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YENİ ASm M&tbaasında basılmıstır .. 
""!!! İJtn nıUnderenıhndan mesuli:vet kah ul editmez.. 

/ 

Cilmhuriuetin H Cümhuriyet eattlerifttn bekçi.ri sabahlan çıka,. siytui gazetedif' 

"---- ··- Hc;~,::,~ı~cı;e:,~';!,!,d.':'1_,1:_en~n~:.,!~'!,1?_, _ _ _ 

Necip Ali 
l<üçüka 

•ı-·-·-·· r· ... ·p~;t;k;;····-
1 Yeşil buruna as.ker 

-·-

"Kafkasya 
yolu arbk 
açıl ıştır, 

Alman kıt'aları 
,-olgaya kadar 
yürüyecektir 

Flaş ve (;udPryan 
orduları nasıl ba

berl~şti ler? 

Bertin, 1 (AA) - Rus cephesinjn 

1 
sev kedi vor 

YAZAN : REF1K İNCE Cenevre, 1 (A.A) _ Lizbondan bütUn bölgelerinde pek büyük Alman 
~- . gelen haberlere göre y eşilburuna hava teşekkülleri düşman toprakları 
,,,,.. k · d p k k ı d · üzerinde havaya hakim olarak taarruz-~:;-· .. n ıvmetli bir evladı daha içı- veni en orte iz as er eri gön en-

ı.~n k ı k" B k ı 5 'lk · d lanna devam ebnişlerdir. Bütün cephe L. tı ~e ildi, gitti. Ailesi, Denizli hal- ece ır. u as er er ı teıırın e 
:". • k b Tü "d k · f · ı A ı p t boyunca Alman savaş ve av tayyareleri ."' hlınta ası ve ııihay<'t ütün · r- ~ı ece tir. yı ma umat a an or e-

l .. r k 0 k kl y '}b "d düşmanın bilhassa münakale yollanna 1ııı..-....:1 nı .. uteess•r eden, ahli'ıkı, ir anı, ız a~na arı eşı u~na yenı e!' 
......_.. hi.icum etmişlerdir. 
fııı. Yiireginde se\•gi ve takdir yeri tn- nın hır kaç gun evvel Ahıka sahıl- Miih!m demiryollan bir çok noktalar-
0, L~N~~İp ~fj,, artık aramızda ~eğil!. l~rinde Feetovn'a 1ı_ıgiliz ~skerle~~- dan kesilmiş, köprüler. mühim tesisler 
~ 'llt; Ştıphcsız, bu memlekete ve ınsan~ 0 "!." .. çıkanlmıı:ı olmaıııyle alakalı go- tahrip olunmuştur .. Bundan başka as-
~ Yapt.ğ1 iyiliklerin vit>dan zevki kin- 8 rııhıvo!· ~ ker topluluklanna da muvaffakıyetle ta-
Lı.~bed· h • k r k b. · :ıoooor~ arruz edilmiştir. ~· •. ayatınn nvuştu. a at ız ıse. Bükreş, 1 (A.A) _ Ofi: Bükreş mah-
~ ... _hığinc. kavuşamıyanl~~".. hns.~et 1 Moskova konleransı fillerine göre Alman ordusunun vaziye-'a .... ruınıyet ıstırabına duştuk .. Cun-

•N ' · ı,ekl D •• • l • ( ti mi.ikemmel, Rus ordusunun vaziyeti ~ .. ~Cip Ali· den ~k şe~·ler J• il n 11 .ıU ll nn )1 r ce Sf' ise Umit.~!zdir. 
L.'4;eaıt boyu, tatlı dili, hele her l'lkık ak d ottı• Üniversul gazetesi diyor ki : 
.;"ile b k ' •Alınan kıtalarının ileri yürüyüşU ~ L.!e ir saadet ulastumak. her I · ciddi enge11ere uwamaksızın Volgnya 
~ ~ bir teselli ve ünıit nefesi ver- d ed k · S ı · D 
A1t' ':!!kati ile her kesin sevdiği Necip Moskova. 1 (A.A) - Moskova konfe- ka,dai.i~ e;-radm ecek tir. otvyöst~t enn 

1 
o-

~ •..un A-Jo bnak bakı dan hu b .. ;.:.ı;.led _ 0 1 neç zenn e mu aveme g erme erı 
~ ~· • 

0 
mm ~ rarısı ugun Vf5 en sonra umuuu ce - mümkündür. Fakat burada Rusların 9' ~e taklide deier bir meziyet sahibi se.,:ni akdetmiştir. ff k 

1 
k U "d' k d 

' 

•<: • nl "lerln' d.. "1.p.. muva a o ma mı ı Pf! az ır. , omısyo ar .mcsaı ı un ~m Tim u1 d Harkofla Rosto 
• tahailini ikmalden sonra yaptı- bitirmiştir. · P gazetesi e vun 
~. ıanıanb memarfyetfni milli mil· Umumi celseden sonra hükümet na- düşmek üzere olduğunu ve Kafkasy1o 
't ~ vazifesi takip etti. Okuyan mma bir suvare verilecektir. yolunun artık açılmış olduğunu yazmak-

~ ~ok sev:u N:a~~ ~ d°ıı.~- _ SONU 4 "ÜNCÖ SAHİFEDE - tad~~l!n, l (A.A) _ D. N. B. Aj811S1 

• 

Sooyetlerin Baltık fı1osıntd4 bahriyelilu :vazife b<J§ındn 

Mal mübadelesi için ln
gilizlerle müzakere var 

9'ı - ·-·-·- • ····- -·- ·-·-··ı l Sovyetlrre ~öre 
•• •-•-•-•-•-r-•-•-• -·-· 

iki Almaıı 
.alayı .iniJı:a 
edilmiştir , 

Smolenskte .. bü-
- -

yük taarruz .- ha-
reketi yapılıyor 

Moskova, 1 (A.A) - Sovyet istih
barat bürosunun dün geceki tebliği: 

30 eylül günü kıtalanmız bütün cept.e 
boyunca düşmanla çarpışmıştır. Şiddet• 
]i muharebelerden •onra kıta]amna 
Poltavayı tahliye etmiıtir. 30. eylül ge

JCllJ'talllf VGP!ll'll tinümüzdefıl hafta Yananlsta• ces.i. de ~ıtalanmız mücadeleye de"Warn 
• etmışlerdır . na qıda maddesi götürecelı.. . * 

KNOKSSOYl.tYOR 
Ankara, 1 (Telefonla) - Türkiye ile 

İngiltere arasında dört milyon liralık 
mal mübadele ve mUba:vaa~m istihdaf 
eden yeni bir anlaşma akdi i(in Ankara

Radyo gazetesine göre, Smolel\9kte 
Sovyetler bitevi taarruzda bulunmakta
dırlar. Burada Bir Alman tümeni çe...

- SONU 4 ÖNC"Ö SAHiFEDE -

Almanyayı denizler
(le hapsed~ceğiz 

da mü7.akcreJer cereyan etmektedir ------
Mlizakerelerin bugiinlerde netieelenme· 
si muhtemeldir. 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Kızılay ku-
rumu namına Yunanistana 50 bin kilo 

B • h t • yiyecek maddesinin önümüzdeki hafta 
" iZ arp en JÇ• iç:nde sevkine başlanacağı haber atın-

• nuştır. Yunanistana gidecek iaşe madde-

t • ed e • " }erinin orada tevziine nezaret edecek 108p eJrl. yız olan Kızılay heyeti yann Ankaradan 
~mize gelecektir. Gıda maddeletiniri 
büyük bir kısmı Kurtuıuıp .. puruyle 

lndianapolla, 1 (A.A) - ~h~~ ~ <1evkedilecektir. Aynca Yunan!standan 
zm albay Knoka burada aoylecbgı hır d iki kil ük l k kalan kısmı 
nuhıkta ezcümle f(>yle demittir: · Jacaktır ç vapur ge ere 

- Hitler mağlup olduğu zatnan biz · 
Amerikada ha"' hareketinin bapna geç ... •• .. ••·-·--·---· .. ·-·----·--·--· ... ·-·-----
meliyiz. O zaman dünyada, bir müddet 

