahndıima a6nı pre-. 
parişler verımu. ve harp malzemes:, yakın k1aunlanndan geçtikleri ve Peri- rniştir. Bir wk ağır yaralı vardır. Yan- Hitlerin umumi karargihım ziyarette aa~ :re~• a:ı irtihal etmif, cena- bulunan ve iuymed l,S mil)'oa 
tayyareler fabrikalardan sel gilli akma- kof ıehrine vardddan bildirilmektedir. gmm sebebi malQm değilse de bir sui- yapılan görüşmeler hakkında izahat ze-;, ugan ?'tih~r 

1
. e bl~ınlmı§hr. mfn olunan çlltQhıl Tilrk a. ... 

ğa başlamıştır. Fakat ?>undan daha ehemmiyetli hare- kast yüzUnden olması muhtemeldir. vermiştir. Başvekil bu seyahatin Al- renaaea ır a ınden bır b~uk ay ve deniz kuvvetleri emJ'lne teık 
Fakat İngiltereye bunlardan varan kı- ket, Almanlann daha timalcfe nehri ilr.in wd man - Macar ananevi dostluğu havası evvel hava kurumumuza ... bin lnsiliz herrü etmlf buhmmak.du • 

.sun ancak 190 milyon dolarlıktır.. Be.ş ci bir noktadan doiuya doiru geçip iler- BESARABYADA TED.ıuŞ içinde cereyan ettitini, gQrüşmelenle ~c;;:::.<::::ı.<::><:::~~~::><::~~c;;:::.<;::ı.<:::><c;:,.c::::>c::::~~c:::><;::ı.<::~:<;~~:>C.iı1 
milyar 810 milyon dolarhk maheme si- Jemelı:te oldulı:lan haberidir. Bu ilerle- TEŞKiLATI bUtün noktalar Uz.erinde tam bir anJaş- Şarkta venı• zelzeleler ol .. ••·; 
pariş edilmi'88 de bunlann ~ya imal me Ruslar t~ra~dan durd~rulamad~ Bükreş, 16 (A.A) _ Ofi: Besarabya- maya vanldığını, Sovyetlere karşı ya- ~; 
edilmiş. fakat benOz teslim edilmemiş- t~kdird~ af8!1 .. Dınyeperdekı hareketin da gençlerden mürekkep ve Troyka na- pılacak harekAtıa Macar ordusunun ~- b 
tir yahut ta hnal edilmektedir Bu he- bırdenbıre çozülmesini ve )(Jyefteki ltında b" edh" • • mul ve tesiri bahsinde ild memleket ku- azJ bı•nal~r kıldı ' . · Sovyet lutlarmın dunamu bGabütün mı 8 ır t ışçı teşkilAtı keşfe- danları da ta b" ,___ .. 
saba g(Sre Amerika istihsal işini hallet- .. lı:üll" . im 1 t d kt" dilmiştir. Teşkilitın hedefi köpriiJeri man arasın m ır an...._,u ... nın 

. .,.. .: d" ki" t · · 1m· mut epnlf 0 asını n aç e ece ır. ı ' mevcut olduı1n•nu -ııylem1~- Ağn 16 (A..A.) - Patın-ta alb aa -ı... d d LL mtirı,..ır . ..,.m ı sıra na ıya ışıne ge ış- Eier maretal Budyeni bu çok tehlikeli ı~br~ ve cephe gerilerini tahrip B"- "~A- lRI ....,.u. • -· ....,e evam e en 11111' 'T8f eawun 
. . '- d Ki fi _.,._ı_f d etmektı. an m.ur muıtur. 6 düklı:ln ve iki eY ,,kılmlfbr. Bir kaç ev ha.ara uirUDlfbr 
Amerika IOll günlerde verilen iki mt1- vazıyet ur~ a ye ~ aa a Macar iaşe nazın istifasım vermiştir .. bazı köylerde yeniden yer eananlm olmut •e otuz eY harap o1m...;.. 

