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Moskovada 
Alınan 
l<ararlar 

Sporpu lasta 
----<}--

HITLER 
Dün mühim bir 
nutuk sövledi 

4ıld d-e-de -=.ı.raııe -o--
~ ....... ..... ~.. Bitler Almanyanın mu-.._ •ı• ıneuJdlne zaller olacan.nı, iki bu· 
"""flabllecelı ml1 5• 

ŞEVKh"'T BiLGİN. çuk milyon esir alındı· 
ğını tebarüz ettirdi 

~l>ibaya efkarı umumiycsini dakika
"1 dakikaya kabaran bir heyecanla iş
~ ede~ Rusya harbinin hala esrar pcr
~le. ortülü olan inkişafları etrafında 
~ rıne taban tabana zıd tahminlerin 
fi)~ • ettiğini. .ıörmekteyiz. Mesel:\ 

" bır ses işıdıyonız : 
~vyetlcr birliği de, Fransa gibi, 
'ılrnaz bir inhidama doğnı sürük
~ektedir. Stnlin ordulannı mah,•ol-
lt an ancak bir mucize kurtarabilir.• 

~"8yayn vaad edilen ynrdımlamı ne
... :~rıniyecet>ini anlatmak is1iycn bu 

...:_-serikan infiratçılannın sesidir. 
~eltin mUdahalecl siy~tine hara· 
"') ._.ftar olanlar buna şöyle itiraz 

otlar . 
-lt-..._- • 

t.ı..... ~anın, şimdiye kadar gösterdiği 
la~ •abvemette ayni ,iddet
~anı edccetini gösteren ali· 
~ Pek çoktur. Müşahitleri bilhassa 
~ia aevkeden şey, büyük arazi 
~a, insana. ve malzemece dü
~ dnkJarı muazzam zayiata rağmen, 
~ lb.illetinde, harpte• devam azminin 
\ h\tşeınemiş olması ve hiç bir taraf
' hıaik havasına tesadüf edilmemesi-.,. 
~· '-' tiişlerdeki bu şayanı hayret fal'· 
A~bebi şudur : 

~,......_ askeri kudretinin eşsizliğine 
._ ~n birinciler, Amerikayı A vru
~ inden uzak tutmak istedikleri 
~ ~yaya mukavemet teşebbü-

L_ ... le beyhude telilki ediyorlar. 
~. bilakis Amerikanın mo-
4~ İn&ilterenin ve dolayısiyle 
~ mukadderatından ayırmap 
~ IÖrmedilderinden bu~ne kadu 
~ ~Plnda bir dev kuvvetle müca
~ ebnenıiş olan Abnanyanm ilk defa 'e!e hesaplannı altüst eden bir mu
~ tle karşılaşmasını imanlığm kur 
" '1 için mesut bir hAdise sayıyor ve S '-kavcmettcn hürriyet mücadele
~o 1~nıi öl~Ude istifade edilmesini 
~ •av. Bundan dolayıdır ki Ameri
~atetelerinin bir çoğ'U Rusyava 
~ ınescJesini İngiltereye yardım 
~~ .. kadar hararetle me\'zuubahs 
-.i, ~~r!er. Yine bundan dolayıdır 
~~nı yıldınm silraüle ikmal 
' '1oııkova konferansında Aınerl· 
'- ~hhaslan So'Y)'etler Birliğine 
'ı.._:_ ~da en büyük yardımlann 
--~nı temin etmişlerdir. 
~ kkak olan şey Rusyanın yıkıl. 
~ İngiltere ve Amerikanın bütün 
~~ ve menbalarile mani olmak 
~le ~ridir. Moskova konferanmıa 
~ rult Mkiın olmuştur. ÖnUs hidiseler konferansta ittihaz 
~ Beri brarlann ne derece stiratle 
~ edil:ettğini ıösterecektir. 

"-. Sn baş mufthhul Lord Biverbro
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Berlin, 3 (A.A) - Führer, kı§ yar
dunları müessesesinin açılı§ töreni mü
nasebetiyle Alman milletine hitaben bir 
nutuk söylemiştir. Spor palasta tertip 
edilen merasimde bu nutku irat etmek 
üzere cepheden Berline geldiğini söyli
yen B. Hitler ezcümle ıöyle demiştir: 

-cUzun zamandanberi sizinle ko
nuşamadım. Halbuki başta Çörçil ol
mak üzere diğer devlet adamları müte· 
madiyen konuşuyorlardı. Sükutumun 
sebebini her halde onlar da merak edi
yorlar . 

Aranızda bulunmaklığımdan :istifade 
ederek size ıark ceplıeeinde yeni :inki
şaflnr olduğunu söyliyebillrim. 48 saat
tenberi dijşmanı imha edecek mühim 
harekata başladık.> 

Hitler bundan sonra hubm bir ta
rihçesini yapmış ve cbu harbı ben iste· 
medim> diyerek Alman milletinin dü
ç.ar olduğu müşktilatlan anlatmış ve 
sınf ettiği gayretlere rağmen İngiltere 
ile dostluk tesis edemediğini tebarüz 
ettirdikten sonra bu harbı Çörçilin iste
diğini kaydeylemişir. Führer demiştir 
ki: 
-c 19 39 eylülünde harbın zuhur ~t

mesi üzerine Sovyetler her halde §İm· 
dikinden baıka türlü düşünüyorlar ve 
istikbalde başka türlü düşüneceklerdir.> 

Hitler baıta Lehistan olduğu halde 
bir çok milletlere garanti veren ve yar
dım vaadında bulunan lngilterenin de
nizlerde bile bqkalarımn yardımına 
muhtaç olduğuna ifaret ederek demit
tlr ki: 

-cBu harp yala.da hakikat arasında 
- SONU 4 'ONC() SAHİFEDE -

HİHVERİN FiKRİ 

•• 
Uçler konf er an-
sı propa~anda 
i{&yesini t[Üttü 

Rusyaya yardım vi
dının kı y\neti yoktur 

Bedin, 3 (A.A) - Alman guetele
rl Moıkova konferansında Sovyetlere 
hakikt yardım meeeleıinin ancak i.Winci 
derecede bir Tol oynamıt ve üç devlet 
delegeleri araaındaki görülJJ)elerin bil
haaaa propanganda hedefini gütmiif bu
lunduğunu bildirmektedir. 

Berliner Böraen Çaytung cMoskova 

~e ue Amerikcıdan gelecek eılıh4 · ile taan'u.ıa geçecefi •bildirilen 
80V11et zabitleri fQt'k ce, ... i•Ü 

,.._a:_·-·-·-,-·-·-·-·-· -··r 
J Sovyetlrre ~Öre 
••-ıı-•-•-• •-ı:ı-•r•a-ı ,_ -•-+ 

fl .. imanlara 
"' . 

agır zayıat 

verdirildi 
iki ~ünde Al

manlar 27CO ölü, 
5(10 esir \erdiler 
Bazı harp malzeme
si de iğtinam edildi 

-0---

Moskova, 3 (A.A) - Sovyet tebliği: 
.2 Teşrinievvclde kıtalanmız bütün 
cephe boyunca düşmanla anudane çar
pışmışlardır. 30 Eylülde 20 düşman tay
yaresi düşürillınü~Ulr. Bizim kayıpları
mız 9 tayyaredir. Cephenin cenubi garbi 
ıstikametinde bir bölgede iki gün süren 
anudane bir çarpışmada birliklerimiz 

• 

Aziz Milli ~efimiz, &§vekil "e Maarif Vekiliyle 

Milli Şefin Köy Enstitüsünde Verdiği 
kıym~tli Direktifler 
~--~~----x*x:----------

" Mi 11 et Yapıyoruz,, 

[~~~~~~~~~~~! 
Dün37 ~ren 
bombar ı

an edildi 
Bir earda da beş 
lokomotif tah

rip edildi 

Moskovada lngiliz ve 
Amerikan delege
leri sığınaklarda 

Ciüşmana ciddi bir darbe indirmişlerdir. 8 • • •• k • 
Muharebe meydanı dilşman ölüleri ve " otun öylüyü bu sevive-..re 
tank ve top enkaziyle doludur. \ 

Berlin, 3 (A.A) -Alman ~kuman
danlığının resmı tebliği: Doğuda hare-
Ut muvaffakıyetle devam etmektedir. 
Savaş tayyarelerimiz 2 - 3 Birinciteşrin 
gecesi Moskovada askeri tesisatı ve Har
ltofun cenup doğusunda mühim bir si
Wı fabriltasmı tesirli bombardıman e~ 
m1şlerdir. 

ba;kiv~:ev~u:ı;n ~~~1d: ~0 ~i çıkarmak İf;İD çalışacag" ız" 
kaybetmiştir. Birliklerimiz muhtelif . 
çapta 41top,16 tank savıcı top, 17 mayn . Kız~çuUu köy En;;tit~sU ~rdun b~- .. - · · 11

-·-·-·-· - ·-·-· 

- SONU 2 İNCİ SAHIF'EDE -

topu 92 ağır makineli tüfenk bir çok yük koy davasında Uzerıne duşen vazı. 
tank' ve bUyük mikdarda ~ühimmat feyi büyük bir titizlik!~ ba~armıya baş-
almışlardır. ·1amıştır. Kendi metodlan ve husust ~APON 
...._ -· _ programiyle çalı~n bu müessese bize o d ç k• 

yakında ilk meyvalarını verecektir. r '-·15g UD ID• 
Erkekler için demircilik, dWgercilik, :.e 

B. MOLOTOF 

YARDIM BAŞLADI 

İlk parti haı p 
malzemesi yola 

~ıkarıldı 

Am~rikadan yiikse· 
len muhalif seısler 

Moskova, 3 (A.A) - 'O'nayted Pres: 
Konferansın 6 komiteslnin karannı ihti
va eden bir muhtıra dUn Kremlinde Uç 
heyet reisi Molotof, Biverburg ve Hari
man tarafından imzalanmı~ır. Murah
has heyetleri azAsı dün Leninin mezarı
nı ziyaret etm~lerdir. 

Moskova, 3 (A.A) - 'O'nayted Pres: 
Lord Biverburg gazete muhabirleriyle 
yaptığı görüşmede aynca demiştir ki: 

Stalin, Molotof, Litvinof ve Hariman
la birlikte Kremlinde her gün ve gece 
çalı.,.c;tık. TercUmanlığı yalnız ben ve Li~ 
vinof yaptık. 

Sovyetler Birliğine yapılacak yardı
mın çok geç olacağına dair Alman iddi
alan hakkında ne düşUndüğünü bir mu
habir Lord Bivcrburgtan sormuştur. tn
giliz heyeti reisi şu cevabı vermiştir: 

cO kadar geç kalacak değildir Bence 
konferans bu kadar çabuk bittiğine göre 
malzemede o kadar çabuk gönderilecek· 
tir. 

Moskova, 3 (A.A) - Lord Biverburg 
§Ulllan söylemiştir: 

cRuslar konferans müzakerelerinin 
neticelerinden ~k memnundurlar. Tav
ru hareketlerini çok takdir ediyorum. 
Görüşülen meselelerde büyük bir an
layq göstenniflerdir.> 

Ba1avya, 3 (A.A) -Radyoda bildiril
diline care Hollanda Hindistanmdan 
Rus.yaya dotru l6nderiJen maheme İim-

• 10MV 1 BiCi Uldnllll • 

yapıcılık, motör, 2.iraat kısımlan, kızlar 
için de dokumacılık, halıcılık, biçki ve 
dikiş, ev idaresi kısımlan olan bu mü
eseeseye Egenin beş vilayetindcltl köy
lerden seçilen 876 talebe ders görmekte
dir. Bunlar ~ında 110 talebe kız 'ÇO
C'Uklardır. Aynca Eğitmen l::ursuna da 
71 delikanh devam etmektedir. 

•• •• 
~e yoruyor 

Çiole bir sulh asli 
mevzuubahs değildir 

Köy Enstitüsü çocuklara lise tahsili 
ve bunun bütün haklannı vermektedir. 
Enstitünün ilk mezunları 942 yılı 1lk- To~yo, ~ (A.A) - Japon orduau
teşrininde atanacaklan köylere avdet nun aozcüsu ıu beyana~ bulunmQJtur: 
fdeceklerdir. 942 yılında 71 mezun 943 • Japon o~d~s~un yenıden Şang-Şayı 
de 110 ve 944 yılında 350 kişi mezun ışgal .etmeııı uzenne Şang-Şu ve hat~ 
cılacaktır Çunking mıntakalanna taarruz etmesı 

.... • sONU 2 İNCi SAHİFEDE • pek muhte~eldir. Jap.onya ~ Çin ihtil~fı-
na ancak ıilih kuvvetiyle nihayet verile-

• - • - • - ·- ·- · - ·-·- _,. lecektir. Japonyanın bazı memleketler

HITLER de tasavvur edildiği gibi ıtatoko ~ 
na mliatenlden bir ıulh yapmasına Ja-

- SONU 4 'ONC'O SABİF'EDE -
Sooyet Bahriue Komiseri Atnin.l ' 

N. KUZNETZOV 

Amerikavı istila 
niyetinde mi? 

-·-····-·-·- --·-·--. ·-·- - ·-·- -·- -·-·-·--·-·-·-·-·-·-·· 
ihtikar Davaları 

Ruz~elt. "Ame.rikanın Süleyman SaiJroğlunun iki sene 
emnı yetı tehdıt "tJltın- •• •• d•I • k •ıd• 

dadır,, diyor sur~un e ı mesıne arar verı ı 

Nnyork, 3 (A.A) - Gallup euti
tüaüne göre Amerikahlann yüzde altmıt 
ilUai Amerikan donanmasının Alman 

5amJı Nafizin de 1'1r ay ltapslne ue nta1azamn 
,,,,. ay rnllddetle lıapamnasına lıarar uet'IJdl 

gemilerini her görüşlerinde ateı etme- Mağaza ve deyolannda mühim mik- -----------------------
lerine taraftar, yüzde yirmi eekizi ise tarda muhtelif cine kumaı 'bulunduğu ~~~~~~~~~~~~~~ 
buna muarizdir. · halde halka satmaktan imtina etmek :': 

Nevyork, 3 (A.A) - Ruzvelt Col- euretiyle milli korunma kanunu hüküm
liera Magazin mecmuasında yazdığı bir lerine ayltm hareket ettiklerinden hak
makalede diyor ki: lannda tanzim edilen evrakla adliyeye 

Hitlerle mümkün olan yegane bar11 verilen manifatura tüccarlarından Şam
onun mutlak surette teslim olmasından h B. Nafiz ve Süleyman Sağıroğlu ile 
aonra yapılacak banıtir. "Bu harpte mü- tezgahtar B . . Hayrinin duru~alanna 
zakereli bir ba11ttan nasıl bahaedilebi- dün de . aaliy~ ceza mahkemeeınde de
lir. Çünkü böyle bir bal'lfta kanğaterler vam edilmittır. B 
Ye kanun d141 olaniar taahlııütlerine ne Suçları aa~it ~lan mazn.unla~dan · 
lı:adar, bağlı iseler Nuiler de yapacak- Süleyman.k~gıroııluü~~~?ıeliraÇo:ı:ı ~~~ 
lan bant muahedealne o kadar bağlı cezaaiy)e 1 1 aen~ m .

