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Londra, 25 (AA) - Fransız somalisl 
umumi valisinin bildird:iine ~- 300 
kişiden mürekkep iki hafif IngWs w 
Degolcu kol Fnu;mz .,,..,aJlatnde Sajura
nın 30 kilometre limal batısmda Deje
naytc)Ju za~. 8-)ura Cibutinln 
30 kilometre b&po tlmal batımıdacbr. 

Royter ajansa bu haberi ihtiyat kay
diyle neşrederek hiç bir kaynaktan te
yit edilmedijini bildirmekte ve Viştı hü
kilmetinln bir kaç hafta evvel de hudut 
muharebesi haberlerini neşrettljini ve 
sonradan bunlann esassız oldulunun an.
laşıldıjmı bildirmektedir. 
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SAHiFE ı 

Cümhuriyet bayramı pro~ramı 

Bayram Sa1ı günü saat 
13 te törenle başlıyor 

Cümhuriyet bayrarru hazırlıkları vi vetler .. ) 
!Ayetin her yerinde son safhaya gelmi.; il Köylüler .. 
tir. Bayram miinasebetiyle hazırlanar Et.LENCELER, HITARELER 

YENi ASIR 26 İLK'!'ESRiN PAZAR 1941 

ŞEa·a HABERLERİ 

Emniyet 
Umum müdürü kara

kolları tef tış etti 

Lik maçları başlıyor 
Ru~ün yapılacak maçlarda dört 

f~ransız .. AlmaıJ 
Münasebetleri 
.Son hadiseler }1iizün· 
den çol: nazilı bir 
safhadadır-

SEVKET BİLGİN 

- BAŞTARAFI l iNCi SAHİFJmE · 
kınlığın ve derin bir infialin aliiınetl 
saymamak imkansızdır. 

kar~ılaşıyor Fransızlar yalnız istili altında olma· 
"'<' nın acısını çekmiyorlar. Ayni ıamand• 

kutlama programı şudur : 10 - 29,'10.• 9.U ~arşamba gece>ı vila-
1 - Bayram kanun gereğince 28, 10 vet tarafından bir balo verilecektir. Ba- Şehrim:,de bulunmakta olan Emni- kuvvetli takım 

1941 salı gilnü saat on ikiyi müteak:c lo kin icap edenlere ayrıca davetiye yet umum müdürü B. Osman Sabri 
başlıyacaktır. Bu saat.. kadar resmi da ·ürıderilecektir. Adal dün emniyet müdiirlüğünde polis 
!re ve müesseseler, Milll teşekküller 11 - 29/10.1941 çarşamba günü akşa- kadrolariyle meşgul olınıL~, muhtelif kı
resml ve hususi her dereceli okullar. 1 ını Merkez komutanlığının ve C. H. P. sımlann çalışmalannı inceden inceye 
spor kulüpleri, Bankalar, Ticarethane- Merkez kazası reislil(inin tertipler! dai- tetkik e;•leıniı;tir. 
!er, istasyonlar, iskeleler, kara ,·e de- resinde İzmirde ve Nahiye müdürlüğü Muhtelif kısımlar takviye edilıniş bu
niz nakil vasıtaları. evler, meydanlar, ile Parti teşkilatının tertibi veçhile de lunmaldadır. B. Osman Sabri Adal bu 
maj!azalar ve dükkfuılar bayrak, cicek. Karşıyakada fener alayları yapılacaktır arada bir çok pol:s merkezlerini ve şu
yeşillik, kırmızı beyaz lrurdela, vecize- 12 - 29 110/941 çarşamba günü Kül- heleri teftiş ederek emniyet Amirleri ve 
!er, resim ve taklarla süslenecek, gece- türparkta, 30/10/941 perşembe günü de komiserlerle görüşmüş, ihtiynçlar ve di
leri de bol elektrik ve hava gazı ışıkla- Kıı;la önünde saat 16 dan itibaren A'keri !ekler üzerinde tevakkuf eylemiştir. 

--------- . 1 Fransanın bir buçuk asırdan beri inan· 
Bugün Alsancak stadyomunda 941 - ederken Demırspor takımının Adanaya dığı mefldlreleri gömmek İçin yapılan 

942 devresi lik maçlarına başlanacaktır. maç yapmak üzere gitmiş olmaaı Al- hazırlıklardan elem doyuyorlar. Fran· 
Yeni lik devresine girdiğimiz bugün tınordu - Demirspor maçının teİ.ınni sız milletinin hürriyete tapan teJakkilc

takımlann umumi vaziyeti üzerinde mu- icap ettirmiftir. rini hatırlamak onun bugünkü otoriter 
talaa serdetmek bir hayli müşküldür. Bundan ıonra yapılacak maçların her değişikliği hezimetin fevkinde bir felıl· 
Muh•kkak olan bir nokta, her sene ikisi de ehemmiyetlidir. Altay, Gözle- ket tetakki ettiğini anlamağa kifayet 
memleketimizde futbolün biraz daha pe, Ate§ ve Karşıyaka bugün aeyircilere eder. 
gerilediği, biraz daha noksan alaka norma} maçlar seyri fırsatını verirlerse Nantta, Bordoda Alınan subaylarına 
uyandırdığıdır. Eski futbol yıldızlan ar- bu da bir kazançbr. karşı yapılan suikastlara gelince hiç 

riyle donatılacaktır. Bando çalacaktır. -----
Belediye tarafından teshil edilecek 13 - Bayram günleri Halkevler:nde, Y GI r<f 1 m Sf'V~O Jer 

tık bu şöhretlerini kaybetmek üzere bu- Altınordu takımı bugün hususi mahi- şüphesiz bunlar merdçe hareketler do
lunurken yenileri yeti•memektedir. E,. yette bir maç yapacaktır. Bu maçta Al- ;:ildir. Bununla beraber müstevliye kar
ki futbol zevki ne futbolcuda ve ne de tınordunun bilinen kadrosu, Altınordu- şı dü.,"IDlllılık duy:olannın zaptedilenıi· 
seyircide kalmamış gibidir. nun lzmirde bulunmıyan ve bayram mü- yecek kadar kabardığına işarettir. O b· 

meydanlarda ve Kadifekalesinde !;enlik Cürnhuriyet Halk Partisinin Nahiye ve 
lişenkleri atılacaktır. ocaklarında konferanslar ve eğlenceler 

2 - Yurdda.şlar bayram günleri en tertip edilecektir. 
iyi ve en temiz elbiselerini giyecekler- 14 - İzmir Beden Terbiyesi ve izcilik 
dir. Hayır cemiyetleri geniş ölçüdeki bölgesinin hazırlıyacağı programa göre, 
yardırnlarıru buna göre yapacaklardır. stadyumlarda •por müsabakaları yapıla-

3 - Cürnhuriyet Halk Parfüi Vilayet caktır. 
idare heyeti, işçi ve esnaf birlikleri, ti- 15 - İlk okullarda Maar:f vekaletinin 
caret ve sanayi odası, borsa, Bankalar. teblinatı daiı·esinde konferanslar ve mü
Devlet Demir ve Denizyolları idarelerı. •am;,.eler verilecektir. 
şlı-ketler, fabri~alar, k~?Cratiiler tara· 16 - Bayram ~nleri Cümhuriyet 
fından kendi binaları onünde veya Be- Halk Parti.•i \·ilayet idare heyeti reisli
~ediyece miinasip görülecek yakınların- !(ince seçilecek hatipler tarafınıhn mu
i:lakl cad.delerde bayrarrun ehemmiyetile ayyen saatlerde Kültürpark Amp·!irı-
mntenasıp taklar kurdurulacaktır. ka•yon merkezinde ve talimatına göre 

KABUL RESMİ Halk kürsülerinde nutuklar verilecektir 
4 - 29/10/1941 çarşamba günU saat (Nutukların verileceği gün ve saatler 

9 - 9.45 e kadar hilkllmet konağında Parti reisliği tarafından hatipl~re bildi
•Protokola göre• kabul resmi yapılacak- rilccek ve ilan edilecekt:r .. ) 

Cemiyetinin Cümhuri· 
yet bay,.amı münasebe· 

tiyle faaliyeti 
Yardım sevenler ceıniyeti Cüınhuri

yet bayramı mlina,ebetiylc mektepler
dPki kitapsız çocukların kitaplarını te
min etmek iç'ıı 400 liralı!< kitap teberrü 
etmiştir .. 

Muhtelif asker ailelerinin çocuklarına 
dört top pazen tevzi edilmis \"e bir n1ik
dar da ayakkabı verilm~tir. 
Ayrıca icap eden fak:rlerc nakden 

yardımda bulunulmll';tur. ------
1'ohnn1 lnk la rın tt>v· 
ziin~ haşlannn~br 

Bu sene Altınordu ve Altay zayıftır. nasebetiyle gelen hariçteki oyuncularile dar ki Alınan askeri makanıatı zaten 
Diğer tekımlann kudretleri bu iki takı- karşılaşacaktır. Bu maçın enteresan bir şiddetli olan fevkalade tedbirleri bir kal 
ma nazAran daha eyi vaziyette mutalaa netice ile bitmesi pek mümkündür. daha !!İddetlendirmeğe met:bur olmuş· 
~d'.lbemh-z. Şilht maçlarının uyandırdığı Saat 1 3 de yapılacak Karşıyaka -Ateş !ardır. 
ıntı a iç le o~a ridecek bir durum maçını hakem Ferit Simsaroğlu, saat 15 Bertin, bütün bu kaynaşmalarda 
ıı<«ı.,memiştir. de yapılacak Cöztepe - Altay maçını da Fransanın Almanya ile münasebetlcriııl 

Bugün altı takımın karşılaşma>ı icap hakem Mustafa Şenkal idare edecektir. büsbütün karıştırmak istiven İngiltere-
Y.,.*"-·,.,~ ------ ....... -:ı. ... ,..r~:~'Y..--;""?-:~<:~~.J!ıl"""~-----.,,,._-~ .J t 

---- nin parmaiıru görüyor. Suikastlan n· 
Kız Ö" .. et~._en Havvanat hahçf"'sin- gilli:lerin tahrikine atfediyor. 

ı,;: ı ıu.. İngilterenin, Fransada Alınanyaya 
dt>- hir hadise diişman ve ayaklanmağa imado bir ce---o-----

Okuluna venidıen v~ • 
rilen talf!hel~r 

Bir aygır, bir ziyaretçi· 
nin parmağını lıopardı.. 

Kültürpark hayvanat bahçesinde bir 
yaralama vak'ası olmuştur. 

tır. Bu kabul resmine ait olar":k vilayet- 17 - Cümhuriyet bayramı ~lcrin
çe tanzim olunan program Daıre, mUes- de hiç bir cemiyet iane rozeti da!(:ıtmıya
sese ve teşekkiillere ayrıca gönderile- cak ve para toplarnıyacaktır. Vilayeke tedarik cJilcn tohumluk 
cektlr. 18 _ Vilayet, Komutanlık, Parti ve buğdayların mülhakat& sevkine ~an-

Okul öğr~tmen kurulları tarafından 
pek iyi ve iyi derecede not alanlar ara
•ında seçilerek öğretmen okullarına 508 
tale-benin kahııl edil<Jiğini ve bunlardan 
!zmir kız öğretmen okuluna ayrılanla
rın adlarını yazmıştık. 

Hayvanat bahçesindeki aygırlardan 
blı-ine çekirdek ve nohut vermekte olan 
seyircilerden Bayındırlı Murat oiılu 
Mehmet nohutlan uzattığı sırada hay
van sağ elini kaparak şahadet parmaiıı
ru koparmışbr. 

reyan yaratmağa çalı.o;ması mümkün· 
dür. Fakat bugünkü sartlar içinde böyle 
bir hareket beyhudedir. Ve iı;gal altın· 
daki memleketler halkına yeni ıstırap
lar tahmil etmekten başka bir şeye Y8" 
raınıyacaktır. General Degol bile Fran
sız halkına hitabesinde, hareket saatinin 
r:eleceği güne kadar kinlerini mııkadde! 
bir emanet gibi kalplerinde sakhyaralt 
Faydasız fevcranlardan sakııııhna91JIJ 
tavsiye etıniştir. TOPLANMA VE GECİT RES1\i1l B 1 d f d mı•tır. Merkeze bag"lı köylere de dün ' e e iye tara ın an tensip olunacak he- ' 

5 - Kara, Deniz ve Hava kuvve~]~- yetler 29/10/941 carşamba günü saat buğdav sevki devam etıniı;tir. Bu suret
le her dereceli Res_ml ve husus! bütün 16 da İstiklal, Hava, Emniyet Şehitllk- le vilayet halkının tohumluk ihtiyacı ta
olrullar, parti teşkillltı ve mensupları, !erini ziyaret ederek ViUlvet, Komutan- rnamen temin edilmiş bulunmaktadır. 

