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- -§ İstanbul, 2 (Hususi) - Bu sabah Ankara eks- ~ 
5 presi Pendiğe yaklaştığı sırada hat üzerinden S i geçen bir köylüyü merkebiyle birlikte parçala- E 
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.,!An nıündere~atından mesuliyet kabul edilmez.. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet esetlerinitı bekçisi sabahlaTı çıka,. siyasi gazetediT YENİ ASIR Mfltbaasında basılmıştır .. 

A.tlantik 
liarbinde 
~o Sakson aleminin 
~anlyetle kar$1· 
....... 81'1 yeni bir 
lalha baslamı$tır. 

:~JWKET BİLGlN 

Sovyetlrre ~öre J 
ı -• ıı_o_ıı_ - •- a- •-ıD-•-r.-.-.+ 

Dün şiddetli 
muharebe

ler oldu 
Bir Sovyet hava 
teşekkülünün 

kazandıiı mu
vaff akı vet .. Sovyet - Alman karbinden bir intiba 

--·---·---·--·-----·---·---·-----·--·---·----·---.. -------------------·--·---·-----·---.. 
Aziz Milli Şef 

Meclisin ikinci Teşrin 
devre toplantısında mü
him bir nutuk irat edecek 

[~ı~~~~r~~~] 
Şarkharc
kitı inkişaf 

ediyor 
l~in~reperde se
kiz biır. esir ve 
İlarp ma·Jzeme

si ele ileçti 

Petrovskoy zaf~ri 
hakkında • 

verı· 

len tafsilat 

Berliıı, 2 (A.A) - Alman orduları 
başkumandanlıtuıın tebliği: 
Doğu cephesinde harekat plAn muci

bince devam etmektedir. İtalyan btala
n 28 ill 30 Eylru arasında Dinyeperin 
doğwunda Sovyet kuvvetlerini ~ 
dikleri ve imha ettikleri zaman 8 bin 
esir almı§lardır. Dnpnan kanlı kayıplar 
verın.i§tir. • 

ANKARA, Z (Telefonla) - Büyük ---·---·--·---·--·--·---·--·---·-----·---·---·--·---·· Kareli cephesinde Fin btalan cUretli 
Millet Meclisinin ikinci teşrin devresi- bir ilerleme yaparak Onenga gölünUn 
nin ilk toplantısı aziz Milli Şefimiz is- • Pantelarva doğu sahilinde bulunan Petrovskoyu ve 
met İnönilnün mühim bir nutku ile açı- • SONU 2 İNCİ SAHİFEDE • 
lacaktır. 

ltalyan 
şiddetle 

man 

deniz üssü ., 
bombardı

edildi 

Trablu•gorp ve Bin· 
gazi de tay yare/erin 

hücumuna uğradı 

lcı·a Vekilleri 

B91•eldlln riyasetin· 
de baltalık 

............ y ....... 
Anbra. 2 (A.A.) ....... icra 'ftkiDeri 

b"etl bugün saat 14 te ~ette 
bqvekil Dr. Refik Saydamın riyase
tinde mutat haftalık toplantum» 
yapn~. 

Şark cephesinde bir 10ko1e m.uJMuoebni 

l"'ondraya ~öre 
-----()---

RUSLAR 
Leningrad . yalıınında 
bazı Alman mevlrile

rini saptettiler 

Bir A iman tüme
ni imha edildi 
Londra, 2 (A.A) - Moakovadan 

bildiriliyor : 
Rualann yeniden hareklta ittirak e

den S 2 tonluk dev tanklan arkasında 
otomatik siWılarla mücehhez kuvvet. 
lerle Lenlngrad etrafında Almanlann 
müstahkem bazı mevzilerini uptetmif
lerdir. 

Mayn hatb gerisine ricat eden Al
manlar Rus taanuzunu tevkif için pike 
&ayyareleri lnılJanmı'1ardı. Bu tank 
m~ bir Alman tOmeni tmba 
eclilnü$dr. 

Helainkiden gelen haberlere '6•• 
Lenintrrad cephesinde buna benzer ~ 
nketler tevali etmektedir. Stokholm 

- SONU Z INct SAllİFEDE -
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Londra, 2 (A.A) - Çek hariciye 
nazın Mazarik çarpmba akşamı radyo
da Çek reiaicumhuru Benq'in yatan
datlanna hitap eden ve sak.in lr.almalan 
ve tahrikttta kapılmamalan tavsiyesin
de bulunan bir mesajını okumuttur. 
Mesajda ezcümle ıöyle denilmektedir: 

c Hepimiz faydaaız fedakarlıklardan 
içtinap etmek istiyoruz. 'Fakat cellitla
nmwn auk.ut edeceği günü yaklaştır• 
mak ve onlan mümkün olduiu kadar 
tam bir tekilde cezalandırmak için eli
mizde olan heııeyi yapacağımıza da 
söz veriyoruz. 

Londra. 2 (A.A) - Bohemya ve 
Moravya gazeteleri bir çok kimaelerin 
sabotaj cürmünden muhakeme edilerek 
idama mahkUın edildiklerini yazmak
tadırlar. idam edilenler arasında yedek 
tut generallerden Dolamay Suvatek de 
nrdır. idam mahlr.6mlanndan buılan 
yabudidir. Y alnlZ darı ~u beraat et
ml.dr. 

Z87tlnYala lbracatı baklanda beattz •elllletçe 
•erllmlş lllr karar yoktar-

····-······· 
Almanya ve 

Rusyadan mün· 
f erit sulh yap
n1aları isteniyor 
italyan ba•a karanay 

bafkam Berllncle 
Tokyo, 2 (A.A) - Hoşihoşi gautesl 

Almanya ve Rusyadan münferit bir sulh 
yapmalarım istemekte ve zamanın buna 
müsait oldutunu yazmaktadır. Bu gıi
zete diyor ki : 

·Münferit sulh Moskova dUşmeden 
yapılmalıdır. $!mdi iki taraf ta birbiri
nin kuvvetini biliyor. Almanya ve Rus
ya mUşterek düşmanları olan İngiltere 
üzerine hucum için anlaşırlar ve birJe
firlerse iyi yaparlar .. • 

Berlin, 2 (A.A) - İtalyan hava kuv
vetleri genel kurmay başkam BerHne 
gelmiştir. 

General Şark cephesine giderek Oö
ring ile görllşecek, cephedeki balyan er
dusunu teftiş Nlecektir. 
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ŞEHİR HABERLERİ .ft! tlantik 
Harbinde 

•• ttr.ttwrft KISIM •• 
•••••••••••••••••••••••• ........... , ...•.......................... 

- 160 -

lbrahim dışarı fırladı 
--------------

Ulemadan Bahai efendi,· Yenl""eri ağası Murat 
afla ve Kara Ç~ ltep orada buiıınııyorlardı.... 

Polİi?onda. 

Atıs müsabakaları 
~ 

yapılacak 
---0---

Beden terbiyesi iz.mir bö}zeşl 12 bi
rinci teşrin pazar günü Kültürpark poli• 
gonunda heyecanlı atı~ müsabakaları ha 
zırlamaktadır. 

lcr& dairıesinde •ntizam 

icra işleri Hukuk mezu
nu hikimlerin elinde 

Anglo Sakson AJendnltl 
menuıuniyette karşı• 
ladıldal'ı yeni bil' 
sanıa başlamqtır. 

Şl-!VKET BiLGiN 

• BAŞTARAl:"l 1 İNCİ SAHİFEDE • 

hl de kaznnamıyncnldannı bilirler. 
Dlllgerler hani hani calışıyorlar, de muvaffakıyetle .başarmıştı. Faklft bir 

evell'e dıvar örmek suretile kapadıklar1 taraftan itdi{U yorgunluğmı, Biğer 
zındanın kapısını bu sefer açmağa uE!- tara'ftan da !fenli halde fbitkin \'C mccal
ra•nvorlardı... Son taş parrasını da al- siz bir halde bulunmasının tesiriyle 'bir
dıktan sonra kapının kilidini kırdılar.. den bire kendisini ka~betti. Götleri ka

Sabahleyin saat dokuzdan ı 2 ye ita- Muameleler her .. ___ , ... • ----·~........... t h 
dar beden terbiyesi mükellefleri ara- ·--~ uır ...... 1-.srlff ... veya ee • 

Şu halde Amerika ile 7.aten meydi 
olnn muhasamat halini filiyata kalbe&· 
mckten çekinıniyc.rck ayni yolda yiiril· 
yeccklcrdir. 

sında atı~lar yapılacağı gibi öğleden hüre uğramadan intizam içinde 1ntaç edlftyor .. 

Sultan !brahimi buraya kapadıklan va- ıar6ı ... 
kit içini! eritilmiş k-.ırsun akıtarak bu Ve can'!IZ bir ciııim gibi ans~m yere 

sonra saat 2 den 5 e kadar da umuma İunir icra dairesi işleri son zn.manda 
mahsus mükafatlı müsabakalar yapua- esaslı bir şekilde tanzim ve ısWı edil
caktır. 

M b k ı ~ k k d b miştir. Evvelce iş sahipleri günlerce ic-

başka bir de muhasebe kısmı ~ardır. Göriiliiyor ki \'87.İyet ne şekilde inld-
HUldltnct konnğının son ~l'ij)ılan 18- ~af ederse etsin, Atlantik harbinin inld

miratınaa icra dairesi de esaslı şekilde şafındnld salah emareleri nzaimak söyle 
tanzim edilpıiş, her daireye bankolar dursun nrtncakbr. Şimdiye kadar fnıl
yapuınış, kflıltal cnm1ı masnüıl·la bütün liı: ~eııbcrini kırmağa muvaffak oıa
çalışnıa yeilari muntazam bir ha1e ge- yan Alınanlar, bu çenbcrc Aınerikaıull 
tirilmiştir. miitlıiş deniz kuvvetleri iltihak cttikttO 

kilidi tahkim etmislerdl.. yuvarlandı. 
Kapıyı açtılar.. Bu dakikada Sultan Dağ devirenle Bağrı yanık, Hamal 

üsa n a ara ner es iştira e e i- ra da!rel . d aklan · d k 
lecek, 22 çap mavzer ve tabanca ile .~ e cvr rı • pe~ en . ?: 
atılacaktır. Bu müsabakaların alaka şarken şımdi genç hakiınlerm bilgili 
uyandıracağına §Üphe yoktur. !d~c_slııde ve ?ukuk m~unu. daire şef-tbrahim birden bire dışanya fırlamıştı. Alinin ynrtlııncylc tle c~ludı kucakla-

Dehlizde duran adamlar, koca kavuk- dılnr. 
lu, samur kürklü Vezirler, uzun sakal. Oradan kaldırıp sarayın karanlık 
lan başlarına sanndıklan ak tülbent- dehlizlerinden geçirdiler ... 
lerle aynı renkte görllnen yaşlı hocalar Gülendamın verdiği emirleri yerine 
Sultan lbrahimi karşılannda görilr gör- getirmekten ba~ka blr şeye ehemmiyet 
mez answn irkllmiŞll"T'di.. vermeyen bu adamlar Demirci Memo-

Bir çok alı§ meraklısı poligona gi- ıcnnın nezaretinde tnnzım edilen dosya
derek ıı~ idmanlarına başlamı!llardır. lann intizamı saycs!nde muameleli ev· 
Kapab bir poligonda ilk defa ~olarak rak gUnUnde çıknnlmaktadır. 
tertip olunan bu müsııbakali.ra §Chri- İzmir icra dairesi. teşkilat itibariyle 
miz.in hir çok tanınml§ abcısı iştirak e- dört kısma ayrılmaktadır. Birinci ve 
deceğinden elde edilecek teknik neti- ikinci icra da:relerl İzmirde bulunan 
eelerle atıeılanmızın derecesi anlaşılmış eşhasa ait işleri görmekte, üçüncü icra 

Evvelce işler iş sahibinin arzu ettiği sonra harbin d~nttlcr safhasınt kat1 
dairede görülürdü. Şimdi iş sahipleri olıırnk knybetmış olaeaklardır. 
daireler arasında tevzi eden ve her hnf- ŞEVKE!' BİLGf lf 
ta değişen nöbetçi memura müracaat 

Sultan lbrahim s:ığ elini böyrüne da- nun oğlunu şimdi acaba ni!I'Cye götürll- ederek dosya açtırmaktadı.rlar. Bu su- S 
retle nöbetçi memur da gelen muruneleli ev yeti ere göre 
evrakı mtitcsaviyen daireler arasında • BAŞTARAFI ı tNci SAHİFEDE • 

1amış, sol elinde kalın bir kitap bulunu- yorlardı? .. 
yordu. Btrdt>n bire dehliz derin bir Onu tekrar Yedikuledeki zındana ka-

olacakbr. dairesi de dışarıda bulunan muamelelc-

sessizlik içinde kt-lmıştı.. pamak niyetinde mi bulunuyorlar? .. 
---- re bakmaldadır. Dördüncü icra dairesi 

taksim etmektedir. Bu suretle her dai- . .. .. ·tol 
Sadrazam ve Şeyhlslam, Kazaskerler, Yokso GUlendam onlara yeni bir emir 

lnemadan Bahai efendi Yeniçeri ajzası mi verdi? .. 
Murat ağa ve Kara Çavuş hep orada Celliıt Kara Aliyi sarayın bahçesine 
bulunuyorlardı. çıkaran Bağrı yanıkla Dağ deviren şim-

Herkesin swıtuğunu gören Sultan tb- di deniz kıyısına doğru ilerliyorlar .. Sa
rahim ansızın yüksek bir sesle haykı- raybumundaki i.c;keleye varmalarını 
1'8rak Şeyhtslam Abdürrahim efendiye müteakip eski Yeniçeri zorbalan ora-
hitaben dedi ki: ya kadar taşıdıkları ağır yilkil yere bı-

ka bd h Y f b 
roktılar ... 

