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• "-erc:iJcrin Sovyetler birliğine kar· 
......_~ •Ha(lılar• seferine. Fa~st 

ltalvanlar mü
L im So,'vet kıt· 

Ballıkta bir kro-
vazör ve iki des• 
troyer babrdch 

.. 
~luiumm i$tiraki, şimdiye ka- Sooy~ - Almmı harbmdn bir mtiba 
iL_ .... holik mahiyette kalmıştır_ B. ----------------------------- alarını imha etti LOllDRAYA GORE ~in B. Bitlerle müliatmün lstanbulda bu ilkbaharda 
..; lnütbiş insan zayiatına mal olan ,c 2 J O 8/ L J J )f d k• ~-a.elUsc.mli saftŞÜI, italV11nlann da aJOV yetlerın 011· Ş2"8 8 10 8 1 
~kan bo~ı.nnı ödemeğe davet • • d 1 l.. cJ • 
~;:.::_ -::,:-ı:;ı·;.oı!!::! "fstanbu) Sana yu,, a İ e nav%ı :ıaptedit ' ülkelerde yeni 

Rua mulıouemet gap. 
retleri takip ediliyor 

~ bir mahallinde yapılan büyük Berlln. SO (A.A) _ Alman tebliği: d 
1 

Ma..kova, 30 (A.A) - Sovyet trWIJk 
~ l'eaninde, Rusyaya sevkedilmek be • k ı kt Dinyeperin doğusunda harekAtta bulu- İ 81D ar 29 • 30 gecesi kıtalanmız bUtüu ..... ~ huırJannu, olan zırhlı kuvvetle- ır sergı uru aca ır nıan halyan kıtalan milh~ Sovyet k,_ boyunca dUşmanla çarpı~akta ""-...::;.fıinde hazır bulunduğu da söy- talarmı imha ederek binlel'Ce esir almış- etmişlerdir. Tebliğ Baltık de~ n-
~ ... o '6nden beri. balyadan Ruıı- lardır. Doğu cephesinin şimal bölgesin- B. Eden'i n ,.,_k mil- ku bulan çarpışmada batınlan A1mlıiııl ~ Be Dlilutar kuvvet 2önderiJdiği, ba de biT piyade tUmenl şiddetle mUdafaa ~ kruvu8rilnUn Kö!n sınıfından 1 1ııla ~ Birllii aleyhindeki ııavasa ne Yüz lira maa!I alıan nrolesöl!' memu•lar •azl· edflen blr düşman mevkime hUeum ede- leıı·oe bir mesaı· • tonluk bir kruvazör olduf'unu, ~ ~ 'ıtlrak ettiii malAm değildir. erd .. a-s-• t--•h ed ..... ._ d 2IO Blok ha lan iki destroyerin sekiz yüzer taalak ~~ika. Afrikada koskMa bir im- !el en ,uu-uu ~ ecen- ~i!l~~:,m vzunu :r.a~ -0-- olduğunu, bir ilçüncU dM.royerla .. ... 
~~k bybetmi$ olan İtalyanlar, latan bul, 30 (T .-leFonla) - mtba- Alman hava teseltkUDeri Harltof böl- Londra, 30 (A..A) - fngiltne Huicl- sara ufradıfmı bildirmiştir Bu ... .... 
.: .. Libya l(fn entti~ededirler_ Garp :mı11111111111111111111111111maa11t1t1""umm1111: harda ,ej,rlmlzde Taksim gazinosu ci- ~nde Lenln'1"8d ve Mor.nansk demlr-- ye Nazın Antonl &len MUnih anlasma- ma l1lı: defa olarak 2!J Eyli'\) geOlll..,. 

~ Ubyada harekata elverişli E }' b • t d E vannda •İstanbul sanavii• ad;vle h1r yolu şebeke.9i U7.erinde tahrip faaliyeti- smın UçUncU yıldXnUmil mllnasebetiyle redilen tebliğde blldırllmiştir. ~~ rclmi$tfr. İntilizlerin, bu : ._a esıs 80 a E sergi açılma11 kararlaşmıttır. Bu aer«i ne dPVam etmhılerdir. Çekoslovakya mllletine bir meajmda Vaşington, 30 (A.A) - Ofi AJmm 
~ I , aylardan beri tahşidat yapa· § ~ lstanbul sanayiini temıil ve ifade f'de- Budapeşte 30 (A.A) _ Macar Ajansı ezcilmle şunlan bildirmiştir: bildiriyor: Ukraynadaki Alman taaft9-1Mı..._''-'1lllllara yeniden ap bir darbe ,§ • § c~lı: manada ve kıymette olıtcalı:, bütün bildlrlyor: ' cIDtltt Çekoslovakyanın gittikçe ar- :zu Rus ordusunun mukavemet Pi""" ~e hanrlandıklan iddia edil: E Bır garnızon daha E büvük sanayi müı-sseselerl bu •ergide Ukraynadıı yapılmakta olan hare'kt>t- tan mukavemetini füfl 1tanunlarla ltır- leri krn!rikanm •iyast mh.hfilleırl ..,.. ~lr. Rusya harbinin dikkati kendı E • / 5 ~eşhlr yapacıı~!"~.dır. )erde müttefik ordular ileri yilrUvU11le- mak için timdi Çekoslovakyaya zalim fından bUyUk alAica ile takip edl ı& ~ tonlamı~ olmamıa rağmen. Al- E fe•/rm O du :: Sergi Altı buy~k pavvonu ihtiva ~de- rlne devam ede~k bu k11vvetlP.rin bir Haydehi göndermi~ir. Haydehin açık tedir. MUmeaiUer meclisi harblJei.. ... 
'- tehdidinin Kafkas yoluyle Orta şar- ı: -- :: cektlr. Bu ser~ının lzml~ fuan ha~, .. lık- kısmı yeni toymıklar ~"~al edPrken di~tt zulmU karşısında Çekoslovakyalılar na- cUmeni reisi Mister Mey raı><>.,.. M-~ ... .ı. tn.tllzlerin Ub- E Londra 30 (A.A) - $imdiye ka- ii: lonna ••••1 olmama" k•n •• geç M.,.,, hlr kunn d• dilsman lruvvriln! .....,,._ sıl horekot etmek kap ettlibd bl10ttk- yük ehemmiyet verilmektedir. -~ı ttesnw• ktemeleri pek nliim-

1
5 dar gelen' haberlere göre Habeşis- E bihaye~"de •f''.'"'19 

Ye kapanmlf olma- daki irtibatlan ke!'lmi!dr. Devam fimfok- Jenlir. Çekler, .. ıu durunu. s.-....,. Mey Amerika Birleşik dev1etlertnla ı.,;. 
~ · llatırlardadır ki. ~ecen !!ftM!. S tanda Ovafki tanıizonunun İngiliz- E !ın; dı~it ;~ıkc(Hktir.t) y.. 1i te olan bu hareketler helrlnnda fimdllik yacatmtzı billyonu..• ı;iltıere w Rusya emrine Ruzvelelaa~ ..:.,-..:~?1 ~en fnıilizlerin Trab· 5 lere teslimi Uzerine '11 subay. 1560 E oı h.-nf -~' 1u•aa f u~ ra "e ma16mat ven1miyt:eektir. • SONU Z INci SAHb'mE - • SONU Z INci SAHIFED8 • ~ ~t.n tlflMmma Abnanla- = . . . = ua a a:ua maa, a an pro esor memur-
~ Rlwl mhi olmmta. Yuna- S er ve 

1450 mastemleb alken esJJ' E lann bu vuifelerden birini aeemeleri ~ 1 = alınmıştır. = hU11USUnda yeni bir karın Vf'rilmiş bu~-.._. -.t':':!.INI !°';'8!,,.':~~n ~=~~- S .Londradasl~i ndildiğ~~,görekg8J'~ E hınmaktadır. Kevfiyet elAkadarlara bil
~-...... aa • : nızonun te ını n en evve.& pe ÇOa. = d' ·ı · t" B la •YJlan yüze IH.lii ~9Xbwbef w.J 0'-• Uh~ j mlkdarda 1talym teçbtzatı tihrip § o~.:k:.~~. un nn 

'~ 4e ~ · S edilmiştir. 1 Oni•enite rekt6rii Ankarada bu iti 
....... llrayı .. a,kıtaaeleıbııe mb· i Teslim prtlan 2'1 Eylillde bnza- § YeUlet nezdinde tetkik etmektedir. 

1L....~"4ta. = lanmıştır. = 
-..~ .... ,eti flyle mahaknne et- ~llHllllllllllllllllllHHHllllllllllllllllHHllllllllll-: 
~dlr: 

....__ ~ Kfyefln ~ mukave-
~ ~ !eshffe anavaffal olama .. Jarsa. 
~~ Almanlar sttratle Done( 
~-•llerlne P(ame•le blmıya
-.....:a.r_...,._m b)llSI a71lan Rostofa 
--~ ~ MHttn Ka~a-
~~rdir. Halbuki Kafkn· 
~ l(ln elNmmlveti wlece 
~ ...... ~·ihtiva~ 

J.,.merika 
hazırlanıyor 

1 RAN 
"Demokraside Ttt
ra k ki,, pr~nsibini 

takip edecek 

Yeni Sah tenki
de taraftar 

Milli Korunma Kanununda 

Ihtikirı önleyici mühi 
tidilit yapılıyor 

naı .......,,..,. flOllllQona, IHla -~ • 
lefllePI tdldlı eaı.. 

Anbra. '30 CT•lefonla) - Milli x~ • 
~ _ ........... x.Aasya. .,.... 
~ ......... ... Orta $81' .. (i-
~ ....... J,011ann1 kontrol eder 
~ Kafbqa711 hllrhn olurhlrse. 
~ haind,..tfnba kDWI mesa"besba
~ llmn eDedne nclnnek ......_ 
C ~ d111'İtuı41aa tn-. Sariyeye S'•I'. U,.leee lran. Irak. Su
~ Pot.tin, Maverayı Erdün, Mı-

Denizleri Nazizm'in 
t~hdidinden kur~ 

tar~cağı~ diyorlar 
nmma kanununda y.plMek tadilatl!~=~~S1~~===~!!i haklandUl bazırbklar tammnlannuştır _ 

Bazı bddsarlum 0 P• Yapalacak tadillt fU noktalarda toplam. SON DAKIB'tl 
derplf olwaayor.. ~ :_ n.vletbı her hangi blr maddeye • ••••••••••• 

lııi..._ '- .. tta Suu«li Arabistana, yani 
~ Arap clttnvasa. Alman isti
~ 1llerm lnralnlabntr. Diier ta
~ lıuıflfz fmpantol'miu. en mnı
~ tehlllı;eJerle Jrar91ı..abmr. HülMa. 
~~ mUdafaasa ln~lbltt naat· 
~ """"" ve fm11U1ttorluk yolları· 

:!~....nyle sıln uluya a1alutdar
~......._ .lolayıdır Jd. ırenenl Vavel 
~ a.. bmancl•larivle ~ 
...... f<aftf.aAfUftD mldafUSI :meeeJe

llS&il6'tlr. 

~NU 2. ~d .~ARIFl'D~ • 

ın.utereye yardan lld 
misli artacak 

Portamuht, 30 (A.A) - Matbuat 
konferanaında Amerika bahriye nazın 
albay Knoka Amerikanın harbe girip 
girmiyeceiine dair aorulan bir ıuale fU 
cevabı vermlıtir: 

cBu bizim elimizde dejildir. 
bir kimsenin elindedir.> 

Bermuda adalanndaki yeni deniz 
ÜISÜnÜ tef titten dönmekte olan nazır 
Porumouhtaki deniz tezglhlannı da 
gezmittir. • 

Vafington. 30 (A.A) - Ruzveltin 
bugün Haydparktan Va9insttona döndü
iü haber Yerilmektedir. Ruzvelt, bita-

• SONU ! tNct SAHiFEDE • 

Marepl Vorofilof 
•• 
l 1çl~r konf~ransı 

Müstacel karar· 
lara varmak 

i·zeredir 
Mare$81 Voroş•ıoı ta 

konferansta hazar 
bvlundu-~ 

Londra. 30 ( A.A) - Royterin Mos
kova mi,izakerlerini taltlp eden muhabi
ri bildiriyor: 

MUzakerc1erin mutlak müstaceliveti 
Leningradden buraya gelen Voroşilo
fun huzuriyle tezahür etm1ş bulunuyo~
du. Mareşal çok ne!l'eli görünml"kte idı. 
Komitelerde murahhaslann görüşecek
leri meselelP.r kavde del!er. Bir ia~e. ~o
mitesi yoktur, çünkü Sovyetler birlı~ın
de gıda maddeleri noksanı hissedilmiş 
değildir. Sovvl"tler birliğine üç yoldnn 
yapılacak nakliyatın teşkilatlandırılm~-
91 görü,ülen f'n mühim mevzulan te•kıl 
etmektedir. Bununla bt>raber Sovyetle
re müstacelen teıılim edilecek harp mal
zemesiyle iptidai maddeler doğrudan 
doğruya yapılacak yar~ımlar Rusları en 
çok alnkadar etmcktedır. 

Moskova. 30 (A.A) - Burada top
lanmakta olan üçler konferan~ında ln
t-iltereyi temsil eden Lord Biverbruk 
basın mümessillt-rine apğıdaki beya-
natta bulunmu~tur: .. " 

c Amerikalı dostlsnm·'"' karfl buyuk 
borcumuz vşrdır. Muhar~b~ meyd~n~
rındaki vııziyetimizin iyili~inl buyuk 

_ SONU i CNcO SABlFEDB -

Londra, 30 (A.A) - De71i Telsnf el koyma kararma muhalif hareket ette. 
cuetalnln Tahran muhabirine ~yanat· rek elinde mevcut istihsal maddeler!ni D. Corcil mühim 
ta bulunan yeni lran .. 1u dem1"ır ki: devlete haber vemıiyen ve teslim etmi- il 

cMemleketln iatikbali hakkında cfü.. yenler hakkında cezaı mUeyyideler ilA
şOncelerim p lld kelime ile hUJAsa edl- vesi demiş edilmiştir. 
Jebilir: 2 _ icar mukaveleleri hl1Afma hal"e-

cDemokrulde teTalli.> ket eden mUlk sahipleri hakkında eezaf 
MiJlet bazen hükümeti tenkit etmeii -.ı..1-ı t--1't edilmektedir SO U-

..a.... biJ iradesini dil mUe,. ,..~ er qul • 

~ ~mun etae e. w .- radan beslamak Ozere R•Yri menlrulnn Londra, 30 (A.A) - İngiliı. ı.c:ı 1 R == •izhar etmek fırsatına mUW bir aenelik tutamla kadar ceza alına- Vlnston Çörçil bir milyar •lw' ... 

beyanatta 
bulundu 

Yeni İran telnnm bu beyanah Lon. eaktlr. İhtilrAr 1 h8kkmda cezat yeni bir kredi talebim~ .... 
drada memnuniyetle kartılanı:n.ıtttr. Şu 3 - deler te!:j~flmektedir.. Ka- lAmentoda apiıdaki beyanatta ....._ 
cihet te ehemmiyetle taydedıll)'or ki mileyyi kdir lahi . mu$tur : 
lran ldareaindeld bu deiitiklik mOtte: nunda hlkime g~iş ta 58 • yeti G~ haziranda nazırlarm •• aue-
fiklerin azimli hareketi neticainde esin verilerek muhtekirler hakkındaki ceza$ tin siyaseti hakkında mk mk .., ....... 
.-ıhın l.tlfa etmeai üzerine hasıl olmut- hUkUmler arttınlrruttır. . . bulunmasına w harp vaziyeti •llfwla 
tur. Kanunda yapılacak dığer tad:llt, hep her vak.it izahat vermesine taraftn ol-

Tahran, 30 (A.A) - Hükümetin ceza! hUkUmlerin teşdidine aittir. madılum MSylemiştim. Bu beyaadma 
kambiyoyu yeni aniyeainde muhafaza * islerimlz hakkında dilşmanm 1* a;I 
etmek ~cin henüz bir ka~ vermedi~ ve ViJAyet fiat milralcabe komisyonp. elde etmesine hizmet edeceii 1w 1 '"'· 
bu meseleyi lngiliz malcamlariyle müze- dUn vali muavini B. Ekrem Yalcınkaya- deyim. 
kere etmekte olduiu DD edilmektedir. _ SONU 4 'CNcC .SAHIHDE - ParlAmentonun şuna nazan .wı I' i 

. '"°""U 2 tNct SAHiFEDE • celbederim ki FjtJer yedi aydm 1-1 
Almanyanın vuiyeti ve kendi :al)9dıilt 
hakkında hl~ b!r şey söylememılı911r. 