Maarif vekaleti. muameieleri geç ka
lan talebele-rden daha 63 kişiyl muhtelif 
t.iıretnıen okullarına ayırmıştır. Bunlar
rlan İzmir kız öğremen okuluna verilen
lerin adlarını yazıyoruz: sporcular, Cemiyetler önlerinde levha- lık. Parti ve Belediye adına birer ı;<>

ları. bol mikdarda Türk ve Parti bay- lenk koyacaklardır. 
rakları olduitıJ ~alde nilıayet saat 10.15 e 19 - 29/10/941 carşamba günü saat 
kadar CUmhurıyet meydanında krokide 16 da Karşıyakada Atatürkün Anasının 
gösterilen yerlerini almış bulunacaklar · mezanna gidilecek, çelenkler konacak, 
dır. . nutuklar verilecektir .. (Buna ait prog-
Yurddaşlar, bulundukları N~~e ram Karşıyaka Nahiye müdürü ve Hal-

Parti ocaklanmn Bayrağı altında yürü· kevi reisi tarafından hazırlanacak ve 
yüşe katılacaklardır. idare edilecektir .. ) 

6 - Saat 10.30 da _\'ali, va~da Ko- 20 - Vilayet. Belediye ve sair resmt 
tnutan ve C. H. P. reısi oldugu halde teşekküllere ait inşaat ve tesisat açıl
krokiye. göre meydanda yer al~ ;85ker ma törenleri 30/10/941 per<embe günU 
mektepli ve halk gruplanrun oniinden vapılacak ve bu husustaki program ve 
gec;erek bayramlarını kutlıyacaktır. davetiyeler alakadar dairelerce tertip 

7 - Bunu mllteakip resmi, milli, ınall olunacaktır. 
'"' husus! mllessese ve teşekkUllerce 21 B l Resnıt daire 
bazırlanımıı olan çelenkler bu teşekkül- .:- u pro~ a an 
ferin mOmessilleri taralından Atatürk ve m~esseseler, ':'illi, ~~ll ve hususi. t;
h k tın ko olacaktır !;ekküller ayrı b.r teblıg beklemeksızın •; ~ v:U ı::bUnde yerlm aldıktan son- kendile~ine taalHlk eden h~lan urn~
ra Ask~ Bando İstikW marşını çala- mi teb~t ve.bu p~~am ıeaplanna go
taktır. Marş bitince c. H. P. Vi!Ayet re, yerıne getirmek ıçın hemen hazırlık-
idare he ti h 1·· 1 l h !arını yapacaklardır. 

h 
~_e_!'_ll~ yıla• oparcak or her e şetuk- 22 - Bu programın tatbikine Komıı-

rln er ""1lUWI ya • ir nu ta-1• 1• C H P Beted· · likleri, v rileeektlr 
1 

.,,..,., • . . ve ıye reıs 

e9 _ Nuhılı: bitince aşağıda gösteril- Maarif ve. Emniyet müdürlükleri tara-
._,,·· ü g •t ---ı '---lı --•~-- !ından seç'lecek zatlar memurdurl.-ır. 
wgt zere eçı n•ouu """ ya"""""· 23 Ba kan •· 30/10 Askeri latalardan başka teşekkUller - yram un geregınce 

g~it ~llne üçerli kol nizamın& 941 perşem~~.;:: ~:~~~~· 
~~tt;o;ı~~I vlLAYET KUTLAMA 

a) Ordu (En büyük Komutanın sıra- KOJ\ıl'l'ESf 
Jıyaca~ üzere .. ) 

b) İstiklAl ve İnkılip için canlarını ve 
'1zuvlannı vermiş olan kahramanlan 
temsil etmek üzere her rUtbeden .su
bay ve Er• ma!M ve ihtiyar Gazllerle 
Şehit anaları.. 

c) Üniformalı yedek subaylar (halen 
orduda müstahdem olıruyanlar .. ) 

ç) Polis kıtaları.. 
d) İu:iler (Bayrak ve filama lotasile .. ) 

Amer;han gemilerine 
Rastlıyacakları mihver 
gemilerini batırmaları 

emredilclL. 

Alman/qra göre L. Edib• Unsal Zongunldak M. Çelik-
el IL•esi, Emine Sağlamtunç Adana kız 

- BAŞTARAFI 1 İNct C::AH1FEDE - lisesi, Melahat Hepdoğru İzmir kız lise
geriye almakta ve endüstri bölgesinde si, Fatma İlhan Ayd•r Kandilli k17 lise
yeni arazi işgal etmektedir. Macar kı- si, Ayşe Kamuran Aygün Kandilli kız 
taları ileri hareketlerine devam etmek- Lsesi, Belkis Aydın Amasya orta okul, 
tcdir. Ve bu arada esirler alınmakta- Türkiln Kaymaz Ankara 3 ncü orta okul, 

dı~lN CEPHES1NDE Mlifide Tuncer Arapkir orta, Hediye 
Aksoylar Bilecik orta okul. Türkan Tör 

Hdsinki, 25 (A.A) - Fin cephesinde Mersin orta, Avniye Çekme Muğla orta, 
büyük mikyasta harekata intizar olun- Necla Türkan Oskay Uşak ülkü lisesi, 
mamaktadır. Bataklıklar dolmuş ve geçil Sabiha Çakmak Bilecik orta, Fahire Gü
mez bir hal almıştır. Geceler uzamakta neş İstanbul kız öğretmenler okulu, K!
ve güneşin mevcudiyeti bile unutulmak- muran Akdnğan İstanbul Eyüp orta 
tadır. okiıl, Fatma Kıvanç Çanakkale orta 

Fin cephesinde vaziyet ıışağıdaki tarz- ı;kul, Feride Yılmaz Samsun lisesi, Sa
dadır: biha Nural Mani•a orta okul, Saadet 

Kareli berzahında Finler Leningradın Aytulun Ankara 5 nci orta. Münevver 
muhasarasına iştirak ediyorlar. Bu ke- Oran Akhisar orta okul, Melfilıat Narlı 
simde Rusların karşı hücumları devam tnebolu orta okul, Tal5.t Sürer İstanbul 
etmektedir. k 

ız öğretmen okulu, Muazzez Gümüş 
Rus faaliyeti Petrozavoskun §imalin- Göksel İstanbul kız öğretmen okulu, 

de kendini g&teriyor. Buradaki taarruz- Hamidiye Söken İstanbul kız öğretmen 
!ar, Omega gölü boyunca dar berzahta okulu, Nesime Soykök İsanbul kız öğ
inki~af etmektedir. Potoyerllnin doğusu- retmen okulu, Cemile Ertün İstanbul 
na kadar Fin aarruzu Omega gölU civa- kız öğretmen okulu, Sabiha Belge ts
ıında daha mUhlm muvaffakıyetler gö- tanhul kız öğretm~o okulu, Turhan Er
recektir. kan Bursa kız husus! lisesi, Necll Bar-

Hareklltın genişlemesi için karın kar k "---
bol yağması lhımdır. Bugün kullanıla- ~~!ıı'\'t..,st ız U.....i, Dildar Erkan De-
bilecek vaziyetteki dört yolun Ruslar ta-
rafından müdafaası çok kolaydır. En şi- Evli lıadını lıaçıPmq .. 
maide muharebeler yalnız havalarda Dikilinin Deliktaş köyünden Halil oğ· 
yapılmaktadır. lu Ramazan Gündüz, evvelki gece bek-

Geceler gittikçe daha ziyade uzamak• el Himmet oj!lu Salih Günı>rin karısı 
tadır. Bu da hava faaliyetlerini kolay- Elifi kandırarak kaçırmış ve tutulmu.ş-
laştırmıştır. tur .. 

Yaralı hemen memleket hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. 

Fevzipaşa bulvarının 
açılma merasimi •• 
Cümhuriyet bayramına rastlıyan çar-

'amba günü Beled;ye reİ.'li Dr. Behcet 
Uzun en büyük eserlerinden biri oLm 
Fevzipasa bulvarının açılına merasimi 
yapılacaktır. Reis bu merasimde bulu
nacaktır. 

Torbalılar galip ••• 
Karşıyaka gençlerinden meydana ge

tirilen bir muhtelit takım Ramazan bay· 
ramı münasebetiyle Torbalıya giderek 
Torbalı ~nçlik kulübü ile bir maç yap
mıştır. 

Bu maçı Torbalılar 2 - 1 kazanmışlar
dır. Maçı kalabalık bir halk kUtlest ta
kip etmiştir. 

Ruıyava tonk 
~önclereceklerdir 

Londra, 25 (A.A) - Kanada başve
kilinin beyanatına göre Sovyetler Bir
liği için Kanadada imal edilen 100 bü
yilk tankın on beşi bu ay içinde gönde
rilecektir. Bu tankların hepsi 1941 so
nundan evvel Rusyaya gönderilmiş bu
lunacaktır. 

B.KLODYVS 
Roma, 25 (AA) - Resmen bildiril

diğine göre bay Mussolini Venedik sa
rayında bay Klodyusu kabul ederek 
kendisiyle uzun bir mUlAkatta bulun
muştur. 

====== === 

Belki bu tavsiye binlerce Dcgolist re
hineyi müstevlilerin haklı gazabından 
korwnnk maksadiyle yapılmıştır. 

Degolistlere göre, mevzuubahis hl\di· 
seler bir tahrik eseri olmayıp milli fe· 
veranın neticesidir. Ve Fransanm kendi 
mukadderatını İnııiltereden ayırmak iJ· 
temediğine delildir. 

Hakikaten Fransada olup bitenler De· 
r:olist cereyanının şayanı dikkat derece
de yer kazandığını anlatmaktadır. Fran· 
sanın Almanya ile müstakbel münase
betlerinde bu vaziyetin tesirsiz kalmıı.<t 
imkônsızdır. 

ŞEVKET BILGIH 

Jngilizlere göre 
- RASTAllAFI 1 INct SAHİFEDE • 
Kının bölgesinde hava kuvvetlerin

den müzaheret gören Alınan birlikler!· 
nin çok büyük tazyiki karşısında R~ 
lar arazi terk etmek mc-cburiyetinde 
k~lardır. 
Mareşal Budyeni kıtalan adetçe as 

olmasına rağmen Doneç luvzıuma doğ· 
ru yapılan Alman hamlesine dayanmak
tadır. Maıımafih burada durum vahlın 
olmakta berdevamdır. Mareşal Timoçen· 
konun vazifesi şlmall Kafkasyanın Vol• 
ga bölgesinin mUdafaasını tanzim husu
sunda Budyeninin gayretleriyle kendi 
gayretlerini birleştirmektedir. 

Merkez ordusu başkumandanlığını 
deruhte eden General Zukufun vazifesi 
daha mi!himdir. İntizam ve müdafaa İJ
lerinde tanınmış bir mütehassıs olan 
General Zukufun nikbin meziyetleriııl 
filiyat ispat etmiştir. 

!!.111111ililllllili1 ili 111111111111111111iliilillllllll11 ıuıı: 

~ Mesut bir nişan ~ 
= = § merasimi ::ı = ~ 
§ § e) Her dereceli resmi ve hususi okul

lar (Maarlf mUdUrlüğüniln tertibi üze
rine .. ) 

f) Sporcular.. (Beden terbiyesi bölge 
başkanlığının tertibi tızerine .. ) 

Vaşington, 25 (A.A) - Albay Knoks 
mihver denizaltılarının doğu Afrikası 
ve Aılantik için büyük bir tehdit oldu
~nu ve mihver liateainde bundan son
ra Hindistan ve Singapur'un bulundu
ğunu aöylemi9, Amf'rikan gemilerine 
rastl1yacaklan her mihver gemisini ba
tırma1annın emrediJdi~ni ilAvc f"tmiş· 
tir. 

