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ŞEVKET BİLGİN 

Törene Siz de Davetlisrniz 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lnırDlslePln de qlpdlJıle
Pl ltaJJePI telızlD edDtvor 

Londra, 25 (A.A) - Deyli Meyi gaze
tesinl! göre Cibuti radyosu İtalyan kıta· 
lannın Fransız somalisi hududunu geç
tiklerini bildirmişt:r. 

Londra, 25 (A.A) - Cibuti radyosu 
İngiliz kıtalanrun Fransız somalisi hu
duduna girmiş olduldannı bildiriyor. 

Londra. 25 (A.A) - Royter.n diplo
matilt muhabiri bildiriyor : 

Britanya kıtalannın Cibuti yakınla
nnda Fransız ıııomalisine hücum ettikle
rini bildiren Vit haberi Londrada tek
zip edilmiştir. Yalnız şu cihet ilave edi
livor : Cibutide Fransız makamları yer
lilerden bazı kimseleri işlerinden çıka
rarak iaşelerden mahrum etmişler ve 
bir daha dönmemek ilzere İngiliz hatla
nna göndenniı;lerdir. Bunlara avdet et
tikleri takdirde ate$le karşılaşacaklar· 
bildiri1rnistir. İn~liz makamlannca ia
şe edilen bu yerlilerden bazılannm bila
hare avdete knlkısmalan ve ateşle~ 
plaşmalan muhtemeldir. 

Ruslar horada çok 
ağıı' zayiata uğ

ratılmış 

Gördükçe 
ateş etmek 
Bu usul Am~rikan 

vapurlarını himaye
ye kafi değil 

llJılll'flflıJı lıanananan 
Ugcuıldenlyop .. 

Berlin, 25 (A.A) - Yan resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor : 

Ruzveltin Pinsktar ticaret gemisi hak
kında yapmı.e oldutu beyanatta gemi-

Alman a.ıkerleri son harekat esnas nc.t.ı 

lran mf'clisi 

J .•• k.. t •t• .-L.u ume e ı ı-

m.at beyan etti 
iranda yeniden çafq. 
ınafcuea IHlflanmlff• .. 
Tahran, 25 (A.A) - Pars ajansı bil-

diJ'iyor: 
Şahinşah İran milletine bir kaç mil

yon riyal vermiştir. Bu para ile hasta
neler ve su yollan yapılacak, hastalıkla
ra karşı mücadele edilecek, ilAçlar dağı
blacak. doktorlarla Alimlere mlikifatlar 
verilecektir. 

Tahran, 25 (AA) - Pars ajansı bil
dirivor: 

Mebusan meclisi hUkümetin progra
mını müzakere ettikten sonra hüküme
te ittifakla itimat etmiştir. 

Roma, 25 (A.A) - Popolo Di Roma
nm ftlrendtllne a&. Tahnndakt ttaı
yan eJc:illltfnln 20 memuriyle İnuıda bu
lunan 300 İtalyan. İran. Türk hududu
na~. Basra körfezinde bulunan 
İtalyan vapurlanna ait 80 bahriyeli de 
başka bir kafile ile TUrk hududuna gi
recektir. 

Almanlar3 
milyon in

san kaybetti 
Leningrad herşf'ye 
rağmen mukave· 

met ediyor 

Alınanı,.,. Herlıez 11e 
cenap oPdalGPını taJıul. 

yeye ınalataçtaelGP .. 
Moskova, 25 (A.A) - Sovyet istih

barat bürosu dün gece şu tebliği neş
retmişV.r : 24 eylül günü Sovyet latala
n bütün cephe boyunca düşmana karşı 
harp etmeğe devam etmişlerdir. 22 ey· 
lülde hava muharebelerinde ve verde 75 
düşman tayyaresi tahrip edilmiştir. Bi· 
zim zayiatımız 25 tayyaredir. 

Finlandiya körfezinde Sbvyet hücum 
botlan bir düşman nakl!ye gemisini ba
tırmıştır. 

Moskova, 25 "(A.A) - 24 eylül gecesi 
bir dil$man tayyare teşekkülil Moskova 
üzerine akın teşebbilsünde bulunmuşsa 
da hava dafi ateşimiz ve gece tayyare
lerimiz düşman tayyarelerinin şehre va
sıl olmasına mani olmuşlardır. 

Londra. 25 (A.A) - Dün akşam neş
rolunan Sovyet tebli~nde bütün cephe 
boyunca $iddetli muharebelerin devam 
etm!ş olduğu bildirilmektedir. Mütem
mim bir Sovyet tebliğinde de bildirildl
lfne göre son zamanlarda 14 Alınan 
nakliye ve ticaret gemisiyle bir Finlan
diya vapuru batınlmış ve ik! nakliye 
gemisiyle mUteaddit destroyerler hasa
ra u~tılarak kullanılmaz bir hale ge
tirilmişlerdir. Hiç bir Sovyet harp ge
misi batmamıştır. 

Londra. 25 (A.A) - Buraya aeJea 
haberlere g6re LenlnRl'&d mOteeaviM 
k81'$1 kahramanca mukavemetine. eeh!r 
halkmın elektrik VP.' sudan mahnnn ol
ması.na ra~en. faaliyetle devam etmek
tedir. A1manlar bu mıntakada meak 

- SONU 4 CNcC SAHİF'EDB -
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Profesflr mebuslar halı/tında 

Bunlar mebusluk ve 
profesörlükten birini 

tercih edecek 
nin toplarla mücehhez bulundulunu. Haltnnd Bam Jlos,,.,,.,. Taaıf Zlva, Besim Afa
Kanadah harp gemileri tarafından mu-
hafaza edilen b:r kafilede bulunduğunu lay ue Alunet '"""" BsnteN te,,.,,,ld yapdd1.. 
ve bundan başka geminin Panama ban- Ankara, 25 (Telefonla) - ~ ------------
dırasını tQımakta olduğunu söylemi$ intihapta me'bm MÇilen ,,.. lstaahal 
~lması Alman siyasi m.ahfillerinde _bir Onivenitalnde profe.örlük 79pan zna-
ıtlraf olarak telikki edihnekte ve ısc>Yle b--'--L f - JüLt b•....1-• denilmektedir : bn me uuU& veya pro eaor .11; en .. u.uu 

•Bu şartlar içinde tehlikeli mmtakaya tercilı etmeleri maYafık söriilmiiftü. 
giren gemilerin tahrip edilmeli göze al- Verilen malGmata s6re bu karann 
malan gayet tabit bir şeydir. Bilhassa Ankara hukuk ve dil. tarih ve cografya 
bu gemiler askeri bir teşekktıle mensup fakülteleriyle, aiyual bilgiler okulu sibi 
olurlarsa demek oluyor ki Pinsktan ba- diier yükeek mektepl~re de tetmlli mu
bnnış olmakla Almanlann ~k dürüst mafık s5riilm6ftür Bu bmuata allbh 
hareket etm!.e olduklarmı Rmvelt kabul b f .. 1 _ ' a__ ed t ı,.t-t 

ktedir R l u_ -ı..•- me ua pro eeorıcre .-..p en e ... 
etme • uzve t uıu- 5 .............. .eu ve-
ya bu bandırayı taşımasının yahut si- yapılnuttır. 
IAh1ı veya si]Abmz bulunmasmm biç bir Hem profa&r, hem mebue olan zeTat 
ehemmiyeti olmadıjını söyleml.etlr.. Bu arumda lzmlr mebam Mahmut Eaat 
tUrlil mUlAhualar milletler hukukuna Bozkurt. Ymaf Zt;,a. Be.im Atalay ve 
uygun d~dir. Ancak vahşi bir adale- Ahmet ŞUkrU Emaer bulunmaktadır. 
tin fladesidlr.• 

- ~O'llT 4 'ONctl SAHiFEDE -

BiR REKOR 

Rusvaya mühim 
mikyasta tank 

teslimine 
taşlandı 

logiliz Kızılhaçı da 
yardım ~diyor 
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DlffyaçlaPPIUZ 
• •••••••• 

Büyük bir sosyal diva
nın halline doğru ••. 

Köyleınde ve seldPleısde aCIYl'I me$1'11 evlenmele· 
,.,,. selleplet'I oe lnadarm izafesi earelerl 

~ ........................... .-ı_. .................................... E~ r...,: __ .,_. 

ŞEHİR nlABERLEE~-İ 
....................... mn; .... :ım .......................... lllK\~ 

Mektepler Açıldı 
Tohumluklar , 

Tohumluk ihtiyacı 

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

Bugünün 
En rr_ühim 
Meselesi 

çiftçiye sür'atle Sa:\n at okullarına bu sene daha 

Verl·ıen"-k fazla talebe_kabul edildi ~ı~-~ a1..J~ _hik~ ....._. Anadoluyu adliyeci sıfatlyle do!ıı: ~" dır. Fakir olan bir Prkek kendisine eş '°' _ Uumaum& ~na ~ 
ye uzua yıllar balkan acı dertleriyle uJ- edindiği kw alabı!tnı'k için ancak elin- . den birini daha yapaenlanhr. 

YAZAN: Aciburrahnıan ömer UTKUN 

nşanlann yi!reklerini snlatan ictinıat de ve avcunda olan ve ke:ıdislnln mal- -o-- Şehrimizdeki bUtUn mektepler dün lann ılk ınnıflanna kabul edileon 1alebe- b8' amiralı 8-d rin 
8 

• 
bir hldl!ıe vardır ki. her söz açılısta bu şetinl temin eden par.mm. tarb•nnı ve- Merkez kaza ve nahiyelerde tohumluk ecılmıshr. Dün sabah erkenden kalaba- ler bu sene Fran.~nzcadan 'Ziy?de İngiliz- lullyeti, hie fUphee eB'lem1llezlJlkl.ll'ist.-~ 
bldbe s&zpllsl edilir, bunun milnaka- ya davarını kız tarafına Vf'nnelidir. Bu ihtiyacını kaqılamak için alakadarlar lık talebe grupları semt semt e11Hine çe ve Almanca 1lıan derslenne devmnı tıın hi.rle '* ..a. arzetme.I 
p91 yanılır. Devlett!"ft bunun ha11ine yaT>ılmadıkça km alamu. tarafından hazırhklara başlannuşhr. Bi- 1 çantalarını alarak mfülaYlml bulunduk- istediklerinden bu tal8eııin tatmininde ıılil_.enık ....... llaırbldar 
medar olaeak tesrit tE>şe ıhf.iste bulunma- işte kısaca beUrtilen bu ananeden ze verilen malGmata göre, tohumluklar lan mektep)en d"8Dla bnlaınışlardır. biraz milşkilAt çak-.. da beıtaıaf son lıdfhcfaf etmeldMlr 
11 fikir olarak o~ya atılır. kaideden lrurtulu, yolu. ceza kanunu- en kısa bir zamanda çiftçiye verilecek Bu itibarla sabahleyin sokaklarda hoşa edilmiştir. işte Rusyaya yardnn. hahslnc1e. 

Bu dert, bilvillt ~ehirlel"mhden ztya- muza Jd)re su~ teşkil etmeyen 'rkilde ve zerlyatın zamanında yapılması temin gld•r bir faaliyet vardı. Bu devrede boı.ssa aan'at okulluma tere ve Amerikanm ık lnfinle 
de köylmmf7.de mevcut bn1unmaktadı1'. ve medımt niklh yal'\1lmaksl7.ln alolek- olunacaktır. Tramvaylar ve otö'>ilsler aat sekiz daha ziyade bir •lika nuan dikkati llm --' •I• mnldalıar -..r 
Fakat, sehirlerlmizde ve ltövlerimbde ser k5y1Uler arasmda c-arl usule tevflkAn bur-uta kadar oldukça kalabalıktı. celbeıtmiftir. F.rkek san'at okuluna. Ak- 7ellert ,.._.._ Mr ....... IEtİı.p 
ayn sebeplerdf'll neşri etmekte olusu. hoca niklhı, köy nlklhı lle evlenmek- DR BEHÇET UZ CEŞME Bu ıene mektl"plel'e yanılan bOliin ~ kız san'at okuluna ve kız enstfttl- meden ardmıl etiştirilmesinl 
unni bir ayırmaya tlbl tutulmamu !Mlln tir. • • milracaatlara cevap \•erilmiş ve tek ta- süne bu sene daha fazla müra~aat ya- yor1ar. 1 ann Y 
ettlrdlii için lSnce davayı tesrih f>~et"ek Bu hali tevlit eden t'ldncl bir sebepte DEN OONOÜ lebe açıkta bırakılmamıştır. Orta okul- pılmış ve hepstne cevap Vi>rllmiştir. A~aba buna imkin var mıdır! 
ve bundan !!IDnra şehir ve köyde oluşt.na bilindi~ 07:ere mt-dent kanunum'1za ve ıa:ar:ı:a:D~aaaaaı:u:ıacıor:ı:aa:na ıcaa:aaa:ar:ı::aaa:ao=aa:ı::ıa:ı:ıuuu Beklenf'n yanlnnlann tam 
gi'lre mUsahedelerimi7den fstifade ede- evlen'"e talfmatname!rine '6re evl"'ftme- Bir kaç gün evvel Çeşmeye giden be- Ih • k A 1 1 k 