1 
. 

kalacaklardır. Amerikan milletinin bü- yetine sürgün edilmesine karar verı mı~ 
yük bir ekseriyeti Hitlerln muzaffer ol- tir.c:....mlı B N r· · d b. ··dd tl 

d L ld .. n1 d L ..,,... • a ı.z.ın e ır ay mu e e maaı ne eme& o ugunu a a l&tan h _1 b •. li .. 
apıune Ye Cf yuz ra agır para ceza-

• ~ONTJ ! tNci 5!ARIF'F:DE - siyle mağazanın bir ay müddetle kapan-
maSJna karar verilmiıtir. · 

Şamlı Nafizin tezgahtan Hayri de on 
gün müddetle hapse ve altmıt lira ağır 
para cezaaına mahk6m edilmitrir. 
1 • 
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~ Ti-akvadaki ~ 
_ Köprüleri tamir -

için Alınaoyadan -
! malzeme geldi -
E İstanbul, 3 (Hususi) - Trakyada E 
~ tamire muhtaç köpriiler için Al- E 
ia manyadan sipariş edilen malzeme- § 
: den on bet vagonluk ilk parti gel- : 
5 miştir. Tamiratın kısa bir zamanda § 
5 ikmaline? çalqılaeaktır. Bu tamirat : 
! WtiDce Avrupa ile tren mDnablL i 
=tatek:nlr = 

•••••••••••• 

Af eanistandan , 
mevcut A iman
ların miktarı 

sor•ıldu 

Ruı yaya mal.z~me 
nakliyatında kulla

nılan ~oll~r 
Londra, 3 (A.A) - Büyük Britanya 

ve Sovyetler Birliğinin Kabildeki elçi
leri Afganistanda ciddi bir tehlike te§
kil eden Almanların mikdarı hakkında 
Afganistan hükümeti nezdinde yeni bir 
teşebbü.~e bu1unmuşlardır. 

Tahran, 3 (A.A) - lran nakil vasıta
larl şimdi iki misli yük taşımaktadırlar. 
Bu suretle binlerce ton harp malzemesi 
şimdiden Rusyaya teslim edilmiş1ir. 
Sevkiyatta dört yol kullanılıyor. Bu yol
lardan ikisi Iraktan, biri Basra 'körfezin
de Benderbuşirden, dördüncüsü Bülti
cistandan Rusyaya teveccüh etmek1e
dir. Bu dördllncü yol Bülilcistandan Ha
zer denizi boyunca uzanan Rus demir 
yollarına varmaktadır. 

~--·-·-·-·- ·- -· ...... 
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ŞEHİR HABERLERİ Moskovada 
Alınan 
Kararlar •• :ftr.ftMr.tt ICISIM •• 
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Burası neresi, Ben neredeyim? 
lçeri~e Firuz bey girdi; ve odayı lliffdenllire 

derin llir süJ:üt lıapladı 
Odanın içinde keskin bir ilaç kokusu, Bakh şimdi onu biraz tanır gibi olmuş-

lokman ve nane nıhu rayihaları duyu- tu ••• Yattığı yerden doğrularak Firuz 
luyordu.. beye dedi ki: 
M~monun oğl1;1Du ayıltmak için yapı- _ Gözlerim biraz 1.SlTıyor .. 

lan .~tirnamlar ışte yavaş yava~ tesiri- Haa ... EveL Şimdi tanıdım.. Sen beni 
ıı1 goste:iyor.. .. . . zındana attıran padişah Sultan Muradın 

MUthış herif bir aralık gozlerını aç- nedimi Firuz bey değil misin) 
tı. Ve uzun bir ah çekti.. Fi be • • 

Orada bulunanlar o dakikada Cella- nız Y ağır bır sesle yavaş yavru; 
dm hafl7.aSID1 toplamağa savqtığmı söyliyerek: 
fark ettiler.. - Hayır ... Dedi... Gözlerin o kadar 

Ellerinde yapa

ğı bulunanlar 
Mallarım birer be~ann 
ame ile Ziraat Banlra· 
sına bildiriyorlar 

Ellerinde yapağı bulunanların acele 
olarak mevcut mallar hakkında ziraat 
bankası?'..a beyanname vermelerine dair 
koordina.syon heyeti karan vilayete teb
liğ edilmiş olduğundan clleimde yapa
ğı bulunanlar ziraat ban.kasma beyanna
me vermcğe başlamışlardır. ___ ..,_...""""'-"""' __ _ 

Yan2ın 
Pansiyon Kaalıi az daha 

yanıyordu 

Kara Ali derin bir surette şaşırmış bozulmuş ki beni asıl benliğimle seşrne
bulunuyor. Bebeklerinde bUyUk bir ğe bir tfulil muvaffak olamıyorsun... 
hayret manası toplarunış olan gözleriyle Vakıa senin gibi bütün İstanbul halkı 
odadaki bUt?n eşyayı bir bir tetkik ve beni Firuz bey diye tanıyorlar .. Fakat 
nıua~ne edıyordu.. benim haklki hilviyetim bu değildir... Dün saat 15,52 de Atatürk caddesin-

HeriI hllA baygın.. Bayaü, Dağ devi- Şimdi asıl benliğim vdet ederek _ de Şevketin sahı"bi ve Kaükinin kiracı 
ren ve Bağn yanık onun başı ucunda .. rii •. e 

8 
sa bulunduğu 280 numaralı pansiyonun 

bulunuyorlar ve aklını ba,ına gl"tirmeğe na go necegım... banyo dairesinden çıkan ateş esasen 
çalışıyorlardı.. Bakalım 0 zaman da tanımıyacakmı · bağdadi olan binanın yan duvarları ile 

Sonra bakışlarını odada bulunan üç sın?... çatısına sirayet etmiş ve tahminen 6 
adamın Uz.erine çevirdi ... Ve zaif bir ses· Fıruz bey seri bir hareketle başından metre murabbaı kadar bir yer yandığı 
le onlara dedi ki: sepuşunu ve dudaklanndan takma bıyı- halde derlıal yetişen ltfaiye gen~lemesi-

B 
~-'' A ba be cd ğım cıknrdı ... Sırtındaki uzun kürkUnUn ne. meı.·dan vermeden at~ı· 50··ndu""ru"mc:-

- urası Dt:n::» • •• ca n ncr e- ltı d k d!.-: · -...:ı " "'" ··-y )'im" a n an yavaşca en ı:unı .,.,,uuı... tlir 
ÇU~ artık doldu mu' y ll için- Aman yarabbi. O dakikada cellat ka- Bina sigortalı ise de hangi sigorta şir-

(fo mahbus kaldı~ ~dan~ma;catekrar ra Alinin y{lzU. bUyUk bir korkuya tu- ketine ve ne mikdar sigortası olduğu he-
benl lede etmiyecelder mi?.. tulduğunu gösteren derin kırışıklıklarla hnü.z. anlaşılmam~tır. Ateşin sebep zu-

Bayati alaylı bir sesle cevap verdi· birden bire buruşmt1$tU ... Yuvalanndan unı çatı içinden geçen banyo boruları-
- Pek okadar acele etme.... Sen ·ne (ı~la~·an göz.lerile baktı.. Baktı.. Sonra nın tamiri için Fehmi tarafından yakılan 

Dlacaiuıı blnız aoma görürsün!- lniltı halinde bir sesle bağırarak! gaz ocağından esasen yanmağa çok mU-
Tam bu aırada oda kapm blrdenbiTe - Aman Allabım.. dedi .. Bu nasıl salt olan ince bağdadi tahtaların ateş al-

açılnııştı... mümkün olahilir acaba yanılıyor m1- mastdır. 
İc;eriye Firuz. bey girdi.. Ve odayı yım, Evet ta kendisi... lıte bu Gül 

birdenbire derin bir süküt kapladı._ Endam.. Serez bey1n:n kızı, ilk öldilr-
Şimdi Firuz bey cellat Kara Alinin dUj!üm adamın nişanlısı.. .. 

yattığı yere doğru yaklaşıyor. Cellat Gülendam ağır ağır söyliyerck: 
yanına gelen adamın kim olduğunu an- - R f T M E O 1 -
lamak için gözlerini açarak Firuz beye 
uzun uzun baktı 

Firuz bey o dakikada gayet ağır ve 
mütehakkim bir tavır takınmıştı. Bu 
vaziyetini hiç bozmadan Penbenin oğlu
na dedi ki: 

Bin Bir Direk 
Batakhanesi 

l'A2AN : ŞAHİN AKDUMAN - Jyt bak bakalım ... Beni tanıyabile
Celcmisin> 

Gözlerinin biltün kuvvetini ve hah· Eski İstanbul hayatı... Avcı Meh-
andakl olanca kudretini toplarla yUzli· met ve KöprUlüler devrinin meraklı 
me dikkatli bir bak Benim çehrem vak'a1an.. 
her halde sana yabano gelmlyecek! Bu yeni tarihl romanımızın neşrine 

Bayati ve Daldevrenle Bağnyanık bir kaç güne kadar başlıyoruz. 

-------
Partinin himayesi 

Parti himayesinde okutulmakta olan 
fakir ve yoksul talebelerin talebe yurd
lanna kayd ve kabul muamelesi, kitap 
defter ve saire alınması hitam bu Hu
ğundan bundan sonra müracaat olun
maması bildirilmektedir. 

-------
Valinin teftişleri 

Vali B. Fuad Tuksal dün Burnovaya 
giderek turistik yollar inşaatını teftiş 
etmiştir. 

<:emeller ormanmda 
yangın çıktı 

~ 9e91 ~lamnıyorlar, odanm derin ~ Bunun da bitmek üzere bulunan 
11zHı1 içinde cereyan eden bu meraklı (CELLAT KARA ALİ) gibi merak Bergama kazasının Kouık nahiyesine 
h&d'.mln w1e *Jhdsl kalm11k1a iktifa ile takip edileceğinden emin bulu- bağlı Cemeller köyU cıvannda orman 
~ nuyoruz.. yangını çıkmıştır. Söndürülmesi için IA-

CeDat itan Ali l'lrus be,e baktı.. ~--••••••-••••'' zım gelen imdat kuvvetleri mahalline 
,-------------- sevkedilmiştir. 

Şerburır'un Mezuniyet Japenyaya açık 
bir ihtar A ...... lat'asına asker Mıntaka Ticaret mUdllr muavini B. 

lbrac:ında terdbl tavsiye Cevdet Arıkut bir ay mezuniyetle Kon-
edlllyor yaya gitmiştir. (fJhlW 

Japonyanın bir tercih 
vapmaaı iateni yor 

Singapur, 3 (A.A) - Japonyaya çok 
açık bir ihtarda bulunulm~ bir tıercih 
'yapması icap ettiği bildirilmiştir. Bu ih
tarı uzak şark hava Mareşalı Sir Robert 
Brook yapmıştır. Mareşal şunları söyle
m.i§tir: 

cBiz Japonya ile harbi arzu etmiyo
ruz. Fakat harp zarureti baş gösterirse 
ku.vetlerimh bir kaç saatte hazırdırlar 
HoDanda Hlndistanındaki kıtalar için de 
vaı.iyet böyledir. Gün geçtikçe anlaşılı
yor ki, iktisadi vaziyeti çok fena olan ja
ponyanın kendi menfaati Çin meselesi
nin bir an evvel hsllindedir.> 

Avu•tural va kabine•ı 
istifa etti 

Sidney, 3 (A.A) - Kamberadan bil
dirildiğine göre Avusturalya kabinesi 
isUL. etmiftir. 

Tu;;;;:•ooooooc-ı 
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Rio Yıldızı 
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Londra, 3 (A.A) - General Sir 
Duglaa Deyll Skeç pzetesinde Avrupa 
kıtasına aılcer ihraa hakkında neşretti-

B. Reşat Dener 
teltlılerlıd bitirdi 

ği bh makalede diyoT ki: Sanayi umum müdUr muavini B. Re-
cBatı Avrupapa bir ihraç hareketi şad Bener şehrimizdeki mensucat fab

ne kadar cazil> ııör6nüyona görünsün riknlarında yapmakta olduğu tetkikleri
bu teşel>btia Büyük Britanyanın orta nI bitirmiş ve Ankaraya dönm~Ur. 
şarka kuvvet sevkine mani olacaksa Buradaki tetkikleri hakkında veki-
tecrühe edilmeğe değmez. Çünkü büyük lcte ufassa1 b' Britanyanın büyük müttefik1erimizle ye- m ır rapor verecektir. 
glne temas edcc~ nokta orta tarkhr.> -

General ihraç hareketi için en müsa- Emniyet tayinleri 
it mevkiin merkezi Şerburg olan mmta
ka olduğunu kaydetmekte. Bu mıntaka
nın lngiliz sahillerine yakın olması fazla 
miktarda gemi kullanılmasını icap ettir
mlyeceği mütalcasında bulunmaktadll'. 

Borsa 
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783 Ozüm tanm 
345 Albayrak 
119 Muiz Bursa itib 

38 M. j. Taranto 
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59 j. Kohen 15 15 50 
52 Fümige 25 25 
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6 M. Ali kard~leri 29 29 

İzmir kısmı adlt reisliği vazifesini beş 
seneyi miltecavi% bir zaman muvaffakı
yetle ifa ettikten sonra Denizli emnivet 
iimirliğ:ne tayin olunan B. Sırrı Erka· 
nın tayin emri vilayete gelmiştir. Yeri· 
ne B. Aziz gelecektir. 

$chrimiz idar! kısım reLo;liğine de 
Kayseri emn!yet 5.mlri B. Salim tayin 
olunmuştur. ___ ,,,,,,,,,,,, __ _ 

ZABITADA 

Bir kadını dövmüş 
İkiçeşmelikte 584 sayılı sokakta Meh

met oğlu Mustafa, bir münakaşadan 
sonra Mustafa kızı Nigfırı dövmüş ve 
zabıta tarafından yakalanmıştır. 