İLK D.ll!:'!"A l?ORECEG!NiZ BV TURKCE FİLMİ YARATAN BUYUK ARTi~T 
WALLACE BERRi 

~ Tanınmış ve İzmirce sevilmiş tile· ! 
:: earlarunızdan Fahri 9 eylülün kı· Si 
§ zı İnci 9 eylül ile yine tücear!a- S 
§ rımızdan İbrahim Alegilin oğla B. § 
§ Hilmi AJegilin nişan merasimi ev- ~ 
:; ki gece Karantinada avukat Mah- Si 
§mut Celilettin İberinin hanesinde§! 
§ güzide davetliler huzurunda icra § 
: edilmiştir. Nişan halkalann1 o ge .. ~ 
: ce bu törene şeref veren Miina .. :S 
E katat vekili sayın bay Cevdet Ke- § 
§ rim İncedayı tarafından takılını~-§ 
: tır.. Her iki tarafa saadetler dile- Si 

g) C. H. P. teşkilatı ve mensupları 
(Parti Vilayet idare heyeti reisliğinin 
tertibi veçhile .. ) 

h) Cemiyetler.. (Matbuat. Kızılay, ço
cuk esirgeme, Türk hava, Türk Maarif. 
MalOl Gaziler, Emekli subaylar, ulusai 
ekonomi ve arttırma. ihracatçılar b•rJi
ği, yardım sevenler, İzmir ilk okullarını 
koruma, Verem mücadele, İzmir li.•esin 
den vet=şenler ve dii!er kurum ve Cemi-

Bir Hatıra 

Norveçıe 
Oslo, 25 (A.A) - Norveç Telgraf 

Ajansına göre Oslo civanndaki demir
yollarını muhafazaya memur edilen Nor
veçli muhafızlar bu yollara yapılarak 
her tahribatı hayatlariyle ödeyecekler
dir. 

uğrunda! 
••• 4 ••• YAZAN : UÇ YILDIZ 

- Oyle sanıyorum ki, Nesrin hanım, 
siz çok has.•as ve çok içil bir tabiata sa
hipsiniz. Fakat yine öyle sanıyorum ki 
ıstırabınız içinde kendinizi hapsetmeniz 
doğru değildir. Eğer müsaade ederseniz, 
mademki taliim beni sizin bulunduğu
nuz şehirde, Nazillide bulunduruyor, mü 
saade ederseniz orada sizi arada sırada 
2iyare etmek, sizinle birlikte dolaşmak 
ve size yeniden mesut olmak zevkini 
vermek isterdim. 

* Bu muha\•ereden bir kaç ay sonra 
Koya Alp ile evlendim. Maruf tabirile 
• d~stı izdivacımı• talep ettiği vakit 
ona 1Bmimiyetle mukabele ettim : 

- Siz benim için aziz ve kıymetli bir 
varlık oldunuz, Kaya size hakiki bir 
muhebbet be•liyorum. Fakat söylemeğe 
mecburum ki bu aşk değildir size kalbi
mi veremem. Çünkü Erol onu beraber 
alıp götürmüştür. 

Kaya biraz kızardı ve bir müddet 
ocakta yanmakta olan küllere baktı. 
Böylece bir kaç dakika sessiz ve düşün
celi durdu. Sonra, gözlerini bana tevcih 
etti ve dudaklannın köşesinde bir te
bessüm belirdi : 

- Sevgili Nesrin, eğer bana taliimi 
dcneml"k fırs:ı.tını vermeğl kabul "der
ı~niz, ben de tehlikeyi göze alrlıf'nıe(rı 
sevinçle kabul ederim. Sizin ıışkınızı felh 

DENiZ KAHRAMA!l/LARJ VE 

etmeğe muvaffak olacağım, buna emi .. 
nim. 

işte izdivacımız bu mi11ak i.izerine ku· 
ruldu. Kaya biran evvel düğüniimüzün 
vapılmasını istiyordu. Onunla evlcnme
ği reddederıııem, onu kaybedeceğimi his 
sedivorum. Bunu istemiyordum. 

Bu sıralarda o kadar muhtelif mcş
Ralelere daldım ki, mera!!imin arifc11ine 
kadar dü ünmck ve kendi içimi dinle
mok fırsatını bulamadım. O gün, Erol
dan kalını$ olan giyim eşyasını topla
mak icap etti Bunlan bir sandığa koya
rak garaja naklettirdim. Bu defa da bu 
C!?YAYI elden çıkarmanın ve fakirlere da· 
ğıtmanın daha makul olacağını düşün
medim değil: fakat benim için bunlar 
mukaddes hahralardı ve ayrılmağa bir 
türlü gönlüm razı olmuyordu. Erol kal
bimde ve fikrimde hala çok ver tutuyor
du. Daima benim biricik aı;kımdı. 

Kaya köşkümü aatmamı veya icara 
vermemi. sonra onunla başka bir eve 
yerlefmemizi teklif etti. 

- Hayatınızı benimle birlikte yeni· 
den ba.lamak istermisiniz? Böylece, da
ima hatıralarınızın acı tesiri Altında kal
mıvaı:aksınız .. 

Fakat ben Eroldan aynlmak istemi· 

yordum. Halbuki üzerimde yapacağı 
tesir bu idi: Bu evden ayrılmak, Erol
dan ayrılmak olacaktı. 

Kaya hemen numunelik bir koca ol· 
duğunu gösterdi. Nazik ve dikkatli idi. 
E.n ufak arzularımı hile, ben söyleme
den tatmin ederdı. Sabahları çok n~eli 
kalkardı Ben kahvaltıyı hazırlarken 
onun banyo salonundan gelen ıslıklannı 
duya . ...!ım. Kudret ve hayatiyet dolu 
idi. Fakat bana karşı daima, adeta hör
metkAr bir ihtirazı vardı. Sanki, sabır· 
sızlık ve ümit içinde, bir ııeyler bekliyor 
denilebilirdi. 

Bir sabah, çoşkunluğu pek Ü•tiinde 
iken. mutbağa girdi ve beni adeta yer
den kaldırarak, kolları arasında sıktı ve 
hanretle dudaklarını dudaklanma da
yadı. Bu kudretli öpü altında nefesim 
ke•ilecek gibi oldu. 

Bu önünde durulmaz savletten nefes 
nefese kalmıs. biraz da korkmu•tum. O 
anda, gayri ihtiyari olarak, Erol'un tat
lılığını ve çekingen nüvazişk.arlı2ını dil· 
şündüm. Kolları ara.ından sıyrJdım. 

Bakışlarından bir bulut geçti ve gülü
,ü ağzında dond1L 

-BİTMEDl-
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2 BUYUK PROGRAM 

TAYY 
J inci PROGRAM 

<:URİ'l:'E ses kraliçesi MARİ KUİ
~t ve MISIR TEGANNİ kraliçesi 
'lEDİA MUSABNİ'nin çevirdiği 

• 0 fimal yarayı neı;teliyen. GÖNAH
'CAR bir ananın dinmez ıstırapları.. 
'fEKTEP sıralarından dans salon
'nrına ... Aile yuvasından ZEVK, 
'EFAHAT '1emlerine düşen bir 
1nzın hayatı •• 

l'ÜRKÇE SÖZLÖ - ARAPÇA 
ŞARKILI ŞARK MUSiKtLt 

JZIM 
KDUl .. MASIN 
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2 nci PROGRAM 

Yeni mevsimin ilk ŞEN, NEŞELİ 
FRANSIZCA SÖZLO 

KA iM ve 

PAT ONUM 
Bu filinıde meşhur ·DUO csiC 

YOUNG• !eri yeni SWING 
dansında göreceksiniz .• 

MATİNELER: 
KIZIM Duymasın: 11-2.20-5.45-9.lri 
KARIM - Patronunı: 1-4.2!)-7.5 

TELEFON : 36 - 46 
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ı 111 ı l'ı- • ı !ZM!R SlClLt TtCARET MEMUR-

l"''B;'ş"""" '()';;i'; 'i{;~"'... h1:~:n h°ı:~ı~~~ir L:'.:~~· =.:::=::: rilecektir. o.emmUl ettirilir 
16.'Eylul,'941 lmzaları 

:: dan oldukları müddetçe veya iştirak et-
;: - Amiral Namuraya göre, memek üzere 9 cu maddede muayyen 
;: ı· - ... ,,.,.e-r-ası 11111111111111111 ~ ·ı.. ·ı ~ l ittifak veya ekseriyetle indelicap tebdil :ıııııııııı1111111 •• Medyum Detelıtifln ,......... bütün ı •• tı af arın halli oıunabilirler. Şirket müdürlerinin veya 

mümlıündür.. bunlardan birisinin az! ve tebdili, isti-
:!ı:'.AZAN : FREDRIK DAVİS Honolulu, 25 (AA) _ Unayted Pres faları, vefatları gibi ahvalde şüreka der-

• hal içtima ederek ittihazı mukarrerat 
roııs müfett'"'i genç ıııza babası lıaptan Brıılıs bildiriyor ' ederler. 

la ~ f Jıif it lılı ~ f go"ster,..i Hususi bir vapur ile Japonyadan Madde 11 - Şirket müdürleri vazife--"'Jıınd-"' tev - ze eres.n '"' memleketlerine do .. nmekte olan Amerı·-
- Uff •;• !erinin devamı müddetince işbu şirketin ••• 13 •• kalıların anlattıklarına göre, Japon mil- mevzuuna gerek doğrudan doğruya, ge-

lcti harbe hazırlanmaktadır. 

lıeıı~p•·- hio bır· cevap verınedi .. Ra- etti? .. Aradaki za. man. ;oinde ne yaptı? d rek dolayısiyle taalla.k eden umur ve 
...,, , • Japonların al ıklan valiyet hiç bir h ta -'-- · · 1 ed gut SO"zlenn· e devam ederek ·. Rabengut sakin hır tavırla : ususal ayrıca ŞUDSan ıştiga emez-hülyaya kapılmadıklarını ve harpten ka- 1 

iL- İşkence yapanın kim olduğunu bi- - Senin yaptığının aynini yapıyo~, çınmadıklarını ve kaçınaınıyacaklarını er. 

ıı~Yor, fakat bir şey söylemiyorsunw; ... y'."'i elim.ağı islemiy~rdu .. ? ~a senin gı- nnlamış olduklarını açıkça göstermekte- Madde 12 - Müdiranda.ıı olmıyan bşiıl. -
il akşam kızınıza da mahut işaret, kil- bı tam hır zulmet ıçıne duştü. . rekA diledikleri zamanda bizzat veya i • 
~ Buda heykeli g0··nderı'ldi. Bunun ne - Aziz dostum Raben~ut, benim se· dir. veka!e evrak ve dofteri şirketi tetkik ile 
d-. ~ Japonlar hava akınlarına ve deniz hü- ı• irk k b' tt ı• 
b~ek olduğunu her kesten z.iyade siz nin gibi gaipten haber vercce.k. fevkal- cumlarına karşı koymağa hazır bir du. umuril vle muame o.tı ş ete es ı ı ı d 

iliyorsunuz. Kızınızı bu büyük tehli· beşer dostlarım yok.. Bunun ıçın kap- edeb· ir er. 
L · k b · · · d tık rumdadırlar. Ancak bunların umuru şirkete müda-""Ye uğratmak mı istiyorsunuz? Dedi.. tan Bru sun u üç saat ıçın e ne yap - V••ı'ngton, 25 (A.A) _ Japonya bu··_ k 

Il d o d b ·· · b ~, hale etmeleri sureti atiyyede memnu-bir il sözler, mecruhun üzerinde derin !arını göreme im. a u uç. saatın e- yük elçisi Amiral Narourarun yeni Ja- d 
tesir yaptı ve ihtiyar kaptan titre- sabını adalet huzurunda vcrsın.. pon hükümetiylc istişare için yakında ~adde 13 _ Hissedaran rey'lerini tah 

l!ıeğe başladı ve ·. YES.İL BUDA YANINDA d diJm k dir 
di nl . . Tokyoya gi eceği zanne e te · • riren verirler. İttihazı karar için heyeti 

- MUmkün değil! Eğer daha fazla Rabengut müzenin mer 've erını Amiral Namuranın kanaatine göre Ja- · · · ı · tlak ,._. d 
lllylersem cani tekrar gelecek, yine ha- --'~·. halinde bir memnuniyetsizlik var- umumıyenın ıç ımaı mu a iiUlm ır. 
llt ""'u ponya ve Birleşik Amerika arasındaki Mukarrerat şürekanın içtimaı ile hasıl 
b· İşkence yapacaktır! Dedi .. Ve asabi dı. Hadiselerin inkisaf sekli hiç te hoşa bütün iht:JMların sulh yolu ile halli pek olan heyette ittihaz edileceği gibi muba
~ buhrana kapıldı, yine hastaneden gidecek şekilde deJti)di. PoHs müfe~i mümkündür.. bere ile de istihsal olunabilir. Bu son şe-
~ istedi.. Stang her vakit olduğu gibi ,Gaf, çı Tokyo, 25 (A.A) - Japonya hariciye kilde şirket müdürleri mevzuubahs hu-
l:ıecıektif hastane adaınlanna haber bir adam olmaktan çıkamıyordu. nazırlığının gazetesi olan Cepan Tayms susu veya mutasawer karan taahhütlü ;•rdi ve dört kuvvetli hademe kaptan - B 1 TM E D 1 - Japonyanın sulh için bir aracılık yap- mektupla şilrekadan her birisine tebliğ 
rtıksu güçlükle zaptedebildiler. masını bir daha tavsiye etmekte ve şöy- veya onlar reylerini tahriren ib!Ağ eder-* :,••••••••••••••••·-···~y'"'n'•:.;•u••••: le yazmaktadır : ler. Şüreka.dan me~kezi ,irkette bulu-
hııbasmm asabi buhranı biraz sükll- : ANJCARA Jll&•• "' : Böyle bir sulh düşilncesine kimse iti- nanlar tarihi tebliğden itibaren (8), taş-

ilet bulduğu vakit, Liyeta şapkasını ~ B l1 G O N K OP R O G R A M ; raz edemez. rada bulunanlar (15), ve IIl<'maliki ecne-
leydi ve : ~••••••••• ----- ••••••••• biyede bulunanlar (20) gün zarfında 