Hitlerln gec;en kAnunusani~e W ...._ 
harda söyledikleri bizim içın ... ı.:,
dalı olmuştur. Hitler : •Marl,,. .._ 
aylannda dil$manm hiç bir zamm ..... 
lemediği tarzda b'r de1?"iz harbi ....,._ 
caktır• demisti. Filhakika AJmmJar Jn. 
~ seyrUsefainine karşı gittikçe ...._ 
fazla tayyareler ve denizaltılar kalle
mıslardır. Fakat zamanında •Jdalmrm 
tedbirler ~k mesut neticeler ~. 
Şunu söylemel!)•im ki temmuz, ....... 
ve eylül aylan içinde müttefik w lıita
raf ticaret gemilerinin kayıplan m... 
mayuı ve haziran aylanndaki ~ 
mızın yalnız Uçte biri kadardır. 

Ayni müddet zarfında düşm• ..,... 
sefainine verilen kayıplar vu'kandıa ,_. 
ret ettiğimiz müddet zarfındaki b7.
lannın bir buçuk mislidir. Bizim lmyıp
Janmızın Uçte bire düşmesine nnabWI 
düşmamn kayılllan yüzde elli '".tı'!;l. 
mıştır. Bu mUh'm neticeler bme 
programımıZl daha bUyUk milqlılıla tım• 
zlm imkA.nını vennektedir. 

-· -·- _...., -



Avrupa harbi karşısında 

' a a ' 
IJir lsviçre µ-azetesi 1ihv~r ve lngil

karşısı nrla 'riirkiyenin tere harhi 
durun1unu anlatıyor 

• • • af a. 
e et ir 

n ı 

• r 

' ?!iZ! 

'Onited Prc5sin -:!ün Ank ıradan biliir- (Almnn ve Tii• kive kal"'tlıklı olaralc 
dilfine g"rc-, halkta ıt innt'n c(lneo n'1:ın vekrli~erinin mülk~ t.ımmrivetinin taar 
bir rnh:ıtlık h~cj "ÖnHüvor VC' TiHdve- nızdan macıı•nivetini ve d ,;.rud?n a .. -
nin önUmüzdPki ltıo:ta hnT"':t~ uzak k:ı- rııva VPVll bllvıı.,ıta d·~cwr fAr"'f al"\ l,;nı
la"aüı ktıvvC'tle tah~ın e•i"livormıu: R•ı TT''"t0 v <.-ci\.ı t<.-dbir ıı1rrar.1a ~ ı t<> •hlı'H 
l"ikhinliğin sebeb nl 'irnştırmak fvadrılı ('derlrr.) Faka! ya Y:.ınan harl>in~· ol 
olur. dııliu ı:(hi A 1m .. nv· VPrlnP tt .. 1vn il~ 1' 1 

fnrriltere bu nikb•nliği TUrkivc- ilC' etımu yaocırc:ı! M h\•c>r b'rW•i b -~,.,. 
p ·lac;mıyor ltalv.-n mncımun h .. rpknt- f'rl;J.,,j .. ro~ı ... ;vl<> mM d:ınn cıkarsa 1 Bi7 
lerinıirn, 1nrrill l'f'de Miltverin C"'n 'k- hnnu dn mfirnH•n ı:t>\MTllivonız GPı-: 
kale hakkında fer.a hsnvvm·hın oldul!u Mihvı:>rin rnllrnkiin o\ilu~ kflıfor <'?h" 1r 
fstldlfıl rdiJmPk istt'nlvnr. Fakat. U'"llU- Rn<-v..,nın K f'kas - Hazı:-r h~lfYP<ıind ... k; 
m1 hnrptt' Gel'\x.~u •ıfıdi ·u:inıie-n ni':n- pPtroll rE' {'l'İ<:m <;l bu ha~f{'ld t'O\ vük
di:iine göre, Çan ~kkllle b.,lf;ızı rliirıvcı •<>k mPrtfa!'lti •\r~.aqm lanrl·r FaP..,t mii· 
deni7fprinin M'1 mı·thrcı v~tlPrftırl">TI bf- him aqkfı.ri Türk kuvvPt] 0 .. ivle d1ı:.,,an 
ric:idir. BilhMSa <' .. ki f'lailiı tPb1inl<>Tinde o1arak bıına eric:•r k ic:te'11Pk 1nailt"l'P 
Mataban öntmnd.? ve dil".., ... ypr-1Prit" h"- ;,..;n oldu&u gibi A)m"lnva i<'in d-. fPhli
men he'l'nen famamen imho:ı enildini hil- k 1i hir ]{nm~r.Jır M ihv<>r; nf"frol mın
dirilen ttnlya filo unun bo~ 71tın zorla- hkac;ına ıı~tiirPn noM1al vol-' Od"'ia Vf' 
mak zannı altınd'l bulund•:n1l!n:ıq hflv- Kırım Uzerinden gecPr. FbPT hu yn~ 
rete şayandır. B•ı harptP. bir n°vl .. tfn Of'('ilJTIPC:i mümkilnc:o Tür'..lrri rl iiCl"f'P"' 
k ndl ni)•etlerinl ilk iincP h"'c:'ka hir rlPV- rtmP'l'lln lı; .. ,,..,.,u vnktur Gnt'm"'k imkrı
lE"te l-nat tml'Sine colı: d..{11]ar sahit ol- nı yokı;a. Trirk hPrbi e1~te lii71ı"leı.t' 
duk. Onun i~indir ki. Türk,.ven'n fnnlli? h;,. kuvvet ic:rnfı olur B•ı hıırhın k::ı .. n
r lo~unclan Mıdişe etmıMıi :ınhıoeıl.,l)ilirdi nılma!l irnkAnı h'1e nlcıa b:ı ;!nida Ö71P. 
E~kl Amerikan Am'r<>li Stirlin .. in vaz- n •n 'Ol"trol s;ı'l,1lan bir vangın yerin" 
dı~ı bir makalede tn ,;ı; .. ı ~ hemf"tl ·ca- ÇP""Hmic; olurdu 
nnkkaleye hikumıı t rik etmesi bım:ı 'R"vlPcP muhl'kknk olm"cıa ~ .. hı bil 
fn7'mam eylemektf'dir yiilc hfr ihtim Tie A ,lr;ır,ı ~:m Tirkh•P 

Her şeye ra~m"tl biz İnt!ilizl rin te- nin h'1rpfPn m::ıc:urı bfarn1rına d.,ır d'•· 
cavUz nivetleri ot:htP.unn ihHmal vermi- vtı1dlı~ı hll.:ıiıilPn ftm;n.,n· ve,;n;ı .. lw1 

yonız. Gl"rcl Tiirkivrvf' b..1&a7lardn }ı~- mn~ notirp,.ine varılal-ilir ftrı a'lılı>n lir' 
kimlyet hakkmı yenirll"n verpn 193!l dıovl.,Hn bol't"l71~l'~ teC11vU .. t1° mmr-.11+ 
Mnntrö bof!rı7.lor k'>nfcır-m.sınd"n hE'ri tar ol,....nmao:;ıf'rlan ziv?rl" bu ıııes0lt>(l" 
Tilrkiyenin dPniz 1arafmdnn bir hfü·u- a111l mlihim o,!ln ~mil Tiirlı'ivPnln b;t ... 
ma kaMt kat'i surrtte <'mnivM altımı al- "n"·k a~1•urlttl' Bu •le; ha'"" ~->nocl 1•n·
mnk kin lazım l!e]m T:lma,.. vt"" V"'"ıtal~n fmrlı:ı Tiirlrivrnin hAftı haN'k0 •:nd,, .. 
bulup bulmadıl'!ını bll~lvrııı.ız FdPt' za- böv1e bir ıı"M'Unım k•·vvet1.,. rn°vMıt nl
yiattan Urkülmeı<:e, boO-Mt:tr bır>Jkf 7nr- dtıi'tu i~Hlil nlunahilir. Tür1.-1er f><"0

" 

lımabilir. Fakat Asva fare.frndan Türk- hrırbr (1İr<>rrk civac:i hvdalar Pln .. efm<>l· 
Ierin ve Avrupa tnr.afmdan da Almanla- is+esa1rırdi s·rrwı""" kndn.r ellerine pelr 
rın tazyiki allınd:. ln;t:Jter0 nin hodaz.ları ('.0

1' '·~at f1°<'mirti 
karadan cldı> tııtrıı.,ilr.ıesi h:ımh.,.,lı:a vr M;lıvPr. T'ir'dv• vı:> Bt'lhın b;..l:r,;nİ" 
f!tılip ihtimalle M"Vt:bı mt'tır· bi nne•<>l<>- bir mti<11 o\"l'Rk Yun:m;ırtıın vP Ytı"n" 
dir. tn~iltere. Tiirkiy•nin -1nf1nı ohn bi- la\rvad:ıld hii "u..,,lprı :]p hu Pil-ıi f·~:ı •l ıı,. 
taraflık arı.uc;una inandı"Tı miiddet('e VPrmic; "1-ıhilirrli fnoilt 0 re ic:e Tr,ı1r ~,,_ 
böyle bir kulT'ar oyunuM rilr'Pt etmesi- rive ve fr:ın:ı vaptıi"ı hilC"tınıl"rh 'ri\ .. }i 
nln sPbebi nnlasdnmaz. M ·itlt"fik Rusva v~y,. 2'-"'t f•r<>ah venniıtflr Fer iki h:ıl. 
ile irtibatı tn iltttevf bu a:-ı:ıda tran Ü7e- da r1° TiirkivP. müıtpfl\ vE'ya yıılr· .. 
rinden bu hamte ~nu Pd'l<>n ni!;bette ,:ı,,.,fl:ınn•n 1Phine hRr<>kPte Pı><'m"'rtı 
temin etmiştir. M ıam ~fi fnailtere bu in- Tiirlciyenin hitrrraf olmak v<> kalrn?lc fı:
kic:afı kısmen memntıniyet klc:men de todi<ri acikı\rchr Bu kuvvPtli a'l'711mın 
Ü7.iintU ilt> takip Ptm:;-ktedir. Bövlelikle suun1 her ~Pyden 1ivade hııailn p .. ı,."' .. :ı
Ruslar zaten istrnmiyecek kndar çok r1a r'\ldm o1~n ihdnıını ı:ır.lntır TUrt-ln 
Hint Okyanusuna ynklılc;mıc; bulunuvor- hiç Mr :ıı:aman sinir 1Mı ı?ö-tPrmPmiı:lor
lıır. Lüwmsuz yere Akden:7in bo~7. ka- dir. Ve bunun icindir ki. r11vfi'lkil .n.,: .. 
pısmı Ru..c:ların emrine vermek fnt"11iz- l>arh;.,.,, rT'ukııvPrr.et etmic:Jpr<tlr. B0ltrı 
ler icin pPk cazip bir sev .lmasa ~erek- dl' h:ılrlı ohrak ht. harhtn nc:'lr<>ri. "'"•n .. ~ 
tir Sn halde nll'in 1 ter b!"'1ttz. f ttt krr• c:ıvrı-t1erinc1"n 1ivnrl". iHi.;_adi h 0 rl 0 fl"r· 
mızı Car zamanlarmd11 bbnbula ve Ak· olclııttunu kabnl edivorlnr Rn-lı>Tlt>•t" 
deniı; kn"'5ı iştiyakındnn vaz J?rcmive- mul..,hirimi7in dün i1.:ıh etn•;c; old,,<fu f'i. 
cek olan Rusların rehine o'arak Tiirl<le- hi Tiirldve ihraratı iki m•ı'1:ı"1n f<ı?"1>fır
rln emin bo~az bekcilıP,ini ihlaJ etmeli? rla mükPmmel ; .. ine yarı~nlıiJir Fnkn' 

ln?.ilizleTin Türklere karı:;ı tanmız nt- kim kendini mfid,,fa::ıyn k"clir bir m<>ro
yetlnrinden. imkan vı>va i:n~nsı7.Jıbına leketten m'.11 nlmnk ic;tPro0 onu asker~ 
~<:aret ettikten sonra Mıhvrr devletlrrl-b __ ak_ı_m_d_a_n_ra_h_a_t_h_:_ra_k_m_a_Iı_rl_ır ___ _ 
ne g 0 1Plim. Boğnzhrn bir Alman tecavü
zU daha hPnUz milrPlrkPbi kunımıwın 
1816/1941 Alman - Tilrk muaheoPc;inin 
birinci maddesini ihınl edı.'rclL Birinci 
maddenin metni şudur: 

Amerika hazırlanr vo1 

-- RASTARAFI 1 iNCl SAHİFEDE -
rnO•k konunu ticaTet 2emilerinin silnh-

9~ ~R lımdınlmnsmıı şimdiki h ide mÜ!aad,. 
§ 1 g nlmad•";ından bu ~t>l"f'ileri siliıhlannır&-
§ ayyare 8 bilmf'k kin kabul edilec.-ck en ivi hattl 
§ R harrkrt hakkmda halk ile bir göriişme-
H • de hulunmııstur. 
8 ıı eması 1 Konr.Te lideı-le-rl de hn meseleyi ya-

l rın müzakeTe f'rle-cf"kle-rdir. 
• • 'J': 3G - 46 • •• Vaşington, 30 (A.A) Kordf'l 

S 2 fo~ımevvcl 9~1 pcr~?mbe glinun· § Hull pazetccilr-r toplantıSlnda bitarıın.k 
§drn ıhharc~ yem mevsı~ ~ıyor. H kanunlarının fü:asındnn zivr.de tadiline 
§ Sayın İı:m~r hnlkınn nuııdclcrı:z.. . tarr.ftar oldt.!ğıınu ııövlı-miştir. 
l\ Bu sene aınemn~ ~ok kıymetlı Vaşinrton, 30 (AA) - Amı-rika" 

ifilimler bulmuş ve angaje etmiştir. ayan rel!!f de-mokrat M..,k Knn,.lli rod-
HER HAFTA iki komple program ıyod.,L-i hft,.besinde şunları sövll'mİl'ltir: 

8 takdim ,,]unacak, seyırdlerin bir bi cBitnraOık kanunu kaldırılmalıdır 
S !etle !ki filim gönı1ck hakkı olacaktll' Amerika S?ef"il•.,.i istedikleri yelrere ser-
8 YARIN matinelerden itibaren ba'Y b•~t ... e J?İtnıt-lidirlcr.> 
Slı.vacak olan bu twftanın program- Ni Hatip Almanyayı Amerik11 kıf aın Ü7e-
8 larmda.. rinde tnarruz emelleri besleme-kle itti-
R 2 SÜPER Fİi il\1 niRDEN 1 ham l"t.,,iş ve şunları ilnve etmistir: 
§ 1 inci PROGR/\ 1 : § cödünç vrrme ve kiTBlama kanunfü· 
8 Dilher artist MAGDA SÇHEIN f n(?iltereve l".Önde-rdii!imiz mi' 1 .. ,.me Bri-
R DI~R'in temsil etli~ hihiik VİYA· N bnya ad~lnnna varmalıdır. Bu olmn· 
~ NA OPERETL ııa Aml'"ilranın lngiltereye yardımınm R mrnası kalmaz.> 
§ A k Va lngton. 30 (A.Al - Amerika 
~ "t 8 car 1 ziraat nazm Menfi.,te unup çiftrlll'rinl' 
8~ ~f"yanatta bulunarak §Unlan söylemiş-

Eğlt!nccli. ne eli, knhlmhalı, Al· tır: 
8 mnnra ı>rkılı fılim.. «lnviltı-reve geçen sene yanm mi1vAr 
S 2 inci PROGRAM: dolaT d•ğerinde en:ak vöndl'?dık. Önü-
~ İSVECLf yıldız stGRfD CURfE- § miizd·kl Sf'ne ic;im-fe bir milvar dolar
:in1nVİCTOR MC. LACLEN ve BA- N dr.n Fazla f'TVk nlacak ve lnM1terl'v,. 
§siL RATHBONE ile temsil ettiği aörıd,.recf"viz. Hiılrri mııö)up etmek içir 
§ l1 l\merilca üzerine d~en hev sevi vapmıı-

1 
• '-- O lıdır. Her yirmi b~ sen,.de bir d,.fa bi7-
J 0 1 1 iZi § rle-n bu kahil ff"dı>lciırlıklnr bcklem•k 

B .. ::k ns'· ma- .. .. ~ fnzb olur. Yalnız harbı değil sulhü dn u ıı u ~ ..... ra ve scrgırzc-ı;, L • 1 (l f"f • 1 k J L l • >;:Ur lllTa 1m.• o ı mı ru ınuvnz $3r ·ı ar l'Um:.ıa i1r u 7i · M f' t d·- b' 

~ 
. °' rnet nnnn yıne en ı~ e q;er il 

ve mre.. ı'- -" t " J • • rm .1<nnnn $UT' "" •oy eml!ltır: 
8 SEANSLAR : . § •Oe"fz],.?i ı ,. .. rzmin t•hdid'nden kıs-
§ MAC' AR ASKI · 2 - 5 - 8 § "lfl'"l l:urt"lrd!k. Biz vazifemizi tamlama-
~ Rf O YrLDIZI : 3 30 - 6.30 - 9 .. 10 N dan denizler tamamen s•rbest oJamıya
~lO""'~.r..Q".-c;cr.rJ:r~.r.r.Gr.r.,.Q"".r.,.Q"".,.Q""J~ cnktı r .> 

YF. 
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ee •• 
lt 

• 
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Mensıu~at fahrikaları 

tt>ftiş t"diliyor 

S::ınıwi umum müdürü B. Reşat Be
ner ref"k tinde samwi trtk k heveti aza
'Jınd,., B. Tarık olduğu halde fehrimize 
.,etmiştir. 

