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MOSKOVA. 29 (A.A) - Bu 
sabahki Sovyet resmi tebliği: 1 iSLAM ALEMt 

~ Kahireye yapılan s 
~ hava taarruzun-

28 Eylul gcceıi kıtalanmız bütün 
c.epbe boyunca muharebelere de-
vam ebnİ§lerdir. Cenup bölgesinde 

- SONU 2 İNCi SAHİFEDE -

~ dan müteessir ••• 
§ S Knhire, 29 (A.A) - Suudi Arabis-
8 tan Mısır hükilmetinc, Alman tay
~ yareleri tarafından Kahircyc yapı
~ lan akından dolayı t eessür ve infial 
§izhar eden bir mesaj göndermiştir_ 
Si Bu mesajda Kahire şehri hnz.inc-

Borsada yapılan Uzüm ve incir mua- --------------

lcrle dolu bir 1s1Am şehri diye tasvir 
8 edilmekte ve bu hô.disenin bütUn İs-
815.m Alemmi pek ziyade incitmiş ol
S dumı ilave edilmektedir. 
ı:~~.h"J.:r~ 

melcleri girdiğimiz bu hafta icinde yeni 
inkişaflar gösterebilecektir Bunun se-
bcbi harice yapılmakta olan satışlardır. 
Bunun tesiriyle fiatlerde bir az dahn in
ki~af kaydedilmesi mümkündür. 

l\'IOSKO\-A 
KONFERANSI · 
TOPLANIYOR 
Amerikan ve İngiliz 
heyetleri Moakouada 

ltiraf eylemek lbımdır ki bu fiatler 
aşağı yukan azami haddir. tncir piyasa
sı hararetlidir. Satışlar iyi fiatlerle ve 
normal surette devam ediyor. Alıcılar 
istek1i olduğu için fiatlerde bir az daha 
yükselişle karşıla~ılacsığı sanılıyor. Dün 
borsada 1644 cuval incir sahlmış ve 
umumi yekun 39367 çuvala bali~ olmuş
tur. En fazla mUbayaatta bulunanlar. 
S. Remzi, S. Süleyrnanovic , Taranto. 
M. İzmirli. Rit.aş, ÖZ.ti.irk ve M. H. Nazlı 
firmalarıdır. 

Üzüm satışlan dün hararetli olmakla 
beraber ancak 452 çuvallık mua'llele ol
muştur. Hakkı Veral firması 1R8 cuval 
üzümü 47 kuruştan 'llmıştır Bu ~ret
le şimdiye kadar f.2000 çuval üzüm satı
şı yapılmıştır ki bu rekolteye nazaran 

lngili.z Ba1dekili B. Çö,-çil 

~ ... vrupada 

ilk Amerikan tayya· 
releri Rusyaya 

gelmiştir 

biivi.ik bir rakamdır. 
Üzilm piyasası için tesblt edilen füıt

ler şimdi geride kalmışhr MeselA 9 nu
mara üziim için 40 kunı~ rint teshit edil
misken diln 9 numarn Ü7.:.imler 44 ku
ru~tan muamel~ l'Ömıü~ür İtiraf eyle
mek lAnmdır ki bu sene mahsul de ~a
yet iyidir. 7 numara üzüm 40 kuruştan 

için için kaynıyao 

is va n l:~rı 

Londra idare 
edecek 

Moskova 29 (A.A) - Tas Ajansı 
bildiriyor: • Sovyet Halk komiseri reisi 
Stalin Moskova konf cransına iştirak 
edecek olan İngiliz heyeti :reisi Biver
burgu ve Amerikan heyeti reisi Harri
manı dün kabul etmiştir. Sovyet heyeti 
reisi Molotof ve aynı heyet azlsmdan 
Lltvinof ta hu mülakatta hazır bulun
muşlardır. 

muamele görmektt.?dir. 
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Moskova, 29 (A.A) - Tas Ajansı bil
diriyor: Moskova konferansına iştirak 
edecek olan İngiliz ve Am~rikan heyet
leri dUn buraya gelmişlerdir. İngiliz he
yetine Lord Biverburg Amerika hey: 

Londra, 29 (A.A) - Royter muhab!- tlne de Harriman riyaset etmektedir. 
rt yazıyor : Dört giln evvel Londrada • SONU ~ İNCi SAHiFEDE -•••••••••••• 
toplanan müttefik murahhaslann he
men tatbik sahasına koymakta ittifak 
ettikleri mühim bir işe başlanması bek
leniyor. Avrupada icin için kayruyan is
yanları sevk ve idare maksad:yle bu 
murahhasların bir teşekkül halinde ça
lışmalan muhtemeldir. 

Bu münasebetle Sovyet büyük clçisı 
Maiskinin beyanatını hatırlamak lAzım

Londra, 29 ( A.A) - lngiliz hava dır. Maiski gec:en 5nlı günü münakasa 
nezaretinin tebliği: edilen bütün projelerin gcrçcklcştıril-

Torino ve Cenc
vava ha\ a bas
kınları \~apıldı 

. Jngiliz bomho.rdıman tayyareleri Ce- mesi iç:n baslıca şartın Almanyayı mu
nova, Torino şehirleriyle diğer bozı şe- harebc meydanlarında mağlUp etmek 
hirlcrde düşmanın askeri hedeflerine olduğunu ~öylcmi!'tir. 
hücum etmişlerdir. Cenovada endüstri 9 memleketin mlimessillcri Londrada 
mıntakaları bombalanmış. doklarda 'mlunuyorlar. Bunlar mcmlcketlerinde
vangınlar çıkmıştır. Diğer bomba teşek- ld isyan ocnkJariyle her tilrlü vasıtalar
külleri Almanyanın batısında Frankfur- dan istifade ederek temas tesis edebile
ta hücum etmislerdir. Beş lngiliz tayya- cck haldedirler. Danışıklı umumi isya
resi ü•lerine dönmemiştir. nın ba~laması :cin henüz Londradnn isn-

Sahil servisine mensup tayyareleri- ret verilmemiştir. Zira Almanların elle
miz Sennazarda petrol depolarını ve ta~- rinde bir çok rehineler vnrdır.. İsyan 
fiychanelerini bombardıman etmişler- 11atlak verdim takdirde Almanlar bun
dir. iki tayyaremiz dönmemiştir. lan öldürmekte tereddüt etmiyecektir .. 

Cephede So'Dyet a3kerleri 

Amerikalı bir gaze· 
tecinin kanaatı 

"Rusyada panik 
halinde bir sey 
~Örmedim '' 

Finler Sovyet harbin· 
den vaz a~iyorlar 

Kahire, 29 (A.A) - Moskovadan bu
raya gelen bir Amerikan gazetCS:niu. 
muhabiri İngesson şunlan söylemiştir : 
Harkoftan Kafkasyaya kadar seyaha
timde panik halinde bir şeye rastlama
dım. Ruslar kendilerine çok itimat be&-
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. -._,, ··=-·-·-= Avrupa isyanının başlaması zamanı Lon-
ı-·-· - ..,. ~ drada tetkik olunuyor . • 

RUSllcıl/(1 gelen Wellingıon "11/V<ıTelerinden biT gnıp 
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Fakat Kösem Valde Sultan tbrahimin 

sadece tahtından ind irilmiş olmasını kfı
fi bulmuyor. Kı:ıfasıoda olilunun aley
hinde müthiş bir ~uiıtast lıazırhyor . 

Şimdi karşısında s~dık ndamı Reyhan 
ağa ayakta duruyordu .. 

Kösem Valde bir aralık Reyhan ağaya 
bakarak dedi ki: 

- Oğlumuz lbrahimi şimdi o taş oda
ya hapis ettik. Fo.kat gece gündüz bar 
bar bağırıyor .. 

Biçarenin ıJU hail beni çok mGteessir 
ediyor.. Böyle yaşcımaktansa ölmesi 
hak~ında daha hayıriı olmaz ını" .. 

Buna sen ne derıı'n RpYhan?. 
Reyhan gültimst>yerek c .. vap verdi: 
- Fikriniz çok mı..sip Sultanım . Bi-

çarenin vaziyeti br ni·n gönlilmU de in
citivor. 

Hem başka bir tehlike d!tha var Sul
tanım .• Saray h&lkından bazıları onun 
ağlamllSlndan çok müteessir olmu'j gö
rilniiyorlar •. Hattl\ Harem ağalarım) ı 
bir kaçı dün konuşuvorlardı .. Ben yan
larından geçerken onlara hic sezdirmt'
den muhaverelerine Jikknt ettim .. Ara
larında Sultan İbrnhimin tekrar taht;ı 
gPcirilmesine dair bnzı st:zler cereyan 
ediyordu .. Böyle bir teşeLbilste bulun
mağa kalkışacak olurlars:ı halimiz ne 
olur Sultanım? .. Ma?allah nizamı ah1m 
bozulur •• Dünya herclimercl' ve ihtilale 
uğrar •. Kösem Valde derin derin dfü~ün
dükten sonra cevap verdi: 

- Çok makul söliiv0!"!,ın Reyhqn!. 
İşte tahtından ir.dir Jd iği ~u bir kaç 
günden beri tbrahimin c~nıru alması 
için Tannya niyaz edıp dt•ruyonım .. 

Bu aralık Kösem Val fo yt>rindnn 
kalktı_ Ve pencerenin önüne gidin el
lerini açtL. Göderini gökyüzüne doğru 
tevl'ih ederek dedı ki: 

Yarabbi_ İbrahim kulur,un Saltanat
tn nasibi bu kadar imi~ .. Şimdi zınclanda 
ömrU ah ve enin içinde ı?~lyor .. Böyle 
yaşamaktansa ölınesi haklr·nda bin kal 
hayırlı olur .• Hemen Azraile emir ette 
ruhunu kabzeylesın_ Diirya mPcakkn
tlnden kurtularak Cennett" Huriler ve 
gılmanlarla zevk ve sefa içinde yaşa
sın .• 

Bu aciz, giinahldir kulunun dua!11nı 
mücrtecap eyle Yarabbi- Amin (•) 

Okuyup üfilrere:-k duasını bitirdiktPn 
ve elini yüzüne gl'züne siirdiikten son
ra Kösem Valde yeııidE"tl yerine otur
mu~u •. Ve tekrar R ... vhan1.a konuşmağ:ı 
başlıyn"'tık ona de-di ki: 

- Her işi Tan,.ıya ısmarlavıp hoş 
aurmak muvafık t>lmaz.. DPvenin bacn
nı iyice baelamadan 'lnu hOdava tP!IHm 
etmek makul bir hareket deiiildir. tbra
himin havatta bulunması yfi?ündPn tev
lit edecek tehJikt1leri önlenck için ted
bir düc:Unülmelidir. 

Tez Sofu Vezire haber gi;rıder. Hemen 
!arava gelip bi7.i görc;ün .. fbrahim hak
kında ne edecek isek Ve1irle l'i'r\ic::io 
hemen bir karara ba~lıva)ım. İmdi Fi
ruz. burada dı>{!il mi' .. Ve.Lire onu gön
de"e-k muvafık o?ur._. 

Bu yeni intic:ap Gi:lend;ım icin bir az 
tuzluya mal olmuc:tu -.mm .. kızın ne pa
rava. ne de pula haktıf'ı var ... 

Onun yegane diişüncesi bu Kara AU 
işini tasavvurlarır.a uygun bir ş:.-kilde 
halledip bltirmektı-n 'baret' .. 

Acaba Gülendam daha ne yapmak is
tiyordu? .. 

S 0 rez beyinin kızı Kara Aliye k"ndi 
öz nn:ısiyle babas.nı oldürtmü'ltil. Onu 
Padişahın gfu.ünd n dü~n'rek•Yediku
le zındanına attırmı~tı Herif burad:ı yıl
larca havasız ve ışıksız ya 3maktan bir 
deri, bir kemik kalmıs. .ıuunında bo
zukluk emareleri ba~ ğöst rmiştL. 

Bu kadar ceza yetişmez :ni? .. 
Hayır M"stan beyin kıu bunlun kufi 

bulmuyordu .. 
İşte Gülcndnmın Sultan '.'tforıı.ttan son

ra bu sefer de Kösem Vııldeye infüap 
e-tmesinin sebebi hu ıcii.. V c- l\fahpikrrle 
"lrafındakilerl' takdim l'ttı:; avu~ dolu
c;u altınlar, dizile• ie incilı:r ve mücev
herler sayesinde Dör1üncü Murat dev
rindeki nüfuzunu de\ am P.ttirmeğe mu
vaffak olmuştu. 

* Firuz bey Kösem ValdP.nin kenditjy. 
le görüşmek lsted iğin.i, s~draznmın sa
rayınn ~idip Sofu Mehmet pa~aya bildir
mişti. 1hUyar Ve7Jr, hiç vakit g~!nni
yerek hl'men Topkapı sarnyınn ko.,tu .. 

Sofu Mehmet p~ayı derhal huzuruna 
kabul eden Valde Sultan .Reyhan n~a 
ile Firuz beyi de yanına çağırdı .. Dördü 
başbaşa verdiler Sultan lbrahimtn ha
pis olduğu yerden kurtulması tehlike
sine karşı ne yolda tedbir alınmak lazım 
geld .ğini müzakere etmeğe koruldulnr. 
Çeşit çeşit hileler kullanmak ve b n 

bir türlü zorluklaı çekmek suretivle eli
ne geçirdiği Saltarat niifuıunu her ne 
nahasına olur<ıa olsun muhafaza etmeğe 
karar veren Kösem Valde kendi~ini ya
lan-fıın ağlar gibi göstererek Sadrazam·, 
dedi ki: 

- Arslanımın başına g._.Jen bu fe1"
ket ne ncıklı bir haldir!.. Bir kaı; ı,rün 
evveline kadar dünyanın dörtte Uciine 
hükmediyordu .. Bugün Lc;e bütün ntifu
zundan tecrit edilmiş bir vaziyette oda
sında inler durur ... 

Onun bu vnzıyetini gördUkçe. bahu
sus feryat ve figan.nı duyd..ıkça yüreğim 
kan ağlıyor ... 