- Maalesef babamı bırakrnağa ve işi- 8.30 Program 8.33 Müzik : Hafif müzik KAR ~IY AKA cevap vermedikleri takdirde mevzuu-
~:_~hneğe mecburum ... Çünkü zengin pi. 8.45 Ajans haberleri 9.00 Müzik: Ha· ~ bahs teklifi kabul etmiş ad olunurlar. 
:--nıardan değiliz. Yaşamak için çalışı· fif müzik ve marşlar pi. 9.15 Evin saati. MAKBULE KEBARE Ayrıca her ne sur.ile olursa olsun şüre-
)°.:"nı; bunu siz de biliyorsunuz, dedi .. 9.30 - 9.45 Müzik : Hafif müzik ve marş- Biçlıi • Dilılş ve Şapııa 1'fuıın adedi yirmiyi tecavüz ettiği tak-
... Ilu sırada odaya birisi girdi Liyetayı !ar pi. 12.30 Program 12.33 Müz:k: Pe~- dirde his.sedaran heyeti umumiyesl lç-

ndlirUn odasından istediklerini haber rev ve taksimler 12.45 Ajans haberlerL. Çiçelı yurdu tiınaı anonim şirk.-tlerde cari olan me-
~~· Rabengut ta genç kızla beraber 13.00 Müzik : Türküler ve oyun havala- Bir buçuk aydan beri İstanbulda moda rasim ve kuyudu kanuniye tabidir. Bu 

Udiirün odasına kadar gitti; ve orada n 13.30 - 14.30 Müzik : Radyo salon or- üzerinde tetkiklerini yapıp bir çok ye· takdirde heyeti umumiyenln içtimaı ni
tıı. ınUfettişi Stangı gördüler. Yanın- kestrası 18.00 Program 18.03 Müzik : nilikler elde eden yurd müdürü İzınire hayet on beş akdem tahriren ticaret ve-

ııoU. memurları da vardı.. Radyo caz ve tango orkestrası 18.40 MU- avdet ebniştir. Sanat aleminde sonsuz kfiletine ihbar olunacak ve bunu muta-
ltabengut : z.ik : Piyasa sarkılan 19.00 Müzik : Fa- bir zevk ile çalısan MAKBULE KEBA zammın olan istidanamey~ içtima ede-

it,. - Hoş !(«;idin, Stang! Yeni ne haber- sıl heyeti .. 19.3.0 Ajans ~~rleri !9.45 RE talebesini bil~ bir i~a ile yetlş- cek heyeti umumiyeye arz edilmek üze-
var? .• Dıye sordu.. Serbest 10 Dakika 19.55 Muzik: Solıstler tirmekte beş ay gıbl kısa bır zamanda re ısrar edilmiş olan meclisi idare ve 

ı. Stang Dedektifin sellırunı soğuk bir pi. 20.15 Konuşma (Meslekler konusu- maarif müdürlüğünden musaddak dip- murakip raporları senelik plfulçonun bi 
"lrla kabul etti ve Liyetaya : yor .. ) 20.30 Müzik : Nihavent ve Eviç !oma vererek mezun etmektedir.. Kıs rer sure-ti musaddakaları rapt edilecek 
- Matmazel, çok ızüç ve ağır bir va- makamlanndan sarkılar 21.00 Ziraat devresi için kayıt muamelesi her gün ve gerek Adi ve gerek fevkalade heye-ti 
~ç!n geldim! .. Dedi ve cebinden çı- takvimi .. 21.10 Müzik : Karışık şarkılar sabahleyin saat 10 - 12 ye kadar Yllrtta umumiyelerde ticaret vek5leti tarafın
ı •. :.~~ bir !<Ağıdı matmazel Bruksa gös- 21.35 Ankara Sonbahar at yarışlarının yapılmaktadır. Yakında kayıt kapana- dan tayin edilen bir memur komiser sı
...-.U. neticeleri 21.45 Müzik : Oda müziği 22. cak derslere başlanacaktır. fatiyle hazır bulunacaktır. Şürekilnın 
ı;_ LiYeta bu kA~dı görünce bir çığlık 30 Müzik : Ajans haberlari 22.45 Ana· 'ADRES : Ka~yaka Yemişçi pa•a ,dedi yirmiyi tecavüz etsin etmesin mec. 
;;""'rdı .. Bu babası hakkında bir tevkif dolu ajansının spor set'Visi.. 22.55 - 23.00 sokak No. 5 ' Jisi idare ve murakıp raporlariyle sene-
~kkeresl idi.. Kapanış.. 21-26-30--2 lık plançodan ve heyeti umumiye zabıt-
<ı.abengut : - ------------1 namelerinde, heyeti mezkllrede hazır 
- İvisin lnşaallah Stang! Dedi.. tZMIR DEFTERDARLICINDAN : bulunnn hissedarların esamisini gösterir 
- Demir gibiyim.. Fakat sana acı- M h "stenin musaddak ikişer nushası heye-ti 11\ııL.. u ammen u blıı 'ten kendimi alamıyorum; hani se- Satış bedeli umumiyenin son içtima ııününden iti-

lıı kerametlerin? .. Keramet dediğin bu N Lira K. baren nihayet bir ay zarfında ticaret ve-
L" idi-.. O kadar yanlış görmfu;sün ki. o. kaletine gönderilecektir. 
~l'llıa gitsin!.. Bruks onları cinayete 935 Kuruçay 2. ci Sepetçi sokağı ı 381 ada ı 8 parsel 42,50 11 00 Madde 14 - Mukarrerata tescil veya 
ı-ı:"'•tU ve sonra meydana çıkarmasın- metre M.5 tajlı arsa kayda mahsus olmak Uzere bir mukarre-
t;, diye hepıoini de birer birer öldürdü.. 936 Kuruçev 2. ci Sepetçi So. 1382 ada 3 parııel 77,25 20 00 rat defteri tutulur Bu deftere kararltt 
~llıııı en korkunç işkencelerle öldürül- metre M.6/8 tailı atııa tarih sırasiyle derç ve ziri şürekA tara-
~ lnda, Briıks ta hastaneden firar 937 Köprü M. Türkoli:lu So. 830 ada 17 parsel 169 metre 83 00 fından imza olunur. Hazır bulunmıyan 
"'- · Firara ne ]Uzum vardı? .. F'ırar ile M. 64 eoki numaralı ana ve fakat tahriren rey veren şürekAnın 
İ}~Yet arasında sarih münasebet var.. 938 Köprü M. Türkol<lu So. 830 ada 18 panel 195 metre 97 50 tahriri cevaplarının ve balftdakl mUddet-
~ de hastaneden firar ettiği An ile M. 66 .. k.i numare.lı aroa ler zarfında cevap vermediklerinden do-
.. .._ getirildiği vakit arasında tam Uç 939 Köprü M. Türkoğlu So. 816 ada 13 parsel 408,50 200 00 layı kararı vakii kahul etmiş ad olunan 

- 8 - metre M. bilô. numaralı aTOa şürekaya mUdiran tarafından gönderi-
~Sec;mlştir. Hastaneden neden firar 940 Köprü M. Türki<lu So. 830 ada 22 panel 213,50 105 00 len mektupların tarihleri kaydolunur. 

metre M. 74 tailı arsa Madde 15 - !~bu mukavelenamede ve Sovyet/ere göre 941 Köprü M. Letafet ve T"ıirko~lu So. 830 ada 12 panel 90 00 ticaret kanununda aksine sarahat olma-
t 74,50 metre murabbaı bill umaralı arsa dığı takdirde !Aakal nısfı sermayeyi tem 

• 8..\şTARAFJ 1 iNCİ SAHİFEDE -
::ıı bir Sovyet tayyare grubu pe..,embe 
lS.,;ı 45 Alman tankı ve piyade yüklü 

O lı:amyon tahrip elmİştİr. 
•ı.~nlngrad çevreoinin Alınan lfgali 
i;""dald kesimlerinde iki aydanberi çe
lo '-a!iyetl hiç durmamıştır. Meııell 
dr~- ı.manlarda çetelerin bir pueımma 
ıft!."'6' olan 200 k;.ilik bir müfrezeden 

U\I Alman öldlirülmiiştür. 
~n lfgalindeld arazide bulunan 

~U.r ve köprüler Alman ileri hareke-
! ııüçlettirecek bir tarzda mayınlan

lıı•ktadır. 
oı_ Bildirildiğine göre Rumen ordusun
"' harp aleyhtarlığı hiııııiyatı fazle.laş
I •~ta ve bir çok Romanyalı kıtalannı 
~'tlt ile Kızıl orduya teılim olmalcta-

ır, Rumen kumandanlığı tayyarelerle 
:;ıı-n Sovyet beyannamelerinin teoiri 
b-bnda. Wmıı olan aıkerlerin hususi 
~~ nezarete tabi tutulmasını emretmiş-

> londra, 25 (AA) - Moskova rad
ili"no göre, bir Alman tayyare grubu 
) " a.k. am Moskova üzerine bir akın 
.:l>t!'Hf ekserisi hükümet merkezine var 
ı, •dan tayyareye ka~ı koyma batarye.la 
'lın ı.,rile dağıtılmıftır. 

942 

943 
944 

945 
946 

947 
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Köprü M. Türkoğlu So. 8 30 ada 24 pareel 1O1 metre 65 00 sil eden sürekruun müzakere edilen hu-
M. 78 .. ki numaralı arsa susun lehlne karar vermiş olması Jl\zım-
Bornova Calihcı So. 42,50 metre M. 1 kapı 1 taih hane 120 00 dır. Aksl takdirde mukarrerat keenlem-
Karantna Köprü Mısırlı 1739 ada 3 pahel 525,25 145 00 ~ekUndi!r. 
metre M. numarasız arııa Madde 16 - Mukarreratın müdiranın 
Karanına Köprü 826 ada 6 parsel 280,50 metre M. ana 112 00 &ket tarahndan milctemian ve milnfe-
Karantna Köprü Muradiye ve Dumlupınar 81 2 ada 2 141 00 riden musaddak asıl veya hülilsaları şU-
P!'nel 141.50 metre M. numaraeız area rek5ya veya UçW.cU §ahısJara verilebi-
Karantina Köprü Eminbey ve dere So. 826 ada 3 11 O 00 lir. Bu asıl veya hUll\salar şirket akdin-
panel 2 77 metre murabbaı numaraeız arııa den her nevi muame!Atta muteberdir. 
Karantina Köprü Kaya.tepe So. 1785 ada 2 parııel 24 00 Madde 17 - Şirkl!'tin müdirleri veya 
165 metre murabbaı numarasız area bunlardan yalnız birisi lüzum gördük-
Karantina Köprü Kaya.tepe So. 1785 ada 4 parsel 40 00 !eri takdirde hissedaranı davetle ittiha-
250 metre murabbaı numaraBız area zını şirket menafii için muvafıktır. Gör--
2. ci Karantina Bülbül So. 1742 ada 25 parııel 20 00 dUkleri hususu müzakere ve bir karara 
105 metre M. 75 eski numaralı arsa rapt ettirebilirler. 
Karantina Aleancak ve istikbal •okak 175 2 ada 5 parsel 82 20 Madde 18 - Şirket sermayesinin nıs-
273,50 metre murabbaı 8/1 tailı ara fının z.iyaı halinde müdUr veya müdür-
Güzelya)ı Halimağa çıkmazı Reoadive sokak 894 ada 140 00 ler hissedaran heyetini davete mecbur-
6 panel 286 metre murabbaı 5 /7 .. ki umaralı ana dur!ar. Hissedaran şirketin devamına 
Mersinli So. t 4 76 ada 4 panel 125 M. 8 tai 225 00 veya fesh veya ta,fiyesine karar verebi-
numaralı harap hane lirler. 

7 Birinci Kordon Balıkhane e.ltı 13 No.!u dükkô.n 135 00 
SENE! HESAB!YE VE DEFAT!Rt 

10 Kızlaral<a11 hanında 15125 numaralı depo . 75 09 
Yukanda yazılı emvalin peşin para ile mülkiyetleri ve iki parça l{ayrıınen

kulün bir eenelik ican 20/10/941 tarihinden itibaren 16 gün müddetle mü
zayedeye konulmuştur. 

ihaleleri 5/11/941 tarihine müsadif çarıamba günü eaat 14 dedir. Talip
lerin muhammen bedeller üzerinden yüzde yedi buçuk teminat akçesi yabrarak 
yevmi mezkürda Milli Emlak müdii:rlüğünde müteşekkil aatış komisyonuna 

Madde 19 _ $irketin •enei maliyesi 
K. sani iptidasından bed ile K. evvelin 
sonuncu günU hitam bulur. Fakat ilk 
senei maliye müstesna olarak şirketin 
•ureti kat'iyyede te,ekkülü tarihile 1941 
senesi K. evvelinin sonuncu günü bey
nindeki müddeti şamil olacaktır. 