Lı dn..n lediye reill Dr. Behçet Uz, dün şehrimi- t yan1 mM1 ahfl olat"ak mıdır• 
rek okuyuculara bu husustaıu ~ ... nce- lerin k8y ihtiyar hevt>tlerl tanfıl'~tıın ze ııvdt"t etmittir. ı ara sapaıı ar Almanya, d~ien.anlanna...; kadar 
lerlmlzl de us ed-cettz. icrası mecburiyPttit'. Halbtıld. klly lhtf- Dr. Behçet Uz çal'flda bazı dükkan- kit veft'f"t!k mıdlr!_ 

BADtsE $UDT1R: yar hf!yftlnf tefk'1 eden mııhtar ve ad- ları gezerelı: teftitler yapmış ve beledi- Şimdilik bilinen şey Amerlbd8 
Memlekette ml"f.ru evlenmPler - çift. lar bByGk bir co1tluk•a oıtum" yannUJ yede bir müddet meşgul olmuşlardır. l.cilterede Buna '--'*-

~~::a:ı-;eıv: t~J::~:n'h;: !m~':t:=ız~!:'ı::; - liir hurdavatçı tevkif edild;. Bir :t::1a;:.'"!:1ı":;.!~;;,11s1ere111ı . .ıll!l 
111 olan coeu1tlar mevcut b11lunmaktar11r. etttriyor. B. ....... EPfıan DenlzU •• d dJ• iJdi Amerikaldar bir .. ,._ 

:edı:~u~=~ =~a~~~ ~~n:~~'"~~~=mı:-~ E~~·I!! ~!!'! 0!:!2 muessese e a ıyeye ver yoluna ı.,.. teMNWea -
.,... L k k İzmir Emniyet mndnrlü~ adll kısım mala azme~ c&flnhor, dlieP -k mUeyyidelerden mtltnım oldı1~ me1'8Slmlnl yapttMıa... ll'ZP.re öye, Hv .__ '-- 1 L-- .a.. -Lll -L-

ı--- ]r b 1 1 L-kl _...ı...1 b reisli~ vadfeslnl sen .. lt!'l'denbert muvaf- .... uu ye ua nacp .... a-.tın. -
lelndlr ki, butt ft ehemmlyetm J!fbl Ati inin ge m~ Ut' eyP(TI{ er. nn- Cakfy;tle idare eden B. Sım Erkan J)@- Fiat mGrak.al>e bliroea mal trlz)emek mfit, l»u noktadan ela taldhat k:ıw ,_,. IWJncle Am.,....._ awıata 
__,.,en bu hadise netice itibariyle umu- dan baska da fotOitraf çıbrtmııılc için y ...z:L--L ftatle -. --' _ _.__L t __ _.., ec111-ı...ı. &..-_ la "'--L..t'I ..........._ a- ..,__....,,.. 
•u.-uı n1%1l Emnivet Am•rJi~ne ve İzmir adtt e ,,....._ •..,.. uuu .......... e& ev- ......,uır. ._ yo ·..-n - ._.. ..... 
mt •hllk Ozerlnde oldulu kadar 1C't1mat b"" mm!'Zlne bdar yo"Ulaca\lar ve kısım relsll~lne de Emniyeti umumiye me..J.annı biiyük bir ellemmiyetle ele Gör&l&yor ld plpa ..a MUette mi- ıne _ Arbniel ,olmadan lama ahi 
bUnyeyl için 1~ kemirmekte ve bin- Blhht muayenelerini yaotıracaklardı" ikinci şubeden B. Azizin tayin ve nakle- alnut bulamnaktadır. Büro. halba bu rabbe utmdachr. ihtikar mna1uma fHe rarele~ U11dU1JOltar. 
netle• cemlvet hayotım17.da ı.cıldı bir çok Bazan taaaun dflşOneeslnln de kan!lhi' dildikleri haber alınmıştır busmta )'8pmakta oldafu mfiracaat n dnletla Yerdlil ehemmlyetle mltıma- Bllh M t.dteıe. ne de 
aı..,el-re de yol ac:ma1dadır. bu evlenmelme kövlU balnmm~ar · fik&yetlerl tam bir bitarafhkla tekik ede- .q, olarak 1aaat yapdmaktadır. Ş. ..- Rasnma .......,.,. yetişmek 

Biz bu ani ""emnelere ftY8 htTte!t- bunlar ,Uç feylerdlr R&y10 dalnua ba- rek icap edeo muamele:ri ,..pmaktachr. ,.. ba mDr l!le " dıı:ued.aaeela mal '-Is by~. 
melere (Kı.M';ı,~ eıvlenmeler) d~k sit ve kolav muamf>lelerı'on hoslaTur. Ka- Ceza nleftl U1f1Dff1 ndl• Dan ftat mGrüabe bGromna ,..ps1an ... ı • ..._ n lhtfklra ...,.... sibi nk-
aunttvle bir pldl w muhteva n merkezfrıe cidn", doktoru b11lama7' ~f!?t8 Mnn!•Cl':'CI '!!tıL tikl~ Ye mlwdar Uzerine Şamh atar cled.al takip edilecek ft tiddede SBYDI' a.-..rJllllll 
nıeeel'z. k<Sye ~ d8ner. muhtaTa .tder Mnht:tl' Şehri 1% 1 ~ Evi.rl Şiikril bu.derler mfJmur:ci laaltlancla teczi7e edil.ec:elrtlr. 

BU RA~ DOOURAN SEBEP 'ke-ndt k;s,Unde delil. ba•lra kövde4'i1' mtıd0"'1m B~ :d~~ c:em e:..U = insa!:~al~~.tabdamt " it ~ * Ankara ziraat 
kongresi niha 

yet buldu 

VJI! AMtLT .. F.R: Onu bulamaz. vlne geri di'\ner. İstPm:ve u'!t ---.ua. 

n KISylnde: •stem've erlrP'kl .. kız sn1annda f"Vlenh-- ve teft1' etmek llıere 'Manisaya gitmft- Ba m&ewnln. ...., .... tlccarlann Hada.atça ..ıt Eıtlni. .......... 
Bu'8n aon sayım fstati!'ffklerfn~ vP ler. KU,. ntH"ıtyle, yani kanun dıp n- tir. taleo ettikleri krizıet Ye dantellerden bir makara oldaP Mide •tm"'- bndaa 

a,.h;live veklJetinfn nesretm~ oldol'.h1 1l'DTn" suretiyle. k•rmm -- 4;1kannak htemedlil Ye i»u etınlf ft diikklnmda ,......_ USlbi-

(t.2 .._. ~ '-' lt 1 T ' mretle pl..-da aan"I bir bahna tnll- da ep~ makara me;cat old.P -6-
nArt taıtSJmat\ • ı ıııı::ıta1Mt l'ffn ~v ~ ~tutZDE 'MAtI'RESSE ayın dine .ebebi•et •erdi~ .. srülm::..::,. Yi- rülerek hakkında milli korunma kanunu 

rlmlzfn .. ..,.. 44,000 ve bu lrXvl'""'""' n- METRES ı s• "' - .... u 

t..8vl ZJraat itleri umum mGdürlüğü .-ıbe ne aynı miieme9eflin. fiat mürakabe ko- g~ce muınele ppdmllfbr. Adli,.e)'e 
flr" il UnOn sayım da 1" NMl nnn dn,._ Kffylenle kaı>atma den11en ev1enmP müdür muavinlerinden B. Fahri Tuna- miavnnunun tesbit ett:ıu Ur lladdini Yerilen auçba muhakemoce tnldf ohm-10Syc01er mnzuuvle yalundan a1A- t -ı - ""

1 

bdar olanlar iyi bilirlttkf. kffvlonmfz Ye bfr11kteı Vfl•Ama şekli bu suretle vU- itan zmir ziraat müdürlüiü daire tefli- qarak yük1ek flatle çolakl eattrğı görül- mUflar. Aabrada ı S E,-liilde toplanma 
ft ldSy)Olerimtz. l'l"fah lr.tnd"' olanlu ft cut bulmaktadır. flne tayin edilmittir. aa:anı:ı:::D~l"~HDH:DDCDHH:llD:S::.DllJC:HHHHı:ını:ıHHIUllFUHH kon9'retıine ~k eden lzralrzlraat 
olmryanlar dlve l'ld bnlUrrı"• mlltalaA n' SF.fftRLERDE~ ıtu.-ı Bu sün aaat '' ı 8,, de Halkeoınde d&r6 B. Refet Diker, teluimim 
olunae.k Wr clunımd"dır. M'ı>wuumuza Kaylerimlz i~n belirtilen sebeoler şe- B •t b• f Ye ..zıt.ine ............ 
... teşkil eden hldUıe do hilha.4!41a re- hlr1Primlzde ya~yan faktr atnıf ar&!ltn· ası ır or- Ziraat Mili B. Muldh Erk.... 

fah lclnde olmıvan .. Ji1~1fUr1e bayahnı da da bu kabil evlenmeleri doğurmatr- maıı·te Dil lnkılaA n' ımn " 9 uncu" yıl- fmdaa llÇl)aa kon...- ....... -... bana ldl,lOler arasında kam'ft dışı tadil'. mı, ve memleketfmfzln zirai 

nfenmelain çokJuk tefldl ettf31nl .. S~hlrfmfe hfr dP zengin smıf ltTRSmdP do··nu•• mu·· nu•• k tf V ~ ...... ,_,... .... 
nk prpta " ,....ır-. prkta buhmlD mweucllfttt mllaheW ed'ltıa Mr19'11W' u ıyaca•ız ...... 
k&o"ttde me.taed .. ettik. 1w ftt'dtr. 1'mmn 1'a b1r ~1r...,..... Yd 1 ~ Ke-.ırede WDınııı tlf-' 

Bu ..lenmelel'910ı acan diler birse- d!'n flm "'°Jd;~ herk~e bllinf1'. F111rp• z ~ree yavruyu bt •• a ,.. lıll 1 ' 

...., bm ,...ıenı. mncut olan nlenme kanaatfm~ bunun he•ltC1' aebeblnl bo- mektepsiz bırakıyor -BA~A1tl\n 1 tNrt S4idnut: . -!> w;~ .. Lt _..._ .,,__ -' .:~tol.~ z:::::. 
Met ft .....mtdır. Rab Wr ynJ"'1Z- ftnh111c ahnltfitl ~ edtır. .... dlltmhlıııı -.ln1lll de ...,.... ~ - ~ orta ouu tama ..,...etmeaa ah .- - _._ e..fhM. 
.. band.a aamea ba~k1e bf"nt"9r Adllve Ye1rl1etlnin n11 n mOddet- ... ta:. 8q Tank ltıtmlıll tara&odan (dil lnki- .-
lııuıllCia ır-.....,.., b.ıwetıaell ~ amumiıere ,.,m'1 tamimde. bu bh'1 Mektepler açalclalı halde lzmlr Ya- •;.. ......... , • ...._ elıled llbından ...._..kadar PGea •man mBwdk. 
.. ,, bulduk. evlflftmelere enıre1 bhrlanın ~eri....... euf Rıza ---- ............... lap .... , •• ~ .. fnılr:al ...... .,. zarfında n.q.m. durama) .. ....ıu - ....... ---.-.. -r..--------.-.ıı: no-. mertmmt.. evlenecek erln-lt. h autkta ve bndllerfnln m6ta1allan acmal- yamad.P &6rilJl7or. au- ela eebebl ........ ,...... .&z. .........._ ........ 
tartıf,na kaime. kaim ac1ı91a an11n " mıı\tachr. tudur: Tlllı tlll .. www gri ..,_ .-it- 4 - Km Ur ' et. Wr lir dw • • • • • • • • • • • • 
l>A•l1k dı denO.a w bselerle ifade ohı- Dart yd ll1ren doln ve hah k8ylerm- Bu mektebba talebesi malGm olduiu ....... rlrzul-lw. • il Wr okU78c.iı tllr. 
nan arpta alt1'lık dedltlml7 h@dlyP "'""° deki tetkik 1t11luıtfmf7'de bfzlm mflşR- DUN a.dl wntladea deiild1r Ye tela- ...... .A ')911 Da Wr pn ,..L;r r' ı S - Erkek U•n'nden Wr ...-01• 
mekle mOkellef bultmmaktadw. Kal"' hede ettf6fmfs ha h~ doturan '"'" rln uzak aemtlertnde oturan yanalar tlolN .... -. .... td , miD1 oku:racait tlll'· Odun kömii 