Fakat eldm ne gelir? •. C)altan=ıt tah
tında kısmeti, nasibi bu k:ıdar imiş! .. 
İmdi srni ça~ırlmaiclığırr•n sebebi bu

dur: Beni iyice d·nle .•. O~lumun hapis 
olunduğu yerclC'n boşanması muhtemt>I.. 
Saray ağalarından ba?ılan onu mahpus
tan çıkarıp tekrar tahtına \!'lası için ara
lannd~ gizli gizli meşverctler yapıp du
ruyorlar .. 
Düşün bir kerre? .. Arshnım kafesin

den bocanacak ohırsa sonn halim:7. ni
ce olur? .. Maaznllııh din ve dcrvlet hep
si r-lden gider .. 

Buna karşı ne gibi tedbir alınmak J~-
7.ımdır .. Bu hus-.. staki fikrini apaçık 
bilrlire~in diye seni çni?ırdım .• 

Sofu Mehmet pııc:ıı bir az dilşUndilk
ten sonra cevap vcrdı: 

- Bunn dair Şeyhillislıı~ın fikri alın
dı mı? .• Son söz şeri ,erifin olmak icap 
eder. 

---<>---
Maarif vekaleti merkez. teşkilat ve 

vazifeleri hakkındaki kanun layihası 
ile, memleketin muhtaç olduğu teknik 
elemnnlan yetiştirmek mnksadiylc bu
na mütenazır olarak hazırlıınan diğer 
knnun l:iyihalnrı dünkü resmi gazete ile 
neşredil•rek meriycte girmiştir. 

Vckulet teknik öğretim müste:\arlı
ğına eski teknik tedrisat umum müdürü 
Rüştü Uzel tnyin edilmi~ tasdika arzo
hınmuştur. 

Maarif vekfılcti mevcut sanat okulla
nnın bugünkü durumu ve bunların tevsi 
ve tek~ımülü için bu sene yapılması icap 
eden if;ler etraCındaki hazırlıklarını bi
tirmek üzeredir. 

-------
Kahrurnanlarda 
bır }'aralama 

BiR ADlfı SArnlMI ARKA· 
DAŞıf~ı TEHL KELi ŞE· 

KiLDE YARALnDı 
__,___ 

Dün Kemerde Kııhramnnlar mevkiin
de bir yaralama vak.ası olmuştur: 

Hasan oğlu Hüsnünün Hwıan ismin
de bir arkn<l .. şı sık. sık evine gelmekte
dir. Hüsnünün samimi ve candan arka
daşı Raif Hasnnın eve gelmesinin ma
nasız olduğunu düşünerek buna müda
hale etmek istemiş ve kendisine ibtıır
da bulunarak: 

- Arkadaş sen bu eve sık sık gelme 
demiştir. 

Hasan cevaben: 
- Sen benim bu eve edip gitmeme 

ne karışıyorsun. Diyerek Rnifi tersle
mh~tir. 

Bu sözleri işiten Hüsnü yukarıda bu
lunduğu odadan Haife hitaben «sen ne 
karışıyorsun)> demesi üzerine Raif 
ecel de görüşelim> dnveti üzerine aşa
ğı inmiş ve bıçağını çekerek Raifi e.ğır 
surette yaralıımışlır. 

Yaralının &ıhhi ahvali tehlikelidir. 
Hudi"eye müddeiumumi muavinlerin· 
den Bay Rüştü Oskent el koymuştur. 

--- - ---
IJJ. FUAIJJ TUK AL 
'J!'eit~~~en sonra 
Jzm!aee crRiintJJü •• 
Vali bay Fuad T11ksal dün Seferüıisar 

kazasına giderek mahalli teskilfıt islerı
ni teftiş etm'ş, iaşe ve tohum meseleleri 
üzerinde köylülerle hasbihalde bulun
duktan sonra şehrimize nvdet etmiştir. 

'ECU A.I 
_ewet· to"!andı .. 

Ticaret oda!il idare heyeU dün oda 
umumi katipliği odasında tt:ıplanmış ve 
bazı idnri ml'Seleler. müzakere etm~lir 

-------
N1ifus müdtii'ü deq!lı~• ••• 

İzmir nüfus mUdürii B. Cemil Tekel 
Hakkan nüfus müdürlüğüne tayin edil· 
miştir. 

Firuz bey Dö..-JüncU Muradın ölii
miinden sonra K~-lsem Valc1Pye lntican 
etmicti. .. M<>stan beyin kı:r.ı Sultan Mu
rat J!ibl, valdesinin teveccühünU de ç:ır
çabuk ve kolaylıkla kazaruruığa muvaf
fak olmuştu ... 

Fıkıh meselelerine derl?J bir vukufu 
olan Reyhan ağa hemen söze atılarak 

( 4 ) Kösem Valdenin bu sözleri tasni dedi ki: 
BİR YA GllH 

Dün ö~leden sonra Gazi bulvarında 
Mehrııl't Kadayıfçı oğluna ait iiç katlı bi
nanın ikinci katında dün çıkan yangıı. 
itfaiyece derhal söndürülmlistür. 

eseri olmayup tarihe müstenittir... _ H 1 T l\f I<' n t _ 
~J.)'"'/....Q:.~~~~~~~~.7.):.0~~~ 

Sovvetıere 1JÖ,.e ~!Umanlara göre 
Yangın banyo da:resinde, banyonuı. 

yanına bırakılan odun. kllğıt -ve salrı.ı · 
n:n tutuşmasiyle çıkmışb.r 

- BA$TARAFJ 1 İNCi SAHİFEDE · - RAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -
'(2) inci ve (4) ncü Rumen piyade !erdir. Alman istihkam nskerleri sekiz 
tün-ıen 1eri imha edilmiı;tir. Düşman saatte 2050 mayn toplamışlardır. Alman - --- - --ıubay ve er olarak 2500 ölü vermiş savaş t.ayvareleri 27 - 28 eylülde Lenin- ~ec-rne fıazasınd!a ilıi 
ve 300 esir lınmıştır. grad ve Moskovayn hücwnlnrda bulun- V "" 

Moskova. 29 (A.A) - Dlln gece neş
redilen Sovyet t~bli~i: Cu;na gecPSi ve 
Cumartesi sabahı cenheni:ı garp bölue
aıinde uc:uş yapan tavvarP)erimiz düş
man tayyare mevdar,lannı muvaffakı
yetle bombalamıslardır. <:;Rbaha karsı 
bir Sovyet tayyare müfr,•zesi bir <'Ok 
Alm~ın tayyare n.eyd:ıınlnrına Ani hii
cumlar yapmı!5lardır Dört motörlü yPdi 
t~yvarc ile tek motörlü ı;: ve cift moföril 
on beş tayyarenin y~e dii~tü{?ü ı?öriil
mliştür. Düsman tnyvarf'l .. ri bomba ve 
mifr,.1vöz1erle tahrip edilmiştir. 

Moskova. 29 (AA) - Sovyet teblim· 
26 Eylillde 98 Al:tl.,n tawarec:i tahrip 

edilmio:ıtir. 39 Sovyet tayydresi kavıptır 
Si-nal dnnanmnmııa mensup gt'miler 8 
bin ve bes bin to:ıilltoluıt iki dü~~n 
nakliye g°emisini hatırmı.,lardır. S nhil 
balarvalarımı7 ve BRltık f.lomu7.a men
sup P:Pmiler bir kruVcl7Ör ve bir dı>stro
Yl"r batınnı~. di~ r iki dücıman clr-stro
yerlni clı- ha..c<ırn ui!ratmısl.ırdır Altı bin 
tonilatoluk bir diism:ın "petroİ gemisi 
K;n·-..d ~nizde batırılmı~ır. 

Mooı:kova civarında 27 F.vliilde iki Al
man keı:if tayyaresi ve 2R Fvlülde de 
dif'<>r iki tayvnre ~üı:tirüln•flştilr. 

Moskova. 29 ( A.A \ - Royter Ajan
sının husu~ muhshiri şöyle yazıyor: 

Leninarad etrafınd~ ve N.>phPnln bir 
çok hh1C?e1erinde t'l're\·an Pden harn de
vamlı bir hart>ket harbi rribi ;törünüyor 
Ruslar A1man is.ırali altında bulunan 
ar;ı?idE.' derin akınlar y:ıpill;ıkfadır. 
Pravdanın muhabiıi Sovvet Baltık fi

losun~ Lenıngradm müd::Ja.asmda oy-

muo;lardır. Askeri tesisata yangın ve in- Ormf!ll ~angını CIJ:fl 
filak bombalan ntılmıstır. Bütün hedef- Çeşme. ka7.asının Alaçatı nahiycsint? 
lere isabetler elde edilmistir. bağlı Zcytincli köyünde man~al me\•ki· 

Berlin, 29 (A.A) - Alman orduları inde bir ormandan yangın çıkmışsa da 
hackunınndanlıftının teblii!i : Dinveper fovessüi.ine meydan verilmeden söndü· 
Petrovskun ~imal doğusunda üç Sovyet rülmliştür. Kırk hektar nrazi dahilind~ 
tümeni Alman - İtalyan kıtalannın bir 150 zeytin ağacı yanmıştır. Yan!!lna sc
cok cevirme hareketi netices:nde hilcu- bebiyct verenler ara.;tınlmaktndır. 
ma uğrnmıs ve imha edilmiştir. Simdiye Barbaros nahivcsinin Kadı ovncıh 
kadar gelen haberlere göre 13 bin esir. mevk=inde çıkan ·diğer bir orman yan
f\9 top ve çok mikdarda harp nuı.lzcmcsi j?ını iki saat devam ettikten sonra sön
alınmıştır. dürUlmüstür. On hektar arazi dahilinde 
Kısmen bataklık arazive atılmış olan 200 cam ağacı kavrulmuştur. 

düsman knnlı kayıplar vennistir. Ynngına <;ebt-biyct verenler zabıtaca 
Kmnstad acıklannda bir Sovyet kru- araştınlmal:tadır. 

va7.örilne bombalar :sabet ettirilmistir. ----
Tayyarelerimiz Tobruk civarında bu- İhf:;hmr sıır.J:ıılarının 

lunan kıslalara ve mnb.cme deoolarma 
hiicum etmic:1erdir. Düettnan hava muha- tahlive t.(1. ebl 
rebelerinde 1 tavyare kayoetmistir. eddedildf .. 

A?. mikdarda İngiliz tavyaresi .diin f'.!e- Kumnş talep c<fon milsterilere mal ar-
re Almanvnnın şimal hatısına ve cenun zetmckten imtina ettiği kin adliyeve vc
batısına hUcum etmiştir. Hasar ehem- rilm's olan Samlı Nafiz ve muhasibi me
miyetsizd:r. sul Hayrinin cumartesi ~ünü vermiş ol-

Almnn dafi toocwru dü~anın bir duklan acele tahliye talepleri dün nğır 
bomba tayyaresini düşürmüstilr. ceza mahkemesi rcislil!ince tetkik edil

nad•aı mühim rolden ba~setmektl'dir. 
Bu Sovvet fi1osunun ciiziltamları simdi 
fneliyetterini Lenincrrad dvanndaki J'nl
'"re ve ırmaklanı da t-mil Ptrric:lerdir. 
BundPrı b:ıcka Alman Richt H:ıf~n tav
vnrc fılntillalan I.enin"nl~ f'ilk1erinde 
ı!Özii'k-mpno h'>clarr:ıcL~rdır Soksen tay
VFırelik b~lükler ha?ind~ h~rckete stl'C"TI 

bu borr.ba tavyarrlerf l>ir f?i,indr 22 
kadar hlirum yapmıc:lardır Bu tayyare
lerden bir çoğu düşü.ı;ülmüştür. ., ..... 

mi~ ve taleplerinin reddine karar vcr~l
mistir. 

Bu sebenle muhakemeleri mevkufen 
cereyan edecektir. 

-------
URLA.DA 
ıt;,. ~of!l'rfı bodalda 
Urlada Belaltı mahallesinde şoför 

M<>hmet Karabulutun bir bucuk yaşın
daki oğlu Erol Karabulut kuyuya dü
şerek boğulın~ur. 

e a 
- HASTA RAFI 1 iNCi SAHİi' FJlb. 

nu inhiliıl cttirm1emislcrdir 
Yine Almnn iddialarına J!'Öre. Bud~ 

ni ordmaınd:m valnı7 15 - 20 tiinıc"' 
Kövlü ve araz; şartlarına göre tohumuna kurtulrlu"'u ,.,.hu ktı"·etin mcrkeı 0 r-: 

k l 
d·•"undn; nvrılan hirliklf'rle tak\rİ 

zamanında Verme Care e1'l temin edi/ec~k ::dilcrt'k Knfkm; ~·oJunu miidnfnn) .. 't 
______ :.._ !ıc;tığı hakil-tıts:ı 70 f1rknlık rntıau.ıını lıi 

V·ıı1 f d kuvveti pcri.,an eden nıu7af!er Alınııtl 
ı <ıyet tarn ın an vaki davet üzerine 1 tırmnk.. lıİ" h · ı urdusunıın simdi hu km•,·etin diirtte 

".e r·mize gelerc t ziraat müdürüyle bir- 1 Vali tohumluk meselesi Uzcrinde ve :r;ndl'n hile dnh=ı nz bir diic;man 1rors1""" 
likte zirai vm..Jyeti tetkik eden zirant mc- 1 kfiletlcrle temaslnrına devamdndır. T....,, d k 11 • 

1 d . . . . ~ a nt'i netice nhnnmıo;; J.•ı1unnı""' 
mur ~n ~ ':al~ B. Fuad Tuksalın ri~ 

1 
nn·evvclın ılk haftasında tohumun her !ek m"nası va imha cdildi"i sö,·lerıı' 

vasetınde bır ıctıına yapmıslardır. Val. kaza ve l:öve gitmiş, köylünün eline 'nı 'VcfJe · h d g • "1mııd•· 
bu davet ve toplantıdaki maksadı nnhıt.- varmış ol~ temin edilecektir. ~.d'r "rhınt ttı crehce ~mılc~nm 0

