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-- Bizim nivetiıı .. iz de bu! •• 
Dördiincü Murat, euuelti Reuan ve addtd işle· 

rinl halledeceğini Firuz beye sö 1i310rdu ... 
tşte bu ilkbahar sefere çıkmak için sevinç uyandırım.ştı .. Fakat s~hte Firuz 

en münasip bir zamandır._ Hiç vakit bey kendisini zantcdcrck Padı~ahtan bu 
geçirmeden hemen sefer tedarikatına ~vincini gizlemeifo muvaffok olmuştu .. 
bac:bnrnahdır... Pürü7c:iiz, tabii bir sesle dedi ki: 

Bizim bu fikrimize sen ne dersin Fi- - Bakıcı kadın sermaveden zivan 
ruz? edecek dE>'!il ya? .. Madamki sun'i altın 

Padişahın bu sualine Firuz bey hiç imal etmek sanatına vukufu bulunu
tereddüt etmeden hemen şu cevabı ver- yor ... 
'di: İstediği kadar ve bol bol altın yao-

- Bu filcriniz gayet musip padişa- maktan onu kim men eOPbilir? tc:i gü
hım. Evet.. Safeviler Bağdat ve A"U!r- eti ne? ... Denizdeki bütün kumla~ ve 
beycan gibi memleketimizin en kıvmetli ta!ıları toolasıo .. P.cdit:aha kifavct ede
pnrçalannı ellerine geçirdiler. Leh tay- cek mikdarda çil cit a\lın !!ikkeler imal 
fası da blr müddetten beri Sarhadaki etsin ..• 
hisarlara. palangalarımıza taarruz edip Ewelce istediı!iniz bir miJvon dok:ı 
..<ıuruvorlar... n1tınını tam muavven J!iinünne bize tes-

Bunlara artık h :-dlerini bildirmelisi- Hm etti ... l\ll'ad?mki simdi tekrar akçay? 
nİ7. Sultanım... ihtivac hasıl oluyor .. 

Firuz beyden gönlünün istel,ıinc mu- Yeniden akça yetic;lirmesi irin 1ıu kn-
tabık: bir cevap alruı Dördilneü Murat dına bir haber ~öndermek ~fidir. 
pek ziyade memnun oldu. Ve gülümse- Dördüncü Murat elini cenesine "öHi-
yerek stenç nedimine dedi ki: ttrf"k SPkalının tiiy],.rivle O\'namPra ko-

- ıste bizim ni~-etimiz de bu .. lnsa11nh vuldu. Dtio:ün~li. :ıo:ihnen fllPc:~1 oldu
ilk önee Revan ve Bağdat i lrrini halle- c;u " akikalarmdR o daima böylp vapar
llı-lim de ondan sonrasına Altnh kerim- dı. Ve dnh!ın bir vazivette hah~enir 
t-lir .•. Gelecek yıltardA da LehlilPrİ }'Ola kumlu vollıınnda bir 87'. cto1n.o:tıktAn !10"· 
~·alırmak asan olur. Fakat bw l-olumu:ı:- rn birdPn bire durdu. Ffruz bPvin ii7<> 
·dan alakoyan mühim bir engel btilu- rine 8,.h;t bakısLmna ce\'İttrPk tPkrı>" 
nuvor... tma df'di ki: 

Hani natırlarsın ya? Bi:ı: bundan bir - Bakalım acuze kan bu .!!!.'fPr i<:I" 
&c ay evvel Bursava citmPk ist~;~;- .tımmiz altını yPtic:linn,..r.ı> mtı1rtrdir "1" 
mizde yine bu enj!elle karsı1a!mlıs idi1r f'alc: mı' .. Rtt.. Bıırsa volrulu;;ut>ıı cık" 
·de sen o zaman bunu ortadan kaldınnak ,.ııl!ımız vakit ondııon bir tnı1von dolca ?1 

ca~ini kesfetıniş idin... •ım taleo elmis iıHI(. Pıılh111ri bu iJ .. f .. 
- Simdi hatırladın d~il mi! •. O zaman Mi bir J!e7Jntiv,. d~il büvülc bir seferı> 
(la ~mdi olduğu gibi hatlnedP akceı mel- rıkma\c nivetindeyiz... 
kut iili... :_. k ,_ 1 ıııc_ 

lfay akSi şeytan ha\•- Zii~irtlii1"Pn Simdi bi:re co .... pe co ... atın WLlrn •• 

kendimizi b~r türlii kurrarnmaıJık ... Dı>v- 'Rilmem. bu kllıfor 1-nk bir parayı o ka
lctin varidatı a:ı: .. Mnsarifn! is bundan dm \•efütirebilir mi? •.. 
bir kaç misli fnzla... Firuz b"vin 11öz.leri sevine ısıklmh·lr 

Bilmem ki ne YllDmalı' .. ~fpr iı-in birden bir~ parlamıstt ... Fı:ı1tnt ates hö
muktez.i parayı yetistirmesi icin PP'Tllıl' r.c>klerinin nesretti~i parıltılar ıtihi bun
Clenilen şu bakıcı kanvı araba yeniden ların yanmac:ivle sönmesi :-.ncak bir kac 
sikıstırmalı mı dersin?.. Padiı:ahın bu sa.niye sürmilşlü: 
s5zleri Giilcndamm 'benli9irıde clı-rin bir - B f T t\f En t -

Fuar arlan muvalfa
lu vetle Jeı am ecl; vor 

ı'ran hühüm~ti lrıvil
tere ve ceoao verdi 

ÜRPRİZ 

Fuar Gazinosunun 
Y alııız Traçasmda 

BUZLU BiRA Şife•i 25 KURUŞ 

AYNI UCUZLUKLAR NISBETINDE ENVAI ÇEŞiT MEZELER 
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ŞEBi 
Spor harelf.etleri 

Fuar kupası 
m4"çları6E lul-. . 
de başlanacak 

---o-

Futbol iederasyon rei· 
si B. Danyal müsabaka 
hmzırlıklariyle meşgul 

-E L 
Beyan amel er veriliyor 
----------------------

lzmirde iaşe maddeleri 
normal fiatı aşmıyacak 

~----~----~~-----ıı.ıww----------~~-------

Peyuiırciler ve lc:ömürcöler pazartesi gününe 
ka y verecekler, müteakiben bu 

i maddenin liatl tesbit olunacak .. 
Fuar müddetince spor hareketlerine Villyet maknmı piyasada ~e nıad- takip edileceklerdir. 

oro~ram dahilinde devam edilecektir. delerlntn fial temevvUçleri işiyle çok ya- Odun kömürü satan ticarethaneler 
G. 7 ve 8 Eylül tarihlerinde sehir ınuh- kından alakadar olmaktadır. Fi.at müra- için de vaziyet aynıdır. Ellerinde 100 ki
telitlPri arasında Alsnncak stadyomun- kabe bürosu, VE'rilen direktiflerle piya- lodnn fazla kömür bulunanlar hemen 
r!a Fuar kuoası marları yanılacııktır. S>a.}'I ontro1 vazUeslıtl }'a.pmağa çalış- beyanname verecekler ~maliyet fiatini 
Bu mii.sabakalnra .Ankara, İc;Uınbııl, tc- maktadır. de bildireccklerdiı·. 
el ve hmir ınuhtelitlel'İ i!!lirak ed 0~ek. tzmirde Ciat temevvüderinin, diğer vi- Kömür isinin bir mesele olmamasına 
T'IUan itibarlvl~ rı .. recc alan takıma Fuar Ulyetlcrdekinden daha bariz bir şekil al- itina edilec~ktir. Milli korunma kanunu 
kıın:.tc;ı vedlP.cektir. dığı, bazı ticarethane ve müesseselerin ile yakın .zamanlara kadar takip edilme. 

Sı>hri!Tli'?e $!e1Pn futbol Iederaı;yonu fırsallnn istifade .ro1nunu tercih ellikleri miş olan odun kömürcilleri şimdi daha 
.. ı>i_c:i B Danyal Akhel. müsabaka hazır- göriHmüştür. normal ka1.anç raz.i olınnk mecburiye
' •1<1arivle !TIP<:ıtul ohıaktaclır. Müc;abaka Peynirciler önümüzdeki Pazartesi gli- tindedirler. Yaz mevsimi içinde sekiı 
r;lric;tiirü. dört sehir murahhaslarının nüne kadar ellerinde mevcut stoklan kuruşa odun kömürü satthuası gibi bir 
ic:tiralc edeceği bir toglantıda tanzim cdi- bildirmek mecburiyetindedirler. Bu garibcye ~·er verilıniyeceklir. 
lcceklir. ınecburiyet alakadarlara Milli korunma 'Kömürcüler ve peynirciler dünden iti

----- -
B. Kemal Tiirk(iın~r 

Eflb8'11Jl: Umu _ mtiıd ·· 
m avitti oldu .. 

kanunu ile tahmil edilm~tir. Aksi şe- haren beyannamelerini verme •e başla
kilde hareket -edenler veya beyanname· mışlat'dır. Beyanname işi tamamlanınCI\ 
lerinde mevcutlannıo tamamını göster- bu maddeler için fiat tesbit edilecek
miyenler billahi bu kanun mucibince tir. 
~~c:::y;;:~~~~~~~~~;;:><;;:><;;::,.o<;::::,..<;;;:::,.. 