~· hal& tarar edıyorsa, tahminimızde al- '7ft- 16 (AA) B da dört Harb" üst b ti d nıhte M L. / hiaı kararla bunu da temin etnıeli uu• da OHU bü ··1ı: bir --'-lık '-1 -ı- ~ ... p, . - ura ıye m eşan u nezare e ünna m•bualuL./or ,·~ı·n ,·nti·ı.--.-ınmektedlr nnuy yu y .. ..., ... eUM9 bomba patlamıştır. F.mn!yet miidürii öl- etmi.,c:ıt!r. ..., il T •AAf' 
Bu ild ~im karar --ı.....1-. olmaktadır. Ceçecelc her sin m~ak milştilr. u._.. milislerinin kı$1asma bir RUMENLEK NEDEN HARP Ankara. 16 fTelefonJ.) - M6al.aJ mebmluldu '-in ·-'--~- L-t 

DIUU .....-~ 0 

• marep)m aleyhine olacUbr. Çünki bo ba 1-. .'I mhYon• JlD ... Ş? -'---'- ~ _,_aıua a..-u 
Evve1', Amerika ticaret gemilerini Alman tazyiki günden gUne artmakta- m atıUIUşbr. Bir çok tevldfat yap.u- u ~--- • yap1U11ce&br . 

..ı.ınrell lalldakaJarda leYlilleferde~ dır. Budyenlnin bucilnktl ordasa. bu ita- mqbr. -~· 16 (A.A) :- Rador ~jansınm Bir müe•ıe•e halılıında •aLı·b~- ,,,..,_.. 
meneden bltarafhk kanuna hUktlmleri ran fimdiden vermlı olmumı icap etti- --~ diplomatik muharriri yazıyor • Rumen & 1 ~ ua.. __,., v•• 
~Amerika ticaret gemilerj rlyor B / d L milleti Bolşevizmden korkusu olmadığı- latanbul. 16 (Yeni Aur) - Filipa meeweaem MılrJ.mda 7We _.. 
Brltanya imparatorlulunun 1:ı1r 9Qk ,er- . U gariıtan Q se,-er- m öteden beri g&ıte~. 1917 de bol- Urla elektrik malzemeal aattıiı iddiuiyle mi11t lı:onmma ......... ...._ 
lertne ~- Bu IUftt1e bitaraf- l..ENlNCRADDA b / 1.. 1.. şevik ihtilili baş'ladıtı zaman Rumen kibat icraama batlanalmlftu. 
hk bnunı.... bayiiden bayiiye hafifle. l..eningrad eeplıeaindeld harekat bü- er irc yoıımuı milleti Bo~vikJerin yaydıktan fikirle- ~ı::"'><:~~~~:>c::::..<:>~~~-<::::>~::::::ı.<::>c::::..<:>c;::);C~>c:;:::-<::::>~~~;Q 
mis olaeakm vülı: tiddetle devam etmektedir. Ahnan- re tamamen yabancı olduğunu göster· 

İkinci 98 daha m8hlm Juiınr Ruzvel- lara göre yeniden bazı meniler zapt miştir. Macaristan ve Bavyerada Bo~-
tin utku ile blJdiri1miştfr • Tayin edilen edihnit ve tehrin ~k yakınlarına varıl- Solya, 16 (A.A) - Bulgaristanda vik rejimleri kurulurken Rumen ordula-
mm':aıcaıar dahilfnde gtirÜıecek mihver ~ıp. Fakat Sovyetler bunun abin1 id- kısın! seferberlik ilin edildiii ~ n Belakon! Macaristandan kovarak Bol
gemilerl Amerika1ı1ar tarafından hemen dıa ederek Almanlara alır zayiat ver- bir ecnebi radyosu tarafından neşredılen şevik tehdidine nihayet vermişlerdir. Ro 
batınlacaktır. Amerika bahriye nazm dirdiklerini ve mukabil taarruzla~ Al- haberi tekzibe Bu~ aj~ me%Und\lr. manyanın Rusyaya karşı yaptığı hare-
Alba Knob bu mmtakanm Amerika- mania~ pahalıya mal oldufanu aoyle- ket yalnız Besarabyayı ist!rdat fikriyle 

Cin, .. Japon teh
liker.ıini kaldır
mak azminde 

dan lzlandaya kadar uzadılım söyle- meMktehd~~~~·,_ L• h ilr." f .. as-.,__ __ zı-••--- yapılmamıştır. Ayni umanda mill! ara-
. 'r u ~ &l er ı tara ta agır za- _.. • ..-~ a-nuas zim!zi. içtima! rejimimizi. dinimizi ve. 