01 11&r 
1 ·r 1 · b ı ,1 1. . J b"'l..---- .. ... ı . ı o u a mu acım er·n a~ 

mış ve memur nrn \•a.,ı e Prı a :ırına , a ı zıraat memur <:murt ıuuc.sa koy- ~tte korkunr T.:wiafn nl?'radıl:lnndır. 
dönünce yapacakları i'llcr hakkında d - lcrc gidere.k müstaIL:ilin f~a!iycti.ni yo On dört haftadan heri diinvanın "' 
rcktiner vcnni5fir. Üz.erinde durulan ~ıı:dan takıp et.melC'r:.'. hakıkı. ':azıy~t ~e '.:tlnstığt munnıma baska url'tle i1.a1ı tdf: 
mevzuun en mühinımi 1 övlü30e arazı ihtıvacı mnhallınde gormelerını bildır- !:-mez. Su on diin hnftcda A1man1nr f-
o;;artJarına göre tam znmnmnda tohumu- mic:tir ,tel · ::ıilvnnluk Sovvet ordulnnm harp hll 
nu ~c:znck. bu tohumun mut~ahı ekil- . Toprak ofisiyle de avni mevzu üze- ::ifil-lcrini bildirdiler. Bu dt'rrl'e (811tt" 
mesını temın "Ylcmek \'C zr-rıyotmı nrt- rınde tema<;lar yapılmaktadır. 'ik ralmmlar miivecchec:inde Ru" rnıı 

41• .. - _,.., ,-:-r.,~/~-:.'~;7,,r~.,r~~.t:Y.;7-~~...l.XY.)~: • • d J ~1· h h ('CIİI' 

o a. 
''~ctın en nnsıl o up tn lı~ a a s ,,. 
:!::l anfo511mnz bir sevdir .• Bi~ bu h 'f' 
:.in hno;mdnn heri tonlar, tımklar C•;ı 
:·:ırclerlc ynmlan bir ham o1d• ğıı 1<9d 
!lir prona!!nndn lı:ırbi oldııt<tın:ı da ~ 
n=iz. Diinvn efkun umumivesi hn'""'.,. 

tfıı. yn ~{.'Dl•vnn haberlerin tec:iri altındll ıtt 
rnlulm:ık istenn:ıektedir. Faknt t>fıdioıthl' 
uıman1n suur siiz1?ednden ı:ertikee. ti' 
!::ikt mahiyetlerini me ·dana koyınn~ 

Ziraat vek:lleti, bu s<.>ne ınüsUıhsılm Nihat İyriboz telgrafla Ankaraya çağı
bol zirnate chcmmivet vermesini, fazlo rılmıstıı·. Kendisi bugün Ankaraya gi
ekerck fazla islihsa1at vnpmasını iste- dcccktir. 
miştir. Bu hususUı köylü irşat ve t('.Ş· 1\lÜCADl<:LE I{URSU 
vik edilmektedir. Garbi Anndolunun yukarı kısmı olan 

Mahsulün para ettiği bir uımaııcla Bursa. Balıkesir, Kocaeli ve CmuıkkalC' 
köylilrnüzün bundan azami surette is- vilayetlerinin ziraat ve mücadele me 
tHacle evlemcsi arzu olunmaktndır. Küv- murları için Bornovada mücadele istas
lümüz hu surette kalkınma lmkfm;m yomında açılan kurslar bugün sona er 
bulacaktır. Ziraat vekfıl<:>ti de bazı ver- m:stir. 
lcrde zi,.nat yaptıracaktır • Memurlar bu kursta ~k istifade et-
Bn~cılam ve hububat bölgelerine cfa- mişlenlir. Ziraat vektı.leti, ziraat me

~ıtılncak göztnsı ve kükiirdün tevzi murlannın mnhsul hastalıkları mii"ac1e
ec;asJnrını tec;b=t etmek üzere Bomovad"l lesine birinci derecede ehemmiyet ver
?.iraat ınlicadele istasyonu direktöril B. mesini istemiştir. 
-:r...-.r..r..7.r..t:.~ ... :r.r.r. ~-:r..~:.~/.7A"'/.r. • .. ~,,.r~.r.:~.QJ:'Y'~-~-:x:ır.:,.,~~:r~~X>: 
~an'at okulları paTfJ.SıZ yatılı ımtıhanları 
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Mnnrif vrkrueti sanat okullarına alı- ip Ada, M. Ali Senkavak. Osman Tnır 
nacak pn:-n:r.z yatolı talc-belik için açı- varan, Nurettin Hyaz. Hamdi Mekteo*
lan müsnbl"ka imtihanında hzanan)nn lu. Mustnfa Şanal. Akif Cctintaş, H. 
ayırmı~tır. izmir sıınat okuluna parasız Mühio Çakmak. Turhan Ak~ylu, Ga
vatılı olarak nyrılnn talebeler ıunlar- Jlp TunÇt>l, Vehbi Sl"vinç. Burhancttin 
dır: Zayıner, Sabahnttin Çakmak. Mu•tafa 

Kuzım Yılmaz. Osman Kayndelen, Üçer, Necati Er, Remzi Elitaı. Edip 
Saft"'r ilhan, Ruhi Akyol, Orhan Ormir- Acar, Sikran. Ahmet Şükrü Uludıığ, 
el, Mu!tafn Sevbigc. Nurettin Çil. Ne- Kenan Ertuğun. A. Zeki Tuz, Ha!lan 
cnti Çelikahy. Kemel Subutay, N. Do- 7.ihni A1b;:y, Rııhmi Onat, Ahmet Er
ğ npeker. Şecaattin Delikan, Abdiilka- do~an, Ahmet Snrev, Hasim Komnç, 
dir Tüysüzoğlu. l. Kemal Uysa), Zii1fi- Cemal özkıudeş, Osml'ln Cansun. Riza 
kor Avvrrdi, M. Emin KıırtaL Yavuz Tomohan, Burhan Dümral, Hasan Öz
AdngüJ, Ekrem Kurt, Nurettin Demir- ven, Recai Snrpnsar, Hüsamc-ttin lşman. 
han, Faruk Kalat. M. Yaşar Özen. Meh- '•'hıharrem A~lanbav. Rau~ Haznıın. Ali 
met Erdof:an. Salim Yayln, Ali Pişkin. ,Türel. Ali Kılıç, Ahmet Coşkun. Zrke
Riza Parlak, N. Nezihi llkutlu. Hakkı riva Tipdökcn, Nadir Özcn.ydan, Orhan 
Avcı. Yaşar Sevim, Nejat Onnn, E. Sn- Karnöz. 
r.r~7.r..o--...:;~....-~~~..r~....-~a:r.r.r.r.r...:r~-=~~ 

l.'oskoua konferansı Mem,eketın ıaşe 

toolanı vor vazı v eti 
- BAŞTARAFl 1 İNCİ SAUİFFDE • - BAŞTARAFI l İNCi SAHİFEDE· 

Heyetler Mo 1, .. v da ~ğıdaki zevat Uı- kil olarak faaliyet ~östennekte devr.ını 
ra!ın~nn ~~ikbal e~iJ:nişlerdir: !faik ko- , ecle<:eklerdir. Bu bürolar piyasa temev
mıserı reısı muav•nı ve harıcıye Bnlk vüç)erini lavıkivle takip ederek her tur· 
komiseri Viçinski S :>Vyetler Birliğinin lü iht!kar ~e~ulariyle meşnul olacak-
Vnşington bUyük elçisi Unanski, harp !ardır. 

0 

donanması komiseri Amiral Kuznetsof, İhtikarla programlı bir surette mü<'~· 
tnyy?re sanayi. k.omise~i Şakuri. hnrici;-e dele edifocektir. En ufak ihtikfu- hfıdi
~omıser muavmı Krutıkof. General \o- seteri hile hassasiyetle takip ve intac 
lıkof. Mosko\•a merke-z kumandanı Ge- d.1 kt• 

1 B . 1 . e ı ece ır. 
nera evıa tın, hnricıye müdafaa harp İstnnbul. 29 (Telefonla) _ $chrimiz-
donanması ve harici tic~r~t komiserleri de !htikarla miicadele i~in hazırlanan 
erkfuıı, lngilterenin Moskova büyük el- ihtikarla mUcadele programının tatbi
çlsi v~ elçilik mensuplarını, Birl~k kine c;arsamba gününden iübnren başla 
Ame:ı~~ elçisi. v: bir müfreze ihtiram nıyor. Bilhassa et, ekmek, kahve. pey
resmını ıfa ctmıştır. nir, odun. kömür ve bütün yaş sebze fi-

Moskova, 29 (A.A) - Sovyet - !ngi- atieri kontrolU şiddetlendirilecektiT. 
liz - Amerikan konferansına istirak ede- Şehrimizin bazı semt bakknllnrının 
cck İngiliz ve Amerikan h.,.yf'.tleri n15sı mesela şeker=n kilosunu perakende pi
dün kendi elçiliklerinde verilen kabul ynsanın bir kuruş fazlnsiyle satmasınııı 
resimlerinde hazır bulunmuşlıırdır. dahi önüne gecilecektir. 
Lord Biverburg ve başlıca lngiliz a&- Mnhn11e 1>akkallannın. umum1 hayat 
ke:i mtişavirleri tngi!tere büy~k elçisi pahnlılığında rol oynamasına kat'iyen 
Krıps ve general Mak F ov len ile uzun meydan verilmiyecektir. 
uzadıya görüşmüşlerc.iir. ----

Amerikan delegesi B. H:ırriman gaze- pz cı po O~Oj tıf• 
teciler toplantısında şu b!yanatta bu-
lunmuştur: Konferanıın derhal çalışma- ~dmr ~;r, !im~ 
lnrına başlıvacağı ümit edilebilir. flV!!f~IJfrt~e.nn !""ı~r ı 
Mlizakere edilect:k mese~elerin büyük Bir ook senelerden beri Adlive dairesi 
ehenuniyetinden dolayı mfüakerelcrin 
bir hafta sürmesi muhtem!'ldir. Süratle önünde ve hükümet kinde vazife gören 

arzuhalcılarla fotoğrafcılann bu gıb· 
çalışacağız, çiinkü z;ımanın hayati bir resmi daire önünde vazife görmeler• 
ehemmiyeti vardır. Amerikan tayyare- mahzurlu J?Örüldüaünden faaliyctlerinı 
)eri ve petrolü Scı\'fet Rusyayn gelmiş nihnyet verilmesi kar.ırlaştınlmıştır. Bu 
bulunuyor. Birleşik Amerika Sovyetle- ııibi meslek erbabı vanndan itibart'n ad 
rin kahramanca hdrp azmbe mühiın su- tiye ve hükümct daireleri meydanla
rette i~tirake hazırdır. Alm.:ınlar bir çok nnda vazife j?Örem'yecek!erdir. 
defalar Moskovava hUcuma teşebbüs _,"> r • ..,..._._,~J.'Y~Q"~,..r~ 
etmi~Jerse de bu şehirde hasardan e.sc.r icin tank haftası içindeki farik imal:lt1 

görmedim. evvelki haftaya naz.3ran yı!?.de yimıi 
1926 senesinde Moc;kovayı ziyaret et- fa.,la olmuı:tur. 7..atPn evvelki h;ıfta im?

nllş olan B. Harriman burada bUylik Jfltı da .so; 2ama:Jarın hir rekorudur 
terakkileı- jlordU~ünü SÖYlPmiştlr Cumartesi günü iınal t!di1en tank mik

Londra, 29 (AA) - İngiliz levazım dnn ~imdiyt> kadar bir ırü,,de imal ccli
nezareünden bildirildiğine göre Rusya ı lcıı nıikdarın en büyüğüciJ.r. 

dırlar. 

sm: JV~'ı' ntı..Glll -
llir di1~k 
----0--

Eşrefpn~adn oturan ve geceleri 't 
~ın muht,.Jif yerlerindeki iş yerlerl';u, 
:" l 1snn okuyucularımızdı:ın bir mek 
:ıldık. Bıı mektupta deniliyor ki: f. 
-c C..-ee snat virmi üre kadar f.,şr". 

paşa hattına otobüs isletilmekt,.dir. ':; 
;;•r sehirleriYT'lzde vesaiti nakliye Jet 

de alınan tedbirlere hnkarı>k lzrnir r,i 
ledivesinin devam ettirdi:{i ~fert 

11 
memnuniye•le kar.,ılamamak hnurd11 

::eçmiyor. An .. ak hiz i~çiyl7 ve S?ece ~ 
1::...,,. ktayız Eğer Eşrc-fyasa hattına 'di-
23. 30 ve 24 te iki 11efer daha ilave.t it 
li•sc büyük bir ihtiyaca cevap verilıtl 
olur. 

-------
~İR tr.: CUK 
'Ya~~!!!! ~~!'~~ c!~ıı .. 1~ Tirenin Gökcen nahive.;inin J{ııt • ..., 

avlu köviindc Ahmet oğlu Mustafa f't.V 

"enin evinde sekiz ya'iında kızı urnri~ 
1'ibr:t ile oynarken avluda bulunan 1'~ 
dir döşemelerinin ateş almasına SC sı 
olmuş. çıkan yangında evin bir ~el~,. 
vanmış ve yetişik ·ek yangın söndUrı>' 
müstür. 

~OCVK 
'ft•• •• -4~ ~ •• , ~ 

L:·l\~~-=~-!' •• ~!2 O Jft!61:'S 1r 
K~cilemc Sadullah solcamnda ~ff 

<lullnh kttı Fatmn nam di~eri isnıet. rtP 
hir nlnkası o1madıf!ı halde İ1ya 1cıt t'-' 
Ec:terin ('Ocuk oil~rmesine vardım ,, 
miş ve bu vüz~en kadının ölmesine 11 
beo olmustur. İsmet hakkında ıaICbl 
bac:Janmışhr. 