~~vldtab~:.ı:azd.: o:ı~~: ·-G·-·-C·--·-·-·-E·--R-·-A·--·L-.. ~;:~~or ~r~!ı~a m~:b~e~~:;: 
~ -ıun aynlmaz süngüsü kitabı idi. N - SONU 4 tiNci} SAHiFEDE -~=q idi, heyttanh idi, ruhunda hak· 

~~~~j VEYVEL ---·--·---·--·--,-·--~-;-ı-a--v---e-;-·--·~---~-·--r-i_u_e ____ a_e ___ İ_e_·~----·--·---·--.. 
~~ etti ve milletin •llalis ve istik- .._ 

~~olan ·Misakı milli· de rey Hindi:ıtanda bir 

• SONU 2 İNCi SAHtFEDE • 

McattFI Petain 

Vichy Fransası 

~~ = =.::tş!: ·ı ı k d Benzinlerin te vziinde ~'~bul. siyaset. hukuk Kibi her mı yon u or u 
S: -.U dolduracak tetkikler sa- d •• 1 • • d b ı d ~~ru:e~~nm i~inden hazırladı un va ımız e u un u 
~ onun esnh bir yeri vardı : --o--

S"1ahane .. Her IM'busun meclis kin· Gen.oral Rtıs ordu-
' lalonlarda. encümenlerde, gazino. ' 

Amerika silah D k .. 
imalit11a1n emo rası rep-

• yan- mini terketti 
sım venyor 

-._ ~ tabii idi. Fakat •Necio Ali• Son Gelen Kazlar C..11. Partisince dett•, vllAyet B. Rıizvelt matbuata 
Parlamento artık in· 
tihab• tabi defildir llııı.:.~lis ictimalarmdan maada za · sondan hayı·aolıkla mühim beyanatta 

~tda kUtUphaneden ba~ka bir yer- b h .... ---·---·--·--· .. ----·-----.. ·-----·--.. MotörlU vasıtalara hemin tevzii işi Vı.t. 1 "(A.A) - Memleketin e ... ~lihnıınası gayri tabii idi. Okur, not a setti Sakata Hayal (!) lvilAyet makamınca bUyUk bir itina ile bulundu tetkilitı hakkında kahul edilen yeni nl-

kanallyletevzleclUeeeldlr. 

\1..'... ~tap l'e makale t'ıkanr. Hiç bir me- takip edilmektedir. Vali B. Fuad Tubal zamnamede demokrasi ve Liheral Teji-~s:.~ 6ıerinde tetlrikAt yapmadan mil- dün refakatinde belediye reis muavini min terkedildiğini göıtennektedir. Bu 
denneyan etmezdi. Evinin küfüp- Londra, 1 (A.A) - Royter ajansı- B •• t •• h . Suad Yurtlroru bulunduğu halde ga- Vaşington, ı (AA) - Reisicümhm nizamname fU dört esasa istinat etmelr-

a....- 1, ayrı bir hazine idi. Orada otu- nın husuıi muhabiri bildiriyor: ' ' u LD cep e- raj santrala giderek tetkiklerde bulun· Ruzvelt dün matbuat konferansında bir. tedir: ~ ~· b" d h Gı"derken Kahı·-de Lı•n bir müddet 1 D } i · -'- · d•• .:"'- •vruştiiğümiiz zamanlan ır a a .... 11; ... } muştur, )eşik Amerikanın bUtün siWı imalltını - ev et otor tesı tlll!;vıye e .ır 
\..._~in kabil olmadığım dü..tinün- kalan general Veyvel harp muhabirle- )erde ıarp dur• Son defa gelen ve belediye marifetiy- bir mUddet için İngiltere ve Rusyaya mittir. 
~ "~ bir hicranın anmu duyuyo- rine pek yakında Hindiıtanda bir mil- le tevzi edilmekte bulunu benzinlerin tahsis etmesi hakkında bir teklif yapıl- 2 - idare amirlerini koneeyler Ye7• 
' yondan fazla ailihlı asker bulunacağını k ~ b 11 · kl" parlamento müeaeHleri intihaba tAM 
'1' bildirmiıtir. General Hindiatanda top- du" haberı• a:ınyon.ara ve otomo i ere tevzi şe ı dı~dan haberi olmadığını söylemiştir.. lm lda d 'l.:':'ip Ali• tam manasiyle halkçı bir itina ile gözden geçirilmiştir. Bilhassa Bır· ___ ,_ cevaben reisicUmhur de-;~.. hıhı ayaca r ır. L ~ lanan as'kerin mükemmel vaziyetinden nu.ue "~- 3 _ Memurlar aerbestçe 11;arar -w:re-~ alk hukukuna taaltôk eden bahsetmiı ve bir taraftan <la fabrikala- kazalarla İzmir arasında lşl!yen yolcu ki : cek ve kararlannda mesul olacakluchr. 
~ hassas ve feveranb idi. Hu- rın her türlü harp malzemesi iatihaal et- nakline mahsus, kamyon ve kaptıkaçtı- - Bidayette İngi)tereye tahsis edilen ;f - Memurlann vaziyeti takviye :...tıı......~~· ve kadın mflsavatınm milt- tiklerini ve Hindiıtandaki hari> ga:yYe- Liy .. 1· df' kısa birse- lal'la oto~lerden demiryelu gUzergAb- Amerikan mUhimmatmdan bir lasmı edilmlttir. Bunlar devletin himayaincle ~~oluşu ona •Kadın hukuku,. tinin biiyük olduğunu söylerniftir. lannda ~ısmıyanlara daha çabuk ben- gönderilmiştir. Amerikan mUhimmat bulunacaklardır. s .... hzdınh. Bu eserin okunması. Hindistandaki lngiliz ordusunun ve VİDP dal!!USI yar11tt1 zin temin edihnbtir. . . bnalltının yüzde eDisi m!bver devletle- • SONU 2 fNct SAHtFEDE. it· bahsi ne derin lnttlediğini rös- lngiliz hava kunederinin'büyük manev- ~ '. · ' SONU 2 INct SAllİPEDE - - SONU 3 CNCO SAidFEDE - ............. - ..... , ____ , ______ , __ , __ , _______ , 
~ "'~ relerinden bahsederek general demi~ 
~ ~YI ve Avrupa hayatım (Ok tak· tir ki: 
~ •e minetl Avrupa metodu ve -c Bu talimlerden makaat Hindia-

lle Yilkselm~ ıörmek isterdi. Ya~ tanın ıiınal batı hududunda müdafaa 

~~ -~ !N~ ..:"~"!F!;f!.E..:._ - ~nvn 2 tNct SARIF'F:OE -

ViŞ, 1 (A.A) - Pöti Pariziyen gaze- ••- ·-·-·•·-··• -- •f4••• -·-·-1 

tesi yazıyor ; Belçikada Liyejde birden •• ·-· ·-·--·-···-·• -· 
bire ~bin b~t~n ceph~l(:~de d~uş .rou DAKiKA 
ve mutarekenın ımza edilnus olduguna n 
dair b:r haber yayılmıştır. Bunun doğ- • • • • • • • • • • • • 
ru olup olmadığını kimse araştırmadan 
bütün şehir hemen şenlenmiş, halk so
kakl~ koşuşmuş, büyük bir şevk için
de öpüşmeğe başlamıştır. 

Pençerelere beyaz bayraklar asılmı$ 
ve kahveler dolmuştur. Halk mağazala
ra akın etmi$ ve refah devrinin yeniden 
~eldiğine kani olan dükkAncılar, 'vesika 
bile aramadan. mallarını yok bahasına 
satmışlardır. Haber borsacılara gelince, 
saşkın b!r vaziyette, stoklarını ne baha
sına olursa olsun satmak istemişlerdir .. 

Ruslar ·Ladoea . -

sahiline asker. 
.;ıkarmak 

istediler 
~u deli~i~ . havasını na~l ~arşılam~k Berlln, ı (A.A) _ 30 ~ylUl tarihinde 
ıcap ettıgıru evvelA kestiremıyen polis- So etl Şo ı burgun do~da 
ler de bu havaya kendiJerini kaptınnıs- Lavyd er-'·ıu sahilze ~ k··ııı·yetli ınikd .. ..._ 
1 kın d 1. . . i d d oga go ıne u .... -
ar ve ~ . e ıce sevmc:n ur ur- da asker ihracına teşebbüs etmişlerdir

mak lçın bar şey yapmamış~ardır.. Ak- Düşmanın bu teşebbUsil "aktinde haber 
şam ışıklan maskelemeğe luzum kalma- alınarak buna mAnl olunmuştur. Sovyet
dığı kanaatiyle sokaklar don~mı.ş, fa- ler burada ajJr zayiat wrerek ~ 
kat az sonra resmi makamlar ışe karış- lerdir 
mışlardır. ' 

Sokaklarda, mabzalarda bUtiln _.m- - - - - - - - - - - -- - - ....... 
• SO.NU Z bid SAi'iiıımz • 
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Reyhan ağa Arapc:~ bir 
iki kelime söyledi 

frıl padişah IPlr arav~ ~e~f~I va!;~ ltanlardan Jıf .. 
rlsf:?~., h~J! ı~.ım-:!ne-

- AbdOrnhlm ~dinin ,., bu tıa- Bu sırada Firtt'l. b "v vezirin yanına 
yırlı iı; tein dPmal fetvn verec<>blne emi- vnkh•~nık ona dedi ki : 
ntm ... Buna dair ohm eeriıtt ahldmı sta- - Ne dOc:UnUvorsı.n , d"9letlu verir,. 
yPt sarıntfr. Burada Pev~.n e~a 1tnınc.-a fcrte f!ÖrmUvor nıı.:.cı:un?. Simdi net"Prlr 
bir bt! keHme 83 •Iedt ,.e devam ~m : ;se sanwda hllvük bir fitile wh11r edP· 

- Bunun mana.cıı ~dur: !ki nadlc:?h cek- . Bu isi bir an eVVt"I bi til"""rk 1~~1"" 
bir arava i"f'ldi&t va1cit bu.Dlardan biri· Sadnı7.am ferslz: ~i\1lerinl Firuz bey<' 
s!r11n katli tArımcfo·... ~evirı>~k cevap vl'Tdi-: 
CUn~1 umumun menf?;ıt: bacı:'ka suret- - Cok do~ sövl,.rsin. F:>~:ııt ktrr .. cı:" 

le muhafaza Pdl1eme7.- Ve umum11n za· "u ft:i bitfrm~e vnnac:ma-,; Ht"rkes vP
rar J!Ömıe~lnden fcı:e fprdin ızrar edilm•'- ""'M'"n korksır _ Bilmem ki ne va"'mA1•" 
aine mnı:a,.de Nli1mı>k hı>r yerde kabtı1 ~u kı>dar 7ihln vurt1· ·~ı.,, .,.,,~e bunur 
edılon bir kPidP.I knllivenir... ~,.-ı,..1 b111nıakb:ırı Aftlz k .. Jdım .•. 

Revhan A~anın bu milth1s sıi71'"T'1 {17p_ EiYPr bu hmnıı;ta mıılnıl tıtr tP~ir dO-
rlnt- mecll•~ .. dPıtıal ıiPrln bir sıiki'lt b:ı.. ....ındOn ise }.ı .. eeeiktinn~eon bunu he
gn!!tPT"dl ... Ve bu qess!zJik epeyce UZUI" '""" bltt bildir._ 
m""""'t devam etti.. Finız bev Sofu Mı>hmet nacıııntn va-
~~hur 11tıılıır s<nndnr : Süld'ıt ikrar- ""'"" b1ra7". · dııha ~~1 .. ..+·1t4an sonra yn-

ann 11Plh•. dPı-'fPr_ VRS }-1,. !':l'ctlp ona ıfpdl kf : 
Rlc bir s~z s~.,.fomlverPk ad<>ttı mu"'- - Bu hd hPCermPbe etıvPlce ~ııltp" 

kııhP-ve vartT 1"4ht dı-T'fn blr !'filrM" d:ı 'l\.{urad m;r'h11m1ın hi7mehn~.. h11l11n
l11n R'~cı:em valde bu v117lv,.tl"1" ~iunırr ... ,,9 olı>n cellııt KAMl Ali mukt .. ~lr olıı
i.SldllrillmtMılne munftllrı:ıt ettiğini, L,.cıtr " ilir •.. O iAA !limdi Yediku1e zındanmdıı 
apaçık anlatmış o~uvr.ırdu... ...n .. \ 11f hıılıınuvor_ * F.rnir hııvtırıınuz, herifi 01'11~''" alın 

1""rnva J!Ptlrclnl<>r._ Pu sııf'f>tlP bes d~
•.;bn•n içinde bu l~ hall:-tmek ~Um· 
·-n .. ~nr ... 

Sultan tbnıhimin idamı bu su~tl• 
kl!t'ftr 11lhnR ııl•niM~bın ""'"~ lut le1n ı .... 
J"I!., ''°'" ııı:tt"tlv,..,. 1'Pmpn J,,...,,.1,1.1,,"" ..,ı 
r1 .. n.11. ~ .. ~,m .. ıama. -'nı:ııln1•1 ~ Rı•· 
l"olf ,..,. ... ...,ı.. .. ,.1.,,..nl". Ypnt,..~ ,.g..,,,,nn ,,,. 
~,,.,,.,. 1'n.,.n\ ,t~lot ri-lin" ~,,,,,.tn:ım<>
lPT eönAo .. 11.11 . RC'osi de Tonk:mı sanı
ytn• "ıı,...,M1lar •. 

fct1Pr bnr:.va lrııtlPr ı:rı:ı.,.,.. volım~sı V"' 

IP"l t1\.1rınnıı attrnt..-tı •. F-ı~:ıt 'hnnrı ı>P 

!"'"''"" Rul,. mill.im hir T"lı>e<>l<> "'""'" pf 

ti ki hı>•~~ ~c:<r"ı Jr .. ldı. C:n1bn fh'"'t.t 
D't"I 1"-•11 f~.,t lrwnıa;;.,. (W'•tnu fa..,ııc:ıı.,. 

ptl.f ~l•nrt>ll l-tr """hfo••Hl" ~·o'l V" 

1'nn•1 ooun>tmo\c fr1'1 f!P'"T'I' vıı. 1..01'"'1"• 
f,.;..,:r., ,..."..._ ~ıı ":!T'l\V~ ao'~i<: nl,,,. lr" 
en \a,,..\.111 ~rlf'r. t-ı:ıtıl\ plr., .. ı.. .. 11. 

""''" "n'h"4-li f'l_,,.n hllo "" '"""'9<'aklıı-
nn• +.tutno ,..,,u,..tf .. 'lr ,.1 .. .,, .. .:r.1 .. t" 

~ .. 1fıı" ft."''himt Jr>•1ft+ ..... .,; """' 1,.l.,.,,. 
t,.\.tı' o1nnı'nm:._ hu t.n~tı·. t.ı...;l..t .,.,,..,. 
ht,. 1rtmcte f'•'""no ııt1mııık ;~ .. ..,;,,.~., 

n .. ....ı., en ,. •• 1, Ct"llatl." ~"-'""''" l-1• 
vnl.lıı\d t .. \.urn. 1ı--..... 1nı:ır h"ılıo,,_. .. ~ 
j,,_,9'\ .u.1 • .ınt ,.lreıttvnri1t~t Hattı> 
fçlı-,.; .. .t'"" ~'- bm : 

- Nıatmı1'nt~" . ~·ı nlıı('P~ ı~ "~1.. 
VR\19 "~ C-11tı"t7. ~"Irat "" k hH'lrıt i"·• 
l\n•ı lClif"..,..o&. ,,~..,, .... "'~ 9"""'•7HU 

nıw-lı: ...... ,. tubınlııır ""~ ol"Vf'~n ... 
~nlhm fı-.,.MtTt f~e lr4nft• Tftı>hntt111 tıı

t.•u .. ,.,, n~•dtt ktVttmf"t \.o'"«T'tvnr ,.vcı.,., 

çıkt•lih hAttr cınk etvttlt tı-1"rıvnnfo· 
- F.y b-nlm nıınımhntoffml• nf'T'Vf"~

Clı- o111n -~·'c lotTI1t""'- ttOtn'7"• cı.,.,..., 
b:.nıı acıvl'M'k Ye bı>nl hıt 7:ıl;mlPrl ... 
eltn,.'lnn 1rtıl"'fllt"1'csk hir bh• ld"'"e vole 
nınrtıtT"! .. tctt .. lıu m .. 1ım1 .. " e&z Jfflre ~öre 
bP"I lr,.tı.-.~ .. ~· Pelivorlar 

Sultan "'T'PM""t" sP'rini ifovıın sarnv 
h".1om~t f•vbl~tle mi1tppccir olmn~ eö
rf'nilunmrrt• ... Hu acıklı f 0 ""'"1 •cttm.._ 
(!<> t.-hRT1" ... m M(l'mluo" rarve_lıor harem 
e~l~n ellf'rl1e ktıfaklrınm tllmyarak 
he,...ıın onıd11n n7ak1a.,ıvor·ardı ... 

Rıın""M:nm, l"lndP yti7rH';ffi mllolrHI\• 
~ rP•unrlR bir ~1&met nokt:ıın hnl"'okh•" 
..,Off'vellit hlivük hf,. M"vf...r,. lcR"'•lın·•'· 
ı..n.,...Pn yerinden fırladı ... Hevc~anlı bir 
cı:es1e : • 

- Bak bu l>Pnlm ııklımıt ""1"'""''~ 
T\odl. TP"- simdi hiriclni :töl"ifer K11r~ 
1\ Hvl zındandan alıp hemen buraya ge-
4i~tn ••• 

F"ıruz b 0 v !!adra7amın vt-rclil11 hıı emir 
117Prine J)punevlr,.nlt> RPı;...,vanıtit der
l-,p1 Y~ilrıı1,.ve Pi'nıiPrmi"ti ..• 

Firı•z bevin ad:ımlıın '7•rııtıınıı ırlrıR 
1Pr .. Bunu PÔ1"M\ Karıl A 1;.,in nPrln ı-: .. 
~"~,;~ce tutuldu~u yukartda kaydediJ
'Tl ı cttı .•• 

CUn1rl o daklh~a 'Kam Ali hn c:re1Pn-
10r:n kenrti~ni i\lclürec!"\1<>..;nı ve hu su
retle yıllardanberi Cf'ktibl {hiintll VP 

!\7:.nlardnn onu kumrtıcalrlanm 1.an· 
~Pdı>ttk birdenbire vahi ve yanlış bir 
Umide kapılmış bu1nnuyordu_ 

* Sultan tbnıhim o erlin hnnızı atlas-
tan bir entari l?ivmisti... Yine kırmı7• 
renkteki çakşınntn Ustilnd0 duran ipek
ten bir uçkur ~nya sarkmış bulunu
yordu .•• 

- RITMF.nt -

Bin Rir llirt-k 
Batakhan~~i 

YAZAN : ŞABİN AIIDUMAN 

Eski İstanbul bayatı... Avcı Meh
met ve KöprülUler devrinin meraklı 
vak'alan.. 
Bu yen! tariht :romanımmn neşrine 

bir kaç gilne kadar başlıyoruz. 
Bunun da bitmek (lzere bulunan 

(CELLAT KARA ALİ) gibi merak 
ile takip edileceğlııdeu emin bulu-

... __! 

ŞEHİR HABERLERİ: Necip ftJi 
Küçüka 

Duhul imtihan
. ları şartları 

detiştirildi 
--0--

Kız Sanat olıalu öğret· 
men Jh!ft~acmı f,.metpa

sa ense~ü 
lıarplf!'aCC!fı 

Yurdun her yerinde yeniden sanat 
..,kullan a~Jması hakkında hükOmeUmı 
.:n vennis olduğu karann tatbikine J(C· 

'İlmiştir. Bu arada yeniden kız enstitü· 
:eri ve Akşam sanat okullan da açıla
caktır. 

Bu yeni miles..c:eselerin ~tmen lh · 
· i~ae1ru karşılamak Uzere bu sene An
·~ra meslek öjtretmen okuluna Reni'J 
m-ette tnlebe alınacaktır. Bu husustıı 
~hrimfzdeki al!kadıtrlara icap eden 
•eb1i~at vanılmıstır. 
Kız sanat öi?retmeni yet:ştlrmek Uze· 

"' acıl~k mUsabakıt imtihanivle kArı 
r!erecede talebe knhıılil icin talimatna· 
mede bazı ufak tadilat yapılmıştır. Şöy· 
ı~ ki: 

1 - Bundan bir kaç sene evvel Kl'l'. 
enstitülerinden mezun olanlar, evvelN? 
imtihanda kazanmamıs bulunsalar dah1 
hu defa imtihana J?irecekler ve imtihan 
neticesine göre İsmetoasa en'>titUsUnde 
vahlı mPccıınt talebe olR<'aklardır. 

2 - Slmdive kader 21 va~na kadıır 
"11anlar knbul edilirken eelen veni bir 
,.mirle hal~ 23 vacrını doldurmamış bu · 
'unnn enstitU mezunları da imtihana ve 
" inneticc Ankara mes1Pk ö~etmen oku 
1unıı kabul edileceklerd!r. 

Bu evsafı Miz olanlar hemen İT.mir 
t.ı~ enstitliciine mtiracaate baslamıslnr 
~ır. fmtthanlar İzmir kız enstitüsünde 
vapılacaktır. 

----A•'""'"" ___ _ 
Dün ~ec~ki vangın 

46,GGO lirava s·
r~ortalı pansi-
·~ 

yon yandı 
-<)---

Dün gece ıaat 21. 5 O de Alsancak ts
tasvonu lcarş111ndn lnp;iliz tebaaS1ndan 
Villenuon" a ait 446 aayılı ve üç katlı 
oansiyonda bir yancon çıkmıı, ve tevessü 
etm~lc btfdadını göstermiştir. 

Yangın yerine tıım bir !!Üratle yetişen 
itfaiye, tehlikeli bir şekilde çıkan bu 
vangını etrafa sirayet etmeden ıöndür
mf'~e muvaffak olmuttur. 

Pansiyon 40.000 liraya sigortalıdır: 
vangının ne ,dbi eebepler altında çaktı
ğı tahkik edilmektedir. 

-------
R~!!IJcıt ve vn 1Je11~na· 

melert e~ ~ dalla 
lıalJal edffeeelı .. 

Ze vtincilifi ettirmek faaliyeti 
YAZAN : REFiK fNcJ 

Bu sene 15 bin aşılı zey
tin fidanı dağıtılacak 

- BAŞTARAFI 1 lNCi SAHfFt'lt! • 
his Avnıpa seyahatlerinin intibatf!• ~ 
kiye ederken içinde tatmin edilJllP"' 
mümkün olm1van milli bir ihtirasın 1' 
dıfı ~örilnürdü. 

Rlr 7.lltn8n1ar pzetelere ara sıra ~ 
yazmaktan ibaret olan muhani~ 

----------------- son F..runanlarda (Hakikat) ~ 

ı94.. senes!.,den Mlbaren lstefılllne senede 21!11 hasına ıecerek daimt bir hale ~ 
"" ;,v Bunun onu ne kadar yorduğuna 

ilin Qılı fidan verUebllecelı de kendimne acırdık. 
O, $imdiye kadar yıtpılması ...... 

Zeytinc:Ji~i inkişaf ectinnek gavesiyle lunnn fidan mikdan da e111 bindir. Bu iken yapıbnamış çok ehenımiyetU 1" 
her yıl isti.\•enlere verilmekte olan aşılı mikdar 1943 senesın· de yUz elli bine cı ı b" ı b ı ---" .,-- n 1r şe as am~ : •Sivas kon~ 
zeytin fidan1an hu sene de sonbahar ve karılacaktır. tarihini yaunak.. Ne vank ki 0 tar""' 
kış mevsimlerinde olmak üzere iki par- Tevzi edilen zeytin fidanları çekir- tnsıyan böyle inkılaPÇt' bir vatan ~,,. 
tide tcV?.i olunacaktır. d ka elekten ilretildikten sonra bir yaşındaki ınm leminden nkacak hatıraları 

Zeytin ista.cıvonundan tevzi olunacak hı • d :--- -~ 
delicelere vurulmuş aşı olun deıı-Hı ve • 17.ım, ne c evlitlanmmn okUJllP"""'" nsıh zevtin fidanlannın t=stesi Ziraat '"~ k.!I. 
aşısı dört yaşına girm~ olanlardır. un unı •Bu o1Üm• bırakmadL 

vPkAletinc sunulmuştur. Vekaletten bu- •Türk hukuk kunımu• nun (31" 
~ünlerde beklenen tevziat listesi J?elir 1944 senesinden itibaren her yıl 250 lanna meftun idi. Cilılkü onun eat.,.... 
~elmez fidanlar derhal isteklilere veri- bin aşılanın~ zeytin fıdanı istiyenlere 1 k 1 -~ annı, cndininkine uy~n bu ~ 
lccektir. Bu sene tevzi olunacak fidanın tevzi edilecektir. Zeytin istasyonunda Kurum, hazırlamakta oldnl'u .J{u...,... 
mikdan on bcs bindir. Simdi vctismekte bunun temini için icap eden hazırlıklar Kamusu• için kendisine u~ ~ ~ 
olan ve gelecek sene tevzi edilecek bu- yapılmıştır. vermişti. Bunlardan biri~ •Demo ,,: 

Cıf :;;.r-=~ı::;;:;;::~x,j~~ifu7~;:cci~h;:kdr;" :rı'!~n:a~=i:m-~::~ 
• • demokrasi fikrinin haliki sayılan (~ 

kabe m~-=~İ dün maznun/arı muha- 1 tun) un •Cümhurivefıt eserini hnte""'.-
bac:lıtnıratt cdinınisti: Bir t!iin bana : : 

toµ::ndı 
----

Çiftçi mallarım koruma kanununun 
tatbikatı için teşkil olunan mürakRbe 
heyeti dün vali muavini B. Ekrem Yal
.. ıııkayanın reisliğinde toplanmış ve ba
'lı k• .. ·arlar ittihaz etmiştir. 

Miirakahe heyeti buı nahiye ve köy
lerin bütçelerini de tetkik ve tasvip et
mlıtlr. 

-----
Şilt llömi ti nalı 

yarnhyor 
• •• 

Silt madarına pıızar s:\'Ünü A1sancak 
"tadında devam edilecektir. Saat 14 te 
n""mir•oor Altay takımları hakem Alı\
•ttin Kazanovanm idaresinde. saat 16 
-la Altınordu - Göztepe tııkımlan ha
hm F t-hmi Erişin idaresinde karşılaşa
calt1ardır. 

Au haft.i\ki marlnr şilt döml finali 
mahivl"tindedir. Bilhnıısa ikinci maç 
..,,ewlmin en hararetli maçı olacnktır. 
'1u hafta birinci maçta Altavın ka?:Ana
"ağını ttıhmln etmek miimki.indür. lkin
.. i maç hakkıl'rla ,.,.a•lı bir tahmi"lde bu
lunulamaz. Cünkü ht"r iki takım bu 
.,,evıı:lme zavıf Jrİ"TTllıolerdlr. Alhnordu
-ia Adil ve Hamdi yoktur. Göztepenin 
~111ciki lcabillyeti e>ec;en haftl.\ki mac;ta 
.. nfoşılınnomıııtır. Pazl'\r P'ÜnÜ bu iki ta