~hver devletleri bu karan açık ola- ylata duçar olmaktad11. JapOByada taftlbt medeniyetimizi tehdit eden tahripU.r Kırk •1$111k bir Aln.erl• 
rak bitaraf1ı1a ay1mı _,makta iseler TAYYARE KA YIPl...ARI edlllyor_ kuvvete mukavemet mabadiyle yapıl- kan askeri lle•etl 

Makineve 
Verilirken 

Gıı -ımtllrl Ta 
ızerıı ı ılrAter 

de, Runelt art1k AmerDamm bitaraf sa- lnailiz kaynaklenna aöre bu harbm mıştır. ., 
yılıamıyaealnn ala~. Amerikanın b8flndan bugüne kadar mihver ve in- Tokyo, 16 (A.A) - Uzak şark Fran- Romanya bu suretle bir haksızlığı ta- (:ine Rlttl.. Londra, 

16 
(A.A) _ "Royter 

harp vazlyethıde olup ohnadılı artık ~tere devletlerin~ hava ır.,.ı.n IÖY- sız fiıo.una mensup La Motte Pike ta- mir ederken çey:rek asır devam eden öl- $anghay, 16 (A.A) - Tokyonun en salAbiyetli maldiDerclen abeaiil• 
mihver devletlerine ait hlr iştir. ledir: mir edilmek üzere bugün OzaJqa :um.- düriicii tehlikeyi kendinden uzaklaştır- iyi m-1Uınat alan men~ gelen gtire ayni milu:larda Jn,ciJiz ft 

aUSYAYA YARDIM lnsiltere üzerinde 19.39 da mihverin nında demirlemiştir .. Bu tamir bir ay mıştır .. Ve bu harpte tek bir kale gibi haberlenle Tokyo ile Vaşington arasın- kerleri Tahran 6mrtne rililm~ 
Amerika diler tulıftan Rusyaya yar- tayyare ka~plan 23, lnıllterenin mm, IUrecektir. birJeşm:ş bulurunaktadır. da bezı ~esaslan but~~ ol- Bv hareketin Şahm tahttan_.._ 

dan işleri de de yakındm alAltwhr ol- 19•0 da mih•erin 3038, lnailterenln - duğu ve Çin meselesinin de k:onuşnala- le dolradan ~ 11ıJAk• 
mütadır. lloskoft koaferanemda bu- 847. ı, .. , de mm-na ,68, Jngiltere- Son lnnı·ıı·z ve G ..... neral Ilentz ra ithal~ iddia olunmakta ise de •Gtteftkler &andım ~ 
hmaeak olan AnierDam he7ett Lom1ra- nin '7 cBr. ili ~ C\n aiyul tnahfiUeri hiç bir olaşna eden Almanlara mlteaDik vaziyeti 
ya vanmP Deni~ izerlnde 1939 da Dilhverln ln;ık'm görmemekte ve .(:jn ~- OJarak _,,.ı_,.,._,.a,. mDMlnlcl•• 

Laftt • ...;., .... ıls'Mlt••eıell in- 6. ~ -~ 1No da mlh"Vedn Alman haw.a m:·ı·hı·m Lı·r me\- ftinbiruzlasmaauDıUD11naol4u1uf», tawkW'di:' ....... tııı 
·11z be eti ile birlikte Moskovaya gide- 27, Jng~tereniz:ı36. 1•• 1 de mihverin ,,. ~ ,-- ber1erini şiddetle tenkit eylemektedir,. aık ı.. .. -.. mAiıi 
~ Y S ve IOslltm~ 17 dir. ' Cunking mahfilleri Can Kay $ekin bir ne raimen te ~bir o 
~ wdell ...... --- bu kon- c.u; eepheainde: ıt'9 da ~verin hu··~, mları kie aetirilecek Amerikan ajansma geçen hafta J'ltPIU4 mihver faaliyetlerine bıı..,et 