Snnnyi umum mi.idtirü şehrimizde-ki 
"ll"n'luca t fabrikalarında umumi ve ~a
"llil mahiyt'ttr tetkikata baslamıcıtır. 

lkti~at vt'k'llt'ti mnmul!ltın hnlka da
"" ivi bir şı-kilde Vt> buqünkti pivacındnn 
+•ha ur.uz olnrak tevzi edilml"sini te
-nfn m"ll·•ndivJ .. mf"nsucat fabrikı-lannda 
ır .. ,..,.,j h!T tl"tkike karar Vt>rmiııtir. 

Rir k r P'iin chha ş•hrim;7,.ı .. kııh('Ak 
"!An B Rı-~at Bı-ner burad,.ki ff'tkika
•ının nrtı ..... Jt>ri"i bir rapor halinde ve
',iılete bildirecektir. 

-------
Gaz ihti vac111a karşı 

.... • r • rz 

Okul ihtiyacı temin ediliyor 

o 

e a e 
2 le e alı 

Ti fıilB rta fı 1 na acdıta Jı 1 n dno t !e e ·ç;n 
31eni b5 "" e ·ı~ve e !ld· •• 

Maarif idar~inden ı:r !e verilC'n maJQ. C'dilmi'J ve maarif vekaletinden de tesi" 
mata göre. İzmir ilk okullarında bu sc- tahc:isatı i tenmic:tir. 
ne, Buca hnnc olmak üzere, 16.760 tale- Maarif müdürlüğü bu sene tnleben1n 
be okumaktndır. fzmırde mevcut 32 ilk nakil vm;ıtalarınn mnhsus pa<;0 işini de 
okulun yalnız birinci sınıfına bu yıl cok pratik ve güzel bir şekilde halle 
420Q grnç kaydolmuştur. muvaffak olmustur. 

Tilkilik orta okulundan 400 talebenin Ta1cbe paso icin tramvny, otobüs, şi-
açıkta kaldığını yazmıştık. Okullarmıı- mendıfer ve banlivo vapur Jdarelt'rine 
zın her noksanını gidermek icin humma milrnc:mtten kurtıırılm~hr. Pnsolnrı 
li bir foalivel göstereıı mnarif müdüı İ· Mnarif müdüriyet! temin edecek ve ih
veli bu talebe ic·n de bir bina tedariki- tivaı.-ı olanlara verc-cektir. Pasolar için 
ne muvaffak olmuştur. Yeni subenın sı- 23 kuruc: dam~a pulu ve beş kuruş ta 
rn ihtiyacı diğt'r mekteplerden temin paso lx-cleli alınacaktır. 
~-,.~.r~..r~..r...::~ ---'=""~b~ ...... ~~J.:1:7. 

1 nci r Vf" r 1.ii m listesi 1\ us~"i lt>ri n oruç 

b.~k leui yor ba vranıı 
- --0--

Harice son yapılan üzüm ve incir sa
t1<1larına nit tüccarlar nrn!llındaki t"vzi 
listı-cl hazırlanml!ı ve tasdik icin ticaret 
v"külrtine yöndeTilmi tir. Vekalette-n 

~ 

da re 
rcl 

• P'dinc.e derhal bu emtianın işlenme fa
aliyetine geçilecektir. 

Bugün Musevilerin (Yom Kipur) adı 
verilen oruç bııvramıdır. Museviler bu 
bayram münasebı-tiyle dün nkşam sina
~oulara girmislerdir. Bayramları bu ak
,am nihayet bulacaktır. 

-----
r 

IO 

vWyct trlnre heyt>ti emrin" 
-n:i}halcat ve köyll'r ihtiyacı için mühim 
'"Yliktarda gaz P'f"lmictir. P,.k yakmdo 
-:laha mühim mi~tardn yı-rıi petrol gel
ınt>~İnf" intizar edilme-ktedir. 

Parti emriııe peJen gaz tevziatına 
hıışlanm-r.>trr. Mülhakat ihtiyacını kar~ı
l'lrruık kin gönderilen bu gaz partisin
den. merkezde dektrik olmıyan semt
lere d~ tC'vzi edilmek için bir mikdn.ı 
ayrılncakt.ır. 

Kız lisesi 111 lid iirlü
ğüne tayin edildi 

-0-

fzmir kız lisesi müdiirlüğüne Bn. Ve
dide Karadayınm tnyin erlildiği me-m
nuniyf'tle ö~renilmiştir. Bn. Vedide 
vüksC'k tnhı;ilini Amerikada ikmnl el
mi5 df'ğcrH bir ki.iltiircUdiir. Yeni va
zifesinde muvaffak olmasını dileriz. 

* lstnnbut ünivuı>i•esine bıı:;lı dil kur-
cu mezu111 nndıın Bn. Sara Fıratlı 17.miT 
bz muıılllm mektebini', Bn. MelÔ\hRt 
l\khisarlı kız lisesine. Rn. Tiirkun Belli 
f7mfT kız sanat okt )una. Bn. Tahire 
iplikçi ticuet mektebi öğretmenliğine 
•ıı.yin edilmişlerdir. 

A 
!!~ Ol ~'An"'lln ,, -
&?'(?ama kn7.:l<nnm K07.ak nahiv~ ile 

rnerkeze haı:tlı İncecikler köyünün Pa~ 
"'f'c:mesi mevkilnde bir orman yanJ?ın• 
"ıkmıs. söndürlilmesi fçln l!zım gelen 
•edbirler alınmıştır. ---

G'!!'!n~~!4 .. C!~!?n!e!t 
fcel mebusu BB. Ahmet Ovacık, Ni~

tle mebuc;u Hazım Teoeyaran, Ay<lın 
mebusu Na7.ml Topcuoğlu ve İstanbul 
.. mnivt't müdilr muavini Salfıhettin Ars
lnn Korkut sclırim1ze J!Clmişlerdir .. Ay
dın mebusu B. Şnkir Şener Sökeye git· 
miştir. 

------
ZABITADA 

!'!!!~.,.~ _ a ~~~!"!,, ·z!:~ 
Annfortn1ar cnddc•inde Hıtsan oğlu 

Lütfü hhv~inde ocaklıi'!ın Ü:Z.r-•·hıde ta
van 'Vnzife!Olni görmek Ü7.ere 80 sııınti
metre ozunlulı: ve geni!lliğinde Türk 
bnvrı:funr ortaııından dvilenmek sure
tiyle Jn.Tian•ldı-ı görülmüş ve bu hür
metsizlikte bulun n kahveci tutulmuş
tur. 

l;'!P!~'?~!.ıg !.·~·ft,!!m!~w• 
Taşçılar kinde Ali o;lu lzz .. t bir mü

nakasa yü?'ündcn Abdullah oi!lu Dursu
nu c~gellc başından yaralamı tır. 

!: 1ır;:-:enf' ! ~ ''t'.?'I'!~ "'?!'4"-!C: 
Kcç,.cilcrde bltoa;annda Halil ~srhı 

~;ikrü bir atl!'madan l'Onra Kedri oğlu 
"1mivi yumrukla kaşından yaralamış ve 
•utulmu~ur. 

- ~!:!? ,,.,,~~I.?~~~ _ i 
Ke('ecil~rde Mustafa oğlu Alinin üze

rinde bir bıçak bulunmuş ve müsadere 
">lı::nmu$tur. 

1 _ '!~ - !_ !IA !l 
"I 1f' A 191~ ---- --- . ----~· 

Tire 1rnzasından Hüseyin oğlu Musta(n 
'<ancalrnın KemAloaşnnın Annutlu kö-

n,.den Ahmet Akce kızı 15 ya~dn 
'3cd'a Akçavı lcaçırdıfu. kızm ehevevnl 
•anıfından şikayet edilmiş oldağundan 
yakalanmı~tır. 

----
menstılilı !·o!lar §aa!i· 

1•c~• A ,,,,.,_ .n.;rıı• •A• 
' · -... t':.61- .. -. ---· ~- ;,,,;Ul:.J-.. 

Vilayc-t turic:tik yolları incıaatı hı7.l:ı 
rlevnm rtmelttedir .. Ilornovn turistik yo 
lu vakında ikmal cdilecektır. 
Bavraklı parkı:> kımıı da vaktnd:l mP7· 

baha\•a ula~acafu ,zibi Bavraklı - Nn1di-l 
ken kıqflın•n na katranlanmasına de
vam edilmektedir. 
K:ırsıyaka - Bostanlı kısmının beton 

olarak incıno:;ına bac:Janmıc:tır. Kfıfi mık 
darda cimento temin edildi2ifodt'n yolun 
en k•""'I bir uımanda inşasına gayret cdi 
le<'<'kt:r. 

Vnli B. Fuad Tul~:ıl, cliin muhtrlif 
verlerdeki turistik yol insaatlarını tef
tis edC'rC'k insaatın ı::üratle ikmali için 
alakadarlara direktiOer vermiştir. 

-----
Emnivet miidiiriiıniiz 

fi(' 
Se-hriml7. l'mnivet miidürü R. ~r.irlin 

lstanbul onli~ mektebi miidiirlü~iine 
tııvin t-dildi~i ö<Pr,.nilmi~tir. Yerine em
nivrt umum müdürlü<!ii fü;üncü şube 
m;:.ı;;,.ü B. Mitat 9rlecektir. 

Eski f'mnlv~t müdür mmıvtnl B. Atıf 
Afsin ~;il•vman ~mniv,.t amir)i~ine ta
vln edilmiştir. Y l'ni adli kısım TPİ .. İnin 
bw•ünlerde gelmesine intizar edilmek
tedir. 

~-~~- ... ,. ..... ,.~,,,,.,. 
Jı ~•a....,11 .... 11• UliW'.' _-- ... .,,,~ ...... 

Kccecilerde C'in !!okağınrlrı hir evdt' 
Haydar kar151 Snbrive ve Sabctav km 
Re~-nnnın çamac;ır yıknmak kin vaktık
Jnn atec;tl'tl ocak vamnrl::ıki tahtalar atcc; 
almıs. fakat etrnftnn yctişilerck ı söndü
rülmü-ştür. 

------
Av ·; lf •• 

l::ı·-~ ..... t'Z 
,~Pm~"':!-:n l!a:;van 
!•'!?M~ _ ~~ııc .. r·1accıı 
Ziraat vC'knlt'ti t!'c:kilatına ve valilik

tt're bir famim vnnnrak d::1ha simdid"n 
havvan vemi tt>rlnrik e<lilmec;ini ve kıc 
:,..inrlc hnvv:m öli'miine- ve lü:.~umsuz ke· 
.;imlerin önüne ıte<'ilmec:ini. hayvan '-'l'· 
mi tecbriki irin kövlümüzün memurlar 
ta.-afınıfan avdınlatılrruı~ını hntta imerr 
u•uHivle havvnn vemi tedarikinin temin 
edilmcsıni bildinnistir. ----

İ7rT\ir Snlhr. Dilc:iz ve Körler müesse
!':~cıinln 500 yataklı bihiik bir müe~c:csc 
lıaline tfrnğı Sıhhat vekaletince karat'· 
l~mıc;tır. 

Ru ıslahat hazırlanan programda yer 
nlmıı:tır. 

Sn~ır. Dil~iz ve Körl<'r milPsse~c~ 
.r.rri coeuklar• mÜPSseı:ec:i haline ifrağ 
edıJecek ve mütehassıs rloktor Ye ö{irct
menler bu müe555<'Vi idare edecektir. ----

Kemaloasn k::ı7a'iına bat!lı Ynkn kövli 
•-'!!~!!!~1.!!~!!'! t~tt:~Jerl Bomovava baifüınmıs ve bu husustaki 

Manrf müdürü Re.4!'it Tarakcı oi!lu ka,.:ırnamc resmt gnzetede intisar et· 
mic;tir. 

diin Knratn~ orta okulunu teftiş etmiş ----------------
ve talebelerle hasbihallerde bulunmuş· 
tur. -------• 11-ı r ~ eyvar satıcı 

25 lira tJf!l'a cezasına 
mahhum ldu 

Yııko oğlu Ni,im adında sevvar bns
m,.c•lık yapan bir znt. pivnsadan satın 
aldığı krizetleri mahnlle aralanndn 
metreııi yüz kuru ton satmak sur,.tivle 
ihtiknra yol açtığından zabıtaca hakkın
da mun,..•le yapılmıştır. Bu malm mPt
resinin 5 5 kuruştan ve tüccar elindt'n 
D<'rakende-ciye p:ermesi lazım gelirken. 
bu ııevynr satıcı 75 kuruştan sahn almış 
ve fokat fnturn ibraz etmemiştir. 

Bir buruk metre krizet sııtıcıından do
~an bu hadi~e adliv"ye intihl l"ttirilmiş 
A .. live cezada görülen m~hkem,..,inde 
2 5 lirn para cezasına mahkum edilmiş
tir. ---
YEN i 
1ıwan honso!osıı ı:,eldf •• 

frnn hiikümetinin veni İzmir konııo· 
]osu B. Mümtaz. refikasivle birlikte 
şehrimize gelmiştir. Konsol~s yeni vazi
fesine başlamıştır. 

Elhamra 
MiLLi . SINEMAS'NDA 

Sovvetlere Rôre 
~~<:''l'I\ f1 l\FJ 1 fll.T("'f ~"1Tfı;'F,T)F, -

lif ettif!i ıribi hRrt> malıem .. si istihsalfltt
nın v~rısrnı d<>C.il tamamını vPrmeslni 
ic.trı~<>\'.tecHr. Bıırıa •Phno fn!?iltPre ve 
Amerika Sovyetler Rirlii!ine hakikatm 
en muazzam ve en mlic:tarl'l yardrrnhr1 
vnnma.,.ları:ıa ~o""rtlPtin AJmıml<>r1ıı hlr 
mHtarek('v! nilsiinmeleri ihtim:-lirlir Bu 
st>hM>len dolAyı rMe 'Tlevcut bütiin hnrp 
ma17Pmesi son Alman ilerll"vic:inile kı>v
h.,.dilPn veva kull, nılmaı hale ? 01"n Pl1· 

iliistrl kaynalrlarının 7.iyaını frl!\fi !mn 
Rusyayn röndoril mchdir Sovvetl'"" Fir
W•in"' vıır~ım hakkındaki J.ıüti.in nl~rı1nr 
şimnlde l\formanı;k ve c-enunta Karkas 
yo1 .. nun acık kıılrr·asını anıirdir. 
Ek~oerlerin fikirlerin<.' yöre Sovyet

lere bnl malzeme verilip verilmivece~i 
bu böll!elerdelci Rus mukavemetinin 
müessirliğine tabidir. 

•e 

Yeni mevsim 
Yeni Fılim 

(BiN ntn GECE) MASALLARI 'iN SON GECESİ fi MlJ AVVER 
BU l\1UllTESEM FİLiM SİNEl\JA SANATININ BİR BARİK !\SiDiR .. 

SEANSLAR: HER GÜN 3 - 5 - 7 - 9 da .. Cumartesi, PAZAR 
11 DE HA$LAR-

HER C"ÖN İLK MA1'İNEDE UCUZ FIAT .. 

•• •• •• 
uş I; ore 

a 
aca 

- BA~TAl<AI• 1 J İ'\CI ~ 'ntn OF 
A<'nba f n<?iliz erknnıharhh esi yul<arı· 

da h:ıhsetW•imiz tehlikeleri bu kadat 
yakın mı l.'f-irih or? 

Bih le lıir iddindn hulunmağa Hiztt111 
yolttur. Huıdinkü harn, vakm vevn ıız:ı~ 
biitiin ihtimallC'rin giizden gccirilmec;111• 
ve ona ,öre tedbirli olma~, ic:ıp ettir• 
mpl·tcdir • 

Alman tehclidinin miitemadiyen geniş· 
lcmt'kfc olduğu ise muhnkknktır. 