11 k tahsil çağındaki çocuklar sa yılacak 
--------~---------------~---------~--~~-------~ 

ikinci Teşrinin ilk Cu-

Rusya da 
Kış harbı 
Almanlardan ziyade 
in i!tef'e ve rnü"ef 
renin işfne yarıyae 

---o
ŞEVKET utLGIJC ,,,,,,,,,,,,,., 

- BA$TARAFI 1 İNCt SA~ 
lerin hi( olmazsa iktisadi f ttydal 
mahrum kalacaklar demektir. 

Böyle bir netice, hnrhm SC)Tİ ü 
ku\'\ellc ınUcssir olacak bir clı 
tn.şıyabilir. Nnsıl ki bu iddinıım aksi. 
ni Rus saıı.ıyi merkezlerinin tahrip 
ıuedcn Almanlara terkedilnıe i ~ 
anam neticcfor doğurnbllir. 

Mnmafih Londradn hakim kanaate 
re. SO\:yetler, İkinci Avrupa harb 
dnh:ı çok zaman C\'Vel, ernleke 
istitiiya u~rramnsı lıalindc, Urallara 
çekilmeyi nkıllanııa koymuş oldu 
dan l\loskovanın gerilerinde ord 
harpte devamını münaklin 'kılarak 
de hazırlanmı,far, büyük harp 
\'Ücude ıetimıislerclir. Bu itibarb 
yeni Dinycperdcki sannri nıcrk 
tahribe mecbur kal dahi R 
, ·cmeti daha gerilerde ve dnha 
hir ,şekilde dc,·aın edebilecektir, 

Bu fikrin ne derett i betli Ol 
bibniyoruz. 

Knruuıt.unıu:a, Almaıılar u vetf 
sebep yüzlinden, Rusya hnrbmı 5.,.a 
lıardnn en·e1 .ııeticeleadirenıezlerse 
manlanmn istedikleri şekilde ,t,ir 
katlanın.ak mecburiyetinde ka·---• 
dJr. Kq mevsimi, Almanlardan 
İndltere !VC miiUefik!erinin i . M 

yar.aktır. 

ŞEVKET BİLO. 
F.mli\k Bankası umum müdür muavi

ni B. Kemal Tür'kömer Etibank umum 
-nüdür muavin1iğine tavın edilmiş \"e 

veni va7'ife.cüne baslamıstır. Kemal Tür
kömer İzm!dileri.n cok yakından tanı
~·klan ve sevdikleri bir bankacunrnhr •. 
1937 senesinde Emlak bankası müdür 
muavinlit'ine ıavln edilmişti. 

martesi günü sayım var 17;:ı""':h'fi:;~::' 
Daha şümu11ü blr hizmet sahrua olan 

veni vaz.if4"sinde ele muvaffak olmasını 
temenni ederiz. 

İzmir mebusları lıavan Seh!ıne Yu
nus. Bcnal Anınan. BB. Rahmi Grucn, 
Mehmet Aldemir, Sadettin Eoiktnen ••e 
Na?.ml İlker kazalarda tetkik :seyahati
ne cılcacaldardır. Mebuslarıttuz münte
hiplerJe ternasta buluna~k \'e dilekle
rini teSbit edeceklerdir. 

iÇiN 
TASARR(TF 

ASKER iÇi ÇELiK 
ZIRHTIR 
BİR TASARRUF 

BONOSU ALiNiZ 

--------~--------~~---------------
G~ett sene i eocuk sayıın111111 neticeleri ile bu 

seneki tahrirbı netice! eri mukayese olunacak 

Fuar gôreş bitti 
~~------~----------~·--------------------------~ 

= liler ve Li$e mezutl' 
= ları davl!t edili~ot 
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Bütün cephe boyun· 
ca muannidane 

harp oluyor 

• ,111,\11111"111" Napolyon Vardı! - BA$TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 
kova civarında evcılanmız evvelce bil
dirildiği gibi 3 değil 5 Alman keşif tay· 
yaresi düş!innüştür. 

Tarih bir tellerrürden mi ibarettir ? ALMANLAR HARP GEMtsl 
ALAMADILAR 

• ...._,_ -a-u-•-.-.-•-•-•-•-•••• ••-•• ·-·~-·- _cı_ , _,_,_rwı_..,..,, __ ı•:• Moskova, 22 (A.A) - Sovyet istih
barat dairesi fi muavini Lozovski Al
manların Nikolayefte inşası bitmemiş 
bir zırhlı ile ba ka Sovyet harp gemileri 
npt etmiş oldukları iddiasını yalanla· 
mış ve demiştir ki: 

Hapoıyonun MISU'CI Jam•e Jıet emrini vermesi, o 
9Un oPdada lltiyiilı bir hayret, ayni zamanda da 

sessiz bir Jaidd et aya ırmııştı .. _,_ 
- Sovyctlcr deniz tezgahlariyle be

raber inşası bitmemiş ve makineleri kon• 
mamış bir zırhlıyı ve bir kruvazörü ber· 
hava etmişlerdir. 

. - Napolyon bu donanma ile Akdeni- - Nelsondnn, Nclsonun kuvvetinden 
1.i baştan başa gcçmeği nasıl göze ah- bahsettigim için bana km1dın!. 
tor? diyorlardı. Napolyon omuzlarını silkti, ve : 

General Berti~ı'e: - Adam sen de! .. Nelson mu? Yarın ---
,.,. O da aörccek· tiri. dedi .. . - 1."apolyon her halde taliine güve- ~ 

lliYor, diyor .. General Kleber de: - Yolunun üzerinden onu def m! ede-
imali iri ada 

har vaziyeti.. 
- Bu harikulAde adamın esranna bir ceksin? .. 

ttırıu vakıf olamadık! - Hayır! .. 
Kahire, 22 (A.~) - Orta şark 1n

~iliz kuvvetleri umumi karargahının 
tc:bliği: Deseks te : - Şu halde harp olnuyncak mı? 

- Basit! Napolyon fevkalade bir ce- - Bir tek top bile patlamıyaeak!.. 
SClret sahibidir. Her işte her şeyden ev- - Su halde?. 

T obruk mm takasında hüküm süren 
büyük fırtınalar devriye faaliyetini tah
dit etmektedir. Hudut bölgesinde hiç 
bir değişiklik olmamıştır. 

\'el cesaretine istinat ediyor! diye ilave - .Askeri mrlanmı sana faş edemem. 
etti,, Bu sırlar ha~ bana bile ait değildir. 
• Evet! Napoll•onun cesareU de fevkal- _ Buradan Parise müsterih ayrılmak 
ade bir derecede idi; fakat Napolyonda için yarın da burada kalmak müsaade
~tkarlık ta cesareti kadar hariku- sini rica ederim .. 

....... 

~e idi.. - Pek Ula.. Yarın burada kalırsın. Biz Borsa 
- 3 - enginlere açıldık-tan sonra sen de Parise 

gidersin .. 
TAPOLYO~ ŞARK VE ımsm _ aiTM Eoi -

ZAHiRE 
16 Balya pamuk ısk. 52 

Napolyon, harpleri sBoğ~malar esna
Sında en nihayet bir ~yrek saatlik bir 
•görUş, karar ve hareket. sayesinde ka
~dığını söylemistir. Bu, dch!smm bir 
1cabı ve eseridir. Fakat bu ıNlhal karar 
"e harekeh ten evvel de hiç bir ihtimali 
tesadüf ve talie bırakmamıstır. 

İngiliz donanmasının Tulon önünde 
beklemekte oldu~u crkamharbiye 
bildirdiği zaman, Napolyon: 

- Pek lilA, faknt biz yolumuza devam 
edeceğiz!.. Dedi ve dairesine ~kildi. 

lter kes, başta amiral BRUEİX oldu
ğu halde, Napolyonun amiralle bir mü
P.akerede bulunacağını sandı. Fakat Na
l>olyon böyle hareket etmedi. 