- Ba A iirra inı.. usu paşa a- tştc iskelede bir sandal bekliyor ve 
na senin için bir fettan din.c;izdir tepele içinde §5.ir Bayati bulunuyor .. Onun da 
aemi~tl.. o uman ben seni öldürmedim. yardımı in7Jmam ederek her üçü. bay
Meğer ılmdi sen bent öldilrecek imiş- gın bulunan Knra Aliyi kucakladılar. 
sin.. Ve götUrüp sandalın içine bıraktılar. 

(Elinde tuttuğu kitabı göstererek) iş- Sandal iskcleden hnre~et elti .. Herif-
te kitabullah .. Beni ne hükUm ile öldü- lerin niyeti bozuk görünüyor .. Muhak
rUrslz zalimler.. kak Celladı Kızkulesi açıklarına götil

Dajt devirenle Bağrı yanık Cellat Ka- rllp orada denize atacaklnr!. 
ra Aliyi o sırııda sayara getirdiler.. * 

Herif çok bitk,n bir halde .. Eli. ayn~ı Fakat hayır hiç te böyle yapmad.ıfar. 
tutmuyordu... Sadrazam göreceği isin Sandal Kızkulesinin önünden geçtt Sa
mahiyetini anlatır anlatmaz Kara Ali facak kıyıltınnı takip etti sonra lhsani
dcrhal ilirnz etti: yeye doğru ilerllyerek orada karaya 

- Ben esasen mahvolmuşum, dev- ya t n~ş ı .. 
!etli Vezir .. Hemen beni katleyle .. Esa- Knra 'Ali sandaldan çıkarılarak thsa-

Şoförler tarife
den fazla para 

alıyorlar 

Belediye üç ıoförü para 
cezasına çarptırdı... 

Son zamanda taksiler haklcmdaltl 
müteaddit §ikayctler üzerine belediye 
zabıta teşkiliitı bunlar hakkında sıkı bir 
kontrol tatbik etmektedir. Dün gece 
ve gündüz yapılan teft~lerde müıteri
lerinin arzu ettikleri yere gitmekten im
tina eden ve muayyen tarif eden fazla 
para alan üç tnkai ı;oförü tesbit edilmiş 
olduğundnn pnra ceza.siyle tecziye edil
mi§lerdir. -------
SIHHAT MEC İSİ 
TOPLANDI scn elim ayoğım tutmaz.. r.iyedc GUlendamın yalısına nakledil-

Y ıllarca mahbus kalmaktan maHH ol- di.. VHayct Hıfzıssıhha meclisi dün Sıhhat 
dum. Bu halde yaşamaktan ise ölmek Şimdi Cellat yaiının alt katında bir müdürü doktor Cevdet Saracoğlunun 
bana daha evlA görünür. odada bulunuyor.. reisliğinde toplanmış viUlyet ve mülha-

Vezir: _ B 1 TM R D t - katın sıhhnt işleri Uzerindc müzakerede 
- Gel bire melClıı.. Tez hemen şu işi ~Bl--JiilM.!-..r.ıı•---:m-.ı.. bulunmuştur. 

bitir .... 
Sofu Mehmet paşa aynı 7.amanda elin

oeki kalın deyn~kle de Cellat Kara Ali-
11in kafasına, kollanna vurmağa giriş
mişti. 

Bin Bir Direk 
Batakhane i 

O sırada Firuz bey birden bire gö-
rünerek kalabalığın arasında duran YAZA..lııi: ŞAn1N AKDUMAN 
haydut kıyafetli bir adamın yanına yak- Eski İstanbul hayan... Avcı Meh-
laşb .. Bu herif Kara Alinin yetiştirdiği met ve KöprülUler devrinin meraklı 
cellat yamağı Hamal Aliydi... vak'alan.. 

Firuz bey eğilerek Hamal Alinin ku- Bu yeni tarihi romanımızın n~ 

-------
Alınacak memur 
im - anları 
Posta, Telgraf idarcslnda boş olnn ın.o

murluklar icln 20 ilkteşrin pazartesi gU
nU saat 10 da imtihan yapuacaktır. 

ZABITA MEMURLUKLARI 
7 bir!nciteşrin pazartesi günü de Be

lediyede zabıta memuru olmak üzere 
müracaat edenlerin imtihanları yapıla
caktır. lağına bir kaç kelime söyledi.. Bunun bir kaç güne kadar başlıyoruz. 

titerine Hamal Ali kalabalığın arasın- Bunun da bitınek ili.ere bulunan ~---
dan yavaşça sıyrıldL.. (CELLAT KARA ALİ) gibi merak MENDiREK 

Sofu Mehmet paşanın yapıştırdığı ile takip cdileceğlııdeu emin bulu- T a ~ ED" w!tCEK 
deyneğin darbeleriyle fena halde canı nuyoruz.. A.P&ı.ft &&.&:. 

yanan Kara Ali en sonunda, tarihte yer ~--••••L•••••••"' İzmir m::ndireğinin hazırlanan proje-
alaıı bu bOyük ~l yapmağa mecbur ol- 8 

ye göre tamir ettirilmesi kararlaştırıldı-
du... p / d ğındnn tamir edilecek..kısımlar için mU-

H.erif fena halde dermansız. Eli. aya- Onte arya a nakasa nçılın~. 
ğı tutmuyor •. Fakat eski şakirdi Hamal · t ~r~ 
Ali onun imdadına yetiJti .. Her ikisi • BA.ŞTARAn 1 INC SAH FEDE • 
birlikte kemendin ilmiğini Sultan tbra- içinde hedef üzerine 12.2 obüa atmır 
himin boynuna geçirdiler_ Ve bir sıkış- !ardır. lt~lyan!ar tamamıyle §aşkın hır 
,_ hltı. p d" ah · · i b"tlrd"l hııle gcldıklerınden borda ateşlerine 
w.ı ma u a ış ın ışın ı ı er. . . 

CellAt Kara Ali aradan yıllar değil, acnak bombar~~ bı~en so~a 
h ttıi ı bil t ı k mukabele etml§lerdır. Obuslerden hıç 
da ı:ırb~r J~çseil e unut ~.mıy~ca biri gemilerimizin bir mil yakınına bile 
~reel~ he . Y

1 
' taemrihşutnıufa"l"ır e em- düşmcmi§ir. Limanda gemi mevcut o-

mıye ı aız o an ve e ı ıne payı- 1 lm d w - d''- A k 
da b" öh t t · d b ··d inl up o a ıgını gorme iL nca ateş 

r ır ş re emın e en u son ° ev L.estiğimiz zaman bir çok noktalardan 

~~g 

,,...la ., yare 
• 
meması 

duman sütunlan yükaeliyordu. 
Londra, 2 (A.A) - Orta prk lngi

liz hava kuvvetleri wnumi karargfiluııın 
tebliği : 

ingiliz hava kuvvetlerine mensup 
nğır bombardıman tayyareleri 29/30 
eylülde Trnblusgarp üzerine bir akın 

T: 36 • 46 l1 yapmışlardır. Bu akın bugüne kadar ya-
:? teşrinievvel 941 pcr cmbe güntın· S pılımların en müeasirlerinden biri ol

den itibaren yeni mevsime haşlıyor. N~ muştur. llköncc motörlü nakliye teccın· 
Sayın hmir halkına miijdclcriz.. mülerine hücum edilmiş ve yangınlar 

~ Bu sene sinemamız •ok kıymetli ~ çıkanlmıştır. Bunu takip eden bombur
R filıml~ bulmuş ve ang"aje etmiştir. ~ d!man yangının şiddeti~i ve g~nişliğ~-

-------
Rıdvanı boğan karısı 

oe kadının aııln cina
yetini in har edi varlar 

Çeşmenin Ovacık köyünde araların-
da kalp nlakll!ı bulunan Hasan Sayan

la bi~ olarak Vecahet adında bir kadı
nın, kocası Rıdvan Altını iple boğmak 
suretile öldürdüklerini yazmışık. 

Katil suçundıın maznun olarak ıeh
rimize getirilen her iki maznunun sor
~ulan yapılmıştır. V ccahet ve Hasan 
Sayan hu işten malumatlan olmadığını 
söyliyerek suçlarını inkar etmişler ve 
bu işin yegane fıı.ilinin Ovacık köyün
den Hüseyin olduğunu iddia etmişler
dir. 

Vecahet: c Uyandığım zaman koca
mın iple bogulmuı olduğunu gördüm> 
demiştir. 

Suçlulann 1 7 teşrlnevvelde ağrr ceza 
mahkemesinde muhakemeleri yapıla
caktır. 1 

HER HAFTA iki komple program 8 nı o derece artt~rmıştır kı alevlen 150 kı· 
takd"m olunacak, seyırcilerin bir bi S lometre uznktan görmek mümkün ol

~ !etle !ki. filim ı.:?nnek hcıkkı olacaktır§ muştur. Bundan başka_ bi: tayya:e mey-
~ BUGÜN matıncl<.'rden itinren baş-~ danı bombardıman edılmış ve hır ıno- ZABJTADA 
8 lıy cak olıın bu huftanın program- türlü nakliye vasıtası garajına tam isa-

l 
larında.. betler kaydedilmiştir. MtİNAKAŞA 

2 S(ipı;r Fil fl\l Bl&DEN ~S S·cilyada Garibıni ve Koniro tnyynre SONUNDA DA YAK 
l inci PROGRAM : • meydanlarına bombalar ve mitralyöz 
Dilher nrtist MAGDA SÇID~iN 8 oteşilc hücum edilmiş, yangın ve infı- Kemerde Hamam sokağında Tevfik 

~ l>ER'in temsil cttii'i hii ~'iik ViYA'. § lak bomb~ları ~tılmışır. Düşmanın avcı oğlu Ahmet, bir münakaşa yüzünden 

i
s A OrPI:RAımş .. kı §~\ ta)'.ya:elerı.~e ~Ucum cdilı;rck biri tahrjp Hakkı oğlu Hakkıyı dövdüğü için yaka~ edılmış. dıgerı hasara ugratılmıştır. 1 tır 

ı a C Gece Bingaziyc. de bir akın yapılmış- anmış • 
tır. Limanda bulunan gemiler bombıır- BEKÇİYE 

~ dıman edilmiştir. Dış rıhtıma bı:ığlı bir 
§~ l<~lcnccli. ne·eli. knhkahalı1 Al-~ ticaret gemisine bir çok isabetler 'kay- TEKME VURMUŞ 

manca s?rkılı filim.. ~ dedilmiştir. 
2 § G d T bı h·1 1 b Birini dövdüğü için Ker.ıcr karakolu-ind PROGRAM: ün üz ra usgarp sa ı yo u om· 

1 
f t u b d d 'l ı · K 1 · ı ·· na getirilmiş olan· Tevfik oğlu Ahmet ~VF.CI. vılctız stcmfD GURfE- S ar ıman e ı m ştır. ıta ar mıtTa yoz 

t · 1 k "kı·· ""b- l bckçj Be~dre tekme ile vurmuş ve hak-n'n V <'TOR MC. LAGLEN ve BA- S ateşine tutu muş, as er yu · u oto U!I er 
SİL RATHBONE ile temsil ettiği "' tam isnbetlerlc tahrip edilmiştir. Sirte kında kanunt muameleye başlanmıştır_ 

1 
yakıninde motörlü naklivc koluna bir PAST • y Jd rok bombalar atılmıştır. Bütün bu hare- AHANEDE 

J O l JZI ketlerden ve avcı tayyarelerimizin di- KAVGA E~MİŞLER 
Rı'i\·i·ı•· ~ k """ _ ... \ ğer keşif ve devriye hareketlerinden 

" c1 ...... ccrn ve scre-u7.P~· \ 1 b' . d". • · · f t bul d •Ali ·1 B filmi nıJınurnz kıl b 
1 

'l ya nız ır tayyaremız onmemıştır. sme paşa varın a, og u e-
~:ır ar rum 3 ar1 Londra, 2 (A.A) - lngiliz amiral- kir ve Osman oğlu Maille bulunduklan 

~EANST..A~c. aıre.. lık dairesi İtalyanlar tarafından Akde Hnsanın pastahanesinde kavga etmişler 
M ~('AR A~KI . 

2 
_ 

5 
_ 

8 
nizde bahrılan bir tahtelbahir ı:nür~t~· ve pastahwıenin camlarını kırmışlardır. 