İn~ili7.lc-r, 
1 - l\ıram yanm adasındaki ktl\"\'l't· 

lcrin uwn bir mukn\cmete mul tcdit 
ol:ı<':ıkl:-rım, 

2 - Donr!C havz:ı-.mdıı kı7ı11:ınn Kııf· 
ka.. ~·olunu t•kn\'nbilcC'ek bir mukn~e
mct h:ltb f('c:hitinc mu\'nffak olacnl·lart
m iimit t'diyorlar. 
~"yet hu iimit!c-r 1nh:ıkkuk ctmc7c:e, 

ltnrlm<ı •nı1•n mlid~f-ansı dalın fü:il tıir 
mnlı•,·et iktic::m ellP<"e-:.inden Orfn sar"' 
tnl<i f nrriliz kUV\'Ctlerin;n K11JJ-ac;, ncl• 
torlıınacnklım tnhmin cdilellitir. Va;h·et 
bu c:<'kle dökülürcm f ran ordı•c:umın hile 
İn°ilizlcr tnrafınıfım tensik cd;lrrt"ll 
f{pflrnsynn•n mildnfonc;mn istirJtk f'ttirİ· 
kcckforindcn hnh.-;t>rlilınic;;tir. Giiriilif\"Of 
l_;j ch•C\'lll umumi dikkat ve nmka Kh-e" 
rın doi!"usımdan Pcrekop bcl7.nhınn ita• 
dar tı7.:mnn <'Cnl1c Ü7.rrindc ton1nnmt'ltl~ 
Kınmm \ ' C dolnvıc:ivlc H:ar.ıd ni1d<-

ttı5 riJoc;unun m•ıl.:nddcr;ıb J'ihi ıtııf• 
lms;:ı.·nnın. l•"ltta Ortn Sarkın tn1ii ttnl1e· 
•kl;i hu rnnh:trf'1 e1t'rin nefif'f'c:;İnc h" ~,ııf 
dır. Her iki mulınc:•m fnrnf hu hıtldltr.t 
•·o!t ivi tnkdjr cttiklrrindrn cH"r=t'~c1'l 
b;!~lin vasıtvhn k111bmı"ok birhh·"nill 
plıinl:ınnı nl·im )>trnkmni'rrı r~lıc:ıvt>rl11t• 

,,,,~t., _!' ""'~~ ~~"' 

/r(ın D€mokroside te' 

rakki prensıbini 
takip ec~ ..... cek 

- RASTA tAFJ 1 f ·et sıınhwılfı'. 
KAmhiyonun yeni seviyesi lnındaki I~ 
-l1iz kuvvt't) .. rinin İB!!e ma"Tiıfhnnı rrıil"' 
him suretle nrttırncaktrr. Bu lnf!)liz li
ra~ının me-mlt-kete girdikçe kıym•tird 
tahii olarak kaybetmesi temayülünü• 
bir "" kesidir. 

Vakın son ıeneler kinde 1ran htikÜ" 
meti büyük mıktnrda St rlın~ tnnlam',
tır. Fakat knmhiyoya tatbik edilen ıııld 
tPhdidat tiiccnrlıınn lns:ili2 lirası sotııs 
almasına mnni olmuştu. Bu tahdidştıll 
ynkındn gevsetilmesi ve hükü'l'letİTt bıa' 
inhisıırlnn k<1ldırrı ası, ticarethanl'ler tll .. 
rafından fazln miktarda lngifü; lira•ı İ9" 
tenilmMİne SPbep olacaktır. ilk knlchrt" 
lnetık inhi-arl rın lr~nın komşu]Rtınd811 

tedarik edebildi~i pamuk. pamuklu "r 
mPcılaT, çay, şekN, çimı-nto ~ibl rrıa .. 
deler~ nit inhisarlnr olacağı tnhmin edil
mektedir. 

----
londra )'O .vöre .... 

- nt.~ nAyn 1 Net ~ıHttvF.Of!. 
Londra, 30 (A A} - C'ekoslovııkott!İ 

dan gelrn h::ıbcrlFr burad1 d"l'in infı3 
ve tN'SSÜr uv:ındırmnl:t:ıdır Katlı11.,..,1:ır, 
idamlar t"v ·ifler mGnrvvPl" sını{•n'tl 
ort..-ıdıın• kaldırılması nefretle karşılıın .. 
mı>ktadır . 

tsqal ~ltındnki bUtOn mPrrlekt"flı>rd"11 
telam hnb 0 ,.1<>rl alınıycrr. H •rko~ A lrn:ın .. 
hırm ne vnkit bu ı•ina~etle'"P nih~vrt v[ 
r<>cc-kJ .. rini ~nrnıııkLndır Vıırrn<:lavv" • 
A lımııılnr hAlka kam sut•ılı-'l1:ır k111f~ .. 
ruvorlar. Bmrıınduru\ altırııfolti rn,,_

1
,.... 

~0tt .. rln htı rlımımu dPvam P ti~; fnk~İ~ 
de l~<Ynl (lltınrHd Avrllpad ı hnkil:1 nıırt"' 
lt>r r•k-mnsı '-rkleıı1r. 

Lond,.a. 30 ( A /\) - 'Roht>m~rl~ 
:ıhnrın h .. ı., .... lenı tz~r evvPlki riln l~q 1C 
f""liten f!p\f 0r nrnc;ın-la i\:i maruf (°" 
r.Pnerali d" m"vct.ıttur. R• n1~r pc:\.f ~t" 
rı:nri ordu kı•mı:ır:danı Gonprol V~·h' 
ile G 0 ner"'l Bi1idir Mııhalremalari ("ıt .. 
TT'Prt-i ritnii ~kTT't;l ~ilmi-C ;dıa""I ~ille" 
mU nom"Rl iT"'Rz olun,.,,ııc:tnr Kı-n~·ı~ 
.,,.,~ i•nnl ,.cJilf'n •uc b"ltl'l"mıt leıııh' 
taj) ve 17.insiz silnh !tı~'"""lı:tır tı,.., .. ~ 
,,., kı•rnnnd.,.nlıı.,.rndan Ftvos dP! t~'1',,. 
edilrnlcıtfr. Londre mııhfillpn Ffon~ıff 
T..ondrıı ile teJT111ctn bulun fo1'u hııkk'! 
daki Alman itUhamın sıuretl katfyf"J"" 
yatanlnmıştır. 

-~ - •f • ·~·········~·····----················ s 
: ~~~!-!' ~ ~ ~ ~~ ~ ~~il s . -- , 
E R '' c '' "ıl K n v" o G N " ~ .,1 ......... -~-- ······· 
7.:m Prnoram ve memleket s:ınt a\'11~ 
7 ~~ Miizik nl. 7 4a A ;Hnc; haherlcr1 ~ 1" 
Müzik pl. 8 30 - 8 45 Evin ı:aati.. 12 11 
P"'flP'T'Am ve memlE'ket !"llllf avarı 12 · • 
Mi.i7.ik : Ovun lınvalan 12 45 Aianc; ~·, 
ı.. ..... lprj J:t 00 Mii7ik : ~sı,.kı ve tnrldl;, 
13 30 . 14.00 Müzik Dl 1~ 00Pr<'""a.,.,1"•' 
rnromleket s:nıt nvnrı 18 03 Mii.,.ik : 6 
sıl hl'vf.'ti .. 1R.2t; Konıısma 18 4a JUi~, 
cocuk kulübü lfl.:tn Mernlrht FEııtf ıı 1o 
rı ve aj::ınc: lıahP .. Jeri Hl 45 Serbf'c:l 1,, 
nnkik:ı .. 1!l 55 Mil?:lk : Rnn~·k ~arlcsıt 
?O.la Rndvo rmet ı:;i 20 45 Mii.,11< =.r"t 
Qn1k tür}·iio:ü r~C'nivoruz .. 21.00 ı· ,, 
tnkvimi.. 21.10 Miizik : Söz ve ~ı !=r;'.) 
ilC'ri 21 30 Kmıusmn <Sıhhat ,ı::ııı · , 
.,, 4!i JlıTüzik : Rlvnc:etictimhırr band~ 
?2 ::!O MC'ml kC't ı::mıf ıwnn. n;:ınc; h~ :J ~ 
!eri. bo,.salnr . 22 4fi Mii7ik 22.55 - 2 
Yarınki progrmn ve kapanış .. 



x:ız 

..... ________ .......... ----·-------------------------------------~· 
Bir Zao:anlar Bir 111111~:::m"'"' 

111111111'11.'ı'.111111 ' Napolyon Vardı! 

Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 
- . --·-·-·- .. 

_,_ - -- - .., .. ~. 
Olvon, bir ate$ o~rvanu~u ortasında kalmı$ 
•daya benziyen I'rern1·" sarayını terke me~

bur k~fmıstı ... 
... 3··--· 

~tın bir kısmı köv kilisC'lerinın anrnk akc:nm yE>me«ine saraya dönerdi 
~ı rine bemer. Bu viiksek du- •KrPmlin sarnvında iınrı~r'ltoT"un J?a· 

..__. ~ilmi!: kısımda c;arav vardır vpt ~c>nı5: b=r c:nlonu \'ıtrdı Bu salon 

.:-111 h"'1ıen hE'r tarafına nazır v~ ikive biiliinmiic:ri Bıı c:arav helkı d·• 
· sarav. tul?la ve vontulmu« Carların ta<' gevdikleri bir verdı. çünki: 

irısa edilmis oldu~ icin, şelırın hE'r taraft nltm valdı'1lı idi Fakat val· 
evlerine na1..aran vanı?ına dalırı dızl:ır zamanla karnrrnıs bulunmakla:-.· 
~ idi ve etrafında da çabuk ate~ dı Bununla h<-,.nb<-r c:ara\•ın en f!li7 c>' 

_,._-..._. bina ve saireden bir şey yok- dairpo:i hurno:ı idi Snravm Pkc:c>r daire 
lprinrlP J!Ö7C' cam:ırak verlerrle bırf'ı 
l\1Prvem tac:v=ri \'ardı Ouvchınumn J!Orf' 
C'm lnr hu ~ııirrlPrrlPn hi,.jc;İ!H' l?İrcl•k 
IE'ri zaman ilk is olnrak Meryemin tas 
virini o:plfimlarlnnnıs. 

•Yatak 0rfasının JX''lC'erc>leri Moc;kn 
vrıva lıakarrlı . Yat:ık od·ıo:ı miio:tatıl hır 
c;Pkjlrl,. vr oda ıı=zmetcilerinin dairell?r 
ara-;mda !di 

- BITl\1ft'Of -

GA YRt MF.NKt'L MALI~IN 
ArTT( t\ RTI'l'RMA r .ANT 

17MtR 1 NCt lCRA MEl\fi.TRLU
A PNDAN: 
Açık arttırma ile r.arava çevrilet'ek 

gA"ri menkulün ne olduğu ev . 
Gavri mrnkuliin huhındııö-ıı m,.vkı 

mahallı><:L !:nkıılrı nu'Ylarası· fzmir Ttı7-
C'U mahPl1eo;i J\~rıllıı c.:okaP" "lda 59 kan• 
ve 425 ada vr ?1 mır,ı-1 No. lu takdir 
o1Pn<>n k•ı.'TI"Pt 71)(l lira. 

Arthrmrının vapıla ·a"ı ver. J!İİn. !ıaııt· 
tzmir hirinri icra daıl'f'!iİ hirinri Rrthr
...,P.,ı 25!101941 Cumartesi ~ünü saat lJ 
denir. 

1 - tc:bu ıravri mPnkul'in arttınrı:-ı 
~rtnanıPci Pi'101<l41 ·ıırih·ndPn it'harf>T' 
:'fi 373 No. ile b'rinri irra d11İN'"-iniıı 
munvvrn mırnarao:ınd11 h -'rkt>c:in ıtnr<'
hılme~i irin acıktır. tlilnd-t va.,.)ı olan
lardan fa1la malOma~ ıılm<ı~ io;feyPnl<>r 
işbu !';arlnameye v~ 3q137::1 dosva nıım:-ı
rPc:;v)e memuriyetimıze mJracaat etme
lidir. 

2 _ Arttırmava i!:ılirak ;cin yukarıd;ı 
vazıh kıvmt-tin yil'7dl' 7 .5 niı:be'linrlP ""'' 
veya milli hir bankan•n te'llinat mektu
bu tevdi ecliloC'ektir. <124) 

3 - İpotf'k sah:bi :ı lac-'11' lı lıırla dirE'r 
R1Akadar1arın vt- irtitak h11kkı sahiolP
rin;n ıtavri mPnkul iJzerir.d .. ld haldan· 
nı hıısıısiyl ... fııi7. ve mnc;r ,fa dııir olar 
ddiaları io:;hu ilan tarihindPn itiharer 

on h,.c; gün icinrle ev· ~kı rr.fr•:hitcfer;vlr 
'ıir1ikt"' memurivrtimt7e bi1~;TmP1!"T. 
ırao erler Ak!:ı h>ıldı- hakhn taou siC'i 
livle sabit olmıır!•~ ... a .,~t•c: bt>delini..n pay
lac.,,aoıın~<>n haric kalırlar. 

4 - Göo:;terilt'n günde arthnn:ıva ic:
tlrak edPnler artt.-:mrl sartr.Rmesini oku
'TIUŞ ve lii7.u-nlu mah'\'ttat c.!mış ve bun
'9n tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunur. 

5 - Tayin edilen zamanıtR Jrayrl mPn· 
kul ile defa bajh'ı'dı~tan c:onra l"n ~k 
arttırana ihale eciilir An-·ak arttırma 
bedeli muhammen k•vmetin yü7de ~Pt
mi~ bPşini bıılmnz VpYa ~hş i!rtevenin 
a1at'aj?ına riiçhııni olan diter a1at-akhlar 
bulunupta bf'del hıınıann o ea\'rİ mf'll
kul ile t~mtn ~ilmi~ ıtlacak1ı1annm 
mecmuundan ve paraya çevirme vP 

oavlaştırma masrafmclan fa7.lava çık
mazsa en cok arttıral'nn lPahhiHü baki 
kalmak ij., .. re arttırma on vün dııha tem
dit ve on besinci eünti aynı saatte yapı

.._ .... 11 her Jrltn saat ile! veva Octe laC'ak arttı~arla bedeli s~tış istPyPnin 
_......,_ Ve zabiflPri, maiyeti i1e bir- alacağına ri~çhımı oh.~ d:i'reT. ala,..akl!-
~ ~ şehrin civannda dolaşır lann o flayn merıkul ıle temın edılmıs 

alııcaklan mecmmından ve parııva ce-
' vinne ve paylac:tırmıt masrafınrl~n faz
taya çıkmak ~rtiyle. E'n rok arttırıma 
ihale e<lilir. Bövle bır bedel elde Mlilp
mı-z.o:e ihale y~pılamaz ve satış bedeli 
düser. 

6 - Gayri menkul kendisine ihal oh;. 
nan kimse derhal VPYa v .. riJen mühlet 
icinde parayı vennE'7.~ ihııle kararı feı::
holıtnıırak kmciisinden evwl en yi.ik<>Pk 
teklifte bulunan k·mse arPtmiş olclııPıı 
bedelJe a)ma~a razı nlurg ona ra7.ı ol
maz Yf"Va buhınnıu.sa hMT1Pn yedi j!{i" 
mitdd0 tle arttırml'ya (ıkarıhp en cok 
arl•trana ihale ...dllir iki i~ale araoııni4a-
1<i fark ve gect"n f'ilnler i<"in yüzde 5 dı>" 
hPsap olunan.k fat7 YP dihr zararlar av
nra hükme hııı-t kalmııksmn metn11,.;. 
Vt"ti"'l'P--e ahcu1an tahsil olunur. Mad
dt- '133). 

Ev vubnda ~rt1en 25 '1011941 
tııınhin~e f7mir hi-inc-t iCl'8 memurluih• 
odasındı1 loıbu ilftn ve ~5stt-rilE'n arttır
ma c;~rtna~ei dııı;,...._ındP -ıııt11acağı ilan 
olunur. 4082 (2135) 

EN j ' 1941 4 2 meutimi başlan
N gıcı bü vük prof ramı 

DILLEJ:DE DESTA~ H E D y L A M A a a 
VE SPENCER TRAC"V'NfN V ARATTIKLARI 

TÜRKÇY. SÖZLÜ 

RU KADIN BENiMDiR 
VE 

BOTON RENKLi - ROBEltT YOUNG 

ZAFERE DOÖRU 
: n.- - 3.30 - T.11 DA.... C-..tesi. Puu -t t DA.. 

Borsa 
CzOM 

494 F. Solari 
355 Üzüm Tanm 
221 M. İzmir o. 
220 M. j. Tsranto 
l31 Akseki Ban. 
100 İnan şirketi 
84 M. H. Nazlı 
82 İ. Hnkkı Veral 
76 A. R ÜziimcU 
66 N. Üzümt'Ü 

1829 YekOn 
62002 E.,ki yekôn 
6~R3l Umumi yekt1n 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 
11 

tNCIR 
250 H. Oündnr 
192 S. Siilevm:ıno\•iç 
1R4 M. j. Tar:mto 
l 71 M Beşikçi 
]~2 Ritac; 
94 Tarım 
69 SPrif Rem7.İ 
5!l B S Alnzraki 

11R1 Yf'klın 

39 50 
46 
42 
41 
43 50 
47 50 
44 
48 
48 50 
47 

21 
13 75 
19 
14 !10 
14 50 
7 !10 

13 75 
14 25 

w. == 

o--x~;~k=m~ı 
yurdu tnlebe lıaydı I 

ba$1andı •• 
~~ Senelerden beri lzmirde yfü:1t'rt't' 

50 50 · fıtlehe vetistiren kıymetli ıu1natkir. ~ 

50 ı § hmmızdan l\1akhnle Kadri Kutluk ~ 
45 ~ miie5llesesini Karantina Co('uk par ~S 
49 50 8 in karsıııında 1~6 ı~n. sokak 6 nu· 

44 2 
~ maralı e\'e nakJetmı~tır. 