fenm l.emıhlrm mMmda, RulJva l.f, l.uaereni~ S, 1940 da milıverin '- ~ olduğu aşaiıdakJ lıeyanatı hatır--or- cektir. 
yo.1erce taı eden mllekb_p lılr · la- 943, lagilterema 37• dilr. Jar · s • d ... ~~. .... ... -11:;:;s !:?.9 da mihver1a ~6. in- ........... RamJnaaaa ve .......... Peten esld . ·İapon temesi ortadan tom•'!lUe ~- urıye e ye 
zetıelm bu dk yaıdm .... .W.,. mem- WPA -~ il oluncaya kadar Cin hôidııDeti harbe -
mm1yet beyan ec1er ymJar :vazmakta- Ahnanyada 'Ye ı.saı albndaki yerleı dll• •iman llm8'11an• SarlYe kamandanau devam ettneAe karar vermistir.• d muhtar 
a.r. berinde : 1939 da ııılhvertn . .ıo. lnıdl- nı döYdttler. Al .. nlar kabld etti.. Ayni mahfillere dre gere1c iktUJadt en 

blANDA terenin 26, 1940 da milıvenn 45, in- gerek askeri bakımdan Japon nUfuzmıa 
Yarcbmm tiştirildliti yo1 UzerincJek! .Utere~ın 34.9, t-9•1 de mihverin 625 da d•lzlerde Ye Alrl- Vişi, ı6 (A.A) - Yakın şark kıtalan karşı istikbal tdn de ckldl temınaı ,,... yet k,· ... ru)dU 

mem1 kettenye dOn heyeeanh haberler ve lngi]terenın 959 dur. . •ada a•wlar yaptılar başk~ ~ Dentz d6n ak- rilmedJk~ Çmıldng hUldhnetl Japonya ~ 
e Londra Jlcıill1m9a gmeteJe- Donanma tanhndaa du.Grülen tay- f8m Vişiye gehniş ve istasyonda harici- ile Amerika da hi bir ~ 

gelmiştir. " bir haberin bek- yareler mihverin 939 da 3, 9..fO da Londra, 16 (A.A) _Hava nezareti· ye ve harbiye nezaretleri mümessilleri 1amaz.; ~~ 
rlnln ı:w+=b !:.ı~u. han .,.ıu, 2•1 ve 9•1 dd 319, lngilterenin her üç nln tebl!ii: Bombardıman tayyare te- tarafuıdan selAmlanımştır. General =~dolayı müşkÜı bir vaziyette bu- Şam, 16 (A.A) - Surlyeclekl 
lenmealnl (ı ~ tahtmdan feıagat et- senede am~. . . . şelddUJerimiz dUıı gece Hamburgdaki Dentz bugiln mareşal Peten tar~an lunan Japonya bu mütkiUAtı ua1tmak l'rm kuvvetl.ı ~ 
~ ~ vaziyeti parJament.oya Orta prk ~rınde: 940 da mihvenn inşaat tezgAhlarmı, fabrikaları ve demir ve Vişiye avdet eder etmez de Am:ral için birleşik Amerika devletine ve Çin n1 Xatra ~ ~ 
~·. c::ıı-.ıı de yeni Şahın ,emin 421, Jnglltererun 78: 19• 1 de mihverin yollan bombalanuşJs\rdır. Bir çok bU- Darlan tarafından kabul olunacaktır. hiikUm f taviderde bulunmaia ha- kunnut ve ba dn'Jeılıe t_...a11.. 
~- ~,...,.. 1666, lnsrilterenln 305 tir. yük yang1nlar çı)' lfbr. General Dentz m6blm bir siyasi mevlde zırdı eme etmiştir •• Bu hareket ~ 
merasimi , • ..,._._. o Biltln harp devamınca badin cephe- B1r ook Almr ~ da İngi1 getirilecektir. ~ a 10..,._fwr a ... T t ~- l'nnlla kuvvetltıriDln Alman 