Amiral veya bahriye zabitanını davet 
<ıdeceği yerde kimyager Bcrteloyu ya
nına celbetti! 
ı.. Dfilıi. asker ile dMıi kimyager haşhaşa 
ll1l' saat kadar mUzakere ettiler. 
h Ne görllştUler- Bütün karargahta bu 
Ustısta da bir şey bilen yokttL Yalım 

rn~kerenln sonunda Napolyonmı ne
~ olduğunu gördUler ve ertesi gün 
b· de hareket emrini verdiğini büyük 
ır haYretle anladılar. 

tı: .. "'lkıa bu hareket emrine büyük veya 

0~ei.ilt riltbeli hiç bir kimse itiraz .etme
ttın!'~kat her kes; istisnasız. kendı ken-

- B.iti göz göre göre ölüme sev edi
l'or! :Dernekten geri knlmadilnr. 

tvet.. Napolyona ordusu göz göre gö
re ölUmc koşacak kadar meftun ve bağlı 
idi. 

* Tulonun a~ının İnglliz donanması ta-
rafından tutulmuş oldultu bir sırada Na
llolyonun Mısıra doğru hareket kararı 
\1erdiğinden, o sırada Tulona gelm~ bu
lunan zevcesi Jozefln bile habcrdn.r de
ğildi .. 

Napolyon hareket emrini verdikten 
sonra, zevcesinin yanına glderek : 

- Artık vedalaşalım! dedL 
Jozefin bu sözlerden hiç bir şey anla

~dı! .. O, Nelson donanmasının liman 
OtıUne gelmiş olmasından memnun ol
muş ve Mısır seferinin geri kaldığını 
sanınıstı; bunun için : 
D - Vedalaşmak mı? Fakat ne için! •. 

edi .. 
k - Neden mi? Yarın Mısır seferine çı-

1Yoruz?.. 
- Senden ~k yalvarırım; hareketini 

tehir et!.. 
- Niçin? .. 

1 
~ CUnkU Nelsonun kuvvetli bir fi. 

o ile limanın ağzında beklediğini bilmi-
1/or musun? .. 

- Biliyorum, bundan ne çıkar, sanki? 
- Bu kuvvetli donanmanın scf er he-

r~tini hamil gemileri dağıtacağında ve 
uatıraeağında her kes mUttcfiktir .. 
L_- Bu fikirde ve kanaatte bulunan 
•ıer kimse ahmak ve korkaktır. Ne olur
~ olsun! Benim şimdi işim pek cok vak
i 1~ de pek dardır. Haydi, Allnhaısmart k! .. Sen Parfsc git, rnhatına bak. İlk 
ırsatta sana mektup yazarım. 

b· Jozefin, burnda kadınlık işlerinden 
<l 1l'İsini daha yapmaktan kendini nlama

ı; çiddi veya zoraki nğlıyarak : 
a - Fakat.. Ben böyle soğuk bir halde 
l'rılmak istemem .. Dedi.. 
Napolyon: 

,, - :Nasıl ve niçin soğuk ayrılalım? Di
.re sordu .. 

Altın 

BUGÜN LALEDE 
l - TÜRKCI~ SARrn.ı SÖZLÜ 

HACJBESiJL 
2 - TÜRKÇE DİK FOREN 

AVCI BÖLfJOü 

BUGÜN r ANDA. 
3 FiLlM 

1 - Seyrine doyum obruyan 
Jleyccanma bıkılmayan filim 
CİNAYET MEK'l'E i 

? - TÜI:KCE SÖZLfi ~ARKILI 
llACIRESVL 

J •• PARi.! ISIJKJ~ARJ J - ASİ KAZAK · 
Tino llossinin en giizel filmi.. TÜRKÇE HARP FİLMİ 

-.-.. 4'f-• ~ -..--Al' 

DEVLEr ORl'd N İŞLErMESİ ÇOBllH REVİR 
AMi LiqiNiDEN: 

1 - Hatıla bölgesi emvalinden olup borçh depo3unda istifli 3316 adede 
muadil 364 metreküp 059 desimetreküp ladin \:alası nçık artbrma suretiyle 
~atışa konulmuştur. 

2 - Kalaslara ait s:ıtış şartnamesi Ankarada orman umum müdürlüğünde 
İstanbul. Trabzon, Kanı orman çevirge müdürlükleriyle Çoruh devlet orman 
iı;)etmc& revir amirli$'..rinde ve Hopa bö l((e şefliğinde görülebilir. . 

3 - Kıılıısların muhammen bedeli 2 7 lira S 7 kuru tur. 
4 - ı,tek.lilerin muvakkat pey parasiyle 4 eylül 941 perşembe günü saat 

16 da Hopa işletme bölge şefliği bina s•nda müteşekkil satış komisyonuna mü-
racaatları. 23 25 28 30 3427 (1830) 

DEVLE'l' n M~~ İSLErMESİ ÇORUH REVJR 
AN. ı,;~ı İDEN : 

1 - Hatıla bölgesi emvalinden olup borçka deposunda istifli 1887 adede 
muadil 66 metreküp 900 desimetreküp ince kalas ve 2402 adede muadil açık 
nrthrmn suretiyle s.nhşa konulmuştur. 

2 - Keresteye ait satıı, şartnamesi Ankarada orman müdürlüğünde Trab
on, İstanbul, Kanı orman çevlrge mi.idürliikleriylc Çoruh devlet orman iıletme
ei revir amirliğinde ve Hopa orman bölge ~cfliğinde görülebilir. 

3 - Kerestelerin muhammen bedeli 31 Ura 16 lturuıtur. 
4 - isteklilerin muvakkat pey paralariyle 4 eylül 941 günü sut 16 da Ho

pu isletmesi bölge şefliği binasında mii teşekkil satış komisyonuna müracaat-
ları." 23 25 28 30 3425 (1643) 

izndr uha ebei H~ısusiye M ·· ıiirlü~nden : 
Fatma ve evlatları Sanh·c Ayşe, Emine ve Hamdinin müterakim vergi bor

ı-:undan dolayı mülkiyeti haciz edilmiş olan Göztepe mahallesinin Nurittinpaşa 
ve yeşil lzmir ve şahin sokaklarında tapu kaydına göre 9 ada bir P~.rselde "!u
kayyet l. 8, 14 numaralı hanenin 21 nün müddetle icra kılınan muzaye~esın
de talibi üzerinde takarrur etmiş ise de ihalesi katiyesi için müzayed~nın 1 ~ 
gün daha temdidine karar . veril~tir. 1 !? /9 4 .ı cünü iha~esi ka.!iyesi ıcra ~dı
leceğinden t liplcrin yevmı m~zkurde V!liıyct ıdare heyeUne murncaatlan ilfın 
olunur. 3437 ( 1836) 

/!4 'f iSJLE'J'MESİ CORUB REVİR 
~ "(;j EN: . .. 

ı _ Karanlıkmcşe bölgesi emvalinden olup borçka deposunda mevcut 
1816 adede muadıl 31 3 metreküp 2 44 desi metreküp ladin kalası arttırma su-
retiyle satışa konulmuştur. .. .. .. .... d 

2 - Kalaslara ait satış şartnamesi Ankaradn orman umum mudur~ugun e 
ı stanbul. Trabzon, Kars orman çevirge müdürlükleriyle Çoruh orman ışletme· 
si revir amirliğinde ve Hopa bölge şefliğinde görülebilir. 

3 - Kalasların muhammen bedeli 30 lira 9 2 kuruştur. .. .. 
4 - isteklilerin muvakkat pey parıısiyle 4 eylül 941 perşembe gunu sa~t 

14 te Hopa işletme bölge şefli~i binasında müteşekkil satı;} komisyonuna m) 
1ncaatlan. 23 2S 28 30 3430 (1631 

E LE'!' O~, ...... ~"'"""""' 
İRL Gi i EN: 

f _ Karanlıkmeşe bölgesi emvalinden olup borçka deposunda mevcut 308 
adede muadil 139 metreküp 161 desi metreküp lndin tomruğu açık arttırma 
• uretiyle satışa konulmuştur. 
• 2-Tomruklar kabuksuz ve hacmi orta kutur Üzerinden hesaplan~ıt~.1~:. 

3 _ Tomruklara ait satış şartnamesi Ankarnda orman umum müdurlugun• 
de- letanbul, Trabzon, Kars orman çevirgc miidiirlükleriyle Çoruh devlet orman 
işletmesi revir nmirliğınde ve Hopa bölge şefliğinde görülebilir. 

4 _ Tomruklann muhammen bedeli 17 lira 49 kuruştur. .. .. 
5 _ isteklilerin muvakkat pey parR•ile 4 eylül 941 perşembe gunu sa~t 

15 te Hop işletme bölge şefliği binasında mliteşekkll satış komisyonuna mu· 
raca tlan. 23 25 28 30 3428 { 1832) 

•• uva 

lzmiri kolonyasile meşhur eden 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 
Şaheseri 

Eczanesi . 

• s 

DE~~r _ORMAN JŞLE'J'MESİ CORUH REVİR 
MiRLi GIHDEN : . 