Un ihtikarı yapmış 
Bucada Gül sokağında fırıncı Musta

fa oğlu Numan, ekmek imaline mahsus 
unlardan bir çuvalını Abdül adında bi
risine sattığı için ihtikar suçilc yaka
lanmıştır. 

1 yaşında bir çocuk 
duvardan düştü 
İkiçeşmel!kte Dilndar sokağında Vey-

sel kızı yedi yaşında Melahat, dıvar 
üzerinden bakarken muvazenesini kay
betmiş ve düşmüştür. Çocuk yaralan
ın~ ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Tabanca musaderesi 
Mcrsinlide Hilseyin oğlu Mustafanın 

üzerinde bulunan bir tabanca musade
re edilmi$lir. 

A1;ıkta talebe kalmadı 

Tilkilik okulun·a bir 
bina ili ve edildi 

Maarif idaresi, olııılsuztalebe lıalmaması lama 

Aynf derecede 
tatlJflı mevldlne 
lıonab!lecelı mJ? 

ŞEVKET BlLGJJıl 

- BA.')'TARAfıl l tNci SAilİt'EDf. 

ok bo hususta şüpheye yer bı~ 
mak için şunlan söylemiştir : 

Bu yıl orta okullara tahminlerin çok le şehrimizde kalmıı hiç bir orta okul • Rusynrun. muhtaç olduğu harp ,.,,, 
Üstünde müracaatlar yapıldığından alı- talebesi bulunmıyacaktır. zemcsinin ne kadar süratle y~ 

sundafıl mesaisinde mavaffaJı oldu 

nan tedbirlere rağmen binasızlılc yüzün- ceği konferansın sUratinden an~......-
den 400 genç açıkta kalmışh. Maarif OKUL TAMiRi lir. Daima gençlerin acelecili~ 
müdürlüğü derhal vaziyeti merkeze bil- Bergama k~asın~aki Gazi paşa ilk bahsedilir. Ben de acele eden bir yrııfflJ· 
dirmiş ve Tilkilik orta okuluna :yakın okulunun taminne luzum hasıl olduğun- yım. • 
bir binanın tutulması ve buranın mek- dan, h~zırlana"! projeye göre, tamlrahn Diğer taraftan mihver matbuatı 1'191' 
tep haline getirilmesi için emir a1mı•tı. 12~0 .lir~ sarfıyle yaptmlmaıına karar kova konferansının kararlan ile ald 

1 
. ., verllmıştır. tm kt d' 1 A1 • b-"'" zmır maarif idaresi binayı kirala- c e e ır er. man gazetelen ~-

mı!J olduğundan şimdi buranın eksiklik- MEKTEP SIRALARI olmak lizerc İtalymı, Japon gazeteleri 
terinin ikmaline çalışılmaktadır. Tahmin ISMARLANDI de, Moskova konferansınm bir yardılll 
edildiğine göre haztrlıklar bu ayın on Şehrimizdeki bazı mekteplerin ihti- konferansı olmaktan ziyade bir propr 
beşine kadar bitirileceğinden tedrisata yacını karıılamak üzere 1 J O sıra ile J 8 ganda konforansı olduğunu, bllndlı 
on cüne kadar başlanacaktır. Bu suret- yazı tahtası yaptırılacaktır. Mrşeydcn evvel, Sovyctıer Birliiile fJl
~ ... ~~~...o:c~.r..oı-.r.r~~ giltct"o halkına cesaret vermek istiyd 

Mi/it Sel in kö v ensti Hitler Amerikayı ~~;;.~ıns:~:~:~~~irln!~!::ı1; ;:~ 
t

.. .. d d "ğ · k · '/ .. • • d •? lan yardımlann yalnız Kiyef meyd .. usun e ver l ı t Y- ıstı a nı yetın e mı. muharebesinde tahrip veya iif.inanı e-
metli direktif /er - BAŞTARAFI 1 t:Nct SAHİFEDE. di~~.h.all! mal~emesini teJafi cdcıntye' 

ccgmı ıddıa ediyorlar. 
• BAŞTARAFI 1 L'fCİ SAiliFEDE • !?n~a bit.arafl~k ~a~kındaki fikrini de- Giiriilüyor ki zaman ve mesafe ~ 

gıştırmlştır. Şımdı ılk defa olarak aş}- şına şimdi Almanların tatbik ettiknır 
Çocuklar enstitilyU bir an kovanı gi- kardır ki, Amerika birleşik devletlerinin imha harbile en mUessir şekilde mildi 

bi dört tarafından sarmışlardır. Ameri- maddi emniyet ve istiklali teh~i! altın- dcleyi istibdar eden bir yardnn y.ı*I 
ka1ılann pek harap bıraktıklan bu bi- da" bulunmaktadır. Demok.ras!nın de ilave edilmiştir. 
nalar şimdi köy çocuklarının ellerinde mueasese ve y~yış tarzı aynı tehlike Rusya harbinde Moskovayı derin.,_ 
mamur binalar haline gelmiştir. Civar- karşl ında kaldıgı meydandadır. deri d"" ·· dil •-- '--..... 
da 1200 dönümlük mamur bir arazi par- ne mmn ren şey maızcme ~·rtt 
~ast ekilmiştir. Okulun sebze ve mCf''C Londra, 3 (A.A) - Amerilcan harp tarı olduğuna göre. bu yanşm hay• 
ihtiyacı buradan temin edilmektedir. gemilerinin pasifikte lngiliz gemilerine bir ehemmiyet tasıdığı şiinhesizdir. 8d 

Milli Şefimiz bir müddet evvel tzmire refakat edeceği haberleri yalanlanmış- lamaatlcdir ki Newyork Post ~zetdS 
geldikleri zııman köy Enstitüsünde bir tır. Vnşin1?tonda müzakerelere de,•am a Yardtnı bahsinde hfitün rekorlan kit' 
kaç saatlerini geçirmişlerdi. Buradaki edilmektedir. mak 7Aln:ını ya şimdidir ..• ya hiç bir _. 
çalışmalan derin bir alaka ile takip bu- Vaşington. 3 (A.A) - Dün banka- man ... 11 diyor. 
yııran Aziz Milli Şef şu işaret ve direk- cılar kongre3inde B. Konedi Amerikan Rakikntcn miittefiklcr Jrlrilitı'ldcri yr 
tiflC"ri vermişlerdi: ticaret cemilerinin harp sahalanna gire- nşta, rekor tesisine muvaffak o1ur1-

- cGüzel çalışılıyor. Yeni bir millet bilmeleri için bitaraflık kanununun ta- Rusya harbinin müstakbel inkisaOarı • 
yapıyoruz. Bütün köylüyü bu sevlyE'ye ~ilin! bir daha talep etmiş ıre ıöyle de- 7.erinde tesir yapmamalan imkansıı.dıt 
çıkarmak için çalışacağız. Milletimizin ,miştır: Alman baskumandanlılh bu ı;ines kr 
esa~lı surette ilerlemesi için böyle yorıı- Almanya Sovyet Rusyayı yendikten dar acık hakikntı t:ö7..d~n u:r.ak tut;'nı,.
c~ _bir sftye ihtiyaç görmekteyiz. tş sev- sonra tbcrya yarım adasına dönecek ve rıı!mdan yeni dnrhelerin birbirini tıtldf 
gısıyle beraber kafayı da ı"hmal etmeınek dnhıı. sonra. da cenubi Amerikaya ve . .:ı ... t ·, . d'l h·ı· R h -*-b" ı ·k A 'k h.. d ek . t."llccc~ı n ımın e ı e ı ır. usya aµ. 
l&zundır. Köylü çocuklarını ahli\klı, va- ır eşı men aya ucum e ec tır. lanmnkta olnn bu yeni darbelere nıulcr 
karlı yetiştireceğiz. Umdemiz budur. ''cmet t.-debilecck midir? 
Köy ailesini içerden tanzim için köy kız- Mihverin. fikri f tc hiifiin ha7.ırhk1ar, tertipler bu~ 
lanna daha rnk itina göstermenizi bek- ı· b .. kı ti '- ~ 1 r - BAŞTARAFI l İNCl SADlFEDE - 8 ın CC\'n ına ıore vnıe eşecea ~r 
erim.> kıymetten clfüıeccklerdir. 

Millt Şefin direktifleri öğretmen ka- konferansında her şeyden evvel Sovyet <'D"DKET si• ~111 
dar talebenin de nıhuna işlenmiştir. Ens- ve lngiliz halkına cesaret vermek gaye- epr. Y .,.... 

ita/yan tebliği 
titUnün son Stnıf talebeleri yakında An- ııini güden büvük bir oyun oynanmlı,
karaya giderek Hasan oğlan köyiindeki br.> demektedir. Müsbet teslihat hah
Enstltü binasını ve Sivasın Yıldızelinde sında konferans çok C1llZ neticeleT veT
kunılacak Enslitilniln yapısını başara- mistir. 
caıklardır. Berliner Lokal Ançaykcr diyor ki: ---

---·----
Yardım başlıyor 

- BA!iM"ARAFI 1 iNCi SAR1FEDE . 
diden yola çıkmış bulunmaktadır. 

Maskova. 3 (A.A) - İngiliz ve Ame
rikan murahhaslan Ruzvelt ve Çörçil
den Staline phst mesajlar getirmişler
dir. 

Vqington, 3 (A.A) - troayted Pre. 
bildiriyor: B. Day dünkü toplantıda, 
Rmyada din hilrriyeti mevcut olduğu 
hakkında B. Ruzvelt tarafından verilen 
teminatı protesto etmiştir. Diğer taraf
tan infiratçı aylndan Nay aşağıdaki 
sözleri söylemiştir: 

Sovyet Rusyayı ideal bir memleket 
haline sokmağa çalışalım Sovyeilere 
yardımımız yalnız stratejik realitelere 
dayanmalıdır. Eğer Stalinin Rusyası 
Demokrat ise HHler Al.manyası da De
mokrnttır. 

-~-

Almanlara 1töre 
- RAt::;TARAFl 1 iNCt SAJJiFF.DE -

Berlin.'. 3 (~.A) - Şark cephesinin 
cenup bolgesındeki düşman araz.isi üze
rinde uçan Alman hava teşekküllerinin 
30 Eylul gllnü k87.andıkları muvaffakı
yetler askeıi mahfillE'rde sövlece hüla
sa ediliyor: Bu tcsekkülle; fa tren, bir 
zırh!ı tren ve üç lökomotif tahrip etmiş
lerdır. Bundan başka 23 nakliye treni 
ve bir zırhlı tren ciddi surette hasara uğ
ratılmış ve bir garda duran beş lökomo
tifle bir çok furgun tahrip edilmlştir. Bir 
çok yerlerde raylar kullanılmaz bir ha
le getirilmiştir. 

Moskova, 3 (A.A) - 'Onayted Pres: 
Dün saat 20,35 de Moskovada hava hü
cumlarına karşı alarm işareti verilmis
tir. A Uirm gece yarısından sonra saat 
l.10 da sona ermiştir. Moskovadaki tn
giliz ve Amerikan delegeleri sığınaklara 

cBahıs mevzuu olan $ey SoyYetlere Roma, 3 (A.A) - İtalyan umuınl ~ 
h le k 

rargnhının tebliği: Hava kuvvetlertınfı' 
a i aten yardım emek değil, fakat ekk llerd cı...-

Sovyet lerl bu yardımın kendilerine ve- ~~sup h teş U..JU . enh .. biri bir uW, 
rileceğine inandırmak olmuştur. Nutuk- ı ns . ava erıne ucum etııur,:t. 
lar da kaqılıklı olarak büyiik sözler Ehemmıyetli yangınlar çıktığı g5~ 
söylenmekten çekinilmiş. umumi efkar mil.şt~r. Şimali Afrikada ~va kuvv
için parlak cümleler sarfedllml- fakat lenmız ve Alman tayyarelen Tobruk .. 

'9 Ma truh · da üh" k br 
müsbet teılihat imklnlan bahsında çok d fl~ t ,__:~vha:;ııı lam un anııardıt-
cılız neticelere vanlıruıtıT > e e ne CKnu- ucum r yapmış . neri hava meydanlarına isabetler kd" 

To~yo, ~ (AA) - Unayted Preı: dedilmiştlr. Bingaziye yeniden bir gıt" 
Jomun Şınıbun ge~eteıi ~oakova kon- ruz yapılmıştır. Bir Harikan tayY;dl 
feranst hakkında dıyor ki: hatlarımız arasına i egv b _,_.,. 

D.. b"" "k ,_ ,!~ nm e mec ~r. ~:.1a 
unyanın en uyu x:aptawn mem- ve pilotu esir edilmiştir Do v auu--

leketinln en büyük komünist vataniyle kayda değer bir şey yoktur gu 
kardeşçe bağlanabileceğini sanmak ah- " 
maklılc olur. Moskova konferansı sırf 
bir propaganda gayesini gÜtmüıtilr. Bu DJKKA2'LER 
konferansın Rusyaya yardım bakımın- • • • • • • • • • • • • 
dan hiç bir tesiri gözükmiyccektir. 

1-IaYale yok, 
f\:et• ce var •• 

Nevyork, (A.A) - Unayted Pres 
bildiriyor: Japon resmi sözcüsü lııl dün 
eu beyanatta bulunmuştur: Hollanda 
Hirıdistanından Rusyaya çok miktarda 
malzeme gönderilirse bunu bize kartt 
dostane olmıvan bir hareket gibi tel~k- -
ki edeceğiz. Japonya ile Hollanda Hin- Hergün 8nUndc bin mUnasebetsZP, 
~istıı~! arasında ticari münasebetimiz bin düzcns!zlik cereyan eden bitlın od" 
şımdılık durmamıştır. Batavya konsolo- fus dairesine ne oldu diye merakı.ıs' 
sumuzla Hollanda Hindistanı makam- dım. Önünden geçiyordum. Ne 0 111W 
lan arasında müzakereler devam et- hiş insan kalabalığı ne "tili kakılrn"' 
mektedir. 1-!al~~ haşlıC".a m_üşkülatı tedi- lar, ne aylarca tahta ~alclıklar st" 
yat meııelesı gostermektedır. kasında Hazreti Eyyüp sabrı tüketett" 

---- ler kalmnrnıs .. • Nufus dairesinden 0-
Almon gemilerine la!Jah • diyenler kaybolmuş.. Al 

I 
Şimdi halk bUylik bir inti:r.am içltl af 

Vf'lPl an. taarruz takip ettiği isin hemen çıkarılmasıPd 
Londı-a, 3 (A.A) _öğrenildiğine gö- m~nun .. Memurlar b~.n~a;:ak ~t~ 

re 7 hava müdafaa gemisi himayesinde mıs or. !şlcr tıkırn:da .y~ı~yup gı~~ 
seyreden bir düşmnn iaşe gemisine Ha- Ttpkı bır banka gışcsı ıntizamt go 
rikcn avcı tayyarelerimiz hücum eıt- oksıyor. • ~, 
mişlcrdir. Bir bava müdafaa gemisi ba- .. S?rdum : Tatbik .~?ı~en .. nu~ara 'fılt' 
tmlı_n~ş, i~e gemisi ve 3 hava _miid:ıfna l~ün ~me~e v?r~·~nı soyle~~!er. 1~ 
gcmısınde yangın çıkarılmış, diger 3 ha- mın edılmedım. ışın ıç sırrını oğrelll'l 
va müdafaa gemi de ciddi hasara uğra- arzusuna kapıldım. .t• 
tılmıştır. Meğer işin dos doğru bir ic tarafı, ır'. 