On beş gUn_enel hiç bir Jdmaenm lerde mihverin tayyare zaybıb 8920, hava kuvvetle:: .• ..l.Ja hUcumuııa ,z .AlılbtAL DARLAN TUNUSTA Bıa ~ BEIE't ~.,. rlne bir nihayet wrmek 9:r.ere 
akimden ~en bu lıAdlıse, bugCln bir lncllterenin iM 3089 dur. Mihver zayi- br uir8lllll VIŞ, 16 (A.A) - Amiral Darlan hu- _NeVJork, 18. (A.A) - Nevyork ])eyli atrerken ~ o1clukJan vade 
vllaadır. Ingillz1er ve Ruslar enell Al- abna Rue harbinde kaybolan •OOO tay- İ>i r bir +_--.. ta are ·ıu susl kalem mildUrU ile dUn Marsilya· Nıyuz gaze~ Vaşingtondan aldılı durH 
man1ann f.nmdan c:ıbnlmumı lst.emis yannln de ilaveai l&zmadar. le .ı..ugnm Y'Y ~ dan Tunasa plmittir. Amiral Tunaata ~ habere gore kırk ~de mUrekbp ••• 
~ İran hGldlmetl bunu kabul ~ Almanlara nazaran pJAnço nedir bil- LB Havrdaki dollara alır hU ..kert ve bahri müeueseleri teftit ede- bir Amer.ka. asked heyeti Çunldnge ha- SOY 'IB'I' ..,, ...... Pli!IM .. 

ti. Fakat kuvvet ~İranınnlbayet~ miyoruz. ya=. cılan ~ iaali altmda cektir. reket etmiştir. Tallr8na 28 ldloB• 
=:~ ~ soma. tn- A )MılW R bulunanı:~ meydanlarma Urşa ge- ..,.IJ Kışın harp gev- 1118881Qe YllldU .. 
~~ı_._r-'~ Ruslar~~Ozak:ere~ iman ar us- ceB~~'T::n~~bom- Uzak Şarkta •c•lı mı"' Amsterdam,ll(M)-RoJW 
~ fakat .wpa " 1 lmcbman ta . üslerine ~ ff! )'~ ~ • .... Tahr8Dclm tıOcliri1cQine 
:n-sc!:!8 = .=:-.='! yaya 400 bin 85• tir. yywesı emniyet Ja DOn• . BASTARAFI 1. INd SAHlnoB • ~ ~~ m ı 'ea. 

L-'--'- lstenl1en AlmanJann ALMAN HOCUMLAJU Mancester Ga.-diyan gazetesi yazıyor: '-- 1Nildll 
dece. çı~ k d h .. Bertin, 16 (A.A) - AlnWl tebliği : Lord Verbı.ırg neşrettill bir me..J)a Karara vanbkllınm Muıııır 
~fdUe~:~~ep ~~uş. er 8 8 t(OD• Hava Jdıvvetıerimlz İngiliz gemilerine )ar)a anlaşma- önümüzdeki haftadan itibaren imal edl- ~apon luutclye ...... 

ran d"f hatlan istenilmiş. 1ran hücumlarına devam ederek 7300 tonilA- lecek biitiin tankların Rusyaya sevke-
llOl\I'& '1Jnen 

1 
er vafakat eınu.ur d • ı - toluk: bir petrol gemlslni batırmışlardıT.. •ık t dilece~ bildirmietir. Acaba Biverburg bnprato# 

~lietf: buna daı~!ntonun 14 eyJÖı ermış er Diln gece iki btıyUk dUşman ticaret ge- nın J şar 1 buna müşabih ba.$ka mesajlar da... .. ........... 
&-6&~nd•J8D81~- --- alt eıma. misi bombaı.narak yalulmıştır. nmaz mı? .. Rusyaya en geniş yardunla- T,...1..- 18 (A.A) _ Japcın 
"'~·-- a me1JWMGr&U _...,._ no yapılmamııclan daha memnuniyet~ ua,yv, 