1 İ • · batından 7 ııubay ve 62 bahnyelının Bundan ba<;ka zarar ve ziyan istiycn 
R O YILDIZI : 3 30 - 6.30 - 9 . .'~0 ~ isimlerini neşretmi~tir. Bunların hepsi t.Jasanı da dövmüşler ve zabıtn tarafın· 
ııı:.o:;~J:r~~J.';O(°N esir edilmfjtir. dan \'aknlanınışlardır. 

ise ynlnız devlet, evkaf ve belediye gibi 
resmi teşekküllerin ınunmelelerini in
ta~ etmektedir. Bu dört icra dairesinden 

reye müsavi iş d~ekte olduğundan iş- da ~U: Sovy~t tıın•are. ~ekkul~ . e.)' 
ler daha çabuk neüeclenmektedir. nyı ıçınde duşmanın pıyade, mülıirnn'I!! 

ve erzak taşıyan 86i kamyonu ile ,., 
~..Ar...ı:ııci""...a~~~~~;ı!'lco.~~~~"'!l~~:r.r..O""~.rJ"'~..o:o""~...oc:ıo: tank, 80 %ıl"lılı oto11ınbil ve 61 petrol p&o· 

mobilini tnhr!p etmiş, 15 mühimmat c.W 
posu berhava etmiş ve 38 Alman ıayya
resi dilşünnüştür. Yeni n .. üdür geliyor 

dün 
Londra, 2 (AA) - Hava .nazın J3a1 • d • Sinklcr Rusyadn fanliyette bulunan b-

18~e mü ıirlü«ünde. gillz hava filoları kumandanına bir tak-
"!: 45' dir mesajı göndermiştir. Bu mesajda tn-

ID U h telii me\ zularla rueşil"ul oldu !!ı~~~:~ı~1ı11ı:~=r~~ 
---------------- ni düşürmUş olmaları parlak bir muvaf-

Vali B. Fuad Tuksal dün öğldcn ev
vel iaşe müdürlüğüne giderek yeni bi
nada faaliyete geçen büroda işleri teftiıı 
etmi§tir. 

B. Fuı:ıd Tukaal lzmir iaşe işlerHe 
meşgul olarak muhtelif mevzular hak
kında alnkaclarlarn direktif vermiştir. 

YEN! tAŞE MUDORO 
Jzmir iaşe müdürlüğüne Çarşamba 

kaymaknmı B. Fahri Tokmakçının tayin 
edildiği Ticaret Vekaletince vilayete 
bildirilmiştir. 

Maliye dairesi daktilolımodnn bıı.yan 
Cnvidan iaşe müdürlüğü daktiloluğuna 
tayin edilmiştir. 

GAZ GöNbERtUYOR f~yet. olarnk ~aydedilmekte ve mesaJ 
Mülhakat ve köylerin ikinci partide şoyle bıtmekte~r.:. . . . 1 

verilecek olan gaz tevzi listeleri ikmal . ~S~vyctler bırlıgıylc ~e:1ış. bır tŞ ~ 
edilmiştir. Yakında ihtiyaçlnn tcsbit liğının yapılm~ ~lması ıçınuzde sevi ç 
edilen yerlere gaz sevkine bı:ışla.nacak- ka~nğıdır, talwuz açtlc olsun..• 
tır. -

OTOBUSLERE BENZiN lmdat işareti! 
lzmir ve kazalar arasında yolcu nak-

leden otobüs ve kaptlkaçtılııra dün de Nevyork, 2 (A.A) - Deniz mah.fille-
benzin teni edilmiştir, rinde hnbcr verildiğine göre, Çarşamba 

Bilhııssa demiryolu güzergahındıın günü saat 17,!iO de .bir gemiden imdat 
uzak kazalar arasında seyrüsefer eden işareti alınmıştır. Bu imdat işaretinde 
bu gibi yolcu nakil vasıtalarının müm- geminin deniz üstünde bulunan bir deo
kün olduğu nisbette benzin ihtiyaçları nizaltı tarafından torpillendiği bildiril" 
temin olunacaktır. mektedir. 

10:)0C»=er,x~~=~=ı:o:;c"1.:ıcıı::J..:'i:ı:=ccc=c:=cc ~ = ceaı:ı cı :ıcx: C:IQ =ıoooc ı::ı ı::ı ı:ı ı:ı ı:ı :ı ı::ı cı cı cı ı:ıc DİKKA!'LER 
Emniyet müaiirümüz. 

yakında gıdı yor 
Emniyet müdürü B. Sili özgilrün la

tanhul polis mektebi müdürlüğüne, İs
tanbul polis mektebi müdürü B. Necati 
Buharioğlu"nun Em. U. ·müdürlüğü 
üçüncü §Ube · müdürlüğüne ve üçüncü 
oube müdürü B. Mithat Uyguç"un izmir 
emniyet müdürlüğüne tayinleri yüksek 
tasdike iktiran ederek vilayete tebliğ 
edil mittir. 

Bay Sait Öz(:ür h.mirde bulunduğu 
müddetçe muvaffak olmUJ bir idare 
elemanıdır. latanbula tayini kendiaini 
sevenleri müteessir etmiftir. 

Almanlara göre 

- RASTARAFI ı iNCİ SAIU1''EUE -
Petrozazotlcayı zaptetmişlerdir. Burası 
doğu Karelinın merkezidir. 

Alman Savaş tayyareleri dün gece 
yeniden Moskova ve Leningrad iskeri 
tesisatına hücum etmişlerdir. 

* . 
Helslnki, 2 (A.A) - Petrovskoyun 

zaptı hakkınd&ki haberle alakadar ola7 
rak aşağıdaki mütemmim malô.mat ve
rilme1rntedir. 

Fin kıtalan 7 Eylülde mühim Perou 
iltisak noktasını aldıktan sonra Sivneri 
ıstikametınde dilşmanı doğuya doğru ta
kip etmiştir. 'Aynı zamanda başka Fin 
teşekkülleri de A un us ile Perou arasında 
t.arekfıtta bulunmuş ve 16 Eylülde bu 
noktadn bulunan düşman kuvvetlerini 
unha etmiştir. 

Bu muvaffakıyct.lerden sonra 18 Ey
lülde Fin kıtalan Petrovskoya karşı 
mütemerkiz hücumlarına devam eyle
mi§lerdir. Hilcum cenuptan Murmansk 
dcmiryolu hattı boyunca ve batıdan 
Sacsamnejaerdi şosesi boyunca yapıl
mıştır. Şimalde Fin kıtalarının cenahınn 
yapılan bir düşman mukabil hücumu 
muvaffnkıye4Je püskürtülmüştür. Bütün 
bu harek!lt esnasında teşebbüs daima 
Fin kıtalnrının elinde kalmıştır. Bir çe
vinne hareketi yapmağ.a pek az müsait 

Elha111ra 

Kız öğretım mü
dürlüğü 

Bay Rüıtü Uz.el' in Maarif V ekileti 
teknik tedrisııt müstqarbğına tayini ü
zerine B. Nurettin Soyman Kız öğTeti.m 
müdürlüğüne terfian tayin ed.llmlıtlr. 
Yeni umum müdür yakında laz öğretim 
müeaseıclcrini tetkike çıkacak TO bu 
arada lzmire de gelecektir. 

Bir çahlılrta yangın 
Bergamada Ömerli köyünde ldlçilk 

köprü mevkilndc yangın çıkmış, 6 dö
nüm kndar çalılık yanmıştır.· 

Loncıraya göre 

•••••••••••• 

Gaz Bahsı 
-----0--

!aşe teşkilltının tevziinl deruhte ~ 
lediği bazı maddelP.rin siyanen halk eli
ne geçmesi, ihtikarı ve sıkıntıyı beıtr 
raf edici bir tedbir olarak devletçe ell 
ıılınmıştır. 'Un. kahve ve petrol gibl 
maddeler bu meyandadır. Bu maddelr 
rin tcvr.ilnde devlt>t makamlanıwı g8k' 
tcrdiği açık kalplilik ve iyi niyet balkı" 
mmn minnet ve §iikranla ~ 
noktalardır. 
• İaşe teskilfltı memleketimi7.de· ~~ 

pek yenidir. Bunun bir metodu biler-• 
tur. çalışma tarzı yenidir. KahY~ 
Unun ve gazın teminde milletçe tecril-

---- be geçirmekteyiz. Tecrübemiz ilerledik• 
• HAŞTARAFI l lNCl SAHİFEDE - çe ihtiyaçlarımızı daha kolay ve ~ 

haberi 
. b --&.... • • __ , 1 pratik usullerle temin edeceğiz. 

. er~ u Sovyet "ım:rının. NllUle- Halk ihtiyaçlarının tecrübe me~11 
rın Lenıngı;adı bu sene alaauyacaklıırı "tüh edil esi b lki a h tı d -
h kk d k. h · le · · ·~· . ı az mem e e a r an,.-

n · ın ıı ı tıı mın rı teyıt ettıgını ve b"l' B" l l ..,-
vaziyet bu ıekilde inldpf ederse Koli- ~ ı .r. oy ~ O maması arzuya .şaY il-
ko ile Neva arasındaki A1mao kuvvet- aır; İaşe teşkı!ll.tı .şu v~ya bu ~~zı şe!u• 
Jerinin vaziyetinin fevkalade müşkilat lermd~n _luıngL'>Ull t~r~ıh edecegın~e 1-
kesbedeccği bildirilmektedir tereddıttır. Bu gibı ışlerde usulun IY__. 

· liği veya kötülüğünden ziyade te\15' 
Moskova, 2 (A.A) - Sovyet iatih- edenin kıymrti rol oynar. _. 

barut dairesinin tebliği : Netckim ilk kahve tevtlinde vaziYP 
Dün gece kıtalarımız bütün cephe kötü idi. Mal biraz bollanınca iş aşttğl 

boyunca düşmanla çarp~mışlardır. yukarı normal bir şekil almıya b~la· 

bir arazı üzerinde yapılan şiddetli ve 
mıudane çnrpışmalıu· neticesinde düş
man adım adım Petrovskoya doğru sü
riılmüştUr. Bu esnada külliyetli kuvvet
ler imha edilmiştir. Nihayet Birinciteş
rin saat 4,30 da Fin kıtalan Petrovskoy 
şehrinin merke-Line girmi§ ve belediye 
dairesine Fin bayrağını çekmiştir. 

Helsinki, 2 (A.A) - Doğu Karelinin 
m rkezi olan Petrovskoyun işgali mü
nasebetiyle Mare.,~l Mannerhaim Fin 
vntanperler birliğinden ve doğu Kareli
nin kurtuluş cemiyetinden t.!brik telg
rafları almıştır. Fin tebliğlerinde Pct
rovskoy bu isimle değil. fakat Aennis
linna Snegaburg ismiyle zikredilmekte
dır. 

Yeni mevsim 

dı ..• 
Simdi un ve petrol mevzuunda sıilan

mnlar işidiliyor. Bıı.kkalların mutlak b: 
hüsnü niyet g5sterıncdiklm ve ha 
eline geçmesi için kendilerine eman~ 
edilen unlıı. razı yedlerine geçirdikleP 
&<iyleniyor. Bu iddialara inanmak ta 
mümkündUr. Mahalleler arasında kil<>'" 
su elli kuruştan gaz. 32 kuruştan un sr 
tıldığına şahit oluyoruz. ~' 

Bunu, bizim bildiğimiz hdar tnesı-" 
mnkamların da bildir.lni hatırlamak 1 .. 
zımdır. Tecrübe noksanından d~0 

~ olsuzlukların tashihine hep beraber iıl"' 
tizar eyleyeceğiz. 

Adnan BtLGE't _,,,. 
;;;;;;; •••••••••••• ..-mı •• ;;;; ••••••••• ·1 
: ANKARA .RA YOSV i . -- . : Kl1GÜNK0 l'KUGKA~ ~ 
:......... ·······••· 

MILLf K. SINEMAS1NOA Y Eni Fılim · 

7.30 Program ve memlekt?t saat aYll~ 
7.33 Müzik pi. 1:45 Ajans haberleri 8 
Müzik pi. 8 30 - 8.45 Evin saati.. 12~ 
Progrom ve memleket saat ayan 12· 
Müzik : Saz eserleri .. l2.45 Ajans ; 
berleri 13.00 .Müzik : FRStl şarkıları .,. 
30 - 14.00 Müzik pl. 18 00 Program ~ 
m~leket snat ayan 18.03 Müzik : '1ıctr 
sazı 18.40 Müzik 19.00 Konuşma ( ~ 
sat saati .. ) 19.15 Müzik 19.30 Memlelc O'" 
saat aynrı ve ajans haberleri 19.fS 5111

1
1 

zik : Klfısik Türk. müıiği programı 20· 1' 
Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Ka~,_ı 
!:arkı ve türküler 21.00 Ziraat tak,,. Jc* 
21.10 Temsil 22.00 Milzik : Rndyo 58 
orkcstrosı 22.30 Memleket saat a~ 
Ajans haberleri borsalar_ 22.45 M~,.. 
Radyo salon orkestrası 22.55 • 23.00 
rınki program ve k~amş .. 

SENENİN İLK TÜRKC'E SÖZL'O ŞAHESERi •kv • • BESTELi YEN SADET.riN KAYNA.K-
US' !Slltl OKUYANLAR: M. Nurettin: Müzeyyen Senar 

BiN BiRiNCi GECE 
(BİN RiR GECE) l\fASAI~LARlNIN SON GECEStNf MUSAVVER 
BU l\1UHTE~EM Fİl.İl\1 Sfı TEl\IA SANATININ BİR UARiKASIDIR

S&ANSLAR : IIER GÜN 3 - 5 - 7 - 9 da- Cumartesi, PAZAR 
11 DE HASLAR.. 