1J. J ~~~i bil' lıadına 
"'?~!!~ ~··!''!~?:!,~!er' ~fd 
İkiı;eşmrlik caddcsinrle Recep . 0 i$' 

Pnsri ve Hasan oğlu RPMıi bir get'ııt15 (ti 
lik vU?.iindcn Asiye adındn bir k~~~ 
h cak teşhir etmişler \'C yakalıınrtUY 
dır. -------
DlmKA~l..ER 
• ••••••••••• 

Yaş sel-ze 
f•atleri 

İ-zmirde sc~ göze C:~ 
b:r nisbetsizlik \'ar. Hayat pahB~ 
bahsinde. yurclda istihsal edilen rn8 eti' 
ler de haricten ithal edilen madde! 
vanı basında hissemend olmakta.dıt:Oı~' 

Bu yükscli~i. yurclda istihs::l ti' 
ihrac mataı olnn maddeler ic:n bir d~rı" 
ceye kadnr haklı bulmak l:x>lki de f1lt ~ı· 
kündiir. Mesela kuru fasulya. nohtJ O" 
bi kuru seb:ı:eler bu mevandadır.. 11· 
maddelerin fiat temevvürleri arı. ..;e 
len knidcsine göre değisebilir. .~ 

İhraç C'dilmivcn ve yalnız ic ist· '
ait ol:-ın domates. ıspanak. pnısa. ve"~ 
re ~ibi yas sebzeler için vaz.ivetı~ r ti 
-rebzeler f!ibi olmaması lazımdır .. pt _.,, 

'tndar seh7.c istihsa 1i masrafları _.;:';;: 
Patinin artması f:!!Di selx>olPrle. Y .ı~ 
mişse de bunun da bir derecesı 0 

J 
h~tırdan gcciyor. 11ttr 
İzmirde perakende olarak dofl'~.,.-

10 kuru-stan ucu.,n temin etmek~ 
'il7.dır. loroanak 15 kurustur. ~ 

Halbuki İz.mire naznran daha ı,or ,.,. 
larla sebze istihsal veyn cclbedcfl ~ 
'<arada yas sebz;! fiatleri f zmirdc:c:O',,_,. 
•ranyn daha ucuzdur. Ankarada Jc"(ııt 
"tn perakende olarak kilosu '1 ~ 
tlomntesin k:losu 5 kurustur. aıı tef,, 
ri Ankara fiat mürakabe bü~ıdt 
<>tmis ve ocrakf'nde satıcılara Y ı' 
.,ıshetinfle bir de kar avırmıstır. lrf ~ 

Bi7.ce İZTT'irne de d;rt-r T"'~ddc ;ııtl".rıı 
.,ns seb?~ fiatlerinin ~hit·ne 

11 
tı 

vardır. Fiat mUrnkabc f('sl·iV1tı1'~1'ıı' 
..,,eV7..u Uzerinde cnlı!'ıncaJ?ınJ 
ederiz. ,:t 

ADNAN BiLG 



~; x J. il~~ A 1'. \ ,o~t 
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YF.Nt A.llR 
s:m::ı:a: 

ÇekşehirlerRnde 
nıemnuııiyet-

Lord ı=alifaks ~·--·--... ·-·-----·-----·---· .. --.. --,----·--·-.-(. 
Okutınak ve oku
m:1k için t«:>criibe 
edilmiş usuller 

IZMtR BELED 11.r:EStNDEN : 

1 - İtfaiye için 18 adet emme basma 
el tulumbası satın aı.nması, yazı işleri 
müdürlliğündeki şartnamesi vcçhile ka
'J:llı zarfla eksi!tmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 9720 lira muvakkat 
teminatı 729 liradır. lhalı:si 131101941 
pazartesi günU saat 16,30 dadır 2490 sa
yılı kanunun tarifııtı dahil'ndc hazırlan
mış teklif mektupları ihale günü azami 
saat 15,30 a kndar encümen riyasetine 
verilir. 

:····················································································· 

i Devlet Demir Yollarzndan ~ 
s~z ilt ar t 

ttıl?ndra, 29 (A.A) - Londra gaze
~kl bu sabah birinci sahifelerinde 
t~ ,~re karşı tatbik edilen yeni tedhiş 
ıı .. re.- r d ha k c ın en bah ediyorlar. Bu tedhiş 
J.i:h eti Alman idarecilerine ve reis 
l"n aya karşı ihanet suçiyle ittiham edi
lır genern} Elyafın tevkif ı ile başlamış-

?al «Uev.li T elgrab diyor ki: iki numn
çıkı katıl, Naziler tnrafındnn hapisten 

0ıld~ll~ Çeklere saldırılmıştır. 
lar eylı r elgrnfın siyasi muhabiri şun
~a 1 Yazıyor: Alman harp gayretlerine 
o)~fl~ Çek sabotajının ne derece tesirli 

Ugunu Almanlar kabul ediyorlar. 
)eı1N~yoz Kronikb diyor ki: Çek vila-
lil erınde buhran mevt"ut olduğunu Nn-

er de kabul dmektedir. 
\oj~:l'ayrnis• şunları yazıyor: B. Haydo-
1 ~· n bııy Fon Nöyrat yerine umumi va
t.laı~e tayini işgııl edilen ml'mleketlerde 
dahı t~hakkümüne karşı mukavemetin 
•!• a zıyade kuvvPtll'nmiş olduğuna bir 

illllettir. 
tr C.~eteler Rusya ile işgal altındaki 
ın:nsada idam hareketlerinin artmı"I ol
lta~na ve Yugoslavyad:ı çete harbine 

I et edivorlar. 
tö\ ~•içrede çıkan cNasyonal Zaytung> 

Be Yazmaktadır: 
da .u Yeni tayin Moravya ve Bohemve
bi 1~?1 kuvvc-tlerinin daha kuvvetli 
tı{ tbnm tatbiki lüzumunu hissetıikleri-B 8 t etrnPktedir. 
l>a ~rlın, 29 (AA) - cPres Avru
ır' 18İrnli Alman istihbarat ajım .. mcı 
d~rj ,'>O yaşında biri yabancı radvo 
~"n ~d!~!İ için Nüremberg hucıusi mnh
Jı (esınce idama mahkum edilmistir. 
J> 

0 J°nyadıı da hususi mahkeme bir 
ttı oh~~Yalıyı ayni suçtan dolayı idama 

ll ıı;~ • • 
"frl etmıştır. 

Alman- atları 
ı!"eris · nde 

d~'I<>!kovn, 29 (AA) - RMmi f Pb\iü
Ja başka da bildi ril ı:pine tröre A lrn<ın
~e~n .gerisindeki RlL'i C'etelni tnrafından 
hir rnıs Alman subay• ve eri ö1diirülrnüc; 
lo çok harp maJ:..emesl v~ ?O kamyon 
~o Petrol kıımyonu tahrlo \"e 200 c;:ın ·lı1' 
'#~ n.berve, il5ç, kı~hk elbis0 znptNi'lrni .. 
to F'~ndan başka simal c .. T'h<'sinde de 
~ 1nlandiyalı öldürülmli~tiir 

bıı uıı lavyareleri ~arE.fmd:ın lnO otomo-
3o 'ı 5 zırhlı otomobil, 3 ton~u h<ıtarvıısı. 
fıa ank tahrip v .. bir piva~P taburu im
fU..ı~lunrnuş ve 10 Alman tayyaresi dil· 

· lllrntıstür. 
lııl..ondra. 29 (A.A) - Alman ve :Ruco 
t' 'llıakla!"lmn verdiklM"i h ıber1Pre 1!1're 
21 ll'ıal cephesinde harflcl\tır nPti,.ı>c;i <'E'

ti;~ta rnuhnrehel·•rin sidrt ~tini 1rwb0 t
fi ~-~anasını tazammun etmez Ma?mıı
a .. '1!3!llnn Kır•md1;1 hıc hir tM"aklci k:ıv· 
'8~ern\qtir. Ruc:lıır ~tılenl.ur., rh•ar•T'a 
tek tt <;ıhrmı~lardır. Bu ci;,.,.tli hir h11-
ııı.1~•ir. Fakat Almıınlar R"•lımn Vl'ri 
h~ııı'klarını sövlUvorlar. Dilc;mını ma
Ay0 l'tıa~l\tbiyetlere ui'ramıstır. l\~1 ve 
ttıe~n adalan ffarnizunlarır.ın mukave
tn,.lt dl:!'\·am edivor. Len•nvradın an~ 
•1~ Uzere oldııC"'lJnu pn<;f PTeCPk hlc bir 
d\ıJTrıet yoktur. Merke?de 'I"lmo~enl<o nr
>euarı rnukabil hiirn:ularına muvaffakı-

e devam ediyorlar 

-------
Kafkas petrol 

ku vuları 
'lllt~ı;;TARAH 1 tı-.;r.t "i.\lllf<'EUl~ • 
bıekununla beraber kuyulan ateşe ver
ile t kfıfi değildir. Yangın an<'ak havn 
\>e bernasta bulunan Ust kısımlan yakal' 
!eri ~ gibi yanS?ınlnrı söndiirmek cnre
tııııı e vardır. Kuvulann alnında bulu 
lil~ beton tabakalarının vıkılarak dev · 
bin S! cle kfıfi clei!ildir. Dört ayda dör: 
htınıllletre yer delen döner burgularla 
~ıJıa arı yeniden acnınk miimkünrfür. 
bata ~et biz7.at petrol tabakalarını bom 
dil' ta fnhrip etmek imkl\o dahilinnc
bu~ nfiliak oetrol ve su tabakalarını 
~tl'o~ bir şiddetle karıstırarıık hakiki 
lııtııl artık mavi mnhrukat olarak kııl 
tib ~~1Yacaktır. Fnkat bu suretle tah
Q~ 1.l~cck petrnl Uıhakac;ının mücbbe
li. ~"k tstifade edilmez bir hale gele<""
doıa 0 ~'\ petrol ve suvun ai?ırlık farkı 
'Yrıtsıyle zamanla birbirinden tekrar 

ıp ayrtlmı~·acni?ı malöm dcğildır. 

ltrne;ıkal~ bır goze
tecrnin hanaatı 

• h 

Lizbon, 29 (A.A) - Başvclcil Dr. 
S:ılazar Büyük Brih.ınyanın Amerika 
biivük elçisi ulup Lizbond.:ın uecen Lord 
I!alifrkc;ı kabul <>tmicotir. Gl:irUc:mede 
Büvük Brit:ınyanın T .~hon b i.iyük elçt-
c;i iln PortPkizin Lonrlra biiyiik elçisi de ···- 0

-·-·- -·-·- -·- - •• -~:· 
ha7.ır bulun'll ıc;lar~ır. 

Lizbon. 29 (AA' - tn-rilterE' büyük 
elçisi Lord H::ı lifoks f n~ilterenin yeni 
Brezilya büyük ,~Jçlıiivle berabt'r V::ı
qin~tona .['itmek Uzere Li1bond:ın hare
':et etmi~tir. 

Yazan : GAZALI SALTIK 

-9-
SINIF KOTOPHANESI TEŞKlL 

ETMEK 

r? /' ~::; Ders yılı başında her sınıfta talebc-
Vişi, 2!) (AA) _ Amiral L<>klr>r d e-n ha ftada en az ( 1 - S) kuruş topJn

Frnnc;ız deniz kuvvC'• leri rene} kurmny yıp bütün derslere ait ve tınıfların sevi
bnc:lrnnlığıııa tnyin edilınistir. yelerim~ göre en fayd'.llı kitap ve mec-

1 mualardnn birer küçük kütüphane teş-
---------------- kil rtmeli. 

sa 
ÜZl~M 

188 İ. Hakkı Vera! 
50 Y. İ. Tnlnt 
47 S::ıHihetlin Zıhna 
42 Ş. Remzi 
3:3 l\fanic:a B. B. 

4fi 50 
42 
l7 50 
41 
4l'i 

(Sınıf kütüphanesi teşkil edilmeden 
evvel okul kütüphnnesi kitaplan göz
den ~t"<"irilmeli; her sınıfa ait olabile
cel: kitaplar için ayrı ayn birer liste ya-

48 50 pıldıkt n sonrn ye-ni çıknn mecmua ve 
52 esl'rler. toplanacrk para ile m~tirtilme-
17 50 lidir. Her sene, daha doi:rusu üc;n !ene
4!) 

41 

2 - Gaziler caddt-si 1145 sayılı so
lmk ağzından itibaren Emrazı sariye 
hastanesi önüne kadar bo1uk şosnnın 
oıırke tnc:lariyle tamırl, fc·n isleri mü
diirHiğ llnde>ki ke~if \le şaı tna~esi \'C"Ç

hile acık eksiltm~ye konU'muşlur. Ke
c;if bed"li fı827 Jira 62 kuı uş muvakkat 
teminatı 512 lirnd.r. TaJip;erin teminatı 
lş Bankasına yatırarak -vakbuz!arlyl<.' 
ihale tarihi olan 13/ 10 ' 941 pazart<>coi gü
nü c:aat 16 da encümene miiracaatlaraı. 

..•••••••.••••.••••..••••...........................................................• : 
1z_mirde ~~torlu v~gon . deposunda motor tamir işlerinde ~alıştırılmak 

ve lıynkat gosterenlerı ıtaıdan sonra motorlu tren makinistliğine terfi etti
rilmek üz.ere birinci sınıf tesviyeci ve usta alınacaktır. 

Münıcaat edeceklerin askeri hizmetlerini ifa ctmio olmaları lazımdır. 
Sanat okulu mezunlan tercih edilecektir. isteklilerin 1S/10/941 tarihine 
~adar birer istida ve çalıııtıkları yerleri ve i!!leri gösteren bir hal tercümesi 
ıle . biz~at ~e~.a .!~~riren .~nkarada devlet ~emir yollan umum müdürlüğü 
zatışlerı mudurlugune muracaat ve adreslerıne yazı ile bildirilecek günde 
ımtihnn için isbatı vücut etmeleri lüzumu ilan olunur. 