Jar hakkında sualler aorduklanm . ~ Garpten celdlen ini ... AFIÜKAl>A ................. en dik· 1 ricl bir şey garulemez. Rusyaya yalnız nam amiral Toyoda imparator 
maliye nazırmm buna cevap verdilini Afribda Sollum cephesinde Alman ..,.,., ha dan değil, denizden karadan da dan kabul edflmil " harid 
b:ldinni$lir. Bu arada bazı nıebuslarm •erler dZlde idi' bY• kıtalan tanklarm mUzaheretile bir k~ katle taldp ecl• htı:m edilmektedir. ı.eJ:gradi hfc: bir landa ~tta bulumnueb....,ıs'". ııftll" 
sanYJ ~ivatttlerl bllcBrilmif. Londra w Yet tesldl ediyor.. eif hareketinde bulunmuş, çeün bir mu- yer Tokyo' Manş himaye etmiyor Klyefin imdadı- ajansmm bildirdlllne &lh'e 
Moskov~d~~li ~at yapıldığı Londra, 16 (A.A) - Almanlar ~beden ~ To~ c!varmda mU- Londn, 18 (A.A) - ~ .. M.eyl Rus 1 na hlc: bir donanma gidemez. zarı imparatorun bir ~ ...:Deri~ 
y,örUlmbstur. . ha Sovyet cephesindeki muazzam uyiab hiın bir tepe işgal edilınist!r. . seferinin inldşafJ münasebetiyle yudığı j Vişi, 16 (A.A) - General Dllval IJ- vaplar vermletir~-· .,.. __ 

Niha~et. ~:ıhınsahm feragati bfri tel&ft etmelı: Gzere HoDanda, Belçika ~4 ~JUlde ~ cephede .8 İngiliz tayya- bir yazıda, Ukrayna merkezinin lldbe- yanda münteşir Jurnal gad\eshıde 09'- DfGBAll GBJl*8i 
gelmistir. .. . ktı bi1d!ri- ve menuJ Franaadakl kuvvetlerden resı düşUriilmüştür. Zayıatunız yoktur •. tine Tokyonun Londra ve Vaşingtondan t retti!i bir makalede diyor ki : 

İranın dort eyaletin~ :1r ~ber gel- 400 bin kitllik bir kunret ~kmiflerdir. INctıJz eCCUMLARI fazla alAka gösterd.ilbıl. Japonyanın b-1 Rusya laşmdan ook bahsedi1diiini g6- Llzb•lld8• -~,....-· 
len ic;yafl hakkında ~f bacl bir yol- Bu aakeT harp görmüş gGzide Alman İngiliz tayyarelerinin dUn Hollanda rarsızlılı Va,ıtngtonla müzakerelerin rUyorum. Sovyet baş)rumandanlıiumı Lizbon, 18 (A.A) - Lizbon 
memistir. Bu ha~r ru::. am b ~e ka- aakerlclir. Bunlarm yerine polis nztfe- sahillerine yaptık]an hUcum teşebbijs- ilerlemesine m&nl olduğunu Japonya-ı aı.ca kayg\1$UDU kışa kadar dayanmak da bulunmakta olan Amerika 
dan ~eln:iş oldu~n ~il u edi~den cini ~rm~ üz~re 35 yqmdan yukan leri akiın kalmıştır. İki dijşman tayya- nın Vaşingtoııla bir anl8$nla yapabilme- teşkil ettiğini ben de siSyledim. Fakat abil ;mubafw,A gemlııl bugUn 
dar hiı: bır taraftan teyit m aeker ıathnal edılecektir. . dUıürübntiştür si Chıtn Slyamm ve Hollanda Hbıdis- bu hususta miibalAgaya du.nıekten lh- ayrılmışbr 
asıı .. ~:1.;1:'~~:r·MI? ~~:~~~WK BlR resı:ıgiliz tayyarelerl dün geee AJman.. tanının ~yetine bağlı olduğunu yazı- tiraz etmek, lizundır. He~ba~~~- •-~---... --..... --.-. 
·~ ,. btr isyandan ha yanın şhnali garbisinde müteaddit nok- yor smda 1812 N81)0lyon seferinin WJ'lWI• ..... ....-. .... t1 
Yen' bi.r ~ahf-r yeni - Londra, 16. (_A.A) - Almanlar 64 talara bombalar atmışlardır. Bilhassa JAPoNYA • ~ n yaşamaktadır. Bu habralar ataSJnda ......... söz1 

her " nmstir : . ~- tonluk ve 13 kuııden ibaret mlirettıebab Hamburğda siviller arasında ölii ve ya- ntNDtsTANI masal addedilmesi ieap eden şeylff de k. 
16 