lc:ımın kuvvetlerini t,.tlclk eylemek lm
klnını bulmut olacağız. ___ .,.,,.,.,_ 

As~~,. ctt5!~!.f!_r!ıre !'G•dım 
zam•arı ba!flat1~ı.. 

kemesı başladı radcr. bu e!iler IX'k müthis bir şey .. 
7.İm buıdin tanındıl!ıms. demnkrasfyİ : 

Mağazalarında .. kÜUiyetli miktarda bin cıene evve1 F.nııtun ha7.1rlamıs~__.,. 
mal oldu~u halde müşterilere satmaktan snnhk huna yeni bir şey ilave ea-
fmtlna ettikleri için milli korunma lca- mis! .• demisti.. .,a 
nunu gere~ince mahkemeye verilen Sü- •Necip Ali• dünyayı ihata edell ~ 
leyman SağuoRlu ile Şamlı Nafı.z ve mu- yilk meselelerle al~kadar olmaktan fi. 
hasebecisinin duruşmalarına dün de u- alırdı.. ft 
liye ceza mııhkemesinde ayn ayn devam Onun •Parllmenfo1ıır anlSI• top~ 
edilmiştir. Süleyman Saihroilunun mU· larına Türkiye murahhası olarak ı.d-
dafaa vekilleri tarafından gösterilen raki, nnda hu hevesi 1İyadeleştirıll 
müdt1faa '8hitleri dinlf'ndlkten ıonra Bana kac defa : • 
müddeiumumi muavini B. Ethem iddi- - Refik. yannın dünva ;daresl ~ 
aname!İnl Sf'rt ederek müşterilere mal londa ne dlisünü~·orsun! Diinva hl~ 
cıatmadı~ı sııbit olan Süleyman S11;;.,roğ- katacak de,,I, yarın bu iki rakip '1r 
lunun milli korunma kanununun 32 ncl muhnsamava nihayet verince el~ 
maddesinin 2 nci fıkra!!ı ve 5<J ncu mad- diinva e11ki halini mtıhafaı.n ctmh·~., 
d!".slnin ilk fıkra1J1na göre tecziveslni ta- Ottun İl'İn umumi nİ7.nm cOTha fftcnJI 
lep etmiştir. Mal-.keme müdafaa Vl"kil- Tfirkiin de kac:ı~ bulunmalıdır. BU:. 
lerlnin müdafaalarını yapmıtk üzere henle hnnrlannlım, etr.rivaki 'knrc;ıst 1ıd 
ba•~a bir gÜne t11 lik edilmiştir. lcı:ıtnnvnlım. divol' \"l' A vnınahfo"n _a. 

Bundan sonra $amlı Nafiz ve muha- bnhiıı · iizcrinıteki C'ahşmalanna dair iP' 
11ebeci~inin r1urusma11'1n yapılmış ve kn- saller ıriisterivordu. _ı 
rar irin hnska bir güne bırakılmışhr. Gerek lmsusi. J!Crek milli ve uın.,.... 

Mlirakabe biirosu memurlannn 550 d 1 _..w üsünc.-e eri ve seciv~i itihariyle ı:c.,.-
lir" rüııvet verdiği VP mal sntmndıFı kin • _..,-mtt7.n örnek olar.ak aNecip Ali• n•n .,,, 
hakkınrtıı. tnn7.im edilen zabıtla edlive- d il" mn lmr~ tek feı:eltimiz. onun ,,.,ri e ..,. 
ve verilmiş olnn Sa ftrr Giricinin de bi- lan ev'latlannın hah:ı1annın yerini tlJ"" 
rlnci 8orgu hakimliğinde isticvabı ya- caklanna olan itimndnnn:dır. 
pılmıştu. Alaşehir 'tft/'!'11CM1 

... _..,, L.\o; •• d 
A ur:;»;;. .. !l h, :..'un e 

REFİK fN~ 

it~ev~nndı.. .'ukutu havol 
Tirenin Tul'$llltlu köyünde gece çıkan - RA.STARAFJ 1 tNrf ~.\RIF'F.Of:;, 

bir yan'ttn netices"ınde üç ev tamamen rin tek insan gibt inandı~ mUta~..JI 
yanmıııtır. haberinin vatan t>lduitu çok teessu-· 

Zehra Tur'tuda alt evden çı1c:an yan- öğrcnilmlstir. 
~n söndürüleml"tH~inden civar blnA1"- Budaoeste. 1 (A.A) - A1manva ~ 
ra siTnyet etml!f Mehmet Ta$a ve Afi- fmdan sulh tekt=fine dair çıkan haberı:'t 
vet A111rava ah ikişer yüz lir" kıvmetin- Budanestede tamimiyle asılsız otarr: 
d"! ve ikişer odadan ibaret evler de Vl'l'l- kal'Stlanmaktadır. Gazeteler Alman ~ 

A-.ker ailelerine yardım hi!111~l ola- dıkhn ıonra ateııirı önü alınmıştır. 7eh- ziblni ilk sahifelerine koymakta .... 
""k bir kısım b .. Jedlv,. vewilerlvle trıım- ra TurPııda ait 150 lira k.vm .. tin~ .. lc_i f ~ 

b 1 b --manl•kla M•hm,.t Ta-n elli Un lcev- Rus ann celin mukavemetine ra _.., vay, vanur ve anlivö trl"n erinin irin- ,.. " "' .,, Al ·1 " f'kl · b""til ceP" ... 
.. f mevki blll"tleriyle otobüı biletlı-,.lnc metindeki muht,.lif mahsul de tama- I ~an;a i,t' J:utte ı ~;ın u n a1't" 
\:onul~n bir kuruıı yardmı zammı dün- men yanmıştır. Evlerde bulunan eşva- e e ar azanaca anm yazm Jc ti" 
-len hibart"n tatbik mı-vkiine k""''lmuş- l"r lcomsull\T tarafınd"n lcuttanlmuıttr. 1dır. Macarlar ka~ısındaki Sovyet k~ 

0 b d 7 5 k Yangın hakkında tahkikat yapılmakta- annda kararsızlık vardır. Düşman _., tur. PU se "Ple otnbüsler e , uru~ di cephesi j?er:Jerinde tahribat yapıa--
la (!:idlp gelinecektir. dır. devam etmektedir. 
·~~=a~c~====aacaaaca~caccc~~==================or -----------~~~~-~-

DİKKA2'1.ER 
Vazlvet o ki.dar huhn!nlı bir sıt\fl el

n"'ı bulunmakta idiki !llmr1i sanm?..am 
bil,. ne Vl'ln~rn~ını bwirı~en ~ .. tz kRlmıs. 
elllP ak sakalını sıva1lıvıtT"Rk miskin 
mi'lkfn dllsOnmeğc ki>yulmuştu ... 

Ellerinde yüz kilodan fazla hububat 
ve un bulunanlar vilayete mevcut mal
hu hakkında bevannamc vermekte de
vam ediyorlar. Beyannameler daha üç 
"Ün kabul edilt-cek, bu müddetti tcca-

-.,.~n~u~y~o~ruz.ıml•' .. ••••••••• .. _.' vüz ed,.nler hakkında kanuni takibat _... •• 1 k 
~~J"'J:~..cc:ıcr.r,r~J.:ır~..r..r-o vapı aca tır. 

Vil a v~t emrine ~e/enl Vich v :ransası 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - • BAŞTARAFI 1 iNCI SAHİFEDE -

Valimiz benzin tevziatı isinde şahıs-! Vişf. 1 (A.A) - Eski bıı.ııvekiller-

• ••••••••••• 

Taksiler ve ti
nek arabaları (•) O vaktin ~uhfili.<ıl8m.ı! .. 

~,~============ı 

Tayyare 1 
~· ~ . ..,ıneması 
T: 36 - 46 

Z ~nievvel 941 perşembe günün 
df'n itibaren yeni mevsime haslıyor. 
Sayın tzmir h:ılkına miijdeleriz.. 

1 
Bu sene sinemamız çok kıymetli N 

filirrıler bu1muş ve angaje etmiştir. § 
HER HAFTA iki konıole program~ 

takdim cılunacak. seyircilerin bir bi ·~ 
lPtle iki. filim ~önnek hakkı olacaktır 8 

N BUGÜN matinelerden itiaren baş- S 

Ceneral \1 evvel 
- RAS1'ARAf'J 1 tN~t ~; .\;Jlf<'F;nt.. -

vazivetlnin kurulmasıdır. Sovyet Rusya 
ııimdi dostumuz ve müttefikimiz oldu
i!undan ve Almanlar ,arka doğru ilerle
dii?inden stratejik vaziyet tamamivle 
dr-ğiıımiııti r. Bu sehl"ole Hindi.atan diğer 
mt'mlrketlerde tatbik edilen müdafaa 
tedbirlerini almakta ve bilhassa şimali 
batı ııehirler:lnde ışıklan karatma ve 
mür1afna si~temi kurulmaktadır. 

General Ruslardan bnhscderk,.n fev
kalade muharip olan Rus askerlerine 
hayran olduğunu söylemiştir. 

Nihayet f ns?iltereye yaptı~ snn ziya
Tet müna!!ebetivle J.'!Cneral bundan do
!ayı çok memnun olduğunu ve hnrp ka
b inesiyle c;ok mühim mev:zulan müza
kere ettiğini söylemiltir. 

----- --
!< noks sö vlü vor l lıyacak olan bu haftanın program- ı 

larında_ 
Z SÜPF.R Fil İl\1 BİRDEN 

1
1 inr.i PROGRAM : o - BAŞTARAFI 1 tsri ~4IDFEllE -
llilher artisi MAC.DA SÇlw.iN 8 kuvvete müracaat usulü lüzum gô .. tl"r

ın;R'in temc;il etfii!i hihiik ViYA· ~ miyt"C.-k bir ban!f hüküm SÜrl"cl"ktir. Ba-

l 
NA OPERETİ.. ~ nsa hizml"tte bulunacak büyük bir kuv

vt-tin müdahalede bulunması icap ede-

M A k 8 et-ktir. 
8 Car Ş 1 ~ Biz aldıl!ımız tedbirlerle şimali Atlas 

1 N rfenizinf Alman korsıınlanndan tl"miz
F..ğlenttli, neşeli, kahkahalı, Al· S liyoruz. Burada kurduğumuz temtnenin 

mannt sıorkıh filim.. S icıt ih,.ıı.liitını f ngiltl"reye taşıvoruz. Al-
2 inei PROGRAM: ~ manvavı deniz kuvvetinin ml"n~ı-nesi 
fSVECl.f vılrlız sfr.RtD CURfF,.. ~ k inde haoıı e~ece;;iz. Almanya bu kuv

n' nVfCTOR MC. LACLEN ve BA- ~ vl"t;,. irinde ölecektir. 
SİL RA THB01':'"E ile temsil ettiği B T ota.liter d evll"tlerfo hezimeti Amc-

§ .. ikan ~ivasetine dahil olmuııtur. Ameri-
~--JO Yıldızı §R kn mihver devletlerinin mağlubiyetini 
R l'i ter-hıe calı~caktır. 

tl Kuvvet ve kudrPtimizi Britıo'1vanın 
Bliyü'k R k. macera ve sertrlizrı;t ~ • 1 · l b" ] • ı· · T n . h k 1 b 1 ll ~11\'Vl"t erıv e ır ~tırme ıyız. ll" Tl'Ul 1 ını rn nuvaz ~r 1 H rum 3 ur S hnrbımız h l"nÜz bnıılanım;tadır. Bans• 

ve ~ıre.. ~ · 1 k 1 ·1 A 'k ~F.ANSJ .AR : :\ •rmtne ~ ·~~ •• nl9t .tere ~e m,.rı. n-
M ACAR A~KJ . 2 _ _ ~ nın m'""aılen • .,ı htrlrştirmrcıı demcktır. 

f · 5 8 R 1 Harha rırmekten ne kadar nefret 
R O YILDIZI : 3 30 - 6.30 - 9.30 S: t"? t-rsck edt!lim, bundan içtinap edeme-
~...cıcQQQCCQClCO'"~~ yız.> 

-------
ZARITAUA 

ı!rt KAl!DES 
Bil' adamı yaraladılar 
Çorakkapı Aziziye soka~nda Arif 

oğlu Yıı.şnr ve kız kardeşi Hediye, bir 
... ğız kavgasından sonra Ahmet oğlu 

C)uavibi tasla basından yaralamışlar ve 
haklarında kanuni takibat başlamıştır. 

Sopa ile yaralamqlar ... 
Kahramanlar mevkiinde Hüseyin lı:ı

?:I Durive, Abdulkadir oğlu ismet ve 
Hü!!nÜ kızı Bahriye bir aile meselesin
den dolayı Hamit o~lu Hüsnüvü ıopa 
ile başından yaralamışlar ve üçü de tu
tulmuııılıudır. 

Bıçalı müsaderesi 
Kl"merde Sürmeli sokakta femail o~

lu Hiiseyinin ta,ımakta olduğu bıçak 
müsadere !"dilmiştir. 

HIR IZl..IK 

1ann mtmlnind~n z=yade halkın nakil den Piver Laval Vişive yirmi kilometre 
islerinde ehemmivet alan yerlerin ter- mesafede olan Satödöndeki tatosuna 
'h" hususu d lak d ı · d ~itmiştir. Son suikastte aldığı yaralar 

cı ~ d' nkt~fln • a ar ?rt~ ıcap e ea tamamen geçinceye kadar burada kala-
em~~ ';r~re 

1
1 erı vermış 1~· h caktır. Bir müddetten beri şehirde bil~~:: 

...,ım ı · ge en parti ile i i tiyaç tc· Paris. 1 (A.A) - Komünistlerle vesaiti naklive intit.amsızlığı hu~ ı.·r 
min edilmistir. Vilayet makamının yap- mücı>dele eden muhakeme Bn. Kohllyı sürmekte .. Hastanız vnr. J?e<.-e vak~ti " 
tığı teşebbüs ü zerine daha bir parti ı 8. Bn. Perulayı on acne ve Mösyö Pe- b ı T ks ·· otomo i arıyorsunuz.. a i mu ·-~ı-
bcn7in gelmek üzeredir. Bu parti geiin- rulayı iki sene hapse mahkum etmiştir. l 1 U • be errıv 
'-'C İzmirin ve mülhakatının iht:vaçları er m racantınıza mUs t ce .. mp v ~· 
-inha büyük bir sürat ve kolaylıkla te· Vişi. t (A.A) - Amiral Piyer Gut- yorlar. Şoförler kılık kıyafetinize rıt"' 
min edilmiş olacaktır. to ' 1 kişilik icra heyetinden mürt-kkep tıklan sonra size bir arkudaşının oto 11' 

heyete umumi komiser tayin edilmi~ bilini temin edebileceklerini sövlir.0r rll 
BİR TAVZhı tir. Yan!, en müşkül Anınızda sofor~e_tı• 

Amiral Darlan işgal alhndaki bölge- köşe kapmaca oynamak zorunda P' 
ye gitml!ıtir. Amiral Sarth bölgesini tef- yorsunuz. ııı 
tif edecektir. $oförlerin hakkı var : Benzin teıi',,ıı 

Dünkü sayımızda C. H. Partisi tz. 
mir idare heyeti emrine İanir ve mül · 
hal-atında elektrikten mahrum semtler 
halkına tevzi edilmek üzere b!r parti 
~az geldiği yazılmıştı. Bu haberi şu su· 
retle tashihe liizum görmekteviz : 

Gönderilen petroller partiye değıl, 
vilayet emrine gönderilmistir. Te,-ziat 
muntm.am bir surette yapılacaktır. 1ht.!
vacı karsılıvacak surette petrol tevzıalı 
devam edecektir. 

Vişi. 1 (A.A) - Yahudi işleri ko- eylemek bir havli müşkül.. Günde~ 
mi•erliğinln tf'hliğine göre Yahudilerin litre alıyorlar. Belediyenin tesbit e->'r'~ 
halkla temnsta bulunarnk ticaret yap- diği normal tarifelerle müstcri tasıY• eı' 
malan yasak edilmiş olmasına rn~men maişetlerini tem:n etmeleri zorJac:tı. ~ 
ticarette devam edenler olduğu öğre- itibarla tarifeleri iki, üç mi <;li art~ır~. 
nilmistir. Bu gibiler hemen göz .. tleme ve hatırlı miişterileri nakletmek i}1tır 
kamplarına gönderilmişlerdir. Bunlar cını duvuvorlar. JI' 
hakkında daha ağır cezalar da verilecek- Bu gizli Pat artıştan karsısında ı:ıı 
tir. _ diye vazife halindedir. Beledivenirı f.6_ 

Tu~~~ ~~~e p~~~. ~--••••••••~•••••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~iv~~ ı::min Yumuk ve Avşe Kalaycının evle- " tek şoför bu tarifeler dışına müşteri 
"inden belirsiz hızsazlnr tarafından bazı El h şıyamaz. ~ 
ev e11ya!!I çalınmıştır. Hırsız aranıyor. an. \fa Yenı· mevsı·m Binek arabalannda dlt vaziyet .i<lt 

' 
ı - d!r. Arabacılar da benzin fıkdıırı ,t4 

ayar arpa -:a mıı.. l 1 F l karsılaşmıs gibi tarifelerini iki mL"'.1 d 
~demişin Dntbey köyünd,. lsmnil oğ- M LL K. SINEMAS NDA yeni ı im tırdılnr. Onlarn da ~ledive tanfeSJfl,,.. 

111 l lüsevin Dokcrt Ahmet oğlu Mehm l" t bahsedecek olsanız sizi ne1nketle 
SENENİN İLK TÜRKCE SÖZIJ() $ AHESERI .\dıcnnın 9 ayar arpasını çaldığı iddia ba~ından asağıyn huvur edecek.. tı'. 

..dild i ;;irıden vah lanmıştır. M • k• • • BESTEl~t YEN SADETrlN KAYNAK- Bizce ortada lıalli 1Uzumlu olan t•"~ 
AR Mu r usı ısını OKUYANIA.R: M. Nurettin - Milzeyyen Senar miıskiiller var. Belediven'n 11erel< "" 

ı Bı•N Bı•Rı·Ncı• GECE ve1?erekbinekarabalarıtarifelertrılStf. 2'oplarhen ]1C!l'G ama ni bastan gözden geçirmesi tAzıın· Jı-' 
Odemlsin Birgi nahiyesinde bir yara- förlcri hareketlerinde büc:bnt{in hflpaı' 

lam vakaın olmuştur: bulmak h:ıtınmızdan ge<'Jl'l~il'ti~e ti 
Mehmf't Duranla Ali çete ara!flnda (RfN BfR <;ECE) MA~ALLAIUNTN SON GECESfNt MUSAVVER kendilerinin t. rifc(',.. tatmin ('(!·1'11 41 

" rmut toplamak meselt"sinden çıkan BU 1\JUHTESEl\1 FİLİM ~İNF.l\IA SANATININ BİR HARIKASIDIR.. lazım .. Ak~ takdirde bu hprc.-{imt>rÇ 
le vga netice-sinde Mehmet Duran tasla SEAJ'iSLAR: HER GÜN 3 - 5 - 1 - 9 da •. Cumartesi, PAZAR ha uzun müddf't devam edt-bilN~\t it 
ı\li ceteyi nğır surt-tte yaralamıştır. Ya- 11 DE HASLAR.. Maksadımız üstün körU bir tenle 'ff"! 
•ıılı hA ııtaneye kaldınlmış, suçlu tutula- HER GÜN hJK MATJNEDE UCUZ FiAT.. • ~il. işin halli JUzumıınn isaret t;;;t:t 
rak adliyeye veıilmiştir. tir.. ADNAN B 



B• z nI s· muuumı ır an~a ar ır •m111111111 

.,m"'"'" Napolyon Vardı! 111111111111 

Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 

., • 1 

Rlff ASIR 

n•- - -~- -·- ••• • 

Bjr Ki'~ Avda 

INGILIZCE 
Oğreten 

lfosııova gibi ,,,,. şehri ate$e verıneJıten ı;e~fn• .. -····- •. 
ltıJ:yen IJi,. dii$manın sulha razı olacağını ümit B 1 R I H c j D E R S 

IlErsler 

eden Napolyon, feci surette alda s;tır- Telifftuun Türkçe hnrllcrle gösteriliş tarzı: 

-o 

36 Vırgiilden evvel yazılnn !Xtdalar çok dahn kuvvetli okunacaktır. 
••• ••• . vermek- İngilizcede iki türlU (e) sadası vardır_ Birisi ekmek filindeki birinci (e) 88· N"ı._Bir bölmenin sol köşesinde kil- Moskokvn gıbi bbllr şde.?rl ated~en ne ümit dasıdır. Bu sada İngilizcede (e) harfi ıle yazılır. Öbi.lrli ekmek fiilindeki ikinci 

l<\Ut bir ___ ..:ı k'. ten sa ınmıyan r uşman . "d' B da İn 'li d .l-•- ( ) h rfi ·ı 1 
)i yazı mnsası vurul ve oşe· 1 bT ) B d.. kavhetmektenı (e) sadası gıbı ır. usa gı zce e uuıma a n ı: e yazı ır • 
.... "-Patacak şekilde konmuştu. Bu bil-

0
k unka ~ ır b. u ukcımlnm; mıdı? İngilizcede (lh) ile yazılan sadalar dıl disler arasından dısan itilerek. teIAf-

,unun ü • rd b. • • perde or tugu ır şey n mı., ı 1 d B d iki il 1-d·· · · · ( ) 'bL bi · · d ( ) ·b· ku ıtaıL C perdesı va ı, ırmcı N'h t b 1 n imparatorla alay fuz olunma ı ır. u sa a t r u ur • Bırısı s gı r:sı e z gı ı o nur. 
ı;.ıı, ikinci perde sola kapanır. ilcüncil 'kl are unc:k nyeniden kuvvet top-- Türkçe okunuşta bu sadaları (s) ve (z) olarak gösteriyoruz., fakat bunlar ok~-~e de tavana doğru çckil:rdi; bu . ile 1 ttı krı vku~etlerini tanzim etm~k icin nurken evvcUl kclime.ıin İngilizce yazıl?şına baJ...-malıdır. Eğer (th) vars_?, dıl 

b.~': birbirini tamamlıyacak şekıldc vaak~ ka:anmağa çalıştıkları anlaşıldı. dişlerin arasından itilerek telaffuz etmeli; eğer (lh) yoksa, doğrudan dogruya 
~"'1llrnuştu. İmparatorun bu ~ ha· Bu suretle bizi bu kül olmıı,, her şey- Türk~e (s) veya (z) okumal~dır. 
ok da çalıştığı, yazılarını yazdı1;t1 veya den mahrum kalmış şehirde yıprama- Üzer!nde aksan olan scslı harfler çok uzun okunmalıdır. 
~duğu söyleniyordu. Bu büro hafı· öa mahkum etmişler, bizi kış gelinceye Yes (Yes) Evet 
tı.ı .da ısu sebeple bilyUk bir yer tutmuş- kadar oyalamışlardır. No (nö'u) .Hayır 
satı'. İrns>arator Napolyonun harp ~eya cBu oyalamadan maksatları. riC11tin An apole (ın e'pıl) Bır elma 
l<lnd sebeplerle yaptığı seyahatlerınde deha güç olmasını temin Vf' bize Fran- A book (ı bu'k) Bir kitap 
bu ıklarla kitap ta beraber nakl~ilır. ~adan imdat 1?elmesinin önüne V"<"mek A cont (ı ko'ut) Bi~ cakt!t 
ta sandıklar konak znmnnlarında ımpa· idi. Ru•lann bu siyaseti msl\le~ef mu- A door (ı do) Bır kapı 
taktorun hususi dairesine ve .yah~t 

1 
ya- v,.ffaJc oldu. Ve bi7e, mukad~:s ad et- An eı?C: (ın e'g) ~ir yumu

1

rta 
d ~odasına konulurdu. Vaktı mUsn t ol- tikleri şehir üzP.rirıd~ kazandıgımız za- İs lhat nn npple (ız zet ın e pıl) Bu bir elma mıdır? 
b~ ?.amanlar Napolyon kitaolardan feri P"k bahalıya ödettiler. Yes. it is (~es it i'z) , Evet. elmadır. 
Ilı nl alır. okur ve yahut okum~ sıra- clmparaora muvafık bir cev,.o ~el- fs lhat a book (ız ~t ı. b~ k) • Bu bir kitno mıdır? 
~.kadar en yakınında olan, bır masa meden Riinler pl'k çabuk geçi. Mo•ko- No, it i!ı not (no u ı~ ız not) Havır. df•f!ildir .. 
lin "tne koyardı. Ve, bu vak a. Kre~· vada her kes tam bir e,.,nlvf't idnde bu- ft is nota book (!t iz not ı bu'k) Bi; kitno def;ldir .. 
1 de bulundu~ mUddetçc Voltenn lundu~ınu sanıvordu. F"kat tam bu sı- The door is blg (zı do iz big) Kapı büyüktür .. 
On ikinci Sarl tarihi• bu masanın üze- l't'lda Ruslımn birden Fr2nsız ileri h"t- The egg is sınall (zi e'g iz ::ımol) Yumurta kiirüktUr.. . ~~ durrnustu. Tnbit Naı><>lyon kendı lanna taarruz ettlklerl hııberl t:ı"eldi. Bu NOT_ Türk nlfabes=yle İn~ilizce kelimelere tam te1Mfuz şeklini ve:m~k ın1-
ı:hınin de İsveç kralı Demirbaş ~t'· hte< b~kl~nmiycn h"h"r· her keste az ve kfuısız olduihından kari1mimi7fo liğrendiklerini doğru telaffuz etmelerı içın ar~ 
g tarihinin ayni olacal(ını aklına bıle ya colc endişe uyandırdı. 

1 

sıra bu derslere fonetik dersleri de ilfıve olunacaktır. 
~~~lştL clmoaretor bu h,.reket kım1111ında ne fng!lizce dersler gün aşın nesredilecektir .. 
U/4~tırımda kaldığına ~Öre OD veya on ek lenm gf')di~i"I di.i!lündü v~ ili- • - ----------------