fiatlan ·~ bt•1tfın m~u para. erzak, b.,, ft salklPl'f bu pkflde iuha ..,.1Mtı!c mihrH •nla ..._., otobieiyle mektebe ı• k ,W. ,Is _.. w.; .... pi- BOTUN YUITA. 
C1avar t.1dl edeblllr. 1'a. im tanfm fct- Meınl•bt dhw 18Y:fılamm hu hldt!I'- nakledilmektedir. 811 otobüaün ltleme- ..... ... ..._ Wr dllle • ' ' • Ankara. ZS (A.A) - Bld.cl 1"8dt 
~at_.,,..._ llr9 taaıtUn emr. El'- ~ ortaclen blchnnak lela hakfbb hal- aine timdi eon ioordlnu,on kaıan mu- elı lrNı ı ı t... dil kurultaymıa Dolmabahçe Uft1'U'da 
bk tanfı 1m tarafa l1d taraf arHmda de yap1lacak "' f'eZ8 kanunt1mtwP cibince mulaalefet edlliyormllf. * toplan...-n 9 nnc:u ,.Wlliıiml olaa x,.. mealmlne ahuwk lmıe,IL 
taayyGn eclf'ft n kma anasına 1Hı1Jeın- metres. bmtma havatmın suc nlara\ Bu itte her halde bir :ranlıtlık oldu- 8UGONKO TGREN ,.._ (hasla) Mitla ~ dil ~ w k&.ar la"8k 1111 ldmm 
na ve en ,.kuı a1rraha1Anna ~- lt1'altnden ibarettir d.mtye.'f'tlz.. 91., bu iuM a.luaia _..onm. Bir bakkallJe Basla ,..nt- laer ,.rinde o1d..P si- ma olarak bdawtıbr. S. •h ıW- ll1dllme ıare ,_.a;:..... ller 
len bu kalını ftl'medlkc;e .-mk kız f1e ft1d1de dtbftmın hnlrulfcu bnmn fikir- dükklm. bir rakı Y~ pzoz fabriba bl lzm1r HalkeYinde de dil ba:rramaun le yama Aabra radyoıanda dil kmam11 od .., 1dlmor llalQıacrm ....ın 
99lenemez. Bu hal prp lllerlmbde de lerlne bdfnk .tmPkle beraber. yubnla ltleme9l lçla liinmla -~ Ye ıqa- dokuaunca alnü b•lanecalı:tar. Saat 18 adına •erilecek im kcmferam fte EJ.edt 8 ~ ltlJllt Wne wlm'tffr. 
IY"' tt~dedtr. izah eclllen cihetlerin nmn di\htf' mul ef:rUUU huml bmyoalariyle pek- de yapılacak olan nıerulmin ProtınmY Sef Atadhlth )'81'8tbia " ı k w Ceçisa ~ :mu•• ..... 

Bu Adet ve ınane "1'f'\ btnn- trffc..h- alınmak 1dS,Wrimlzde. mevrut olan Adf'f ~il nakled~~~en lzınirin mncudlyetlyle wud•• brd.P Tltk dll ~ mi1ll !5e- ,......_ klmGıdl ~ 
ufret1erlmlzde ve ~k KOrt. kara kurt ve ananeyi ortadan k111dınt"ı mUeyyide- ıftilaar ettiii bir irfan mlieeıeıeslnln 1 - Aelceıt Mnclo tuafmdaa (istik- ftmlz lanet lnB ....... Jiibek .,_.. ..... d0"1ncell d6'Uncell aaetikleri 
a.ıretleri aruında tuaup1a ~makta- Jer vuma da derplf etmekteyiz b:temleket ,..Yl'lllamu efterfnd• mekte- W ma111) alttnda .,...._kadar pçiıdlii._._~~ imle.. Bir allenia ...tt elank alta 
•ı 11111111111111 ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı 111 ı:ı 1111 ~------ ua: a ı:ı r:ı 11 ı:ı: J ı:ı a: ~ ı:ı ı:ı ı:ı 11 cı • n mektepten eYlerine nakledeb~ 2 - lldnel erkek lı.e.l m&dik mıaft. ıM1ualan heUrtllecek n Witla ~-- odaa ll&nGrG datl.ftea loot k!lo 

A / / .ı ZAllrl'ADA aınln elbet bir çaresi bahmablltr. Eier nl Ba,. Şakir Caadoiaa tarafından dede ,...,.ı.e.k toplanbluta b. ....ı ,.1 
"• man ara llure koordlnu:roa karannm bu mektep oto- (Tlirk clilbaia mentet" ~rdlil tekl- d&a&nail kutlan..:akm. edlllne bu iee 'il liıa ~ 

_ 11tA~ARAF'l l twf'f ~AHİFr"E. ba.üne de tumulü ........_ belediyemiz a:nn DDH ı:ınn111:cuı:ıı:ınu ı11111111111:aı11111nıu11111n11 tta;'~ :1:'·faldr hatta orta baDI 
Bilda ....... 25 (A.A) Macar B!R ll~t'Dfl huauat bir otobüa eeniaiyle •bah Ye ak- ~-ı ı I ö ... r h r ,, tlerı· ft 

olan So.-yet ~~ht~ lmhw eona yak- ~~A ~·E' "YJt'Of ne gıtmelerini temin edecek me•kide- l'QI Wr hamlede &hem.lyecek 
Aiarwı ı,n...,_, Ubayn•d;-çevritmı, • • şam .Y•wulanmızm mektebe •e evleri- ~ ur ere g re 1 upO a e e aile ieia kabanlı: bir rabmdır. Bu 

Ja.maktadır. MOttefdı: kUYYetler çember XOltOr parkta Ha111 otlu KAsım IS• dir. Dört bet J8flllda ana amh yanu- .. • S" ld 1 te olanlar. timdi '1.5 kuruta temin 
cL'8ft(la kalan ft rfcat etmekte •• d&t- d~berl aralan a~ık bulunan J,fva km 1annın yalnız ba,lanna tramvay •ey• 1 Ter OIJ D verılen 1 maı- anna dikleri ldimOril ID9 mewiml ieincle 
man bfrliklerinl takip ederek yeniden 30 yqmda Kbmm IOpa Be dövdOIDn- otobiialerle tebrin bir ucundan öteki - ~ '° misli falasiy)e abn ünak mrunda 
arazi k.azanmll'llar Ye Donetz bavzunun den pbl•nmlfbr. ucuna aldemlyecelderl takdir edilir. Bu d• ı• b bu pazar .,un•• u•• bıcaldudır. 
en mlhlm endüstri ~frlerfnden birine _.q.._ çocuklann bir an eYYel mekteplerine ye 1 ıtre en• ~ Fiat mtınbhe komJQODU. 
~~-.. muvaffak olrnuşlatdır. Ma- N ... ::•llllF:a ,.,,,..! e!nrlf- ltavuşmalan lçln maarif daireUnden .... tetlek ve hesaplara lstimt ederek 
car 1'1talan Ul'flllDcl. bulunan dü""an ıceçec11er llearlık'-sm~ H~m ot- belediyeden bir çare babaalanaa rica • k b J kilo odun k&ni1rllne .,....kf'Dde T.5 
bYYettertnın az ehemmtnttı iki taarruz 1u Davuttun. .. 1ısm. a!t notus cizdan,. ederiz. ZID ÇO 8Z 8f 801 yor ~ &at taym etmı.tlr. Oduna fiat 
daha ln~f etmeden Macarlar tarafın- nın dnfum hanesinde tahrifat ~ ed2~r. ltiimilN nevi tayin 
dan tardedn..ı.tlr. F..ue.t t~ faali- ciit'Olmtlş ft bakJmıda ma-18 7llPI- memqtir. Meılell 500 veya 800 
7f1tl her lkl taraftacl. eeyrek olma,tur. mıftır. 11'1 ~EDE Tabiles hakkmda dünkü eayanızda Şild maçlanna lnflmfbdeki Puar bir parti k&nUrUn ı-rekende mi. 
Dli•man da alt sride artan endi~ ve gece I[ SUBAY netredila FUi mlinuebetiyle bazı tö- sflnü batlanılmaktadır. llk bqd..-.!ar towJtan iN teWdd edilecelt Flat 
pd&z hamma11 Wr hueket .mı.ahede IOZ lrA'JIR.~$.. C:AOIRll.JTOR.. lorlar matbaamıza gelerek kendi vazi- Altuı ordu - Kaıwab Ye Cöztepe k.ahe korıBsyanu brumda e.rdı 
edilmektedir. Dii.,nanm hava faaliye- Kececfl@r Kahasohn !'<>kaitmda Ham- tzMbt ASKEaLIK ŞUBESi BBls. yetlerlnin aWaiyettar makamlarca na- Atet takımlan aruanda yapdacaktv. ınemiştir. 
tinin artmıı olm•• da ba ndı.e Oe izah Zil otlu Kadri Siyirtin 8teaPnberl seviş. IJlınmEN: naan dikkate alınmunu Mtrml'1enlir. Blrincl maÇID hakemi Fehmi Erit. ilda- Fiat mGrakabe k:ondsyomı 
edlleblllr. Sovyet ta:vyareleri hatlanmıı- ti~ A1i lnzı 16 yasında Havrilnnisayı .a -·~da isimi l .-..t-L ba Şöforlerla anlattıklanrw söre takailere el maçın blkeml Muetafa Şenkaldn. rat tayin ec1el'bn Orman baSl:Dllll! 
Zift Uzerlnde •e cephe ll'erilerinde 114;- kaçanlıtı kızın ebevevni tarafından fi- 1 ~· erl yazı 1 yaue.-; su Y- günde Yerilmesi icap eden 7 lltre benııin Miiabek ı 14 d ba ı. • distiiin~n ftl"Cliı1l 8.'15 kuruslulıc 
maktadır. Bunlardan lklai dlifürül- kAyet edlldilinden tutUlmıqtur. arın hemen "'beye milracaatleri. ken- muntazaman Yeribnedlii ·t,· erild··· m •ara ... t e ~nera - yet fiatine illtlnat etmbtfr. Ticaret 
mlıltlr. • Y f d'.leri burada mevcut olmasalar dahi bi- takdirde dahi ot b"l ha_ı 1

1 J_ı ısı • sının beııaolan da Onnan bum 
D • B len veya akrabalan bu zatlann nerede omo ı ea ıp enaa mUn 

bulunduklanm "'beye haber vermeleri raRanm, amort""!•n bedeliyle ~irlikte llıfn:n hesaplannı teyit etmistir. 
JnRı'~'I OfnHI' menfaatleri lktl..-nd.n o1c1uıu bildiri- kartılamaırı~ imkan yoktur .• 1 li~e ne DBllBllAŞI ~ taraftan .....ıı --· ~- - . . - - - . -. . -·- - --- - - -

JCanmtfna Hatay Nddesinde Mahmut lir • ancak 30 kilometre katedilecejinden ._. _ ___._ ..... n1z yoluvle pJen JriknQr 

A k eli t C>Jlu Sım, abıtna mGwt ederek i _ Nakltye teltıtenl Hamit ollu 315 bilfarz lzmlrle Cüzelyah arannda tıidip ...... ....,.....,..... tetkik edince. ndyette bir eynlık 
8 ere ~e evinin penceftSlnden lh'en 'beliniz hır- cioıumlu a..ft T.mm (Menem ) gelme ancak Gç ili dört •fer yapmak Qitele ............ dulu g&GlUr~ ~ 

sızlar tarafından bal ..-sfte 250 ~ 21050 llell numaralı.. ~ kabildir. B.ir tabinin bu f1ç ill dört. ee- smda alll .,..... tar mw'8fl .,retty 

337 do~mlular der· 
hal müracaat etmeli 

IZlllR ASKF.RUK Şl&.SINDINı 
J.37 doiamlu .. hunlarla maamele,'e 

111>1 ,.akeek. - hbmetll .,.. .... me
-ı.~ı. dlfft Mnelerden mena olan 
.terla 27 /9 /941 ııGnl ~. beheme
w mllwt etmeleri. etme,..Jer hak-

lı.da ''' ' •ym ukerlill ........... ..... clc:W••ı..ıc._tad6..._ 
u1111a .......... 