Madde 21 - Şirketin safi temettüü 
vukubulan her nevi masrafın tenzilin
den sonra kalan miktardan ibarettir. 
Bundan her sene evve!A % 10 ihtiyat 
ayrıldıktan sonra mütebakisi bila istis
na hisselerin cümlesine tesviye edilmiş 
sermaye üzerinden birinci hissesi temet.
tü olarak tesviye edilir. Mütebaki kala
nın tevkif ve his:;edarana tevzii, tesvi ... 
yesi ve bir kısmının memurin ve mus
tahdemine ikramiye olarak tahsisi gibi 
hususat sermayenin laakal üç ruhunu 
temsil eden şürekanın muvafakatiyle 
halledilir. Şu kadar ki mesarifi fevkal
ade ve gayri melhuzata karşılık tutula
cak olan ihtiyat akçesinin miktarı şirket 
sermayesinin nısfına müsavi miktara 
baliğ oldukta ihtiyat akçesi ifraz olun
mıyacaktır. 

lhtiyat akçası sermayenin rusfına ba
liğ olduktan sonra ondan sarfiyat icra
siyle mikdarı, nisbeti mezkUreden aşa
ğı dilşerse tekrar temettüattan tevkifat 
icrasına mübaşeret olunacaktır. Zarar 
veya ziyan dahi şüı..,kilnın vaz'ını taah
hüt ettikleri sermayeyi tecavüz etme
mek üzere hisselere göre t.ıksim edilir. 

Madde 22 _ Hissedarlardan hiç biri 
veya halefleri her ne sebep ve suretle 
olursa olsun hisselerinden veya men
faatl• r 'nrlrn dolayı ~irket aleyhin" da
va, emvali şirketi haoz ede,nezler Hisse
daran şürek! hey.,tinin mukarreratını 
kabule meeburdurlar. 

Madde 23 - Şirketin müdd..ti teşek
külü ticaret vekaletince sureti katiyede 
t.ısdik edildiği tarihten itib'1.ren (beş) 
senedir. Müddetin hitamında veya daha 
evvelden fesh ve infisahmda şirketin 
tasfiyesine müdürler memurdur. Bun· 
!ar emri tasfiyede sa!Ahiy..ti tamameyi 
haiz olarak müştereken hareket ve em
val ve eşyayı şirketi ticaret kanununun 
tasfiyeye dair ahkAmı dairesinde nakde 
tahvil ve matlubatı tahsil ve düyun ve 
taahhüdatı şirketi tediye ederler. 

Tasfiye memuru olan mlidürler, diğer 
şürelı:Anın muvafakatı ile şirket mevcu
ıiunun heyeti umumiyesinin başka şah
•!. marld' ··eya maneviyeye rlevr edebi
lirler. 

Umur ve muamelatı şirketin tasfiy<>
sinden bakıye kalan mikdar hisseleri 
nisbetinde şürekaya tevzi olunur. 

Madde 24 - Şürekadan birinin vefatı 
veya iflası vukuunda şirket münfesih 
c.lmaz. Diğer hissedarlar beyninde işbu 
mukavelenamede muharrer müddet için 
aynı şerait dairesi'1de bihakkın devam 
eder. 

Madde 25 - Şirket umuruna müte
ftrri her mesailde işbu mukavele ahka
mının ve ahkAmı kMiye münderiç olma
d1ğı takdirde ticaret kanununun sara
hatı ve delaletiyle amel olunur. 

Madde 26 - Aksine sarahat olmayan 
husu,atta i<;bu ,nukavelenamenin tadili 
adedi şürekA beşi tecavüz eylemediği 
takdirde tekmil şeriklerin ittifakiyle ve 
tecavüz ettiği takdirde sermayenin sü
liisanmı temsil eden şUrekarun muvafa
katiyle icra olunabilir. 

!şbu mukavelename altındaki imzala. 
rın zat ve hüviyetleri bizce tanınmış İz. 
mirde Güzelyalıda 56 ncı sokakta 11 nu
marada mukim tücc•rdan Nadir Lon. 
darlı ve lımirde Atatürk caddesinde 
196 numaralı evde oturan Kostantin 
Zafranasın olduğu ve kendilerinin ka
nuru ehliyetleri haiz olup bizzat yanı
mızda vazetmiş olduklarını beyan ve 
~abadet ederiz. 
ŞAHtTI..ER 
lzmirde İnönü caddesinde mıntaka ti

caret müdürlüğü raportörü Reşat Ziya 
özlter ve 1nönü caddesinde 965 sayılı 
evde oturan tüccar muhasebecisi Feri
dun Bergman. 

tMZALARI 
Genel sayı: 9727 
!şbu 16/ 9, 941 tarihli mukavelename 

altındaki imzalann zat ve hüviyetleri 
adresleri yukarıda yazılı şahitlerin ifade 
ve tariflerinden anlaşılan ve kanuni eh
liyetleri haiz olan adresleri yukarıda 
yazılı Nadir Lond~rlı ve Kostantin Zaf
ranasın olduğu ve bizzat yanımızda va
zetmiş olduklarını tasdik ederim. Bin 
dokuz yüz kırk bir Se'l!esi Eylfil ayınm 
on altıncı Salı günü. 16/9/941 

İzmir birinci noteri Reşat Köymen 
resmi mührü ve imzası. 
Genel sayı: 9737 
!şbu mukavelename suretinin dairede 

•aklı 16/9.1941 tarih ve 9727 genel sa
yılı aslına uygun olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz kırk bir senesi EyHll ayı
nın on yedinci Ça~mba günü 17/9/941 

Reform Limited şirketinin otuz Uo 
maddeden ibaret bu esas mukavelena
mesi muvafık görülmüş olmakla ticaret 
kanununun 505 inci maddesine tevfikan 
tasdik kılındı. 

Biri 30 ve diğeri 15 kuruşluk damga 
pulu üzerinde 17 /Eylfil/941 tarih ve 
İzmir birinci noterliği resmf mUhrU 
ve Reşat Köymen imzası. 

4482 (2282) 

tZMIR BELEDIYF.slNDEN ı 
1 - İtfaiye mUstahdemlerlyle slhhlye 

şöforlerine kışlık elbise yaptırılmak 
üzere 154 metre ve nUınunesine göre 
kumaş satın alınması, yazı işleri mUdilr
lüğündeki şartnamesi veçhile açılt ek
siltmeye konulm~tur. Muhammen be
deli 1008 lira 70 kuruş muvakkat temi
natı 75 lira 65 kuruştur. Taliplerin te
minatı iş bankasına yatırarak makbın,. 
lariyle ihale tarihi olan 27/10/941 Pa
zartesi günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 

2 - Otobüs müstahdemlerine 115 ta
kım elbise ve kasket yaptırılması yazı 
~leri müdürlüğür.deki şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 1955 lira muvakkat te
minatı 146 lira 65 kuruştur. Talipleriıı 
teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 27/10/941 
Pazartesi güniJ saat 16 da encümene 
ır.üracaatları. 12, 17, 22, 26 (2216) 

Madde 27 - Adedi şi.irekl yirmiyi o-ı...aıo Aranntnr 
tecavüz ettiği takdirde anonim şirketler UffH • .,,-

hakkındaki ahkama tevfikan bir veya Arap harfleriyle yuılmq el ,_}arllll 
rr.ilteaddit murak.ip tayin edilebilecek- okuyabilmek ŞU'ttır" 
tir. Birinci Noterliğe mlinıcaat. • 

Madde 28 - !şhu şirket ticaret vekl- ı _ t 
!etinin tasdikinden sonra sureti katiyede 

(ZZSl) 

leşe k kUl etm 1§ addol unacaktır. İş bu mu- :ııı ıı 111111111il11111111111111111ı111ııım11111111111 ııı • ~ 
kavelenameden icra edilecek her nevi 5 M b•J ı• = 
tadilatın tekemmUIU ticaret veWetinin 5 O 1 ye 1 i 
tasdikine vabestedir. 5 § 

Madde 29 - Şlrketln devamı veya = k. lık ev i 
tasfiyesi şUrekl\nın yekdlğeriyle ve ge- 5 ıra i 
rek mUdürler mu."?la!Atı şirketten mü- 5 Bom da ağaçlarla mOzeyyln sQs. İ 
t~vellit ihti!Afatın hA1!1 . merkezi şirket 5 ıu bil;;; bir bahc;e ic;er!sinde knn- i 
ticaret mahkemesine aıttir. . 5 forlu mobilye!eriyle birlikte giizel ! 

Alftkadaran lhti!Afatı vak.lanın taraf- ;: blr ev kiralıktır = 
!arından tayin edilecek ticari ha~~er E İstlyenlerln Bo~ova İsmet İnönB ~ 
marifetiyle hallini ve hakem marifetıyle :;bulvarında No 15 haned A. LAW- ! 
ihtilaf münselip o!:nadıkça m~kem~ye § SON'a mtira.,.;,.tlerl.. e i 
müracaat etmemegı kabul etıruşlerdir. :; 1 _ 3 (2293) ;: 

Hakemler arasında tesavii lira vuku- :n1111111111111111111111111111111111111111111111111ııın11::; 
unda icaret odası reisinin tayin edeceği 
Uçüncil hakemin iltihak ettiği tarafın 
reyi tercih olunur. Berveçhiba!A sadir 
olacak hakem kararlannın tebliği tari
hinden itibaren bir gt'lna itiraz, temyize 
müracaat edilmeksizin on beş gün zar
fında infaz olunması kabul edilmiştir. 

Avdında 

Dr. Feridun 
Izmiro~lu 

Hükümet bulvanndalı:i muayene
hanesinde hastalannı kabul eder. 
Çarşamba günleri fakir halka pa

ra11z bakılır. 

Madde 30 _ Ticaret kanununun sure
ti tatbiki hakkındaki kanunun 13 neli 
maddesine tevfikan ticaret vekfileti 
sirket üzerinde murakabe ve lüzum 
gördükce hissedaran heyeti umumiye
lerini davet, k.,nuna ve işbu esas mu
kavelename abkıiınına mugayir hareket 
vukuu takdirinde feshi şirket hakkında l~·~:~c~:~:~:~:~:~:~c~c~:~:~:~:~c~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:ı~:ı~:ı~c~ 
ikamei dava hakkını haizdir. 1 

Birinci sınır miitehassı• Doktor 
b l'.vler üzerine rut gele az miktarda 
) 

0
"1ba atılmışhr. Az miktarda zayiat 

0''•d k •• h ·ı· a} a as erı veya aınaı e emm1ye ı 

'; ?iç bir hedefe iaabet olmamışhr. 
l l>ikerin bildirdiğine göre dün Moı
.~~.a cıvarında 20 Alman tayyaresi di.i· 

tı l - .. ...._:_uf tur. 

müracaatları iliın olunur. 4420 (2294) 

Pu LMOSI• RQ Ö~ü~iikle~i tesirin eden tettiibe edil· l
~_,.J.:ı!r.,..._,.~...;:r_,...ıı::::t::::::::::::::::::~...;:r..eeı:r.J:~J">I 

mış bır müstahzardır .. 

::c:::::Qc::~..cr~~~=::::::~c>tXr..ıCıOOCr~~=======~::::: eı 

Madde 20 - Şirketin muamelS.tı he
Eıabiyesi için mevcudat ve muvazene def
teri ve yevmiye defteri ve kopye defleri 
ııamiyle üç defter tutulacaktır. Ve mu
nmeHh ÜcC"ariyeye dair re'sen ve ceva
ben ahz etiği mektuplar ve telgrafname
lerle tediyatı mut.ızammın evr;;k mun
tazaman muhafaza edilecektir. Defatiri 
mezkılre usulen kAtibi adle tasdik etti-

Madde 31 - Şirketin feshi ve tasfi
yesi hakkında ticaret kanununun 451, 
452, 456, 457, 458, nci maddeleri 
hükümleri dairesinde muamele ifa olu
nacaktır. 

Madde 32 - Şirk~tin billlmum me
mur ve müstahdemleri Türklerden ola
cak ancak ecnebiler ticaret vekaletinin 
müsaadesiyle istihdam edilecektir. 

Madde 33 - Şirket sermayesinin in
dirilmesi hakkındaki kararlar ticaret 
kanununun 396 ncı maddesine göre te-

Demir Ali Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasül hastelıklan ve 
ELEKTRİK TEDA VİLERI 

Birinci Bevler Sokat> No. 55.. İzmit 
Elhamra Sineması arbsnda sabah· 
lan a~ama kadar hastalannı kabul 
eder .. 