;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-d~~~~~w~~ J n•• ı : a knmı nufus dairesinin senelerden .,... 

E ıha M r a 
devam eden la~arlığının sebcoler!n~ 

iltica etmişlerdir. 

Y 
• • celeyince, öteden beri bu işte ib .,_, 

enı mevsım kabul edilen bir kaç memuru bask~ 

Mlllf 1 
7Helcre almış. BW"ava Mülkive me~ 

K. S NEMASINDA Y ~ni Fılim bir ideıılic:t ~enci mlidür vekili ~e~~ 
SENENİN İLK TÜRKCE SÖZLt) ŞAHE.';ERİ Bav Muharttm iste bu idealcı " 

Musı• k•sJ• n• BES'l'ELI YEN SADE'ITiN KAYNAK... arkadaştır. Bir avlık calısrnası neti.,-1 c:inde, evvelce bu dairede cok bevetl ~~ 
OKUYANLAR : M. Nurettin - Müzeyyen Senar bütün usulleri bir hamlede kald1'f;il 

Bl•N Bı•Rı·Ncı• GECE fc; sahtnlP-rini r;tünün her saatmda 
0~*1" daire.sinde k<!Tldi işlerini takibe ~ 

mtş. Ec;kf metodlu calışma, yerini~ 
(BiN BİR GECE) MASAILACININ SON GECESiNi MUSAVVER tik cahşmava terketmis. A~ ırıa ~ TROPİCAI .. REVU 

Matineler: 
MACAR A$K.1 : 2, 5, 8 
RIO YILDIZI: 3,30 6.30 9,30 
BugUnkü cumarh•si. vnrınki pazar 

BU MUJITEŞEI\I FİLİM SİNEMA SANATININ BİR HARIKASIDIR.. ktrtasiyec:Iik ve havalicilik ka1Jcı 
J 756 yekun İs SEANSLAR : HER GÜN 3 - 5 - 7 - 9 da .• Cumartesi, PAZAR miş. ~ 

41452 dünkü yekun tanbul. 3 (Husust) - Şehrin mub- 11 DE BAŞl...AR.. Bizce, devlet makanlzmamızın ""J 
telif semtlerinde ihtikar yaptıklan tes- HER CCN iLK MA1'1NEDE ucuz FIAT- Clilfi ve arzuladığı ideal memur.~ 