22, 25, 29, 30 3769 (2073) 

İ~~ A BUL BELIEJJJfi!fBSbr.JIJJ!EH : 
Temizlik ivleri çöp mavnalarını cer için y:ıptırılacak ahşap romorkör tek

nesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 19000 lira ve 
ilk teminatı 1425 liradır. Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel hususi 
ve fenni şartnameleri proje keşif hulnsnsiyle buna müteferri diğer evrak 95 
kuruş mukabilinde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 
1S/10/941 çarşamba günü saat 15 te daimi encümende yapıldcaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihıııden sekiz gün ev• 
ve] belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakltırı fenni ehliyet 941 
yılına ait ticaret odası vesikaları imzalı şartname ve kanunen ibrazı lazım 
gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifntı çevresind~ hazırlaya
caklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar daimi encümene ver• 
meleri lazımdır. 30 4 8 12 4027 (2129) 

30 f c;ımıil Çakır O. 
24 S. Siilr>vmıınııviç 
24 t Hı.ıkkı Birlik 

41 75 
40 50 
4l'i 

45 75 
41 

lik ders devresi hitamında talebenin 
kendi malı olan ve biriken kitapları yi
ne kendilc.>rine kur'a ile el ~ıtılmnlıclır. 
Sayet talebe, üç sene içinde toplanan 
kitı< nlan olmaz, kendilı>rinden sonra ge
lecC'k nrk daşların yadienr olmak üzf"-

3 - Barbaros mahallesi 305 savılı 
!';okakta 302 sayılı ~okak a•)zından itiba
ren 100 metre bovda kı::naJizac:yon yap
tırılmosı, fen işleri müdlirı:Pründeki ke
c;if ve ş:ntnamesi vcchile aC"ık elrc:iltme
ve konulmuştur Ke..,if b··deli fi39 lira 
?4 kuruş muvakk ıt İemin.ih 47 lira 95 
1runıstur. Taliplerin lemin<itı f c; B nnka- '?.lfl!m..,. 
c:ın:ı yıtırnraıc makb11z.lı:ır·vlc İhale tn
rihi olan 131)01941 oa7.art "si ~ünü saat 
16 da encüm 0 ne müraC'aatları. 

8 M. Kavhan 
5 i. KohPn 

452 Yckiın 
G1 !'50 Eski yekun 
6?fl02 Umum! yekun 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
Nu. 11 

f!'r('İR 
3r.2 Serif Remzi 
31>1 S. SHlrvmanoviç 
l!l7 M. i. Tnranto 
] R2 M İzmir oğlu 
l2fl Ritaş 
]n!l Öztiirk 

RO M. H. Nazlı 
72 M. Rec;:kri 
fi7 H. Avni Ö1gür 
32 R. T.ehlehici 
32 R. S. A lıwraki 
lfl B. i. 1''ranko 
12 Rnhri Nazıı 

11':14 YPklln 
37i?3 E"ki veki•n 
39367 Umumi ,,p!.-1\n 

ZAHİRE 
40 Ton Bakla 

39 
45 

16 75 
n 75 
18 
12 
18 2!) 
W !'iO 
14 !'iO 
]3 50 
12 
12 
22 
19 
15 

4!1 

1 

re bırakırlnrt"a okul kütüphanesine sair 
demir bncı eşya i:ibi kaydedilmelidir. 

SINIF KOTOPHANESI 
TEŞKJLININ FA YDASl 

40 50 
42 ilk okulun üçüncü sınıfından başlıya-
44 ' rak orta okulla beraber lise son senesi-
4g ne kadnr h""r devrenin ilk !lını'ına p,e)Prı 
!12 bir çocuk. hnftııda vereceği bir kuru,.la 

ayda biivücek bir cilt kitnp okuyabiJ,._ 

22 cPl:tir. Oç sene sonra bulunduğu okul-
21} dan çıkınca en az ( 16). Üc devrelik tah· 

20 l silden sonra ise ( 1 O~) kitap okumu., 
J ~ 25 o!acektır ki bu. da oldukça hüyük flnı; 

2.ı I bır kazanç temın eder. 

23 5'l, öcPı=".TMı:NtN DERSE DAtR TALE. 
14 !10 EE OZERf"!'>E OENEYECECt 
11l 12 ŞEYLER 
20 
l:l 50 
24 
19 50 
15 

10 375 

Öğretmen, kendi dersinde talebenin 
1) anlama süratini 2) hnfıza derecesini 
3) bir fikri buluş kabibliyetini 4) muha
keme, muknyese, kı:ırar kuvvetlt"rini 5) 
bir dü~nceyi izl'h etme kudretini 6) 
çalı"lma tahammüliinü İ) verilen vazifı-
yi süratle vapm11 istidadını 8) e7bercili
ğe temayülünü 9) hangi ceşit bilr.ilerdı> 
r.z. c;ok hasımlık gö .. terdii{ini deneverek 
tesbit etmeli; ona göre talebeyi bölüm
lere ayırıp tt-dbir almalıdır. 

26, 30 , 11 (2112) 

* Altmta!I mııhnlle-;i Hatay caddesinin 
""'"7'1rveri ile 365 savılı sokak arasındaki 
700 metre boyda şösnnın betonla esas-
11 tamiri, fen işlt"ri müdürlüP.ünden 50 
'·ıınış mukabilinde tedarik edilı>cek ke-
'f ve şartnamesi vechile kapalı zarflı 

~k~iltmeve konulmuştur. Keı1if bedeli 
18671 lira 90 kuruş, muvakkat temi
"l'tl 1400 lira 39 kuruştur. 1haleıi 
10/lO 1941 Cuma gür.Ü saat 16. 30 dıı
lır. 2490 savılı kaıııınun tarifatı dahilin

-le hazırlanmı~ tPklif mektuplan ihale 
~ünü szlimi l 5. 30 za kadar encümen 
-iyasetirıe vrrilir. 

2-:, 30 4, 8 3946 (2088) 

~·t:t:l"l"'J"'/",l':."':':ı"".r.r ....... ,,,.-r,,,._ ......... .l!l"'...O 1 
ll ~n°""'lrL LTJ .. L:ı n.•L:;~ § .ı;-.:,"*---K ı;,;ı _ _,:~"') M.; _;; .. .,..~ 

§ yurcf~ t~l=r:~ ht12]1dı 
8 § ba.~!an!lı.. ~ 

~ Senelerden heri hmirdc yfülerrt' ~ 
S falehe ~·eti.;firrn kıvmeHI o;anntkfir. s 
§ larımı7dan Mnlctmle Kodri Kııtlul; ~ 
~ mii~scsesini ICnrantina Cornk oar ~ H kı knrc;ısında 1 :u; mrı sokak 6 nu· 
~ mnrnlı e\·e nnkl<'fmisfir. """'--.r."',..,.-... _..., .... -.-.·c.., I.' 1 ,.. -·-- --w--.. ""- ..,.._ .... _ • •• OKUMAK USULO ·~ \'ıırddrı hil.'ki. dikis. t>İc'ek ,.e sııire 

Okur yrı .. rır tC?rr5Marlık ynpabilceek ~ iter tiirlii sanat in<•elenerek f!Ösf('rİ· 
bir ırrn"C ilıflvac vnrdır. - Bir kitabı okurken içinde bilin- Ö li\'or ''<' iki senede mrınrif müdiir-

Riilriimet Jmrşısmda Kristal mıı:;.,,~rı- miyen lügatlar varsa derhal lügat kita- 8 1 •• r t d"k" 1 d" I T 
(2128) bına hnkmalı. onu, ya kitnhın altındakı' l1 ii(!ıın ın ns ı ı;ı.• e iP oma \'erı ır .. 

sma müracaRt.. - · 3 Fa?la maliımnt yurt miiılnrlfün:.,r1('0 ~ 
bo., yere yazmalı yahut ayrı bir kağıda tl 

r a. sahife numarasiyle beraber yazıp ki ta- ~=~~!:;..q_ot-~,/~//Jfg;!_,!.J.:,. 
'-'F C(l C k bın içinde bırakmalı ve yahut bir defte-

re top)smalı ve onları ara sıra gözden 

aranıvor 

İzmir inhisarlar mer- .,.......,..,,......,...,..,......,.,..-.., 

gecirmeli. 
2 - lfadelı>ri anlamadıkça geçme

meli yani tekrar okumnlı. 
3 - Kitahın içindeki bahislerin hu

la .. ~ hrını vazmalı. kn oepo~:;u veznedar• 
Tevfik Büyiiktck<:>ı· 
nin 13 yac:larındnl· 
oğlu Ziva Büyükt" 
keli 25/9119-11 tari-
h:nden beri kaybol Ki 
mu'itur. W ' ·1 

4 - Mühim olan yerlerini ayncıı ııot 
etmeli yahut fikirlerin hizasındaki boş 
yere bir işaret koymalı ve yahut satırla

' rın altını, yazıların okunmasına engel 
olmıyacak derecede çiz.meli. 

Kendic:ini ~ören ve z!" ' "R~~OK 
bu1unduf!u veri bilen- TEKELİ 
!erin ins::ıni~·et namına Polis müdüriye
tine haber vermeleri rirn olunur. 

(2127) 

MAN1SA ASKF.JH "RASTAHANESt 
81\ ı;:; TABtPT.f(';tNDFN: 

5 - Alınan hulasaları veya not edi
len yerleri zaman zaman okumalı. 

6 - Okunan şevleri ara sıra zihin
de yoklamalı yani fikirler üzerinde ge
zinti yapmalı. 

7 - Bir arkadaşla müzakere etmeli 
veya bhiyle konşurken sırası düştükçe 
söylemeli • 

8 - Okunan fikirleri kerıdi kendine 
muhakernr. mukayese etmeli. 

(~"""~~~~) 

1 o~tor r.eıaı Y~r..ı~ ~ 
( IZMfR MEMLEKET HASTANESi j 
( l>Allİl.İYI': MÜTEHASSISI '< 
( MllA YENEHASE : ikind Beyler~' 
\ ıokak No. 25 

< TELEFON 3956- " 
~~ ........................... ....... ....._~ 

Mani"a nc:keri 1 ı9St'1h"'nf'aine hirin,.i: 
ikinC'l sınıf hPmŞİtP He hasta b.•lcıcı alı
nacaktır. Tfllin olanların ll""~tr1a yanlı 
1Uz:umlu vesi~.ılnriyle birJ:kt0 h~u;fRhn
neve milrıı<'aıtları lil?umu ill\n olunur. 

9 - Mübhem vı>ya alakalı düşünce- AlıÇ~•-•••••rlıiilmr.ı•••••m•-. 
leri başka eserlerden araştırmalı. 

Kabul c:artl:m VC" l:i7.tı'lllu vcsiknlnn. 
1 - Miirncaııt dilPkçesi. 
2 _ Niifu!l f PzkPre veyahut tasdikli 

roh~anı sureti. 
3 - S•hhnt raponı. 
4 - Evvele!' hulıınduğu hizme11erden 

.. ,,-,1ma v0sikaları. 
5 - Bulunduü-u mahalli ('mn•vet mi.i

dürliii'tiinlin hııcouc;~ v~ umumi durumu
ıın bildirir vesikası. 

6 - Hc-mc;ire veva hns•nbakıcı oku
lundan mezun olanlır·ın °hlivrtnamele-
rlnin :ısıl veva Uıq(i:\,H suretleri. 

VEntLECEK ÜCRET 
Ririm~i sınıf hen~şireye ş~hrl d" lira 
İkinci > > > 30 > 
Hastabakıcıya > 25 > 

Ve aynca da hir nefer tav n bert<>li veri-
lir. 30, 5 4086 (2132) 

tZMtR SULH HUKUK MAHKEME
S!NDEN: 

SATIŞ lI .ANT 

1 O - Cümleleri ezberlemeyip yalnız 
mefl-i•mu bellemeli. 

(Bu belleyiş: 1) zihni yormaz 2) 
fikirlerin hafızada ebedi yaşamasına ııe
bep olur3) i~teııilen kelime ve cümle-le
rin manayı ifade imkanını verir 4) dü-
şüncelerin zencirlcme akışını kolayca 
temin eder. ) 

l 1 - Okunan bir yazıdan ba7ı söz
ler unutuldu~u zaman ya ml".tindeki şe
kil. harf. kelime ve cümleleri veya bun-
ların bulundukları yerleri yahut diğer 
fikir alakalarını düşünere1' tedai etme· 
li. 

12 - Sessizce, içinden Vt'ya kend i 
kulağı işitecek kadar hafif sesle okumP
lı vahut başkasına okutup dinlemeli. 
( l) 

(Yüksek sesle okumanın zararları: 
1) insanı c;abucak yorar 2) kalabalık 
bir yerde ba.:kalarını rahatsız etmemc-k 
için sessiz okumak icap ettiği vakit 
rüksek sesle okumava alısıldığından do· 
layı mana iyi kavranamaz. 

(SON) 

Mustafa Kahranı2n ile Ratibcnin şayı- (1) VapurdR, tl"~nde, gazinoda. ar· 

Birint'i ~ınıf ıniitPhassıs Ooktcır 

»emir Ali Kamçıoğlu 
l'ilt ve Tennsiil hastalıklan ve 
t:t.t:KTKİK fi'~UA Vİl.EKI 

Birinci Beyler Sokai!l No. 55 .. lzmir 
f·:lhamra Sim·mnsı ar~aı.nda sahalı· 
tan akşama kadar hastalarını kabul 
eder .. 

TELEFON : :t479 

1ZM1R StCU..t TiCARET MEMUR
LUôUNDAN: 

İz.mirde Halim:ığa çar:;ısında 22 mı
marnlı mağazada Jak B Eliazer Unvanı 
"\ltındn yaptığı muame15.nan bu k<.'rrcı 
"thalntçılıktan vazgeçerek dahili tkaret 
i~leriyle iştigal edeceğine mütedair be
yanname ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 4028 numarasına kayıt ve 
tescil edildini ilan olunur. 

4063 (2130) 

İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski nm4SOCUKLUCU, İdrar zorluf{u, me
sane ve Prostat iltihabı, Sist=t ve Koli Sistitlcre.. Böbrek rahatsızlıklarına 
karşı en mükemmel ilfı1; BFLSAMİ'f'OL'dur. BELSAl\lİTOL kullananlar 
yukarıda sayılı hastalıklardnn çabuk kurtulurlar. Eczanelerd<.' bulunur_ 
Satış Deposu : Sruni Aksu Bahçckapı İş Bnnknsı arknsında Ralıvnncvılar 

Soknk No. 5 ... 