ı>ansmm çabndıtnu flklJet etmlt ft 2 ferde alabileceif ulml para alu lira:YI aetlrden k&nilrler 5 ft 5 Weuk 
qhklbta 1-ılanmlffır. ~ ı..: ='<="> ~ 319 ~eyeceifnden bu para ile oto.nobi- Baymdına Deftb.p ....,.,....,., ı. tan satılabildiıtae Alre. hmlr ft 

• n.a- lin çok ,Ubelen benzin, makine yatı ci b!r km olmUflur. sa omum1annclan tıem!n edilen 
Al'flba e.ıttt """"".. manh.. 1 - 1 l&adk. )'edek P•~r ihtt,.aclyle amo.-. latuyondaki •KODiar emtia bop1tma Jerln ba flatten daha ucus .... 
Çorakbpa Gniltt cadd~nde Meh- tltmane ka'fllamak n t&forUn gGndeli- 1' nı ..tuıdl1lrba Od etme& mi! Bldm sandıtmana f!l!ld 

met otlu arab.ıa Mustafa. Ömer ~Ju iial çıkarmak lcabU midir) Bunun tetkl- mLı ne ftlD8 .._ mm ._ m.Uhendlııllll bir kilo 
Mustafaya •it lld araba lamtlnl çaldılı DOZBl.l'JIB ld ..ı&hlyettarlar• aittir. Bir çok tabi sında aabpp ezilen Deret.p klJ8aden maliyetlnl ta.vtn edetkm t• 
iddia etlildllinden tutulmuştur. 24 )QI tarihli _ _..ı_ '"-- ._._ •hiplerl makinelerini "°' ,..,.. harap amele Ali Sobuk llatUflr bir ı-rt! k&nflriln ~ w 

ey BaYllnlZUll • .... ,,.. ....- etmektenee itletmeclea ~ tmdh Haclı. helrknMla adlf.rece t.h\ibta re bclm- ncıldlw ..... fflınm 
-::;;;;;;;;;;iiii-İİİİİİİİİİİİİİİi;P:- rbıde kolaylık• bqlı~ altmdaJd yımmı- etmektedirler.~ b .. h== ..... J mhıtlr. Baftluld 31 '- k&ulr9 

zm 90D fıkrasmda •Tapu dairelerine işi Bize Yerilen lzah.t bu kadarda'. Fa- kin ~--'. Wr tııa 

Bin Birinci 
Gece 

~ te mGwt edenler dGnle 1MllOn kat ba ifln bir bqka .. fhwcla nnhr. ~ kin ,_...._ " .,._ 
~ bOrik farla ~ 1ıir mret- wl ba,.U. haric1ncle benziala teaelu~ C&H•I- ....,.. IMe dk, Yr fark "511 dr. 
te ~. den.'leeek yerde blr ti 71rm1 llra,.. bdar •tdchil .a,.~. 0 B - um il • BDee 1W mOrabhe ..__,.'!'!! 
tıeltlp ~ olarak bayOk ke1lmelll Eler bu doina he bam•• aWerba ._ • .r • ,.elden odan ....... Wnl 
•kldlk• .... ~ ba m8- •••11 •• • .-ıw. • '"••• «MiL!..i Ou , • .... w Km 1dlr1e- ..,._ ..,, x•. - ........ _.. 

-.""'~~ç,._,"11111_,.._~.,. dawhm ... 1G1um a&- cl.1aa blaPlta u•ı 1 .... • .._. rl anmıcla ormaa ~· ~lf w ı nı11.a 1 > b lw .... 
~ aa. ttıft•W IE!Jfqd 
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Bir Zan~anlar R:r 111111111111· 
" 1111111111111 

• rnııııııııı N apoıvon 1111111111 il Jl Vardı! l 
1 Tarih bir tekerrürden mi ıbarettir ? 

.•• 32··· 
:aPoı~on, süvarisinin ü tünlüğü saves!nde or· 
•llcıpının hareııiitım setre muaırr !'t c!maş ve 

Sir Rusları ricate icbar etıni$tl .. 
' Rober Vilson, bu müzakerelerden j - Temizleninceye kadar Rus ünifor
hııtdt harp sahnesine gelmiş ve tetkikat masını giymekten istikrah duyacağım 1 
'cııa llln sonra yazdığı raporu 22 Ağus- demiştir. 
""'tarihiyle lngilterenin Mod:ovıı. sefi- Çar bundan sonra Türkiyedeki askeri "'ri "ctıniıtir. Raporun: cOüşman. sü- ıslahat gayretleri fö:erinde durmuş ve ye
~r~U'Y'Vetlerinin üstünlüğü saye'linde ni nizam altında lürkiyenin Rusya için 
~ _!anı setre muvaffak olarak Smo- bir tehlike olup olmayacar.ını sorm•ıstur. 
~ d'~ine yürüye bilmiştir.> Cüm- Oçüneü St-limin nizam cedit teşcbbüsü-

A 
1 

hte fayandır. nun ciddi bir netice vermiyec!'i!i hak-
~d·Yrıı raporun sonu, Rus ordulannm kında bir knç drfn teminat istemi'ltir. 
!-ııc.' ~ fedakarlığı yaptıklan •e adet Ruııya Çannın. vaz.iyetin vehamet 
~~eti ka~ında ve harp 11istemleri ve ciddiyeti kar,ısında ordusunun ce
dirdilc.~ ~cate mecbur kaldıklannı bil- saret ve kabiJiy,.tinden de süpheyf' dü'I
~'~ nnden sonra, düşmanın inkan tü~ü bu sırada Napo)yon da. Smolensk 
'6._ri o~nıayan topçusunun meharetinin. zaferinin neticelerinden memnun kal
'11\ ~L Ustünlüğünün, taktik yüksekliği-
dıiı;n'olenskin tahliyesini mecburi kıl- mamış ve Rus ordusunu esir f"demedi~i 

1 da söylemiştir. için çok müteessir olmuştur. Bu teessür. 

~:aJ sulh veya harp karan hak- Rus ordusunun imha edilmemiş olması 
' fikrini bildirmek üzere. lmpara- ve mevcut kalmaat dolayısiyle pek ta
~ da gelmesine intizaren 24 Ai?us- bildir. 
~il Sen Petersburga gitmiştir. Sir Ro- Çar, ordularının mağltlbiyetlerinl 
~ ttcrsb~a vusulünde. ln~iltere kumandanlıınnın livııkatsizliitine ham-
1.rd thcart caizin bu nazik dakika- lettiği için. daha evvt"Jden verdiği karar 
~Paytahta gelmeniz çok faydah üzerine Prens Kutucıovu bıı~kumandan-

