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SEVKET BİLGiN 

I .~~~~~~~~re ·~~~~~] 
Leningrada 

taarruz 
durdıırUldu 

~e ~5l n .harbinin inkişnfları, İngiltere 
nıerık · • h • · )ati rn ayı ('n zıyatlc ış~nl eden a-

'11111 ~eleJ~rin ilk safında yer aJmı - 1 k • t f • d • e 
•)Jı}(rıu~.?r· lki hül iik dcmokrnsi. iki l ara J n Şl m 1 y 
"'ltirı~uea_delr devresinde, memulün kadar ver d il! İ. za y· ia t 
)°ttler 8~ ~ır nıuk~l\emct ı:üstercn Sov- < , 

'-iiternaı~lığinin Alman harp makinesini m·ıktarlarl 
llıada •. dı~en ;\'ıpratnrtık km \•etler ara-
~..::i'!1~!~·c kadar mevcut olnn mü- ---o--
~rı zlı~ı ortadan kaldarncağına inan
~ Ya~daıı Rusyayn miimkün olan azn- .Almanlal'ın insan zayia
~ 1mlann derhal yapılması husu- tı iki milyondan fazla .. 
lotıdtnutabık kalmıslardır. 1 k• b• 
~. ra .~c Vaşingtonda hakim olan Rus arın 1 '100 m 
~ h·~,~~orc, şarkta harp ,-nziyeti ı:öy- kişiden ibareL 

u~ d'I h'I' ) B 1 •.\} e ı e ı ır : Moskova, 23 (A.A - uraya ge en 
~ern~n .tazyiki hcniiz ku-v,·etini ka:r- haberlere göre, Leningrada karşı yapı
lacİıır mı tır. Fakat bu tazyikin daha ne lan Alman taarruzunun muvakkaten 
~ 7.ıınıan ayni şiddet1e de,·am ede- durdurulduğu anlaşılmaktadır. 
tı trıSorulabilir. Zira Almanlar rniitcad- RUS RF.SMl TEBL1C1 
~~ e~·~an nmharebelerindc zrhılı tü- Moskova, 23 (A.A) - S:>vyet tebliği: 
.. bili;~nın _tamamını ve bütün taarruz Kıtalarımız bütün cephe boyunca 
'-~ tlerıni kullanmışlardır.. Buna şiddctli muharebelere devam etmiştir. 
~Ye~ Alman askt'ri mahfilleri, bit' Ba1tıkta iki düşman nakliye gemisiy
)tt İti e kafi netice alınmadığını niha- le iki sahil ;muhafaza botu batınlmış
~İi~ ~:ra tnccbnr olnm lnrdll'. Görü- tır. _ SONU 4 t)NC0 SAHİFEDE -
'tlJ'aıfta 7.aran müstakbel inkisarlar bir 
l'İııdek!' ~lmanlann Rus ordulan iize
ltı~k ikr ~gır fozyiklerini devam ettir
~ll\·l\ff 1 nrına, diğer tarartnn diişmanın 
t~ade e~kıye.tJerindcn azami siiratlc is
"""Ş\turn ntt'sıne mani olarak surette, Rus 
'-Yiatın andan lığının insan ve malzeme 
.. 111uıun 1 ktelfıfi etmek kabiJiyetinc tabi 
~ ıeı.: ~adır. Almanlar, Rusynda bir 
l'lllY~ e~ Sovyetlcri 1..cningrad ve 
~,ita dekı endiistri mıııtakalarından 
. bn"'kii Çabşınaktadırlar.n 
~ ~ ..... ~lllıınızda işaret ettiğimiz gi
·~ So'Vy' bu maksatlanna ''asıl o1ur
~:11Jiıı bir r~r Birliğine yardım mesc
~ kes~ at daha ehemmiyet \C Jl~.La
._ -n..L~ C'ee .... ,...... lhl •yın MdlUD• 
lı..ıi, -<nlOVada toplanacak olan üçler 
~ ~ biTha55a bu i le meşgul ola
~ "' Us)·aya hangi yollardan, ne şckil
~arı~~ :tnikdarda ynrdım yapılaeağını 

l ~·ra~tır. · Bir Rıı.s tayyarecisi uçmadan 
bir az evvel '-1' ~l\tn kış aylannda, nıuazzam in