.......................................... 
: ANKARA RADYOSU : 
: -- . 
: BUGÜNK:O PROGRA 1 : 

1 - Hatıla bölgesi emvalinden olup borçka dcposund istifli 1 1985 ade-
7.30 Progı:aın ve memleket saat ayarı, de muadil 275 metreküp 494 desimetrcküp ladin tahtası açık arttırma sure-
7.3.'-l Mürlk pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 tiyle satışa konulm~tur . 
8.45 Mü7.ik pl. 13.30 Program ve mem- 2 - Kalaslara ait satış şartnamesi Ankarada orman umum müdürlüğünde 
lckct saat ayan 13.33 Müzik : Türkçe fetanbul, Trabzon, Kars orman çevirge müdürlükleri Çoruh devlet orman i.ş
plAklar 13.45 Ajans haberleri 14.00 MU- !etmesi revir amirliğinde ve Hopa bölge şefliğinde görülebilir. 

•••••••••• • •••••••• 

zik : Türkçe plaklar 15.00 - 15.30 Milzik 3 - Tahtaların muhammen bedeli 37 lira 29 kuru§tur. 
pl 18.00 Program ve memleket saat aya- 4 - isteklilerin muvakkat pey par asile 4 eylül 94 1 günü saat 16 da hopa 
rı 18.03 Müzik : Çifte fasıl 18.30 Ser- i§letmcsi bölge şefliği binasında müteşekkil satış komisyonuna müracaatlan. 
best 10 Dakika 18.40 Müzik : Radyo caz 23 2S 28 30 3426 (l 634) 
orkestrası 19.00 Konuşma 19.15 Mütlk: 
Radyo caz orkestrası 19.30 Memleket sa
at :ıyan ve ajans haberleri 19.45 MUzik 
Solo şarkılar 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müz.ı1c : Unutulmuş şarkılar 21.00 Zira
at takvimi ve Toprak mah.c;ulleri borsası 
21.10 Müzik : Dinley!ci istekleri 21.40 
Komışma (Günün mcsclelcri).. 21.55 
Müzik : Radyo salon orkestrası 22.30 
Memleket saat ayan, ajans haberleri, 
borsalar, fiatleri.. 22.45 Müzik : Radyo 
salon orkestrası 22.55 - 23.00 Yarınki 
program ve kapanış .. 

TURGUTLU BELEDtYEStNDEN: 
Belediyemize ait 216 lira 75 kunsş 

kıymeti muhammineli evrakı matbua 
münakasaya konulmuştur. ihale 2 7 /8/ 
CJ.f 1 tıtrihinde saat 15 te yapılacaktır. 
T ııllplerin yüzdtı yedi buçuk. pey akçc
o;iyle müracaatları 

17 20 23 3307 (1776) 

p·yano 
Akort, Tnmirat, Alım Satım, Kira 

işleri ,. 
A;ıil lmer 

Anafartamr C. No. 557 
Telefon: 3695 , 

1MtR 2 NCt tCRA MEMURLU
f:TTND.AN: 
tmıir Eınwk ve Eytam bankasına ipo.

tekli olun satılmasına karar verilen İz.
mirde Akdentz mahalle!!i.nde Tezeren 
mevklinde pafta 78 ada 9B6 parsel 8 de 
kavıtlı eski 65 yeni 7 numaralı vesair 
lüzumlu iı.ahatı dosyasındaki vaz.ivet 
raoorunda ve tapu ömel!inde yazılı 1200 
lira kıymeti muhammeneli mağazanın 
mUlkiyeti acık arttırma suretiyle \'e 844 
sayılı emlak ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir def ava mahsus olmak Uze
re arttınnası 2110/941 tarihinde Persem
be günil saat 1J de icra dairemiz içinde 
vapılmak üzere bir ay mliddetle satılığa 
konuldu. 

Bu arttırma neticesinde satış bedeli 
her ne olursa olsun en çok arttıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. Satış peşin 
nara ile olun müşteriden yalnız yüı.de 
2 bucuk dellaliye ve taou tescil masraf
ları ~lımr. tnotek sahibi alacaklılarla 
rliıter alncaklıların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki hak
tarını hususiyle fob: ve masrafa dair 
olan icldialannı işbu Hfuı taıihinden iti
baren nihayet yirmi glin içinde evrakı 
ınüsbiteleriyle birlikte memuriyeümize 
bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu sicilince ma
lum olmadıkça paylaşmadan hariç ka
lırlar. 20/9/941 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. 

Talip olanların yüzde 7 buçuk temi
nat akçası veya milli bir banka itibar 
mektubu ve 940/18042 dosya numara
siyle lzmtr ikinci icra memurluğuna mU-
racaatları ilan olunur, 3436 (1835) 

lZMtR GRUBU TAPU StCtL MO
DüRLUôUr•rDEN: 

On beş lira maaşlı Tire ve Menemen 
tapu sicil katipliklerine Lise mezunlan 
ve bulunmadığı :takdirde Orta mC"ktep 
ınezunları arasında müsabaka imtihanı 
yapılmak suretiyle memur alınacağından 
taliplerin ellerindeki vesaik ile birlikte 
imtihan günü olan 5/9/941 tarihinde mü
düriyetimize milracaatları. 

23, 24, 25 3418 (1837) 

ZAYl 
Akhisar tütüncüler banknsının namı

na mukayyet beheri 20 yirmi türk lira 
itiban kıymetinde 2629/2630 numaralı 
iki adet h~e senedini zayi etmiş ve 
ikinci nUshalannı almış olduğumdan 
asıllarının hUkmU olmayacağını ilfuı 
ederim. 

Akhisar: Eroğlu köyünde Emin 
oğlu Arif Er , 3406 (1840) 

DEVLEr ORMAN iŞLEl'MESi ÇORUH REVİR 
A IRl.iOiNIDEH : 

1 - Karanldı:mqe bölgesi emvalinden olup Hopa deposunda mevcut 73) 
adede muadil 123 metreküp S 76 desimetreküp ladin kalası açık arttırma su
retiyle satışa konulmuştur. 

2 - Kalaslara ait satış fartnamesi Ankarada orman umum müdürlüğünde 
İtıtanbul, Trabzon, Kars orman çevlrge müdürlükleri Çoruh devlet orman İ.f
letmesi revir amirliğinde ve Hopa bölge şefliğinde görülebilir, 

3 - Tahtalann muhammen bedeli 37 lırıı 54 ku?Uflur. 
4 - isteklilerin muvakkat pey paraille 4 eylül 941 günü aaat 14 te hopa 

işletmesi bölge şefliği binasında müteşekkil BAhJ komleyonuna müracaatlan. 
23 2S 26 30 3429 (1633) 

Bo•noua Ziraat Melıtelıl Müdiirlüğlirtden : 

Cinsi Meue 

Beher 
Metre 
Muhammen 
Bedeli 

% 7,S 
· Teminatı 
Lira Kr. 

Yerli lacivert kumaı; 3SO 612 Kr. 160,6S 
Mektebimiz talebeleri ibtiyaet için Alınacak ( 350) metre !Acivert yerli ku

nıaı 23/8/941 tarihinden itibaren 15 gün miiddetle açık eksiltmeye kon\lİ· 
mll}tur. ihalesi 9 /9 /941 salı gÜnÜ taııt 15 te mektepte mütcıekl:U satın alrna 
komisyonunda yapılacağından taliplerin teminatını lzmir mektepler muhasebe
c:iliğinc yatırmalıın ve makbuzunun adı geçen komisyona gctlrrnelerL 

Bu i e ait ş rtnnmeyi ve mühürlü nünıuneyi görmek latlyenlerin her gÜa 
mektep müdürlüğüne müracaatlara 23 27 31 6 (3433 ( 1836) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
E Devlet Demir Yollarından 5 
: .................................................................................... : 

MUhammeo bedeli ( 175000) lira olıı.n 22000 ndedi Tulum 3000 adedi 
~aket ve pantolondan ibaret talc.rm olmak üzere cemen 25000 adet işçi elbiseli 
S/9/94 l cuma günü saat 15,30 da lcapalı zarf usulü ile Anlcarada idare hlo.a .. 
.anda satın hn cakbr. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 10000) lfrıılık muvakkat temin t ile ltanumm 
ayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün a at 14. 30 a kadar komisyon r&

"liiine Termelerl lAzımdır. 
Şartnameler (200) kuruşa Ankara Haydarpaşa ve lunir veznelerinde sa• 

ttlmalctadır. 21 23 25 27 33"4 (1809) 

Yüftselı Ziraat Enstitüsü Veteriner Faldiltesl 
Aslıeı-i lıısmının lıayıt ue fıalJul fCll'tlCIPI.. 