İZl.fİR raAMVAY VE ELEKTRİK 'l'VRK 
AMOHİM $İRKBTİNDEN : 

ilk teşrin l 94 1 ayı zarfında §Cbekede yapılması icap eden ameliyat dolayı
siyle : 

1. ) 5 ve 19 ilk teşrin t 941 pazar günleri saat 9 dan 1 S e kadar : 
l Dnrağaç XV Kültürparlc 
11 Tepecik Karşıyaka 
lll Alsancak B >rr.ova 
iV Basmahane Buca 
JX Eşrefpaşa Kızılçullu 
2. ) 12 ve 26 ilk teşrin 1941 pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar 
V Çnrşı Xl Gazi bulvarı 
VI Bahribaba Xll Mcznrlıkbaıı 
VJll Güzelyalı Xlll Asansör 
Vll Karantina XIV Gazi bulvarı 
X Konak XVJ Gümrük, 
Sektörlerinde cereyanın kesileceği sayın halkunızça bilinmek iizero iliıı 

olunur. 

iZMIR DEF'J'ERDARLJ(;JNDAN : 
M.lhammen B. 

Satış No. 

880 

881 

882 

883 

884 

Oç kuyular Urla caddesi 1881 ada 1 O parsel 616 metre 
murabbaı numarasız arsa 
Oç kuyular Urla caddesi 1881 ada 1 1 parsel 635 M2. 
numarasız arsa 
Üç kuyular Urla caddesi 1881 ada 12 parsel 234 M2. 
numara!llZ arsa 
Oç kuyular Urla caddesi 1881 ada 13 parsel 4 72 M2. 
numarasız nrsa 
Oç kuyular Urla caddesi 1881 ada 14 parsel 3860 M2. 
numaruız arsa 

886 Knrşıyalr." Bostanlı 1452 ada 20 parsel 2145 M2. 
numarasız bahçe 

887 Karşıyaka Donanmacı Nazlı sokak 79 ada 26 parsel 
12 1 Ml. 3 taj numaralı arsa 

888 Karşıyaka Soğuk kuyu ada çıkmazı 148 ada 1 3 paracl 
186,5 ır.etre murabbaı 7 taj numaralı arsa 

889 Karşıyaka Alayl:ey Süzan sokak 16 ada 6 parsel 126 
M2. 2 9 / 6 taj numaralı sağ tarafı divarlı arsa 

890 Karşıyaka Donanmacı Rayegnn sokak 49 ada 60 parsel 
29 M2. 8/ 1 taj numaralı arsa 

891 Karşıyaka Alaybey Feryat sokak 38 ada 32 parsel 264 
1\12. 80/ 1 taj numaralı arsa 

892 Karşıyaka Alaybey eski Sütçü yeni Hengam sokak 48 
ada 56 parsel 11 O M2. 88 taj numaralı hane 

893 Karşıyaka Alaybey Yıldız sokak 20 ada 12 parsel 
2 4 77 ,5 O metre murabbaı 28 taj numaralı arsa 

894 Karşıyaka Alay bey Şehit Kemnl sokak 2 7 ada 5 parsel 
2 70 metre murabbnı 20/22 taj numaralı arsa 

895 Bayraklı 161 S inci Nizam sokak 1988 ada 7 parsel 
15 7 metre murabbaı 1 1 taj numaralı hanenin dörtte 
üç hissesi 

896 Karşıyaka Alnybey 1661 inci Mimar Kasım sokrık 204 
ada 108 parsel 602 M2. 3 7 /2 taj numaralı tarla 

897 Buca aşağı mahalle 14 üncü Halle sokak 295 M2. 3 
taj numaralı arsa 

898 Göztepe Eşref paşa sokak 935 ada 4 parsel 316, 7S 
M2. numarasız arsa 

Lira Kr. 

240 00 

250 00 

45 00 

90 00 

750 00 

214 50 

100 00 

46 00 

50 00 

130 00 

280 00 

350 00 

1500 00 

150 00 

1312 50 

121 00 

70 00 

65 00 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkul emvalin peşin para ile mülkiyetleri· 
nin satışı 26/9/941 tarihinden itibaren 17 gün müddetle müzayedeye vaz 
edilmiştir • 

ihaleleri 13/10/941 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 tedir. Ta· 
}iplerin muhammen bedelleri üzerinden 7o 7.5 teminat ekçesi yatırarak yev• 
mi mezkurde Mılli Emlak müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna mü-

ra_s:aatları ilan olunur. 39 71 ( 2 126) 

Doyçe Oryent bank 
DRESDNRR BANK ŞUBESi 

J Z M 1 R 
l\ll'rkezı : HMU.IN 

Almanyada ı 7S subesi mevcuttur .. 
SL·rmaye ve ihtiyat ak~e-si 

171.;no,ooo ııa"hsmarıı 

ı 

r 
t 
! lı\'or~'S'l'/\ıtAf<'I J INC'i Sı\lliFJ-.01'~ 

'ıırf!d ar. Mnskovayı elli kilometre nı<'
ltıe11 en ~ev=ren hava baraiı hemen lıe
~l'li f{ccılmez. haldedir. Almanlar belki 
~~g~dı alacaklardır. Buııun için ınu
"ll'lv bır bedel ödemeğe hazırdırlar 
~~l'lltıın her tarafında gördliklcrim <;ok 
'll'tJı 11~t Vericidir. Her tarafta kütlelt'r 
dlltı e Rus ihtiyat kuvvetlerine rastla-

an mutaıınrrıf old.ıklan Ahmet ai?a mn-, kad!\!lar arasmda yine ıeuizce okuma
hallesi Halim ağa ç:ır-şısınd ı 8 sayılı diik- ya da ahımalı. 
knn mahkemnce verilrn inıleyi c;uvu ka- ·- - - ------ --- --

... . ···················--··················· 
Diş ve diş etlerinin muhnfa_ ~1 an- Tiirkiv<'df şubelf•ri: ISTANHl'I ve IZMIR 

cak sabah ve gece yalarken RtDA diş Mısırda suht"lt•ri: KAHlt<t: Vt ISKt:Nıtt•:KIVE •! 
ller Curlii banka r.ıunmelatını ıta ve kabul eder. • 