48 
5 § Vurrlda hkki. diki$. C'icek ve sair_e ~ 

49 50 ~ hrr tiirlil sanat incclent'rl'k J!İİc:fl'tl· ~ 
48 50 ~ li,·or \'C iki senede maarif miidi.ir- ~ 

ı § liifriiniin fa!:dikiyle diploma vcrihr .. § 
R Fa7.la mali'ımat yurt miidiirliii!iinden R 
§ öi\'reniliyor.. 1 - 10 (21131) ~ 
~J:ı""..,.._../'..r.J"J.ı."'..l""J~~..r..r..r..r~~ ~ 

40 50 
41 "iO 

~ m 
43 51) 

Hirinf'ı sınıf miitrha,.sı Doktor 47 5(1 
Demir AH Kam«'ıoqlu 52 

('ilf \'C Tl'nasiil ha<ihılıklan ve 
21 •:ı.t:J<TRfK TEUA vtu:Kt 
18 Kirinf'i 81'\'lt>r Soka~' No 55. fzmı· 
19 ı Elhamra Sim•ması arf-:a.;nda sahalı 

18 t:ın akşama kadar hastalarını kahııl 
28 1 eöer-
7 50 Tt-:U:l-'ON : :-t47!1 '4fi!ll 

]6 
,, ·= il 

, 
24 50 

1Z.MtR BFLF.OtYF .. SlNDEN: 
Gaziler c::ıddrsi 1 Gfr4 adı 46 parseldi" 

37 50 mf'trt' mr::ıt.ba:ndnki arc:a \'e yol 
fr'>lasının hir SE'ne mfüldet!r:> kira\'3 \'l'

tZMfR ~trtL! Tf(' A 'RFT ~~l\fUR- rilmr:>si ic:i. bir ay milddetle pazarlı~a bı-
I ,Pt";FNOJ\ N: SA yr 40~7 rn1rı1'""ıc:tır. 

303r,7 Eski \'C'kıln 
40548 Umıımi vckôn 

tzmirdP Cel"('loölu h~nıl"'ıia ~ '20 nu- MuhammPn bedeli karı 25 lira mu-
.,,aralı mn/;azııd::ı "m!ia.ı uııınmıye .~ıım wıkkat teminatı l'lO kurust.ır. Talinlertn 
vp c:ı-ıtımı tir~,..,ti\'le ıc:t•«al edon nı•.•c:ec-- tnnıinatı İ"I hanka.c;ına vatırırcık makbuz
..... ) Havdal" nnnd~r !nrafınrlAn "F'ıkrt>t ı larivlp 311 n '941 '1c n 15110 '!l41 ( d~lıill 
r.u C' ·1Pn tp'l'lcıl v<>k~lntn::ıınoc:l . C • ~ana v n , . • .. • . . tarihine karlar haftanın Puarfpc:ı. ar-
tirıoret kamımı hli dınılPMT'" t'~re "':r·~~~ c::-ımba V" Cuma ,.,üneri saat 16 da encil
~n~7 n1JmArac:ına kayıt ve tescıl edıldıgı mene müracaatları 
•lP'1 olunur. • •. .. 19, 23, 27, 1 3877 (2053) 

f:>mlr c:it'ili t!"Arrt mem1•rl11t!ıt mtihu-
ril VI' i.1'1Pr;nrıe F. T<'nik imzası. * 

1 - tsmet k:::ıptan mahallec:i nm n
cu sokakta parkP fpc:lnrivl" venif!0ıı (in. 
ıı:om ... vıntırıl'Ylası f<>n ic:lr>ri yyıficfürlii
i\'i;.,d ... ld kl'<'İf ve c:artn<ımı><:i verhil' kn· 
,., ... ,, z:ı..r1ı rtr .. nı,,,"Vf' knnulmu.,tur KP.. 
cif hn~p)i ı<>r.Q? lir:ı 5~ kıı.:-uc; rnuvılc\t3f 
f!'l"';n .. f1 !l'll lira 1 R 'kurııs n1ml ih .. loc:i 
::t'11'1'911 Cıımn t'lin'i c:qnt 16~0 rıa..ıır 

?4<'10 ~:wu kanıınun tnrif.ıtı f!ql.;Jin~0 

h,.,,,.1.,n.,,ıc; tnl·lif mc-l--tun1.,n iha1" t'\İ· 
n 'i p.,ı;..,j c:~nt 15 30 za kadıır encümen 
rh·~c;otirı" '•erilir. 

1 - VF.t<' A. T ,F"rn A ME: 
t71'l'irdr> C"C'r<'lo<Tlu hıını~rı~ 7120 n11-

rrı;ır:ıd:l k~in Vt' tir;ı .... t c:•,.ilin:., ?ı:sın 
..,ıımar.:ıc:md'\ tııi,'="'C'l' .. 1 (fl'ayrhr n·;n. 
•hır) lil"l"""h fl"ıırt>tt-:ınemin a1,.1ıl'"l'l"'T\ 
""11R""l"Hi.tmı tftM\•lr. alım V" c;atını i~le
··ini ifn,•::ı. h,.,. tiHü ... 'kH VP t0alıl-.'i 11 nr. 
~n bt'ni fr?nc::J ve h;ınknlıır h~kiki ve 
"iikmİ c;ıhıc:hırJR .,-·;,-,n~pbn+lpT'hni fpmln 
\•e h<ınkn1ıı~ı altt•':llrlı VP horr'lıı h .... .,t.,ı 
"ariJ,.,. ldlc::ırfa ''P iiı- :n,.il c:;ıh•c:1ar J.-l,j. 
., .. t,..rı:v;ıt İ<'r"c:tnı PtnT'"tmr>Ö'P tnı i..l"rP 
.,,iifr.,Tiik rrıııamro~ntı ifAv~ mulrnvpl!\t. 
""TI"rlrıt ve h'ltıilnlarıfll im.,.<ıvıt lı11nl1rı 
l"'Tldit. f P'"dit Vf'V'I f P<'hP. C°K. pcıll"e V!'

c:.,lr tift:trt !"r>nPflp .. k<>c:icle. d"O kabul. 
~,.:ı,,..,,f kııhıı) ve tt-mlılc vPua iskonto rf
t•rrn ... f\'P, emtt>!!ntn İfhAl. ihra~ Vn faı:ljm 
f<>cr11iim w ırıevk ve n"ldinı-. a)n1rımn"TI 
lth~lat ve ihrar!>t l-irl klerit .. ,,.:ı., ı:riin•riilc-
1,,mP. pnc;ta tel"'"'lf ve tPlefon. dı-vlrt 
.ı.-m;rvollart vC' d"ni7vo1l:ı,.ı ic:letm .. ln

,.;n,1 .. vr:> vamır RC'r:>nt0 lerinrl0 ki ve biitiin 
r'"'='T'l ve 1'•ıo:11c:i -lrvııir ve mflkıım~t+ 1.-i 
icıleriTl'li t<ıkln VP nt\'3, n:t'Tlıma ..... 1.,...ıoı 
VP P<>1Prt>lt hPr tll Hl P"l&nı>t. tp;ı\ılıiit1ii 
ve tırıl mUra!<öelft. h;ı"al"n<ımP vPo;airP\'İ 
::ıl..,..ıına, VPVll v~r..it"'l"neli't-. ,-ııvrl m•n
kul İC'Pr VP. İ"-Hr:ır•n11. mulı-.,vnlec:inl ı-lcit 
ve iC'ah•nrla teC'dit vPVa fpche vr1l..~cıl 
ti,.ari hiltün mmuoe)•.Jerimi tam !"ııl~hi
vrtl"' ifaya VP lPh vı: alı>yhinıde ikame 
<>nilm;ş vı> edilot'~'{ ve t.cıhad~;;~ .. +...,;., ve 
arloM'k hPr r,evi d~va ve lhtil:Hl:>rrl.,n 
dolavı Cümhurh•et mahkPmelerin~ ... 
rı>.,~t ve hıısu~t -Jfth't' ve mii"'!l<ıt>cı,.lerde 
bPni temsil, TT11•ho;ıkeme, mııhasam:ı ve 
milraf:ıava tehlii! ve tı>helı·ı~. nrntesto 
C'MrmP~. ~vap vonnp3p: Rh7ıt kab7. \'e 
.;ıılh ve ibraya, c: .. h;t dinleın .. ~• Vf' din-
1ı>tmf'"-. yP.,,in teklif vo ~rlrllne, muh"
!:İll. Phli vulcuf V>? sinrl;k E"tavln ve &?'1· 
ne. mas talen ve readine, lronkordııto 
ııkdine . ..vrakını im7aya, alel1'muııı !rra 
muamelAt ve talci~"'tını vantnah hiikilm 
ve karar kAti1ecıinceye kadsr lhım !Zl'
IPn muame1el 0 ri ifa Vf' hunların tpnfi.,;ni 
t:ııleh<>. backalanr .. tevkil VP a71P binli 
olmak ve hiç bir Ü<'T'f'İP tAhi bu1ıınma
..,"1(: kavrlii sartivle foto"rııfını vercli"im 
Fniştem tzmirde Vaı:;ıf Cınar bu1vannda 
Can<'Ar BPll'"tmanıntla 5 nt.maralı dair"'
de muki.,, Fikret Gürsanı umumi vekil 
~vin ettim. 

bmirde CPTCİMlu hanında 7 120 nu
mar:ıda tit':ıl'Pt Pdı-n ve merkf'?i 17-
rnirdP kAin (Ravdar Dlin~:ıır vP !'ii"<rii 
Tezol slrketi\ Unvanlı k•l•1 .. kHf cıirke
ti ~;r.-kt\c:ıntlıtn Haydar D'ôndar. 
23/Eylul/1941 tanh VP H. Dündar 

imzası 
Umumt No. 11214 Husı."' Nn 15 '246 
tshu vekAlı>tTuıme "ltına knnnlpn im

°"'""' salHl' ve hlh·iv,.ti ''"'"''fum frnıi"" 
rıe Ct-i-çtoalu hanınd-1 7 '?fl nu,,,ar.-rlR 
ti,.;ırrt ~"Ti \•o merkP.,İ f7mirr1t> kılin 
(H'cıvdar Diindu ve Siikrii TP:rnl sir-
1rt>til llnvımlı koll,.ktif sirk~n ,tlreld\.,.,,. 
~"n Ravı'Ar nııntfaMn olcf 111rıınu taı:rli~ 
MPrlm. ·Bin dn1aı7 yü7. k·r~ Mr ~PnPc:I 
1:'"14\1 ,.,..,nın yirmi flçüm-ü Sah gUnil. 
~~11941 

T. C. 1zmlr DMln...U notm SOreyya 
01,.,.v ~' mnı,ıını VE" im'1:ı~. 

tTmumt N,,. 112:!1 R11c:ııci No 15~4fi 
t~h11 ve1r"1Pt., .. n·p •mrı>tin;n dairo ~,,..

vasında saklı ~ /9 1911 ta:-ih vr nı~t 4\ 
umıımt numaralı a!tlına UV!.'11T't n'~•ı1rınm 
t=ıc:rlik Pclf'rim. 'Ril' d >kuz vi\'7 k11"k h;r 
'!f'nPsi EvlOl A'""'rı vir....,i ,:ı:.: .. l°liil"l"Ü Çar
<Uımhq "'1nn. 24 '!l '1~41 S N M 

Biri ~o ve cliiteri l!'i ku:"ıı:lıık dıımea 
rıulu 07.Prlnde 24 IF.vlftl -1141 tarih vP 

İzmir ilçüncil noteri M'mll mühürü 
ve Süreyvıı Olcay im'1ası. 

4069 (213G) 
il~""~--~~ 

! ~~:.:~~~~:~~ 1 
~ Ml!A YF.N~'HANt; : hünci Beyler~' 
aoklık No. 25 

TELEFON n5L t 

2 - /'.,.,..,,. VP mtıhtacJarA Oll~·tıl~ak 
ii"'"re 10.0flO kilo odun k:.ımiirii cıotın 
pl•nTT'ac;ı ya7ı ic:leri miiclil .. Hi.:;iin~ •ki 
C:<ı.-frıamPCİ vorl-ilp arık Plcc:ltmto"" kn
n11 J.,...,.rt11r. Mııha-T!'"'nn h->~nlt 77; lirıı 
r"ı •vP le lcııt fomlnııh !)~ lirıı 1 ı; kunıc:fur 
T .. 1:0 1 .. r;ıı t<>mirııı•ı is h"nlrnc:mo vnt•ra
r..,lc nı!>lrhıızlarivlı- ihale hr'hi olPT' 
:l '101941 Cıımıı rriinü saat 16 da ent'Ü
mene m{l"<>rarı•1an. 

19. 23, 27 1 3876 (2052) 

* - BPledivemize m~cup Kültiimark 
f.,mir F.ntı>mRcvnııal Fuan Vt' turl71.,.. 
i~.,,.nc:f ı .. ;n pca~•cln yıı'111ı evc:ııfı hPi'7 hir 
miidiir i1P '"';r vazı işleri şefi ve müter
ci ...... oltnat'aktır 

""n lira aylık Ucretli ve ihtisas mevki; 
oJan. 

1 - ~:ı~lir1ük lr.ln. 
A - YiiksPk tahciJ ı-tnmıii~ olmPıt Gii

,.,.1 sıınııtlar rnimar1 ı:ubPı>hl'1Pn nı"7tır 
olı:ın V"Va thha e'-vP1 tı,,.:,.;..,, vP. Fmı" 
lc:l"r'ind~ !htlcaoı oı11lıihi olduklarını lspa1 
ecı~ .... lı-r tar,.ilı olunur. 

R - f n.,iliz. /41nıan ve Fr:ınc:tz diTIP
rnıJ<>n hlrino "akıf hulıınmı-"lc i\i veyp 
hP" ÜC'Ünil hir~"'TI 1-ilon terrih olıınıır . 

C - Ao;kerlik fili hizmetini ifa etmic: 
bı• 1••,,mıı 1<. 

D - Simdive kııdıır e111ıc:t•Ch mil~ 
SP1"rrlerı l...,,.,cprvioıl hulunmıık. 

2 - 170 llrııı '"'",,. n,.,...tli yan işler: 
ştft;~ vo mUtf"Pf'imlik fcin: 

A - Fn 8"'7- li~ mP71!1''1 ol ... -.1t Ynk
!P 

1
• me"Jrt ..... Tl'\E'7.unn t,.rr;h edilir. 
R - Yahanrı dillerrl 0 n fr-0Tm7,. .. 

Fr::ınoı17.ra ,." A lmanrı:ı hiri.,• ,,akıf ol
m"\ fıı"'" ~:ı hi1PT1 tf'r"ih ohıntır. 

C - M11hah<>rf' ve doc:va ic:lerine vu
k""' n1,..,,ıık VP hPrhıın~ hir me,7.U fi., .. _ 
rinrl"' dii.,~in v1171 ''fl'P:>hilmek eser teli! 
et-ıc: ohnl:ı,. t•t""1l1 olunur. 

0 - ] ne-! nı:>t'1~Pnİn C ve J) f•\rala
nnrb "R"Zılı şartlar bu va1Jfe için de ara
nP-.ıktır. 

3 - Tııoırı:ıtl:ın VJ1nıl:ı,.ak mU..,.M!atla .. 
ı,.:n niifuoı hiivivpf ri\7d?ııı mr>1rtnn ~a· 
h .. ~ .. ft,"'llı-c:İ. ac:1rn•lik fprl..;c; vpcika c:n
~•l••-rh•lo tam11c:c:ıh'ha olrl,.ı,.1.,.,.,nıı ~~; .. 
\-ir h0~ı.., "M'N\'"U VP 1n V 1 'i pl,':ı~·.,flıı 1 
ft'ltn;ı;....,.f '"' Jıııl tP?'('İjmoc:i ,.:;11'1nrH..,.f'1r. 
th·. f•t,.klilı-rln ?1' 11O1941 'Pa .. ,,rl .. ~ crn. 
nil ;ık41,..,.,,,,~ kn-':.r bir fstirfa ile b0l~'
ve N'İı:;l;ıı;:no mnr.:ırıııatlııırı Vf' ı!VT11':' sıcl
"'ı;lp..ı,, .. hilr'lrilof"f"'k mlt•ı.halr:t f"'H'hıı
nı frill'liinrf• 17.mlrde hulı•n.,.,a}Pl"' ln~u
mu ilan olunur. 1, 10 4045 (2133) 

* - fmıtr sahıı.;mrtıı ~61. ]~~. l"RR 
1~R~. 1~fl!l \'P 1~72 ıravılı c:ob}hr~:ı!(; 
fT'Olo'Pl.,,.,n k11M• .. ıfm11c:ı ve hıı <;n"kıılclar· 
O~n 1M1 Vf' 1~72 ~avıh soı-olclar:ı 1tpc. 
mP kor~nn C'ı>ltilrr.esi. fon iclpri m:irl:ir-
1!inilnr1<>1d kec;if ve "Rrfn"mpc:I v,.,..ı,;J,. 
,. .... '!( ,.t,c:ııt.,, .. ,,,. k'lntılmoc:tur l{ .. cif hP
oPli '7t:ıf4 lir:ı ~r; knrl!"I mıw:ıkk::ıt femi
n~h ~R'l lil";I ~ kıırıı-ıtıır. 'l'n1ipl,.rn te
...,;n,.tı le: t-ım'k<>c•na vııf,rJ'r.,lr ,.,..,,,.,._,,.,_ 
fAT'h·1e ih"lle tarih! nlıın ~ 110/941 r:ır
CA"'"'" o;ı.," •nat ıR dııı Pnı·ilmP.,P ""{lrııı
Ml:'ltlan. n,, .... c:, m{bııvp~ovp çıkarılacak 
arsa ""'lı1r .. ı.,·ıı.,,de öd""n'""'""'fir. 