TELEFON : :1479 (469) , ,_. ............ _ .......... ~ 
Antika ve Stil Eşya 

Satın Alıyoruz 
Eski Türk gUmUş\eri, aynalar, şamdan ve çay takıınlan, tatlı takunlan eski hattatların yazıları ve 

kitapları, sevahi lrumaşlar, istafnlar, Uç etekli entariler, işlemeli uçkur, yağlık ve havlular, Saksonya 
ve muhtelif porselen parçalan, eski Kütahya çini parçalan, vazolar, heykeller, Beykoz parçalan, ka
lenıtraş, makta ve divitler, eski nslllpta kanape, koltnk, vitrin ve stil yemek odası takımları ve her 
llevi eski güzel parcalan olup ta satmak istiyenler, liltfen her gUn saat dokuzdan on ikiye kadar 
hoıirpalasta Bay Ziyaya miiracaatleri rica olunur .. 

lzmirin Altın Kolonyası 

Altın Ruya 
ZEVK, SANAT, BEDAYİ 

KEMAL K. AKTA$ 

Hilal Eczanesi 
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YENi ASIR 26İLKTE 

Ruzveltin yeni • SİYASI VAZİYET 

bir mesajı Amerika Japon-
Sovyetler cenı..p böl2esiıı~ lavıki- .. 

1
, ki vaya bazı seyler ctiMHURiYETBA~ıcoKttANKARADA 'f~' 

•• • " aarruz hazırlı arı ·· ~ PILACAK MERASiM MUHTEŞEM OLACA1' 
le mudaf aa etmezlerse te 1 ı ~ k eve k , , J • f verecektir Ankara, 25 {Hususi) - Cümhuriyet Çarşamba günü saat 12 de mas~! ' a 1şısı0( a pası bayraırunda Ankarada yapıla~~ te?ren ıı:sin.de 21 atı:n. to? atılacaktır. l.~-

k ı 1 k dd d• " - programı hazırlanmıştır. 28 Bınncıteş- rıyetın on sekızıncı yılını idrak ettiY.ı maruz a ma arı mu a er Ji" kalaınayız Buna s.-bep Japonya- rin Salı günü Ankarada bütün izciler gün ve saat olan 29 Birinciteşrin sV 
----------- ., C~uriyete ebedi bağhlıkla tezahür- 20 30 da istasyondaki tepeden toplar ,P' 

A I l . b . len yapacaklardır. Aynı gün bir gençlik la~ak ve top seslerini duyan her y;;tıd'f 
Moskovanın bir illi gUn içinde Alman!arın eline Bir ayan azası uJapon· yı manya i f! lf ır- heyeti Etnografya müzesine giderek Ebe Cümhuriyetin banisi Atatürkün ve ooıı' 

ge~mesi münıl:ün görülmt!m lıteı!J"r.. ;,JG.,'I Cb ~lıa edel~l!n» /ıği yaTJnraklan ~!~~ ~~:~:.!'!'r muvakkat kabrine bir emrinde Cümhuriyet ve. istik!~ ~çill~ 
R <l I{ . ı k k 1 dı",•or Çarşamba g·· .. Hi dr d lışarak aramızdan ebedıyete ıntü<al...,. ~' ye- gazetc<ıne göre, ıyc ten son ter C'tn1emc niyetinde cfirünüyor nr... _, •• ı • · unu pv um a yapı· . lanl . k h h•"'" 

t<ı l'kraynanın ikinci derece<lc hüyü1' Bu maksatli\ da diğer bölııelerdrn çek- Va•ington, 25 (A.Al - B. Ruz\'elt ta- rY erıeı'm e.<?ttr lacak geçit resmine büyük mikyasta as- mış o arın azız ve a raman ltl" 
sc'.ıri olar. ve 850 hin niif-Jslu Harko{ tz 'Tleğc ıııuvafle'.: oldukları bütün kuv- rafırıd<ın dı:; politika ceın:yctıne gönde- kerl kıtalar, beden terbiyesi mükellef- !arını anmak üzere bulundukları yer 9' 
/'.imanların l•line gecmiştir. Bund.rın baş- \•rtlf>ri \'e rr.alzcrr!eyi 1J!us!to\'n.} a ~.Jktı- ı-Hen ve bu crıniyl•tin ukdettiı!ı toplan 4 Radyo gazc~on yirmi dört lcri, kizcild. er, khava kurumu mensupları de bir dakika ihtiram tevekkufu ya ıd 
ka llarkofun 75 kilometre şimal doğu- vor1ar Fcı.kat, cenup böl•,e...:i hirınt"i de- tıda okunan bir ıne~f'.lj<la ezcün,]c denUi- saat içinde gelen haberler. Alman taar- ~d·ştirad e eceed vektgeçit re~mi uzun müd- caklardır. 29 gece~i fener alayları te 
"mıla diğer mühim bir şehir de Alman- rl'<'P ehemm'yeti haiz },ir cephe tclakkl yor ki : ı uzunun doğu cephesincle ilti nokta et evam ece ir. edilecektir. .J 
1 t f d t 1 t e(lı·ıdı·;,ı· t· kdı'rdrt bu··ıu··n cephnl~d k' A 'k d · t' · h k" 1 ~ ;,o:;r/~~~:r,-.:.c,...~- .. ~~..ec-,..,, ~-0--...0-.....coco-...o-_.,.......,-,.-,.oee_-·-cncnoaOOlll~'" ar ara ın an zap o unmuş ur. .,,.. ü .. - .. '-4 e ı 11 merı a ış ~ıyasc ınıu a ·ır;ı ga- üzerinde bütiin ağırlığını hissettirdiğini _ .... _.... _..,,...,,...,. 

Bu suretle Ukraynanın hemen. he- dw-uır~rınm tchlikey.- maruz ka'~msı ye5i H'tler tehdidinin ortadan kaldırıl- gö,tcnr.ekted'r Bu iki nokta şunlardır: S E Y Y A R DO K T O R LA R 
men kaffesin'n Almanlarm eline geçtiği mulılcn,eJ. hatta mukadderdir. musıdır. Bu gaye için calısırkcn mesuli- 1 - Moskova, İstanbul, 25 (Hususi) - Sıhhiye vekfileti her vil6yetin sıhhiye müdürJilll 
kabul olunabilir.. Bugiin gelen haberler, Almanların yetimiz, i~gal altına dü<en milletlerin 2 - Cenup bölgesi. kadrosunda seyyar sıhhiye teşkil6tı yapılması için tetkikat yapmaktadır. , 

1 Harkof mühim bir sanayi şehri ol- ]\fo,kova önünde kat'! bir meydan mu- mesuliyetleri kadar büyüktlir. Biliyo- Moskova üzerinde baskının son iki Bu seyyar doktorlar bilhassa nahiye merkezlerinde ve köylerde dolaşaCJlki-1 

makla beraber ayni zamanda mühim bir harehesine baslamış olduklarım bildiri- rum ki memleketimiz mesuliyetten ve gün içinde şiddetlenmiş olduğu görül- ve halkın sıhhi htiyaçlarını tatmine çalışacaklardır. ..;J 
münakaliit düğüm noktasıdır. Harkofta yor. Fakat Moskovanın hemen ve bir iki fedakarlıklardan kaçınmıyacaktır.• mekle beraber, lngilizlere göre Ruslar •:."°.J?A'".r~....--=~..r..-=2cı::::cıcıccıcı-.r..<Y.r~..-===ca-oı:ı=c~=~~-
lıeş tayyare fabrikası ve bilyük bir trak- gün içinde Almanların eller'ne geçmesi Ruzvelt, Amer:ka halkına yanlış his- muvaffakıyetle mukavemet göstermekte. ZİYA GÖKALP JN YIJ.DÖNUM'O-
tör fabrikasının bulunduğu haber verili- ihtimal dahilinde görülmemektedir. ~iyat telkin edecel mahiyet+r sözler söy. dirler v.e burada harekatın az, çok müz- İstanbul, 25 {Hususi) _ Mütefekkir Ziya Gökalpın ölllmilnün on ~· ,Jc"ci 
yor. Halen 10 tayyare gemisine malik olan liycİılcre hücum ederl'k mesaj•na söyle minleşmiş olduğu görülmektedir. Rus yıldönümü münasebetiyle bugün Halke vinde merasim yapılmıştır. 

Bu iki mühim şehrin ayni zamanda Amerikan donnnmasr·l945 te 18 tayy:ırc ıJcİ:am etmektcdi1· .: , . . . : • baş şehrinde halJ< işine başlamış, sinema. Bu merııslmde Ziya Gökalpın hatırası anılmıştır. 
Almanların ellerme geçmiş olması, Sov- - •Ufukta muazzam taarruz hazırlık- ve tiyatrolar da açılmış ve ·şehir bir cep-

gemisi ile 15 bin tayyareden mürekkep TORiK- BOLLUCU BAŞLADL 
Yetlerin kendiliklerinden büyük bir ne- !arı devam ederken biz bunwı karşısın- he şehri manzarası arzetmekle beraber, " çok kuvvetli bir den'z hava kuvvetine h ri çekilme hareketinde olmasından ve da Pac;;if müdafaa vaziyetindr. kalama- ayat normal ~klini tekrar alm1ştır. c:=o=ıcaco~J"'..Q-//Ac:ı~====caccoc~=o::a:ı:ı:c:=co:cc cacccıo cı c:=coa _ıll 
yahut bir hücumla zapt veya işgal edil- malik olacai;ı bildirilmiştir yız ... • Cenup bölgesinin Almanlar lehine iyi htanbul, 25 ( Hususi) - Bir kaç gündenberi şelırim1z sahillerinde flll"' 
mis bulunmasından neşet edebilir. Amerika için, acık denizlerde harp Vasinglon, 25 (A.A) _ Amerika llyan bir inkişaf gösterdiği anlaşılıyor, Alman- tesadüf edilen bir torik bolluğu vardır. Yalnız evci.ki gün bir milyon kilo ~ 

Sovyetlerin Rostof _ Harkof müdafaa zarureti vardır, Bu horplorde tutuna bil- azasından Pippcr ga7.et• dler.• yaptığı !ar bugün Harkofu işgal etmişlerdir. lığında 80,000 çift torik götürülmüıtür. Bunlardan 55,000 çifti huzsuzluk 
noktasını kendilil<lerinden bıraktıkları. mek iç.in bir:cik çare, donanmalarının beyanatta demiştir ki . Bu şehirde büyük bir tank fabrikasiy- zünden muhafaza edilememiş ve denize dökülmüıtür. 41 
na göre, şimdi ikinci bir müdafaa hattı yanı başında daima kuvvetli hava kuv- •Jaı:onyaya her hangı bi.r kaynaktan le diğer her türlü harp levazunı hazırla- ~..r..r..co:?.r...caa2':0..aı:ı:ı:a a ~cc ca: :ccı c aa c c a c :ı:ı c a c cccccun ~ 
olan Rostof • Voroşilofgrad hatlarını vetleri bulundurmaktır. Deniz aşırı yer- harp malzemesi gönderilmesine maru ol- yan fabrikalar vardır. Bu sebeple bu M A K İ H E y E 1 B h r ~ Al laf 

kl ani 1 d f 1. t · · b'' J b. 'ht' k t •l"hrın· Alınanlar tarafından ış· gali, Rus- U Q p1.e man müdafaa edece eri aşılıyor, bu su- er e aa ıye ıçın oy e ır ı ıyaç a • mak üzere Amerikanın Japonyayı der- ' V E R İ L j R K E N 
retle Harkof çıkıntısının arzetmekte ol- idir.. hal abloka altına alması lazımdır. Ame- !ar için hir kayıp teşkil edecektir. yedi mi / .yon fon/a/l 
duğu bir tehlikeyi bertaraf etınlşler, da- İngiltere ve Amerika, müstemlekeler- rika bize karşı hareket serbestisini ka- Asıl adı Samora olan Kuyhişefe Rus 
ha dar bir cephe üzerinde müdafaa im- de b:r iş birliği yapabilmek için donan· zanmadan bunu yapmak icap eder.· hariciye komiseri ve komserliği ile ya- Rusların tahrip ve iğti· gemi batırdılar 
ktınların.ı elde etmiş olacaklardır. malarında tayyare gemile~ine büyük bir Tokl(ll, 25 (A.A) - Domei ajansı bil· hancı elçiler yerleşmiştir. Rus komiser- nam ettikleri malzeme .. 