1 - Ankara }'iiksek Zirnnt enstitüsü veteriner fakültesi askerl kısmına bu 
yıl sivil tnm dc·ıreli llsefordcn iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgun
luk imUhanlnrıru \ermiş olmak şartiylc talebe kabul edilecektir .. İsteklile
rin aşa~ıdnki şartları hlıl7. olmnsı lar.ımdır : 

A) TUrklyc cllmhuriyeli tebaasından bulunmak .. 
B) Yaşı 18 - G2 olmak (~ dnhildir .. ) 
C) Beden teşekkUlll'ri \'e sıhhatı orduda ve her iklimde f il hizmete mll

sait olmak (Dil Te\.'\keli ofon1ar alınmaz .. ) 
D) Tavıt' ve haroketi uhJakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak.. 
E) Aileslnln lılç hir fena hal ve şöhreti. olmamak ı{Bwıun için de zabıta ve-

sikıısı fbraz etmek. ) 
2 - İsıcltlilcrin mUrnc·aot istidalarma şu vesikalan bağlamalan )A:nmdır ı 
A) NUtuz cl17ıfonı veya müsnddnk sureti •• 
B) Sıhhnb halrkmda Uım tcşckküllU askeri hastane raporu ve aşı kağıdı.. 
C) Lise ı:ıczuniyet VG olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti .. 
D) Okula alındığı takdird~ ~!'keri kanununun, nizam ve talimatları kabul 

ettiği hakkında veli.sinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taahhüt senedi ta
lebe okuld~n istifa etmek i-;~erse okulca tahakkuk ettirilecek masrafları bir· 
den verir ve :.ı do tanhhiit senedine kaydedilir .. 

E) Sar'alı, uy•ırken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela olmadı
b'I hakkında velilerhin noterlikten tasdikli taahhütnamesi (Bu gibi hastalık
lardan biri ile okula ginneT.den evvel mah'.il olduk.lan sonradan anlaşılanlar 
okuldan çıkarıhr ve okul masrnfları velilerine ödetilir .. ) 

3) İstekliler bulur.c!Uk1nn mnhnllerdeki askerlik şubelerine istida ile mü
racaat edecekler ve şubelerin - 2 inci maddede - bildirilen evrakı ikmal et
tikten sonra >nkarnda yilksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi Asked 
talebe iimh-llf:rine gönderilecektir. MUrncnat müddeti eylülün 25 şine kadar 
dır .. Bu tarihten sonra milracaat kabul edilmez.. 

4) Okula kayıt ve kabul sahadetnamc derecelerine ve müracaat sırasına 
göredir. İstekli a~edi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edilenlere 
mUracaat ettikleri. <\skerHk şubeleriyle tebligat ynpıhr. 

1 - 14 3237 (1751) 
--~~~~~~----~~~-

1 z mir 'l'icaret Lisesi Müdürlüğ ·· nden : 
Her sene akşamları açılmakta olan müstahdemler ve memurlar için akşam 

kursluında Anadili - Muhnberat, Fransızca, lngilizce, Matamatik, Muhasebe. 
Daktilografi ve Stenografi dersleri verilmektedir. Bunlardan birine veya bir 
kaçınıı birden devam kabildir. 

12 yaşından 45 yaoına kadar talipler kayt ve kabul edilmektedir. 
Kayıtlar 25 ağustos tarihinden itibaren her gün 9 dan 12 ye kadar yapıla-

caktır. 
Kaydedilecekler beraberlerinde : 
A - Okul vesikası «en az millet okulu B. Kursu ı.•es.ikası 18.z:ımdır. 
B. - Hüviyet cüzdanı 
C. - Hükümet doktorundan alınmı§ sağlık raporu ve 11§1 kni:rıdı. 
D. - 4X6 büyüklüğünde 6 adet fotoğraf getirmelidir. 

21 23 3378 (1817) 

Altın D 
~ olon ya • Esan -Pudralarını yalnız 

YAPAR 
Benzeyen i•imlerle satılan Taklitlerini red ediniz 

(FUAR 1941) kokusu S. FERJT eczacıbaıının yeni faheaeri 

Depo. Şifa eczanesi 



~ARiFE 4 YE.Nt A.SIR 23 Aeustos Cumartesi 

ASKERİ VAZiYEr 

Almanlar da, 
Ruslar da çok 
zayiat veriyor 

-0--

Leningrad pek müs-
tahkem ve mutlaka 

müdafaa edilecek ... 
--<>--

Almanlar Dinyeperi 
geçerlerse Sovyetlere 

yardım zarureti 
artacak.. __ ,.,_ __ 

Almanlara göre Bulgarlar sovget,erin 
düşmanı oldular 

Rusların ıazak 
Bul2aristaıja • şark başku

atılan bombalar 1 mandam kur
Rus mamulatın

dan • • 
ımış 

--O-

RUSYA BULGAR VAHDETiNi 
BOZMAK iSTiYORMUŞ 

---0-

Sofya, 22 (A.A) - D. N. B. ajansı bil
diriyor. : Bulgar matbuatı Alman tayya
relerinin Bulgaristanda bazı mahallere 
bombalar attığı hakkında Tas ajansının 
verdiği haberi şiddetle tekzip etmiştir .. 
Keyfiyet Moskovad11ki Bulgar elçiliği 
tarafından da protesto edilmiştir. 

şuna dizilmiş 
Berlin, 22 (A.A) - Sovyetlerin 

uzak şark başkumandanı general j 
f Bluherin G. P. O. tarafmdan kursu- 1 
f ;ı:.~~.~~L~~~.t~r. ·-____ f 

A J Ranla.r şim
di)~e kadar kaç 

esir aldılar? 
-<>---

BugünkO Almanga Ame
rika için bir tehlike 

,,Kazilerin söz. 
leriııe ve yazı

larına asla ina .. 
nılamaz" 

SON HABEI2 

Maarif Vekaletinin bir kararı 

Köy enstitülerinde 3 bin 
talebe okutulacak 

Köy öğretmenleri için tekaüt ve içtimai yard.-
8. RUZVEL T PARLAMENTO· sandıkları kuruluyor •• 

YA BiR MESAJ GÖNOEROI 
Vaşington, 22 (A.A) - Ruzvelt kong

reye Çörçille ' görüşmeleri hakkında 
gönderdiği mesajda. ezcün1le diyor ki : 

Bir haftadan fazla oluyor ki Britanya 
başvekili ile denizde bir çok müzakere
lerde bulundum. Bu müzakereler neti
cesinde resmi bir dekl§rasyon yapılmış
br. 

Ankara, 22 (Yeni Asır) - Önümüzde- rıca köy enstitüleri .mezunları. için ~~ 
ki ders yılından itibaren köy enstitüle- öğretmenleri tekaüt sandığiyle köy ağ' 
rinde 3000 talebe okutulması Maarif retmenleri sağlık ve içtimai yardım s:ıJI" 
vekaletince tahtı karara alınmıştır. Ay- dığı kurulacaktır. 

Dahili ye V ekili dün l stanbula git ti 
İstanbul ve ~kara valileri değiştirilmiyor .• 

1stanbul, 22 (Yeni Asır) - Dahiliye Vekili B. Faik öztrak ş~hrimize gel.JJllŞ 
ve doğruca Floryaya gitmiştir. 

Radyo gazetesinden: Loodra radyo
r.u Maretal Voroşilof tarafından Lenin
grad halkına yapılan beyanname müna
&ebetiyle bu ıehrJn muhakkak surette 
müdafaa edileceğini, Leningradın Sin
ppurdan sonra dünyanın en iyi tahkim 
fllilmiş bir noktası olduğunu luıydedi
vor. 
• Gomel · mmtakasında Almanlar bir 
zafer ltazandıklarını bildirmişlerdi Fa
k;;t bu zaferin hedefi hala malGm değil
dir. Cenup cephesinde yeni bir inkişaf 
yCJktur. Berlinden gece geç valdte ka
dar Odesanın alındığı hakkında hiç bir 
haber gelmemiştir. Yalnız limanın Al
manlar tarafından şiddetle bombardı
man edildiği bildirrilmektedir. 

Hükfünetin na~iri efkarı olan Dinev
nik gazetesi : 

•Bu Sovyet haberinin .'(ülünç olduğu
nu ve Tas ajansının bu gibi haberlerle 
Bulgar milletinin vahdetindeki ahengi 
bozabileceğini zannetmekle aldandığını• 
yazıyor .. 