ı klşiden mürekkep Fnmcıt7. Kome<l- vhapm M kovevı tl'rk lilz11munu kııbııl •••••n• .. •••••••••--•••••:;··· ....... : İzmir İcra Memurlu~ndan: l'~ h d :\Vet o• . • A &,P._. J!. - ~ R~D~"C.!U • k ~ eyeti, Ruslann azimetin en ~n.:8 e•tl, r.enuba dol{ru harr-kt't e"'.;"i vl"r- i ftı.r.- ••'- _ ·- - : Gayri menkul rralla::m nçı -
\>ıı OSkcvada kalmıştı. Ynn~ında butun di. Hııtırımda kııldı~~a v.ö·e Mo•lcoval i R t c; (' !'lıl I( t' p ff (t li RAM : artırma !lll.nı . 
~ Yoklan mahvolan bu 7ava11ı sanal- f-.. rabelerini 19 teşrınıevYelde terk et- · ......... 

1 
k ......... Açık artırma ile paraya cnvnlecek gay. 

ile lar, muavenet istemek _ic:n Kremli- tik. 7.30 P~nm ve meme h~\,!~rı!rt~a~ ri menkulün ne olduitu : Ev. • 
\' ~el.mislerdi, anılıınnda ıkl ka~ı~ .~8 cBu sıralarda vüzel r.ünler seVTek1~'"° 7.~3 .Müzık nl. 7·:~t~~ ti 

12
·
3
n Gayrimf'nkulUn bulundu;;u mevk~. ma

l'tlrdt. Va7Jyet ve mahrumivetlenru o: me~t" ve "'f'celer ..leh" \•run olm~~" bacı- Milzık p1. 8.30 • ·
1 

k • n tsaa ~ 
12

·
33 

hallesi. sok:>ıiı n1ımarnsı : Alsant'ak 2 in-
n~n Napalvon. bunlara yardım .. edtl- lamıştı. Gürı"ş sık sık kılra bulutlar ~1- Pn;>ı:ram ve meme et sarı aya. . . ci J<"ordon 275 No tnjh, ~eııınt emretti. Bu komcdvenler ıkı ve- tında kelmPktn ve semAlud<ı. e"d"•e l MUzık : Knrısık ~arlolar 12.45kAıanskılha- Takdir olunan kıvmet : R500 lira. 