Sovyetler Moskovayı asla Almanlara •bemıniyct vermişlerdir. diriyor : liklerinden bir kısmının Kazana yerleş- • BAŞTABAFJ 1 INct sABiFf,'PI ~ 
Japonya tarafından genişleme plllnı- tiği ve diğer bir kısmının Moskovada Moskova, 25 {A.A) - Tas ajansının Denizaltılar beı ia,e ııemiai ye 2 jo 

cacccaaıaccııacc caaacııcııaıorn:ı:ıa o:ıcıcccc :ı ııaa:::ıa ıcı:ı ı a cıııa :ıı:ıoı dird kaldığı anlaşılıyor. Kalininden aldığı bir habere göre bu şe- b la b d L bit,. 
nın tatbik:ne devam edildiği tak e Rusların gerilerde ve bilha"8a cenupta bir istikametinde harekette bulunan ner atırmıı r ve ir yüzen o&, ffl', 
uzak şarkta bir harbin önüne geçilemi· yeni ordular kurmakta oldukları haber Sovyet kıtaları düşmana pek çok kayıp- yük yük gemsi, bir gaz gemiai, ~~ Hritanva tay,,a- Sovvet merkezi 

releri Na polide K,ıvbişefte 

Gardaki binalarda 
bazı yangınlar çıktı 

Kahire, 25 (A.A) _ Çarşamba a'k,şa
mı Napoli üzerine Britanya ağır bomba 
tayyarelerinin yaptıklan akın esnasında 
gardaki binalara isabetler kaydrdilmi.ş 
ve yeni yangınlar çıkarılmıştır. 

Orta şarktaki İngiliz hava kuvvetleri 
umumi karargahının neşrettiği bir teb
liğde bildirildiğine göre, Çarşamba ak
şamı diğer bazı ağır bomba tayyareleri 
Trablusgarpta Ilınan ve gemilere hücum 
etmişlerdir. Orta büyüklükte bomba 
tayyareleri Akdenizin ortasında bir düş
man ticaret gemisine hücum etmişlerdir. 
Bütün Britanya tayyareleri salimen üs
lerine dönmüşlerdir. ____ ,......, ___ _ 

Moskova önünde 
• BA $TARAFI 1 INct SAHiFEDE • 
püskürtmüş iseler de Ruslar dilşmanın 
yeni ilerlemelerine karşı koyabilmişler
dir, Alman birliklerinin Oka nehrini 
geçmek teşebbUsleri akim kalıruştıF. 
Moskova cephesinin şimal bölgesinde 
Sovyet kıtalan mevzilerinde elan sağ
lam tutunmaktadır. Cephenin babsında 
Mojayk civarında, Almanlar bu kesim
deki taarruzlarını doğu ve şimal istika
metlerinde inki.,oaf ettirmeğe çalışmak
tadırlar. Köyler, en küçilğüne kadar, 
inatla müdafaa edilınekte ve (E) rumu
zu ile gösterilen bir köy civarında so
kak muharebeleri cereyan etmektedir. 
Ruslar, {K) rumuzu ile zikredilen bir 
köyü muhafaza etmişlerdir. 

Sovyet tayyareleri Alman takviye kı
talarının kullandıkları yollan bombala
mışlardır. Bir bölgede 70 tank ve zrıhlı 
ol<ımobil, 200 kamyon, 2 piyade livası 
ve 2 tayyareye karşı koyma bataryası 
imha edilmiştir. Diğer bir bölgede, he
nüz tamamlanmamış rakamlara göre, 20 
tank, 8 kamyon tahrip edilmiştir. •Prav
da> gazetesi şöyle yazıyor: · 

Alman ordusu Moskovanın sıcak ko
r.ak yerlerine varılabileceği ümidiyle 
taarruz etmektedir. Moskovaya karşı 
taarruz 23 günden beri devam etmekte
dir. Bu da gösteriyor ki Hitlerin Mosko
vayı bir yıldırım taarruz hareketiyle 
almak projesi akim kalmıştır. Moskova 
surları önünde Bitler Al.manyasına öl
dürücü darbe indirecek bir meydan mu
harebesi cereyan etmektedir, 

Moskova. 25 (A.A) - Tas Ajansına 
<:cnup cephesinden gelen bir telgrafa 
r,öre. Rostof, Don yakınlarında şiddetli 

-----<>---·-
Bütün elcdrf·ltır bu 

• 
şehirde )!er leş trler 

-<>--
Kuybişef, 25 (A.A) - Unayted Pres 

l:.iTdiriyor: 
Bir kısım Sovyet hükümet daireleri

nin ve kor diplomatiğin eski Sa"1ara şeh
rine nakli Volga üzerindeki bu kaleye 
yeni bir hayat vemıiştir. 

Bir kaç gün evvel, ancak arabaların 
ve kızakların geçtiği sokaklarda ve yol
larda şimdi lUks oto"1obiller i~lemektc
dir. 
Kuybi~efte pek çok modern bina var

dır. Doğrudan doğruya müdafaa ile 
alftlcadar bulunmayan Sovyet yüksek 
memurlan bu binalara yerleşmişlerdir. 
Kuybişefe gelmiş olan Sovyet ricalinin 
isimleri bildirilmi~-tir. Fakat Moloi<ıfun 
ve Hariciye Halk komiserinin muavin
leri Vişifki ile Lozovskinin Kuybişefte 
olduklan malO.mdur. 

Amerikan, İngiliz, Türk Japon, Çin 
İran, Afgan, Polonya, Bulgar, İsveç, 
Norveç, Çekoslovak, Yugoslav ve Yunan 
diplomatik heyetleri Kuybişefte yerleş
mişlerdir. 

B, Molotof Kuybişefe gelir gelmez 
kor diplomatik reisi İran büyük elçisi 
Mehmet Saidi ve bundan sonra da İngil
tere ve Birleşik devletler bilyük elçi
lerini kabul etmiştir. 
Kuybişef, 25 (A.A) - Elçiliklerin hü

kümet merkezini terk etmeleri hususu
ııun birden bire icra edilmiş olduğu şim
di ifşa edilmiştir. 

Bu husus, Büyük Britanya ve Ameri
ka büyük elçiliklerine 15 tlkteşrin öğ
leden sonra Moloi<ıf tarahndan bildiri]. 
miştir. 

bir muharebe başlamıştır. 
Moskova, 25 (AA) - Tas ajansı 

bildiriyor : 
Alınanlar Moskova müdafaasında 

~edik açmak için taze ihtiyatlarla şid
detli muharebe etmektedirler. Dün hü
kümet merkezine -gelen üç büyük yol 
boyunca ıtiddetli hareküt yapılmıştır. 

Mojaiıık istikametinde A1manlar bü
yük tank kuvvetleTi getirmİ$lcr ve ak.
sama doğru « O > remzile ifade olunan 
bir yeTe taaTruz etmişler ve mahirane 
bir Sovyet manevası ile bir Sovyet kıta
l! önünde sıkışmışlar ve ıiddetli bir hü
cum ile düşman taaTruzu akamete uğra-
mışbr. 

Dün 25 tank ve 80 kamyon tahrip 
edilmiş ve düşmana ağıT zayiat veTdiTiJ .. 
miştir. 

yeceği haklunda Amerika bahriye nazı- veriliyor. Mareşal Timoçenkonun vazi- lar dirm 1 .,,_ Dün takr'be 4000 dımcı gemi, bir de luovazöre loll /Jt 
rınm vaki beyanatı Japon mahfillerinde f . . d b ld • nl ıl F k ver . iş erui<. . ı n kaydetmif]rdir. EylGI ayı zarfında -..4 

·Akla sığmaz beyanah olarak telakki R -"'· t · 00·1 ı " .. _ esının e u o ugu a aş ıyor. a at Alman ölmüş ve yaralanmıştır. Muhare- ruza" Jtılar u"ç bu··yu··k yu·"· ge-'·' ile '~I": 
edilmiştir. usyanın te,,.~a ının ve sanayı ge e. bede 34 top ve 190 kamyon iğtinam edil- vapuru, bir yardımcı ııemi ile 3 9'I 

rinin bir kısmının kaybedilmiş olınasına miştir. Bir Sovyet tank livası 34 Alman bir mazotla müteharrik vapuru ve b~it 
Amerikanın Japonyaya karşı takındı- göre Ameriloonın gönderecegı·· teçhıza' t '· nli . b l b '- b. 

ki b h tankını tahrip etmiştir. Tas ajansının Jle yı atınn•• ar ve üyu··a: ır :-_., 
ğı taVlr ve hareket ha ı ir şüp e uyan- malzemesi kullanılacaktır. ~ 'Jllf' 
dırmıştır. Şu nokta ileri sürülüyor ki, Amerika şimdi ayda 400 tank imal et- Leningraddan aldığı "lr telgrafa göre vapuru bir krovazör, bir tüner, b~ 
Amerika hükümeti erkanından birinin mektedir. Bu, Alman imalAtına kıyasla- SovyeUerin Baltık filosu Alman müs- gemisi ve iki büyük mavunaya i.I Iıll 
bu tarzda beyanatta bulunması, devam k d d d fak 1 tevillere karşı yapılan mücadelrde vazi- ler kaydetmiılerdir. iki ia,e sem. JI' 

namıyaca erece e az ır: at ge e- f · · ük' ı surett if etm'<tir bu"yu··1c yük' gemıa· ı·, hır' mayn ııe '·' .., 
eden Japon · Amerikan müzakerelerinin cek sene Amerikanın senede 36 000 ta esını m emme e a ~ ... d •"'· 
müsbct bir neticeye hag"lanmasına milni istih 1 d •. bild' il kt' d' y- Bu filo son haftalar zarfında takriben 50 nizaltılaruruz tarafından mubtem it~ 

1are sa e ecegı ır me e ır. düşman harp gemisini ve bu arada bir rak batırıhnl§tlr. Donanma tayY•~.,. 
teşkil etmektedir. Kurnazca hareket Bundan böyle tank imalfttının neşri bir hlıs K in ınıfın b' de 9 gemiyi muhakkak olarak be!"'Jj 
eden Amerika bir taraftan Amerikan-J a- harp sırrı olduğu için Ruzvelt tarafından Fin zır mı ö s a mensup ır 1 d 1 liz h k t1 • f111"'." .. 

k 1 d kt d. ed ı Yaln h Alman kruvazörünü 158 Alman petrol ar ır. ng ava uvve en tara ~~.., 
pon müza ere erine evam etıne e, ı- men i miştir. ız tank değil, er tak OO batırılan ııemiler bu listeye dahil dd' 
ğer taraftan Amerikadaki Japon alacak- çeşit harp levazımktı imalatının pek çok ve yardımcı gemisini ve riben 3 dı'r. ,.. 

k ph düşman tayyaresini tahrip etmiştir. .,. 
!arını bloke etmekte ve Ameri ayı çen- arttığına şü e yo ur. Batırılan gemiler hakkında Al"!".; 
berleme siyasetinde İnqiltere ile birlik- Amerika bahriye nazın albay Knoks, B. EDENiN. NUTKU 'ki · k mJ k d ...,_., 

kl 1 1 d d k 
nn neşretti en ra a ar o a ar - ~111' 

te yürilmektedir. Pasifikte sulhun de- na iyat mese e erin en bahse ere Rus.- lidir ki, Naziler bile yanılmag" a h"".'6 
eli k . tın · ı b ı d ı Mançester 25 (A.A) - B. Eden bu- P' vamı husu..~unda karar vermek şim ' yaya sev ıya sıyas se ep er 0 ayı- mıcı.lardır. Filhakika 194 1 senesinin. .. ·· ı viJ•d· v stok ta.bil b ı rada bir nutuk söyliyerek demiştir ki : • .. Amerikanın elinded:r. oıy e " ı 0 un ve se ep er + . ~ . k 6 ayı zarfında ilan ettikleri lngilil J; 

____ hasebiyle arkanzelin kullanmadan yal- Britany8!-'lar ~da 10~ ~en ~ as er ·· f'k 1 . kG na 8" 

B. Pitler 
/tal y an harici y e na
zırı nı karargahında 

kabul etti 
· Berlin, 25 {A.A) - Remsi tebliğ: 

Führer bugün öğleden evvel umumi 
karargahında Alman hariciye nazın Fon 
Ribbentrobun daveti üzerine Almanya. 
ya gelmiş olan İtalyan hariciye nazın 
Kont Ciyanoyu kabul etmiştir. İki mem
leket arasındaki ananavl dostluk ve im
tihanını geçirmiş olan silil!ı arkadaşlığı 
havasında cereyan eden görüşmede Al
man hariciye nazırı da hazır bulunmuş
tur, 

ruz İran yoliyle yapılacagı· nı ve bu yo- kaybetml.Şlerdır. İran hükumetı Sovyet- muıte 1 vapur arı zayıat ye nu )ıatt' 
l b )i B ük B · il · tifak re 4,694, 1 34 tona çıkan ııemileri - JJ! 