23, 27, 1, ~ (2078) 

* - ~lnl.al btıluJ\D., lwlndh•P zabıf::ı 
m('.,,ııT"lnklorı kin 7tın1'H1 gllnü mO
...,l.-. \-:ıı,,..t:"Am vanılııl'alrtır. 

Ortıı 1'1""1<t""' v•v:ı ..,,ıarlili cfpn-,..,. t""
o:ll ,.x.....,::., Vf' 11.,ı.-,. .. 1:1rlnf v ........... oı hı•'••-

""" lc+olı-1:1 .. ,.;n tıılt•n "'" '!l.,~ .. ,.1:ıc '""'"'· 
""'"'"'''1" 'h'rli\te hTı•O.o,, ,UnQ nbıta 
müdtır"'~"'o mOraC'"••'"" 

ı, s, ' 4068 (2141) 

lzMiRDEMEŞDURŞEKERCİ (ALİ GALiP) in 

Nefis LOKVMLARIHI ve ŞEICERLEMELEJUHt 
her yerde dalma arC1]11mz .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ali Galip Sekerleme fabrikası 
Tiirki~·enfn ve biitün Ralkanlann en asri ,.e en muntazam Sek<-rleme fab· 
rikasıdır. Mamulatı temiz ve nefi~ mevaddı iptidaiye ile f<-nni hir surette 
\'e asri makinelerle imal ediJmcktt-ıhr.. TESlS TARİHi : l 9 O 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
TOPTAN SATI$ YERt : İzmirde Gii7.elyurd San Soknk No. 24 .. Fahrika 
PERAKENDE SATIS 1'1AGAZAl.ARI : fzmirde Sekerciler içi No. l4 - 16 

ve Hükümet karşı~ında Se'im pastahanesi .• 

~..cccr~~J.:Ctr..r.J'"~ 

Vil~vet Daimi encümenlnıtfen: 
1682 lira 4 7 lcuru!f keşif bedelli Torbalı okulu tamfrah 15 giin müddetle 

açık t"k!iltmeye konulmustur. Sartname ve keşif raporu her ~ün Maarif mü
dürlü~iinde görülebilir. Talip olanların ehliyet vesikaları ve 12 6 hra 20 ku
ruşluk teminat makbuzları ile ihale günü olan 9 birinci tesrin 1941 perşem
be günü saat 11 de encümene müracaatları ilan olunur. 

27 1 4 7 4006 (2115) 

Vilayet Daimi encümeninden: 
lzmir merkez sehit Fazıl b .. v okulunun 496 lira 63 kuru$ keşif bedelli ta

miratı 15 gün müddetle &('ık .-k<ıiltm t"\'e kom•lmu:ııtur. Silrlnamc ve kt'"if ra-
ponı her gih Maarif mlidürlüi!ünde srörüleb'lir isteklilerin ehlivet vesikaları 
ve 37 l"ra 25 kuruşluk teminat makbuzlnn ile ih:'lle günü olan 9 birinci teş
rin 1941 perşembe günü saat 11 de enciinıene mlirae'\atları ilan olunur. 

27 1 4 ' 4005 (2116) 

Jzmırden g;decek kı vmet/; hedi vemiz 
Eczacı J( eır al K. Ak taşın 

Kolonya ve Esansları olacaktır 

Altın ru va Dal ya 
Bahar çrçeği 
Yoserr. n 

Gönül Amerb 
Zümrüd damlası 
t ev/ak 
Limon çiçeği 
5on hatıra 
ful ya Menelıfe 

941 Kolon yası 

Depo: Hilal Eczanesi 

tzınll' tnhlsarlar BG.J Miidiil'lü/lünden : 
Aydın ve havalisi ile ödemiş Söke ve Selçuktan bir ııene zarfında getiri

lecek tahminen 40.000 çuval hurda iııir anason ve sair iptidaı maddelerin 
Alsancak şimendifer iatasyonunda vagonlardan tahliye ve arabalara yükle
me i!fleri eksiltmesi bet gün uzahlmıştsr. 

Bu işlerin beher tonunun muhammen ücreti 36 kul'llf muvakkat teminatı 
106 liradır. 

Sartnamesl levazım "1bemizde görülebilir. 
isteklilerin I / 1 O /941 tarihine müsadif çarpmba $lÜf'Ü saat 1 S te l>q mil-

dür)üğümüzdeki komisyona müracaatlan. 4025 (2134) 

Camflltı Tazfası MfJdftf'lüğftnden : 
Tuzlamız hayvanlannın ihtiyacını tqkil eden 29279 kilo arpa ile 23827 

kilo saman ekıiltmeye konulmuştur. 
Arpanın muhammen fiatı 9 kuruş samanın muhammen bedeli 3 kuru,tuT. 

Bunların ~rtnamesi müdürlÜKÜmüzde ve inhisarlar lzmir bq müdürliiiü le
vazım şubesinde görülebilir. 

isteklilerin muvakkat teminat ak(eleriyle birlikte eksiltmeye l•tirik et
mek üzere 14/X/941 tarihine müsadif salı ııünü saat 14 te Tuzla müdürlü-
ğünde bulunmaları. • 4083 ( 2138) 

2'lCA.ll.EI' VBJC,.I LE2'1 iÇ 2'JC:ARE2' VMVM 
MVDVRLVOVNDEN : 

30 ikinci tetrin 1 3 30 tarihli ecnebi anonim •e sermayesi eshama munka
sim tirketler kanunu hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmHına izin veril
mit olan ecnebi tirketlerinden Olivicr ve şürekası limited tirkeıinin Türkiye 
umumi v.-kili Geoffrey Malta. bu defa müracaatla haiz oJduğu ıelilliyete 
binaen 1 O 1 7 /941 tarihinde lzmir üçüncü noterliğinde tanzim ettirmi4 oJdg. 
iitu 8 32 1 sayıu veki.letname hükümlerine tevfıkan •İrk~tin umumivekilliiine 
ln{'ilİZ tebaasından Sıdney Goutu tayin ettiiini bildirmit ve lizım 1ıelen ve
saiki vermiştir. Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümler,. uv~n ~öriilmiif 
olmakla ililn olunur. 4081 ( 2 1 39) 

lzm~ l?:~~~tı:'Jar ı~mee~~en : 
SOFRA ŞARAPLARISEIC. DöMtSEK VF. KiRMIZJ 
'Hacmı Şite ba,ına Miid'tfııa Vf'r~lst v~ fite depozitolU 

Santi litre yapılan zana dahiJ hııvilerin halka 
satı~ Fiatı 

kuntf Kurut 

10 
200 
340 
MiSKET ŞARAPLARI 
Hac mı 
santi litre 

7 
10 
20 

Şişe b-.1na 
yapılan zam 

55,50 
120 
187 

Müdafaa venri•d •ite 
dPnozitn'"ll dllhil bayilerla 
halka qtı' fiab 

Kurut 

10 s 6~.s 
200 1 o 135 

2 7 /9 /941 tarihinden itibaren idare ıprabı fiatJan arttmlmışt1r, Hacim iti
barivle ,işeli şaraplara yapılan zam ve bayilerin halka satış fiatı yukanva çı-
karılmıştır. Keyfiyet ilan olunur. 406 7 ( 2 1 3 7) 

-. ...................... .-.........................•................................... : 

i DerJlet Demir Yollarından i 
: ................................................................................... .. 

DEVLET DEMiR YOLLARINDAN ı 
Palamut ve çam kabuğu nakliyabna mahıua D. 0./2 39 nolu tarife yeni• 

den tertip edılmiştir. 
Yeni tarife 1/10/941 tarihinden itibaren mer'iyete IÖrecektir. Eski tari

fe yeni tarifenin dı"ltnda kalan pıtlamut hulasası için 1/11 941 tarihine kaal• 
dar müteber olacaktır. Yeni tarifeye palamut unu ve çam k,.huiu unu ith 
eclilmlıtir. Fakla tafailat için iatuyonlara müracaat edilmelidir. 

4072 (2140) 



YENt A~IR 
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SİY ASl VAZIYET i·········ı···:,:.~f ;k;·~t···v~~-i~y;,.··ı··;···ı 
. - . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ltal\'an donan
Almaıı muvaf f akıJ1etinin l- üyük- masır1 ın Karade-

lü'!ü bir hakikatsa So' vet • • 
nıze ıretmesı 

= s 

İngiliz • Alman harbi 

Hamburf!, Şte
tliın ve Havre 
ta&rruz edildi 

B. Necip Alinin cenaze§i mera
simle Ankaraya nakledildi 

zayiatının telafisi 2tçtür meselesi 
---- Belçika h · ı · d d İstanbuJ, 30 (Husus!) - Denizli mebusu merhum Necip Alinin cenazesi 1ıı" 

S8 1 1 D f' f' gün merasimle Ankaraya nakledildi. Merasimde Dahiliye vekili, vali me~ 
ve bir çok zevat hazır bulundular. ' 

Sicilya ge~•dmdekl taal'l'Uzda İtalyanların id· Almanlar Kuislin~e gemilere ateş açıldı 
dia ettikleri bazı neticeler... Norv~ten f;ekilecekle· -<>--

Şark cephesinde hnrekatın tekrar bir tonluk kruvazör isabetler almıstır. 1 O rini bildirdiler- Londra, 30 (A.A) - İngiliz hınra nc-
dur,.unhk devresine girmiş gibi olduğu- bin tonluk bu kruvazör ikinci bir taar- Radyo gazetesine göre Rusya - 1n°il- zareUnin tebliği : Kuvvetli bir bomba 
mı kaydeden rııdvo gazetesine göre. bu ruzla bntmıstır. Torpil tayynr .. Jerinin tere - Amerika arasında Moskovada bir tayyare tcşckkillü Almanların mühim 
c)urnunhığuıı tabii olduğunu kabul et- ikinci bir hücumu neticesinde de bir konferans ilkdine Ruzvelt - ÇörçH mü- bir deniz üssü olan Setettine hilcum ede 
mek icap eder. Büyük bir meydan mu- muhım~be gemısının pervanesine bir Irıkatmda karar verilmi!li. Rusyaya rek büyük yangınlnr çıkarmıştır. Diğer 
harebcsinden sonra, taarruz yapmı!I olnn torpil isabeti olmuş ve iki kruvazör da yardım fikrini görüşmek üzere bu büyük b!r teşekkül de Hamburgu ve 
tarafın yeni hamleler için tekrar hımT- ~vncn torpillerdrn isabetler almışlardır. üçler konferans fikrir.i Stalin derhal ka- Havr doklannı bombalamışlardır.. Bu 
}anması ve tertiplenmesi lazımdır. Bü- Tnyvarel~rin ürüncü hücumunda yine bul ederek Litvinofu Rus delegeli~ine harekfıta iş4Jrnk eden tayyarelerden sc
yük birlilcler ve ordulıır idn hazırlık ae- bir kac kruvazöra torpil isabeti olmuş- tnyin etliğini bildil-mişli. Görüc::melerin kizi fissünc dönmemiştir. Tayyareleri· 
niş bir nefes ifade eder. Gerilerden Ht>- tur. ltalvnnlnrın bildirdii!ine göre dı>lqa konusu Rusyaya ~·arclım meselesi gibi miz biri çift motörlü iki Alınan avcısını 
riye doğru ve her bakımdan yapılacak halindeki mütemadi helvan hücumları çok acele bir iş olduğu ha1de konferan- dtişilrmüslerdir. Diğer bir Alman avcısı 
hazırlıklar kin zaman me, .. 1e,i önem nt-ticesinde tnı:dlizlerin iki amr kruva- sın iki aydan beri toplanmgması dediko- Hnc;ara uğratılmıştır. 
kazanır. Günleri ve hattfl haftalan çok :ıörü muhakkat ııurette batmış ve bir du mevzuu olmuştu. Mih\'er propagan- İngil:z tayyareleri düşman tayyar~ 
görmemek gerektir. mııharebe 5femiııivle tipi ve sın1f1 tavin dası tarafmdnn denildi ki: Amerika ve meydanları Uzerinde hücum devriyelc-

Bununla beraber zaman meaelesi. edilemiyen bir harp gemisi ve dJ\ha kü- İnf!iltere hakikatte. Rusyaya yardım et- rinc devam etmişlerdir. İki avcımız bu 
bilhassa hazırlık zamanının daim11 mal?- <'lik tinı~ki altı ham gemi5ivle bir tOT- mek istemiyor. Hatta yıkılmasını bekli- taarru7.Jar esnruunda bir düşman bomba 
)up tarafın lehine olııcasbnı heııaba kat- nitn ciddi surette hasara ll'?r,.tılmıcıhr. yorlar. Bundan sonr.ı Almanya ile ba- tayyaresini yakmışlardır. 
malc lazımdır. Bu itibarla Almanlann J(,.fileyi teırıkil eden Ş!'emilt>rden bM rışmak niyetindedirler. ln~iliz ve Anıc- Londra, 30 (A.A) _ Hava ve dahili 
bu hazırlık isinde, Fransa har~kıt•ındn hR]yan d•.,ıiz kuvvetleri tarafm..l,.n Si- rikan gazetelerinin bu şüphı>yi giderme- emniyet nezaretlerinin tebliği : 
olduğu vibi, Dünhreki müteakip Fran- ciJva (l'f"ridinde mecmuu ton,.iı 23 bini ğe ~alışmalarına rağmen Rusların zih- Dün gece bir kaç düsman taVYnres! 
eızlann zaman kaznndıklanna ve &trate- b11lan iki tic:arf"t S!'t>misi de Cezayir sa- ninde ufak bir şüphe kalmı5tı. Doğnısu bilhassa İngiltcrenin do&ru sahiUerinde 
jik hir hareket yapnıRlnnna mevdım ver- hilJ,.rinde batırılmıştır. k?nferansın ?eder. ~ecikti~i ~kna edici ve İskoçya üstünde faaliyette bulun
medf'!n süratle ve '5 giin zarfında, (.?e- Ayni haber]Pri 1noiliz kavnR1r1ım te- b?" t:ırzda ıznb edılememıştır. Fakat muştur. Bir düsman tayyaresinin İskoç
neral Veygandın kurmak üzeTe oldu~ vit t"tmfverek ltalvanlann ıürf'lrli hü- şımdı k?~erans, g:ç de olsa.' tonlanmış- yanın şimal do,l;'Usund<. bir şehre attığı 
miidafaa cephesine karşı harPk•te 11ec;- cuml•rına Y8~men bu gemi lu•filesh•ln tır. fn~ılız delegesı Lord Bıverburg ve bombalardan bir kaç ev yıkılmışb.r. Ölü 
tiklerini hahrdan çıkarmamak lbımdrr. l!tenilf"n limana salimen vardığını bil- Amerikan delegesi Harimanın sfüleri ve yaralı da vardır. 
Bu ııf'!beple. Kiyefte kazan.:ııklan bu mu- dirivorlar R 1 'h' 1 · d k' ·· h · ·a 
vaflakıvetten ıonra da. vakit kaybetme- YaJıı1z 