Alman resmi tebliğinin 
esirlere, iğtinam ve iın· 

ha edilen vasıtalara 
dair verdiği rakamlar 

Mesajın bir kısmında 15 ağustos dek
larasyonunun metni verilmekte ve me
saj şöyle devam etmektedir : 

Vekil kendisiyle görüşen gazetecilere demiştir ki : 
- İstanbul ve . Ankara valilerinin değiştirileceğine dair dolaştığını söylediğİ' 

niz rivayE;tlerin .aslı yoktur. Böyle bir değişiklik mevzuubahis dç;ğildir. 
YENI LA YIHALAR 

Bir fngiliz askeri heyeti Rusyadan 
Smolensk muharebesi hakkında bir ra
por goöndermittir. Bu raporda Rusların 
çok iyi dövüştükleri, Rwı techizatınm 
mükemmel olduğu, kumandanlann ha
rekatı iyi idare ettikleri bildirilmekte
dir. 

Cenup cephesinde Alınanlann Din
yeperi zorlamağa başladdtlan anlatıl
maktadır. Almanlar Dinyeperi ~eçe
lt>ne Ruslann en mühim sanayi merkezi 
A Jmanlann eline geçecektir. Bu taktir
de Sovyet Rusyanm Amerikan - ingiliz 
yardımına ihtiyacı artacaktır. 

Rusyaya acele yardım yetiştinnesi 
meselesiyle tran üzerinde yapılan taz
yikler bir araya getiriline b u tazyikin 
lran üzerinden Rusya ile muvasala tesi
si maksadına istinat ettiği gözüküyor. 

Comel şehıi, Timoçenko ve Budyen
ni ordularının telaki noktasındadır. 
Geçen büyük harpte Almanlar garp 
cephe~indeki taanuzlarında hep oıdu
Jann bu telaklci noktalarını seçerlerdi. 
Kanaatimizce Alman taarruzunun asıl 
hedefi Moskova - Kiyef demi:ıyoluna 
varmaktır. Oinyeperde Almanlar henüz 
nehrin doğusuna geçememişlerdir. Neh
rin !':aık sahilinde köprü başları tesis et
mek için te~ebbüslere başlamışlardır. 

Bu teşebbüslerde muvaffak olup ola
inıyacnkları Almanları hazulıklanna, el-
1t>rindek! vasıtalara ve Budyenni kuv
vetlerinin mukavemetine bağlıdır. Mu
harebe her iki taraf için de çok zayiatlı 
clmaktadır. 

---- ---
Sov vetl ere göre 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
2- Sovyet sanayiinin lazım gelen 

gayreti idame ettircmiyeceği. 
3 - Sovyet halkının kendisine ta

bakkum eden bir hükümetten kurtul
makla memnun olacağı. 
Bu hurafeler kökünden tekzip edilmiş

tir. Hadiseler Kml ordunun müstakbel 
l:ıhraman1ığını isbat etmiştir. Sovyet 
halkının maneviyatına gelince bunun 
,ağlamlığından asla şüphe edilemez. 

Folkişer Beobahter adlı bir Alman 
gazetesi Sovyet halkının sağlam mane
viyatının harp üzerinde tesirinden şöy
le bahsediyor: 

~Sovye müdafaasının sağlamlığı boJ-
~vikJiğin 25 senedenberi büyük halk 
kiitlelerinin münakaşasız kabul ettikleri 
bir Tf"jim olmasiyle izah edilir.> 

ÜÇ DONKERK ? 
Lo:zofski Almanların 3 dünkerk ya

rattıkları iddiasına cevap vererek şunla
rı söylemiştir : 

-« Odesa bu harbın en çok hatırda 
kalacak en çetin muhareblerinden biri
r.in ı<ahncııidir. > 

-------
Almanlar Vorofilo
fun beyannamesine 

kızdılar 

Zora gazetesi diyor ki : •Sovyet ajan
sının bu gibi haberleri bir kaç defa tek
rar etmis olması sayanı dikkattir.. Bu 
haberin Moskovada uydurulmuş asılsız 
bir haber olduğundan sarfı nazar Bul
gar makamatı atılan bombaların Sovyet 
men~li oldu~nu meydana çıka.nnıştır. 
Bu açık vakıalar karşısında Sovyet iddi
ası tekzibe b:le değm.ez .. 11 

BULGARLARDASOVYET 
D Ü$1'lAI'lı'UÔI 
Sofya. 22 (A.A) - D. N. B. bildiri

vor : Hükümct partisine mensup mebus
İar<lan Janef bir makalesinde Bu1garis
tanın Sovyet Rusyaya karı:ı olan vazi
yetinden bahsetmektedir. Janef şöyle 
diyor: 

Almanya ile Sovyet Rusya arasındaki 
münasebetlerde vuku bulan değişiklik 
üzerine Bulgaristan Sovyetlere karşı 
olan noktai nazarını da değiştirrneğe 
mecbur kalmıştır.. Çünkü Sovyetlerin 
Çörçil prensiplerine geçmeleriyle Sov
yet Rusyanın enternasyonal vaziyetinde 
bir tahavvtil olınustur. Ayni zamanda 
Sovyet Rusya milli birliğine muzır ola
bileceği ümidiyle Bulgar milletine karşı 
müstekrah bir kin seferine başlamıştır .. 
Bulgar hükümeti, Bulgar düşmanlarının 
dostu olan İngiltcreye bütün ruhu ve 
şuuriyle karşı koymuştur. Bulgar mil
leti bütün kalbiyle kahraman Alınan 
ordusunun harekatını takip etmiştir. 

Almanya garbi Trakyayı, Dobricayı 
ve Makedonya topraklarını Bulgarlara 
iade etmiştir. Alman m:lletine derin 
minnettarlık hissi beslemiven tek Bul
garın bulunması caiz midir? .. 

----

Berlin, 22 (A.A) - Alman baş ku
mandanlığının tebliği: Şarkta seferin 
iki ay devamından sonra Alınan ordusu 
ve müttefikleri kuvvetlerini tamamen 
muhafaza ederek düşman arazisinde çok 
ilerlemiş bulunuyorlar. Harekat diğer 
bütün cephelerde muntazaman terakki 
ediyor. Gomelde mağ]up edilmiş olan 
düşmanın takibi devam etmektedir. Ki
yefin şimali şarkisinde düşman Oinye
perin ötesine çekiJmektedir. Leningrad 
ct>phesinde ve Estonyadaki kıtalanmız 
çarpışarak ilerlemektedir. Finlandiyada 
Ladoga gölünün iki tarafında hücumla
rımız muvaffakıyetle inkişaf ediyor. 

Bu iki aylık muharebelerden düşman
dan aldığımız esirlerin yekunu 1 milyon 
250 bine baliğ olmuştur. 14 bin tank, 
1 S bin top iğtinam veya tahrip edilmiş
tir. 1 1250 Sovyet tayyaresi tahrip edil
miştir. Düşman mühim endüstri mınta
kRlannın ve iptidai maddelerinin ele ge
çirilmesiyle külliyetli kayıplar kaydet
miştir. 

Dinyeper petrol mıntakasında tayya
relerimiz döşQıanm yürüyüş halindeki 
kollannı, · kışlalarını bombalamtşlardır. 

Leningrad tayyare meydanına hü
cumda 27 düşman tayyaresi yerde tah
rip edilmi~tir. 

---- ---
Avrupa, Rusya 
ve frikada son 
hava hücun·ı.ları 

ital vanalrla Hırvat- _ j • 
· . Alınan tayyareıerı ngı· 

lor çarpışı vor galıba! Hz sahillerinde, Rlısya 
• RASTARı\Fl 1 İNCİ SA,!'1FEO~: ve Afri1ıada faaliyet 
~er~in: ~2 (A.~) - Hususa muh_:ıh.m- a österdi i nnifizler 

mız bıldmyor : ltalyan - Hırvat Jıadıse- ':I ' • ~ • 
si hakkında Alman hariciye nezareti Mans sahıllerıne 
bunun dahili bir mesele olduğunu bil- llücuın ettiler 
dirnıektedir. Balkan seferinden doğan ---<>--
askeri anlasmalar mucibince Bırvatis-
tanda daima İtalyan kıtalan bulunmuş Berlin, 22 (A.A) - Alman başkurnan
ve İtalyan kıtalan Hırvatistanı hiç bir danlığının tebliği : İngilterenin şark sa
zaman tamamiyle terkeylememiştir.. O hilinde iki İngiliz şilebi hava kuvvetle
haldc İtalyan t"arnizonunun tezyidi bil' riıniz tarafından bombalanarak tahrip 
dahili polis tedbiridir. edilmiştir. 

---- İngilizlerin Manş sahillerine hava ta-

Amerikada yeni 
bahri inşaat 

Vaşington, 22 (A.A) - Mister Ruz
velt kongreden 19 milyon dolarlık mun
zam tahsisat istemiştir. Bu para ile dört 
sahil muhafaza gemisi ile Gruen1and ve 
civarındaki sularda kullanılmak üzere 
bir buz kıran gemisi inşa edilecektir. 