!un 12,000 kilometre uzakta olduğunu er ir 'ği ve üy" rıtanya e ıt dıkl d B deJll"" 
söylemiştir. Bununla beraber, Rusyadaki teklifini şimdiden prensip itibarile ka- arını iddia etmişler ir. u ,r 
son durum hakkında gerek İngilizler ve bul etmiştir. Büyük Britanya ve mütte· tir ki Alınanların batırdıklarını ila.:f ı' 
gerek Amerikalılar nikbin görünmek- fik Rusya için çok hayati olan bu itti- tikleri 88 geminin her birinin va .. hl~ 
tedirler. Bilhassa son Alınan taarruzu- fakın akdedildiğini yakında bildireceği- oilatosu 53 bin tondur. Halbuki ~ 
nun Rusyayı harp dJ§ma atamamış ol- mi ümit ediyorum. Şimdi Kafkasyadan dünyada bu tonajda ııemilerin a Iı' 
ınası bu iki menılekette bilyilk bir se- itibaren İrandan geçerek Irak, Suriye, yanın düzineden azdır. Almanları~ 
vinç uyandırmıştır Filistin, Mlsır ve batı çölüne kadar fa. harp esnasında batırdıklannı ilAn j).11' 

tn~iliz radyosu, Hitlerin 3 Sonteşrin- sılasız bir cephe mevcuttur. Bu cephe- !eri lngiliz ve müttefik gemileri "' ~ 
de Rusyayı ezeceği hakkındaki haberi- ye bütün yaz mütemadiyen yalnız İn· n 15,201,329 tonilatoya çıkmak~ 

· da d k kte Filhakika, temmuz sonunda lngilt · 1o1 
nı ara sıra a te rar etme ve eğer giltereden değil, Hindistandan ve impa· alakadar makamlar tarafından i]aıı~"'· 
•Timoçenko orduları imha edilmiş ise, ratorlugun· sair kısımlarından ve ayni 1 k 7 1 

1 1 M en zayiat ye Unu mi yon tona 'JI 
A mao arın oskovayı işgallerini ne gi- zamanda Aınerikadan harp malzemesi- 1 ı file il · l<a!f! · b' b b' !ini ngi iz ve mütte · gem· erinın 
gı ır se e ın men ettiği> sua · · SOI'- le takviye kıtalan gelmiştir. Orta şark- dHdiğini göstermektedir. Demek~JI 
maktadır. taki Britanya mevzileri geçen sene çok ki Almanların iddiaları takriben y -

~.manya bir kış ~'?'bine ~ edil: büyük ölçüde takviye edilmiştir. Şimdi yüz mübalagalıdır, 41 

Kont Ciyano 
kalacaktır. 

miştir. Bu k~ harbırun cep!ıesı nere~ her tiirlü meydan okumaya karşı koy- Londra, 25 (A.A) - lngiliz 'üıı• 
olursa olsun, Almanyanın hır kış harbı- mağa hazır ilıtiyaUar meydana getiriyo- ve dahili emniyet nazırlıklannın te~,4' 
nin yıpratıcı müoadele-lerine katl~ğa nız. Büyük Britanyanın ne zaman ve ne- Gece düıman büyük mikyasta .Jı'. 
m. eobur kalacağı muhakkaktır. Be.ı. kı de rede taarruza gereceğini söylemek sala- faaliyetinde bulunmamı•tır. Gal •1 ' 

Almanyada bir müddet !arı d rd d b d Y k k ' ' " ıapon u uran a u ur. u se - hiyetinde değilim. Her şey tartıldıktan tine Ve lngilterenin cenup oat~~~~-

-------
560 ya~udi 

Deniz üzerinde sığına· 
calı memlelıet arıyor .. 
Londra, 25 (AA) - Unayted Pres 

Boynos Ayresten istihbar ediyor : 
560 yabudi şimdi Brezilya ile Arjan

tin arasında deniz üzerinde dolaşıp dur
maktadır. Bunların pasaportları munta
zam olmadığından Brezilya hükümeti 
Brezilyaya girmelerini yru;ak etmiştir .. 
Arjantin gazeteleri de bu yabudilerin 
Arjantine sokulmaması için neşriyata 
bas)amışlardır. 

•La Razon> gazetesi şöyle yazıyor : 
Bu zararlı işçilere ihtiyacımız yok

tur. Bu kaçak adamların memlekete gir
mes!ne izin verilmemelidir. Hiç yerinde 
olmıyan bu sahte merhamete lüzum 
yoktur. 

ten atmalarına devam etmekle beraber, alın k kar 1 al harp ka miktarda bomba atılmıştır. Bir dut• .. 
japonlar Amerika ile anlaşmak istemek· sb~nra. . acala•L• t'."' arüml. ~ 1,llZd .,,_ • 
t a· Ier ınesının s a.u.ıye ı c esm enuır. tayyaresi tahrip edilmiştir. bltıi' 
e .':ı · ı F k 1 .. . Halkın hoşuna gitınek için faidesi ge- Berlin, 25 {A.A) - Alınan t~ Jl' 

.n.u. aşı an ransanın yı ı ması uzerıne . . . . .. h ı 'li · ·ı · le rrıuı:S 
ttalyanm derhal harbe gı'rdigı" · gibi 

1. 
a- ç.ıcı hi. ç .b. ır hareket yap_ mıyacagı_z. Te . - ngı z ıaşe gemı enne arşı 1 ,ff' 

lik 1 d la lede, Alman hava kuvvetı. · ~:ıgl ~ .ıı ponlar hareket için bir tereddüt devresi eyı g~ a manın ogru o cagı vazı· il "' 
geçinnişler ve daba ihtiyatlı oldukların- ~~tlerde ıcap ede~ ~~eketlere geçec7 nin doğu sahili açılclannda himaY' t11-' 
dan bekleıneği tercih etmişlerdir. Eğer gız. Harp uzun bır ıştır .ve parlak bır gemi kafilesine hücum ederek ce ~ 
Rusya, hakikaten ve Almanlann iddia- tasavvurun alelllcele tatbık sabasına ko- 12 bin tonilatoluk üç düşman ticari dl' 

uimas i] h ]] dil purunu batırmışlardır. 4000 tonlu Jil' 
]arı veçhile yıkılacak olursa, japonlar n ı e a e emez. ğer bir gemi de bombalarla tahrip e 
Rusyanın mirasına ginnek için hemen CÖRÇİLİN BEYANATI mistir. •' 
harekete geçeceklerdir. Rusya yıkılmaz- ~ Şimali Afrika sahillerinde ~.il 
sa, japonlar müzakere yoliyle Amerika- Londra, 25 (A.A) - Başvekil Çörçil 1 . G b • · ali,,.. 

d be savaş tayyaTe erı an ot un §Jfl1 fır' 
dan bazı şeyler koparmağa çalışacaklar· başvekftlet binasın a şu yanatı neş- bı'r du''şman tı'caret gemisini batı,.,,..:·..ı 
dır, o zaman! retmiştir : Büyük Britanya hükümeti dır, Britanya bombardıman tayY•rel"~ 

Amerika, japonların her istediğini Naziler tarafından :fransada yapılan dün gece Alrnanyanın ıimal ba!Jll ~ 
vermeğe hazır değildir; fakat Almanya- katliamlar hakkında Amerika birleşik batmnda bazı yerlere müteaddit y•~ 
ya karşı, japonlara bazı şeyler verecek- devletleri reis:nin izhar ettiği nefret ve ve infilak bombaları atmışlardır. dar' 
!erdir. Amerikahlar böyle bir ihtimali itham duygularına tamamen iştirak mahallerde hafif hasar vardır. Altı 
tekzip etmekle beraber, vaziyet başka eder. Günahsız insanlar üzerinde soğuk man tayyaresi düşürülmüıtür. 
türlü olsaydı, müzakerelerin böylece de- kanlılıkla tatbik edilen bu idamlar bun- _/ 
vamına imkfuı kalmazdı. lan emredenlerin başına felllket getir- (Jll' 

EL HAMRA SINEl\1ASI 

Fraruıadan gelen haberlere göre, Al- mekten başka bir netice vermiyecektir. leketlerde Almanlara karşı yapılan !!'....r 
manlar Nent ve Bordo süikastleri üze- Fransadaki katli5.mlar Hitler nazilerinin ferit hücumları rni5illemek için ?. 
ılne 50 Fransız rehinesini idam etm~- boyundurukları altında bulunan başka sız rehineleri toptan öldürmek .. ~ 
ler fakat ikinci 50 rehinenin idamını, memleketlerin çoğunda yaptıklarırun bir dünyayı isyan ettirmektedir. "" ~ 
Hitlerin müdahalesiyle bir kaç gün tehir misalidir. Polonyada, Yugoslavyada, 6lem başka birisinin işled'ği bir sO:.J 
etmişlerdirb. Fa

1 
kat. Fransızlar Alman as- Norveçte, Hollandada, Belçikada ve hep- dolayı bir diğer insanın cezalan~ 

ker ve su ay annı öldürmekte devam sinden sonra da Rusyada Alm_an cephe- 'b' · k bul ed r hayli ıs';';ıı 
ettikleri, taklmdirde Mareşal Peten bizzat sinin gerisinde yapılan vııh.,,etler insan- :'ı:'u~:.51 B::ıı hü~umlar: 

1 

faili ol~t 
kendisiru A anlara rehine vermeğe ka- lığın en karanlık ve en iptidai devirle- yakalamağa muktedir olmıyan r<o:- ,,r 
rar vermiştir. rinden beri bilinen vııh.,,etlerin her han- kendilerine has olan bir tarzda eUı ffil' VSTAD SADETTiN KAYNAIC'IH BİLHASBA BU FİLİM ICİN BESTELEDİ· 

GI NEFİS ŞARKILAR MEMLEKETiMİZİN EN YVKSEK SANATKARLARI 
r •• • 
!. unır Nureddin ve Müzeyyen Senar 

T IARA.FINDAN SÖYLI;NMİŞ HARİKALAR ŞAHESERİ TVRKÇE SÖZLV 

Sf lAH[ODiNi [YUBi~BOZ ASLAN 
FİLMİNİ TAKDiM EDER 

BAYRA .DA SEANSl,AR: ıo •• J2 •• 2.15 •• 4-30 •• 6.4S •• 9.00 DA ... 

Gerek Mareşal Peten ve gerek Gene- gisini geçmektedir. Bunlar Hitlerin şa- ya yüz günahsızı kaUetmektedirlc'· • .,;ıı 
ral Degol bu katilleri tasvip etmektedir- yet imkan bulursa İngiliz ve Amerikan !erle İ'J birliği yapmak veya onu t~ 
!er. Anlaşılan Peten, sözünün geçmedi- il ıarı ~""· 

d milletlerine tatbik edeceği muamelenin etmek istiyenler bu menfur · 1 1 
ğini gör üğü için şahsını meydana at- · al' 
mıştır. bir habercisidir. Şimdiden sonra bu ci- önünde tutmalıdırlar. Naziler ın< filli" 

nayetlerin cezası bu harbin büyük ga- ruhlarını tedhişle ezmek kabil ol~ 
- yeleri ara•ına sokulmalıdır, cağını geçen harbin derslerinden İ~ 

Avustural ıada RUZVELTl'N B""Y ... NA ... V mi~ olmalı idiler. Fakat böyle diıJef 
Melburn, 25 (AA) - Avusturalya 

hava nazırı Avusturalya hava kuvvetle
rinin mürettebatının 60,000 kişiye baliğ 
olduğunu söylemiştir. 

Bu rakam harpten e"VVelki mikdarın 
yirmi mislidir. 

Nazırın beyanatına göre Avusturalya 
hükümeti hava kuvvetlerini taarruz! bir 
kuvvet haline gelmesine çal~maktadır. 

ı:ı:. . ,,.. -- .ı> a yerde evvelce hiç müracaat etıneurııı"~ 
ümitsiz tedhiş hareketlerine b•Ş .., _, ~· Vaşington, 25 (A.A) - Unayted Pres: 

Beyaz saray Ruzveltin aşağıdaki beya
natını neşretmiştir : Fransa Belçika ve 
diğer yerlerde günahsız reh'nelerin Al
manlar tarafından öldüriilmesini takbih 
ediyoruz. Bu Avrupa milletlerinin ma
neviyatını tedhişle kırmak için yapılan 
bir Nazi teşebbüsüdür. Nazilerin mu
vakkaten çizmesi altınd.ıı bulunan mem-

e..
hayat sahalarını genişletmek ve ıet ~~ 
zamı kurmak istiyorlar. Bu har<' 0Jııl' 
cak bir gün cezası müthiş olacak P" ~ 
kim tohumları ekmektedir. Avr~ deJi', 
tedhiş harckctile sulha kavuşac~ııı"' 
dir, Hakikntte bu hareketler k h.,r" 
y;tcağını bilen ümitsiz arlamlarıfl 
ketlcrid;r. 