0

bu kafiJeden bir tJcaret gemi- ?5 arın 12~ m ::rnn ·~· 1d f11gpedeyı gık=~- Londra. 30 (A.A) - Hava nezareti is-
df'n tekrar harekata b11şlama1Rn h~klf'!- ~iylf'! Nelson iPmini taınvl'ln 1nviliz mu- mış .0 

ma .
1 ır. er 

1 1 
e P •• e en . - tihbarat servis! bildiriyor : · 

nilir. Ancak bu harekfltı bf'•livebilmek harebe sremiııi l-irer torpil İ!'!abeti alarak ld'!" tfade ıle Rusynya tekrar soz vermış- İngiliz hava kuvvetlerinin av tayyare-
• • b ki' 1 h J , v&rala,.mı•'"'r. n,1 tı• ~ar-t - .. mf•ı'nf., v•- }erdir. . . lerinden mürekkep hücum devriyeleri 
~n nna tıere ı o an azır ığın yanı.- " "" n " ~ .. ...- Rusyanın en çok ıhtiyacı olan şey b 
maııı da bir mecburivettir. 1ate ı1imdiki dt>ğc alm PÖtürülm .. ı1i zor bir hı oldnl'!ıı 1 1 k k ri d d B"' ir cok hedeOere taarruz etmislerdir. 
du.,.mınluğun Hadf' ettH'!i mana budur. irin lnai1171f"r tarafındfln batmlnı1!'!, bü- ace e yam aca .. as e yar ım ır. ır Belçika sahilleri açıklarında düşman 

tün rrıiirettP-hRtı kurtal"lmıctır. N•ho"un tarrutlln ela tngılız - Rus prooaırnndalan- devriye ve karakol gemileri topçu ve 
Buna mukabil S<ıvvetlerin de kenclı- . .. . "' için İngiliz prooaganda bakanlı~ının · 1 .. . 1 B' d 

]erince yine bir hazırlık df'VTeaine ı;rlr- 1'C almış oldıı~u toroıl yarl'••ndan do- b. M k .. d ·1 . r mıtra yoz ateşıne tutu mustur. ır ev-
miş olduklannı kabul ~debHiri7• Cii,.lcü lavı "'iratini bir az az,.lmıs, fak•t insan-

1~ m;nuru bos 1 o~ya 1!~:1 :~mı~ ~: riye gemisi ateş almış. ötel<ller de hasa
«nup cephe .. ine yeniden kuvvet vö.,- cıı ölü ve yahut yaralı kaydedilmemiş- İ .~ e~n~ aş ~r en G ın ; 

8~ a j ra u{!ratılınıstır. Tayyarelerimiz bir ka
Clermek, cepheyi her hAn<>i bir yerde tir. 1 ngı ız aş uman anı enera eve rakol gemi5ini batar bir halde bırak-
leııise çalııımak ve gerileri bu"" göre Nelson muharebe ~emısı, eşi olan İran ve Irakta bit seyahate çıkmıştır. mışlardır. Sahilde bulunan toolar da iş--
tanzim etmek te bfr zaman j,.idir. Rotlnev ile birlikte 1922 - JQ?'.\ .. enele- İngiliz Generali Tahran ga7 etoci1erine Jemcz bir hale ııetirilmiştir. Başka bir 

. ri""e fmıa!llruı bıııı),.ııırn ve 1Q?7 ııene- bevanntın. d.a Alm11nların Kafkasyaya akın esnasında Fransanın şimalinde bir 
Alman muvaffnJcıvetinin M;viiklii;;ü 1 1 b ~ J d tt~l d 

bir bakikatııa, Sovyetl•rin verdiklf'!ri ZR· si,,de tamaml,.nan hiT muhın .. be S!~mi- geme erının o,.az ar ıın ven onan- kafilede J?İbnekte olan beş kamyon ate~ 
yiatı recen ve gec<"c:f"k zıımRn 7,.rfında .. J..lir. Rıı remilPr 4A bin tonfl~to nlııralc masını~ ııecmeslne ba~lı bulunduğunu, almıştır. Bu hareketlerde tek bir İngiliz 
lolavlıkla telafi f'debilmf'!lf'!rint hir az nli.i"land•~ hnlde Vasi""'toıı k""'· .. ıınsı halbukı İtalyan donanma"lmn hoita 7 lar- tavvaresl kaybolmuştur. 
v,üç bulmaktayız. Sovyetl .. rin de hu ceo- nın kl'Tarlarına uvaun olarl'k n<no ' to- dan zorla ger.emiyecei•i gibi Ti'.;kleri.n ?e Dem, 30 (AA) - İn~il!z ve Alman 
lıeye yeni kuvvetler J?Öndrmelc•e olduk- na indirllmi .. tiT ilk fl•fa olırr,.lc bir rnu- buna nızı olmayacaklannı soylemıc;lır. amr varalılarınm mübadelesi kin Bal
lanna dair emarl"ler vardır. Alman hıı- harrhe eeml~inde bi.itiin toplann bR'I Almanlar lrnna salctıracak olurforc::a deki Alman makamlarının emrine bir 
va lcuvvetlerh1in bir kaç R'iin-lenberi de- ta"'f" konmııoıı bu muharebe "'f'mi•in,:ı~ İrAn ordusunun memleket mücfal::ıasında Slhhive treni verilmiştir. Bu mübadele
mirvolu nııklivAtına tevf"ccüh f'•tikl .. Ti tothlk m .. vkiine konmu•tur. Ru •11r .. tle kullAnılın kııllanılmıyat"ağ~ sual.in~ ·cc- de 1150 ağır İntıiliz yaralısı sevkcdile
fldd-tli taarru:rlar bizce bunu if.,,fo rdi- m"kinf", kıt?'an, top. cep"ıt,.,.lilc !!lbi ha- vap 0~~:ak d~ ~u ;n~selevı hen!ız mrf>- cektir .. Bunlar bir Manş ı:manına nak
yor. Bu taarnızlıır e. .. nup cf'nl,..sine vön- veti kmmlann tonl•ı olanılc bir. aTıwa lemedı~nı bıl~~rmıştır. Ge-~eral Vevel ledfleceklerdlr. Bahis mevzuu olan İs
derileeck kuvvetlerin vAktinde yeti'le- <>'f"lmC!'İ ııaYeıılnde deha ıız kı•rn•n kalın Orta c:ark tn.-ılız ku~etle:.1 .ba~lrnnı.ıın- viç.re sıhhiye treni 800 kis! nakledecek
mem~lerini temine matuf ol!IB P<"rektir. 7 •rhl" kı,nlanması ııuretivle mi;lr~mmel danı General Ohenlı>k ıle gorllşmek Uze- tir. Bunlar fngiltereden ağır Alman ya-

ltalyan um11mi kArArv~h'"'" hir t .. b. bir korunma temin edilmi•tlr. T nvv,.re re Bne~(lda J?ecmicrtir. ralılannı getirecek olnn bir İngiliz has-
fürine ~ÖTe: 2 7 eyliilde C~belii•tarılctan borrıbalanna karşı bn ~rmilerd,. hlr'hi- İRANDA VAZtYET tane gemis:ne bineceklerdir. 
Akdenlze giren ve blr muh,.T<"be 1?emi- rinden münıı,.ip ınaMclın1" üç ~ırhlı srü- lnında ve?lvet ıôttikce sakinlesmekte- ----
si. bir tayvare Ş!'l"miııi. hir takım lcruva- verte m .. vcut glup torpil tavvar,.l,.rfne dir. Yeni Şah bir İ:ıl?ilİZ ~azetecic:;ine 
2örler ve 1 o mnl\Tibln MmaVl"'Iİ altındıı lcaT!'l'I mmc~mmel t~rtibat vardır. J\11 ~~ beyanatında memleketi Demokrac:i eı:ac:;
hulıonan büyük hlr lnJl'ili~ srrnıi kaffi...,i- h~rıle, halvan tf'b]i.:;;nde kııvd .. ctildi~i lıır•na uv(!Un olarak iclııre ecla.ecdlni hil
ne ~icilya geçidine yPfc1ıı•ırken ve bu aibi, V'"mlve yalıı1z bir tf"n>il iııabf'!t et- h!ldirmi~tir. BaşvekH Frucıi Han da P<lr
gı-cidi g~k .. mte 1lcf'!n Sardunva "e Sil- mi!l.'le Nel!!onun bun11nla batmıı olmam- li\mentoon su konulara dair beyanatta 
cilvadıın Jc,.lkan ftalvAn torpO tayyaTe- nı kııbul etmek dn~ru olmaz. bulunmn!;'tur: 
]f!Tf ve .SildlvA adasından haT .. lt~t ecJ,.n Sovv~~leri" Baltık•a b,.t ... r1·1·1ıtTinl 1 - Eo;ki Şah tarafınd:tn oğlu yPni 
ltalvan d~niz 1mvvetl~rt taraf,,,,t,m de- 'hilrl;Tdiklni Köl., '""f,"..J11n 6000 tnn- Sahıı vnilen sahsi servı>tJ .. ,.;n yeni Sah 
'Yıtmlı taarruzlar yapılmt'I ve 1'11ber ve- luk k"'vazör on b .... 1:ıc 9 tonla. 14 d 11 Ji farnfından dev1~te terkine dair rnukave
Y0di;;ine göre bu tl'larruzlıu doku7. ımat topilivle v .. 12 tornil kovenlvle m;;c~h- lelorin vnnolmak Uzere bulunduğu, 
1Üm'\İı11tiir. f.•tıılvanlara eöre, tornil tay- hez olıın 32 mil ııiirate m,.l;k h11lmıu- 2 - F.c::ki ı::;ııhm memlek!'t dıc;•nclR bu
yarelednin bMncl dalva111n•n hücumu vordıı. Ru alt•~r bl., tonl"k hafif kru- lunan servetinin mikdanmn kenrl:dn
Jlf"tic~"'inde b1T l"ailb: hııfif kruvın:3rii. v,.zörlerd~n Alma,.1 .. rm ~lind.. yalnız d'"T1 50,.,,lrlııeu ve bu~ eevan Vf"rdiM. 
2 torpfl isabeti alarak hemen bıotmı,, dört ta"e lı:alr..,.ııh . ~imdi hu miktar üçe 3 _ Saltnnat müce·.rherlPrinin knntrö-
iki hafif lnvvazör ve bir tane de 1 O hin inmiş oluyor demektir. lünfin yapı)d•~. bunlann emanet olarak 
~~DDDDOO~DD~o~eaaoOC>:ıaaoaaeı~~oacooooc eski c,>h tarafından alındığı ve sonra geri 

Amerika ile 
Japonya araaındohi 

müzakerat çık
mo%a 11irdi 

Vaşington, 30 (A.A) - 'Onayted Pres 
bildiriyor: 

İyi malOmat alan mahfillerde blldiril
dil':ine göre Blrleşik cümhuriyetlerle ja
ponya arasındaki mlb:akereler bir cık
maza girmiştir. Zira iaponya lstikbalde
)d hareketleri hakkında teminat' vermek 
istememekte veya buna muktedir bu
lunmamaktadır. Amerikan diplomatları 
iimitsi:r:liğe düşmemişlerdir. Her iki ta
rafın sarfettikleri büyük g;ıvrete rağmen 
müzakerat ihzari çerçeveyi gecememl~ 
tir. Müzakerelerin cereyanı hakkında 
nikbinlik muhafaza eden Amerikalıla
rın cesareti kırılmağa başlılmıştır. Ame
rikanın nokUıi nazarı ~öylece izah edile
bilir. 

Japonlar Amerika ile mUnasebetJeri
ni E?erçekten düzeıtmek iortivorl&rsa 
Amerikıının uzak doğudaki hııklanna 
rlavet edeceklerini vnadlerle dei'til fili
yatla isbat etmclıcllrıer Bu müza lcne
lerin bir iyiliği olr.mstur O da uzqk 80-
j!udn cok f'ergin olan havavt dağıtmasın
dan ibnrettir. Geçrn Tcm::ıuz ortas,nda 
harbin çıkması muhakkak sayılıyordu. 

-------

Bir inf ratçı 
Ruzveltin ,,olitikasını 

tenkit etti 

verildi~ri. 
SOVYF.TI..ER - BULGA RtSTAN 
Sovyet Rusya ile Bulearistan anıc:mda 

teati edilen notalar hakkında cNaro
dua Borvo> Bul0 ar J,tazetesi. ne~rettiği 
bir makalede Bulgaristanın milletler 
arn.cıı miinasebetlerde dain,a dilri.ist ha
reket ettiğini, bur.dan d 1lavı bir cok 

----- ,nir>li.lklere maruz kaıdıi?ın• bunu Sov-
Vaşlngton, 30 (AA) - infiratçı li- yetlerln herkesten iyi bildiklerini yaz

derlerden Hamfiı. Filadf'!Jfiyada aöyle- dıktan sonra şöyle diyor: 
diği bir nutukta Mister Ruzveltin dış ~ovyetlerin sandıklan g!bi Bulsrar 
politikasına şiddetle hücum etıniş ve milleti heniiz ı-Uste erişmemis bir millet 
cümhur reisini memleketi harbe ıürük- değildir. Bundan böyle doğu Avrupacıı· 
lemeğe 5elısmakla itham etmiştir Ham- nı tanzim edecek ve Avrupanın bu kıs· 
fiş demişir ki: . . mında önder vazifesini görecek bir mil-

Parlamento harp ıl~n!na karar verır- leftir ve kf"ndiS:nc ancnk böyle bir dev· 
se bu karar memleket ıçın çok fena ola- let muamelesi vapılmnlıclır. 
ca~r.. 30 (AA) H"k" Anlaşılıyor: Rus]arın Bulgaristanı Bu 

b
. •t0ınkg~_n. · -. u u?"et ıya .. dıntiylc istiklal ka1..anmıs bir mUJe! 
ıtara ı &anununun hcyetı umumıve- ı t l"kk. t 1 · b ikid b. d · l L ld l . . . e a l e me erı ve unu c ır '! 

ıııy e &a ırı masını ıstemıyccektır. Yal- .. •. al B 1 l · · k 
nız ticaret gemilerinin silahlandmlmaııt- ytu;.une vum"I an u gnr arı ıncıtme -

A 'k . '1 . . h enır. nı ve merı an tıcaret gemı erının arp 
1 

İ .. 
bölgelerindeki limanlara gitmesini men ng:lız kaynaklarından .~orveç hak · 
eden madd,.lerin tadilini i"tiyecektir. kında gelen bir habere gore Alman ı.ş-

Tokyo 30 (AA) _ Domei ajanaı gal ordusu komutanı ile Alman tarafta-
bildiriyo;: 1 n .Kı~ic::l.ing nrasın~a bir anlaşma imza 

Japon ıözc:ü"ü Uzak ş:ırktaki f nrriliz edılmıstır. Buna gorc Almanlar harpten 
müme98ili Daf Kuperin faaliyeti hakkın- sonra Norvccten ayrılmağa ve memle~ 
da gazeteciler konferansında beyanatta keti Kuislinqe bırakmai!a söz vermişler
bulunmuııtur: Sözcü fngiltere ve Ame- dir. $u sartla ki KuisJ!ng Almanlara 
riknnın Japonyayı çevirme niyetlerini Norveçte. bir talom üsler verecektir ve 
Daf Kuperin gizlememesine oldukça avni zamanda memlekette tutunacak 
hayranım demiştir. Ve şunları ilave et- 1 kuvvette olduğunu anlatmış_ bulunacak-
mi~tir: tır. 

Daf Kuperin söyledikleri ve yaptık- CEKOSLOVAKY ADA 
ları bizi çok alakadar etmektedir. Hat
t5. bizde bazı endieşcler uyandırme.kta-

J J Jtalyan tay yar es• dır. 
Alman haberlcrivle dl' Cckoslovakya

da bazı kımıldamalar olduğu anlaşılıyor. 
Bir koc eün evvel fon Nöyratın komiser
likten a1li bu memlekette hir fevkaltıclc
lik oldui!unu nn !atmıştı Simdi bildir.1 · 
dii!ine göre iki Çek t:?enerali dün idam 
cdilmis ve Pra~ halkının saat 22 den 
c:nnra dısarı cıkması yasak edilmis1ir. 
Carin hır tesadiif olarak bu hadi!'eler 
Münih konferanc::ımn . ücür.cü yıldönU· 
mündı> vuku bulmaktadır . . Bıı münase
betle İnffiti;ı: hnricive nazırı Eden beya
natta bıılnna.,.nk Ceklerin !'avastan son
""° istiklallerine kavuşat'aklannı bildir 
m;tjir. 

oıişürüldü 

-----
Londra, 30 (AA) - Salahiyetli bir 

menbadan bildirildii(ine göre gideceği 
yere varan miihim bir deniz kafilesine 
ltalyan tnyynrt'leri tarafından yapılan 
hücumda hafifc;e hasara uğradıV:ı bildi-
rilen geminin Nrlson zırhlısı oldu~u ve 
zırhlının ııld•ğı bir torpil yarası yüzün
den "üratinin a7ldıiZı fakat hiç bir ölü 
ve zayiat ''t'rmediği anlft~ılmaktndır. 
Buna mukabil 13 it lvr.n bomhard•m"n 
tayyaresinin dii!!Ürüldüğü ve 3 tnS!'iliZ 
deniz tayyaresinin kaybedildiği bildi
rilmek tt' c:lir, 

-----
İ$l'İ":Rl!!t!~N 
PRO~E'!TO~U 
Bern, 30 t A.A) - D. N. B. Ajan5: 

bildiriyor : İsv:cre hariciye ne1.aretinin 
tebli<•ine göre elli İn~liz tavynresinin 
Tsviı;rc bitnrafü(!ını ihlal etmesi üzerine 
İsviçrenin Londra elc=sine hadisevi de!'
hal prof"rto etmesi icin c>mir yerilmiştir 

€!:~:71!!!!!. Ut!?~~ 
Tahran 30 (AA) - General Vavcl 

tnvvarc ile Baiidnda gitmistir. Sovvet 
!erle veni miizakereler lil?umlu göl'Ü 
fii .. ı::c ~cncral yen:den Tahrana gelecek 
tir .. 