HER GÜN h ... K MA1'1 TEDE ucuz FIAT •• 
A VRJCA Matbuat U. M. l't'IEI\ıLEKET JURNALi No. 1 TÜRKÇE SÖZLtl' 
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Bir Zamanlar Bir 
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--. 
ıımı·,•,•,•,•,•,•111111 Napolyon Vardı! 

Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 
-· 1 8 El -·-· ... ·-·- ... ·- -·-·- --·-· ..... --- ~· 

..._saz orclasa, ber yeni flÜll• Kirerken geçe1a 
ltbae nlsbede bir derece daha azahnı$, zaifle· 

mi$ bvlanayorcla.. 
--~11 --· 

~lirada üç ııün htir~ttan aon:a, Mareşal ise.. Gaskonyalı (Fraıısanın 
~ .;nparator olmak uzere bu tchır- müba!Agacılık ile meşhur halkından) ve 
~ ltearanaazıar ve F rantızlanı mensup sarayın gözdesi idi 
~ tekrar yola çıktı. Soğuk daha •Uzun ve çok ~mcUi bir günden 
~bulun~ordu. C~nler daha k~ sonra, imparatorun maiyetinin evlerden 
~en ~kt~ız anda g':. uzak ve bir ormanda kamp kurması em
' aıJkta dak.li mumkun olmıyabe hu- ~dildi. Her kes bir sürpriz umuı, .. ordu. 
~ ~. rB:ni:ha::k~:d:-J:'1 at r :; S~yyar ?ü..cıman müfrez~l~rinin °nazarı 
~ _,,_ ,_d kalın t tık 1 r -- dikkatim celbetmemek ıçın ateş yakıl· 
hL._.... "'llllllZ e alTUf ı. ar 1:.9 d k edild. B. k ki 1 
i.:"llrı •e mühimmatın havaya atılma- ınası a yasa ı. ır ço ınsc er 
~ iıafUil<la rical edenlerin ruhları .arabalarda, bir kısmı arabaların altında, 

tinde elim rbir tesir yapıyordu. bir kısmı da ısınmak için mütemadiyen 
~ clie, leçen gün gıda ve levaz.ım bakı- dolaşmak il~ geceyi geçirdiler: 
ı.t;d-.ı bir derece daha fakirleşiyorduk. •Ba~a şelınce,. be~ sabahleyın hareket 
ı..a_, 16- bir miktar daha top n ağırlık edecegımıze kani idım. 
.;..IQQe mecbur kalıyorduk. Asker ve •Smolenske kadar ordu çok ıstırap ve 
L.." l.ayvanlannın ölüleri yollar üze· zahmet çekmişti, fakat buradan sonra 
~ dmülmeden bırakılıyordu. Ve bu vaziyet çok daha fenalaştı. Her gün 
~dedikçe aouğun ıiddetl de artı- yol azaldığı halde, biz yerimizde saydı
r~ Etraf bir derece buz tutmuştu: ğırnızı sanıyorduk. Açlık, müthiş bir so
~ huzıar birdenbire eridi yürümek ğuk vardı, yol çok zahmetli idi. Her nk
~ tile; oldu. Bu vaziyette de ~para- şam, asker, hayvan, tCJp ve milh!mmat 
~ bir defa daha elinde kalın b~~ _!>a.~ bir akşamki evvelden duha az oluyordu. 
lıi11ii •~n~ harbiyeııiyle yayan yurudu- İ.şte bu halde Smorgoniye vardık. 

lie to~duk. . •Smorgonj bir şehir değildi köy sin· 
N tcfım~ Orta idi. B~ tehre varabil- yorunun evinden, eski Yunanlıların ma
~ çln Dınyeper nehrı boyunca .uzu~ betlerini andıran şato kabilinden olan 
'r-feyi ytirümek llzımdL Şehn aag evinden ve köylülerin ku1übeler!nden 
'-~ IÖrüyorduk; fakat arada epeyce mtirekkep bir köydU. Bu ki>y belki de 
~ e Yardı. Bazı askerler buz tutmuı yazın .şirin ve güzel bir yerili fakat kı· 
~ ıı.elairden geçmek için çalışırlarken sın tama edilecek bir )'er hl~ değildi ... 
~ lt&A derecede donmamıt olan İ · b" 1 · 
~r ltınldL Generallerin bu tehlikeli K";r~ı;!or ~~y~r~ ınasına ~r eştı. 
~bGıü yasak etmelerine yağ men yi- 'd n •. u aga, ıdmparatokumrun rdaansa-

ll--.ı. ld Ya g· e<:egı ve or unun an sını 

~~d:no s:::ıra Boruof üzerine yü- Napoli kralına bırakacağı söyleniyordu. 
~ "e burada da bir müdd~t istira· ~a::t ~iz. veya dokuza do~ ~tonun 
~ ettilc. H k Bcrezina nehrini bu· onundc iki sevahat arabası gorduk. İm
~ lıt teçec:ii;:'zi muhakkak sanıyor- parator yanında bir kaç kişi olduğu hal· 
~ fa~at gün oldu1'ça ilerlemiş olduğu d: sn~an. çıktı \'e biri~ci ~ra~y~ dilk 
!it t ileri hareket emrini aldık. Gece, do Vısens ılc beraber bındı. İkincı ara
~lerneltte iken ıiddetli top sesleri duy- bnya da b!r kaç yüksek rütbeli kuman
~!!: Jol arkadaşiamızla ancak bir iki dan bindi ve her iki ımıba da fenerleri 
~l~ lconupbiliyorduk. Gece epeyce yanık olduğu halde - köyden uzaklaştı. 
~tdlltten aonra, bir iki kulübeden •İmpnratorun yanında bulunmak, in
~. kltep sefil ve perioan bir köy~ .gel- tiwmın muhn'azası •iı,-in bir sebep teşkil 
~,bnParator bu kulüb~lerde? .bırınde ediyordu; fakat imparator gittik"ien son
~L Borisoftanberı aahilıni ta- ra, her kes kendi oosına mukadderatın 
~ ~~filmiz nehri buradan geçe~e~- hazırladığı hadisat seline knpılmış de. 
C.:.. ~n doğark~n top s~lerl k~ıldL mekti. 
~- her kes gibi. yani hiç te lyı oı. -BtTMEOt-
-~geçirdik. 
~~ aün. 3 tefrlnlevvelde. gün do· Mu·stereL. be"anname 
""' rıehrt geçmek emrini aldık. Neh- .. l'l r 
~~erinde bir köprü vardı: fakatw~e~- ..... İ 
~ ~tın. idi. Pek sağlam degıld.ı. • BASTARArl 1 mC :>.'\.illf<'E1>1'.. • 
~ld~lt ııeneraL lulıçlannı çekmit bır ume gönderilme.sinin lilzum1u oi.duğu
~(lt ltCSprüden geçişin intizamını ~u- nu tetkikle vaz1felendirilmişlerdl. B. 
~~ çalıştılar; köprünün fazla ~gır- Molotofun rcisUği altında toplanan kon
t~da kalmamasına dikkat ettileT. ferans Pazartesi gününden be'l'i durma
'LL~ Uk geçenlerden birisi ben dan içtimalar yapmıştır. Konferans Sov
'-ı~: hkat geçerken köprünün top- yet hükUmetinin Plinde mevcut bütün 
Ilı ~rler1n ağırlığı altında sallandığı· kaynaklan ve aynı zamanda Birleşik 
~ Sonradan nehir üzerine iki Amerika devletleriyle İns?ilterenin is
' I.!> daı.a lturulcluiunu duydum, fakat tihsal kabillyetlnJ tetkik etmiştir. Sov-