----~--

\~işi ln~ilterevi 

veniden pro
testo etti 

arruzları akim kalmıştır. Avcılarımız 
ve dafi bataryalarımız 26 düşman tay
yaresi düsürmüşlerdir. Bahriye topçu
muz üç dü.şman tayyaresi düşürmüştür. 
Bahriye baraj gemisi bir düşman tay
yaresi düşi.irmUştiir. 

AFRİKADA 
Sidi Barrani açıklarında ikinci sınıf 

iki İngiliz kruvazörü muvaffakıyetle 
bombalanmı$tlr. Düşmanın Tobruka 
harp malzemesi çıkaran gemileri bom
balanmıştır. Hava muharebelerinde üç 
düsman tayyaresi düsürülmüştür. 

Ne gündüz ve ne de gece İngiliz tay
yareleri Alman toprakları üzerinde uç-
ınamış1ardır. · 

Berlin, 22 (A.A) - Alman savaş tay
yareleri evvelld gece yeniden Port Sai
di bombalamışlardır. Limanda ve şehrin 
şimalindeki askeri heden erde yangınlar 
çıkmıştır. Avdet ederken Alman pilot-

- BAST ARAFI ı iNCi SAHİFEDE • lan çıkan yangınları uzun müddet gör-
bir caniyane teşvikin muharebe hakkın- Suriyede kalan Fransız müşlerdir. 
da ne gibi neticeler vereceğini Sovyet- RUSY ADA 
Jerin bilmesi lazımdır. Alman harekatı kuvvetlerine yapılan Dinyeper mmtakasında Alman tayya-
düşmanın nevmidane tedbirleriyle ne muamele mütareke hü· releri dün düşman yürüyüş kollarına, 
ihlal ve ne de tehire uğrayacak değildir. k.:a.-•erine mugavii ..... ic __ garlara ve demiryollarına karşı hareka-
Bu caniyane deliliğin tesirini Alman or- unu J - ··-"F- ta devam etmişlerdir. 
dusu değil halk çekecektir. Mezalim Vişi, 22 (A.A) - D. N. B. Ajansı bil- Kerkastide kışlalar ayrıca muvaffakı-
prupagandası Petersbın"g Leningrad diriyor : Salahiyetli Fransız mahfille- yelli bir surette bombardıman edilmiş
bahsinde de çok milsait akisler bulacak- rinden bildirildiğine göre Frmsamn Va- tir .. 
tır. şington bUytik elçisi Hani Hay Suriye- Alman savaş tayyareleri dün Lenin-

Kongre ve reisicümhur .şimdiye kadar 
icar ve iare kanunu ile şarkta ve garp
te diktatörlüklere karşı harp eden De
mokrasilere yardım milli siyasetini ka
bul etmiş olduklarından bu toı:>lantılar
tla yapılan askeri ve bahri görüşmeler 
bu yardımın milessirliğini inkişaf etti
rerek sarih bazı kazançlar temin etmiş
tir. Bundan baska başvekil ve ben Sov
yetler birliğine. kendisine modern dün
yanın başlıca mütecavizi Almanya tara
fından yapılan taarruza karşı müdafaa
sına yardım edebilmek için konferans
lar akdetmek üzere tedbirler almakta
yız. Nihayet prensiplerin beyanı bu za
manda bizim medeniyetimiz icin aranıl
mağa değer bir hedef teşkil eder. 

Bu deklarasyon o kadar açıktır ki Na
zizmle bir anlaşma veya Nazizme yenil
miş bir çok milletler üzerinde hakimi
yet temin edecek bir dünya sulhuna te
mayül olduğu otomatik olarak ka
bul edilmeden deklarasyonun hiç bir 
kısmına muhalefet edilemez. Böyle bir 
sulh muhakkak ki Nazizm ordusunun 
nefes alması için ve kontrolünü Av.rupa, 
Asya ve hatta Amerikan yarım kürre
sine bile teşmil etmek gayesiyle yeni bir 
harbe hazırlanması için bir Jütuf teşkil 
eder. Benim için Nazi hükümetinin söz 
ve yazısının kat'iyen muteber olmadığı 
üzerine nazarı dikkati bir kerre daha 
celbetmeğe belki de ihtiyaç yoktur. Bel
ki benim için bu J)rensibin dünyanın di
ni hürriyet ve basın hürriyeti ihtiyacını 
da tazammun ettiğini hatırlatmak ta lü
ıumsuzdur. 

KUVVETE KARSI KUVVETLE 
Vaşin,ı:ı;ton, 22 (A.A) - Mister Ruz

velt milli genç demokratlar kongresine 
bir mesaj göndererek ezcümle deı;niştir 
ki : Yalın kılınca yalın kılınçla mukabe
le etmek gerektir. Demokrasinin mlida
faası mütecavizlerin kullandıkları vas~
ta1arla temin edilmesi lazımdır. Büyük 
hürriyetleri kara kuvvetlerin hücumu
na kaı·şı bu vasıtalarla müdafaa edece
ğiz. Kara kuvvetlerin istibdadı altında 
dünya esarete düşer ve 500 sene geriler. 
Okyanusların ötesinde, okyanuslarda ve 
okyanusların üzerinde müthiş bir mü
cadele cereyan ebnektedir. Bu mücade
lenenin neticesi harabiyet ve yakın za
manlar tarih!nde misli görülmedik bir 
boğazlaşmadır. Kuvvete karşı kuvvet 
kullanmalıdır. Beşer hürriyetinin müda
fileri tahribe tahriple, öldürmeğe öldür~ 
mekle mukabele etmek şıkından başka
sını secemezler .. 

AMERJKANJN GAYESİ 
Vaşington, 22 (A.A) - Amerik~ Ha

riciye Nazırı Kordel Hul gazetecilere 
aşai!ıdaki beyanatta bulunmuştur: 

«Gayemiz Almanyanın Avrupada tat-
bik ettiği esareti bütün dünyaya teşmil 
etm~ine mani olmaktır.> 

İtalyan ordusu oropa· 
ganda şeli Berlinde •• 

· Beı·lin, 22 (A.A) - Propaganda nazı
rı doktor Göbels İtalyan ordusu propa
ganda servis şefini kabul etmiştir. 

---- ---
,,Almanlara kar
şi yeni bir cep

he açmalı" 
ingiliz komünist lideri 
Rusyaya yardım edil• 
mezse ileride zarar 
görüleceiifti söyliyor 
Londra, 22 (A.A) - İki bin tayyare 

İstimlak kanunurida yapılacak tadilata ait layiha Büyük Millet MeclisiJ1e 
takdim olunmuştur. Nahiye teşkilatının genişletilmesine ait yeni bir kanUl1 
projesi hazırlanmaktadır. 
~<:::':>'~:::::..C:::::::..<::::..<::>.c:::~><::::.<:::.~<:::>-~:::::.<~>Ç>"v.c;;:::,.<;:::..c:;;::>.c;;::~~~~~~y._,d~· 

/fi' Başvekil Doktor Ref ilt Sa vdam dün 
giliz elçiaini ve Lord Kar/aylı it.abu/ etti 

Ankara, 22 (A.A) - Başvekil Dr. Refik Saydam Başvekalet binasında 1ngi· 
liz e]çisiyle birlikte Lord Karlaylı kabul etmiştir. 

Jcra Vekilleri he veti dün toTJlandı 
Ankara, 22 (A.A) - İcra Vekilleri Heyeti bugÜn Başvekil Dr. Refik 5a)" 

damın riyasetinde mütat toplantısını yapmıştır. 

T icaret V ek ili lstanbula oardı 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Ticaret vekili bu akşam Marakas vapuriyle 

lzmirden gelmiştir. Pazar günü Ankaraya dönecektir. 
Öğrendiğimize göre Vekil bir hafta sonra tekrar şehrimize gelecek ve veki' 

Jeti alakadar eden meseleler etrafında tr:tkiklerde bulunacaktır. 

Emni yet memurlarının hı yafeti 
Ankara, 22 (Telefonla) - Emniyet teşkilatı memur ve müstahdim1r:riı>İ11 

kıyafeti hakkındaki nizamnamenin bazı maddelerinin tadiline mütedair kars~; 
name ile mer'iye1.e konan nizamnamenin bel kemerine ait hükmünün 30/6/9.,.. 
tarihine kadar tatbikinin tehir edilmesi hakkındaki kararname Vekillt>r heye' 
tince tasdik edilmiştir. • 

Kavmakamlar ve ,.;,ektupçular arasında 
Ankara, 22 (Telefonla) - Dahiliye Vekaleti kaymakam1arla mektuçular atıY 

sında yeni bazı değişiklik yapılmasına karar veormiş, bu husustaki listenin hır 
zırlanınasına başlanmıştır. 

Mak·neve 
''erilirken 
1 11111 ••• ! ...... 