suyu ile fırcalamak ve gargarasını yap- ••-••••••-••-••r ~ 

•. ı.ı;h;ink" · · •ı b<ıı ı, 29 CA.A) - B:r Fın gazel~ 
~~~ak~lesinde şunları yazıyor : 
~~ andıva milletinin emniveti bahh; 
~iıtıdi~u olan bu harpte bUvÜk netice 
~~ile en elde cdi!nıisfa. Diismana tcr 
~e~i ~-arazi geri alınmıştır. Savaş bit· 
ltı~e ş ır . Bolsevik ordusu imha c<lı..l
~tıla~d~aşlar1ığımız işi bırakrnıyacağız .. 
'11\ nıuıva sulh !cin ve kendi emniyetı 
~ele ediyor .• 

rarına istin,.,den 21 / 10/941 Salı günü : A_ ~r.r /J,.,, J'ı ,.,. A ~'VP)I'!.'!} : 
saat 15 te lzınir sulh hukıık mahkeme- : ·- ·- - · ---·-......;:; ·- - - : 
sinde satısı yapılarn~tır bu arttırmada : H t 1 G Ü N K O P K O C R A M 

h • 1 b ..ı l son 1" .. d . ••••••••• ------ ••••••••• tn mm o unan ene " ıranın vuz e 7.30 Program ve mcımlekPt saat ayarı 
vetmiş be~i verildiği taknirrle talibine 7.33 miizik 7 45 Ajans haberleri 8 00 
ihaleo:i vııpılacak nksi takdirde satış 10 müzik 8.301845 evin .;::ınti 1?::10 pro"'l'a.,, 
~ün daha uzatılarak ikin::i arttırması ve ml:mleket saat Ayarı 12 33 mü1ik 
1/11/941 Cumartesi riinü saat 10 na yi- ]2.45 Aians hah<>rlPri 13 00 müzik türk
ne dairemi7.de yanılarllktır mıvri menkul ~e plfıklar 13.30114.00 m'i7.ik karıqık 
ii7erinde hak Uılehirıde bulunanlar ve proııram (Pl.) ]8 00 orol!ram ve memle
daha fazla maH'ımat almak isteyenler ket saat ayarı 18 03 mü7ik radyo ı:aıon 
dairemizin 9411622 sayılı nosyasına mü- orkestrası 19.00 müzik fa.,11 san Hl 30 
racaatları Jil-.ıımu ilan olunur. memleket saat avarı \•e A~~ns hah"rleri 

4064 (2131) 19.45 serbP.st 10 'rkki':<a 19 ~5 müzik ka

"t Canıtdtı Tuzlası Mü!l~.irli~~öi'nden: 
ti l>::larnız ihtiyacı için 129 metre mikabı muhtelif ebc.tta kızılağaç kereste
lllııv"kklıkla satın alınacaktır. Metre mikabının muhammen bedeli 45 lira 
1 

• b llt temi nah 4 36 liradır. Ebat listesi h!!r giin müdiirlüğümüzde ve lz
- l\t 1 ~· müdürlüğünde görülebilir. lııteklilerin 1/10/941 Çarş .. mba günü 

nc;ık şarkılar 2015 radyo rıı7.etesi 20.45 
müzik 21.00 ziraat t.akvimi 21.10 mfüik 
ı;;ak~fon soloları 21.31l konuc;ma (100 c;e
ne önce nıısıl yn~ıyorrl11k.) 21 45 mükiz 
klasik ttlrk milziğı 22 30 m<.'mleket saat 
ayan. Ajans hab~rler! hor;;g (fiat) 22 45 
müzik dnns müzi~: (Pi.) 22.55/23.00 ya
r.ı.ııkl program ve kap~. 

tc müdürlüğümüzde toplanar.ak komisyonda hdzır bulunmaları. 
16 25 30 3804 (2027). 

"'Tlakla kabildir,, ~--•••ı::m•sllillı:m:1mım•-
~ı:::m9!maıırıi ________________ ... m!!l!!'_~mm-mmır-, .. 

iz mirin Altın Kolonyası 

Al~ın Ruya 

ZEVK, SANAT, BEDATI 

KEMAL K. AKTAŞ 

Hilal Eczanesi 



ll'ENt AS'IR ~O EYLÜi~ SAl. 

r········~···A~k;·~t···v~~'i';;;;···l··;···ı 
. . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kron tad'ın karadan a \J ır top
larla bombardımanı başlamıştır 

o ~ ad Leninı?raddan tecrit edilince Sovyet 
Baltı r·ıosunan akibeti ne olabilir? ... 

SiY ASI VAZIYE2' 

Moskova müza
kereleri merak 
uyandırı}ror 

Ruzveltin hususi mü· 
messili Londrada müza· 

Rad ·o gazctc~inden : Resmi tebliğlere 942 senesi sonunda 10 zırhlı ti.imen Jru- kerelere başladı.. 
ve yabancı kaynaklnrdan verilen haber- rulacaktır .. 60 - 70 tonluk en af.'Jr truık- ----
lere ~öre muhte!if ccphelede harekat lann imali kararlaştırılmıştır. RadY,o gazetesine göre hafta ~dün-
<levam etmektedir. Alman hava kuv- Ford fobrikası tarafından meydana yanın siyns1 mnnzarası şudur : 
v<.>derinio harekat siklet merkezi bil- getirilen küçük b!r tarik ta tecrübe edil- Alman baskumandnn1ığının bugünkil 
lınssa cepheler gerisindeki demiryollar- miş ve büyük ümitler vermiştir. 2 ve tebliğinde Dinyeperpetrovskun şimal 
,fo. Sov• eı re~mi tc: .!iğlerin le bu hnv:ı icabında 4 kiş,i taşıyabilen bu tanklar, doğusunda iiç Rus tümeni. Alman ve 
foalivctleri hakkında önemli bir şey çok seri ve çok hafiftirlcr. Lüzumunda ftalynn kıtalnnnın çev!rmesi üzerine im
yol<tur. ve yokuslarda bile iki kişi tarafından ha edildiği ve 13 bin esir ile pek çok ga-

Akdcnizde İngiliz hava kuvvetlerinin kolayca Hile bilirler. Bunlar saatte dok-1 naim elde edildiği bildirilmiştir. Tebliğe 
Sicilya ve Sardenya tayyare meydan ve san altı kilometre mesafeyi kofoyca kn- göre Ruslar, bataklık bir arOZ:ye atıl
uslerine şiddetli ve muvaffakıvetli la- tedebilirler. mış ve kanlı 7,ayiata uğramışlardır. Tay
nrruz.l:ırdn bu]undukları bildiriliyor. Ford fabrikası bunlardan günde 1000 yareler de Doncç ve Moskova bölgele-

Almanlar, cephe ger!lerinde toplan- adet :vnpabileceğini bildi.imiştir. rinde münakale vasıtaları üzerinde mü-
ımş olması muhtemel olan mühim R•.ıs 942 senesinin sonunda Amerikan or- essir hilcumlar yapmaktadır.. Bundan 
ihtiyat kuvvetlerinin cenuba kaymnla- dulannm 45 - 50 piyade tUmeni. 10 zırh- başka Kronştnd ncıklarındn bir Rus 
nna mfuıi olmak için bilhassa ş:imnl brıl- 1ı tümeni ve altı süvari tümeni olncak- kruvazörüne bombalar atılmıştır. Diğer 
gesi demiryollarına şiddetli hava t."ıar- tır. · taraftan da Kolcakon yarım adası da 
ruiJarına başlamış bulunmaktadırlar. Lcninıtrada kadar olan Fin körfez! Ruc;lardnn temizlenmiştir. 

Son gi.inlerde ve hatta son oylardaki sahillerinin Almanlar eline düşmesi, Sovyetlcrin teblij?ine gelince : 28 ey-
h!idiseler ve hareketler Amerikanın Baltık donanmasının vaziyeti Rusları lülde blitün cephelerde harbin devam 
adım adım harbe gtnnekte olduğuna bir düsündilren bir mesele olmuştur. ettiği b!ldirilmektedir. Bu tebliğde bildi
işnret1ir.. Baltık filosu icin Kronştad deniz UssU rildiğinc göre simal donanması 5 ve 8 

Bilfiil harbe girmesi de muhtemel vardır. Burası, Almanlar tarafından iş- 1 bin tonluk iki iaşe gemisini, ve sahil 
olan Amerikanın kuvvetlerine şöylece gal cdilm!ş olan yerlere bir noktada 7 1 ku\'Vetler de bir Alman kruvazörüyle 
bir ~öz atmak faydalı olac11ktır. kilometre mesafededir. Almnnlar ağ;r I bir muhrib!ni batırmışlar, bunlardan 

Bir sene kadar evvel 250 bin kişiden kara toplariyle Kronştadı ve buradaki başka 6 bin tonluk bir petrol gemL'>i de 
ibaret olan Amerikanın ordusu bugür: Rus filosunu müessir surette bombardı- 1 Knradenizde batırılmıştır. 
bir bueuk m!lyon askere baliğ olmuştur man edebileceklerdir. Bu vaziyet filo-1 Başka bir teblii!'de sövlendiğine ı;töre. 

Ordunun silAh vaziyetine ~elince • nun vaziyetini ızüçlcştirecektir.. Buna Ruslar, cenup bölgesinde 2 ve 4 üncü 
Geçen büyük harpten sonraki harp mal- rağmen, Ba1bk Rus filosu. Len1ngrad 

1 

Rumen tul{aylarını imha etm!<;ler ve iki 
v.emesi, peyderpey yeni ve modem si- müdafaasında mühim bir rol oynamak- bin bcs vüz ölüden başka 3000 es!r de 
lahlarla değiı=tirilmekte ve Amerika or- tadır. Alrnnnların isıwl ettiklerini iddia almıslardır. 
dusu en modem harp vasıtalariyle te~ ettikleri Ösel adası da Ruslara gÖl"e bu Berlin radyosuna ~öre Amerikan j!a
hiz edilmektedir. p:yode yeniden yarım filo savesinde hfilfı muka,·emet edebil- zetecic;i Karı. Sovyetlerin askeri talile
otomntik seri ateşli tUfonklerle teçlıiz mektedir. rinin bir çıkmaza girdiğini ve StaJinin 
ediliyor.. Rus filosu, yalnız varlığı ile b!lc Al- ordulannı ancak \Jir muc:zenin kurtara-

Amerika ordusunun hnlen 2000 tanki manların harekatının ağır ilerlemesine bilece7.ini. Amr>ril~ı:ın ve İnr.tliz yn .. r1 1 mı
olduğu tahmin olunuyor 7.ırhlı fümcn- büyilk bir fönil olmustur. Fin1andiyaya nın ancak sembolik bir yardım oldnğu
ler umumivet üzere hafif tanklardan denizden yanılacak ihrnc hnrekctler!ne nu gazete•ine ynzmı~ ve : cLeningrad 
ibarettir. Fakat simdi seri halinde 28 bu filo mCınidir. Almanlar, Lenino;radı y~kın~n düşcc~k. f'lma.n A ordularının za
tonluk at?ır tanklar yaoılm:ıktadır. ele J?eeirerek Kronştadı tecrit suretivlc yıatı Ru,.ların ıddıası hılafına olarak v.a-
Söylend=ğine göre Am('rikAda giincle bu filonun ortadan kalkmasını bekle- yet tedbirli hareket sayesinde azdır• id

hu cins 15. yani senede 5500 tank yanıl- mekte<lirler. Son gelen haberler, Krorı~ d:a~nda bulunmustur. 
maktadır. Amerika hUkUmeti simdilık tadın Karadan ağır tonlarla bom bardı- J<ahiredP':'~ ı?e1 ":r;ı difier . bir t<'l~ra~a 
bunlardan 2600 tank sinaricı etmic:tir ve manının basladığını bi1cTiMT'cktı>dir. gore de, du:;er hır Amerıkalı muharnr 
aı:---~'7..r..r..r~.r~-...,.....r..r~/~~'7..r_,...r.,_-~~~..-.... ?"'_,-/~/~/~_.~' Rııcıvndan dönrnüs ve intihn lannı sö:v le 

G ı V İ'i'AJL YA TJE JLİ · anlatmıştır: cRusyanın hiç bir tnrafında enera evve • ve ceohesindc panik voktur: Ruslar ken-

a ra a 

General lranın mü, 
da/acısı işini tetkik 

edecek 
Tarhan, 29 {A.A) - General Vavel 

Kafkasynmn mildnfaası ve İngiliz mal
zemesinin İrandan geçme.;i meselelerini 
tetkik iein buraya gelmişt.:r. 

General, gazetecilerin suallerine ce
vaben: 

•Knfkasya kuvvetleri başkumandani
Jc görüşmekliğim lUzumlu görüldüi!ü 
takdirde Tiflise gideceğim, Fakat ş!mdi
lik Rusyaya gitmek ihtimali azdır .. • 

Dem is ve bir İngiliz kuvvei seferiye
ıı!nin KafkMYaya gideceği hakkındaki 
rndyo neşriyatlan için : 

·Radyo spikerlerinin sövledikletl da
ima do~ çlkmadığını • ve İranın isti
lim takdirinde İran ordusunun kullanı
lıp kullanılmıyacağı hakkındaki sua! 
için de •Bu meseleyi tetkik için henüı: 
vakit bulmadığını• ilave evlemiştir. 

İngiliz generali İranda Rus kuvvetle· 
ri kumandanı Rabekofla uzun r!ÖrUşme
ler ynpmıstır. Hindistana gitmeden ev
vel Hemedana gidecek. oradaki İngil:7. 
kuvvetlerini teftis edecektir. 

--------

)taJya n tayyareleri dilr•rine tamamivle emind:rlcr: memle-
- - kette inse zorluğu da voktur. Belki de 

1ngiltz filosuna taar. 
ruzda bulu.ndu 

Roma, 29 (A.A) - İtalyan husum 
tebliği : Cebcliittarıktan Akdenize aç:l
mış olan İngiliz donanmasının bulundu· 
ğu yeri keşfeden tayyarelerimiz torpilfo 
mücehhez olarak havalanmışlardır. Tay
yarelerimiz, dalgalar halinde İngiliz fi
losuna saldırmışlardır. Tesb:t edilen ne· 
ticeye göre iki ağır kruvazör, bir hafif 
kruvazi)r muhakkak surette batmıştır .. 
Bir harp gemisi, bir torpido muhribi 
isabetler alınıslardır. 

Bu muharebeler e~nsmda şiddct?i 
tayyare carpısınası olmuş 6 düşman tay
yaresi düşürUlm~ 8 üıyyaremiz üssü· 
ne dönmcm:ştir. 

Harekatı idare eden Albayla hava ku
mandanlarından üçü teşekkülleri başın
da iilmüşlerdir. 

Kafile İ<.'indc bulunan bir ticaret va
puru Sicilya boğazında batınlmıştır. 

Bundan maada ceman 23 bin toniltl.toluk 
diğer iki vapur Tunus açıklarında batı
rılmıştır. 

-------

Almnnlar Lcnin<Yradı alacaklardır. Çün
kü bunun il'in h-er türlii fednk~rlığı j!Ö

ze almıs ~örUn~ektedir. fakat. Rusynda 
her tarnfta vedek kuvvetler ve kuvvetli 
bir mancvivat vardır .. • 

Bir im•iliz askeri muharriri de, Al
man ve Rtıs kavnaklarından ~elen ha
berlere S!Öre vazivetin cenupta mulıare
bcnin siddetini kavbettiğini 2ösferdığini. 
Almanl::ınn durmus gib= olduk}annı ve 
Leninj?radın mukm·cmetinde devam et
tiifini ileri sürml\cıtür. 

Ruslnra göre de. mareşal İimoçenko 
kuvvetleri mel"kezde hücum ve taar
nı7 lara muvaffakıvetle devam etmekte· 
dirler. 

Taymis gazetesinin Lcninıtraddaki 
muhabir., gazefesine heyecanlı bir ha
lx?r göndermiştir : Cenr. bir Rus kızı Al
man muhasara haflanndan gecmeğe mu. 
vaffak olmlls ve Rus baskomutanına çok 
kıymetli mah1mat vermiş ve komutan d3 
bu malumata istirnıt edcre'k bir tank hn · 
cumu yapmıştır. Bu ani hücum da Al-
man komutanları kahvaltı yaparlarken 
ve cok müessir olmuştur. 
Bir Fransız gazetesinde Kafkac;ya hak
kında meraklı bir yazı cıkmıstır. Bu mu
harrire göre Almanların Kafkasyaya 
300 kilometre kadar yaklasmaları üze-A r ·antinde as- rine Ruslar, petrol kuyulnrını tahr!p 
edeceklerdir. • 

Muharrir bu sebeple şu suali sormak· 

keri hadiselr~ı:- tadır= Ma yron Ta vlor Çör. Ruslar bu kadar bUyük jeolojik faci· 
Berlin, 29 (A.A) - D. N. B. Ajansı- ayı :vaoacaklar mıdır? .. 

ct/fe görüştü nın Boynos Ayres muhabiri tilldiriyor: Muharrir pek mühim mikdarda pct-
• Geçen hafta cereyan eden nskerl ha- , rol veren Rus petrol kuvularımn Rus-

Londrn, 29 (A.A) - Mayron Tay- diselerle bir kaç yüksek rütbeli tayya-,ıar tarafından tnhrio edilebileceğini ya
lorun Londrayı z.iyareti müna9ebetiyle re subayına knrşı alınan tedb:rler mat- zıvor ve bunun şimdiye kadar görUlme-
Oeyli T elrrraf gazetesi aşağıdaki satır- b d'kk · lb k d' • ., untın nazarı ı atıni ce etme te tr •• miş b:r facia yarataca!nnı da söyliyor. 
lnrı ya71yor: G tel ta b 1 l . . o 

d 1 tl . aze er yyare su ay arı mcsc csının ı M )• a ete]eri İnın. "!iz ve Amcri-c Amerika birle$ik ev e en tara- 1 b" 'k t!ıb" t lm ı os .ova t">az • 
fından murahhas olarak lngiltereye gön- ~ ~e esas ı ır tensı c ı tu u ası- ı kan murahhaslanrİının gelmesini mütea-
cJeril~n dört diplomatla büyük Britan- nı ısüyorlar. 1 kip Moskova konferansı müzakereleri-
ya nllzırları arasında bu hafta içinde Boynos Ayres, 29 (A.A) - Peru bil- nin başladığını yazıyorlar. Bu konferan
mühim müzakereler olacakbr. Mayron yük elçisi Arjantin hariciye nazırını Z:- sın ne kadar eüreceği belli değildir. Fa
Taylor gelir ~elmez Amerikanın Loodra ynret ~erek Ekvatörle hudut ihtilMma ı kat yardımın tez elden yapılmaııı lazım 
büyük elçisi Vaynanı ve Londrada bu- temas etmiş ve Peronun banşı istemek- eeldiği için müzakerelerin uzun eürmi
lunan sekiz mülteci hükümet müme'I- le beraber topraklarından fedakArlıit yeceği tahmin olunabilir. 
ıillerini z.iyaret ederek görüşmüştür. yapamıyacağını münazaalı topraklar Ruzveltin Papa nezdindeki husust 
Pazar günü Çörçille görüşmüş, bugün üzerinde her hangi bir hakem kararını mümessili Mayron Taylorun Londrl?da 
de Edenle görüşecektir.> reddettiğini söylemişt!r. bulunması günün mevzuunu te~kil et
~/.'~~..,,..._,~~~~~:-::,:r_;_;__~?..r.....-..r...-""7..t.r..r..r.r..r..r..r..r~J.): mektcdir. İngiliz j!azctclerine göre Tay

lorla birl:kte simdi Londrada dört Ame
riknn diplomatı vardır. Ve bu hafta için
de ehemmiyetli müzakereler olacaktır. 

I İsviçre gnzetelerine göre l\;oran_r~ ~e 

İngiliz • Alman harbi 

Karşılıklı hava 
taarruzları de

vam ediyor 

Tob1 ulr bölgesinde 
topçu düellosu 

olmuştur 

Devlet Demiryollarında 
Seferler azaltıldı. Halk tica ret 

biletleri usulü kaldırıldı 
~----------------------------~ 

Ankara, 29 (A.A) - Dcm.iryollan- leri ve sefer katarlan &ılı ve euınsrte-
____ mızda, memleketin daha önde gelen nak- si günleri kaldınlarnk Anknrn - p.ydı' 

Londra, 29 (AA) - Hava nezare- liya!ını te. min e.tmek için, muvakkaten İzmir: gidiş ve gelic: seferleri haftada bt1 
tlnin tebliği: Bir kaç tayyare dün ak- - d k db ] k ] !I' 
•am gece vansından evv~l İngiltere ve aşagı a ı le ır er arar aşbrılmı§tır: güne indirilmiştir. d' 
" " - 1 - Birinciteşrln 1941 tarihinden mu- İzmir - Bandırma hattındn hafU Cal üzerinde münferit uçuşlar yapJ'Il1'- b 1 k lı 
l d ıki d h f.f }i 1 k d te er oma üzere Zonguldak hattında dört gün olan ekspres seferleri Snlı ı;~ 
ar ır. yer e a ı asar ar ay e- h ·· d 1 k 1 ·· rd ~ d'l · • er gun seyre en yo cu atar annın nu kaldırılarak bu seferler Fun an 
1 L:1

'
1
:{" 29 (AA) j T h Zonguldak - Ankara istikametinde Per- velki gibi haftadn 3 güne indirilmiş. dt" 

ontı. r~, t bliğl." R -d ngılız ava şemhP. ve Paı:ar seferleri, Ankara - Zon- nizyollan seferleri de buna uydunılın~ 
neznre nın e • usya an a ınan en 

1 
ld k ist"k t" d de . '-alltıı>' 

son raporlara nazaran İngiliz hava te- ~ a ı ame ın e Çarşnmba ve tur. Fuardan evvel Salı günlen r.. 

şekkülleri 27 eylüle kadar 12 düşman Cumartesi seferleri kaldınlara~ gid.en katarlar ~~ld~~ıştır. . . , 
11 

ıS 
tayyaresi tahrip etmişlerdir. Bizim ka- V? .gel.en. katarlar haftada beş gUne ın- . 2 7 Bınncıteşnn 1941 den ıt~ba "t ı• 
yıbımız bir av tayyaresinden ibarettir. dirilmiştir. . gUnluk,, aylık ve 2 aylık hrJk h<'"fC it'~ 

lngiliz bav nezaretinin diğer bir teb- Ankara - İzınır arasında• Afyon - Ka- Jetleri ile Zonguldnk am~h· " frr s1' 
li{;i de şudur: rakuyu hattında her gün seyreden yol- müstesna, ale~funum ÇI'UP bile. i !? .!\t 

Bir kaç tayyare dün akşam gece ya- 1 cu katarlarının Karakuyu Alsancak ve dırılmıştır. Dığer tarifelerde degışiJtJ" 
rısından evvel İngiltere ve Cal aahilleri 1 Alsancak - Karakuyu kısmındaki sefer- yoktur. _Jj 

üzerinde münferit uçuşlar yapmışlardır. ~.#"'.r...oco=cıcı:ıacc~~acı ::ı cıı::ı::ıı::ıcxıcı cı ı::ıcıccıcıcı::ıocP'"" 
ıki yerde hafif haııar kayded.ilmi,tir. k.oma sef ·rı·mı·z A nk~r~da 

Londra, 29 (A.A) - İngiltere hah- U ._. 
riye nezaretinin tebliği: 

Orta Akdenizde ııon 1ıünlerde bazı 
hareketler olmuştur. Düşman hava kuv
vetlerinin devamlı hücumlarına rağmen 
maksat elde edilmiştir. 

Hasara uğrayan ve kendi kuvvetleri
miz tarafından babnlmasına mecburiyet 
hasıl olan bir gemiden ba§ka kafile gi
deceği yere varmıştır. Bu gemi müret-
tebatından ölen olmamıştır. . 

Bir refakat gemisi bir az hasara uğ
ramıştır. Geminin muharebe kabiliye
tinde eksiklik yoktur. 

Berlin, 29 (A.A) - Sollum bölge
sinde İngilizler devriye faaliyetlerini 
arttırmıslardır. Bununla beraber hiç bir 
yerde Alman - İtalyan ileri karakollıın
na varmıığn muvaffak olamamışlardır. 

T obruk cephe!inde topçu düellosu 
olmuştur. Muhasara altındaki T obruk 
~rnizonundan çıkan devriyeler ağır 
kayıolarla pü•kürtülmüş1erdlr. 

Alman ve ltnlvan bataryaları T obruk 
limanındaki hedefleri yeniden tesirli bir 
atecı altına almışhudır. 

Kahire, 29 (AA) - Orta şark tn
giJı'7. tebliği: 

T obruk cephesinin cenup bölgesinde 
2 7 - 28 eyrül gecesi de·l'riye1erimiz dliş
man hatlarına nüfuz ederek dü~mana 
zayiat verdirmişlerdir. Ayni bölgede 
tahkimat yapan düşman müfrezeleri 
topru ateşi ile dağıtılmıştır. 

Hudut bölgesinde devriyelerimiz 
~iişmanı hırpalamağa devam etmişler
dir. 

I\'Lak· eye 
v~·ri!iken 
rr..w.;~~M'~ 

A nnaLt3tuı oıkeri 
mütalaa/atı 

Londra, 29 (AA) - Annalistin as
keri mütalaaları Sovyet cepheııindeki 
harekatın bir yıpratma harbı halini al
makta olduğu gittikçe daha açık bir au
rette görülmektedir. Her iki taraf ta 
mevzii muvaffakıyetler kaydetmekte 
iseler de kışın harekatı büsbütün dur
durmaz.sa bile tahdit etmesi ihtimaline 
binaen vaki hamlelere rağmen her gün 
tenkil ve idam hareketleri bir az daha 
artan işgal altındaki memleketlerden 
gelen haberlere bakılırsa Almanlarda 
bu vaziyetin inkisar doğurduğu a~ikar• 
dır. Bunun sebebi bu memleketler ahali
sinin gittikçe artan hasmane durumun
dan ziyade bunun önüne geçilmesinde 
Alman makamları tarafından gösterilen 
ve gün geçtikçe ziyadeleşen zaaftır. Al
man ordusundaki azalma gittikçe ken
dini hissettirmektedir. Bu sebepledir ki 
Almanlar adet noksanlığını telafi etmek 
üzere ve halkı korkutmak ümidiyle ye
ni vahışlyane tethiş usulleri tatbik et
mektedirler. Almanlar ruhi hatalarını 
anlıyacaklardır. Çünkü rehinleri kurşu
na dizmekle aabotap hareketlerinin suç
luları cezalandırılamaz. Bu kabil hare
ketlerle kin eken Almanlar sonra inti
kam biçeceklerdir. Fransa, Belçika, Çe
koslovakya, Yugoslavya, Norveç ve 
Polonyada tatbik edilen tethiş uaulleri 
manevi dilşkünlük alametidir. Ve Al
manlarda bozgunculuk ruhunun başla
dığına delildir. Bu harpte ruhi mukave
met ve manevi fedakarlık kat'i amiller 
olacağından Almanlann bu şekilde te
zahür eden temayülleri bu temayüllerin 
vahşiyane tecelli1erine maruz kalanlar 
hesabına acınacak bir hal Rlmakla bera
ber en fazla ceııaret veren bir hadisedir. 

Yaıdım konferansı 

toolondı 

Berlin sefirimiz de An
karaya gelmek üzere 

dün yola çıktı 
lstanbul, 29 (Telefonla) - Ber lin Sefirimiz B. Hüsrev Gerede ıelr 

rimize gelmek üzere dün Berlinden hareket etmİ§tİr. 
Mezunen Ankaraya gelen Roma Sefirimiz, Hükümetimizle terıııır 

lannı bitirdikten sonra yine Romadaki vazifesi bqma nvdet edeeelr 
tir 

toı:r/;..;.:o-.,..~....:r..r..ı:r..r..r/J"J'..ıOO'"~.M~..ı::o-~~ 

~ersirlde yapılan 

Ak den· z kürek şampiyo' 
nası çok hararetli oldu 

Merein, 29 (A.A) - Akdeniz kü- İçel birinci, Antalva ikinci, 
rek şampiyonası Antalya - İçel - Muğla- üçüncü. Derece 13.30 1"' 
1 Iatay bölgelerinin iştirakiyle dün Mer- 2000 ml~trede 6 tekli mukaıre 
sinde yapılmıştır. Yanşlar Mersin vali- yanşı: 

1
,,J 

sinin güzel bir eöyleviyle açılmış ve bu- Muğla birinci, Antalya ikinci, " 
nu kürekçilerin bir geçit resmi takip et- üçüncü. Derece 11,30/2. bi' 
mi,tir. Havanın rüzgarlı ve denizin dal- Puvan itibariyle İçel 12 puvanl~ııJi' 
galı olmasına rağmen büyük bir intizam rinci. Antalya 12 puvanla ikinci. ın 
ile cereyan eden yan,lann teknik neti- la 1 O puvanla üçüncü gelmişlerdir. d,
celeri şunlardır: Müsabakaları müteakip bölge bet-' 

f 000 metrede dört tekli sürat yanşı: terbiyesi başkanı tarafından derece 11 b' 
lçel birinci, Antalya ikinci, Hatay !'porculara müknfatlan verilmiş v~. 1f' 

üçüncü, derece 5,50 suretle beden terbiyesi umum müduftf' 
1000 metrede 6 tekli aürat yan§l: ğünün 1941 yılı su sporlan çalı§J1Ul P 
Muğla birinci, Antalya ikinci, içe] gramı ıona ermişth. rıJ' 

üçüncü. Derece 4,58 Merııin 29 (A.A) - Jçel viliy~t 
1
,, 

2000 metrede 4 tekli mulı:avemet ya- tertip ettiği at yanşlanna 19 birinel "'-
nşı: rin pazar günü ~~r~nc~ea::::~ 
~~~~A 