•l:l:oovırı. bir teY görmedim. yet askeri ve sivil makamlarının iııte-
~""Qlldan sonra, nehr!n sol :sahilinde dikleri hemen biltUn malzemenin Sov
~~ btiyUk bir ormandan geçtik... yetler hükümetl emrine verilmesi şim
~~ benoı buz azdı. Yollar ~mur ve di kararlaştınlm11 bulunmaktadır. Sov
~ halinde idi. Toplan geçirebtl- yetler Birliği de İngiltere ve Birleşik' 
~ ~ yollara ağaç dallan d5şemek AmM"ikaya acele ihtiyaçtan olan bilyilk 
""-"" ltJdi... Burada nakliyat çok gil.. mikdarda iptida! maddeler vermekte
~ ıa .. lb atlann her adımda dtbtilk· dir. Nakil kolaylıkları meselesi derin bir 
~ ~a ~mura battıklan görülüyordu. şekilde tetkik edilmiş ve blitün istika
~ eonra yol biraz daha iyi bir metlerden nakliyatı kolaylaştırmak için 
' aldı. Vardığımız dere Uzer!nde bt- planlar hazırlanmıştır 
~ ~k saat mesafe aralıkla üç köp- · B. Stalln Sovyetler Birliğine gönderi
~ı. Bu köprllleri Rusların. ne için len bol mikdarda makine, ilet ve harp 
~ lrıı.._ ettnediklerine hayret ettik; fakat mühimmatı için Birl~ik Amerika dev
't ıi:"P"Ulerin aittrlıklanmıza göre tami- !etlerine ve lngiltereye teşekkürlerini 
~ ~l'tıdı. Bu tamir devam ettikce ordu blldirmek hususunda Mister Hariman ve 
~~- intizarrunzlık ve kargaşalık da· Lord Bib .. erburga salahiyet vermiştir. 
"'-. ""711Ue arttı. Bu halde bir taarruza Yardım çok mühim olmuş ve derhal 
111~1\ ve a~rlıklanmızdan b!r kısmı- Sovyet kuvvetlerinin müdafaalarını ve 
.~ '- be k miltecavüz ordulara karcı şiddetli hU-,A_,- p;ay tti • . 7 

~~~ler ~ktan beri bUyük bir mah- cumlardn bulunmasını mtirnkiln kılmış-
-.:;.~ "e ıstırap içinde idiler, vakıa tır. 
tt.l'~?"a\"a girerken asker ayni ıstırabı Birleşik Amerika ve İngiltere adına 
'"Jl\ışt d l · k 1 söz söyleyen Mister Hariman ve Lord 

~ı~ er i; fakat ümit en ın mamıs Biverburg Sovyetler Birli~inden mem
~ rinde hrıta bir şeyler vardı .Fakat 

~o/atol 'un nutlnı 
- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE • 

milletleri kanlı bir surette boyunduruk 
altına ~a1tta, ecnebt topraklannı gay
ri meşru bir şekilde ilhak etmektedir. 

B. Molotof, Mister Ruzvelt ve Mister 
Çörçile minnettarlığını bildirdikten ve 
onları cumanın en büyük devlet adam
Jan• diye tavsif ettikten sonra nutkuna 
şöyle devam etmiştir: 

- «Şunu bilhassa tebarüz ettirmek 
Jhımdır ki Faşlzrnlıı ezilmesi lUzumunu, 
Nui ve Faşist Almanya ile yalnız harp
te olan İngiltere deği!. Amerika da kav
ramıştır. Birleşik Amerika devletleri bu 
maksatla pek milhim maddt kaynakla
rını Sovyetler Birli~ yardım husu
sunda kullanmak lüzumunu kabul et
miştir. Birleşik Amerika - İngiltere 
Sövyetl(!l" Birliği gibi bUyük devletler 
grubunun birleştirilmesi, Hitlercilerin 
cephenin bu veya şu bölgesinde kazan
aıkları muvakkat zaferlere rağmen, bi
zim nihat zafere ulaşacağımızı katiyen 
ispat eden delildir Sovyet Rusyaya tay
yare, tank ve ham madde sevkiyatı art
tırılacaktır. Bu suretle Hitlerci haydut 
~ürülerinin ümitleri boşa çıkmış olur. 

Hitlerin teahhütleri hilMına olarak 
büyük Demokrasilerin tarihi vazifeleri
ne kal'§ı gelmesi onların birleşmesini 
takviyeden başka bir şey yapmamıshr. 
Dostlarımız, Sovyet Birliğinin şimdiki 
halde mücsdelenin bütün yükünil üze
rine aldığını kabul etmişlerdir. lkinci 
zulüm yılı başlarken. Hitler Fransayı. 
Sovyctler Birliğine karşı bir üs olarak 
yeni maceralara sürüklemek istediği 
Bulgaristaıiı ve biitiln Avrupayı ~lde 
etmek için ne kadar gayret sarfoderse 
etsin, Faşistler harbe devam için kMi 
kaynakları bulamıyacaklardır. Moskova 
konferansı, milletleri boyunduruk al
tında tutan Hitlerin imhası yolunda şan. 
h yardımiyle tarlhi bir hAdise olacak
tır.> 

B. Molotof sözlerine şöyle devam et
miştir: 

Hitler bu kadar muazzam bir hüku
metler ittifakına şimdiye kadar çarpma
mıştır. Ve bu azminde bir mukabil dar
be)•e maruz kalmak Iırsatını bulmam~ 
tır. Hiç şüphe etmiyoruz ki Hitlere kar
şı açılan cephe günden güne kuvvetle
necek ve bu cepheyi tahrip edebilecek 

Borsa 
CzCM 

854 Uztım tanm 
543 F. Solari 
208 N. ÜzUmcll 
177 M. Beşikçi 
145 İnan şirketi 
138 Şükril Otur 
103 Millet Pazan 
92 s. Erkin 
35 Riza ihracat 
5 M. İzmir 
5 Abdullah Kayda 

2305 Yektln 
65211 Eski yeldbı 
67_516 Umum! yekOn 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

INcht 
219 S. Süleymanovic; 
215 M. İzmir oğlu 
165 Tanm (Eski mal) 
79 $.Remzi 
67 H. Sikol 
41 U. Akmsar 
30 M. j. Taranto 
15 j. Kohen 
12 A. Çelik Kaptan 

833 YekQn 
40619 Eski yek<ın ' 
41452 Umumt vekön 

ZAHfBE 
50 Ton Susam 
30 B. P4ınuk 

43 
41 25 
41 25 
41 50 
45 50 
41 '15 
41 
40 
48 
43 
41 

15 
13 50 
7 50 

14 
14 '15 
18 
22 
15 
14 

39 

tZMtR BELEDiYESiNDEN ı 

50 
42 75 
48 
47 50 
48 
45 50 
48 50 
44 
49 25 
43 
41 

40 50 
41 50 
43 50 
47 50 
52 

19 
17 50 

'1 50 
16 50 
14 '15 
18 
22 
15 
20 

40 50 
'15 

- MUnhal bulunan ~lediye u.bıta 
memurluklan için 7110/941 günU mü
saba kaimtihanı yapılacaktır. 

Orta mektep veya muadili derece tah
sil görmUş ve askerliğini yapmı~ bulu
nan isteklilerin tahsil ve askerlik vesi· 
kalarlyle birlikte imtihan gUntl u.bıta 
mUdUrlilğUne mUraeaatlan. 

1, 3, 6 . 4068 (2141) 
.... 

Birin~ sınıf tnDtf'hassn Doktor 

DenllP All Kam~ofla 
Cilt ve Tenasül hastalıklan ve 
ELEKTRiK TlmA vtı.ERt 

mrint"i Beyler Sokatı No. 55.. hmiT 
ftlhamra Sineması arbsnda sabah· 
tan akşama kadar bastalannı kabul 
eder .. 

TEU~FON : M79 (4'9) 

bir devlet bulunarrııyacaktır. Biz en şid
detli darbelere tahammül ediyoruz. Fa
kat bunu büliın dünya milletleri yavaş 
yavaş anlamli bulunuyorlar. irademiz 
kırılmamış, kuvvetlenmiştir. Ordumuz 
mukavemete devam ediyor ve harbi ka
zanacak büyük ve ezici bir kuvvet ola- & 

rak kalncakt.ır. Harp idaremizin ve hür- ~-----• su , 
rlyeti seven milletlerin düşmana galip tZMtR SULH HUKUK MAfIKEME. 
geleceği hakkındaki imanımızın sarsıl- StNDEN: 

SATIŞ !LANI maz olduğunu Sovyetler Birliği ve mil
letleri namına İngiliz ve Amerikan mU
m~llerine beyan ederim. 

~oı:ıı:ıı:ıcı:ıı:ı~ 

Kiralık Yalı 1 
İzmir İnlinfl eatWesl Köpril mevki- ~ 

inde tramvay caddesinde 87 4 Oluna- ~ 
rada müstakil yedi odab bir salon 
yağb boyah odalar o)'mah alafran~ 
hamam çiff tuvalet, elektnK, hava 
'8ZJ geniş tarasa denize kuşa mil· 
kemmel bahçe deniz b&nyosu ve tek
mil konfuriyle eşyalı ve eu'8SI\ bir 
yah kiralıktır. İçindekilere miiraca- ~ 
at.. 1- 3 
~·-.~~·~~ 

DfPLOMALI BtR MADEN MO· 
HENDtSl ARANIY0R: 
Muğlanın Köyceğlz kazasında Bezke

.se köyünde mldencl Cemal Hünal ve 
ortaklan krom mAdt!!l ocaklarında ça· 
lışmak üzere diplomalı bir mAden mU
hendisine ihtiyaç vardır. Mühendisin 
Tilrk tebaası olmll!ı prttır. 

Şeraiti öJ:enmek isteyenlerin Mu~la
da Bezkese krom mldeni mesul müdil
rU Cemal HUnala mUracaatlan illn olu-
nur. (2160) 

lZMtR stcn..t TtCARET MEMUR
LUôUNDAN: 

MiUıt Şenyüzlil ticaret Unvaniyle tz
mirde Osmaniye caddesinde 54 numa
ralı mağazada toptan ve perakende ma
nifatura ve yerli mallan ticaretiyle İ}
tigal eden Mitat Seny.ilzlünün işbu ti
<'aret Unvanı ticaıt-t kanunu hükümle
rine göre sicilin 4029 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği i.lAn olunur. 

4111 (2155) 

Hüseyin, Tevfik ve Hlil~nin §&yian 
mutasarrıf olduklan Sellihattin oğlu 
mahallesinin Hacı Ali sokağında kain 
47 sayılı hane mahlemece verilen izalei 
şuyu kanınna istinaden 3111/941 Pa
urtesi günü saat 15 te İzmir sulh hukuk 
mahkemesinde .. bfı yapW.C.ktır. Bu 
ıırttmnada tahmin olunan bedel 300 li
ranın yUzd~ yetmi§ beşi verildiği tak
dirde talibine ihalesi yapılacak aksi tak
dirde satış on gün daha uzatılarak 2 n
ci arttırması 13/11/941 Perşembe günü 
saat 15 te yine dairemizde yapılacak· 
tır. Daha fazla malO.mat almak isteyen
ler ve gayri menkul üzerinde bak tale
binde bulunanlar ellerind~ki resmt ve
saik ile birlikte dairemizin 941/790 sa
yılı dosyasına mUracaatlan lüzumu ilin 
olunur. 4127 (2158) 

lZMtR StCtLt TİCARET ~ 
LUCUNDAN: 

Mustafa Onur ticaret Unvanlyle tz
mirde Osmaniye caddesinde 60 numara
iı mağazada toptan ve perakende ola
rak manifatura ve yerli malları ticare
tiyle iştigal eden Mustafa Onurun işbu 
ticaret Unvanı ticaret kanunu hükUm
lerine göre sicilin 4030 numarasına O. 
yıt ve tescil edildiği Uhı olunur. 

4112 (2156) 

r~~~~~~ 

~ l>AHh.fYJt; MÜTEHASSISI 
{ MUA VENEHANE : İkinci Beyler 
~ ıokak No. 25 
I TELEFON 3956 .. 
,.~......._~ ................. -~\( \. 'i tıe Umit. ne de bir şev kalmamı$- leketlerinin harp fıleti istihsallerini ge

~ ~luk, mUthis bir soğuk, yiye· niş mikyasta arttıran bUyUk mikdarda -----------------------------
~ dihu.·Yacı askerin bütün ceı;aret ve Rus iptidai maddt:leri aldıklarını bildir- A b • t 

..,, l mişlerdir. Her iki murahhas da konfe- m ar ) n ş a a 1 .... kınyordu. Ask~rler birer can ı f 
ransın bariz vas mı teşkil eden ve re-

•lth-_en başka bir şey de~ildilcr. kor teşkil edecek bir süratle anlaşmayı 
~'llbtratorun yerleşmis olduğu ve k 1 o • • •• •• T 
~~rdan baska bir şey olmıyan ko- ~~~~:. ılan samimi havayı belirt- zmır ıncır ve uzum arım satış 
ı._ lı.; tl'ine ~eJd=ğimiz vakit. saray na7.ı· Mister Haı-iman ve Lord Biverburg ' 

~~~torun ~vasın:ı mahsus ara~a: B. Stallnin daima anlayış işbirliği ve kooperatifleri birliainden: S tbir kL<ımmın vakılmas:ı emrını tesanüt zıhnıyeti göstedigfnl bilhassa ""' 
ı._ ld ll'lnaratorun kitap sandıklan da belirtın işlerdr. tki murnhhss, konferan
'4' 

1
' RiUıolardan bazılannı almak sa salahiyC'ttar bir tarzda riyase1inden 

inşaat mnhalli bedeli 

.~tılerin bu harek"'tı" mC'ncdildi. t la M 1 f b" 1 1 ı:ıu " co yı B. o oto a ve iş ır iğinden do a-
~,,~ ııu takıp eden günlerde, imparator yı bütün Sovyet mUmessiılerine teşek
:'.'ti ~ d' seli ve dayalı b'r satoya yer· kür etmişlerdir. 
~ ~ Urada bay Gu.rgut maresal Ne- Moskova, 2 (A.A) - Moskova kon
,:t'll~ berini getirdi: imparator bu ha· fernnsı dün toplantısını bitirdikten son
~ 0 kadar sevindi lci bir bölük ku- ra Sovyetler Birliği, İngiltere ve Birle
~ "e~ı olan Gurguta koloncl rütbesi- şik Amerika hükümctlerinin şu karar 
~ ·~ir ~~- kş w• metni neşredilmiştir. 
~ ı,.~lt ~~m imparator n am yemegı- cNazi zulrnunun tahribinden sonra 
11~1 ~li en rnareşal Besicr'i yanına ka- kurulacak sulh, bütün dU:ıya milletleri 
~ .~tı/nıparator mnreşah askerin ha· ıçin kendi arazileri dahilinde korku ve 
~ ..fke ~öndermişti. Napolyon ma· ıhtiyaç şartları altında bulunmadan 
~ ~~~orun.ce : • emniyet dahilinde yaşamayı mümkün 
~ 1tııı:17rlerım iht:yncı olan şeyi.ere ma · kılacaktır.> 
~!l&.:rler? İyi midirler?• Diye sordu. 
~~hı.s: da : •- Çok iyidirler. :sir! .. • 
\~~lar ateş üzerindedir. Bunlar 
'-! -,IQ- tavuklar. koyun butlan. kuzu
~~- ~iye cevap verdi.. F;ğer mare
~ ~~t"ti gözlerlvle görmüş olsavdı. 
~ ~ tı ki askerlerin yiyecek pek aı 
;"Ttı ~•rdı, çoğu so~uk almış, hepsi 
~ w'll:Un idi ve mikd&rlan da adanı 
1 ~lrnı tı Askerin hepsi de düsün

~eşeyı çoktan unutmuşlardı. 

İZMlR sıcıu T1CARET l\'1EMUR
LUGUNDAN: 

İzmirde Odun pazarında Şerbetçiler 
çarşısında 13 numaralı mağazada mani
ıeıtura ticaretiyle iştigal eden Nihat Er
~umun terki ticaret ettiğine mütedair 
beyannamesi ticnret kanunu hükümle
rine göre sicilin 4032 numarasına kayıt 
ve tescil edilmiş olmakla esas kaydı ter
kın kılındığı ilan olunqr. 

S:ıruhanlı 
Nazilli ( lslôh 
~tasyonu) 

Nevi 

Ambar 

Keşif 

T.L. 13.447.26 
11.601.98 

Muvakkat teminatı 

T. L 1.008.75 
670.15 

Yukarıda yazılı inşaatın açık ksiltmesi l 5/l0/941 çarıamba günü saat 16 
da Birlığimiz merkezinde yapılacaktır. Proje, keşif ve ıartnamelerini görmek 
istiynlerin Birliğimize müracaatları. 3, 8, 12 4129 (2154) 

----
Elinde her ~e$it yapak ve yün bulunanların 

nazarı d·kkatine 
Milli korunma kanunu mucibince elinde yapağı bulunan her p.hıs bu yapa

ğıları bir beyanname ile bildirmeğe mecbur tutulmuştur. 
2/ 10/ 1941 tarihinden itibaren on gün içinde elinde yapağı olan her ıahıs 

Ziraat Bankasına müracaatla bu husustaki koordinasyon heyeti karannı oku
yup beyannamesini usulü dairesinde verecektir. Ziraat Bankası olmıyan ka
zalarda bulunan yapağı sahiplerinin kaza kaymakamlığına baı Tiırmaları la
zımdır. 

Zamanında beyanname vermiyenler kanuna aykın hareketlerinden dolayı 
ceza görürler. Yapağılara hükümetçe el konmuş olduğundan ve bunları para
Şıru vererek altnıı.ğa Sümer Bank memur edilmiş bulunduğundan beyannamesi 
verilmiş olan yapağılaıın Sümer Bank·ın mübayaa memurlanndan başkasına 
aatılması knrar hükümleri dairesinde yasakhr. 