5 A. R. Barki 1 6 1 6 Kapanan dükkinlar 

43208 umwni :relr.tn bit edilen 8 dilkkin birer hafta müd- ~ AYRICA Mutbuat U. M. MEMLEKET JURNALi No. ı TÜRKÇE söZL-0 K.öhnele~en usul yok. iş var. netıce 
~~~~~~~~~~~~-------__._:.__..:_~~~_:_de_tle_ kapaWdı. ,~ ............................................... ~·ı ADNAN utLGS:' 

glloO 12,30 da ilave seaıısı 



Y~NJ ASIR SAHJPS J 
..._...,~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~--~ tzM1R StC:tı.t 'l1CARE1' MEMUR- hakim dairealııe mliracaat edecek ve.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' LUCUNDAN: SAYI (034 şirket aleyhine veyahut §lricet menafiiııi 

Bir Kaı; Avda 

INGILIZCE 
Tescil edilmiş olan (Geri Tobako kum- muhil bir 11UTette ikame olunacak huku

pani tnkorporeyted İzmir şubesi) için ki veyahut ticari her haııgi davada ılr
vekil tayin kılınan Jamcs L.Carver, ve keti himaye ve ıirket için lizım gelen 
W. A. Heginbothama verilen temsil ve- kaffei vesaite müıtereken tevessül ede
kA!etnameleri ticaret kanunu hükilmle- cek, bilmuhalı:eme veya iktiu eden sa
rine göre sicilin 4034 numarasına kayıt ir ıuretıe her hangi dava .,.eya takibatı 
ve tescil edildiği ilb. olunur. müıtereken mübatcret, talcip ve müda

Toprak m ahsUUeri Ofisi İzmir Şubesi Müdtl· 
riyetinden : 

lzmirde un değirmenlerinde teraküm eden ve kese kağıdı imalithancleri-
le hayyan yemleri için elverifli bulunan 4000 kilo milı:tannda döküntü unlar 
aleni müzayede ile oatııa Çlkarılmıthr. Alıcı olanların 9 tetrinievvel 941 tari• 
hine müsadif perşembe günü aaat 1 7 de Atatürk caddeıinde 220 numaralı 
müdüriyet binaomda hazır bulunmalan ilin olunur. 

O~reten Dersler 
·:·--__.. __ _ _ ____ ,, 

İKİNCİ DERS 
'rtLAFFuZA DAİR : 
\'İrgfilden evvel yazılan sadalar çok daha kuvvetli okunacaktır. 

li Virgülden evvel yazılan sesli harfl~rden sonra ( veya evvel ) gelen bir ses
lıarf asla ayrı bir hece olarak okunamaz. Misal : road ( rö'ud ) , one ( ua'n ) 

hlııız telr bir heceden ibarettir. 
'l'ırııak işareti arasında bulunan (g) telaffuz ed'lmemiş gibi okunacaktır, 
~ (n) kendisine (g) !lrive edilmiş gibi telaffuz edilecektir. 

l One (ua'n) Bir 
2 Two (Ul) İki 
3 Three (srl) Üç 
• Four (fo) Dört 
S Five (fayv) Beş 
6 Six (siks) Altı 
7 Seven (se'vın) Yedi 
8 Eight (eyt) sekiz 
9 Nine (nayn) Doku> 

10 Ten (ten) On 
A. Pen ( ı pe'n ) 
A. Pencil ( 1 pe'nsıl ) 
~ l'l>ad ( ı rö'ud ) 

Mürekkep kalemi. 
Kurşun kalemi. 
Bir yol 

"' house ( ı ha'us ) Bir ev. 

One ııen 
'l\vo ı>encils 
s;. 1ıoo1ı:s 
Nine houses 

( ua'n pe'n) 
(ta pe'nsilz ) 

( siks bulı:ıı ) 
( nayn ha'uzız) 

Bir mürekkep kalemi. 
İki ~un kal~mi. 
Altı kitap. 
Dokuz ev. • 

A. illan 
A. Woınan 

( ı me'n ) Bir adam Ten men ( ten men ) On adam. 
( ı un'ınm) Bir kadın TWo women ( tO ui'mın) ile! kadın 

~· (!Ac) 
,.:!-_ • ( big) 
"""'1 ( gud ) 
ll.ighı { rayt ) 
Old ( IS'uld) 
Wııite ( ua'yt) 
~ larre hotel 

stnall house 
A. big black book 
~ old man 
Ahad egg 

bUyiik 
bUyllk 
iyi 
doitru 

ihtiyar 
beyaz 

1s Rood pen 
\> this a good hotel? 

... it Is. 
ltave you sil: large eggs 
~ have not. ( ay hev not ) : 

IZt.tıa BELEDiYESiNDEN ı 
p Albnta9 mahallesi Hatay caddesinin 
7oo•'Yeri ile 365 ıayılı sokak araoındakl 
b llletre boyda fÖsanın betonla esu
~ '-ırıirJ, fen işleri müdürlüğünden 50 
liİ"" ımukabilinde tedarik edilecek ke
•k "e tartnameıl veçhlle kapalı zarflı 
·ıe~1 tırıeye konulmuıtur. Keşif bedeli 
İı. 71 lira 90 kurtlf, muvakkat temi-
10~ 1400 lira 39 kuruştur. ihalesi 
ijlt 10/941 Cuma gün« oaat 16,30 da
~ · 2490 oayılı kanunun tarifatı dahilin
tÜ,. ~rlanmış teklif mektuplan ihale 
~ Q azim! 15,30 za kadar encümen 

leet!ne "ftrilİr. 
~~. 30 4, 8 3946 (2088) 

kiralık Yalı 

Small ( sm&l ) 
Little ( li'tıl) 
Bad (iıM) 
W rong ( ron' g' ) 
Young ( yan'g') 
Black ( blek ) 
Bir bUyllk otel. 
Bir küçük ev. 

Kilçllk. 
Ufak, az. 

Fena. 
Yanlış. 
Genç. 

Siyah. 

Bir büyük siyah kitap. 
Bir ihtiyar adam. 
Bir fena yumurta. 
Bir iyi mlirekkep kalemi. 
Bu iyi bir otel midir! 
Evet eyidir . 
Altı büyük yumurtanız var nudır? 
Hayır yoktur. 

Profe~to 
Tokyo, 3 (A.A) - Japon h!iklimeti. 

j&pon siyas1 imtiyazlarının kaldınlma
sından dolayı lran hükümetini protesto 
etmiştir. 

~ 

ccıcı::'!;x,..-c~oe .,~:.....- ce eoee.c?:o=: 
DiPLOMALl Bffi MüHENDlS ~ 

ARANIYOR 
Millls kazasının Şeyhköy mevki

inde lcllin zımpara m~denlerinln 
ocaklannda çıJışmak Uzere diplo
malı bir mllden mühendisine ihtiyaç 
vardır. Mühendisin Türk tebaası 
olması şarttır. Şeraiti öğrenmek is
teyenlerin tzmlrde BUyUk Kardiçalı 
hanında 16 numarada kain N. Tar!-

• kaya müracaat (2164) • 
ıc=::ccc'cc:c:oc~c=c=:===c;QO: 

i~ İnönil cacldesi Köprü -vki· tzMtR ASL!YE 1 NCt CEZA HA-
tr.nıvay eııddeslnde 784 numa· K!MLt"'tNDEN 

l'ıı'!- lllilstakil --'' odalı bir alon '-' : 
httı bo ,.~ Milli koruma kanununa muhalif ha-
İı.. yalı odalar oymalı alafrıuı:a reketten suçlu tzmirde Na=gah ve Ya-
•· lllaııı ~ tuvalet, elektrik, bava pıcıoğlu yokuşunda 25 numaralı evde 
~ oıı • -.ııiş tarasa derıi7.e karşı mil· oturan ve hmirde Şadırvan altında 
ııı~l bahçe deniz lıanyosn ve tek- 15/17 numaralı dükkanda hırdavatçılık 
''lı konfuriyle eşyalı ve .,şyasız bir ~apan Aksekili Bekir oğlu Hasan Kutlu 
't.. lı:hıılıktır. İçindekilere mfirııca- ve şeriki cürmU olan tzmirde E•refpaşa 
~ ..... - 1 - 3 caddesinde 195 numarada mukim tstan-""""'-- _,...~::::::::::::: =:::ccooooc "'SôiQ; . bullu İbrahim oğlu 337 doğumlu Fikret 
..,~1.,,.. ASL!YE HUKUK MARKE- Hergünkoşar haklarında mevkufen ya-

••uEN pılan açık duruşma sonunda: Suçlula-
~1~lt"1lin ~tburgazı köyünden Cafer rın fazla fiatlc satış yapmak suretiyle 
lıt14.,~~trna Ekici t.-ırafından aynı köyde ihtiMr yaptıkları sabit old:ı/rundan bun
tı., ...,a oğlu kocası Halil Erten aleyhi- !ardan Hasan Kutlunun milli koruma 

C açtığı. boşanma davasında: kanunun 32/1, 59 13, 630/2 nci maddele-
~lti ilat;rilen adres üzerine çıkanlan da- rine tevfikan 25 lira ağır para cezasiyle 
lile Y{sı başka bir yere gittiğinden bah- mahkumiyetine ve Fikret Hergünkoşa
~h ıla tebliğ iade edilip ikametııahı nn da keza milll koruma kanunun 32/1, 
~ Ul kaldığı cihetle ilanen tebligat 59/3, 63/2, nci ve Türk ceza K. nunun 
llı.;ı 1~ ve muhakemenin 7/11/941 Cu- 56 ncı maddelerine tevfikan da 20 lira 80 
oları gunu saııt ıo na talik ve muayyen kuruş ai?ır para cez&siyle mahkumiye
f~~d gUnde gelmedii(iniz veya bir vekil tine ve elde edilen parça muşammalımn 
lııı •rtnediğiniz takdirde işbu tehliga- müsaderesine ve masarifi muhakemenin 
lııuhtı:.oap karan mahiyetinde addiyle kendilerinden tahsiline ve işbu mahkı'.1-
lııııh~keınenin gıyaben bakılacağına miyetinln gazete ile ilanına 1219/941 
~Unu eınece karar verilmiş olduğu ilan tarihinde karar verilmiş ve bu kararın-
...._ r. 4132 (2167) <la katileşmiş olduğu ilan olunur. 
t~ 4137 (2168) 

l.\ıcı~ StctLt TICARE"l' MEMUR-
!, ''.'DAN: Z A Y t 

lııi,~ 1 1 Baysal ticaret ünvaniyle İz- İzmir Karşıyaka kız öğretmen oku-
~'l • l<ahramanlar 1413 ncü sokakta !undan 941 senesinde aldığım t&Sdikna
bt~ nuınarada bakkaliye ticaretiyle iş- memi zayi ettim yenisini alacağımdan 
tı,;va ede_n İsmail Bdysalın işbu ticaret eskisinin hükmü olmadığını ilan ederim. 
İ't •i~11• tıoaret k~ııunu hükümlerine gö- Karşıyaka Talat bey sokak 31 noda 
~Ud· '.il 4031 numarasına kayıt ve tescil 415 sayılı Sacide Bil~ili. 

ığı ilan olunur 4134 (2170) 4132 (2169) -- ' ıı.:-.._ .... YENif ;;;~";;::::;~~~:;;::~" 
N gıcı bü vük proğramı 

DİLLEfDE DFSTAS HE D Y LAMA R R 
VE SPENCER TRACY'NİS YARATTIKLARI 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

RU KADIN BENiMDiR 
VE 

BÜTÜN RENKLİ - ROBERT YOUNG 

'ti\ ZAFERE DOGRU 
.._.\ \'ıt~~l.A R : 11.30 - 3.30 - 7.10 DA ... Cumnrle•i. Pazar saat 9 DA.. 
~· Cı\ Matbuat U. l\1. MEMLEKET JURNALİ No. 1 TÜRKÇE SÖZLÜ 

--~~~-~~-~~:,ggQc· 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi faa edecek ve bunlan ister hakem vası
mühürü ve üzerinde F. Tenik imzası tasiyle veyahut ahar bir ourette baılaya

3, 4. 5 4109 (2157) 

1 - tki vekaletname. 
2 - Müzeyyel beyanname. 
Bilfunum alakadaranca ma!Oın ola ki: 

Amerika Birleşik devletleri, Jersey eya
leti kanunlan tahtında, usulü dairesinde 
ruhsatnameyi haiz, müteşekkil ve mev
cut ve mezkOr Jersey eyaletinde, Jersey 
şehrinde 15 Exchange Placede merkezi 
ic!aresine malik, mührü kebir istimaline 
mezun ve sa1ahiye.ttar ve tütün n1ua
meliltiyle meşgul ve Nevyork eyaletinde 
Nevyork şeh,inde, 630 Fıfth Ave
nuede idarehaneye malik ve zirde (•ir
ket) diye mevsuf bir şahsiyeti hükmiye 
olan Gary Tobacoo Company (Geri To
bako kampmi) Nevyork "'·hrinde mu
kim İrving C. Gary ile Charles B. Gary 
ve Türkiyede tstanbulda mukim Ran
dolph Currin, Frnnklın W. Beli, L. P. 
Llles ve Sedat Abut ve Samsunda mu
Jo-im George M. Hıırris, H. C. Griffin ve 
Joseph A. Few ve İzmirde mukim H. W. 
Bowen Jr. S.B.Fuller, James L.Carver ve 
W. A. Heginbothamı zirde vekili mumai
leyh diye tavsif olunduğu veçhlle müş
tereken ikişer olarak, veyahut münfo .. 
ı iden, atide her bir fıkrada izah olundu
ğu veçhile kendine ve kendi nam ve he
habına sahih, kanunl vekil, mümes.•il ve 
acente nasbU tayin etmiştir. şöyle ki: 

Vekili muamileyh zirde mezkOr (ül
ke) diye zikrolunan Türkiye Cün.Jıuri
yeti dahilinde atide muharrer umur ve 
muamelata veyahut bunlaron her hangi
sini ~irket nam1na ifa ve icra edecektir 
~öyle ki: • 

1 - Şirket namına olarak her hangi 
kanunl vesikayı mezkOr iilkedeki hU
lrümetten mtlnferiden ahz ve aldığını 
ikrar ve cevabını ita edecektir 

2 - Her hangi ~ahi! eşhas, şirketler 
veyahut firmalar ile müştereken mU7.a
kerata girişe,,..Jt ve mczkOr ülkede ara
zi, ebniye veyi!hut emlak L•tican hak
kında sirket hevetl idaresinin mezuni
yeti dairesinde iazım gelen tertibatı ik
"'al edecektir. 

3 - Şirket reisinin tahriren vereceği 
<a!Ahiyct Ü7.crine mezkOr ülkede veya
hut her hanı; kısmında sirke! hesahına 
münferiden tütün satın alacak veyahut 
~har hir suI"Ptte iktisap edecek, tütün 
zürraile, tütün tacirleriyle. bavileriyle, 
şahıs veyahut eşhas ile şirketler veya 
firmalar ile müzalrere ve pazarlık ede
cek ve- mezklır tütünUn i.ştira~ı için mü
kemmel mukavelename veya şartname
ler akded>cektir. Berveçhi meşruh mü
b~yaa olunarak, mPZk(\r ülkede her han
gi mahal veya mahallere. şirket namı
na gönderilecek tütün nakli için me>.kilr 
ülkede hükümet veyahut memurince ls
tPnileocek kaffei vec-...aikl şirket namına 
ıcra, imza ve teslim edecektir. 

4 - Mezk\lr ülked~ bUkUmetin veya 
memurinin isteyecekleTi her gü::ıll vesi
kaları şirket namına müştereken lora 
ve imza ve teslim edecek ve sirket na
mına istira oulnan veyahut iktisap olu
nan tütünleri Türkiye haricinde her 
hangi mahal veya mahallere mumalloYh 
vekllinin münasip göreceği şahıs, ·~has, 
şirket veyahut firmalara gönderilmek 
Uzere sevkedecektlr. 

5 _ Mezk(lr ülke kanun iktizasınca 
tütünleri imha etmek üzere mezkilr ül
ke hüküınetindeıı veyahut memurların
dan müsaade istihsal için mUşt•reken 
müracaat edecek ve bu baptaki vesika· 
ların kaffesini m!lştereken imzalayacak
tır 

6 - Sirketo tevdi edilmiş olsun olma
sın şirket tarafından sevkolunan veya
hut sevkcttirilecek olan bUtün mallerı 
şirket nam ve hesabına münferiden ahz. 
ithal, idhar ve ambara vazedecek veva
hııt ettirecek ve bu malların muvakka
ten bulundu{;u antrepolardan veya sair 
ambarlardan, doklardan veya mağaza
llirdon teslimi için iktiza eden ordinola
rı, ihbarnameleri veyahut 15.zım ııelen 
sair evrak ve vesaiki imzalayıp icra ve 
teslim edecek ve mezkilr ülkeye veya
hut bunun her haııııi kısmına sevkolu
r.an mallan almak için veyahut orada 
wezkı1r ülkede klün her hangi mahalle 
sevkolunan mallan aktarma için hamu
le senetleri ile beyannameleri vesair ve· 
ükalan imzalayacaktır. 

7 - Vekili mumailevhin tensip ede
ceği vcçhile mczkOr ülked• bir mahal
den veya mahallerden diğer bir nıahalle 
veya mahallere ma 1<.ine. otomobil, mef
ruşat ve zuruf levazımını almak veya
hut sevketmek maksadiyJ, mezkOr ül
ke hükümeti veya memurini tarafından 
istenilecek her gürıa Vt·sikaları müştere
ken icra, imza ve teslim edecektir. 

8 - Şirket umur ve muamelatı için 
mumaileyh "ekilin münasip göreoe~i 
şerait tahtında müst.ıhdemin ile kMiı>
leri veyahut işçileri münforıden istihdam 
edecek ve mezkOr ülkede sirket tarafın· 
dan şimdi veyahut her haı'ıS!i bir zaman 
istihdam olunan h•r hangi ;ahıs veyahut 
eşhası azlede<"ekt;r. 

9 - Anifüzzikir mukavelenamelerin 
tcnfizi veyahut şirket menafiinin siyanet 
ve muhafazası için mumaileyhin t~n~ip 
edeceği derecede. bilumum hulcukt ve 
ticari davalar için mezkU.r ülkedeki me-

cak veyahut müdafaa edecek veyahut 
itilif haoıl edecek veyahut hal ve teovi
ye veyahut infaz edecektir. 

1 O - Mezkur ülkede her hangi mah
keme veya mahkemelerde veyahut ha
kim, ıulh hakimi konsolos veyahut ıair 
memurlar huzurunda her hususta mün
feriden çıkacakhr. 

11 - işbu vesika ile verilen selihl
yetlerin ve bunda munderiç mesalihin 
temamen icrası ve şirkete tahaddüs ede. 
eek kanuni ve adli hukukun infaz ve 
müdafaası hususunda yardım etmek 
üzere avukatları, vekilleri, dava vekil
leri ve müşavirleri müştereken istihdam 
edecek ve mezkur Gary Tobacco Com
pany, vekili mumeaileyhin itbu vek&let
name tahtında yapacağı veyahut yaptı
racağı bilumum hususab tasdik ve teyit 
.,der ve mezkur ülke için Nevyork' ta 
mukim lrvlng C. Gary ve Charleo B. 
Gary, Türkiyede lstanbulda mukim 
Randolph Currin, Franldin W. Bell L 
P. Lileo ve Sedat Abut, Samaunda mu
kim George M. Harria. H. C. Griffin 
ve J oseph A. F ew, lzmirde mukim H. 
W. Bowen Jr., S. B. Fuller ve W. A. 
Heginbotham nam eşhasa verilen 1 S 
Ağuotoo 19 36 tarihli vekaletnameyi Fe
aih ve iptal eyler. 

T sdiken lilmeal, Gary T obacco Com
pany tirketi işbu vekaletnamenin le.en .. 
di mührü kebiriyle tahtim ve kendi na
mına reisi tarafından imza edilmeıine 
ve katibi umumisi tarafından tudik 
olunmasına 194 1 seneoi şubahnın 19 
cu a-Onil müsaade etmi,tir. 

Şahit: 
K&.tibi umuml 
C. B. Gary 