Rus tavvareleri ., ~ 

Karaden izdeki Alman 
nakliye gemilerine 

aaldırdılar 
--- --

Moskova, 22 (AA) - Resmen bil-
dirildiğine göre Sovyet bomba tayyare
leri bir birini takip eden bir devriye ta
arruzunda Romanya sahili açıklarında 
bir Alman nakliye kafilesini hezimete 
uğratmışlardır. Ukraynaya takviye kıta
atı taşıyan bu gemilerden hiç değilse iki
si batırılmış bir üçüncüsüne de ateş ve
rilmiş ve diğerleri de hasara uğrablmış
tır. 

- - --
/talyanların Meriç va· 
diıinde bulundukları 

tekzip ediliyor 
ıth1ld 

Sofya, 22 (A.A) - Bulgar Ajansı bil-
diriyor: 

Royter Ajansı ltalyan kıtaları ve 
İtalyan Genel Kurmay subaylannın Me
riç v&disinde tetkikat yapmak üzere ha
len cenubi Bulgaristanda bulundukları
nı bildirmektedir Bulgar Ajansı bu gi
bi haberleri kat'ı tekzibe mezundur. 

--- - -
Yeni Alınan taarruzu 
Dinyeperin şarkına 

doğru olacak.. 

Iranda 700 Almatı 
mı var? 

Vaşington, 22 (A.A) - Amcril< 
ajansının bildirdiğine göre Vaşingt~ 
ç{aki İran clç!si Muhammed Sayeste rC' 
sicümhur Ruzveltc .şu beyanatta buhıfl 
ID';JŞtur: t' 

Iran her nereden gelirse gelsin ve bil il' 
ta bire on ınisli nisbetinde her hangi b 
tecavüze. karşı koyacaktır. ıt' 

Sefil' Iranda bir Alman beşinci kol~ 
nun mevcut old~ğu hakkındaki habl' ı1 
tekzip etmiş ve Iranda bulunan A1n111 

rnikdarının 700 olduğunu söylemiştif· 
Elçi şunları ilave etmiştir : 
lki seneden beri Alman makamlarııı' 

hiç bir vize verilmemiştir. İranda J1\ıı 
kim ecnebiler sıkı bir nezaret altıll 
bulunmaktadır. İranın bitaraflığı ın 1 
faza eylemesi komşulanmızın menf:ııt 
icabından olduğuna kaniiz. 

- - - --
Iran cevabi nota~ı 
Londraya geldi 

Londra, 22 (A.A) - Royter ajo t 
nın bildirdiğine göre : İran hükün1e 
nin 1ngili.z notasına cevabı Londtıı 
gelmiştir. Tahrandaki İngiliz elçisine 'il 
rilen bu cavap tetkik edilmektedir. 

--- --
Macar işgalindelıl 
Galicya, Polony~o 

illlalı edildi-· 
Berlin, 22 (A.A) - Anadolu Ajall· 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Şimdiye k adar Macar işgali altl 

bulunan şarki Galiçya, Polonya uut 
valiliğine ilhak edilmiştir. · 

Harbin ba;;.dan beri 
Mısıra 72 bin 
yabancı gitti.. 

işçisinin bir toplantısında komünist li
deri Polib şunları söylemişitr : 

Roma , 22 (A.A) - Stefani ajansının 
bildirdiğine göre Merkez mıntakasında 
Rusların yaptıkları taarruzlar tardedil
mektedir. 

Cenupta Dinyeper nehrinin şarkına 
doğru ilerlemek hazırlıkları devam et
mektedir. 

Kahire, 22 (A.A) - Mısır baş"e 
Sırrı paşa harbın başındanberi 7~ ., 
yabancıya Mııııra girmek müsaadet• 
rilmiş olduğunu ve bunlardan pek 
nın Mısın terkettiklerini söylemiştiı._ 

- ---- .&. ... ... .._, 

NARV ADA ALINANLAR de kalan Fransız kuvvetlerine yapılan gradın cenubunda bir hava meydanına 
Berlin, 22 (A.A) - Alınan kıtaları muamele hakkında Fransanın İngil? hücum ederek 27 Sovyet tayyaresini 

Narvada cereyan eden muharebelerde hükümetine verdiği protestoyu Aınen- yerde tahrip etmişlerdir. Ayni mmtak:ı
altı bin rsir alınısJar ve on Sovyet tankı, kan hükümetine resmen bildirmiştir.. da dcmiryollarına ve demiryolu tesisa-
21 top, 24 mitraİyöz. 400 bomba topu Bu protestoda bilhassa general Kat- tına her nevi çapta bombalar atılmış \•e 
tahrip etmişlerdir. Bu muharebelerde runun keyfi ve m.ütareke hükümlerine ehemmiyetli tahribata sebebiyet ve.ril
Sovy~t kuvvetlerine kanlı zayiat verdi- ayk.ırı hareketlerınden bahsolunmakta miştir. 

• - İkinci bir cephe teşkili ve Sov
yetler birliğine kabil olduğu kadar ~k 
tayyare ve tank gönderilmesi laz.ıındır. 
Bu ikinci cephenin kurulması bize mü
him zayiata mal olacaktır. Fakat bu cep
he kurulmazsa gelecek ay 1arda milyon
lar ölecektir. E~er biz maden ocaklarm
da, deniz tezgahlarında, tayyare ve si
lfilı fabrikalarında bir savaş cephesi teş
kil etmezsek böyle ikinci bir cephe te
sisini istemeğe hakkımız olamaz. 

Afrilıada Jtarp ve 
tayyare hücumları 
Kahire, 22 (A.A) - Oxta şark hava 

kuvvetleri karargahının tebliği: 

Ruslar ha;;, ba$18111•" 
dan tecavüzü 

düsünöyorlarmıŞ 
.. . V' 

Helsinki, 22 (AA) - D. N. B··'fer 
Soonu gazetesi şöyle yazıyor: SoVcJıılc ' 
!r:rin büyük tayyare meydanJ<ıtıı1 yr.• rilmistir ve Ingilizlerden maaş alan bu ~eneralin 

_ _ __ Suriyedeki Fransız kıtalarını Ingilizle-

Bir lngiliz sarnıç 
~em,si batırıldı .. 
Lizbon. 22 (A.A) - Dün Lizbona 

J?elen Marya Leonor balıkçı gemisi 15 
bın tonluk bir ingiliz sarnıç gemisinden 
kurtarılan gemicileri buraya getirmiş
ıiı. İngiliz gemisi gündüz torpi11enmiş
rir. 

rin hizmetine vermek üzere kendi emri 
altına almış olmasından şikayet edil
mektedir. 
VİŞIDE FEVKALADE BİR İC'l'İMA 
Vi.şi, 22 (A.A) - Fransız nazırlar he

veti mareşal Petenin riyasetinde dün 
fevkalade bir toplantı yapıruştır.. Bu 
toplantının sebebi hakkında sükut mu-

---- - - -
Fro.n.cada 6 bin ypJpıdi 
teulı ·ı ve ~ecrit ed ildi 
Nevyork, 22 (A.A) - Gayri meşgul 

Fransada altı hin yahudinin tevkif edi
lerek tccrid kamplarına götürüldüğü 
hakkındaki haberi bütün Amerikan ga
zeteleri büyük manşetlerle neşretmişler
dir. B u yahudiler tahriokar faaliyette 
bulunmakla s ludurlar. 

----Bir Yunan adasında 
Orman yangınları.. _ 
Atina, 22 (AA) - öbe adası or

manlannda üç gündür büyük bir yan
gm çıkmıştır. H alifaks civarında bir çok 
kasabalar tehlike geçirmektedir. 

Libyrıda: Tobrukta topçumuz düşma
nın küçük piyade kollarını dağıtmıştır. 
Gi.indüzün düşman tayyareleri pike hü
cumları yapmışlarsa da hasar ve zayiat 
yoktur. Huduttaki topçumuz düşman 
mevzilerini dövmüştür. 

Kahire 22 (A.A) - Dahiliye Nezare
tinin tebllği: Düşman hava kuvvetleri
nin dün gece tskenderiyeye taarruzla
rında üç ölü, 6 yaralı vardır. Hasar ha
fütir. 

hazırlıkları ve diğer bütün haz:;:1~ıı'' 
tedbirleri Bolşeviklerin Finlan ı) ele' 
taarruz niyetinde olduklarını gösterıflıd' 
tedir. Bu ikinci müdafaa harbttl'l~e' 1 
ımrlardanberi bizi tazyi~ ede~ a:J:1edt 
düşmanır:mıza karşı açtıgı ı:ıucs ) ti\'l~ 
d .. b' ... k k A dev e ı unyanın en uyu as en 0011'' 
birlikte hareket ettiğimizden 
kendimizi mesut ad ed ebiliriz. 