Ziraat Bankası memuruna gidiniz, kararnamyi okuyunuz, izahat alınız. 
Elinizdeki yapıığıların cinsini. miktarını, durumunu, ( 1 O) gün zarfında beyan-
ume ile Ziraat Bankasına bildiriniz. 4131 (215 4) 

::W:ı:&-

iZMtR DBPTERDARLICINDAN : 
1 - HültOmet konağı ittialindeld Adliye binama yapılacak tamirat 

açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen kctif bedeli 1491 lira 4 kunıttur. 
3 - Muvakkat teminat 111 lira 83 kuruıtur. Bu teminat ihaleyi müteakip 

kat'i teminata iblai edilecektir. 
4 - ihale 13 / fO /941 pazartesi günü aaat on dörtte Deherdarlık blnatt 

yanındaki Milli Emlik müzayede salonunda icra edilecektir. 
5 - Talipler ketifname ve f&rtnameleri MWt Emlak mlidürlüiOncle ıCS

rebilirler, 
6- Münakaaaya ittirak edecek olanlar Nafia müdürlüğünden alacal<lan 

veaaild komhyana ibraz etmeie mecburdurlar. 4024 (2153) 

Toprak mahsallerl Ollsl tzmir eabesl Mtidtl· 
rlyetlnden : 

lzmirde un deilrmenlerlnde teraküm eden ve kese klğıdı imallthaneleri
le ba)'T&ft yemleri için elveritli bulunan 4000 kilo mlktannda döküntft unlar 
aleni müzayede ile satıp çıkanlmıştır. Alıcı olanlann 9 tqrlnievvel 941 tari
hine müaadif pel'ffll1lbe ııünü saat 17 de Atatürk caddeslbde 220 numarab 
müdüriyet binasında hazır bulunmalan ilan olunur. 

................... 3, 4, 5 4109 (2-'S7) 

T. iş Bankası 
K~ ralll'PJıf hesapları 1941 lfıPandye planı 

KESIDELEB: 4 Şubat. Z Mayıs, t Aiustos. 3 ikinciteşria tariblerinde ya 

IHI iKRAMİYELERi 
1 Met ZOGO Urahk - 2000 Lin 
1 adet 1800 liralık - 3009 Linı 
2 adet 750 llraJık - 1500 Lira 
4 adet 5'0 Urabk - ZOOO Lira 
8 adet !50 liralık - 2000 Lira 

35 Het 100 liralık - 3500 Un 
88 eclet 58 llraJık - 4000 Lira 

300 adet ZO linlık - 6000 Ura 
Türldve IS BANKASfna para yatumakla yalnn para biriktiımie n W. 
a1mıs olma. a.vni amanda talliniri de deaemis olanum.. 

T. C. Ziraat BankaSı 
Kımıııq tCll'ild : 1888 

Sermayesi : 100.000.0on Ttirk lirası.. 
•ube ve ajan adedi : 2'2 

Z1nıl ve ticari her Devi 8-b muameleleri 

PARA BOltKTlRENLERE 28JJOO r.tR& 
tKRAMttE VERECEK 

Ztraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplarmda •as (50) 
l1ruı buJnnanlanı aeoede 4 defa çıektlecek kur'a ile aşağıdaki plloa göre lk· 
ramiye dajıblacaktu : 

' Adet 1.000 Llrahk 4.000 Lln 
• • 500 • 2.000 • 
t • 2!Wt • LOOO • 

fO ı 100 • 1.000 • 
100 • 51 • 5.000 • 
120 • .. • ,.800 • 
160 • 20 • s~ , 
DİKKAT: HesaplanndaJd paralar bir sene içinde 50 lJndan 8PAı d~ 

yenlere ikramiye çıktı~ takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
(Kur'alar tenede 4 deta, l l Hazıran 11 E.ylW. 1' Birincikilnun 1' Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 

İZMİRDE ~ŞEKERCİ ( ALİ GALİP ) .. 
Nefis l.OIWMLARINI oe ŞEKER.r.EllBLEIUXt 

lael' yepde dalma GNYına.. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ali Galip Şekerleme fabrikası . 
TOrldyenin n bftt8n Balbnlann en asri ve en munbam $ekıtfleme fab
rikasıdır. Mamullb temiz ve nerls ınw..w. iptidaiye Ue fenni bir smette 
ve esrf makinelerle imal edilmektedir.. Tl5ls TA.abd : l t t l 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOPl'AN SATIŞ YERİ : İzminle Gthelyurd San Sokak No. !4- Fabrika. 
PEltAKENDE SATIŞ MAtAZALABI: lzmirde ŞekettUer ~ No. H -11 

ve Hükümct karşlwnda Sevim pastahanesl-

Jaaaaaa aıaıaaaaaaaı:ıaaı:ıı:ıaaaaaaaı:ıaı:ıaaaaı:ıaaalı=ıaaaaaaaa aııaaaı:ı 

ısrANBVL BELEDiYESiNDEN: 
Üsküdar meydanında yaptınlacalc mozayik parite kaldınm lnpah kapalı 

zarf usuliüle eksiltmeye konulmuıtur. Keşif bedeli 59931 lira 56 kuruş •e 
ille teminatı 4246 Ira 58 kuruotur. Mukavele eksiltme bayındırlık işleri ge
nel hususi ve fenni oartnameleri proje keşi( hulôsasiyle buna mütcferri 'diğer 
evrak 300 lcunıt mukabilinde vilayet nafia müdürlüğünden alınacakttt. 

fhale 14/ 10/941 salı günü saat 15 te daimi encümende yapılacdkUr. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 6 gÜn n-

vel vilaye nafia müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve 941 yı
lına ait ticaret odası vesikalariyle imzalı şartname ve kanunen ibrazı lizım
gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifntı çevresjnde hazırlaya
caldarı teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene ver-• 
mcleri lazımdır. 29 3 7 1 1 39 79 ( 2 125) 

kı vmetli he<:Ji vemiz lzmirden gidecek 

Eczacı 1' em al K. Aktaşın 
Esansları oiacaktrt' Kolonya ve 

Altın ruva Dalya 
Bahar çiçeği 
Yasemin 
Gönül Amerb 
Zümrüd damlası 

le)'lak 
Limon çiçeği 
Son hatıra 
Ful ya Menelııe 

941 Kolonyası 

Depo: Hilal Eczanesi 
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Şark ceplt.esinde yeni b:r ham e 
• 

hazırlı~ı hissi uyanmaktadır 
uK aratn 11e uBirinci te~r in~> Souyet muharebe 

gemilerinin battığı haber veriliyor 
Ifocl,ro gazetesine göre, resmi tebl:ğler bir taarruz ynpmışlar, garları, garajları, 

ve vabnncı knynnklar tarafından askeri motörlii vasıtnları ve depoları usıl hedef 
harekfit ~-u suretle hlilfısa edilmektedir: ittihaz cbni.şlerd!r. 'I'rablustn çıkan yan

Sovyel tebliğinde harekata dair önem- gmlarm 150 kilometreden görUldtiğü, 
lı bir sey \·oktur. Alman tebliği de yeni hasarın pek milhim oldu:'_.ru Londrad;uı 
bır ŞC'Y vermiyor. bildiriliyor. 

GenC'l olnrak yeni biı- hamle hazırlık- Şimdi Afrikn cephesi ıle Trabhıs ara-
ları \'ardır, diyebil!riz. Fakat ne vnkit sında uzun bir yol vardır. Cepheye mık
\'C nereye? .. Eğer tebliğlerde biraz taf- liyntın büyük bir kısır.mı kamyonlnrhı 
silfıt olsaydı bu yeni hareket ve hamle \'C çölden geç:lerck bu yoldan yapılmak
hakkındn da bir tahmin miimkün olabi- tadır. Kamyonların nakliyattaki büyük 
Jirdi.. hizmet \'C faaliyetini kırmak için İngi-

Cephclc.rdcki hava hareketlerine gc- Ji;ı·Jcr hava taarruzlarını bilhassa İtalyan 
lince, şark cephesinin yine ş!mal kısmın- ikmal işlerini bozmağa hasrct!Dişlerdir. 
da faila bir hava faaliyeti oluyor.. Al- Güvcn!Jir bir kaynaktan Almaıı resmi 
manlar dün de buralarda mfıhim hedef- istihbarat ajansına bildirilen bir haber
lere taarruz etmişlerdir. Fakat diğer de ıMaı·nh ve •Birinci teşrin• Rus mu
ccphelcrde hnreknt hakkında rnnlumat hruebe gemilerinin Lcningrad önünde 
vermemişlerdir. batmış oldukları bildiricyor. Sovyetler 

Alman bava kuvvetlerinin İngiltere bu Mdisenin ehemmiyetini dü.şiirmek 
rızerindeki faaliyeti az olmakla beraber, için Almanların hafif Köln kruvazörlinü 
İngilizlerin Almanyanın batı güney kıs- babrdıldanm bildirmişlerdir ve Ruslar, 
mında faaliyeti büyük olmuştur.. BerJin bu iki muharebe gem!sinin battıkL:ırın: 
bu tanrruzlarda hasarın az olduğunu id- el5n kabul etmemekte ve bunların Lc
cfüı etmektedir. ningrad müdafaa işlerine yardımda de· 

İngilizler, Afrikada T.rablusgarbe ağıı· vam ettiklerini söylemektedirler. 
~acıı:ıacıı:ıaacıocıoaa:~~..-oo-~..co"'~ 

lneiliz 
•••••••••••••••••• 

Tavvarel~ri 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kale ve O&tand dok
larına taarruz etti 

-0---

Alman hava kuvvetleri 
de İngiltere üzerinde 

göründü •• 
Londra, 2 (AA) - Hava nezaretinin 

tebliği : DUn hnvn şartları do1ayısiylc 
bava faaliyeti mahddt olmuştur. Bir ki.i

·çük teşekkülilmüz Stutgardda ve Al
ın:ınyarun batısında ve cenup batısında 
bazı hedefleri bombalamıştır. 

Kale, Buloğn ve Oştand doklarına da 
bombalar atılmış iki düşman a\'CJSI dü
liirlllmüştür. 

Gece, sahil bataryalarıın1z bir dü.ş
nuın gemisine taarruz etmişler ve .genu
de yangın çıkarmışlardır. Bir tayyarc
miz dönmemiştir. 

Bcrlln, 2 (A.A) - Ahnruı resmi teb
liği : Hava kuvvetlerim.iz, fngilterenin 
doğu ve cenup sahillerinde bulunan as
keri tesisata ve milteaddit tayyare mey
danlarına çok tesirli hava hücumlar• 
yapmışlıırdır. · 

Alman karakol gemileri geceleyin bh

J Suriveden Kaf
kaslara kadar 

--<>-

Mihvere karsı kurıılan 
.> 

cephenin planları 
hazırlandı 

Londra, 2 (A.A) - General Vavel ile 
Sovyet general ve komiserleri Bağdat 
ve Tahran görüşmelerinde Suriyeden 
Kafkaslnra doğru mihveri! karşı kuru
lan cephenin kuvvetlendirilmesi iç.in ha
zırlanan planların tefcrrüatım t.esbit et
mislerdir. 

Vavel, iaşe üssil olmak itibariyle 
ehenımiycti nrtan Hind!:,i.an teşkiUHını 
tamamlıyacaktır. Halen Hindi.standa 
modern harbin icap ettirdiği her türlü 
teçhizata malik bir milyon asker bu
lunmaktndır. 

-------
Lord lı.alif aks 

Nev vorkta gazeteci
lere be yonatta 

bulundu 
kafilemize yaklaşmak tesehbüsünde bu- uRuslarm taarruza 
Junan İngiliz hUcumbotlanna taarruz 
etmişlerdir. Bir hUcumbotu topçumuz ıe~eC:ekJeri ift 
tarafından bat.ırıLnış, diğer bir hucum yaklaşıyor .. » 
botu da ağır hasarata uğratılmıştır. Nevyork, 2 (A.A) - Dün ak.şaın bu-

İngiliz bombardıman tayyareleri dün raya gelen İngiliz büyük elçisi Lord Ha
gece Almanyanın cenup batısında muh- Hfaks gazetecilere aşağıdaki beyanatta 
telif yerlere gelişi güzel infilıik ve yan- bulunmuştur : · 
eın bombalan atmışlardır. •Şimdiye kadar Sovyetler birliğine 

~~iliz iaşe gemilerine karşı. ya~Hlan yapılan yardımların hacmi e!kA.rı umu
tesirh mUcadelede ~man ~yesı ve miyeyi hayrette bırakacak kadar mU
hava kuvv~tleri eyl~ ayı ıc;ınde ~an himdir. Çok mikdarda emtea, iptidai 
683400 tonilıtoluk duşman g~sı ~- maddeler ve harp malzemesi Rusyaya 
fırmışlardır. Bunlardan 452 hm tonua- gönderilmiş veya gitmek Uzere bulun-
toyu Alman denizaltılan batırmı~. maktadır. 