(A.A) _ Bahrlıe 
Irakta SUleymanıyede bir lgyan te- olan bir Sovyet tankını zapt etiklerini rah vardır Tokyo 16 (A.A) _ Japon htıkümeti vardır. ~ Baiıd 'bu8BD 

~-Fak \ b~ ha~ kaydı Ilı~ ~il~iriykor~ar. b" .. k bir tanka ilk dafa OGpnan· tayyarelerinden dokuzu dü- nmnına beyanatta bulunmağa memur Kışın asıl mUşkUlAtı herlla~~,~ şan Son ~erde bAaiaeler 
.ma.K

1 
etm nm · u a ar uyu şiirUlmUştUr zat Japonya ile BoDanda Hind1stanı ara- mur deryasına ~. yo n g~.,_. ·• · or ki Birleşik Amerika 

AVJtUP~DA KAYNAŞMA olarak raatlanıyor. · smda görüşmelere devam edilece~ hale koyan yajtmurlardadır. Fakat Al- g&ıt~· ei bur kalAl"llK"' ... ~ 
Avnıoa~ i ııal altında bulunan mem- • - • İSKENDEBİYE LİMANI söylemiştir. Japonyanm, Batavyadaki man ordusu 1914. 1918 harbinde de har gırm ~ m,:c •• 

le~ rd ~svan d~~:se~ke:= Fınler sulha fEŞOtk BOBeMBlin?cAJ.) D N B bildi i kongolosu Hollanda makamlariy]e mU- Rusya cephesinde ll1$ harbi yapmıştır. 11111•• tanarel 
m vem ve m k r • - · · · r - zakereye başbyaeaktır Mockova 16 (A.I\) - Pravda gaze- _.__. __ 
yapılmakta olduğu haberleri gelme .tc- edili varlarmış yor: tskenderiye limanı ve emtea istas- _. teai bat makalesinde diyor ki: ................ 
dir · Almanlar Norvec:te fevkaJMe ah- yonu 14/15 eylülde Alman savaş tayya- ., -...-t ı-w..-•a.ae bal Hitler Rua barbmı kıt gelmeden ev- Kahire, 16 (A.A) - :Yısa 
vat il n •misi Tih. Bilhassa Sırb•tan- -o-- releri tarafından bombardıman edilmiş- nOa--.--. e v-.aaaau •el bitirecelini hesap etmit idi. Fakat nezaretinin te'blili: Bu sabah 
da Almanlnra karsı birbiri ardı sıra su Va..Pnsrton, 16 (A.A) - Unavted Pr(>s. tir. lcalcbnlay.,........ Raa ordUIUllun kahramanca mulı:aveme- Uhire mıntakasmda bir alarlD 
jkn~l:ır 'npılmaktadır. Almanların bt Seripp Hovard Razeteleri siyasi muhar- iNGILTERE 'OZERİNDE Oalo, 16 (A.A) - Noneç Almu ti Httlerin he.ahını bf1fbnn11br. Al- İnfiliAk ve yanpı bombalan 
harek tl rı önlemek iein iktidar mevkii "irinin bildirdilıine göre bütün tebiple Loodra,. 16 (A.A) - Hava ve dahil! kom1aerinln neerettlii branwnede 0.- maillann Rueyadald kıt har\ı Ahnan- ki$i ölmilf ve 93 -kişi de Y'•W'll.lllJl!!ll 
ne gehrdikleri yeni Sırp hüldim~ni re ralmen Birleşik Amerika F'ınlandi- emniyet iıezaretlerinin tebliji : İngilte- )Oda Ye diler tehirlerde llln edilen le.. rap açlık Ye eefaletten b.fb. bir feY 'MUlklerde hafif basar var4ıf · 
bu vazifesbıde muvaffak olamadıw an VBJ! Sovyetlerle mtıtareke akdetmele re Uzerinde dün gece kayde değer biç blade hah 16 e:rlll .. t J>etten ltiha- temin etmi,-ecektir. 8-a Molikon aeı< daft .topcusu .- açrmşm. ~ 
laial~ teşvik 97lemek1edir. bir llY olm•mıp. ,no bJdmlaialı ~. t.naclw ~ tla .......-. ~ 419 ..... olmwh-.. 