ıa U d f A'~ ı· b' L- J • 13 00 Ml"zik • Karısı sar ar f • ~hı C defa sefer heyeti kuman an ve f';.ı~•leri artmakta ve ımnkl 1"1 ı-Kı-t 1 • 1~ 1 uer erı ~ . • Artırmanın vanı1ac'.'li!ı yt>r. J?iln, saat: 
~ llerine sarayda tcmc;iller verdiler .. \cıtikbale doP.ru Yiirüdü~ü....,iizü. ~tr hıssı 13.30 - 14.00 Milzık pl. 1~~~'-l ı;;.~a~ Dairede 3111/941 pazartesi saat 11 
bul:'Ql\sJt.lar Moskovayı terketmek mec· kab1 .. vuku bize ihtar etmekte ıdı. ve memleket sant ayan J .... ~k . 1 - tshu ıtavrimenhılUr artırnıa ~art
ıı;ı li\retinde knldıklan 7.amım bu za~a11ı cSmol~Mk•e so~uk bi .. rler,.ce ~"~~ Radyo <'B7.. orke~rnc:ı .. ]8.30 M~z~k. K?- n~mesi 15110/941 tarihinden itibaren 
u;ııtkflrlnr da orduvu takio.mec?ıırıve- fın~la oldu. Ordurla lnhi1ô.l J..,.rJı•ını d.ınlar faslı .. 19.00 Konusma ] .. 5 Mil- 20739 No. ile 1 nci icra dairesinin muay
~olde kaldılar. Aralanndnkı ikı kadm "'östeTın"ö" bnsledı. Bu tı"hi ... l\1n•kovA- zık : Radyo caz orkestrac:ı .. 19 30. Mcm_: vr-n numara~ında herkesin ı!Örebilınesi 
l!!{ da <'idden yorulmuşlar ve ıstıra.o "" recti:;inıiz 7ı"!ııRn ne kıortar P"~~old~: leket saat nvar~ ve aancı hA~;~Je'? 1~:4a için açıktır. tlanda yazılı ol~nlardan fazla 
Ol tıde knlmıslardı. Birisi oldukra yaşu fııht ııimdi dönüşte ne kadar degışmış Serbest 10 do~·ka .. 19 55 Mu7!k ·. Dıın- malltmat alrn"k istivenler icobu "artnaıne-

trı..... • ·ı k et sa k ' , c: rk Jnn 20 15 Rndvo f"ı:ızetcc:ı 20.45 · · · . ... . bil) ...... ına. ragmen, enerı ve uvv buldu . ~ a · a 1 •• · ve ve dosya rurnarns• le memunye-
ldı ı tılduıtu halde. ı?enM ?.ı:ıif ve nahif - R t TM E D 1 - Mil?:ik : Ynvlı tıı.nhur ve ~a~un ile ~~z timize mtiracaat etmrlidir. 
dı . lUcnt esnasında bir (?İln vnc:lıca ka· eserleri .. 2.J 00 Zıraat tıtltvımı 21 .10 Mıı- 2 A t • ı· k. . '--rıda 

1ıt ha · k b' k .k 2130 K (Siir saati) 21 4" - r ırmaya ıs mı ıcın yuıuı ~it hriyelilerden mUrek ep ır A- ?.ı .. . · onuşmn : · ·1 azılı kıvmC'tin yüzde 7 5 nisbetinde pey 
g(i rıl tnllfre7csl ynnında ntcc:te ısmrrken Mı hve re k arş r Mm:ık : Radvo şı>nfonı ?rkestrast 22.3~ y illi bir bank<>n•t"I teminat mektubu 
illa tdUrn cünkil so!hık kendini habrlat- Memleket saat nvan. aıans haberlen vey: m d'l ct"kt' 

024
) 

L.-~ ~slam•stı F;nnsanın cenup hı:ı.1- _ BA~ARAFI ı tNcf SAHİFEDE - borsalar .. 22.45 Mü7Jk ul 22.55 - 23.00 tcv i e 
1
' e k ır.h'b' l 

111 1 
d'ıo.e 

~d · ' · t -v.. y nki k 3 - pote sa ı ı a aca ~ ı ar a tı.• r bıı .... arı ~lan bu askerlP!"n mnnevıva ı arı program ve apanış.. alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri-
"-·udaki lu\ller dolaytsıyle adamakıHı riyle carpısmn~a devam eden kuvvetle· -- nin Pnvrt mtmkul il2':eor;ndl!'k: hnkfannınıı 
~lınustu. Ul!radıklnn her ıstırabın re gönderilecek. eeri kalanlnrmı dn ken- Ft:nf!:::!t'1 j;Clllgını susile faiz ve masrafa dair olnn idd"alıın--~ll tf N 1 disi kullanılacaktır. ~l"lrı Yetıni imnarntora .. n ve ~DO· ~~:::!-:.!~::!!~!!.- nı i~u ilan tarihinden itiba'M'n 15 gün 
la...ı hakkında olmnz so7.ler .sarfedıvo~- Baska bir suale cevaben de B. dRuz- O'ık"ıl'ı"ln Kaynnr<"'.a mevkil.,dı-kl fun- içinde <"VTI!kı mlic:bitı>lerile birlikte me-''1ı B k d b k )e n nıane\'ı velt demlşUr ki : aKiralama ve ö ilnç 1 d Ak 
tat) · u 

8 ın u. as er ". B • del•klarda van"tn «;ıkmış. köylünün gay- muriyetlmize bUdlrmP erl k-ap e er -llehellrını kuvvetlendırmek istiyordu. u venrie kanununun Sovvct Rusynya tat- retyile söndürülmfüıtür. isi halde hakları tapu sicilile sabit olma-
' t>le onlara : . bik edilip edilm1:recef;ni bilmiyoruz.• dıkra ~ahs bedelinin paylas:nasmdan ha-

'ılıı - Siz: imparatordan şikAvet t-dıyor- VaşinS?ton. ı (A.A) _Verilen b~r ha- riç kalırlar. 
dtl\u~~ Fakat emkln iolunuz kil o da ·~: bere gö~ B. Rur.velt Amerikan ticaret 4 - G5steri1en gUnde artınnava lı;tf-
\ 1 ,..z: ll:hrno çe m vor: ayn zııman 16h) d 1 ve Kanada T h k · · '-~ ""~"'llan a•kerlerinin u:tırıtplanna c;a- gemilerinin si ti an ırı ması ez ga tar aranı yor ra edenler artırma şartnamesını o.~umuş 
d~ hulamadığı için si:r.ln çehm~;~iniz limanlarına malzeme nı.kllvatında kulla· ve IUzumlu malO.ına~ı almış ~: bun1&rı 
dı ı., mühim 111kıntılan da çeklyor. Ken- nılması icin kongreden b'taraflık kanu- Okur yazar teZl{ahtarhk yapabile- tamamen kabul ctmış ad ve ıtibıır olu-
l stnı aranı:r.da siz.in ı?ibi v11v11n vürür- nunun değiştirilmesini istiyeceklir .• Be- cek h;r gence ihtiyaç "nr~ır. v nurlar. 
.;rı ~örrnilyor musunu:r:) Dehe fın·la ce- yaz sarayda dOn. B. RU7.Veltin henHz lliiklim~t karstısında Kristnl maga- 5 - Tayin edilen zamanda gayrimen ,/et sahibi olunuz) Daha fnla kuvvet katı bir karar almndıj'..tının sövlenmesi· ı :7.asına murncaa " (Zl2S) kul Uç dt>fa balh'ıldıktan sonra en çok 
~: rinlz; aksi fikirleri eklın•7dan ça- ne raWtıen, iyi haber alan kaynaklarda I' 

1 
' artırana ihale edilir. Ancalr: artırma be-

~ ..,.,:?· Ve Frannnın askeri oldu~unu· bitaraflık knununun Amerikan t 1C81"e1. il deli mtıh!!tmmen kıymetin :,•üıde yetmiş 
dil ~~IJ{inGnüzb Dedikten eonra ,unları gemilerinin Avrupa •. 1.imanlan.na 1'!itıne-_ _. 2 w ? b"Sini bulmaz veya satış lst?yen;n alaea-

ıQlv .. etmişti: h kürnl i kaldın ~ i!ına nıcham olan diber alacaklılar bu-h,. ,_ Ben ki yaşı ilermls. her ümidi ve terini yasak eden u er nın Birinn sınıf miitehass~ Uoktor lunup ta bedel b~n1nnn o gayrimenkul 
ıik'~.!en kaybetmi• zevallı bir kadınım. lacağı zannedilmektedir. &zı mebuslar 1 Demir AH jtarnçıoğJP ile temin edilmis alac:ıklannın me<-mu-

vet dl ) bu son tedl-iri knbule. tara. {tardırıa:. · ı k 
Lt c yor muyum 1 ı Cilt ve Tenasi.il hastalıktan ve undan fı-71ava çıkmazsa el\ co artıra-tlk~er an tekrarlanan ac1 ve elemlerle Bunlar kanunun tamamıy e ı ,:!ası yer.- ELEl<THİK n:HI\ VILl•:KI nın tanhhüdU baki k31mak üzere art1r-

)\j .ı"et "tm"rlrn tahnmmul etmiyor mu- ne şimdilik mUnnkaşalara meydan ver- Kirim•ı He~·lt.'r Soknf::ı No. 55 .. lzmı:- ma on J!lln daha tem:lit ve onuncu l!linü 
l~ Ilı) Bizi dahn hı-dbaht kılım 7af3 ne mivecek değişiklikleri tercih ediyorlar. Elhamrn Sınt•ması arhsnda sahalı· ayni saatta yapılac-ak artınnııda. bedeli 
lıttı~H Vardır) Omidl elde.n bt~akmıva- Bazıları tnrafından, mUd&faa mmta- tan akşama kadar hastalarını kabul ıo:>t•s iııtlvenin alaC'ağına ..Ur.h;-nı olı>n 
ba " er geçen ~ün bizi bır <f,.rece da- kası olarak ilôn edilcrı sularda dol.aş- eoer.. diğer aleı-aklıların o gayt"imenkul ilı.> 
.. 1 ~ .. :~~~~m1ı:r.11A:ımyakltaeııhtaırmm~:~a1~:,m Si- mak şartiyle. Amerikan ticaret 71e~:~e1 - n:ı.EFON : ~479 (469) J/lf t cm

1 
in edilmisknlaca~1ıan mP'C'kmuutnclan 

.. ıı · ... ' - - · - rinin siJiıhlaı.dırılmasının az ıtürli tu ı e mlUd! az aya ı-ıkmn sartı e, en co ar ırana ~1, ~lbı Renç inııanlu her mu"'kulİ S!O- k b 1 d"l ceği B Ruzvelte sövlenmis- ihale edilir Böyle bir bedel elde edil-

tanlr tere Memurluğundan: 
Gayri menkul malların açık 

artırma naru 
Açık artırma ile paraya cevrilecek gay 

ri menkulUn ne olduğu : Arsanın nısfı 
hls.!est 

Gayri menkuliln bulundufhı mevki, ma 
hallesi, soknğı, numanun : İ7.mir Karşıya. 
1ca Yalı caddesl 189 No. 460.50 metre mu
rabbaı. 

Takdir olunan kıymet : Beher men., 
mut'Bbbaı 5 liradır. 
Artırmanın yapılaca'h yc?r, giln, saat: 

4/11/941 salı saat 11 -1! 
- lşbu ~nvrf menkuliln artırma şart

na"'-ffi 161101941 tarihinden itibaren 

•• 
'I'EŞEKI«nt 

Eşim TUrkln ~ın müptela oldu. 
ğu derdi t hi.ıı ve bu hususta icap eden 
pek dakik cerrahi mildahalE'vl vaktinde 
deruhde ederek bunu muvaffakiyet ve 
hazakatle başaran tmılrln med n lfflhan 
fatlletlf sayın doktor B. A11 Rıza 'Onlen 
ve nsistanı ·Şevket Besı>yc onımı c:illmın
Janmı sunar ve hastamıza vaki ali\ka ve 
ihtfmamtan hasebiyle de hemşire Refia, 
MelAhat, Hikmete de nlenl teşekkUrleri· 
ml blldfnneyl borç ~vanm. 

lunir S. cil ııulh hukuk hakimi 
Selahattln Bac:kan 

4106 (2146) 

16037 No. ille 1 nci icra dairesinin muav- bedel vunlann o gayrimenkul ile temin 
yen numarasında herkesin görebllmesi edllm~ a1acnk1annın mermuundan faz• 
için açıkt1r. 1l~nd11 yatılı olı>nlardan fazla laya çıkma7..sn en cok &rtıranın tııahhlldQ 
mnl\.tmat alnrnk istlyenler, iı:bu şartname- baki kalmak ilzerıe artırma on Jrlln daha 
ye ve dosya numn•-asile memuriye- temdit ve onuncu J?iinU ayni saatta yaoı· 
tir"i.ze müracaat ebnelidir. ta,.ak art1lT!1ad:ı, ba.d'!li ~hş i!"tlyPnhı ala. 

2 - Artırmaya icdirl'\c irin yukarıdıı cağına rUchanı olan dllter alacakhlann 
yazılı k•vmetin ytlzde 7.5 nisbetinde nPy o gavrimenkul lle t.em!n edilmlı:ı slal"ak
veya millt bir bankPn·n teminat mektubu lan mecmuundnn fftZlava ı;ılonak sartlle, 
tevdi cdil!.'Cektir. 024) en çok artırana ihale f"di11r. Böyle htr be-

3 - footek sah1bl alncakhlarla di~er del eldn p~ıt.,,ezse ihale yapılamaz ve sa
alilkadarJann ve irtifak hııl..kı sahlnlerl- tı!! talebi dtıser. 
nin l!'BVrl menkul Uz,.rlnd<>ki hak1:\nn• 6 - Gavrimenkul kendisine ihale olu. 
hususile f~lz ve msıı:ırafa dıılr olan i~~ia1ıı- nan kimse. derhal veya verilen mllhlet 
rını fqbu ilıln tarth'nden itlbarPn 15 J?tin iı-lnde parnvı VPrmt>ZSe ihale kararı fesh
ieinde evrakı wllı:ıblt.el!"rtle birlikte Tnf'- olunarak kendlslnnP.n evvel en yO\csek 
muriyetiml~e biJdlnneleri iı-an ener. A kı1i t.eklifte bulunan kimse arzebniş, o1duiiu 
halde he1'1ıırı tapu ~ciltle sahlt olmadıkÇP bedelle alma&a razı olunra ona, razı ol
~+1!1 bedelinin payla masından hariç ka- 'TıP:r. vf'va bulunmazsa hemen yedi ~n 
lır1ar. milddetle artırmaya cıkıtnlıp en çok ar-

4 - Gösterilen gilnde arlınnava işti- tırann ihale edllir fki ihale arasındaki 
rak Pdon ler ~rtırma şnrfnamesini okumuc. fark ve f!CC"'l'\ cilnler icin yUıde 5 ten he.
ve lilzuJ'l"lu maliımtıh n1mış vı> bunbn ta- sap olunacak faiz Ve diti'er 711rarlar avn· 
~ıımen kabul etmiş ad ve itibar olunur- ca hükme hacet kalmak!ızın rnn.murlye-
lar. timl.,.ce alıcıdan tahsil olunur. Madde 

5 - Tayin ~ilffi zamanda ıtayrlmen- (133) 
kul ile d 0 fa ba~ldıkfan c:onra en <"ok ar- !cıbu nrsa yukarıda f!f)stcrilen 4/111941 
tıl'Pna ihale edilir. Ancak artırma bedeli tarlhlndr birinci icra memurlu$ı oda.•:ın. 
muhammen kwmet!n yil1-de yctmis besJ- da işbu ilAn ve gösterilen art1nna şartna
ni bulml!z v~a :;atıs ıstivenin alacac;ına mest dairesinde satıJtı ... ,.5t n•n olunur. 
rııchanı olan diğer ı>lacaklılar bulunup ta 4086 (2151) 

J::mi. ... Vflıh.;etl Muluısebel Hmm~e Müdürlü· 
r:tn!!en: -

Muhaaebl'l hususlyece alınacak memurlar için 1 O Teşrini evvel 941 cuma 
S?Ünü saat 1 S te imtihan yapılacalctır. Mı-murin kanunundaki şeraiti haiz ta-
liplerin vcsaikiyle birlikte mürecaatlan il.An olunur. 4106 (2149) 

iz111E 
Kivmeti 

Lira 

a m!!~ürlüğiindcn : 
Kilo T csbit No. 