ı:ondra, 2 (A.A) - EylUl. ayı içınde AŞ:kar olan şey Rusyaya sizin ve bi-
lngıl~ hav~ kuvve~eri 196 düşman tay- tlm elimizden gelen her yardımı en bü
yaresı t8:11rıp . etmışler ve 20~ tayyare yük süratle yapmamız }Azım geldiğidir.• 
kaybctmı.şlerdır. Brltanya denız kuv- Büyük elçi Vaşingtona hareket etmiş
vetleri de ka.~bcttikleri üç ~yy?.r~~e tir. B. Ruzveltle görüşeceğini ümit et
m~knbll 16 duşman tayy?resı duş:ır- mektedir. 
muşlerdir. Bu su~tle mıhver zny:atı Nevyork, 2 (A.A) _ Nevyork Post 
212 ta~areye balıg olmuştur. . ..• gazetesi yazıyor : 

Berlm. 2 (A.A) - D. N. B. nın ogren- Amerika Rusyaya yardımın arttınla-
diğine ~?re İngiliz bombardıman tayya- cağını. §imd:den vadetmiştir. Yapılan 
~eleı:1 diln gece batı ~~nu}? Almany~ son iki nnket efldlrı wnumiyenin Uçte 
Uzcrınde uçmuş ve gelışı guzel cbemmı- "ki · b •"-aft ld ;....,~ g·· .... ~..-m;.,,_ 

k bo b 
ı sı unn wu ar o u6 .... u o:: .. .<: •• __,.. 

yelc;iz hasar yapan pe az m a ntmış- tir. 

br. . Ynrd•m bahsinde bütün rekorları kır-
Loodra, 2 (A.A) - Har_!>ıye .nczareU mak zamanı ya şimdidir, yahut ta hiç 

pnr1amento mUste~arı hUkümetm Fran- bir zaman ... 
sa ve Bekika seforleri baklanda g~ı:cral Londra, 2 (A:A) - Royterin askeri 
Lord Cortun telgrafını bu ay ıçınde muhabiri geifCral Sir Robert Gork ya
neşre karar verdiğini bildirmiştiT. 

----
Cinliler 
-0--

Jaooolara ağır bir 
darbe indirdiler 

Çunking, 2 (A.A) - Çinliler Şang 
Şanın şimal doğusundaki muharebeler
d ezicJ bir muvaffakıyet kazandıklarını 
ve 50.000 japon llSkcrini çelik çenber 
içine aldıklarını ve diğer bir taarruzda 
da 2000 japonu öldürdükl~rini, 30 tank 
tahrip ett~klerini bildiriyorlar. 

----
Jranda rnathuat b.on

trolü kat ktı 
Londra, 2 (AA) - lrandaki ilk 15-

lfilınt olarak ynpılan hareket matbuat 
kor11ro t:niin ilg. sıdır.. Son günlerde 
ndli bıızı ıslfılıntın da yapliması beklen
mektedir. 

Şimdiye kndııı cshi Ş.ıh . adliye işle· 
nni biuat kontrol etmekte idi. 

DiğC'r komisyonfar ise eski Şahın gns
bct.ti~ı malikaneleri sahiplerine inde et
mek h\&susundaki tetkiklerine devam et
mektedirler. 

zıyor : 
Askerl balomdan havada ve denizde 

elde ettiğimiz üstünlük ne kadar büyUk 
olursa nihat uif ere o kadar yaklaşmt~ 
oluruz, Müdafaa ve ricat muvakkat ha
reketlerdir. Zafer ancak taarruzla elde 
edilir. 

Rusların müdafaadan taarruza geçe
cekleri An yaklaşmaktadır. 

Libyada Nazilere karşı büyük mey
dan muharebesi vermek fırsatı da bulu
nabilir. 

-------
cektir. 

Tank imali ~in 

Bukinf!am sara vının 
demır parmaklığı 

cıkarıldı 
Londra, 2 (A A) - Tank ve diğer si

lfıhlnrm yapılmasında kullanılmak Ü1.c
re Kralın ikametgah1 olan Rukingam sa
rayından 20 ton l~dar parmaklık demiri 
toplanmıştır. Tnhmin edildiğine göre 1ıı
giliz milletine yapılan hitap üzerine 
muhtelif y<>rl<.'rden bir çok toplanacak 
demir parmaklık ve diğer 3emir madde
ler yarun milyon ton demir temin ede-

İl' ASİ V A.ZİYET 

an, ;~t·~n kay
naklarını rı~~il

tere emr·ne 
bıraktı 
--<>---

Üçler konferansının 
ve dif;i kararlar çok 

mühllndir .. 
Radyo gazetesine göre Mo:,koYadn 

lop1nnmış olan üçlü konferansın çalış
malrın nihayet bulmuştur. Rusyaya yar
dım yl:tiştirilmesi için, Çörç:l - Ruzvclt 
mül:ıı·atında kararlaştırılan bu konfe
rans ıki ayda hazırlanabildiği halde ınü
oZakerelcrini iki günde bitirm!ştir.. Bu 
suretle kayh<'dilen zaman telfıfi edi1miş
tir. 

?>.fo~kovadan verilen. haberlere göre 
Stnlin de yakından konferans müzake
rderinc ilgi ,giistcrınişt!r. 

Konferans münasebetiyle neşredilen 
resmi tebliğler, müzakerelerin iyi neti
celere vardığını ve Rusların Naz.ilerin 
yıkılmasına kadar mukavemete devam 
edeceğini anlatmıştır. 

İngiliz ve Amer!kan baş murahhasla
rının müşterek tebliğinde de Rusyanın 
harp için ihtiyacı olan bütiin harp mal
zemesinin verileceğinden bahsedilmiş ve 
Rın;ya da bol ve milhim mikdnrda ipti
dai maddeler verecektir. 

Konlernns, üç hükümetin şu karan 
verdiğini göstermiştir : .Nazi zulmünün 
ortadan kaldırılmasından sonra kuru
lacak barış, bi.ittin cihan için emniyet 
altında yaşamağı temin edecektir.• 

Bu suretle konferansa bir nümayiş 
siisü verilmektedir. Molotofun kapanış 
nutku bu manzarayı daha ziyade ver
miştir. Molotof ezcümle demiştir ki : 

·Milletlerin istiklallerinin tehdidine 
karşı harbi devam ett!rmek için bütün 
kuvvetler bir c]de toplanmJş bulunmak
tadır. Bu knrar ve vaziyet önünde Al
manyanın büttin planları suya dii.şmüş-
tilr .. • -

Ve, m\icadelede yalnız Rusyayı değil, 
bütün milletlerin kurtuluşunu icrtihcla{ 
eden milznkercler hakkında Molotof ne
ticenin zaferle nihayet bulaca[,rını kat'i 
olarak umduğunu söylemiştir. 

Nakliyat meselesi üzerinde de karnr
lnr verilm!şt.ir. Faltl!t bu meselenin tat
bikntı karar vermek kadar basit ve ko
lny bir mesele değildir. Çünki Rusyanın 
100 gün içindeki zayiatı çok ağırdır. 
Rusya endüstri istihsalatmın yansını 
kaybetmiş bulunmaktadır. Bu durumda 
h"nliz U\m verim ile .. çahşamıyan Ame
rikanın yardımı, Rusyamn endüstri za
yiatını henüz. "tcHlfi edemiyecckUr. 
Konferansın mesai planının uzun bir 

vadeye dayanmaStna bakılırsa, İngiliz 
ve Amerikanlarda Rusyanm uzun müd
det dayanabileceği kanaatini görmek 
mümkündür. 

Almanlnr ~Em~ekten Harkofu alırlarsa 
yardım icin düşünülen tedbirler suya 
düsecektir. 

Bu karaı·lnr, Berlini telaşa düşürmilş 
görünmemektedir; A1manlann Harko
f a doğru yeni bir hamle yapmağa hazır
landık lan anlnşılıyor. 

FinlandivalıJar, doğu Karelyanın ~ 
~ehri olan Petrovskoyu işgal etmişlerdir. 
Bu memleketin yerli nüfusu, Finlandi
yalılara göre Findir ve Finlandiyaya il
hakı lazımdır. Ruslann" ellerinde kaldı
ğı uzun seneler zarfında bu halkı Rus
laştırmış oldukları da doğrudur. 

Yapılan neşriyat, Finlerin yalnız 939 
hudutları için değil, Karelyanın da ta
mamen ilhakını temin için çalıştıklarını 
göstermektedir. Bu hudut aşma mesele
si üzerinde İngilterenln Finlandiyaya 
bir nota verdikleri hatırlardadır. Bu hu
susta A vnm Kamarasında Edene sorulan 
bir sual dik.kate değer : 

İngilterenin 1939 hudutlarından ileri 
geçtiği takdirde Finlandiynnın muharip 
tetlkki edileceği hakkındaki notasına 
cevap ~elip gelmediği hakkında sorulan 
suale, Eden •Henüz bir cevap gelmedi
ğini• ve cevabın ne mman geleceği hak
kındaki ikinci bir !':uale de İngilterenin 
hariciye nazırı ·Müzakerelerde serbest 
bırnkılmnsını• istediğini söylemiştir. Fa
kat Romanya radyosu. Finlerin mi.icade
lesinin sonuna kadar devam edeceği 
cevabını vermiştir. 

Çörçil!n nutku Almanlara göre başlı
ca üç noktadan tetkike ldyıktir. Bunla
rın birincisi, İngilizlerin zaMını "göster
miştir. İkincisi İngütercnin Rusyaya 
yardımda acı.:dir. Ücilncüsü de Çörçilin 
deniz zayiatı hakkındaki rakamlardır. 

Almanlar bu rakamlan münakaşa et
mekle beraber, zayiatın nisbeten az ol
masının. İngiltere limanlarına eskisin
den az gemi girdiğinden ileri geldiğini 

tJ'ç devlet konferansı 

flos o ~a l'u mü
nasebetle bir 
teblii neşretti 

• Milli Müdafaa Vekaleti 
(rç biiyiik devlet bü- Sekizden fazla büyülten dürbill' 
tiin ıneselelerde mu- lerin memlekete sokulma-
tahık kalnıışlardır 

---<>
Moskova, 2 (A.A) - üç devlet kon

feransının bitmesi ilzerine Sovyet hil
J.: ümeti şu tebliği neşretmiştir: 

sının men'ini istedi 
--~---------x*x----~~~ 

Ankara, 2 '(Telefonla) - Milli Mü- alınmak şartiyle demirbaş olarak 111'. 
dafaa vekaletinden yazılan bir tezkerede lekele sokulması için bir karar "'"' 
muhtelif memleketlerden ticaret malt- si Heyeti Vckileye teklif edilmiştit· f 
sadiyle memleketimize getirilen dürbin- Memleket mUdafaası bakımıııdao ~ 
lerden sekiz.den fazla büyülten geniş rarlı olduğu bildirilen dürbinleriıı 1 
adeseli e.l dürbinlcrinin hallı: tarafından lekete sokulmasının Vekiller erııri°,',A 
kullanılması memleket müdafaası bakı· rakılması ve kontenjan k~~ 
mından zararlı görüldüğünden bu gibi le anlaşmalarda ikbsat vekilinin ıt'. 
dürbinlerln ancak milll müdafaa vekilli- Ulasına göre tadilAt yapılması ka!'frl 
ği ile di~er vekilliklerin muvafakati rılmıştır. 4 
~~ ~acıcıc:ıc:ıcc:ıc:ıc:ıı::ıcıc:ıcıc:ıl!I~ ":i'/~ 

Siva§ mebusları muhtelif kaıa-
larda halkla temas yapmışlardıt 

Sivas. 2 (A.A) - Seçim dairelerinde tıetkikatta bulunmak Uzere gelaıiş ~ 
mebuslarımız vali ile birlikte Şarkışla, Divrik, Yıldızeli kazalannda ~ _, 
temasta bulunarak ihtiyaç ve dileklerini tesbit eyledikten sonra dUn Zara ~ 
.sına geçmişlerdir. ~ 
~,.;~.r~.r.,,.-...ooacıcıcıccccı c:ıc:ıcıoocta000ı0cıcıc:ıac:ı cıc c cı cı c:ı c:ıc:ı cı a cıcıc:ıacı =Ofll' 

General Deeo- \ 
lün söz1eri 

Londra, 2 (A.A) - Ecnebi gazeteci
ler şerefine verilen bir ziyafette Gen~ 
ral Degol şun.lan söy le~tir: 
cMeşgul ve gayri meşgul Fransanm 

muhtelif mıntakıılardaki vatandaş1ann 
düşünce ve arzulariyle Beyrut, Şam, 
Londra ve Nevyorktaki vatandaşlann 
di1şünceleri arasında bir fark yoktu.:. 

cBiz, vakit geldiği zaman galipler ara
sındaki mevk.iimizi alacağız. Bugünkü 
hUr Fransız milli meclisinin başlıca va
zifesi, mukavemeti arttırmaktır.> 