,.. br.> demiştir. 
3 t;j Alclc.aandr Petershurga gclmif ve lı~a tııyin etmiş ve Prensin 29 da karar-
'iıı•f Ülde ferefine verdiği bir akşam l'.!aha gelmesi üzerine Ceneral Barklavın 
~~~tinden aonra. Sir Roher Vilcıonu baRkumandan1ık va7ifc ve mesuliyeti 
>~ı: hhinestnde kabul etmi., Türkl- kalmamış ve ancak birinci ordu kuman
~aaeti ve tal'ZI hareketi Amiral da .. lı~ı kalmıştır. 
~ umumi lıareltetleri ve Smo- Rus ordulan esasen 26 da üç koldan '1" lrlUiıarebelen hakkında ma\iımat Luçki, Semlovo ve Afanasino üzerinl" 

· Çar, bu mül.alcatta bllha!l.'18 
~, d~lnandanlannın iı:abiHyetsiz1ik- c::eldlmt'~e baıılamış, 27 de Mümhn tıid-e" ış • • - . ~-ka s· R detli bir taarruzu başlamıştır. Ordular 

\'·ı_. csını goltMmlf :na t ır o-
' 1<110nun bu endiıeyi yersiz bulma- ancak 29 dıt Carevo Zalomişte tutuna-
~tdtabil. kendi geydiğt Mareşal bilmiıtt:r 
~'il gÖtıtermlı ve: ülTMl':Dt -

Borsa 
/39 49 

42 54 
38 45 
38 50 49 
45 25 48 Sil 
42 50 50 

···················---··················· : A.N"' ~r" ~ ~ ~ nvn~".J ! 
• .._ r 

: R 11 G (~ N K {\ t> R ı • G R A M -. 
'•••••···· ----- ..••....• 
7 ~10 Program ve meınlekct sant ayarı. 
7~)3 Müzik : Hafif parcalar pl. 7A"i 
Aians haberleri S 00 Miizik : Senfonik 
milz.ik pl. 8~".lO - 8.4!1 Evin saati 12 ?.O 
Program ve memleket saat ayan .. 12.:~~ 
M'liıdk : Sarkıh~r 12 45 Ajans haberlf'ri 
l~ on Mw.=k : Kansık sarlcı Ye tUrkUler 

('• -·- ,.....~-"- mıııı•-•- •- ••a-+ 

Okutınak ve oku
nuık için tt~criihe 
ed i lr11 iş usulJ•-.r 

-=·---·--... ·-.. - ... -_....,..,.,..,_, ___ , ____ il ·-·-~~· 
Yazan ı GAZALI SAL TIK 

-5-

1 - Usul. gaye ve sınıf seviyesi gö
zeterek talebeye etüt yaptırmalı. 

[ Bir bilgiyi derinleştirmek icin in
celeme yapmak demE·k ol.:ın etüt tale
beye vazife olarak verilirken her ders 
örtretmeni okuttuğu dersin icaplarına 
nöre usul, gaye ve sınıf s:wiyesi gözet
miyerek bir fikir ve~a bir mevzu üze-
rine etüt yaptırımız, sadP.<'e taleh<.>ve 
c etilt yapacaksını7.! • der.ı;e talebe, E>li
ne gecen Uınle1tnyjn ESerİ!'rden dosya 
defterine veya kA~itlara bahisleri aynen 
<Yecirir; sonra bir kısmı da birihirlerin
den kopya rdcr; aynı zamanda kitap
larda derslerle alakalı ycrl•·ıi aramak ve 
onJarı beyaz sahifelere nakletmekten 
vakit kaybeder. Cocıık bu yllzde11 hem 
etüdünü yapmnkl:ı meşgul olduğu der
~ hem de diğer del"ilere lazım geldiP.i 
kadar çalısamaz: ders müfredat prog
ramında esas oan biJ .. j}erden uznkla..:ır; 
i\inci eh-recede kalan. fer snyılan etüt
lere şekil ve miktarca fazla ehemmivet 
vermekle sınıf rcçme notunu ka'Tanabi
lE:"Ceğini zanneder Yazılan çognltır 
bir öğretmen için onları okumak imkA
nını gideren bir yıgın halini alır: hepsi 
okunamndıi?ından dolayı da talebenin 
zeka ve faaliyet dcrec-esinin kıvmeti an
lasılamaz: günlerce, haft·"tarca. hatta 
hazan aylarca çalışmanın mahsulil bulu
nan o, etlitlerin mısfoi en sonunda her 
birinin altına ( tetkik edılmiştir) ma
nasını veren kuru bir imza veya bir işa
ret olur!. ] 

TALEBEYE ETOT YAP'MRILTR
KEN GöZF.TtLECEK ESASLAR 

A -1ncelemeğe kabiliyeti olan bahis
leri. fikirleri seçmeli 

B - İncelenmesi ~nilen bahsin, fik
rin hangi kitap veya me::muada oldu
ğunu ve o kitap ve mecnıualann adla
rını. sa.hife numaralannı bıldinneli 

C -~ aldırmalı 
[ Talebenin yazacnlh Ö71cr : Ne, bir 

veya bir kaç satırlı; ne de teferruatlı 
olmnlı; ancak en lüzumlu, canlı fikirleri 
ihtiva etmeli ve ifadPler, kitabın clim
lell'rine benzememclıdir 

Ç - Fikir ilgilerini :ıraştırmah. 
D - Okutulan knidPleri misaller fue

rinde tatbik ettirmeli 
E - Derslerin icsbma göre mesele. fi

kir. hadise, vakaların benzerlerini hul
durmalı. 

4115 
43 

43 '15 
49 \tl 

13.30 - 14 00 Müzik : Kan!;ık nro~am F - Adetce çok ve uzun etüt yazdır
pl. 18.00 PrCM?MUn ve menleket sa>et mamalı. yazdırılanlan da sınıfta oku

•• Jıt 48 '° 
51 51 5t --0 
5051 58 5G 
39 58 42 
4250 '" 45ZS 48 58 
4Z 44 
a 47 
42 51 
39 47 sn 
-'2 44 
44 50 4R !lO 
40 50 49 75 
-'! 51 a 
..o 15 58 .. .s 
ft 42 50 
.u 4S 
a a 
44 !5 46!5 
.ft 4? 
4~ 43 y 

4? Sft 42 50 
-12 50 42 50 

40 50 
42 
43 50 
47 su 
50 

14 25 50 
13 17 
13 16 25 
18 22 ';(\ 

..,.n. lR.03 K<MıUfllml: Dil kurumu ad•- mah . 
na 1~.M MOzik: : Pesrev ve ııaz e!M!Tleri - IM!:VAIU YARIN -
18.40 Müzik: Radvo ~kuarteti 19.00 

KonuSTna 1!U5 MW.tk t~ !(t Mem1~et tZMtR BELEDtYEStNDEN: 
saat avan ve aians haberleri 19 45 Mf\- 1 - ttfaiye için 18 adet ~mme basma 
n1t : K!bllc Tiir\t müzij!l ~' 2<'.1 !; el tulumbası satln aıınması yazı l§'eri 
~ ~.esi !0.45 ~U~"k : KA~ık mlldürlü'!ündekl şartnamesi' nçhtte 1ta
.saml8T' 21 .~ Zi111at takvim: 21.10 Tem- pah ~rfla ek9iltmf')'i! konulmu~ur. 
11n 22.mt Muzik : Radvo Alon orkestra-u Muhammen bedeli 9720 lira muvakkat 
?2 ~ Memleket s;ı:ıt avan. afans haber· teminatı 729 liradır. thatesi 13'10 '941 
leri. esh~m. tahv11!\t. kam'bivo. nukut pazartesi günü saat 16.30 dadır. 2490 sa
boMIBSI fiat,er_ 2.4!; Mtlzik : Radyo sa: yıh kanunun tarifatt dahıt:nde haz:ırlaıı
lon orkestrası 22 !'iS - 23.00 Yannkı m~ teklif mektuplan ihale gUnO aı.aml 
program ve lcapamş.. saat 15.3ft a kadar encl.lıMn riyasetine 

Bin Birinci 
<:ece 

verilir . 
2 - Gaziler caddesi 1145 ayılı so-

l 
kak ağzından itibare-ıı Emrazı sariye 
hastanesi önüne kadar bo:rnk şosanın 
parkp ~lariyle tamıri. ff'n işleri mli
dürlüğtindeki keşif ve şaı1namesi veç
hile açık eksiltmeye konu!muştur Ke-

' • şif bedeli 6827 Ura 62 kuruş muvakkat '11111"""1111•••----------... teminatı 512 lirad.r. Talipierin teminatı 
H'l AMullnh Fesçi 
131 Albavrak 
121 M. İzmir oğlu 
ınn A. M Ataman 

91 P Mihalef 
73 <'htiirk 
'l1 M. Resikcl 

271\2 YekCın 
~111\2 Eski yekQn 
33924 Umumi vPknn 

7.AHİKE 
Hi cuval Susam 
20 Ton Kendir T. 
5!I B~lva Pı:ım\lk 

17 
18 75 
12 50 
18 
]fi 50 
2Q 
18 

fş Bankasına yatırartılc "l!akbudariy1e 
19 !ir\ iha1e tarihi olan 131101941 pazartMi gU-
20 nü saat 16 da encümene müracaatlaraı. 
rn so 
2.1 
18 50 
24 
27 

3 - Barbaros mahallesi 305 sayılı 
sokakta 302 sayılı ı:okak a~ından itiha
ren 100 metre bovda kanalizasyon yap
tırılması, fen işleri müdürı:iründeki ke
şif ve şartnamesi vechile a~ık ek"iiltme
ve konulmuştur Keşif b ... de:li s:m lira 
24 kuruş muvakloıt teminatı 47 tira 95 
kuruştur. Taliplerin lPmin,.ta 1~ Banka
sına vatırarak mıtkbıızlarıvle ihale ta
rihi ~lan 13/10/941 paıart;si giinü saat 
16 da tıncl;mPııe mllra<'aatlan. 

26, 30 c; 11 (2112) 

ı:ı lzMtR DEFTERDARLIOINDAN 

Devlet Denizyolları İzmir $abesfnden : 
26 Eylül cuma gününden itibaren limanımızdan f stanbula hareket edecek 

} olcu vapurları sabahları çok erken hareket edeceklerinden kamara ve gü
..,·erte yolcularının bir gün evvelden biletlerini acentalıktan almaları ve gece 
yarısında gemiye girmi§ bulunmaları i1an olunur • 

25 26 27 3969 (2097) 

T. iş Bankası 
KüçüJı 'J'asarraf hesapları ı94ı llıramfye planı 
KESİDELER : 4 Şubat. 2 Mayıs. 1 Akustos. 3 ikincit~rin tarihlerinde yapılır 

194! IKRAMİYELERJ 
1 adet 2000 liralık - 2000 l.ira 
3 adet ıooo liralık - 3000 Lira 
2 adet 750 liralık - ısım Lira 
4 adet 5011 liralık - 2000 Lira 
8 adet 250 liralık - 20110 t,.ira 

35 adet 100 liralık - 3500 Lira 
80 adet 50 liralık - 4000 Ura 

300 adet 20 liralık - 60flU l.ira 
Tü.ld"" ic;; BANKASl'na nnra vatınnakla yalnız .,ara biriktirnıb ve faiı. 
almıs olmaz. avni zamanda toliini11 de dcncmis olursunuz.. 

izmir Fiat MMroJıabe KomlnJonundan : 
Mıntaka iktisat müdürlüğünce evvelce ilan olunduğu 'veçhile fe.brikadan 

doğrudan doğruya kendi namlanna çimento getirten toptancılar bu malla
rın beher torbasını fzmir rıhtımında ve motorda 137.25 ve depo ve mağaza
larında 144.50 kuruşa satacaklardır. 

Bu kabil toptancı çimento tacirlerinden mal alıp ta himirln muhtelif 
semtlerinde ihtiyaç sahiplerine perakende satacakların bu noktadan vere
cekleri mnliye ücreti, istif masrafı ve mağaza kira masrııflariyle yüzde beş 
nisbetindeki karları dahil olmnk üzere işbu çimentolann bchtt- torbasına pe
rnkende olarak azami: 

A - Basmahane. Alaancak ve civan eemt.lerde 
B - Tepecik. Halkapınar, Karantina vebu ııemtlerde 
C - Eşrcfpaşa, Güze!yalı ve 11emtlerinde 
O - Buca, Bornova ve Karfıyaka nahiyelerinde flat teabil 

edilmiştir. 

KutUf 

153 
156 
158 
163 

ltbu Eiatlerden fazlaya eabı yapanlar hakkında mUli kona.oma ltanunu 
bükümlerine tevfikan takibat yapılacağı ilan olunur. 4003 (211 O) 

Flat MüraJıalJe Komisyona RelsDiinclen : 
1 - Diyarbakır, Urfa, Mardin. Cazlantep menşeli yemeldlk eritilmiş u

de yağlanndan en az yüzde 98 süt yağını ve en çok yüzde 7 asidi ihtiva 
eden saf .ade )•ağlarının kilosunun lzmirde toptan azlmi satış fiati ( 15 3.5) 
perakende azirni .sattı fiati ( 1 70) kuruştur. 

2 - Urfa menşeli ve asiditesi yüzde 3çü geçmiyen yağların kiJosunun 
ise toptan azami aat11 fiatı ( 161) kuruş ve perakende azami aatı§ fiatlerl 
( 1 79) kuruştur. 

3 - T esbit edilen bu liatleri tecavüz eden veya tağşişe cüret edenler 
haklarında milli korunma kanunu hükümlerine tevfikan cezalandmlrnak 
üzere takibatta bulunulacaktır. 

4 - Keyfiyet ilan olunur. 4002 (2111) 

l'~~Dih!ı"'=I 
' 'J1W' u t '° e h da 
~ bas landı.. 
§ Senelerden bert lzmirdc yüzlerce 
S talebe yetiştiren kıymetli sanatkar· 
§ larımızdan Mnkbule Kadri Kutluk 
§ müessesesini Karantina Çocuk par 
~ kı karşısmda 136 ıncı sokak 6 nu· 
~ maralı eve nakletmiştir. 
~ Yurdda biçki. dikiş. çiçek \'C saire 
§her türlü sanat incelenerek ~östcri-
8 tiyor ~re iki senede maarif miidiir
§ liii,.finiin tasdikiyle diplams \'erilir .. 

1 Fazla malfımat yurt müdürlü~~ünden 
ciğrcniliyor.. 1 - 10 (2031) 
O""J"J"'..-:r.nr.D"'...Q"-'...O-J"~.-ooı-~ 

1ZM1R sıcıu TtCARFT MEMUR
LUOUNDAN: 

Ali Tunç ticaret unvnnile lzmirde 
Kurtuluş mahn11~inde ?kinci Me<"ldiye 
~ddE"Sinde 71'9 numarada manifat•ıra 
tieal"C'tile i~1gal erlE'n Ali 1'unc'un işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu hliklim
lerine göre sicilin 4021 numarasına kayt 
ıve tescil edildiği ili\n olunur. 

8975 (2109) 

~-'..o:>:>!or'/~~,~~ ....... ~ 

DR. ALt f'A!Z US AN 
DOCUlU YE KADIN HASTALIK

LAKI l\JÜTt;JJASSlSI 
Her ~ün örueden .:Uınra Sal~ioğlu 

sokak. Ahenk matbaası yanında 23 
NNo.lı muıwımehane.sinde hasta kabul 
§eder •. TELEFON . 39CJO 
§ EV : Gü.ztlya.lı İnönü caddesi 1174 
~ (1670) 
~..,..,,.,~~_..,..J"J"-OrJ~~/J"'-'-ll!:l~ ı=ı ı:ıcı"' 

Hirincı sınıJ mUtchassıs Doktor 

Demir Ali Kamrıotlu 
Cilt ve Tenasül hastalıktan •• 
ELEKTRİK TlillAVtU."1d 

Birinci 8ey~r Sokab No. 55 .. lzmir 
t<:lhamra SinellUdl arbı!lftda •bah· 
tan aksama kadH hastalanm kabul 

1-·ui:cm'"'"" 
~ Kilidi harflerle acıhr (Şifre) i)ri 
§ hir ba]de hir para kasası amnmak-
§ tadır. Atatiirk caddesinde JS4 na· 
~ rnarada mukim T. Bowen Rees ve 
~ Şsı Ltd. mürac .. tJeri rica oluam. 
~ ı - l (?182> 

Deporitosu ~oc.acııı:xıocııocı~ooc.oı:ıaıı:ıaı:.oı:IOCICIC:IDCI 
Esas No. Yeri Now Nev0 i Kıymeti T. 1-

EmlAk ve Eytam Bankasından : 

C. 2 1 7 Turgutlu Özyurt mahallesi ~ 
YultandaK:~:: yazılı gayri menkul 

6!!ı~ veya ~~tle ctak:: yüz~!0 Do~tur re!ll lrrkı~ 
8. 112 faize tlhldlr -tltl 13 / I 0/941 PJlZU1eei eiiDii .-t U .10 da T W'suı- tzaıta MEMLEKET RA..'ITANESI 
huja -a1 Ye ahali bankuında utılacakbr. ~ DAHllJYR MOftHASStSI 

1 - istekli olanlann hlzıuında yazılı depozito akçuuu vcn=mize yabo ~ llUAVElO;ıfANE ! tkinft .,.._ 
raralı: arttırmaya girmeleri. ~~ No. 25 

Müzayede sırasında verilen bedel mukaddeT k11tnetl seçtiii takdirde de- ~ ftl.Zli'ON .._ 
poz.itolarını nisbet dairesinde tezyit eylemeleri ve mlihür kullananlann mü- ~ ......... ...,,...~~ 
bürlerini noterden tasdik ettirmeleri. .3997 (2106~ 1ZMfR Str;n.t Tl'CAltF.T MEMt.'R

Ult':UNDAN: 
tzMm Sterut 'TtCAREr MEMUR- Mabmut Yatay ticaret unnni1e f• 

LTTı":UNDAff : mirde Büyük Kard!ça!ı haıunda 10 nu-
Rif at Tarltan tkaret annnile hml11- msralı ma~azada aletumum lmaat 99 

A~r ~ ~lin mtite de Kf!restecilerde « numnah mağa7.a- nakliyat mntı-ahhitliğl ve heT cins kolt 
İkind Beyler - Ba.~turak .mali,yı! da bilumum ım1bsulltı ardye tieaT'etile we maden kömür1eri bayilt~ ne ist!!!al 

f1lbest bqa."mda No.5 iştif'al edM Rifat Ta:hanın isbu ticattt eden Mahmut Yalay'.n isbu tıcarei un-
TELEFON : 3'53 unvam tjcat"P.t kanuna f,ü~tmne ~ nm tlcaret kanunu !ınküm1erlM ş(-lre 

(2067) re sicilin 4022 num.......,. kavt ve t~- sicilin 40?4 numarasına kavt n te-ı::dl 

DR. FUAT SOYER 

ııcı=ı:ıı:ıı:ıacı:ıı:ıı:ııuı ı:ııu:ıı:ııı:ıc:ıcıı:ıeca'ıı:ııı:ıı:ıDI eli edildiği il.An olwwr. 3993 (2107) ed.iL!iği i11n olunur. 3998 {210S) 
O---'.r..QC> : ı:ııı:ıKGGc~..oı:r~cıcıcıcı~ı:ı= ::ı ı:ıaı:ı:"~:Y~!t'>.2 :r~~~>»CP. ~~ sı:ı:o!5t:a:v.»ı5::: ı:ı >.JG 

lzmirin Altın Kolonyaaı 

Al~ın Ruya 

ZEVK, SANAT, BEDAYİ 

KEMAL K. AKTAŞ 

Hilal Eczanesi 
......................................................... ltl;;.,,.--:=-~:...-----""-~-~--.;._3.z.,.,,;-;.,;.;-~~~ 

~Ube.( Tarh Senesi İsmi Yaptıl?ı iş Mevkii Müddeti ticareti Nisbetl Matrahı 
Li.K. 

Kazanç 
Li. K. 

Buhmıı 
Ll. K. 

F.Zam 
Li. K. 

Zam ce. 
Li K. 

İhbamame..-ıin 
Nevi 

Cil!Varak 
~ No. 

Şka 6 1940 Osman Bilvük Fınncı Alaybey Mithah P. 1111940 - 61101940 30 
Yaka 196 1.940 Muharrem Evisan 'Marangoz Donanmacı Zafer 111/940 --.11 /12/940 30 

1 inci 14 30 213/JS0.40 10 85 13 27 

~ 111~1 -16111941 36/1, 00 11 24 2 25 2 81 1 inci 
~hita 197 1940 Muhar:rem Evisan Marangoz Donanmacı Zafer 1/1 "941\ -Hl '1 '941 30 :Hi no lI 24 2 45 2 81 1 inci 
~~~alca 198 194G Mııhnrrı>m Evi.san Mı:ıran~oz Donanmacı Zafer 1/11940 -lll/11911 30 36 00 11 24 2 45 2 81 1 inci 
~.,•k. 3"7 1940 Snlih Kockan Kasap Donanmacı Yalı 1/1/910 - 11111940 25 180 00 38 83 '1 77 9 71 1 inci 
~- \'aka 71 1940 Salih Kocknn Sucuk ;mali Örnek kövordu Ş. 1/1/940 - 1/3/940 40 2514. H 1 64 33 l 97 1 inci 
~-~:aakkaa 72 1940 Ahdullah Kockan Kasap Alavbey Cetal B. S. 1/1/q40 - 11111940 ~ .36121. 01 5 25 J 05 1 inci 