Merhum Necip Ali'nin naşı 
dün tahnit edildi 

fetanbul, 29 (Husust) Şehrimizde vefat eden Denizli mebusu NeciP;. 
Küçükanın naıı bugün tahnit edilmiştir. Yarın Ankaraya nakledilece 
Cena:ıe merasimle kaldınlacaktrr. -~ 
~~~..o-..r..o-.r..o--...GIXııCrJ"..0-~~~~~~ 

Urfalılar Milli Şef'iı.a ıtelişiniıı 
yıldönümünü k'ıtladılar ıı•,, 

. U~a, 29 (A.A) -:-- U~?lılar Milli Şe-1 mutan, vilayet erkanı ve çok ka~ab ı# 
fımizın buraya gelışlerının dokuzuncu bir halk kütlesinin iştirak eyledigi t w& 
yıldönümü olan dünkü günü içten sevgi 1 tıd sö al h ti ı güniln onefilJ'" 
ve te1Uıhüratla kutlamışlar-:hr. Hu müna- an a z an a .. P.'!:.. .. lao ,,f 
sebelle her taraf milli renklerle süslen-! ve halk.ımız.ın en buyugumuze o 
miştir. Halkevind~ y.ıpılan ve vali, ko- 11lmaz bağlılığını belirtmişlerdir. _J 
~.r.r..r..ı::o-.r.r~.r~.r.r..o-..r..r.r..ı:r..r~..o::~A'~..ıCr~~.&r~ 

Kronştad Italyaııın 

Kaleleri top ateıi 
altın da 

- - --
Berlin, 29 (A.A) - D. N. B. ajansı 

askeri bir kaynaktan istihbar ediyor: 
Kronştad kaleleri en ağır Alman top

lannın ateşi altına alınmış ve bombar
dıman müessir olmuştur. Şimal bölge
sinde bir Alman piyade tümeni düşma
na ağır zayiat verdirmiştir. Bu bölgede 
25 - 27 eylül arasında düııman 45 tank 
kaybetmiştir. 

Tahran elçı&i lstofl' 
bula geldi 

-----·~·~·---- 1' 
İstanbul, 29 (A.A) - İta1yanlll ' 

ran büyük elçisi ve elçilik etk~iJI' 
İrandaki İtalyan tebaasından 470 ~ 
bir kafile bu sabah Erzurumdan 
şehrimize gelm:ştir. _A 
f'7/J'~~~~ Bohemyadaki Alınan umumı valısının 

1 değiştirilmesi buralarda m ukavcmcfaı 
!arttığına bir delildir. 
l Bu yeni tayin, Almnnyanın daha kuv
: vetli bir rejim kurmnk ihtiyacına <lüş
İmils oldu~nu ifade etmektedir. 

BU kreş - radyosu. Trans Osean ajansı
nın - henüz başka bir ye den tey!t edil
medi"i icin kaydı ihtivatla telfikkisi la· 
zım ;elen - bir haberini veriyor, bu ha-

Londra, 29 (A.A) - Sovyetler bir
liğine yapı1acak yardım konferansı bu
gün açılış toplantısını yapmıştır. 

Londra, 29 (A.A) - Gelen haber
lere göre, Almanlar Kırım bölgesinde 
kara yoUarınn ve deniz yollarına şiddet
li hava. hücumları yapıyorlar. Fakat Kı
nın berzahında bir terakki kaydetmiş 
gibi görünmüyorlar. Hücumlar hep ön
lenmektedir. Bütün cephe boyunca şid
detli muharebeler olmaktadır. 

~ ·ıi Şet'e 
s l lngilizw· Dıınimar· 
~ ka krallarının teb' 

Bornovada ziraat miicadele mı>murlnn iı;:fn acılan ikinci kt:r8 nih.cyct bul
murlur. Fotoğrafta kursa det:nm edcrı mem1Lrları ve ı>Toliiaörlcri cıliri41-
mektcdir. (YAZISI 2 NCl SAHlJ.'EDEDlR) 

bere göre. marc~al Budycni salı günü 
kurşuna diz.ilmiştir. 

--------
a-aıyan aa~· ! ~~z!.ft 

Berlin, 29 (A.A) - İtalya manrif na
zırı Botay pazartesi cünü Almanyadn-
ki seyahntinin son noktası olan Dayara 
gehnistir. B. Botnya Alman mnar!f na
zın Vaşt ve maarif müsteşarı refakat 
etmektedir. 

-f ':?nİ t'un!•n krı~inesi 

--- - -
ES ~'OBADELESİ 

Londra, 29 (A.A) - Yunan kabi
vekil ve hariciye nazırı B. Kuderos hnri
nesi aşağıdaki şekilde kurulmuştur: Baş 
ciye miistcsan B. Simopulos, istihbarat 
mızın B. Miklonulos mesai nazın B. Londra, 29 (A.A) - Bazı esirlerin 
Vawaressos bu zevat Londrnda kala- mübadelesi hakkındaki anlaşma muci
c"uklardır. Başvekil muavini ve bahriye hince Almanlar tarafından salıver=lmiş 
nazırı amiral Sake11enn harbiye nazırı olan İngiltercmin eski Brüksel el<;isi B. 
B. Dimilıakaki havn nazın general So- Olifan ile elçilik memurlarından 12 si 
folk deniz ticaret müsteşarı B. T eova- buraya gelmişlerdir. Bunların arasında 
nad~ bu zevat da orta §llrkta buluna· mcmurlarlll aileleri efradından iki ka-
caklardır. J dm ve iki çocuk ta vardır. 

~ rik teU~ri 
§ - -·- ıııı· § Ankara, 29 (~.A) - ReisicÜ0:11ııt 
§rumuz İsmet Inönü, doğurnlarcli51' 
§ yıldönüınü münasebetiyle kcJ1 \" 
§ne İngiltere krnlı altıncı Co~fıt'' 
S Danimarka kralı Krist:yan t b" 
S dan gönderilmiş olan tebrik ,.c ıı1',. 
~dilek telgraflarına tcşekktirle ıJl 

~~~~~~~~· 