imza : Gary T obac<:o Company 

Reisi : 1. C. Gary 
Şirlı:et mührü 

Nevvork eyaleti Nevyork nahiyesi : 
işbu 1941 aenesl ıubatının 19 cu günü 
huzurumda imzalar vaz ve tahlifleri ic
ra kılınmışbr. 

Noter : E. G. Mckenna 
Amerika birletik devletleri 
lstanbul baş konoolosluğu 
Ben Amerika birlesik devletleri, uau

len mezun ve salAhivettar İstanbul Vis
kon.oülü, Eli is A. J ohn•on, merbut va· 
rak.aya mevzu A. G. ~1ckenna imzası
nın. Kin~& eyaletinde Nu. 11 3 ve mez
kilr eyalet aicilinde Nu. 1020. Nevyork 
eyaleti kiitipliğinde Nu. 61 ve m.zkilr 
eyalet oicilinde Nu. l Me 3 1 altında ka· 
yıtlı noter A. G. Mckenna'nın İmzt\11. 
mühürün de yine mezkG:r noterliğin müh
rii olduğunu tesdiken lilmeal Amerika 
birleşik devletleri l•tanbul baışkonsloolu
ğu mührü kebiriyle 1941 •~nesi Marh· 
n1n hu 26 ei günil tah.tlm ve imza ey1e
d!m. 

Amerika birleoik devl~tleri 
Viskonsülü 

Ellis A. Johnaoıı 
Servis Nu. 447 
Nu. 543 
Zahrı varakaya menu mühür Ame

rika birlesik de,;letlcri lstanbul baş kon• 
oolosluğunun olmakla tasdik kılındı. 

lıtanbul Wr11'rn huknklye 
Müdürlüilü 

29 Mart 1941 
Bey~lu dördü,.,cü noteri resmi 

mühürü ve Mlthat Cemal 
Kuntay !mnsı 

Bir ouretl dairede hıfzolunan bu ter
c~menin mübrez lnş:?ilizce muhaner u
lına mutabık olduğunu taodik ederim. 

Noter mührii ve imzası 
Bu ıuretin dalr.mde do..,,asında 1 O/ 

4/94 J tarih ve 4091 No. ile mahfuz as• 
lına mutabik olduı;nnu tudik ederim. 

Deuıet Limanları ~ıetme umum müdiirlüOU 
fzmir şu.besi Müdürlüğünden : 

lzmlr mendireğinin tamiri için muhtelif eb' at ve evsafta 2 700 metre mi
kabı taı pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

Talip olanların 2 tetrinievvel 941 tarihinden itibaren bir hafta zarfında 
bu i§ için tanzim edilmif olan ~artnameyi görmek üzere müdüriyete müra-
caat eylemeleri ilan olunur. 2 4 6 4084 ( 4145) 

İSTANBVL BELEDİYESİNDEN: 
Temizlik i~leri çöp mavnalarını cer için yaptınlacak ah.şap romorkör tek

nesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 19000 lira ve 
ilk teminatı 1425 liradır. Mukavele ek.siltme bayındırlık iıleri genel huauıl 
ve fenni ıartnameleri proje keşif bulUaaiyle buna müteferri diğer e\~ak. 95 
kuruş mukabilinde belediye fen işleri müdürlüi!ünden verilecektir. ihale 
15/10/941 çarşamba günü aaat IS te daimi encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden sekiz gün ev• 
vel belediye fen i§leri müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet 941 
yılına ait ticaret odaaı vesikaları imzalı tartname ve kanunen ibrazı IAzım 
ııelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifah çevreoinde hazırlaya• 
ca.klan teklif mektuplarını ihale günü oaat 14 e kadar daimi encümene ver-
meleri lizımdır. 30 4 6 12 4027 (2129) 

Vilayet Daimi encümeninden: 
l:mıir merkez tchlt Fazıl bey okulunun 496 lira 63 kurut ketif bedelli ı... 

miratı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartname ve ketif ra
poru her gün Maarif müdürlüğünde görülebilir. lıteklilerin ehliyet veoikalan 
ve 37 lira 25 kuruıluk teminat makbuzlan ile ihale günü olan 9 birinci tet
rin 194 1 pertcmhe günü saat 11 de encümene müracaatlan ilin olunur. 

27 1 4 7 4005 (2116) 

VilAyet Daimi encümeninden: 
1662 lira 4 7 kuruş ketif bedelli Torbalı okulu tamiratı 15 gün müddetle 

açık ekıiltmeye konulmuştur. Şartname ve ketif raporu her gün Maarif mil• 
düdüğünde görülebilir. Talip olanlann ehliyet vesikalan ve 126 lira 20 lı:,.. 
ruşluk teminat makbuzları ile ihale günü olan 9 birinci tetrin 1941 pertem
be günü saat 11 de encümene müracaatları ilin olunur. 

27 1 4 7 4006 (2115) 

SAOIR DİLSİZ VE KÖRLER MVESSESESİ 1941 
MALİ YILI İHTİYACI 
Erzakın clnıi azı 

kilo 
çoğu 

kilo 
Beher lı:lloıunun 
Muhammen bedeli 

Kr. S. 

% 7,S 
Mu. temi~ 

u Kr. 

Ekmek 15000 20000 12 75 191 50 
Urfa sadeyağ 1200 1500 161 161 12 
Tosya pirinci 1000 , 1200 46 50 41 65 
Şeker (toz teker 1400 1500 47 50 53 43 

Ahancak oağır dilsiz ve körler müessesenin 1941 mali ytlı ihtiyacı olan 
yukarıda yazılı dört kalem ia~e maddesi eartnameaine göre açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Sartname S1hhat ve içtimat muavenet müdürlü~nde görülebilir. isteklile
rin 20 tetrinf evvel pazartesi gijnü saat 15 te sıhhat müdürlül(ünde mütesek· 
kil komisyona müracaatlan ilan olunur. 4 8 13 16 4136 (2166)" 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN : 
Eaao No. 

E: 3 

Yeri No.su 

lzmir - Birinci Süleymaniye 5 
Mah. ikinci Ruhi baba -
yeni 3 6 3 üncü ıokak 

Nev
1i kıymeti 

Ev. 375.-

Depozito 

75.00 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkulün pazarlılda oaıı.a 7/10/941 tariht
ııe müsadif salı günü saat ( 1 O) onda ihalesi yapılmak üzere arttırmaya ko
nulmu,tur. 

1 : - istekli olanlann hizasında yazılı depozito akçealnl veznemize yab
rarak arhrmaya girmeleri. 

2: - Müzayede oırasında verilen bedel mukadder kıymeti ııec:tiii tak· 
dirde taliplerin depozitolannı niıbet dairesinde tezyit eylemeleri ve mühilr 
kullananlann mühilrlerini Noterden taodik ettirmeleri 4068 (2163) 

iZltfİR ORMAN ÇEVfRGE MVDVIU.VOVHDEH 
Ceeme lcaza11na bağlı Loştüren devlet ormanından müzavedeve çıkanlan 

304 metre mikap çam ec;cann 29 /9 /941 tarihinde yapılan müzayedeolnde 
talip zuhur etmedeiHnden .-raltl sabıka daireoinde 30/9 /941 tarihinden 
itibaren on gün müddetle tekrar müzayedeye c1kanlm141br. Talip olanlann 
ihalesi mukarrer olan 10/ 10/941 tarihine müsadif cuma l<iinü oaat 16 da fz. 
mir onnan müdüriyetinde bulunan orman aatq komiwonuna milracaatlan 
ilin olunur. 4144 (2171) 

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

B"voö)u dördiincü noteri rt'!lmt le ki: b 211ka hesap veya hesaplanndan fazla 
para çekmeğe mezkOr mümessillerin 
solahiyetleri olmıyacaktır Berveçhl 
meşruh keşide olunan veyahut depozito 
Edilen veyahut geri alınan bilOmum çek
ler, poliçeler v•ya senetler ~irketin her 
hangi iki mümessili tarafından imzala,. 
nacaktır. 

mürühü ve Mithat Cemal Kuntay 1 - Şirket namına olarak her hangi 
imzan kanun! vesik•yı lıü!tümet makamların-

30 kuruoluk damga pulu dan ve dairelerindtn münferiden ahz ve 
1 O kuruoluk tayyare pulu bu bapta icab eden bilcümle evrakı im-
Ve pullar Bevoülu dördüncü noter za edecektir. D"'J>Ozilo matlubat ve tedi-

r.,....,1 müh•ivle mül-ürlü yatı tahsil edecekti". 
Hare pulları dairedeki nüohaoına ya- 2 - Her hangi şahıs, eşhas, şirketler 

pıcıh .. ıldı. \'~yahut firmalar ile müştereken müza-
VF:KA LETN AMF.: kerata girişec~k ve mczkilr ülkede ara-
Merkezi Amerikada bulunan Gary zi, ebniye veyahut em!P.k isticarı hak

Tobacco Company Geri Tobako kampı- kında lazım gelen muame!Atı ifa ve ik
ni namına haiz ol<lni?umuz BC'\'oğlu 4n"U mal edec..ıctir. 
noterli~inden 10/41941 tarih ve 4~91 3 - MezkOr ülhde veyahut her han
numara ile müsaddak umumi vekalet- gi kısmında ~irket hesabına münferiden 
nameye müsteniden, mezk(lr kumpan- tutun satın alacak veyahut ahar bir su
vanın Tü,kivede İstanbul merkezi ile rette iktisap edecek, tütün zürraile, tU-
1zmir ve Samsun şubelerinde ve bunla- tün tacirleriyle, bayileriyle, ııa)ııs veya
ra merbut mah•1lerdeki bütün umur hut eshas ile şirk•tler veya firmalar, ile 
ve husu.at hakkında a.a;;ıda her bir müzakere ve pazarlık edecek ve mez
lıkraıla izab olunduğu veçhile müstere- kilr tütünün h;ti.-:ı.'1 için mükemmel 
ken ikişer olnrak veyahut münferiden mulc:av<'lPnanıt'l0r veya şartnameJer ak
hareket etmek Ü7Pre Türkiv•de t•tan- tedecektir. BerveçH nıeşruh mühayaa 
bulda mukim Lawr•nce P. Liles, Willie olunarak mezk(lr t"lkede her haı:.~i ma
L. Talton, Sirlney L. Tilley ve Sedat: hal veya mar.ıllere ~irket namına rön
Abut, Samsunıld mukim Georne M. derilecek tüfün nakli için mczkOr ülke
HarTis H. C. Griffin ve .Toscnh A. Few, de hükümet veyahut memurince isteni
tzmird• mukim Howard W. BJyen Jr S. lecek kAffei v•saiki •irket namına imza, 
Bacon Fuller JamPS L. Carver ve W. A. ıcra ve te•lim edecektir. 
Heginbothami sirketimiz nam ve he<a- 4 - Mezkur üll<Pde hükümetin veya 
hına kanuni vekil ve mümessil nasp ve memurinin isteyecekleri her glına ve~i
tayin eyledik. Sözii g<'<;"n v~kil ve mü- kuan ~irket namın;, müşteTeken icra ve 
me.ssillerin her biri aşai\ıda cülke> diye ımza ve teslim edecek ve şirket namına 
zikrolun'n Tür1<iye Cümhuriyeti dahi- ıştira olunan veyahut iktisap olunan tü
linde atirle muharr>r umur ve muame-- tünleri Türkiye haricinde her han~i ma
latı veyahut bıınlann her haneisini •ir- hal veya mahaller!' mumaileyh vekilin 
ket namına ifa ve icra edecektir. Şöy- münasip göreceği •ahıs. eşhas. şirl<et ve-

6 - MezkOr Ullre kanunu ikfü.a.ınca 
tütünleri imha etmek üzere mezk(lr ut. 
ke hükümetinden veyahut memurların
dan mü.<aade istih.o;all için müştereken 
müracaat edecek ve hu baptaki vesika· 
lann kAffesinl müştereken imzalayacak· 
tır 

7 _ Şirkete tevdi edilmiş olsun olma· 
sın şirket tarafından sevkolunan veya
hut sevkettirilecek olan bütün mallan 
şirket nam ve hesabına münferid•n ahz 
ithal, lthar ve ambara vaz edecek veya• 
hut ettirecek ve bu malların muvakka
ten bulunduğu antrepolardan veya .air 
ambarlardan, dvklardan veya ma~aıa
lardan teslimi için iktiza eden ordinola
rı, ihbarnameleri veyahut l§zım ıı•len, 
sair evrak ve vesaLki im:r..alavıp icra ve 
teslim edecek ve mezkur ülkeye veya
hut hunun h"1" hdııgi kısmına scvkolu
nan malları almak için veyahut orarla 
ın<>zkfır ülkede kliin her lıangi mahalle 
sevkolunan mallan aktarma için hamu
le senetleri ilt- beyannameleri vernir ve
sikalar1 imıalayaca:ttır. 

---------------- yahut f'rmalara gönderilmek üzere sevk 

8 - Vekili mumailevhin tensip ede
ecği veçhile mezkur ülkede bir mahal
den veya mahaller~en diğer bir mahalle 
veya mahallere makine, otomo~il. mef
ruşat ve zuruf levJzımını almak veyahut 
sevketmek maksad;yle mezkOr ülke hU· 
kümeti veya memurini tarafından iste
r.ilecek her gfına vesikaları münferiden 
icra, imza ve teslim edecektir. 

LALE' de ~trGtlN TA.N'da 
Z FİLiM RİRDEN 

J •• YVZEN KALELER J • "'tJSJ'.$ PF.2'R"'VNA 

edecektir. 
5 - Mezkilr ül!te dahilinde her han!(i 

bar.ka ve bankalar nezdinde bir banka 
loesabı küşat e.lcbilecek ve mevcutları 
kiişada bırakabile,.k ve oraya şirket 

{Cette Nuit est Notre Nuit) ) mümessilleri tarafından keşide olunan 
(TÜRKÇE) CHARLE<; ROYER çeklerle havalPııameleri. parakrı ve ho-

C'LAllOt:'l'TE COLBERT noları veyahut ~irkete tediye olunmak 
Z - ÜÇ SİLAHŞÖR KOVBOYLAR üzere ahzolunan ve usulü dairesinde ci-(fZl\fİRDE İLK DEFA) 

KORKU n•vA llJJVDA 2 •• KAn .a " •• .a uTA ro edilen çeklerle haval•nameleri m••· 
''"1 J< ....,. ,,.. 6. •-·,..."" ~Or bankalara tevdi edebilec"k ve bu 

(İLK DEFA) RİSA.R DfKS , veçhile tevdi olunan paraları mlMere-

'ıi••••••••••••••••••••-•••••••' ken çekebilecek ve fakat hic bir suretle 

9 - $irket umur ve muamelatı için 
mumai1Pyh vekilin milna$ip görereğl 
•erait tahtında müstahdemin ile klitip
İeri veyahut i•çileri münferirl•n istih
dam edecek ve 'mezkur ülkede şirket ta• 
rafından şimdi vevahut her han~! bir za
man istihdam olunan her hangi şalus 
veyahut eı;hası az!Nlecektir 

• - SONU YARIN -
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Şark cephesinde 48 saatten beri i;--:ler konferan-

Manfte yaralı müba
delesi :yapılacalr 

fn~ilizler Brest 
doklarına hü

cum etti 

Parti kon~resi kararile 
büvük ölçüde harekat başladı sile n_eş~ul NlıNıl 

Beyazit, Milli Şef'in -
Almanlrın kı$ın da Moskovaya taarruz ecle~ek 

bu tarruzu idame ettirmeleri mümkündür 
Radyo gazetesıne göre Sovyet tebli- führerin şark cephesinde 48 saatten-

ği bugün de bütün cephe boyunca şid- beri büyük ölçüde harekfıhn başladığını 
detir muharebenin devam ettiğini ~·e eöyledrğine göre Alman harekütı bnşln
Almanlara ağır zayiat verdirildiğini mış demektir. 
bildi•mistir. Kırım istikametinde Alınan taarruzu 

Alman tebliğinde ise cdoğuda harp devam l'diyor. Bu taarruzların berzah
mııvaffnkıyt'tle devam etmektedir> dr- tan cenuba doğru 7 kilometre ilerlemiş 
nıliyor. olduğu bildiriliyor. Almanların hedefle-

Bu tebliğlere göre muhtelif cepheler- rl berzahın zaptıdır 
de durum §U vaziyettedir: Şimalde Le- Bu hadiselere bnknrak Leningrad, 
ningrad cephesinde Almanların tarihi Harkof ve Kınm bölgelerinde şiddetle 
şatoları ele geçirdikleri anlaşıLyor. Ve devam eden muharebeler hakkında ye
harckat devam etmektedir. Eğer Al- ni ve mühim haberler gelmesini bekle
manlor hakikaten bu kadar ilerlemiş mck mümkündür. 
iseler. Leningradda Sovyet müdafaası Atlantik muharebesinde, Almanlara 
oldukça zorlaşmış demektir. Fakat do- göre, batırılan ı:temiler yeniden artmış
nanmanın yardımı sayesinde vaziyet 'tır. Alman tebliğine ,göre eylül ayında 
büsbütün ümitsiz addedilemez. 48 3. 000 tonilato gemi batırılmıştır. Bu 

Moskova istikametinde Alınanların rakam ağustos ayına nisbetle 15 0,000 
yeni bir taarruz hazırlamakta oldukları tonilato, temmuz ayına nisbetle 300 bin 
ela söyleniyor. oniliito fazladır. 

Her ne kadar Hitlerin kış yardımı Jngilizlerin cevabı, son üç ayda vazi-
nutkundan Almanların kış harbine ha- yetin ümit verici olduğu merkezindedir. 
zırlandıkları manası çıkarılmakta ise de Almanların harbın iPtidasındanberi bn
Almanların Moskovaya taanu2lan ve tırdıklannı ilan ettikleri 14 milvon to
bu taarruzu kış da idame ettirmeleri ih- niliıtoya mukabil. İngiliz tebliğlerinin 
timalden uzak değildir. yekunu 7 milyon kadardır. Geçen 191 7-

Kiyef imha hareketini yapan Alman ' 18 harbinde de vaziyet böyle olmuş ve 
ordularının da yeni bir hamle yapacak- hatta harp sonrasında da gemi zayiatı
lan hakkında yeni bir bilgi yoktur. Al- nın hakiki rakamları meçhul kalmıştır. 
manların, Rusların Harkof ve Melikof Geçen ayın ortalarında Atlantikte f n
hattında toplanmalarına meydan verme- giliz tayyareleri tarafından yakalanmış 
mek için harekata bu şekilde doğu is- olan Alman denizaltısı, Londra radyo
tikametinde devam edecekleri tahmin suna göre bir f ngiliz limanına getiril-
edilmektedir. •miştir. 