15 48 
15 49 
15 50 
15 19 
13 38 
13 28 

238 1940 Mustafa Uvsal Aşçı Donanmacı Saveste 1/1/94{) -16181940 25 Sfl/53. 96 l3 49 2 70 3 37 3 25 1 inci 
~ 1/1/940 -.30/12/MO 50118. 36 4 59 9ı l 15 68 l 'inci 16 8 
~::~ 415 1!'40 Paskal kızı Vidori Pan.-riyoncu F11hret1in Pasa C. 1/11/9~N -31112'939 25 350157. 'l:l 14 38 2 88 3 59 l incl 16 12 
~""'\Paq 415 1!'40 Pac:kal km Vidorl P;ınsivon<'u FahreU:n pasa C. 1/1/940 25/121940 25 '350 '344, 24 86 06 17 21 21 51 18 71 linci 1fl 13 
~ '""••~ ~f;l 1~40 Ahmet R. \.ökmen Mamngoz $ayeste Sokak 1/1/940 -ltVS/940 30 5i)li7. ~1 S 34 1 07 l inci 13 18 
)ı..'"aı"•lta 35 lMft Salih Cevavi Şapka ve elmc;e ~iticisi Kemaloo..~ C. 1(1/940 -13fll/940 25 60/!'il, 95 12 94 2 60 3 25 1 ~nci 14 41 
~'!"1\'aq 169 1940 MC'hmet Beceren Kı:ıhvE>ci Donan~acı Zafer l/L1Wl -29/51940 3S 84/34. 99 12 00 2 40 1 inci 13 21 
lt '""at" \ta 2 1940 Hiisevin Acarliirk Kalnvcı Soi!ukku.vu Tramvay 111/940 - 1111/940 25 18 '15. n4 3 16 75 94 81 1 inci 16 18 
~ " 18 1940 Brktas Sı:ı .. ac 7..evnel oğlu Kasap Alavbey Mithat P. 15/l2/ro~ -311121939 2.5 24/00, 99 25 tıs 4 1 in~i 7 09 
~::~ fil 1940 Ahmet oplu Yusuf KömUr<'il Alavbey Celal bey l/l/941 12131941 20 3015, 81 1 17 23 '29 l incl lR 34 
it'"-"a~ 103 1940 ME'hmet Yurdagül Berber Bavraklı Menemen C. 1/1/940 --~115/940 35 24/2 • 86 3 45 69 36 '75 l 1nci 15 39 
~'"""alta 75 ]940 M. Ali nurdut Bakkal ve havil Salhane MPnemen ]/1/940 -31/51940 25 12/4 • 96 1 24 25 31 28 l inci ıs 20 
)t"'ıı\' 1t 2S 1940 Cafor Atılean Kahveci Bavraklı Sııhil 111/941 - 1131941 35 200 1~2.33 11 ::t2 2 26 2 ~8 1 inci 16 48 
lt~\t ·~ 87 ]~40 'Havdıır Re-vgan Hnkkal Bavraklı Salhane 1 /fl/!'1:4fl - 1/101940 25 36/11. 44 2 86 5T 'll 63 1 inci 15 37 
~=q 5 1940 İbrah:m Pulat Fınncı Bavraklı Bornova 1/J /940 - 3151940 30 2.'i0/84.. 25 '25 27 5 05 1 ;ncl 14 12 
~ 41 1940 Ahmet Bizim İçkili kebapçı Bayraklı Menemen C. 1/1/939 -311121939 .30 60 00 18 00 3 flt'I 1 inci 9 19 
~ 103 1940 Mahmut Yurdagül Berber Bayraklı Menemen C. J/10/939 31/12/939 35 24/6 • 50 2 27 45 1 'inr" 12 34 

'"ıı ~nda .~m ve unnn~riy1e tlcare•J?~h adre8leri vaz1lı mUkeUefler namına muhtelif yıllar icin taT'ho1unnn ,~t"".ıl<>r isimleri h'.zasmda gösterilmiştir. Bu miik~neflerin terkt ticaret ediµ halen aerede bulunduldan ~bit eclilıemedi&-
tarib.ini takip eden günden itibaren '30 gün isinde mezldk -vergilere itiraz haklan olduğu 3692 sayılı kanunun 5, 10 uncu ımdaleri hükümlerine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak ilr.e~ ilin .olunur. 4001 (2105} 
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Radyo gazetesine göre Alman - Rus 

harbinin yeni inkişafları ve Ukrayna
daki harekat bugün de dünyruıın dikl:a
tini celbetmekte devam etmiştir. 

Bir İngiliz gazetesine göre Almanlar 
Budyeninin Kiyefte bıraktığı kuvvet 
leri imha için gayret sarfetmektedirler. 
Odcsada yapılan şiddetli hücumlara rağ
men Almanlar hiç bir muvaffakıyet ve 
terakki elde edememişlerd:r. 

Rusların Alman zayiatının üç milyon 
olduğu iddiasına İngilizler de inanmak 
için sebepler görmektedirler. Ve yine 
İngilizlere göre, Almanlar dn Leningrad 
muharebesin;n biran evvel neticelenme
si lüzumunu tasdik etmektedirler. 

Yan resmi bir habere göre Lenin
gradda 4 buçuk mi1von kişi çevrilmiş
tir. Lcningradı müdafaa eden silôhl. 
kuvvetlerin ne n!sbette olduğu mnlCım 
değildir. 

Lcn!ngraddaki sivil halkın şehri tahli
yesi için bir ültimatom ''erilip vcrilmi
yeceei hakkında sorulan bir suale Alman 
sözcüsü •Hayır!n cevabını vermiş ve 
şehrin son nefesine kadnr müdafoac;ı em
redilmis olmasına f.'{Öre bu şehrin fiki
betin? Stalinin hnzırladıihm söylemiştir 

MaC'ar ajansına göre Ruslar endiS<- ve 
hummnli bir faaliyet göstermekte>dirle>r. 
Rusların Macarlara kar.ı;ı hava faaliyc1 · 
lerinin artması, bu endi~enin bir eseri 
savılwıtktadır. 

SKERI VAZİYET 

ma rLe 
~rad kapı

larında 

• 
• 

Kiyef çevirme haffelıeti 
nası! teJtilıJıi edili or? ... 

Radyo gazetesine göre bütün Sovyct 
resmi tebliğler:nde olduğu gibi Alman 
resmi tebliğlerinde de fazla izahat yok
tur. Ynlnız A1mnn1ar çenbcr içinde bu
lunan Sovyet kuvvetlerinin yaptıkları 
büyük gayretlerin ai:,11r zayiatla akame
t<' uğradığını bildiriyorlar. 
Alınanların iddia~ına göre Ki:ı cfin 

doğusunda çevr:Jmiş olan saha 135 bin 
kilometre murabbaı yani, Büyiik Bri
tanya adasının yarısına müsavi bir sa
hadır. Bu itibarla riyef çevirme hare
keti, tnrihtC' misli olmıyan bir çevirme
dir. 

Alman resmi tebliği Lentngrad mu
harebesi hakkında da bira~ tafsilat vcc
mi tk : Lcningrad önündeki AlJ:T1anlar, 
çok şiddetli mukavemete rağmen, iler1e
mcktC'dirler 

Londra radyosu da burünkü konuş
malarında Lenim!rnd muhare~si hak· 
kında şunları .söylnınic;tir : 

•Leningrad muharC'bcc:ndc bir dcği· 
siklik olmamakla 'N!rabf'r, Lenlngrnd 
radyosunun •Düsınan Rehrin kapılarına 
varmıştır• frrvadı isitilmic;tir. • 

Gelen haberlerde Lenintfradda haya
tın çok güc;lcstiği, elektrik ve su tesisa
tının tavvnre bombnlarivlc tahrip ed 1-
diği ve Sovvetlerin büyük bir mukave
mC't gösterdikleri bildirilmektedir. 

Resmi tebli~lere ve rndvo haberkri
ne ~öre, muhtelif cephelerde hava hare
katı su şekildedir : 

$arkta hnva faaı:yctleri devam etmek 
le beraber, t!DTP cenhelerinde hava şart
larının te<:irivle büyük hareketler ya
pıle.mnmaktadır. 

e Bir İsviçre gazetesine ~öre, Almanlar 
Sovvetlerin ümits:z gayretlerine, harbf> 
sokulan ·büyük ihtivatlara ravmen Rm: 
kuvveti ve mukavemeti ancak hir mürl
det daha devam edebilecektir. Öni.imüz
deki hafta Almanların yeni ve mühin~ 
harekat yapacaklarını ve neticenin ktc 

gelmezden evvel harbe nihavet verece-
ğini de bu gazete yazmaktadır. Londra, 25 (A.A) - Burada alınan 

lng:lterede bütün fabrikalar. amele- malumata göre Alman isgali altındaki 
ler büyük b!r şevk ve gayretle Ruslara memleketlerde bir tedhis ve isyan hava
tank ve sil~hlar yapmnktadırlar. İn~ili7 sı hüküm sürmektedir. Belçikada Bl'ük
Kızılhacı da Ruslara dört milyon İngiliz sel nskeri kumandam Alman askl!rlcri
Jirası tahsis etmiştir. ne hücumdan suçlu olanlar 10 P.Üne ka-

Londrada tonlanmış olan mUtt,.,fil· dar teslim enilmcdi~i tahdirde Turne 
hükümctler reisleri konfcranc:mda Cör ahal!sinden 25 kişinin idam edilec<'ğini 
~ilin ,Atlant!k mülakatı ve sekiz madde- üfın etmiştir. Franc;ada Lil şehrinde gô
lik mukarreratı ittifakla tasvip ve ka- va komünist olmakla itham edilen üc 
bul edilmis ve bu toplantıva iştirak et- kişi idnm edilmiştir. 
mis olan Sovyetlerin Londra sefiri Ma- Vi'.fi, 25 (A.A) _ Fransu. devlet na
iski de hükümetinin bu At1antik muknr- zın Bönva Mcc:en Paristen V~iye gcl
reratına iştirak etti~ni bildirmiştir. mektedir. Benva Mesen Pnriste Alman 

Konferans reisi bay Eden haroten elçisi Abctz ile ynptığı görüşmelerin 
sonraki iktısadi vazivct İçin şimdiden neticeleri hakkında mareşal Pcten ve 
her türlü ham maddelerin toplanmasına Amiral Darlana mal(ımat verecektir. 
başlandığını ve Birlesik Amerikanm da Diğer taraftan dnhilive nazın Puhe 
buna istirak cttii?ini haber vermiştir. dün ö~leden sonra Parise hareket et-

Bugünkü Londra J?azcteleri bu mütte. miştir. Nazır is2:al altındaki Fransadn 
fikler konferansı hakkında yazılar ynz- komünistleri tenkil hnreketi ve son haf
makta ve bu toplantıdaki umumi vaZ:- talardaki suikastlardan sonra hasıl olan 
yeti alkışlamak~?dır~ar. İngiliz gazetel.e- vazi et hakkında malOmat alacaktır. 
rine göre bu muttefıklcr toplantısı, Hıt- Y 
lerin veni nizamına bir mukabele oldu- 1 

ğu gibi yeni Milletler Cemiyetinin de 
nüvesidir. 