Makineye 
Verilirken 

Avam kamarıı" 
Rusyayı müttefik ofd' 
rak kabul ·ve onu kol' 

vetlendirmeğe 
karar ""verdi •• 

29 eylülde Moskovada başlıyan üç bü
yük devlet mümessillerinin konferansı 
1 llktcşrinde çalışmalarını bitirmiştir. 
Konferans Rumclt ve Çörçilin Stalinc 
göndenniş oldukları müşterek mesaj 
<:sasma dayanarak ve Faşist tecavüzüne 
gösterdiği mükemmel mukavemette Sov
yetler Biriğine en iyi surette yardım et
mek, müşterek kaynaklan tevzi ve Sov
yctler Birliğinin gayretlerine mümkün 
olan en büyük yardımda bulunmak 
maksadiyle bu kaynaklardan en iyi tarz
dnistifadc eylemek meselelerinin halli 
bahsında bu mesajda bildirilen gayenin 
Stalin tarafından tasvibi üzerine toplan
mıştır. üç devletin Lord Biverburg, Ha
rimnn ve Molotofun riyasetindeki mu
rahhas heyetleri vazüelerini tam ve kar
şılıklı anlayış, itimat ve iyi niyet havası 
içinde başarmışlardır. Murahhas heyet
leri ça)ışmalarında Sovyet milleti tara
fından Hitler Almanyasına karşı kahra
manca yapılan ve muzafferane neticesi 
Faşist sürülerinin boyunduruk altına al
dığı milletlerin hürriyet ve istiklAli da
vasını tayin edecek bulunan milcadele
ye yıırdım etmek vazifelerinin ehemmi
yetinden ve NazilC'rin boyunduruğu al
tına girmek tehdidi altında bulunan di
ğer memleketlerin kurtuluş dAvasının 
tsfıletindcn ilham almışlardır. Sta)inin 
faal bir surette iştirak ettlği konferans 
kendisine verilen gayelere mukabil mü
him karar suretleri kabul eder~k vazife
sini muvaffakıyetle başarmış ve hlirrl
yetc 6.~ık bUtün milletlerin can dilşma
nına knrş1 zaferi kazanmak için yaptık-
ISrı müşterek gayretlerden üç büyük - ----- ·~ ~"" 
.l l b k ık b" J l h kk d Londra, 2 (A.A) - Avam ~..:kJ 
oCV etin tam muta a atını ve S l i§ ır- ta ya Q fn Q Sl hükilmete itimat takri.rlni j~ 
liğini meydana koymuştur. aJ111"· 

Londra, 2 (A.A) - tstil~ başladıktan Bir Amerikan gazetesi· ta.c;vip etmiş ve vahşi tecavüze ~ . _., 
48 s.-ıat sonrn ekonomi heyeti ile Sovyet- pılan bu mücadelede Rus milletiJll t' 
for Birliğine ~miş olan Lorens Linsbu- nin Vardığı netice.. tefik olarak sevinçle kabul etme~ 
ry dtin yaptığı beyanatta Sovyetler birli- Londra, 2 (A.A) - Nevyork Post ya- onun mümklin olan bütlin vası 1'~ 
~ne harp mnlzemesi gönderilmesinin zıyor: İtalyanın hali bugün dünyaya bir mukavemetini kuvvetlendirmeğelt~ 
Chemmiyetini belirtmiş ve bunun için üç derstir. tşie bir hükümet ki harbin bida- vermiştir. Reis demiştir ki : ~ 
mUhim yol oldiığunu SÜylemiştir. Vla- yetinde Almanya ile anlaşmıştır. Harbe Marksist akideleri değil, muka~ 
divostok yolu, Arkanjel yolu ve Basra lüzumsuz yere girdiği gibi şimdi de Hit- yayı mildafaa etmek için kah~ 
körfezi yolu, Rusyaya giden her milm- lerin emriyle Rusyada b!r maceraya atıl- çarpışmışlardır. Bizim menfaatl I 
kün yol tccrUbe edilmektedir. Bir gemi mıştır. Bütiln işgal altında olan memle- R~·anm ~atleri bir oldutuP" 
kafilesi şimdiden A.rkanjele varmlŞ ve ketlerde olduğu gibi İtalyada da açlık- lamamak akılsızlık olur. 
bizim için hamule yüklü olarak sUratle tan ölünmektedir. İnfiratçılann ileri e~ • 

tngntereye dönmnştür. sürdilkleri iddiaların kıymeti bu man- Alman i~yyorel•'', 
Sovyetlerle işbirliği hakkında Lord zara karşısında güzelce anlaşılmaktadır. tı 

Li~~~~~ı:m=k~v~da konferans mu- ı-.... -.. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-• H ull 'e taarruz et~ 
rahhaslığına tayini çok bUyilk bir ehem- K H b 1 ~ Berlin, 2 (A.A) - D. N. B. ~ 
miyeti haizdir. Mumaileyhin bu konfe- JSa 8 e r er ~ sat1Mıiyetli bir kaynaktan öğrel>Ji~ 
ransta bulunmasının büyük bir yardımı • - · ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.!. o-0.ıe Alman bomba 1ayyareleri il' 
olacağı muhakkaktır. Sovyet makaınlan SADIK c & .. bulunan Victoria doklanna hilcUJll ~ 
İn 1 b Alın ,__ ,_kınd al ~.,.._ 1 ı~ harp ve lktısat bakımından ~ 

gi iz eyetine anya ~ a Y - Boyn<lS Ayres, 2 (A.A) - Sabık İran mı~t.li olan tesisatı hasara uğraP"" 
ruz Sovyetler Birliğinden gönderilen ve şahı Siudat Kabo vapuru ile ikinci ıeş- dır. 
mukabilinde Almanyadan alman ~a- rinin ilk günlerinde Boynos Ayrese ge
lar bahsinde değil, aynı zamanda Rus 1 ktir K .J:...!- ail . d ~ı..: ve 

Uh __ ,,_,_ · · Alm f brikalar ece • enwıw.ıe esın en on~ 
m ıt."DUJ.5lt'rııun anya a mı •L.ı ,_,_ • refakat tm kte-
1iyaretinden hbıl ettikleri intibalar bak- a~ca on uu DJZI.Uetçi e e 
km~ da ehemmiyetli mal<lınat vermiş- dir~ • .. & ~ KADDILARL.. 
lerdir. ~ 

Lord Blverburg Stalinle uzun süren 
görüşmeler y.-pmışlardır. Bu görüşme- Berlin, 2 (A.A) - ~daki Ru
)erin bUyilk ehemmiyeti vardır. ÇünkU men, ~a~, Bulgar. e~~enyle tebaa
Sovyet Rusyada olan biten h~ şey Uze- lannı ihtiva eden küçük hır grup İran
rinde Stalinin mutlak kontrolü mevcut- dan aynlmışlardır. Alman elçiliği Al
tur. man kadınlarının göz hapsi altına konan 

Ruslann maneviyatı yüksektir. Mos- kocalan yanında kalmasına müsaade et
kovalı1ar hava hilcumlarma Londralılar memiştir. 
gibi mukabele etmekte ve her zaman iş- TEVCİllAT. 
lcrine devam etmektedir. 

Londra, 2 (A.A) - Royterin Mosko
va muhabiri b!ldiriyor : 

Üçler konferansı yeni müessirlik re
korları tesis etmiştir. Altı komite çalış
malarını iki gtinde bitirmişlerdir. Umu
mi celsenin ~arşamba günü öğlede yapı
lacağı bildirilmişti. Moskovada bulunan 
Britanya asker! ve iktısadl heyetleri bu 
neticenin elde edilmesinde mühim rol 
oynamışlardır. · 

Londra, 2 (A.A) - Amirallik daire
sinin bildjrdiğine göre birinci deniz lor
du amiral sir Dabley Punt kralın baş
yaverliğine tayin edilmistir. 

HollandaWar ~in .. 
Londra, 2 (A.A) - Kraliçe Vilhelml

na dün neşrettiği bir emirnamede Hol
landa .haricinde yaşıyan Hollandalıları 
k87.allç vergisi vermde davet etmiştir. 

VERGİ Son senelerde ihtimal hiç bir konfe
rans bu kadar az zamanda bu kadar 
mühim neticeler vermem.iştir.. Sovyet Londra, 2 (A.A) - Maliye nazırı B. 
sözcüsü alınan neticelerin Ruslar ilze- Kingsley Voo tngilterede. tatbik edilen 
rindeki çok iyi tesirini kaydetmiştir. fev~~Ade vergilerin Amerik~~a ~8:Jıy.~n 

Umum! celseden s0nra Kremlinde bir İngiliz tebaalarına da teşmıli düşünül
kabul resmi yapılmıştır. Bu sebeple Bir- düğünil sı>ylemi.ştir. 
lcşik scfaretl~rin kabul resmi iptal edil- K UDÜS MtJFTUSt) 
mi,,.<;! i r. 

---- - - -
Lavala 

Libyada kar fa( 
tınasına raillle
barekit devaıl' 

ediyor ••• ~ 
Kahire, 2 (A.A) - Ortn ~ ·b~ 

umumt karargihmm tebliği : t.i~ 
kum fırtınaları diln fasılasız bir ~ 
devam etmiş olmakla beraber to~ 
Tobruk müdafaasının cenup batı :;;,; 
karşısında bulunan dilşman Ple 

ne tesirli hücumlarda bulunınUŞ~ 
Oüşman kayıplar vererek çe .,.~J 

mecbur kalmışt..r. H..ıdut mınta ..:"" 1 
d~yelerimiz taarruz hareketler ... 
vam etml..~erdir. • 

Manş Üzerinde 
A lman • ingilij 
T ayyore harbi~ 

Londra, 2 (A.A) - Bugün ı-t'il, 
S<Jnra M~ üzermdeki taar~ ~ 
leri esnasında Messer Şmit 109 ti~~ 
tayyare İngiliz avcılan tarafın~. 
rüLni1ştür. 3 1r.giliz tayyaresi 
dönmemiştir. 

söt!~~~~~ümeti, artık bütün kaynakla- Suikast yaoan 2emid 
nnı Ingiltere ve müttefiklerinin emrine idam edilecek 

Tahran. 2 (A.A) - Fillstinden kaçan 
Kudüs Başmilftüsü trandakl düşman 
Ajanlarının en tehlikelisidi!-. lran hükil
meti Alman sefaretine iltica eden Baş
mUftünün teslimini istemiştir. 

Esir tayyareciler 

Macar t~blili ~ 
Budapeşte, 2 (A.A) - Macat ~~ 

Rus cephesinden bildiriyor : ~et~ 
ile Doneç nehirleri arasında ııı e"',/ 
müttefik kuvvetler Doneç hattın J1I f' 
miyetJi bir demiryo1u kavsağl 
nuşlardır. 

timade tut;ıcaktır. Deyli Herald gazete- Faris, 2 (A.A) - D. N. B. Ajansı bil-
sine göre İran hükümcti, müttefiklere diriyor : 
müzaheret edecek, fakat İran askeri, Bundan be.ş hafta evvel B. Laval ve 
lrandan harice Eevkedilmiyecektir. Pars Mnrsel Beaya su!kast yapan Fol Kolet 
radyosunun neşriyatı da İngilizlerin mü- namındaki 21 yaşında gemici idama 
rakahesine girmiştir. mahk\ım olmuştur. Kolet mareşal Pe-

Bitaraflık kanunuı.un kaldırılması tenden ce1.asının değiştirilmesini iste
bi.itün Birle dk Amer:kada münakaşa miştir. 
edilmektedir. Resmi makamların bile 
lüzumsuz ve faydasız sandıkları bu ka
nun gcrcdctcn Amerikalıları bağlaro~k
tadır. Fakat AmP-rih:a tnm bitaraflıktan 
ayrılmış ve bu hal Amc?'ikanın miidafo
ası kin lfızım görülmfü:für. 

Va•-ington Post gazetesi bu hususta 
yazdığı bir makolede Amerika Birleşik 
devletler:nin. büyük harpten beri ilk de
fa olarnk kendisine dlişe.n vazife ve ve
cibeleri ynpnıağa kal~ığını yazmış ve 

demiştir ki : 
•Bitaraflık kanunu yanlış dilşilnccle

rin bir neticesidir .. Bu kanun harici iş
lerde zararlı ve biz:m iizerimizde bir 
tazyik olmuştur. Bu kanun yakın bir z:ı
mandn çok muhtaç olacaf;,11mız hareket 
SCrbestisinC mani Olacaktır.D 

Gazetenin bu müta Hiaları, Amerikada 
büyilk bir d'st-rlyetin kanaatine tercü
mandır. 

Londra, 2 (A.A) - Hariciye Nazırı 
F.cıcn Ce?.ayirde bir tecrit kampında bu
lunmakta olan İngiliz tayyarecilerinin 
Amerikan Başkonsolosu tarafından sık 
sık ziyaret edildiğini, konsolosun rapo
runa göre tnyyarecilere beklend:ği de
recede iyi munınele edildiğini, kampın 
va:ı:"yetinin tahnrnrn:11 edilecek kadar iyi 
olduğunu söylemiştir. 

HAVAHATTI 
Londr.ı, 2 (A.A) - Amerika ile İn

giliz Südanı arasında bir hava hattı te
sisi için Pan Amerikan Airvay kumpan
yasiyle İngiliz bava nezareti arasındn bir 
anlaşma yapılmıştır. Anlaşma yolun nçı
lışından itibaren bir sene devam edecek 
ve bu mUddeUn hitamında iki tnrnf ın 
muvafakatiyle uzatılacaktır. • 

_,,,,,,__ 

26 · eylülde1,~ liusların aüsürdiilı . , 
.. I (I' 

Alman tayyare1e/ 
Moskova, 2 (A.A) - SovY~:ai: ,J. 

rat dairesinin dün llşamki te~" eeY~ 
1 nkte~rinde .:tıtalıırımız bUt~ .. ~ 

boyuncn düşmanla çarpışm_ışb ti1' ~ 
0 ylülde 26 Alman t:ıyyaresı t<.Jt tıt"; 
n.lştir. 9 Sovyct tayyaresi ka~ 
-'Yliildc bir Aloıan keşif taY~. • 
.<ova civar.uıda 11ü.şüruımüştut· 