300 Elektrik motörü 284 37 
Yukarıda cins ve miktnn yazılı eşya ile levazım ve satıt scnisi ilan tah

ta!lnda cinııleri yazılı sahipsiz eşyalar 17 /10/941 cuma $liinü saat 15 te açık 
arttırma ile satılacağından talip olanların ayni gün saat 12 ye k&dar baş mü
diiriyet veznesine tPminatlannı yatırmaları ynbrmııvanlann mi.i:r.,.vedt"ve İ!lti• 
rak ettirilmeyeceği ilan olunur. 2 ı 1 4107 (2148) 

~~v:~ l.:fm!l..~?a:-ı f~Jc!me ı:mum mü iiPlüğtl 
izm:ı:- f~:i M~d~r!!.~~:::ı:!en : 

lzmir mendireğinin tamiri icin muhtelif eb'nt ve evsafta 2700 metre mi
kabı taş pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

Talip olanlann 2 teşrinievvel 941 tarihinden itibaren bir hafta nrfmda 
bu j' İçin tanzim edilmif olan ınrtnameyi görmek üzere müdü:i)'etc müra-
cant eyle.meler! ilAn olunur. 2 4 6 4084 ( 4145) 

c. H. zt. ı~~i !!snaf Cem!~Jt?flm Ebt!~~!!Tm : 
Berberler, Binek arabacılar, Garsonlar cemiyetleri Ana nizamnamelerine 

ilavesi icap eden bazt hususatın müzakeresi için bu cemiyetlere mensup aza-
1.ann aşaihda yazılı gün ve saatlarda birlik içtima salonunda toplanmalarını 
rica edt-rlz. 

Berberler 4/10/9ıtt Cumarteai aaat 14 
Binek arabacı 4/10/941 Cumartesi saat 15 
Garsonlar 4/ 10/941 Cumartesi saat 16 4IO'.i (2147) 

l':tıe!'?~··e Deı:Wt 11e r.e!flı FaJJPilıa!arı mliesse-- -
se~I ~~~e_ .. l~~Unden : 

Müessesemiz için aşağıdaki şartlar dahilinde on adet blrlncl sınıf elektrik 
ustua ve iki adet otomatik telefondan o.n1ar telefoncu alınacaktır : 

1 - Büyük fabrikalarda veya BBntrnllarda çalıittlış olmak. 
2 - Askerlik hizmetini yapını$ bulunmak, 
3 - Ustabıı~ı\ımn sanat mektebi mewnu olrn&Ian prttır. 

VERiLECEK OCRET : 

Knrnbükte mÜcsse!e müdürlüğünde yapılacak imtihanda muvaffak olan-
larıı ihtisasına göre b .. ş yüz kuruşa kadar yevmiye ~erilccek:ir. .. 

Bu feralti hol:r: bulunanların a.,ağıdaki yazılı vesaıkle birlikte Karabukte 
müessese müdiirlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1 - 941 askerlik yoklamıuını havi nüfus cüzdam 
2 P"lis hüc:nühal kağıdı 
3 Aşı ka;?ıdı 
4 Varsa hizmet vesikası 
S 1 boy 6 vesika fotoğrafa 2 5 8 4039 (2152) ~dı.1:r~eli ve büyük bir ümit bes eme- ti~. ~a~u~~n tnm;miyle kuldınlmam ve- :r-.,... • .,.. ...... ......_ ....._-.,...;,....,.. ...._ _-..,,c..~ ~ mozsc ihnl~ yapılamaz ve s:ıtış talebi dü 

01 .. '~n•lı:ovayı terkr-derken dehe Uf'nC ya Amerikan ticaret gPmilerinin dünvr. Doktor Ce.,a .. ı Yarkın ~~ şer6. G • k 1 k d. . ihnle P. r. r. Mlldt:rJ!:iiı!:?:dC!I: 
ı .. n k k h'l..ı··· J " ·ı si te- - .aynmrn u en ısıne 1 - ldnremizde münhal maaşlı ve ücretli memurlvctlPTle ücretli staj-aa~ B teris yan.,.ından urtan.ı ı •qı lıarn mıntnka anna gonder: me 

1 
k' d h 

1 
·1 üh 

'°t ~ "~"aııını b0ulduğu Kat":ka df'nilen sebbüc:U LSe uzun mUnaknşalara sebep tZ,"llR l\1l-:l\t1.1<;ıu:r HAS'TANt;sl ~ 1°etu~ı~'ınndeıms .. cra eırv~:_:~ev~~~l:n k:ra~ yerliklere orta mektep mf''ttınlan müsabnka ile alınac~ldıırdır •.• 
>11 'l!tiı açık bır arııbaya vıcmıcı. bazen olacaıctır. " ıt İ\'~' :~ . - . , .

1 
.._ Pu Y . "' '""..., l .. k 2 - Müsabakada 10/9 /817 / numıtra almdk suretıyle pek ıyı, fvi dere-

i "11 ba d b b' k le.ate B R lti "ktı UAI 1. • J\llıTl<.HASSIS fesholıınarnk kendısinden f'VVe en vu - cede kaznnanlar 15 lira mııaş1ı veya 60 lim ücretli memurivetlerf' 6. 5 nu--''it•ı~ zen e arR aya ınere r Delhi 1 (A.A) - uzve n ı • ..1l'AVE?'tiFHA~E : lkı'n,.ı' 8 ·ler ı 1 k tekl"ft b l k' t .• ol m11ra almak suret·ıvle orta d-r-cde muvaff·k olanlarda takdir hakkı idareye ~ "-.: t'tınl idi. Bir ün bııcıkın olnıuş • : d k G . . Hindistan- " L e.) ~ Sf' 1 e u ıınım ımsc.> nrze mış - r ........ " ~~'<>lurnu:z.Jan top se~erl relm~r.r- bl\11- sadı :u~~=ı o ~r ı.n~:ı bulunmuş- ıokak No. 25 • , duğu bedrlle alma~a razı olursa ona. r.it olmak üzere 20, 25, 30 lira ayhk ücretli sttıjyerlildere tayin edilccekler-l:ı~ lış "e yol -uzcr"ıne m•rm'ılı-r düıtmPİ?e dnn yr şu y ~~!"-LF.FON 3956-_ ~...- ( r:ızı olma7. veva bulunmazsa h<>m"n ye- d' 
Q' :ı " • tur· ~,......~ .. "" ·· """"'~ d' - · •- 1 ır. 1 1 l Ü tU 1 k ~tıı "''"tı. Bu mf'rmilerd~n bir tetl~!lı : . . 1 1 • (; 1 ı g{in muddpt1e nrtı-may" cıı<arı ıp en 3 _ Stai derecesinde muvaffak o nn ar maaşı veya ere memuru·->ı "'"'""'kan•" Ü!ltÜnP. diistü VI! nrohe- Bırlec;ık Amerıka dPv ~t erd }TOY~, a~..r..r..r~.,.,.,..~~ cok Prt•rnna ihale enilir. tki ihale arcı- lımı Reçh·Hirler. . . w 

~ıı:arra}"dı. Bu suret}P. gen<"'. nkt~rl1 de Perlharbur, Guam ve Veık a a a~ın. a Si S c;ındaki fark ve- f?eÇC'n piinler icin vüzde 4 - Müsabakada muvaffak olanlann idorenın teklıf cdceegi yerde va-

tık.;"ı"et nakliye vasıtalarından birine Birleş:k Amerika. fn~iltere, Cm ve Hol- Ac;k('.r hastnnesi hcv1iye mütehnssıı:13 rarlnr avrı"'a hükme fınt'et knlrrıak.c:mn 5 _ Tıılipl"rin 788 savılı memurin kanunun 4 n~ü maddesindeki şart• 
tı! 

11 
~aldı Vf' ""Yasından toplıvabilJi.";i- <liinyanın en kuvvf'tli ü:;Jerine. ma1ıktır. I E'.:?. "fJ'?J Jt'!f ~O~~!l 8§ 5 trn heı;ap olıınaı-ak falı vr dil~rr za. zif" kabul etmesi şarttır. 

n•ırdı. landa Hindistnnı tarnfındc..n alımın tcd- İkinci Beyler - Rac;turak maliyt ~ memıırivetinıl?"" alıcıdan tahsil olu- ları haiz olmrıkle beraber devlet memuriyetine gireceklerin 30 ,.aşını geçme-

t .... rtınlcncık ve Vilundn de kend·l~- icin tanzim edilrnic;tir. Bütün bu mem- TEl.EFO~ : 3453 tc:bu ev vukanda gösterlPn 3/111941 6 - Miisabakaya ı?İnnck İ•tevf'nlı-r '8 il o /94 l cumf\rt~ı saet n çe 
~il'l\.llsrf11n sonra bu iki kadını aö""'.1e- birler sayesinrle btitün föler müdafaa ~şubesi kn~ısında No.5

1 
R •·ııır Madde (133) mi• olmııo• lAı:ımdır. 

tii"l,t:~lıı~adım. Hı-r ha~~.e. yoldR leketler taarruza karşı kendilerini mü· ~ (2061) tarihinde 1 · nci icra rıemu;"hıfuı odac:ın- kndnr dil~kc;e vcva t"VTııkı müsbieleriyle beraber vilayet P . T. T. müdiirlü-
~.k kiınn rnl uz ~ı-~a terkettı:ılm': pt>k dafaavn hazır!anıvorlar. Siııgapurla H'>I· §~.r~:ıQOr~.4""~~ dn ic:bu iJı;n ve ef'strrjlpn arhrma sart- $?üne münor,.ııt f'tnıeli~lrler. 1 O rl 

ır dii '" .. "r ~ıl;>ı bunlnr da o mu§ veya landa Hindistanındn Sıılıraya esac;en - --..--- namesi dairesinde sat•ı .. ,..,;;, ili\., olunur. 7 - Müsabaka 20/ birinci teşrin /941 pa711rtf"~i g\İtlÜ sıınt e va-~llıuşlerdır.> eok kuvvetl! iiı:ıl"rdi. Şimdi bunlar daha tZMIR BELEDtYEStNDEN : 4087 (21ŞO) pılacaktır. 25 2 9 16 3966 { 2IO 1) * ziyade kuvvetlidirler. ltfniye anbnrında mevcut 1000 adet /jt!::!il'!!ll!Dm:l!l!!IBl3!!m!3::!i!!lld111Eıı::s:ımEZCSll!Z:Bl!:llı:::n:::r!::l!Cli• 
No B Ruzvnltin murahhası Hindistan ve hoş ben7:İn trnr-kesinin satılması, yazı ~~llt'ı ~olvonun ikinci memluki Rusya .. h d isleri müdürliiğündeki şartnamesi Yeç-

'11 - 1 Sevlfına vnptı;!ı zivnrctlcrden ba se er- k M 
t 1 Şoy e anlatıyor: · b 1.. 1 hile açık arttırmay11 ontJlmuştur. u· 

-.. tnp N l K 1' knn bıı memleketlerde har e U7.\lm u b d ı· k" 
1 

k '<tıı}' ıırııtor apo yonun rem ın ... hammen e e ı sı:- ız yü2': ira muva -
~ı.. .. /~da ikamı-ti sıralarında hazı rnü- ham madde istihsalini arttıracak tedbir- kııt tı-minatı 60 liradır. Tnliplerin temi· 
l btr" "re giriıı:trniş ve hn ıı:ün mii.,e- !erin nlınmıs olmasından dolayı rnem- netı iş bankıı~ınn yatırarak mııkbuzla-

' haber hf'klenip durmuştu. Fnket nuniyctini bilchmiştır. rivle ihale tarihi olnn 1O / 10/94 l Cuma a.......-------= v.ünii saııt l 6 da f'nciimf'ne mür,.c.aat-
l~rı. 24. 28. 2. 8 3945 (2089) t E'de B::sfJN TAH'da 

z FİLİl\1 f~İIWEN 
Vz N KA ELER ı -ntı:Es !:'!' •• ~~"~A 

.r ... 

~ (TÜRKÇE) 

- Oç Slr..AHŞÖR KOVBOl'LAR 

(.Ceffe N11it cst otrc Nuit) ) 
CHARLE~ BOYER 

v ·yıı NDA 
{İl.K DEFA) 

Cl.A UllE'l'TE C'OLBERT 
(İZl\fİRDE İLK DEFA) 

2 •• A !:A C l!:.MT 
UİŞAlt DİKS 

Bir=nci Kordonda kfiin bir evin bir 
veya iki odası kiralıktır Taliplerin 
bir bnvan \'e yahut a'1a kız olması 
şarttır: f-;teklilrrin Tan·nre sineınn 
sı sırasında bakkal Hnydara müra
crıatleri .. 

lzmirin Altın Kolonvası 

Al~ın Ruya 

ZEVK, ANAT, BEDAYİ 

KEMAL K. AKTAŞ 

Hi al Eczanesi 
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Fin radyosunun J~ ar kof taarruzla 
rını ihtiyat kaydile karşılamalıdır 
Cünkü Almanlar bu cephede ciddi harekata gi .. 
· rişecek duruma gelmemi$1erdir 
Radyo gazetesin~ göre §arkta cephe- ruzları hakkındaki haberlerini şimdilik 

nin umumi heyetinde ancak dört bölge- ihtiyatla kabul lazımdır. Çünkü Alman
de harp olmaktadır. Bunların birisi Le- lıı.r henüz bu cephede büyük ve ciddi 
ningrad, ikincisi 1lmen gölünün cenup hareketlere girişecek durumda değjldir
Löl~esidir ki buradaki Alman harekatı- ler, henüz yürüyüş halindedirler; tanr
nn büyük ehemmiyet verilmektedir. Ri- ruza geçmek için en nz on, on beş gün 
vşyete ı;öre burada Almanlar 50 den geçmek lazımdır. Yapıldığı bildirilen 
fazla Rus tümenini bir ~enbere sokmak taarruzlar, ancak keşif faaliyetleri olsa 
üzeredirler. Fakat bu haber henüz teey- gerektir. 
yüt etmemiştir. Üçüncü harekat sahası Bugün garp cephesinde hava faali-
Smolensk, dördüncüsü de Kınmclır. yetleri bir kaç güne nazaran bir miktar 

Leningradda bir değişiklik yoktur. artmış hulunuyor. 
Burada kah Sovyetler, kfıh Almanlar Libyada da Bardiva lngiliz tnyyare
zaman, zaman ıanıılanm denemektedir- le'ri tarafından muvaffakıyetli bir suret
ler. te bombardıman ediJmiştir. lngilizlere 

Finlandiya radyosunun bir haberine göre burada zayiat ve hasarat ehcmmi
göre Almanlar Harkofa taarruzlarına vetlice olmuştur. Buradaki benzin depo
devam etmekte ve ıehri çevirmek üze- lanncla yangın çıkarıldığına göre de. 
redirler. bombnrdımanın müessir olduğunu tah-

Finlandiya radyosunun Harkof taar- min mümkün olur. 
1000ı:ıı:ıcoom-...oı--~.J:Xr.r.r~~~~~~ 

Belçikada Brez·ıva 

Uiin 59 kişi idam 
edildi 
----

Prag, 1 (A.A) - Bugün duvarlara 
yeni ilanlar yapıştırılmıştır. Bu ilfuılara 
göre Bromor ve Prag harp divanlarının 
karariyle 59 kişi idam edilmiştir. İdam 
olunanlardan yalnız on kiş!nin ismi neş
redilmiştir. 