General Vavelin Tiflise gittiği hakkın
daki haberi Unayted Presin b!r telgrafı 
da teyit etmekle beraber, İngiliz kay
nakları bu haberi henüz tekit etmiş de
ğildir. Diğer bir telgraf haberi de gene
ral Vavelin tayyare ile Londrava ge
lerek genel kurmay ile temastan sonr<• 
tekrar vaz:fcsi başına tayyare ile dön 
dü-!iinü bildirmektedir. Fakat J?eneralir 
vazifesinin nerede olduğu tasrih edilmi!' 
dewJdir. 
Cebelüttanka karadan yapılacak bir tn. 

arru:r.a karşı meydana ~etiril~ veni tah
kimat b:tmek üzeredir. Cebelüttarıkm 
müdaf mısı için alınan bu fevkaltıdc ted 
birlerin bir taraftan Afrika harekatı ile 
alakası görüldüğü gibi. diğer taraf tar 
şark cephesinde başlaması muhteme! 
yeni harekeCerle de '\,lakası olabilir. 
Amerikanın bahri harekf\t reisi ami

ral Stark, mebusan meclisi maliye en· 
cümeninde beyanatta bulunmuş ve gö
rülecek mihver denizalhlarına veva kor
san gemilerine karsı verilen •Ate$:ı em· 
rinin İn!!ilferc ile Amerika arasında sev. 
rüsefor ~den vapurların emnivecni te
mine kafi gelemiyeceC:ini söv1cmiş ve 
İn~ilizlere vardım fcin bir cok kuvvet· 
ler ve denizaltı inc:esine mahsus sefine
forin vnmlması lüzumunu b:ldirmiştir. 
Bu i~ büyük mnsrnOara muhtaç bir 
kC'vfiwtlir. Ödüne verme ve kiralamr. 
kanununun bu hususta verdi~ tnhsisa! 
bes buruk milvondur. İnl{iltercnin gc· 
mi zayiatını bu kadarcık bir para ile 
doldunnnk imkanc;ızdır. 

B:rlec:ik Amı>riknnın sivil müdafaa<-· 
Şt'fi Ull'Ua .. diyn da verdii?i bir muhtı 
rada havadan gelecek taarruzlara kar .. 
sıl?ınaklar yapılmasını ve halka geni .. 
mikvmrt<' ma.-kelrr vnilmc:o;ini istemiş 
tir. 
Amerık nm hürrıvet uj~nında savfl 

teskiliitı dn btitün Amerikava sam'l ol· 
mak iİ7C're bit,araflık kanununun ilgn<:• 
mürrırfr•lMinP 1':ı<:l"'m1şhr. 

Bü' ük mcvl 'li üc Amerikan hariC'i 
yc"'isinin t'C''V'ral Def!ol ile tf'mas etmek 
icin l"arhi Afriknvn (fttil·lc.>ri h?b"r ve 
rilmic:tir F kat hu tt'ma~m:ı hakiki hı> 
-t fl,.,ri hımüz nnl ~lamamıc:tır. 

T)nkardaki İnt!iliz - Fransız carpısı ' 
•ının -:rnı>i dc-vriye.si olmak milnasebctı 

---- ---
Amerika harıci ve 

nazırının mektubu 

Vaşington, 25 (A.A) - Hariciye 
Nazırı Kordel Hul ayan hnriciye encü
menine gönderdiği bir mektupta diyor 
ki: 

Mağlup edilen memleketler halkının 
iaşesi mesuliyeti doğTUdan doğruya Al
mnnyaya tereddüp eder. Amerika dün
yanın bu kısmındaki acıları hafifletmek 
ister. Fakat işgal kuvvetleri buna ger
"ekten kolaylık göııtennemektedir. Çün
kü çocuklara ait olan iaşe maddele-Tini 
bile AlmanlaT başka yerlerde kullan. 
mışlaTdır. 

---- ---
lngıltere y e taar1'uzlar 

§iddet k esbe i i v~r 
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rağmen bu kafile batınlrmştır.. Yalnız 
bir küçük vapur kaçabilmiştir. Ceman 
78 bin ton:lato hacminde 11 vapur bati
nlmışbr. 

İskoc;yanın şark snhilinde hava kuv
vetlerimiz gündüz bir cok demiryolla
nnı bombalamışlardır. Bu gece snvas 
tayyareleTimiz Duvr liman sahnsmn 
hücum etmişlerdir. 

Şimali Afrikada Solhunun şarkında 
avcı tayyarelerimiz kendileri hic: bir 
tayyare kavbctmedcn 7 tn~iliz avcı tay
varesi ve bir bombardıman tayyaresi 
düşürmüslerdir. Diisman ne gece, ne de 
~ndüz Alman ara7.isinc akın yapma
mıştır. 

Londrn. 25 (A.A) - Bir denizaltımu 
merkezi Akdcnizde düsmanın bir nakli 
ve J!emis:vle 1!'\00 tonluk bir iasc gcmi
c;ini torpillcnıistir. İnc;e gemisinin batu-
1!ı zanneclilivor. Nnklive gemisinin de 
ateş aldığı görülmU-:tür. 

le bu"Ün Viside meras7m vacılmıstır. 
İsı?al altında bulunan Fransada orla

lı~ın hala vatısınaınıs oldu~unu gösteren 
~ir emirn.ıtmevi Alman işrra] ma1:aml3rı 
rıer,rC'tmistir. Bu emirnamC've ~öre, mec:· 
~ı Franc;nyn indirileN:'k carasütcülcre 
ardım eden her erkek Fransız kurşu

na diz.ilccektir. 

BİR REKOR 

• svaya ım 

mi yasta tank 
tesı·miı e 
aşlandı 

lngiliz Kızılhaçı da 
yardırn edİ)'Or 

-0---

Londra, 25 (A.A) - Büyük Britan· 
yanın her tarnfında fabrikalar Sovyet
lere gönderilecek lopları, tanklan ,.~ 
harp malzemesini cıkarmar,a başlamış
lardır. Elde edilen rnkamlar bütün di
ğC'r rekorları kırmıştır. Bir büyük fab
r:ka muayyen bir znımında her türlü 
tahminleri geçen tank topu imaline mu
vaffak olmustur. Yüzlerce ve yüzlerce 
tankın teslihi başlamıştır. 

Londra, 25 (A.A) _ İn~iliz Tredün
vonlar tec;kilfıtının murnhhaslariyle 
Pansovyctik murahhasları arasında ilk 
toplarh Mo kovada yapılacaktır. 

Londra, 25 (A A) - İngiliz Kızılha
cı Rusyaya yardım kin dört milyon İn
g:liz lirası snrfetmistir. 

------
Ukrovna horbı sımdi .. 
en son saf ha 1·a l!İrdi 
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~örülmüştür. Fin hükümeti tarafından 
bu hususta yakında bir resmi tebliğ neş
rolunac:aktır. 

Salahiyettar Fin mahfillerinde bu ln
v.iliz teşebbüı;ü Finlandiyava karşı bir 
nydnn beri ha-;lamış olan sulh taarruzu
nun devamıdır hatırlardndır ki bu ta
arruz, Civiouri sükutundan sonra Fin
l!\ndiyanın Rusyn ile bir sulh yapmağa 
hazır olduğu şayialariyle başlnmıştır. 

Oii?er tnTnftan Amerika haricive nazırı 
B. Kordel Hul Fin1andiyanın 1940 har
binde kaybettiği arazivi geri almak ve 
nynca şarki Karelide bazı değişik1ikler 
yapmak şnrtivle sulh akdine hazır olup 
olmadı~ını nnlnmak maksadiyle Fin hü
kümeti nezdinde son..Jajlardn bulunmuş-
tu. Halbuki Finlandiva hiç biT zaman 
böyle bir sulh arnmış dcvildir. Aynı Fin 
mahfillerinde beyan edildiV,i gibi ken
di<:ine hiç bir itimat beslenmeyen bir 
hükümetle hiT muahede imzalanamaz. 
Esasen bugünkü harhin gayesi de bu hü
kümeti ortndan kaldırmaktan ibaret
tir. 

Vaziyet SovyNlcr için nazik bir ma
hiyet alınca Finlandiyayı bir muahede 
akdine mecbur etmek, muhasarn nltmda 
bulunan Lenin~rnda nefes aldırmak, 
Almanyanın Finlandivayı Üs olarak kul
lanmasına mnni olmnk ve Sovyetlcre le
vcızım yetiştirmek için Murmamık yolu
nu muhafaza etmek arzusuna dayanır. 

Nihayet aynı Fin mahfilleri, Sovyetler 
Rirliğine yardım tarnf tarları için Finlan
diyanın muhasamattnn çekilmesinin ne 
kndar ehımımiyetli olduğunu belirtmek
tedirler. Filhakika Amerika Finlandiya
yı Demokrat bir memleket olarak tanı
maktadır harp borçlanm ödeyen yega-
ne memleket ve istiklôlini müdafaa 
eden yegane küçük millet BJfatiyle çok 
sevilmektedir. 

---- ---
Sov yet kıt'a/arı 

Si bir yada 
--- --

Şıınghay, 25 (A.A) - Şanghaya ge
len bir ecnebi öğretmenler grubu Sov
yet kıtalnrının Sibirya istikametine gö-
türüldüklerini habeT veriyorlar. Bir Ame 
rikan öğretmeninin beyan ettiğine göre 
bu kıtaların Mançuko hududunda yer 
alacakları tahmin edilmektedir. 

-------·~---

CtAnubi Afrika dur· 
madan hazırlnnıyor 

Londra, 25 (A.A) - Cenubi Af
rika ba§Vckili Mareşal Smuta korporaa-
yon1aT kongresinde söylediği bir nutuk
ta cenubi Afrika endüstrisinin askeri sa
halarda aarfettiği gayreti gözden geçir
miş ve demiştir ki: 

Cenubi Afrikalı 15 O bin asker faal hiz 
mettedir. Bunlar emsalsiz bir ordu teşkil 
ediyorlar. 

Cenubi Afrika endüstri faaliyeti hak
kında da Mareşal Smuta şöyle demiş
tir: 

Darphane cenubi Afrikanın en büyük 
silah fabrlknlanndan birisi haline getiril
miştir. Bu fabrikalarda yalnız cenubi 
Afrika için değil, bu miiessesede Britan
ya lmparntorluğu için siliih, obüs ve 
bombalar yapılmaktadır. 

Amerika harbe her 
gün yakınloşı yor ----·----
Vaşington. 25 (A.A) - Snlu

hiyetli mahfiller yakındn Ameri
kan deniz devriyelerinin cenubi 
Atlnntiğc ve ln.giltereye kadnr uza-
mncıınn intizar ediyorlar. Bunun 
için Vaşingtonda her an Atlantikte 

J yeni bir hudise haberi beklenmek
~ tedir. 
J::.<::::.-:;:::,..<;::::,;c;:~~~><:::><::><:::><:::><:::><:::>"'> 

Leninı?rada ~i
en 
ta 

Alman 
arı 

Şiddetli bir harpten 
sonra tekrar geri 

cekildiler • 
-----

a 
ruzy 

e it bir taar· 
d a ı?adır 

Moskova, 25 (AA} - Mütemmim 
Sovyet tebliğidir : 

Cenup cephesinin blı- bölgesinde bu
gün gayet şiddetli bir muharebe olmuş
tur. AlmanJ~r subay ve er olarak 1500 
ölü vermişlerdir. Kayıpları dört binden 
nz değ:ldir. Bir çok harp malzemesi iğ
tinam edilmiştir. 

Bir Alman tank tümeninin Leningrad 
yakınında 302 Sovyet tankını imha etti
ği haberi yalandır. 

Moskova radyosunun bildirdiğine gö
re Leninqradın cenubu garb:sinde Al
manlar şiddetli bir tnnrruz yapmışlar
dır. Alman tamdan Sovvet mUdafaa 
hatlarını yarmıssa da burada Sovyet 
tanklarivle karşılaşınca geri püskürtül
mü lerdir. 

Londra. 25 (A.A) - Saltıhiyetli malı
fi1ler.den bildirildiğine göre Almanla
rın Kırımn yaotıkJan hücum genişle
mektedir. Almanlar Kırıma dört tü
men yen! 70 bin kişi göndermektedir. 

Almanlar ~ok dar olan berzah boyun
ca ilerlemek planını takip ediyoılar. Al
manlar tarafından bu berzah üzerinde 
kanrülcr kurulabilir. Bütün cephede 
çok mühlm ve şiddetli carpışmalar ol
d u!!l.Jna dair teyitler vardır. 

Moskova, 25 (AA) - Mütemmim 
tebliğ : 22 eylülde Almanlar hava kuv
vetlerinin Sovyet filosuna hücum ed~· 
rek bir çok 1'(cmi batırdıklarını bilJir
mislerdir. Halbuki hic bir gemimiz düş
man tarafından batınlmamıs ve hakikat 
bunun aksi olmustur. 14 Alman ve bir 
Fin gimisi batırılmış ve on gemi de hiz
met görcm!yecck derecede tahrip cdil
miştir. 

-------
Gördıikc~ ates etmek . . 
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Vaşington, 25 <A.A) - Mebusan ma

liye encümeni fizasından bazılarının 
ifodcc;ine göre Amerikan deniz harekatı 
reisi Stark diin encümende yaptığı be· 
yanatta Amerika donanmasının ıGö· 
rünce ateş etmek» siyasetinin İngilte· 
reye giden dcnizvollannda vnpurlann 
serbestçe seyrüsefer etmes:ne kufi ge
lemiycceğini söylemiştir. 