1Co a aoaooo a aaaaaaaoaoaaoooaaoaac~..COO"'J.:IO""~ 

Car şatoları 

Lenin~rad har~ka
tında AhLan lar 

eline geçti 

Şatolardan biri yanar. 
ken kurtarıldı 

-0-

Berlin, 3 (A.A) - D. N. B. Ajansının 
eskeri kaynaklardan öğrendiğine göre 
Alman kıtalan Leningrad harekatı es
nasında şehrin cenub! garbisinde tarihi 
Çar şatolarını ele geçirmişlerdir. Krı.ınş-
tand Sovyet bataryaları bu bölgede Sov
yet kıtalannm çember altına alınması
na, biltün gayretlerine rağmen mani 
olamamıştır. 

Sovyet topçusu civar parkları 'kısmen 
tahrip etmiş ise de Alman piyadesinin 
hücumunu durduramamıştır. Düşmanın 
son mukavemet yuvalan düşmana kanlı 
kayıplar verdirilerek ortadan kaldırıl
mıştır. Ele geçirilen ptoların büyük bir 
kısmı sağlamdır. Alman kıtalan Bolşe
vikler tarafından en gilzel binalardan bi
rinde çıkanlan yangını söndürmti§kr
dir. 

Hitler dün mühim bir 
nutuk •6 vledi 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAıılF'EDE • 
cereyan eden bir harptir. Ve hakikat 
muhakkak muzaffer olacakhr. Bugün 
ortada t~lt tarihi hakikat vardır. O da 
Almanyanın ilci acne zarhnda bütün 
di~"nanlarını birbirini muteakip yen
miş ohnaındır.> . 

Führer bundan sonra Alınan - Sov
yet münascbatından bahsedeı.ek oöyle 
demiştir: 

- 22 Haziran .abahındanberi hare
katımız plan mucibince devam ediyor. 
Harekatın idaresi bir an bile elimizden 
kaybolmadı.> 

Hiıler bundan sonra yapılan hesap
larda Almanyanın aldanmadığıru söyli
yerek Almanyanın muhakkak ınu%affcr 
olacağını bildirmiş, Ruslardan şimdiye 
kadar iki buçuk milyon esir alındığını, 
22 bin top, 18 bin tank ve 14.500 tay
yare kaybettiklerini ilave etmiştir. 

Sabık Sahın 

Bütün serveti ha yır 
müesseselerine 

b11:akıldı 
---0--

Londra, 3 (A.A) - Ünayted Pres 
Tahrandan istihbar ediyor: Dün lron 
Parlfunentosunda Başvekil şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Ec;ki Şah Riza Pchlevinin 680 milyon 
Reol kıymetinde tahmin edilen menkul 
ve gayri menkul sCTVctine hayır mües-
seseleri menfaatine el konmuştur. Hazi
r.ei hassaya ait kıymetli eŞl:'.a tamam
dır. Sabık Şahın y:ıbancı memleketlere 
çıkarken berabericde kıymetli eşya gö
türdüğünil yalanlıvabilirim. Sabık Şa
hın beraberinde götürdUğil eşyanın mu
fassal listesi Parlamentoya bildirilecek
tir. İran topraklarını terk etmeden evvel 
Riza Pehlevi yabancı memleketlerdeki 
bütün alacaklarından vazgeçtiğine dair 
bir vesika imza etmiştir. 

Boynos Ayre.c;, 3 (A.A) - Hariciye 
Nezaretinden bildirildiğine göre sabık 
İran Şahı Arjantine gelecek ve burada 
yerleşecektir. Zannedildiğine göre Şah 
Umit bumu yoliyle Amerikaya giden bir 
İngiliz gemisinde bulunmakta olup re
fakatinde 10 yaver ve 12 hizmetçi mev
cuttur. 

Almanlar Kırım ya. 
rım adasına varamadı 

Londra, 3 (A.A) - Naz.ilerin Harkofa 
doğru yaptıkları şiddetli ileri hareketi 
Rusların şiddPtii mukabil hücumlariyle 
karşılaşmaktadır. Almanlar Perekop 
berzahı civarında da Rusların şiddetli 
mukabil taarruz.lariyle karşılaşmakta
öırlar. Alman kuvvetleri Kırını yarım 
adasına varamamışlardır. 

termedim, programımdan hiç bir vakit 
vaz geçmedim. Ben kendim ve biz he
pimiz bu muharebeye muhtaç değildik. 
Sulh eserler!miz adımızı . ebedileştir
meğe yeterdi. Bu sahada esasen başlan
gıçta bulunuyorduk. Gayretlerimizi şu 
esaslara dayadım : 

1 - İçeride Alınan milletinin kuv· 
vetlendirilmesi. 

2 - Dısarıda harp beraberliğnin el· 
de edilmesi. 

Bcrlin, 3 (A.A) - D. N. B bildir!yor: 
Alman devlet reisi bugUn 1941-1942 3 - Alman milletinin birliği ve an· 

Jrış yardımının açılması münasebetiyle cak suni olarak a.-;ırlarca fasılaya uğ-
bilhassa demiştir ki : rayan tab:i bir devletin böylece tekrar 

Nutkumun hedefi uzun silkiltuma kurulması. 
g~nlcrde hayret etmiş olan devlet Açıkça görülüyor ki biz her hangi bir 
adamlarından birine cevap vermek de- harbi gözetmedik muhakkak bir şey var 
ğiJdir. Gün gelecek bütün dünya bu soc idise o da Alman zürriyetini her ne olur
aylarda M. Çörç!lin nutuk1an mı, yoksa sa olsun tekrar elde etmekte ve Alman
Hitlerin icranb mı daha ehemmiyetli yanın kalkınması için lüzumlu olan şart
olduğunu görecektir. lardan vnz geçmiyeccğimiz keyfiyeti 

Bugün burada tertip edilen bu teza- idi, bu görUşümlerlir ki bir çok teklif
hürde bulunabilmek benim için çok kül- lcrde bulundum, bütün dünyaya yaptı
fotli olmuştur. Çünki tam ~ anda doğu ğım sulh teklifleri, silahsızlanma tek
cephesinde 48 suattanberi hazırlanan lifleri yeni bir nizam ve makul ekono
dchşetH ~eni bir hadise başlanuş bulu- mi için yaptığım tekliflerin hepsi redcle
nuyor. Yeni ve munzam bir hareket baş dild!. Bun:ı rağmen bir çok yıllar çalı
lamıı:;tır. Bu hareket diismanm doğuda sarak ynlnız dahili islahatı başarmakla 
ez.ilınesini mucip olacaktır. kalmadım, Alman milletinin birliğini 

Milvonlarca harp edenler adına va ele alarak büvük Almanyayı yaratmağa 
tandı:ın bu sene diğer bütün fedakfirlık- milyonlarca Alman vatand:ışımm tek
lnnııa kıs vnrdımını da ilave etmesini rar vatnnlanna kavuşturmağa ve böy
istivorum. 22 haziranda baslıvan savas lece onlnrın savı ve_ siyaset kuvvetleri
bütün di.inva icin kat'i olan bir ~avaş- ni Alman milletine tem!n etmcğc mu· 
dır. Yenl bir devre acan bu hadisenin yaUnk oldum. 
gl'nişlirini bütün sumulünü ancak b).z- Bu devre esnasında başta kcndisi 
den snnra gelı:>cek nesiller görebileCT'k- ile derin ve samimi bir dostlukla bağlı 
tir. Ben bu s:waşı da istemf"dim. Bl'n nlduğum clevlet adamının idaresindeki 
daimn tc>k bir gave ıilittüm. O da Nas- f tnlya olmak üzere bazı müttefikler ka
yonal Sl)"'Valist parti.,inin pror,rammıfo zanmağa muvnffak oldum. Japonya ıle 
esas olarak tesbit ed'.len ızavedir. Bı· münasebetlerimiz de eyileşmekten hali 
ca~e hiç bir vakit sadakatsblik gös kalmamıştır. 

B. Hitler mühim bir 
nutuk söyledi Londra, 3 (A.A) - önümüzdeki 

hafta sonunda Almanyadaki beş bin ya
ralı 1 ngiliz askeri ile 1 ngilteredeki ayni 

- R d ~ · • miktarda yaralı Alman askerinin müba
b a yo gazdctes1ıne Mgörek bugünnfdünya dclesi yapılacaktır. Bu münasebetle bir 
asını ve. r:ı yo arı o~. ova ko ernn- kaç saat Manşta muhascmat durdurula-

sının tef$ır}yle m~guldur. Bu tefsirler cakır. Yaralıları hamil gemiler geçerken 
h:ırp ~I~ ~l~kndar .h~ mesel~. de olduğu Manş sahilJerindeki tayyareler olduk
g~bı bırıbırıne zıt ıkı cephe gostermektc- lan yerlerde kalacaklar, denizaltılar fa-
dır. . . . . nliyctte bulunmıyacaklardır. 

İngılız ve Amenk~ gazetelerı, kon- Vapurlar gidecekleri yerlere karan-
feransın muvaff:ıkıyetınden bahsetmek- lık bastıktan sonra varırlarsa harbın ba
te ve Arne~iknn gazeteleri bilhassa Rus- şındanberi ilk defa olarak bu Jimanlnr 
yaya Ameriko tarafından yapılacak yar- aydınlık olacaklardır. 
~ımın Amerikan menafiine uygun oldu- Londra, 3 (A.A) - lngiliz hava ne-
gunu ya.zmnktadırlar. znrctfoin tebliği: 2 - 3 birinci teşrin ge-

. Aınerıknn ~asını, b~ ~cor;:feran.'!ın t.a- cesi küçük bir ağır bombardıman tayyn
yın olunan .rnudd~ttcn .ıkı ~n evvel bıt- re teşekkülümüz, içinde hala Alınan 
tiğini söyleyerek mümkUn olan yardı- zırhlarının bulunduğu Brest doklarına 
mın dn yapılacağını yazıyorlar. hücum etmişlerdir. Sahil müdafaa ser-

Konf eranstan sonra, malzemenin ne visine mensup tayyarelerimiz de Sen 
zaman yetiştirileceği hakkındaki suale, Nazerde clokları ve inşaat tezoahları
tngiliz ve Amerikan murahhasları şu ce- nı bombardıman etmişlerdir. Taarruz 
vahı vermişlerdir: devriye uçugları yapan avcı tayyareleri-

cKonfcrans ne kadar çabuk bitmiş ise, miz dilşman işgali altındaki arazide ha-
yardım da ona göre çabuk olacaktır.> va rneydan]anna hücum etmişlerdir. 

Lord Biverburg ise sual soran, genç· Hiç bir tayyaremiz kaybolmuş değildir. 
ierc gUkrek: Londra, 3 (A.A) - Hava nezareti-

cGençler aceleyi severler, fakat ben nin dün akşamki tebliği: 
ihtiyar olduğum için size benzeyemem!> 2 teşrinievvel günü düşman lngilte-
Cevabım vermiştir. re üzerinde hiç bir hava faaliyetinde 

Mihver basını ise, konferansın aceJe- bulunmamıştır. 
ye geldiğini ve ciddi müzakerelere vakit Berlin, 3 (A.A) - O. N. B. nin öğ
ve imkan bulunmadığını ve bir bloftan rendiğine göre mühim Alman hava kuv
ibaret olduğu, Amerikanın yapacağı vetieri teşekkülleri 2 - 3 teşrini evvel 
ynrdımın ancak iptidai maddeler muka- gecesi iyi görüş şartları içinde İngiliz 
bili olabileceğini söylüyor. deniz inşaa merkezlerinden Nev Castle-

ltnlyan matbuatında konferansın akis- le yeniden hüum emişlerdir. Bir çok 
leri bundan farklı değildir. Fakat, garip- büyük ve küçük yangınların çıktığı gö
tir ki konferans japonyada adeta hiddet rülmüştür. 
uyandırmıştır. Berlin, 3 (A.A) - tebliğ: Dün gece 

Japon diplomasisi üç büyük devletin yeniden, bir savaş tayyare teşekkülü
bir nrnyn gelememesinden uzak doiroda müz, lnıdlterenin deniz inşaatı merkez
e:saslı menafi elde edebilmiştir. Çünkü }erinde Nev Castl'e müessir bir bom
yakın zamana kadar uzak şarkta büyük hardıman yapmıştır. Britanyanın cenup 
menfaatleri olan bu üç biiyilk devlet. doğusunda askeri ehemmiyeti haiz te
hir türlü uzlaşamamşılardı. Fakat Midi- sisata taarruzlar yapılmıştır. Dün Manş 
.!lelerin sevkiyle ilk önce A.'11erika İn(!iJ- denizinde avcı ayyarelerimiz 9 ve do
tere ile anlaşmış, sonra, japonyanın teh- nanmamıza mensup gemiler de 3 Bri
didinden ziyade Almanyanın hareketi tanya tayyaresi clüşürmüşlerdir. Şimali 
Rusyoyı İngiltcwre ve Amerikanın agu- A(rikada Alman ştukaları 1 eylülde 
şuna atmıştır. Bunun icin konferans ve Tohruk ve Mıırsa matrhun Jiman tesisa
muknrreratı Almanya kadar hattA Al- tını bombardıman etmişlerdir. Donan
manyadan ziyade jnponvayı ineitmistir. maya mensup bir gemimiz Libya sahil
üç büyük devletin bas bn.şa faaliyeti ja- }erinde üç Britnnya tayyaresi düşürmüş
ponlarca hiç bir zaman hoş görülemiyc- tür. Düşman Almanya üzerinde ne gün-
cektir. düz ne gece uçmuştur. 

Demokrat devletlerinin Rusvavn gös- ı 
terdikleri sempatiyi makul gBr~bilmek E'llltıınıııııııııııumıııııınımııııummıııııı· · ~ 
için gösterdikleri gayret. yine aynı ı §§ K ı • ~ 
memleketlerde ve bazı mahfil ve halk E ra Or! S E 
tabakaları arasında bir aksiilamel husu- E --- E 
le getirmiştir Malfım olduğu üzere 1n- ~ Yı l ..ıo··nı·ı· 01 1·1· ndü, ~ 
giltcre ve Amerikada Rusya, Rusya da- ~ '1 '- ' E 
hili ahval ve siyaseti halka pek karanlık § : 
bir şekilde tnnıtılmıştır. Şimdi ise Rus-ı= 200 kişiyi atfetti E 
yaya knrşı başka sempati gösterilmek- :_ :_ 
t~~r .. ~i1:'1di Ruzvelt Rusl~rın s:ınıl<lığı 1 § Sofya, 3 (A.A) _ Bulgar Kralı E 
gıbı dınsız olmadıklarını soylemış fakat ı - Bo · B lg · tikl"'lin. taht : 

.... 
b P h ~·ı· 1 . f. 1 d ::: rıs u ar ıs cı ın ve a _ 

u, apaz mn au ınc e m ıa uyan ır- = k 23 ·· Jd" il ·· ·· -
B, • f' l' · 1 = çı ışının ncu yı on mu muna- : 

mıştır. ır 111 ıratÇı, cSta ının Rusyası = beti l 279 k" · · altık d d = 
Demokrat ise, Hitlerin Almanyası da o E seb. afy e1 ____ ışıyı. a artmeişt~n 5 
kad D k d . f = ır JUUcunamesı neşre ır. _ 

ar . emo ra!.tır.> emış ır. .. E 200 kişi tamamiyle affedilmiş, geri E 
1 
AmkerKıka ü~u~tl~ v .kadrş__ı:lınNda ın?-~?n 5 kalan 78 kişinin ise cezalarının bir E 

o ara . om nıs ıgı . egı • ~ gı gor- E kısmı kaldırılır.JŞtır. 5 
mektedır. Ruzvelt hır Amenkan mec- ::ı111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111: 
muasmda neşrettiği son bir makalesin
de: 

cHitlerle mUmkün olan yegAne banş 
mutlak surette teslim olmasından sonra 
yapılacak barıştır.> diye yazmıştır. 

Bu Uç devlet milşterek tehlike karşı
sında bir cephe kurmuşlardır. 

Siyasi vak'a olarak günün en bilyük 
hadisesi Führer tarafından kış yardımı 
hasebiyle söylenen uzun nutuktur. 

FUhrer nutkunda her zamanki Adeti 
veçhile iktidar mevkiine nasıl geçtiğini 
anlatmış ve sarietliği büyük gayretlerle 
l:ıir inkfüib yaptığını ve bu inkiIAbın De
mokratlar· tarafından iyi karşılanmadı
ğını söyledikten sonra harpten mümkiln 
olduğu kadar kaçındığını, harbin önüne 
geçm<?k için teşebbüslerde bulunduğu
nu nihayet harbin bizzarur başlOOığıru 
söylemiştir. 

İngiliz devlet adamlannın harp ba
şında başka düşündüklerini fakat arbk 
vaziyeti an1ndıklannı, şimdi başkaları
na bol bol vald et.tikleri yardım yerine 
deniz aşın memleketlerden kapı, kapı 
yardım aradıklarını zikretmiştir. 

Japon ordusu Cun-• 
kınge yürü yor 

• BASTARAFI 1 tNct SAHİFEDE · 
pon ordusu daima muhalefet edecektir. 

Şanghay, 3 (A.A) - Bir Japon res
mi tebliğine göre Hunnan eyaletinde 
yapılan son harekat esnasında Çinli
ler 62 bin ölü ve 68 bin esir vermiş
lerdir. Japonların verdiği ölü miktarı 
461 dir. Japonlar aynca külliyetli mik
tarda harp malzemesi de almı~lardır. 

Tokyo, 3 (A.A) - Japonyanın ce
nup doğusunda Kiyotoda yapılan deniz 
manevralarında bir denizaltı gemisinin 
deniz üstü gemilerinden biriyle ~arpı
şarak battığını bahriye nezareti resmen 
bildirmiştir. Mürettebatın bir kısmı kur
tarılmı~tır. Deniz üstü gemisinde ciddi 
hasar yoktur. Batan denizalb Kaypon 
sınıfından 1635 - 2100 tonluk olup bu 
sınıf gemilerin faaliyet ııahalan 16000 
mil olduğu gibi hiç mahruli:at almaksı
zın Pasifiki gidiş ve gelio istikametinde 
kat edebilecekleri beyan olunmaktadır. 

----·---
Japon voda s onsör 

i bidesile süslenecektir 
~~------~~~~~~~ 

.!s~?nbul, 3 (Hususi) - tstanbulun 1 mm parti ocak kongresinde alkışla:r1' )f' 
k~!t':': ~as~ olan .. Beyazıt meydanının bul edilmiştir. Bu karar alakadat -' 
İnonu abıdesıyle suslenmesi gece topla- karolara iblağ olunacaktır. 4 
ıo:r_,.,,~~==ccccccco~~..o:::ıc===cacaacoccaaa --

TÜ r k basın birliii umumi k o11-
A ı1karada toplanıyor • 

ı{resı 

Ankara, 3 (llusust) -Türk basın biı--~ümessilleri Anadolu Ajansı mtt11f J 
li.ği birinci umumi kongre,i 3 1kinciteş- iştirak edec~klerdir. 
rınde Ankarada toplanacaktır. Kongre- Ruznamede riyaset dıv:mı ·cÇ~ 
ye !stanbu~. Ank~r?> ~z.mir, Adana ve merkez idare heyeU raporu, bu·lık ti 
Trab.zon ?olgel~. idare heyeti ve zamnamesi raporu, yeni idare heyeti 
haysıyet dıvanı reıslen, siyasi gazeteleri haysiyet divanı seçimi vardır. ,;J 
~~~~aaccaacaccaaoaoaaaooa a aa 