Berlin, 1 (A.A) - Resmi gazete 1918 
de Bele.ikaya geçmiş olan Euocn Malme
dy ve Moresnet halkının milliyetini ta
yin eden bir emirname neşretmiştir. Bu 
toprakların tekrar Almanyaya ilhakı 
hakkındaki 23/5/1940 tarihli kararna
me şartlnnna dayanan bu emirnameye 
göre Versny muahedesinin 36 ıncı mad
desi bükümleri mucibince Belcika tabi· 
iyetine girmiş olan kimseler tekrar A ı. 
man tabiiyetine alınacaklardır. 

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

Habeşistanda 

İtalyan kurmay he-
yeti esir düştü 

-<>---

Kuvvetlc•rini esnslı 
surette artiırdı 

Riyo dö Janeyro, 1 (A.A) - Brezil· 
ya harbiye nazırı Şimali Brezilyadaki 
kuvvetlerin esaslı surette takviye edıl · 
diğini bildirm!ştir. 

Boynos Ayres, 1 (A.A) - Arjantiıı 
harbiye nazırı ordu tayyare müfettişi 
tu~encral Ciovanelliyi g(ıya mütasav
ver bir suikast hakkında tahkikatta me· 
mur etmistir. Hava kuvvct1cr!ne men
sup üc büyük riitbeJi subay istüa et
mişlerdir. 

Santiyago, 1 (A.A) - Yüksc'lc mnh· 
kemenin kararına göre hiç bir Alman 
memleketin kanunlanna muhalif bir suç 
işlememistir. Mcvkuflar serbest bıra
kılmışlardır. 

-----------
Almanvada 

----
Çörçilın nutku nasıl · 

har sı!andı? 
Nairobl, 1 (A.A) - Volşefik hal- Berlin, 1 (A.A) - Çörçl]in son nut~ 

yan garnizonunun kunnay heyeti ile 3 ku Alman siyasi mahfillE' .. lnce entere
bin esir alınmış bulunmaktadır. Tama san tehıkki edilmektedir. Nutuk tnıdl
gölü mıntalı:aııında 1 ngiHz subaylannın terenin askeri, siyasi ve i~ vaziyetle
idarcsinde Habeş gönüllü kuvvetleri rini bildiren bozı tafsilatı ihtiva et
mavaffakıyetle neticelenen ikinci dere- mektcdir. 
cede hareketler yapmışlardır. Bunlar şi- Almanyanm dt:rumundan tamamen 
malde Volşefik ve Gondar garnizon- bihaber olan Cörçilin bizuıt tnı;iliz mil
lan arasına yerleşmi§ler ve Volşefikin Jetine karsı pek müşkil nM'vkide olduğu 
az sonra düşmesine yardım etmişlerdir. nnlasılmaktadır. · 
Bu kuvvetler cenuba doğru sarkarak Rusyaya yapılacak yardım hakkında
dÜflnanı durmadan hırpalamışlar ve ki Çörçilin beyanatı Rusyayı avutmak
Condara dönen bir kafileye hücum ede- tan başka bir şey de~ildir Zira, Çörçi
rek bir çok malzeme zapt etmisler, dü~ lin itiraf ettiği gibi 1ngili2 kara ordusu 
manı ağ11 zayiata uğratmıslardır. tecrübesiz bir küçük teşekkülden başka 

Londra, 1 (AA) - ~ahriye nazın bir şey değildir. 
avam kamarasında yaptıgı beyanatta tngilterenin iaş~ine gel:Oce sulh za
i~iral Summervillerden gelen telgrafa manında günde 100,000 ton ~e bc)ql
gore Akdeni7de ıo!' harek~.tl.~rd~ on tan 150 gemi llmanlanna jlirlyordu Bu
Gç .. ttalya~ t~yy.ar~sinln düşurülmUJ ol- gün ise bu ı.ra;vri miimkilntJür. 
dugunu bıldırmıştır. Gemi zayiatının azalması hakkında-

- ki Çörçilin sözleri domdur. Zira lngil-
A 1 m a n va da h p veca n tere ıimanlanna eskisi gibi gemiler ış. 

lcyememekledh·. 

uyandıran maka le 

Rusya ~arekatı 
kışın d•ır2unluk 

2eçirecek 
Madrit, 1 (A.A) - lspanyol gaze

telerinin Berlinden aldıkları haberlere 
göre Alman gazeteleri albay Chersfun 
bir makalesini neşretmişlerdir. Bu ma
kalede Napolyon felaketinin hiç bir su
retle ceııareti knmıyacağı Almanlara 
anlatılmakta ve kışın muhakkak suret
te harekfitın yavnşlıyacaı'o fakat umumi 
harbın kı!!lannı hiç bir sıkınb çekmeden 
Rusyada geçiren Alman Hkerinin üsle
rinden çok uzak bulunmalanna rağmen 
kışa düşman askerinden daha tahammül 
edf'.ceği ve bunun için lazım gelen bütün 
tedbirlerin alınmı~ bulunduğu ifade 
olunmaktadır. 

Bu makale Almanyada heyecan uyan
dırmış ve bilhassa halka harekatın kış 
sf'hebiy)e bir durgunluk geçireceğini 
v" ilk baharda maddi ve manevr 
rr.ükemmel vaziyetler içinde başlıyaca
ğı iimidini vermiştir. 

-----
it oskova konferansı 

- BASTARAFI 1 INCi SAHİFEDE -
Moskova, 1 (A.A) - Dün gazeteciler 

konferansında i.içlü konfercıns hakkında 
söz söyliyen Logofski, Alman radyosu
nun bunu bir alay mevzuu yaptığını ve 
bu radyoya göre Haı·iman He Lord Bi
verbukun vaoılncak yardımı ancak rna· 
zari bir teo;e11i \'ert>bilceeklerini bildır
miştır 

Loıtorskı demiştir ki : 
•Bu nazan tesellinin bnzı muharebe 

vasıfları ve taarruz kudreti vardır ve 
Almanlar üzerinde öldfuiici.i bir tesir 
,.r:naraktır. • 

---- -----
Rusvada 

--0--

Rir Çt>k ordusunun 
t~şk ili nr. a it askeri 

nnlaşma 
Londra, 1 (A.A) - Royter ajansının 

d:plomatik muharriri yazıyor : 
Moskovada Sovyet hilkümetiyle Çe

koslovak hükilmeti arasında yapılan as
ken anlaşma Çekoslovakya ile İngiltere 
arasındaki askeri an1a$Dıanın umumi 
hatlarına dayanmaktadır. 

Rusyada teşkil olunacak Çekoslovak 
ordusu, Çekoslovak kanunlanna ve ni
zamlarına tAbi olacaktır. Rusyadaki Ce
koslovak ordusunun kumandanını Çe
koslovak orduları baskumandanı tayin 
edecektir. Maamafih bu tavinden e~·el 
Rus başkumandaniyle mutabık kalına
caktır. ____ , __ _ 

So v vetıere pöre 
- RASTARAFI 1 tNCi Sı\llİF.EOF 

rilmiş ve iki alay imha edilmiş, ve im
ha olunan tümenin bütün harp malze
mesi iğtinam olunmu~tur. Almanlar Rus 
taarruzlnrını itiraf etmekle beraber, 
Sovyetlerin pek ağır zayiatlarından da 
bahsetmektedirler. 

Kırım berzahının Ukrayna ile kavuş
tuğu kısımda Almanların bu kavuşakta 
cepheyi yararak içeri girdiklerine dair 
henüz bir haber yoktur. Teeyyüt etmi
yen bir habere göre Kırıma Alman p~
raşiitçülcri indirilmiştir. Ve Petroskoi 
zant olunmuştur. 

Moskova, 1 (A.A) - Pravda gaze
tesinin verdiği bir habere \?Öre Kızıl or
du I..enin~ad mıntaka.cında tesebbüsü 
elinde tutmaktadır Ruslar bir kaç gtln
denberi muvaffakiyet~i taıırru2lar yap
mışlar ve 269 ncu Alman t:lmenine ağır 
zayiat v~dinnisladlı. 

YF.Nt A~JR 

SiYASi VAZ1YE2' 

Çörçile ilÖre 
Alman"va ne 

vapacak? 
Almanlar Bratanyaya, 
Mısıra ue Afrlllaya 

birden harelıete 
geçebilirler .. 

Radyo gazetesine göre .İngiliz başve
kili bay Çörçil, A vnm kamarasında bir 
nutuk söyliye.rck harbin genel gidişini 
anlatmıştır. Bu nutuk, günün en ehem
miyetli hadisesidir .. 

Çörçil, ağzından düşmana mali'ıınat 
verebilecek mahiyette sözler sarfından 
kacındığını söylemiş ve Hitlerin ilkbn
hardaki bir nutkundan böylece maHi
mat elde edilerek At1antik meydan mu
harebesi etrafında vaktinde tedbirler 
alındı[,'lm da ilave etmiştir. 

Çörcil Atlantik muharebesinin inkişa
fı hakkında malfunat vermiştir. Çörçıl 
gem: ?.nviab hakkında rakam zikTetmc
mekte devam edeceJ!ini söylemekle be
raber. son üç aylık İngiliz veya mütte
fikleri deniz zayiatının, gecen üç ayluc 
vasatilere göre üçte bir olduğunu bildir
mistir. Bu hesaba ı;?Öre her ay batan ge
milerin mikdarı 150 b!n tondan aşağı 
düşmüş demektir. Avam kamarası bu 
bevanatı alkı~amıştır. 

İnı:tiliiler bu neticeyi şüphesiz Ameri
kalılara medyundurlar. İngilizler şimdi 
yalnız İzlanda ile İngiltere arasındaki 
den!zlerde vazife görmektedirler. 

Başvekil İngilizlerin eskisi gibi yal
nız olmadığını. şarkta bir müttefik, garp
te de bir vardımcı bulunduğunu söyle
miş ve Rusları gösterdikleri mukave
metten dolavı övmüştür. 

Ruslar, askeri harekfttın kışın da de
vam edeceğini ileri sürerek İngilteredcn 
fazla ynrdım istemektedirler. 
Rusyanın Londra sefiri Maiski de ge

çenlerde bir nutuk ile •General kış ve 
general camura bel bnğlamıvalım• de
mistir. Simdi. Rusynya yardım gönder
mek için İng!lterevi bosaltmak isteme
diğini söyliyen Cörcil, Avrupaya asker 
ihracı meselesi hakkında da münakasaya 
girmekten kaçınmıst.ır. Fakat Alman)·a
nın vakın bir i~tikbalde girişebileceği 
hareketler hakkınd::ı da şunlıırı söyle
m!ştir : 

ıHit.lcr iic tesebbi.ise girisebiJir : Ya 
Mısır üzerine yürüvebilir. yahut İsnan
vadan gedt istiyerek şimali Afrikava 
geı:er. yahut ta Britanya adalarına hü
cum edebilir.• 

Çörcil bu üç !htimalden birinin bekle,. 
nebi1ccei?i gibi her ücüne birden Alman 
tesebbüsünü de muhtemel ~örmektedir. 
İngiltere hunıın kin hazırlıklnrda bu
lunmaktadır. İrandaki harckf\lın bu ted
birlerden birisi oJdu~unu Cörcil bild:r
miş ve yakında bir İran - İngiliz ittifa
kını meclise an.edeceğini söylemiştir. 

İnW,ltere ve İran arasında bir ittifak 
haberini ilk defa olarak Çörcil vermış 
bulunmaktadır. Bu ittifakın hakiki ma

lneiliz 
•••••••••••••••••• 

Tavvareleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sennazt~ doklarına 
taarruzda bulundu 

Alman tayyareleri Mlyu 
Kastelde yangınlar 

çıkardı .. 

. . :. -· .·., ,. •. -;..·• ... _. ,·, ·"'-ll!·. ~'lr .. ~ .. ,.. ., ~-·ı/.;.· .. - ~ 

S .. o ·N · .. · M.·A :B~E·~~ 
. ) . . . . ,:-e·~..;t"• ~.' ·:' ·,~: .. .... 

Hükürret kararı 
~ 1 'ilavet ve bir kazada devlete 

vapa~ılara el konmuştur 
~~----------·x•x:~--~------

Londra, 1 (A.A) - Hava nezareti- Mensucat fabrikaları tatil yapmayıp elleriad 
run tebliği : yapağıları işliyeceklerclir .. 

Arka arkaya ikinci defa olmak üzere Ankara, ı ( A.A ) _ tkt•.,.,t '7ek~le-
dün gece İngiliz bombardıman tayyare- """ « en yakın Banka şube veya a 
ı . H bur St tti d ki h defl tinden teblig edilmlştir : gönderilecektir. • en am g ve e n e e ere . ~ 

hücum etmişlerdir. İki şehirdeki doklar.- ~ -- ~li k_orunma kanu1;lu hü.küm- 3 -- Yapagılann mubayaasına 'f'll, 
da ve endüstri mıntaknlanndn bir çok lenne mustemden aşağıdaki 31 vılayet tısat Vekaletince tesbit edillecek ~ 
büyük yangın çıkanlınıştır. ve bir k~~dn ya~~ğılara 2 .. bi.~incltC§rin lar dahilinde tev:ziine Sümerbank ~ 

İngiliz tayyareleri Şerburg doklarına 1941 tarihinden ıtibaren hukumetçe el mur edilmiştir. Mubayaa bedeli td": 
da hücum etmişlerdir. Rıhtımlardaki bi- konmuştur. Bu vilAyetler şunlardır : ~~tcakip banka tarafından öd 
nalnra bombnlar isabet ettirilm~ ve bti- Edime, Kırklareli, Tekirdağ, İstan-
yük yangınlar çıkarılmıştır. bul, Bursa, Balıkesir, Çan::ıkkale, İzmir, 4 - El konan yapagılar hU'l<ii 1 

fi 
Sahil servisine mensup tııyyarelcr Manisa, Aydın, Afyon, Kütahya, Kon- satılmış sayılır. 2 birincite"'lin 1041 

11' 

Nantta bulunan bir fabrikayı, gemi in- ya, Nigde, Kayseri, Sivas. Yozgat, To- rihinden itıöaren yapagı1n,.ın h. t ı 
şaat tezgahlarını ve petrol depolarını kat, İçel, Seyhan, Mardin. Edirne, Dı- nna satılması bu husust.: i'.tı kooı-dı~ r 
b<ımbalamışlardır. yarbakır, Muş, Bingöl, El'%Urum, Kars, ~~ti kararı hUkümıeriıe yasv 

Ayni servise mensup tayyareler Lor- Trabzon, ve Ordu vilftyetleri ve Polatlı ti! 
yan civarında bulunan bir düşman tay- kazası.. 5 -- İplik mensucat fabrika v~ 
yare meydanına ve Sen Nazcr dokları- 2 - Yukanda ismi geçen 31 vilftyeıt lathaneleri faaliyetlerini .tatil e~ 
na hücum etmişlerdir. ve bir kaza dahilinde bilumum bakild ellerindeki yapagılan iŞlemeğe ·- Jll 

H ıı d sahil ki d bi edeceklerdir. Şu kadar ki, hükU~ o an a · i açı ann a r tayya- ve hükmi ~iyetler ellerindeki yapa- mübayaa edildigvi bildirilen mikt,,,.. 
re bir düşman ,gemi kafilesine hücum gıları 2 birinciteşrin 1941 perşembe gü-
edcrek bir iaşe gemisine tam isabet elde nünden itibaren on gün uuiında bir be- işl~~et~· geçen vilAyetler ve ~ 
etmiş ve gemRfc yangın ~ıkarmıştır. yanname ile en yakın Zirnat Bankası dahilinde e1lerinde yapagı buluna_.·. 