İnPilizle .. in !c:!fal oltındaki Avruna 
\.ıöl<telC'ri.,de halkı Almanlara karsı da
ima nvaklanmıı:; ''e hareket hnlinde bu
lundurmak istedikleri bütün bu gelen 

Arjant&nln. 
Bı>rlindeki elçisi 

----
Geref catwıtdıtta flafJePI 

tee:vrit etmedi 
Riyo dö Janeiro, 30 (A.A) - .Arjan

tin cümhurreisi vekili Kastilyano Arjan
tinin Berlin elçisi Oliveanın geri ~ağı
nldığı haberin! kat'iyetle tekzip etmiş
tir. Arjantindeki Alman elçisinin geri 
çağınldrğından da hükümetin haberi ol
madığını söylemiştir. 

Ciimhurrei.'li vekili şunlar ı ilAve et
m!ştir : 

•Arjantfnin ana yasası mucibince ya
bancı memleketlerle mUnasebetlerinde 
yegAne salAhiyettar makam hükümettir. 
Memlekette Asayiş tamdır. Parlrunento
nun ictima devresi uzatılmıyacakbr. 
Fevkalade ictlma devrelerinin g~en se
nelerde lüzumsuzluğu sabit olm!-lştur· 

-------
Rus va va yardım 

---Londra, 30 (AA) - Geçen hafta-
ki lngiliz tank imalatının esasen bir re
kor teşkil etmiş olan daha evvelki haf
tava nazaran yüzde yirmi daha· fazla 
olduğunu bildiren resmi haber Londra
da memnuniyet uyandınnı,tıT. Rusyaya 
büvük miktarda tank gönderileceğinden 
dolayı ııevi"ilmektedir. iki bin fabrika
da c;alı~ılmakta olan 400 bin amelenin 
imal ettiği tank miktannm durmadan 
artacağı ve ,imdiden mevcut olan tah
minleri geçeceği zan edilmektedir. 

habP1"1Pl"clPn Anlaşılmaktadır. 
ITALYADA 
helvanın yiyecek maddeleri ve diğer 

hnı ilk maddeleri bakımmdan her gün 
daha ziyadf'! :ıorluğa girdiği anlaşıl
malrtııdır. Bir lsvirre kaynaibndan ~e
len habere göre Trinoda çık11n • cls
tnmna> gttzetesi yiv~cek tedbirlerine 
&İt 'hir makale•inde hüküm .. ti daha •1d
fl .. •li flavranm"® dav~t edivor. Jhzı 
hallerden !lik&vd ediYor ki: Fa
~i .. t r .. iimi fakir h"lJc1 ,.,..,,~ .. mahkum et
""fttc istemiyorsa bu hale nihayet verme
lidir. 

Hı'l.,.h•n ve ltalvamn umumi duTumn
"" b"kılar.11k ('ll11T•a bıı V"7.lVl"•in ;1 .. ..;.lr 
":;.,l"l,.c-·~ini tahmin etmek pek o kadar 
dofi.r11 olamaz. 

;\ 1,...cın r•,,tvn•un .. ., bir hah .. rine PÖ· 

TP f,. .. ;ı;~ «c:.,"rl"v T"'"'";p~ gı>7. .. tl"•inin 
J,,.,.,.r,1·'· ,....;İt<"hR•,.:ıoı f r .. n• .. rerıi., 5ov
,,~tler bHi;in" <>İmrHv,. 'L-Rrl<ıT tl•niz vo-
1ivle nn l-•!'! 1"ilv,.., ı,. .. n; .. Ji,.,.1.t. "'" h:r.
...,. VP .. ..:ı:~: .. ı VI" "-•ı vn,.dı ...... ., Alman -
c: ... "''f't J.,.,.'hının il~ .. '""'"n l A ...\in evv,.ı 
}-.... ı"",1.::.,"' , ............ 'kt~rl.... A l,..,p., TPrl-
Vf"\41'1 . r~•r 'hu J, .... l...r dr~n ie,... fn,.;1••-
r,.nin Jl .. ..,,I\ il"! Al ....... h•nbind,.., ,ı .. ı.. .. 
evv<"l ""ı ......... , f'llJ .. ~ ..... n tahakkuk 
edeceKini iddia etmektedir. 

~acccccOO""..-oo=ıccc~caccccacaocccccaaacaaaaaac:ı= ,,_ 

İngiliz • talyan harbi 

Altı Italyan şeh
rine tahrruz 

edildi 
Jtolyaniar da "N~l

bir son,, zırhlısında 
yara actıiar 

t 

---0--

Londra, 30 (A.A) - İngiliz tayyare
lerinin Pazar gecesi 6 bliyiik şehire kar
şı yaptığı bombardıman taarruzları İtal

yan hilkümetince rcsmep bildirilmiştir. 
Bu haber memleketin her tarafında 

endişe uyandırmıştır. Ve biDıassa MilA
no, Cenova, Torino, Palermo gibi büyük 
şehirlerin zengin halkı daha büyük ta
arruzların başlayacağını tahmin ederek 
Bolonyaya geçmeğe başlamışlardır. 

Londra, 30 (A.A) - İtalyan halkına 
verilen ekmek mikdannm azaltılması 
başlıca lta1yan merkezlerine İngiliz ha
va kuvvetleri tarr.f mdan yapılan nkın
lnrdan sonra maneviyatı yükselhnek 
için yerinde bir ilaç nudu.:? Londrnda 
herlı:es bunu gülerek soruyor. 

ltalyanlnr yedikleri .şiddetli darbenin 
tesirini hafifletmek maksadiyle orta Ak
dcnizde bir İngiliz gemi kafilesine yapı
lan hava hilcumu hakkında gürültülü 
bir tebliğ çıknrm15la!'dır. Londra mat
buatı İngiliz filosunun büyük bir kısmı
nın batınlmış olduğunu bil-tiren bu İtru
yan tebliğini alayla neşretmektedir. 
ttnlyanl~r MaUıban muharebesinde de 
İnl"'iliz filosunu batırmışlardı. SnlAhl
yetli kaynnklarcb kayded;Jdi~ine göre 
bu kafile de f!'.ideeeği yere varmıştır. Ve 
hamulesinin önümüzdeki ayda miihim 
bir ro1 oynayacağına itimat edilebilir. 

İngilizlerin gemi kafilelerini Orta 
Akrlcn!ze aöndermekte .devam etmeler\ 
İtalyan tehlikesi hakkında ne diişilndük
lcrini gösterir. 

Stampa gazetesi yiyecek maddelerin 
tahdidab hakkındaki makalesinde hU
kümeti SPekUlatp:-Jer-e karşı daha şid
detle harekete davet etmek1edir Bu ga
zeteye ıt9re fiatlerin vükselmesi enf1An..c:
yon tehlrkesi yaratabilir. Bir colt İtal
yanlar Faşi'lt rejiminde sı>ekülac:von 
yapmakla ittiham edilmektedirler. Bina 
ve mUcevherat satımı tize!'inde c;ne'kU
lasyonlar almıcı vUrJmilştUr.. Evlerin 
kıvmeti dört mi~li artmış, altının gramı 
120 11~ yiikse1miştir. 

Stampa makalesine şöylf' devam edi
yor: 

cFaşist :rejimi fakir sınıfı aclığa mah-
1rl\m etmek ist"'"1!yorsa bu bale derhal 
nih:ıyet vermelidir.> 

Roma, 30 (A.A) - İtalyan tayya:rele
rlnden atılan torpilJerle yaralanan tn~
liz z.ırhlıııı 33 bin tonluk N:-Json zırhlısı
dır. 

• 
Uçler konferansı __ "',.,.""""-

- BASTARA.U 1 tNci S.\üİl''EDt.. • 

ölçüde onlara borçluyuz. Müşterek düş
mana karşı mücadelede bütün fedakar
lıklara ha:ı:ır olduğumuzu göstermek için 
buraya geldik. Zamanm kıvmetli bir un
sur olduğunu ıöyliyen B. Molotfun hak
kı vardır.> f 

Amerikan baş murahhaaı B. Harri
man da şunları söylemiştir: 

cAmedkarun durumu muharebe dı,ı 
bir vaziyettir. Hitlerin haksız taarruzla
nna kar$ı giriştiğimiz bu kahramanane 
ve parlak eava~ta ıize elimizden P'elen 
yardımı yapmak için İngiliz müttE>fikle
rimizle birlikte buraya geldik. Bugijn, 
yarın harp devam etti~i müddetçe ıize 
her yardımın yapılacağını bildinnek ta
limAtını almı' bulunuyorum.> 

Moskova, 30 (AA) - Taıı ajansı 
bildiriyor: Stalln 29 eylülde lnrriliz mu
rahhaııı heyeti reisi Lord Verburgla 
Amerikan baş murahhası Harrimanı ka
bul etmiş ve ikinci bir görÜ.,me daha 
yapmıştır. Bu mülakatta Molotof 'Ye 
Litvonof hazır bulunmuşlardır. -

ln~ilterede 
---

Vafffıanın ne dft$iindii· 
ğü öğrenUeceıı .. 
Londra, 30 (A.A) - Mayron Taylo

run Londrayı ziyareti münasebetiyle 
Tavmis şunlan yazıyor : 

Bu ziyaretin büyük bir faydası ol · 
muştur .. Bize Vatikanın ne düşündüğu 
ve günden f!iine artan bir huzursuzluk 
:çinde olan İtalyan efkarı hakkında ha· 
herler getirmiştir.. Londrada Mister 
Taylora Büyilk Britanvanın müttefiki 
Rusvaya yardımları bildirilmiştir. Hit-
1er Rusvnva taarruz ederken katoliklc
rin yardımını elde etmeğe çalışmıştı .. 
Vatikanın bu hususta ne düşündüğü· 

nü miater Taylor bildirecektir. 

M·;u; korunma 
kanunu 

- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAD1Ff.PS' 
nın reisliğinde toplaıımı.ş, korn~ 
gönderilen muhtelli dilek ve şikA,...
ilzerinde tetkikatta bulunmuştur. "-. 

Komisyon mUrakabe işlerinin ......, 
esaslı bir şekilde görUlmesi icin J14t ~ 
tedb:rJer alınmasını icap ettiğini de 
zakere etmiştir. 

F!at mürakabe bUrosuna yeni ~ 
murlar gelmiştir. Takviye edilen it 
ile ihtikArla sıkı bir müca,1<.>l" vm11lff" 
sı mümkün olacaktır. 

-~-- ..... -------~·-
Günün anslfılopedtsl 
················-
Rvsların ,,Kü
~iik anne" de· 
dikleri V ol~a 

nehri 
Rusya harbi münasebetiyle isrn1 {,.. 

meğe başlıyan ve mühim harelce t.t 
sahne olması ihtimali de bulunan \'~1d' 
A vnıpanın en uzun ne.biridir. uzuv~ 
ğu 3400 kilometredir, l.460.000 kil~..,.ı 
re 'kare genişliğinde bir sahanın sUJS',i'r 
ve havzası Rusyanın orta kısmını, "'41 
nı kaplar ve cenubu ~ridsine JcJ .,t' 
uzanır. Eski Türk1erin ttil ısninl ·-"' 
dilderi Volga, Volday yaylAsı {izefll"'~ 
SUJ?er JtölünUn garbında deniz ~fıl 
mnden 249 metre :..Uksekte kUcU~ ı1ff 
kaynaktan doğar. Bir çok kUcU'k i' !t 
meydana getirdikten sonra Vol!!S f',_ı". 
ne gire-r, bu g01den çıkantlt cenubıJ ~ 
kiye do&ru yayılır, a~ağı inmef'" b6 ~ 
ve Rcıek'te deniz sevivesinden tR1 ;;,tf 
reve -inmfş bulumır. Sonra ~maH · _. 
istiknmE'tini alır. Tvnde sevive!irıl~ 
tifaı 136 metredir. Burada Voltta ~ 
kovanın 150 kilometre şimalt garbı "I 
dır. Bnndı:ın sonra , şimal.ren jteleO ; 
cok kollarla büyür ve Neva nehrillt, 
den koJJarm başı olar. RevJinksde ~ 
mfihim bir nPhir halini almıs görU~ 

Gorgide (Eski ismi Nijir.i Novo"° t* 
1472 kilometre uzunluğunda mUhitrl Ol" 
kolu olan Oko ile birJeslr. Burada '
Volr!adım daha uzun, dahıı derin "1! *" 
niştir. Bundan sonra nehir sarka ~ 
akar ve Ka:r.anda eenuba ı:töner. buP'jl 
Volganın sathı deniz seviyesindef' ~ 
metre irtif adadır Bi.r az daha cett ftl 
lTraJiardan gelen . ve 1880 kilo"'Jc' 
uzunlulhında mühim bir nehir ola!I 'Jıl 
na koliyle birle~lr cenup - cenubu .,,~ 
istl'lı-ametinde akar. ~ 
Yalnız Samara civannda VolP ~ 

!Asının sert ve 'kayalık bir s1rt1nııı ; 
fmı cevlnnek iizere hüyUk iki Jra~,...., 
zer. Sam.arada nehrin seviyesi JI 
redb·. ~ 

Don ve Dinyester nehirlerinde -~ 
ta ~bl Volganm da sağ sahili b""' 
vaylAya dayandıl?ı icfn saro '" df1' ' 
faley halinde kalır. Sol saltlli a~~ 
dOz devam eder. Artık nehir ço1ı: • ~ 
dilz devam eder. Arlık nthir ÇO~ -
metli bir şekle ~rmiştir. l)ertnlı~ ,J' 
metreyi ve genişli~ ~zı verJerde S iJ_ 
lometreyi bulur ve flzer'.nde blt 1ıf' 
adacıklar görülür Bu kısımda ne f' 
ı:;a~ kenannda yayl~ üzerinde k~ 
Uliamovsk, Saratov p.ibi ş~hirleriJ! iti! 
mahalleleri nehrin itikallerinden ır'_J 
es.sir olur. Stalingradda (e~ki isJnl ~ 
çin) nehir cenup garbındaki eıı ( 
noktasına varmışt:r. Bundan sonrt ~ 
niş bir clirsekle cenubu ı:;arkiye tld ~ 
burada Volga nehriyle O.m neh~ :~ 
~mdaki mesafe 75 kilometreden Jb". 
tir .,. 

Tallgrattan sonra Volga stepler ~ 
Pirer .. Kendisinden ayrılan AJctu1; ~ 
ilaki kol tA denize kadar uzanır· ~ 
tki kol aracımı birlf'şt!ren bir eolt ~ 
~örtinür. Nehir buralarda etrafına~ 
~ı zamanda kırk ilA eUi kilometre ~ 
felere kadar yavılır. AstraJr..andaıı 41 
mil cenupta Votga deltasını yapa'~ 
?00 kadar ağızla Hazer d~ 
lür.. tı1.. 
Taşma :zamanJannda Voll!a, k•~,, 

12 VP StalinımıtUı 8 men-e lradar '~-' 
lir Ll\kin bu fevezan !->ekle"ldil!i .,e ~ 
tazamıın tekrarlandı~ fcin bir rarıı;~ 
mez. Civardaki arazi boştur sular Z 
ovalan kaplar. Yuın nı>hrin deltıt '/ 
ld knnA 11Ann bir ~ğu kurur vf!f' 
talı-l•k haline gelir. 4'!_ 

Volt;?anın getirdiği ııuvun mikı-tl ,~ 
ııti olarak ıııırıiv .. de 10.000, sulatl1~~ 
-lığı ,.amıın 7000 "e tamıa %ıtm8" rY'M 
da 30.000 metre mik~bındaclır. t ~ 
oek az olduğundan J>ek ağtr ııkj,tc 
nf'!hlr Moskova ve Uralın orf1'1811 t~~ 
"ılnayi havzalarını. çok hububat J,tP° 1' 

l"'ermaziom ve kiillivetti haY"~n. f ~ 
nf'.'"l stenl,.,. sahalnrın1 hirlı><rti .. '11~tı ı' 
.... k faydıılı aııvılır. SlnıR lin ke";.-1" ti 
ndnnu, mRrnnl e!lyası Volr-a yol c;rt"..1 
.:ıj.-j}iT ve l l'lrrııvenın hııhubııtı· ~"I 
~i., deriei. n .. kt. .. ıııı petr,.111 Vt' A ,.ft ,,. 
.. t>lt>n P"muk V nl-ta vo]ivl.. •i""tc l~J 
1<arılır. R•ı nt'hirdr. pPk eok hAl',,r'i 
.. ,r vr. binJ• .. ce aflııım bunuf'1" cif~ 
Bu cihf'tlt> Ru•lar Vrılı:taya ekil & 

ne> ismini vermişlerdir. lo ,.. 