Amiral daha pek çok masraflar ve fc
daknrlıklar sarfına ihtiyaç olduğunu 
ilave etm;/-. 

Vaşington, 25 (A.A) - Unayted Pre-· 
s gnzetec:inden : SiviJ,mUdnfoa reisi Bay 
LaITTJard:a Amerikanın büyiik şehirle
rinde hava taarruzlanna karşı sığınak
lar yapılmasını ve Anıeriknda geniş öl
çüde gaz mnskeleri dağıtılmasını iste-
miştir. ' 

Vaşington, 25 (AA) - Hürriyet uğ· 
runda mücadele adındaki teşkilat bita
raflık kanununun kaldırılması için bil· 
tün Amcrikadn bir mUcadele açacağını 
bildirmiştir. ___ ,,,.,,,,.,, __ _ 
Yeni Jngiliz tayyare

leri beğenili yor 

Londra, 25 (AA) - Matao Hari
kan tipi yeni lnlliliz av tnyyareleTi, Al
manlann yeni Messerşmit 109 lara na
zaran bir tefevvuk temin etmiş bulun
maktadır. Matehariken tayyarelerinde 
top ve mitralyözler vardır. Alman tay
yareleTine göre top çapı daha büyük ve 
obüslerin de nüfuz ve tahrip kabiliyeti 
d aha çoktur. Bu tayyareler kuvvetli mo
torlan anyesinde Alman tayyaTelerinden 
daha yükselme kudretine ve daha büyük 
aürate maliktir. ___ ,,,,,_ __ _ 

Sc v vetl e,.e .. gor e 
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pek ağır ilerliyebileceklerini itiraf et
mektedirler. 

Alman askerl münekkitleri Lenin
grad muharebesinin b!r An evvel biti
rilmesi 1Uzumunu kabul ediyorlar. Bu
nun sebebi yalnız kışın yaklaşmış olma· 
sı değil, ayni zamanda fazlasiyle yıp
ranmış olan merkez ve cenup ordulan
nı takviye zaruretidir. Filhakika Londra 
So\'Yet büyük elcio;i Maisk!nin dün Bir
lesik Amerikan muhabirlerine söylediği 
gibi Almanlar şark cephesinde şimdiye 
kadar ölü, yaralı ve esir olarak hic de
ğilse üç m:lyon kişi kaybetmişlerdir. 

Dak r anıı~esi.nin 
:vı! ··aüm ·· •• 

Vi~i. 25 (A.A) - Ofi: 
Dakar hadisesinin vıldönümü müna

sebetiyle bugün Vişid.e bir geçit rP~mi 
vnpılmış ve bu merasimde Amiral Dar
lan, General Hocingerlc DakaT valisi 
hazır bulunmuşlaTdır. 

Güzel bir karar 
--------------x*x:~-----------

P a rti, şumullü bir sanJa 
mükafatı ihdas etti 

~-~---------~--------------
Ankarn, 25 (A.A) - Cümhuriyet yelerle hikayeleri ihtvn eden cilt 

Halk Pnrtisi memlekette güzel sanatları deki hiknye külliyatı da roman J!I 
teşvik maksadiyle C. H. P. Sanat mü- fatı mevz u d h·ı b 1 kt 
kafotı ndını tn.,ıyan bir mu""ku~ fat ı"hdas u na n ı u unaca. ır. d'~ " a - Eski harflerle neşrcdil 1 

etmiştir. sonra yeni harflere tepdil eserler ııı 
. 1 - B~. mükafat Roman, Müzik, fota dahil değildir. 

Tıyatro, Şur, Resim, Heykel ve Mimari b - Seçim için Parti taro.fından 
Üzerine yedi kolu ihtiva edecektir ve her kfıfata namzet olarak eseri bulun 
sene bu kollardan bir veya bir kaçına kırk azadan mürekkep bir jüri t~kil 
tevdi olunmnk üzere beş senede bir de- lecektir. 
vir edecektir. HcT kol İçin verilecek mü- c - Seçim gizli •rey ile ynpılnc8~ 
kufatın maddi değeri 2500 ve heyeti ynndan en nz bir fazla reyle ekse 
umumiyesi 1 7500 liradır. kazanan esere mükafat tevcih edil 

2 - Mükafntn namzet tutulacak eser- tir. Reylcrde müsavi hnlinde ve tt' 
lerin telif orijinal muharrirleriyle sanat- neticesinde müstesna haller zuhu 
karlan Türk olacaktır. baş gösteren müşküller daima yıı 

3 - Hk kolu teşkil eden Roman mü- bir fazla rey ekseriyete irca suretiyle 
kufotı bu sene hnlkevlerinin 1 O nuncu ledilecektir. 
yıldönümünde verilecek ve netice o gün d - Her beş senede bir mükafat 
ilim edilecektir. ztınan roman, bu beş sene zarfınd11 

4 - Diğer kollnrm mükafatları da :redilen eserlerden biri olacak ve 
her sene aynı tören gününde verilecek kola ait mük&fatlarln seçim ve te 
ve ilan edilecektir. şekli ayrıca tesbit edilecektir. 

5 - Mükafat yeni harflerin knbu- e - Mükafatı kazanan muhıırrir 
lünden sonra kitap halinde neşredilen sanatkar ikinci defa namzet olıı 
telif romanına verilecek ve büyük hiku- caktır. 

en 

n a-

A be as er ~ ı· 

rin n..ütalea arı 
-----

Londra, 25 (A.A) - Annafütin as-
keri mütnlaulnn Sovyet cephesinden 
gelen haberler l:anşık ve biribirini nak
zeder mahiyettedir. Her ne kadar iki ta
raf Leningrad ve Odesnda şiddetli mu-

Ankara, 25 (A.A) - lem Vt:' 
killeri Heyeti bugün saat 16 el• 
Başvektılet binasında Başvekil 1)1· 
Refik Saydamın riyasetinde hııftS" 
lık toplanllsını yapmıştır. 

Çörçil ara
me t a nutaı 

söyl·yecek 
harebeler cereyan ettiğini bildiriyorlaT- Londrn, 25 (A.A) - Royteriıt 
sn da Almanlar bu iki müdafi kaleye lamento muhnbiri bildiriyor: 
karşı ilerleyiş knydedememişe benziyor- Parliimentonun açılmasını 
lnr Almanlar Leningradın düşmesini iki Mister Çörçil harbi usullere te" 
veya üç günlük bir mesele olamk gös- hnrp va:ı:.iyeti hakkındn beyanatta 
teriyorlar fakat Almanlar bu kabil id- nacak ve ezcümle Rusyadan btıh 
diaları başka yerlerde evvelce de ileri 1 cektir. Beynnattan sonra müznker 
sürmüşlerdir. Sovyct tebliğlerinin ve Le- 1 açılıp açılmaması meselesi bey• 
ningrad mesajlarının metinlerinde iti- mahiyetine bağlıdır. Görünüşe göre 
madın azaldığı hakkında hiç bir şey ze- yanat açık celsede yapılacaktır. 
zilmemektedir. Müdafiler aynı yenilmez bir kısmının gizli celsede yapılıntıtl 
ve müthiş ruhu taşımakta berdevamdır- hayret uyandırmıyacaktır. 
lar. Merkez bölgesinde muharebe daha 
çok iatikraT etmiş görünüyor bu bölgede 
avantaj meV7jİ mukabil hücumlnrla aTa
zi kazanan ve dü~mana ağır zayiat ver
diren Ruslar gibi gözüküyor. Cenup 
bölgesi hakkında Londraya gelen hnber
ler Almanlann Kınma karşı oldukça 

---- ---
Japon taarruzu 

durduru ldu 

~iddetli biT taarruza geçtiklerini gösteT- Londra, 25 (A.A) - Yunnan ıP 
mektedir. Muharebelerde çok kavi ol- rebesi hakkında mütalaada bulunatl 
mak şöhretine mnlik bulunan Sivastopol askeri sözcüsü ounlan söylemiştir: 
bahriyelileTi ve Kınındaki hava üslerinin Çançayı istihdaf eden japon t 
tayyareleri Kırımın müdafaasına iştirak i Hanghovugdan fİmendüfer bo 
edeceklerdir. Almanlar paraşütçü kıta- Çançana 80 kilometre mesafeye 
lar kul111ndıkları takdirde Kırım müda- varmıştır. 18 Eylülden 22 Eylüle 
filerinin Giridinkilerden daha fazla mik- devam eden bir muharebede jıı 
darda Kırımın da Ciritten daha büyük 20 haıp gemisi ile ihTaç harekA11 

bir yer olduğunu göreceklerdir. 100 kadar motorbot kullanmışlards'· 
---- Çin sözcüsüne göre japon tali 

Ameriha 'h ova kuman· 
danı general Brett 

K udüse muvasalat etti 
Kudüs, 25 (A.A) - Birleşik Ame

rika hava Kumandanı GeneTal Brett ile 
Kahiredeki AmeTika Ataşemiliteri Al
bay Fellera ve diğer bazı Kurmay su
bayları Kudüse muvasalat etmiıılerdir. 

--- - ----
Amerika ayanından 

bir az;a bitaraflık ka. 
nununun ilgasını istedı 

- - ---
Va~ington, 25 (A.A) - Ayandan 

Maç Kelter bitaraflık kanununun ilgası 
hakkında ayan meclisine bir takrir ver
miştir. Londra Lizbondan gelen haber
lere göre Vişi hükümetiniıı sıhhiye müs
teşan Dr. Serge Huard Alman üsare 
kamplnrından iade edilen Fransız esir
lerinin yüzde 22 sinin verem olduğunu 
bildirmiştir. 

--------
lıı iliz tayyare

ler0n ·n yeni 
akı arı 

------

durdurulmuştur, 

Almanların Fransa1' 
ait bir ilAıu.. 

Parla, 25 (A.A) - Ofi bildi~ 
Alman makamlan bugün n 

bir ilanda, düşmanın mecburi inil 
veya sair maksatlarla inen tnY'f 
riyle paraşütçülerinin maksat ve ~-• 
yardım eden veya bunları saklay..
keğin derhal kurşuna dizileceği, bj'. 
lan işleyen kadınlann AlmanY• ılı 
cemmü lcamplanna gönderilecekle 
gibileri yakallıyanlara ise on bin iİ 
kadar nakdi mükafat verileG 
dirilmiştir. 

--~,,,.,.,.,,~---

Norveçte vazıyet 
Londra, 25 (A.A) - Norvcçteıl 

Oslo belediye reisi Hartman LoJl 
ki Norveç hükümetine devlet n~ 
rak iltihak etmiştir. Hartmnn 
halkının Kuislinglerden nefret e 
bunların vatan haini addettiğini .,e 
sen Kuislinglerin adedinin gittikçe 
dığını söylemiştiı:. 

C Afri~ 
ateşine tutulmuştın. enup . eli' 
ait bombardıman tayynrelerl Brıb" 
kınında biiyük bir iaşe depo~uı~u dil" 
lamıı;lardır. Avcı tayynrt-lerımız 
dut bölgesinde ve şimnli Afrikdif 
nçıklnrında faalivet göstermi ]t"r ~ 
harekiit esnasındn bazı diişman tıır 
leri önlenerek hnııara ui!rat1lrıı1~tı,·, 
nan df'nizinde Gont 506 tipinde f• 
. . l . . tııı'"e1 

nız tayyarf'!lll tnvvare nımız t.lt 
önlenerek dfü;üri.ilmü•tiir Ort" •1 

---- ı Kahire, 25 (A.A) -- 23/24 Eylul 
'f ... ~ • "'F 1 V<'Cesİ nğır bombnrdıman tayyarelerimiz 

Şan hav 25 (A.A) _ Hongkongtak! T rablusgarbı v.e Bin~nziyi yeniden ~om
.. g • ' · f . . bardıman etmışlcrdır. Aynı gece fıloya 

f nrrı1ız makam lan, nıtılız tebaalarının mensup tayyareler Bnrdia yakınında bi-
tnhliyeye ait tedbirlerini tnkviveyc ka- nnlan bombaTdıman etmişlerdir. Biiyük 
rnr vermic;lerclir. Buna sebep U7.alc bir yangın çıkmıştır. Dün gündi.iz Binga
cınrktaki vaziyetin """'f'inlesm;s olması· ı zi yolu üzerinde Misumta ile Sirte ara
dır. sındaki münakalat bomba ve mitralyöz 

de vapılan i!:tikşaf 22/23 fvltı l'I 

tn.,iliz hava kuvvetlt'Tine ve clon~~ 
mf"nco11p tayyarelerin taarnızunıı,, ııt 
büyük ticıuet va-ourunun battı";ıı 
termi<ıtir. Bütiin bu hateVıttıın 
lerimiz dönmemiA:;e de iki pi)"t 
salimdir. 