Devrive gezen tayyareler işgal altın- be • . . , 
d k' t · kl d ta danl şu veya a1ansına bıldinneğe mecbur-- en yakın Ziraat Bankası şube veya 'fi 
~ ı~pra ı:O a yyare mey arını dur. Ziraat Bankası bulunmıyan kaza- sına, valilik veya kaymakamhklarıı 
;. :ış ~· .. .. d.. .....; ... ;.. !arda beyannameler kaymakamlıklara racaatla koordina.cyon karanru o~ 

ır yyaremız ussune onme .. ~~· verilecek ve bu makaınLır tarafından ları ve gerekli izahatı almaları lazıı11~ 
Londra, 1 (A.A) - L1giliz harbiye ~..ccco:.ı=ccı:ıcccı:ıccoc~ı:ıaccı~cOOo""' 

nezaretinin bir tebliğ: ne göre şimdiye K • t •F. J • y kt ff 
kadar İngiltere Uzetjnde dafi topçusu ta- ' ' l ap l~.&ı.eSe eSI 0 Ur 
rafından 600 diişman tayyaresi düşürül- ------------
müştür. 

Londra, l (A.A) - Fransız sahillerin
den Mans kanalında Grisnez burnunda 
bulunan Alman toplan dün akşam geç 
vakit ateş açmış ve Alman tayyareleri 
de gece yansından evvel İngilterenin şi
mal doğusu sahil:nde iki noktaya bom
balar atmıştır. Bir yerde evler hasara 
uğramıştır: Bazı kimselerin enkaz altın· 
da kalmış olmasından korkulmaktadır. 

Londra, 1 (AA) - İngiliz hava neza
retini~ teblij;ri : Düsmanın İngiltere ilze
rinde dün ~eceki faaliyeti geniş olma
mıs. fakat · İngüteren:'n şimal doğu sahi
linde oldukça şiddetli bir taarı'UZ yapıl
mıştır. Burada büyük hasarlar vurdır. 
Bir kaç ölU kaydedilmiştir. Geceleyin 
bir düşman tayyaresi tahrip ediliniştir .. 

' Berlin, 1 (A.A) - Tebl!ğ : Tayyare
lerimiz İngiltereye karşı mUcadelede 
Niyu Kastele hUcum ederek doklara ta
arru7Jarda buJuıımuş ve büyilk yangın
lar cıkarmıştır. 1skoçyanın doğu sahilin
deki nskerl tesisata da hücum edilmiş
tir. 1500 tonluk bir ticaret gemisi batı
rılmıştır. 

Maarif Vekaleti kitap 
meselesini izah ediyor 

Ankara, 1 (Hususi) - Maarif vek.ili B-:- lk.inci sebep te, talebenin veya ~ 
Hasan Ali Yücel okuma kitapları hak- Ierin İstanbul gibi kitapçısı çok 0)1111 ., 
kında beyanatta bulunarak demiştir ki: den istedikleri kitaplar hakkında>. 

Elimizdekl kanun mucibince devlet- kitap kalmamıııtır> ve yahut cbasıl;.,Jı". 
leştirilm.iş jşlerden birisi de mektep ki- tadır.> Gibi cevaplarla karşılaşnı•J". 
taplannın basılması işidİr. Kitaplann Bunlan bildiğim için Ankara cadd~ 
dag,tılması jçin de esaslı bir organizme de ve Beyazitte birer satış evi k0 J'. 
kurulmuştur. ve Beyoğlu kitapı;tlamıa okul lı:it11~ 

c: Memleketin büyük şehirlerinde bi- verilmiş, vitrinlerine de cburada 
rer kitap satış evi kurulmuş ve bunlar kitabı vardır> lcvhalan astınlmıt~ 
kitapları dagıtmak vazifesini üzerine cBir okul kitapları meselesi k. ı,t 
1m tı mıştır. Mütevauıtlara temin ettii1 ,ti_ 

a ış r. > · yük kar dolayıslyle ve büyük yerl oİ. 
«Maarif matbaasının ikiye aynlar.ık eskiden ses ;ık.mıyordu. Sayısı rnil1~ 

bir kısmının Ank:araya nakli bu işi ko- bulan ilk ve orta okul kitaplan fP'ıı6 
laylaştırmaktadır Basılmamış kitap he- her yerde vasıtasız olarak temin c' 
men hemen yoktur, yalnız bir kaç ki- mİf vaziyettedir. . / 
tap, yeni terimlere göre huırlanması cBu sene kitap fiatlerlnde cüzi b~ 
zorundan henüz basılamamıştır. tış vardır; e~a ve itçi fiatlerinde fi 

hiyeti ancak muahedenin akdinden son- Berlin, 1 (AA) - D. N. B. Ajansı
ra anlaşılacaktır. Bu bapta verilecek ha· nın snJAh!yetli bir ka~:uı öğrendiği
bcrleri ihtiyat kaydiyle kabul etmeli- ne göre İngiliz ve Alman ağır harp ya
dir. ralılariyle esir edilıniş olan doktor ve 

c f stanbuda kitap fiktanını gösterir lar nazan dikkate alınırsa, kitapları~J' 
sribi o1an iki sebep vardır: Bunlardan Uletin ne kadar büyük fedakirlıJP .,..-: 
b~rinclsi, maarif kitaplannın peşin para hazırlandığı meydana çıkar. Sene ıo-..,, 
ile alınması zaruretindendir. Sermayesi da da eski ldtaplann yeni arkad..,... 
olmıyan okul kooperatifleri ancalt okul- devri tamim edilmiştir. ~ 
lar açıldıktan sonra para tedarik ettik- cKitap işlerinde zorluğa uğray••.:-_.,. 
lerinden hunların kitap alması bir kaç ilk bat vuracaklan yer, okul idare .....
gün geçikmlıtir. }eridir.> .J 
1aaaaaı:ıaaaaı:ıaı:ıaı:ıı:ıaaaaaaaaaaaaaa~aaaaaaı:ıı:ıaaaaaaaaaaaaaıaaaaa ..-

Ruslar Poltavanın Almanlar tarafın- sıhhiye memurları Almanvanın teşeb
dan işgalini. Alman tebliğinden tam 11 büsü üzerine mübadele edilecektir .. B u 
gün sonra itiraf etmislerdir .. Bu on bir mübadele itkteşrinde Manş kıyısında iş
gilnlük teehhilrUn sebebi belli olma- gal altında buhınan bir limanda yapı
makla beraber, Rusların bu hAd!seyi lacaktıl'. Keyfiyet bu yaralılarla dok
gizlemis olmalan ihtimali kuvvetlidir. torların ve sıhhtye memurlannın ailele-

Bu hadise İngilterede endişe uyandır- rine haber verilmiştir. 
m.ış ve Alınanların Harkof ü:ıerine bir 
hamle yaomalan kolavl~ demektir .. 
Harkof düşerse. Kafkas yolu açılmı~ 
olacağından İngilizler Kafkaslarda mü
dafaa tertibatı almak vazifes!ni general 
Vavele vermişlerdir. 

Rusyaya yardım meselesine Ameri
ka 1ta2eteleri bUvUk bir ilgi göstermek
tedirler. Fakat Çörcilin bu yardım me
selesinde ı;?ÖrUşU : • Ynrdım. fakat İngil
tereyi zaifletmemek şart!yle!• suretiyle 
hülnsa edilebilir. 
Amerikalılar yardım maddelerinin 

vli2de ellisinin Rusvava ~önderilmec;ine 
karar vermislerdir. Fakat bazı alakalılar 
bütün yardım malzemeı<inin Rusyaya 
scvlr!ni tavsiye, etmektedirler. 

------ ---
A lmanlara göre 

• RAST ARAFI 1 lNCI SAHiFEDE -
zırhlı orduları arasında telefon muhabe
resinin nasıl tesis edildiği hakkında cok 
meraklı malumat vermiştir : F1aş grubu 
Dinyeper nehr!ni Karmenzug civarınoa 
şiddetli bir muharebeden sonra geçerek 
cenuptan şimale doğru ilerlemiş, Gu
deryan grubu da düşmanı hayrette bı
rakacak bir manevra il~ doğuya doğru 

giderken birden bire yolunu dei!iştirc
rek şimalden cenuba sarkmıstır. Bu su
retle yalnız Kiyef değil. Budyeni ku
mandasındaki beş ordu da cenber altına 
alınmıstır. Mareşal Budyeni tam vak
tinde tayyare ile memleket içine kaçma
ğı 1crcih etmiştir. 
Flaş ve Guderyan gruplnrı birleştik

ten sonra zırhlı muharebe alayları ta
savvur edilcmiyecek bir süratle ik: 
(!rubun genci kurmayları arasında tele
fon muhaberesini temin etmişlerdir. Bu 
telefon hattı kus ucuş~ 125 kilometre 
uzunluj'.,'Unda idi. 23 cyllil aksamı iki 
r:rup genel kum1aylnrı arasında mevcut 
olan telefon teması biivük zaferi temin 
eden zaferlerin vak:t kaybetmeden alın
masını mümkün kılmıştır Bunu takip 
eden knt'i ı.tiinJer zarfında bu telefon 
hatb cok mühim isler ı?fümi.istür.. Al
man muharebe tesekküllerinin ne hü
vük ic::lcr basard•liını anlamak icin Rus 
ovalarının genişliğini düşünmek lazım
dır. 

Finler Petrosko
yu iş~al ettiler 
Alman tay yareleri 

Moskovada yangın· 
lar çıkarmıştır 

Berlin, r (AA) - Alman tebliği: 
Dinyeperin doğusunda hücum hare

katı eskisi gibi muvaffakıyetle devam 
etmektedir. Diyeper Petrovoskun do
ğusunda bir zırhİı tümen bir baskın ne
ticesinde düşmanın müteaddit batarya
larını iğtinam etmiştir. 

Daha şimalde diier bir :zırhlı tümen 
düşman zırhlı kuvvetleriyle karşılaşmış 
ve Sovyet tankından .fO adedini tahrip 
etmiştir. Geri kalanlar kaçmıştır. 

Alman 1av111 tayyareleri Moskovada
ki askeri tesisatı bombalam"lardrr. 
yangınlar ve ıiddetli infilaklar olmu~ 
tur. 

Berlin, 1 (AA) - Alman ağır top
çusu 30 eylülde Leningraddaki mühim 
endüstri tesisatını çok müessir bir tarz
da bombardıman etmiştir. 

Berlin, 1 (A.A) - D. N. B. ajansı
na bild!rildiğine gör(; Almnn sava~ 
tayyareleri dün gece de Moskovaya kar
şı hücumlarına muvaffakıyetle devam 
etmişlerdir. 

Sovyet hükümet merkezinde bir çok 
asken hedeflere ve iaşe tesisatınn tam 
isabetler kaydedilmiştir. 

Helsinki, 1 (AA) - Kıtalarımız 
şarki KareJintn merkezi Petraskoy şeh
rini işgal etmiııtir. 

-----------
Knoks'un nutku 

Vaşington, 1 (A.A) - Sanıldığına 
röre albay Knoksun nutkunda japonya
dan behsrtmlş olması, bazı tahminlrre 
yol açacektır. Çünkü Ruzvelt ve diğer 
ba~lıca hükümet erkanı mihverden bah
settikleri zaman Tokyoyu zikrctmemiş
lerdir. 

D enİzlİ mebus".ı Necip Alinin ce' 
nazesi A nkarhda defnedildi ...-: 

Ankara, 1 ( Husust) - D enizli meh- al, başvekil, vekiller, cümhuriyet ti 
uau merhum Necip Ali Küçükanın la- partlai azalan, mebuslar, m6lkt • •-"_ 
tanbu1dan getirilen cenazesi bugün me- keri erkln hazır hulunmuı ye p111,.f 
rasimle defnedilmiştir. jandarma, polis müfrezeleri ve bir 

Merasimde Büyük Millet Meclisi rei- do muzika yer alm11br. ,.,,,/ 
~oı:ıı:ıı:ıooı:ıaı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaı:ıaı:ıaacacı:ıı:ıı:ıı:ıcoı:ıı:ıoaooı:ıaı:ıaaaaaaaaaa ...... 

Makine" e Moravya ba,velııl• 

V • ı • k idama mahAum o/Jd 
flfttJr en Prag, 1 (A.A) - D. N. B.~ 

bildiriyor: Prag gazeteleri halk ~ 
meai reisi B. Thicreckin riyaseti al~ 
toplanan bir numaralı Alman ha~~ ~ 
kemesinin bugün Pragda aktetuil ~ 
aede Bohemya ve Moravya bal"~ 
B. EUasu düşmana müzaheret ve fi. 
aek ihanet suikasdi hazırlamak suÇ~•İ# 
d~~ ölüm cezasına mahkum etti~inl ıtl_ 
dınyorlar. Ayni zamanda B. Eh~ 1f 
deni haklardan lskat ve serveti nıa-,; 
re edilmiştir. Gazeteler B. Elias~~ 
itirafta bulunduğunu da ilave eu 
lar. 

Çıniiier 5 O ,000 kişilik 
bir Japon kuvvetini 
muhas ara etmiş ler 
Tokyo, 1 (AA) - japonlar evvela 

cumartesi günü Şangsayi işgal ettikleri
ni iddia eylemişlersede dün japon kuv
vetlerinin ıehirden çekildiğini bildirmiş
lerdir.. Domei ajansının bildirdiğine 
göre merkezi Çindeki japon kuvvetleri 
karargahının matbuat bürosu bugün ja
pon kuvvetlerinin halen cereyan eden 
muharebede tam hedefe vardıklarını ve 
buna binaen Şangsadan çekilecelderini 
beyan etmiştir. 

Çunking, 1 (AA) -- Cepheden ge
len Çin telgraflarına göre Hunan eya
letinin merkezi olan Sangsa şehrinin şi
malinde 5 O bin kişilik bir japon kuvve
ti sarılmıştır. Bu haberlerde Cin muka
bil taarruzunun büyük tarakkiler gös
terdiği ve Şangııa etrafında vaziyetin 
şimdi aşağı yukarı istikrarlı bir duruma 
girdiği bilöirilmektedir. 

----·-----
Leningradda 1 mil-, 

yon Rus oskeri varmış 
Stokholm, 1 (AA) - Finlandiya

dan gelen haberlere göre R•ıslar Lenin
grnJ yakınlarında ~iddetli bir çıkış ha
reketi yaporak. bir banliyo şehri zaptet
mi'!lerdir. Lcningrad bölgesinde fazla 
miktarda tank ve topçusu olan bir mil
yon Sovyet askeri bulunduğu zannedil
mektedir. Berlinden gelen haberler yo} 
nüçlliklerinden bahsetmekte ve bu güç
lüklerin bertaraf edildiğini ilave etmek
tedir. Rusyada bir .kış seferi yapılması 

Jngiltere parlamenl~ 
s un un kabul ettıl1 

veni tahsisat ~ 
Londra, 1 (AA) - Maliye ,.fi! 

Sir Kingsley Wood parlamento ~~ 
dan kabul edilen bir milyar ster ~ 
yeni tahsisat hakkında bugün avllı;,~ 
marasmda beyanatta bulunarak ~'Y._ 
mentonun bundan evvel harp ~ İ•~ 
rını karşılamak üzere ceman ikı ~1,IJr 
sterlinlik tahsisat kabul ettiğini h11 

11 
Jı'i 

mış ve şunları ilave etmiştir: Geçe 1 
ziranda günliik harp masraflarırrt1

1ı ıfll milyon 25 bin sterlin idi. Bu meb. 11 tfl" 
8 milyonu muharip servislere aittı.r· -,,r_ 
li hazırda günde 1 3 milyon sterlı~e 1 
fetmekteyiz. Halbuki geçen harP ~ 
büyük harp masraflarımız 8 mi1Y~111,_~ 
lini aşmamıştı. Kabul edilen yedi r Jt"' 
satın ikinci kanunun sonuna ka 11 

gelmesi muhtemeldir. _A 
il 

icap ettiği Berlin halkınR bildiril~,tl~ 
kat kış için gereken bütün hus_,f ;,.. 
tın geçen son bahardan itibaren ıt 
bulundui{u temin edilmiştir. 