Sivasın Obaöbe k k öyünde Ata-
türk Aıı~dı merasimle açıldı 

Sivas, 3 (A.A) - Seçim mıntakala- yaptınlan Atatürk Anıtının açıl~ 
rında tetkiklerde bulunan mebuslarımız hazır bulunmuşlardır. Halle kUdt""" 
dUn Hatik kazasında Obaöbek köyüne ,,.,.. 
giderek Naci Demirağ ve İsmail Oğuzun Milli Şef İsmet lnönUne sonsuz sev~ 
yardımiyle ve kızılay tarafından verilen ni ve mektebin yapılmasına bUyilk df 
çinko, çivi ve kereste ile inşa edilen beş dunı dokunan kızılaya şükranlan1l1 
sınıflı okulun ve İsmail Oğuz tarafından de etmişlerdir. _JJ 

~~acOCOC""~acaocuooocr..c=caaaccca~a=a=aaoaa:,.... 

'Iürk Basın Birliii azaları içio 
teıızilatlı t ren tarifesi başladı 

Ankara, 3 (A.A) - Devlet <lemiryol- 450 kuruştur. _ . ..A 
ları Türk basın birliği asıl azası için 115 B" 1 k b. • · ki 1500 ~ ır ay ı ırıncı mev • ~ ...t 
numaralı tarifeyi ihdas etmiştir. Bu ta- mevki 1000, üçüncü mevki 700 Jtıır" 
rifcden istifade için birlik hüviyet va- tur. '-' 
rakosının kişelcrde ve trenlerde alftkalı Bu ücretlerin içinde nak1iye ve 9!J 
memurlara gösterilmesi lazımdır. ailelerine yardım ver.gisi dahil b~~ 

15 günlük birinci mevki 1000 kuruş. maktadır. Ayrıca ekspres farkı da 00"" 
ikinci mevki 750 kuruş, üçüncü mevki miyecektir. ,.,ıı' 
co-'~..O"/J/~J.A:i""...CO-_,...oı>'"'~~~~DDCOll 

Çocuk esirR"en1e kurumu merke' 
zinin on leeş ~ünlük faaliyet i 

Ankara, 3 (AA) - Çocuk esirge-:W:aları ve annelerinin çalışmalanf'!~ 
me .. kurumundan .. bildirildiğine göre 16 ni olmamaları maksadiyle Kre§ gu-J 
eylulden 30 eylul akşa~ı~a. ~adar ku- bakım evi 7 yaşına kadar 98 ya"'°J 
rumun çocuk sarayı poliklinıgınde 382 bakım ve terbiyesiyle meşgul oiroıll'-;, 
hasta çocukla 64 çocuklu anne tedavi Bunlara 15 günde 2863 tas marn• 61' 
edilmiştir. Hasta bakım evinde 199 ço- k d .,_ .. t' o·· ~~'· 

w d ' l · d . d•] sıca gı a verıunış ır. ort çocu., 
cu.gu.n sı~de!.ı mı uayene ve ıte. avı e ık- se ve ayakkabı verilmiştir. Ge. -~ 
mıştır. u u o mıyan anne erın çocu - . ı ,a'':..6 
larına süt tevzi eden sü damlası tarafın- ç.ocuk yuvasında kurumun daııri .~ 
dan 15 günde 1935 çocuğa 8 bin kilo U altında bulunan 238 çocuk dl 'lf... 
süt verilmi§ ve gürbüz çocuk bakım yavruaiyle 15 günde 3555 çocdi• ~ 
öf,?iitlerinden ailelere, talepleri üzerine, dımlarda bulunulmuttur. On bet ~ 
63 7 sayı gönderilmiştir. lük bu müddet zarfında 1 - 3- 8 ~ 

Kurumun sıcak banyolannda 11 39 44 yavru çocuk yuvasına abntnlf.,,1 
çocuk ve analan sıcak banyo ihtiyaçla- 1500 çocuk. çocuk bakımından ittJ 
nnı temin etmişlerdir. Bakımsız kalma- etmiıtir. .J 
100000ocao=-oaaaaaaoaooaoaaaccacxıaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ..-

Ufak mebuaları Hallfevinde hültiimetitl 
iç ve dı, ai yoaetini anlattılar 'I 

Uşak, 3 (A.A) - Tavşanlı, Gediz ve ederek muhtelif mevzular UzeriJJd~ 
Simav 'kazalarında yaptıkları tetkikler- nuşmalar yapmışlardır. Alaettin ' 
den dönen mebuslarımız dün Halkevin- oğlu hüktime1in iç siyaseti ve Sadri"' 
de yapılan bir toplantıda bulunmuşlar tem dış politikası Uzerinde koııfe 
ve balkın dilek ve ibtiyaçlarmı tesbit lar vermişlerdir. .,,ı' 
ıo=o-J""~J""...-..;-..oooooo=accocıccocoacccaaaaaoaaaaaaaaaaaoaccaaoaaa 

Makine,)e 
Verilirken 
2 ili ı• 

/VJoakova konteran•ı 
hakkında P ravda ga
:.zetesınin yaza ıkları 

Moslr.ova, 3 (A.A) - Pravda gaze
tesi oöyle yazıyor: Sovyetler birliğinin 
müdafaası için çok ehemmiyetli silah
ların ve malzemenin teslimi başlamış
tır. Bu sevkiyat muntazam bir mahiyet 

Kıbrıs bombardı
man edıldi A 

Lefkoşa, 3 (A.A) - Arka ~ 
ikinci gece olmak üzere dün geee / 
man tayyareleri Kıbns üzerinde~ 
mu$ladır. İki noktaya bomba • I 
ise de ne insanca z.ayi&t ne de has" 
muştur. 

- " Japonlar SangY" 
fehrini aldıl11r ı 

Rusyaya karşı olan siyasetini de izah 
etmiş ve hissiyatına hftkim olarak Rus
larla anlaşmak için nasıl çalıştığını, ni
hayet bir misak akdetmek istediğini fa
kat Rusyanın AIJ11anyaya karşı hücum 
hazırlıkları yaptığını söylemiştir. 

Hitlt'T Ruı;ların hazırlıklarına delil 
olarak Haziranda cephenin bi.r yerinde 
Uç Alman tümenine karşı 24 Rus tüme
ninin bulunduğunu göstenniş ve demiş
tir ki: 

cBugiln toplantıya iştirakim çok zor 
oldu. Çünkü şarkta 48 saatten beri bü
yük harekat başlamıştır. Bu harekat 
dü<:manı ezecektir.> 

Tokyo, 3 (A.A) - Japon lmparatonı- alarak gittikçe artan miktarda yapıla
nım bir emirnamW.yle posta müraselatı cakhr. İngiltere ile birleşik Amerikayı 
sansöre tAbi tutulacaktır. Mektuplar aldatabileceğini ve bolşevizme kartı 
postahanelcre açık verilecek ve üstünde l haçlı sefer parolası ile düşmanlarının 
gönderen şahsın adresi bulunacaktır. birer birer imhasından ibaret olan eski 
Buna sebep yabancıların bozguncu faa- tabiyesinde devam edebileceğini ümit 
liyetlerinin önüne geçmek ve milli mü- eden Hitlerin umumi planırun suya düş
dafaaya ait mallimatın dışarı çıkmasına tüğünü Mosk.ova konferansı aşikar ve 
mani olmaktır. Transit posta mürasela- müsbet bir surette göstermi~tir. 

Tokyo, 3 (A.A) - Şiang nehr~ 
zında bulunan ve steratejik ~ 
ehemmiyetli olan Şangyan şehri, 

Japon kıta1arı tarafından işgal 
tir. Şangyanm nilfusu 2000 dil'· 

lşgal altı-::daki ,,,ettf. 
Leketlere yiyecılı 

tı sansöre tAbi detildir. - ---

Ru.-;ların ÇanalfJrnlede üsler istedik'- Hindistan'ından Rusyaya gönderilecek 
lerinden de bahseden FUhrer demiştir olan 'malzeme yola çıkm•c:tır: Bu haber 
ki: japonyada endişe ve hey~an husule ge-

«Evet. Ruslar benden Çanakkaleyi is- tinniştir. Mnlumdut' ki japonya, uzun 
tediler. Simdi inkar ediyorlar. Onlar her müddet Felemenk Hindistanı ile ticari 
şeyi inkar ederler. Onlar yarın Mosko- ve siyasi miizakercde bulunmuş fakat 
vanm da Moskova olduğunu inkar ede- bu miizakereler kesilmiştir. Alman- Rus 
ceklerdir.> harbi başladıktan sonra, japonya, Vila-

A k deniz harekatında 
düşürülen ltal y an 

tayyareleri 
Londra 3 (A.A) - Geçenlerde orta 

akdenizde hir İngiliz gemi kafilesine 
yapılan hücumda bu husustaki resmi 
tebliğde düşürtildüğü bildirilen 13 dilş
man torpil ve bomba tayyaresinden 
başkıı diğer bir bomba tayyaresinin de 
tahirp edildiği tesbit edilmiştir. 

ln ıt1li2 teblıği 

gidecek .~ 
Şikago, 3 (A.A) - &ki reiSif~ 

Herbcrt Hoover Nevyorka gitrlle ;J' 
Şikagoya gehniştir. Gazetecilc~ ur 
:natındc bilhassa şunları söylcrllij ~ 

1şgnl altmcla bu1un:ın A vl'llP' ~ 
leketlerine yiyecek göndermeJc ~ıJ ~ 
yeniden gayretler sarfedece~İf11· ,4~ 
dımı yapmıyacak olursak bu l<ı~t ,. .ti 
pada milyonlarca çocuk ölee.e~U ,ıı ~ 
bir hüsnü gayret gi:'sterirsek .rvll1 J.". 

«Alnıan ordusun~n sevk ve idaresinde divostok tarikiyle Rusyaya harp yardı
hiç bir nn insiyatifi elden bırakmadık; mı yapılmasına karşı Amerika nezdinde 
planlanmızın doğruluğunda. askerleri- protestoda bulunmuş idi. Şimdi de aynı 
mizin kahramanlığında, silahlarımızın ır.urunefoyi Felemenk Hindistanına tat
mükemmelliğinde, Alman anavatanının ı bik etmek istemektedir. Rusyaya yapı
duygulannda oldanmadık; fakat bir şey- lan yardını1ar japonyayı kuşkulandır
de aldandık: O da Rusyanın hazırlığının! maktadır. B unun için Rusyaya Fele- Kahire, 3 (A.A) - Orta şark İngiliz 
bu kadar ilerlemiş olduğudur.> ·ı menk Hindistanından yapılan yardım da kuvvetleri umumi karargahının tebliği 

Batavya radycwına göre Felemenk~ japonya tarafuıdan hO§ tıörillemez. ı Libyada durumda değipktik yoktur. 

malzemesine yardım etmek~ ~ 
paya yiyecek göndcrebHiriz. ~ ~ 

Londra, 3 (A.A) - Ofi AjaJIS ~~ 
diği bir habere göre dün. ge~ ·_';;il;, 
G havra lM>mbalarla tahrip ~· -~ 