~ btıı.v=.~lerini yeniden tensik edebil
~ 

0 
:-ıuna bV11$11UlSl için, işgal al-

~ İati~•n mmtakalardaki fabrikala- Almanlar ı~rar 
k ~tı lib kadar, İnıdllz - Amerikan 
--.~~ da ıiivenmesi linmdır. Ay
~~. bayle moanam bir yardım 
tıte~nün hakiki bir kıymet ifade 
~ka • her şeyden evvel İnıiltereS Ve Sovyetıer Birliği arasında 
...._ ~~a Wr münable yolunun 
~-~ obnasma balWır Kış ay· 
~ ~117. denizinden istifade edile
...-; ~ !vostok yolu her ne kadar da
~ ise de Japonyanın tehditkar 
~ n dopn endişeler bu yolu 
.... ~ lil':lneie müsait delildir. Ja
"'- d . leri, Japon kontrolüne tabi 
' elli~erden Rusyaya harp mahe
~ ~:vkıyatına müsaade cdihniyeceği
<oatt~i~ ~öyJemektcdirler. Bu sebeple 

ediyor 

Harp gemilerini sapa. 
sağlam ele geçirmltlır 

Bir zırfllı, llfr lıruuazör, 
dön mullrlp ue ıııı 

taldellHıldr 
aıınqıar .. 

B. RUZVELT 

Ruzveıt 1 Eg'01de mil. 
ıetina hitap adecok 
Yine Dakarın 

ve Portekiz ada
larının İşı{ali 

isteniliyor 
Amerilıa asfıerinin ma
neviyatı pelı yüfıselı-

Ncvyork, 23 (A.A) - Reisicümhur 
Ruzvclt 1 Eyl6ldc Amerikan milletine 
hitap edecektir. Ruzvcltin saat 17,45 de 
nutkuna başlayacağı ve nutkun bir çey
rek devam edeceği tahmin edilmeldedlr. 

1 Eylul Amerikada iş bayramı olarak 
tesis edilmektedir. 

BtR AY AN AZASININ TALEBi 
Vaşington, 23 (A.A) - Uneyeted 

Pres bildiriyor: Ayandan Pe~r, Asur. 
Madera, Kanarya, Yeşil burun adaları
nın ve Daknrın Amerikan k1talan ta
rafından işgal edilmesini yeniden talep 
etmiştir. 

- SONU 2 iNCi ~AffiFEDE -

Afriltada harbın istik· 
bol i ne o/ acak? 

,,Mihverciler 
Tobru~u hiç ~ir 

ala-zaman 
mıyacaklar" ~ di Cümhuriyetlerle Japonya ara- Berlin, 2 3 (A.A) - Nikolayef li

"- iftti)~den cüne ıenişliyen ve aiırla- manın iıgali esnasında Almanların eli
'N.~ .... ~har Rerisinc şimdi denizlerin · la Sovyet gemilerinin bu 
ı:.·~'111"i ı'hla~l t-bbu··11·1·ndeo ı'l0·n· •""- ne geçmıı '() n Almanlar To~ ... tiaTa 
""' WI( ~ '-. .... - Omanın terkinden evvel Sovyetler tara- U&"'Ufi-. 
~. "ahim bir ihtilaf daha ila\'e edil- fından guya tahrip edilmiş olduku hak- httcaına yaptılar. isken• 
il,......._ lcında Royter ajansı tarafından yapılan d...ı-ede de V8ft8"1 .-.. 

llıı ....r• tarafından Uz.ak Şarktaki iddialar Alman resmi makamlarınca - -., " B-• Y-
~ ileri aleyhinde ilan edilmiş bir kat'i surette tekzip edilmektedir. Bu kaı'clıklal'llU söyliyor .. 
~ --~~ olmadan V1adivostoğa makamlara göre ıu gemiler Almanların Sidney, 23 (A.A) - Aınerikadan 
~ t . inesi taşıyan vapnrlan Japon eline sapa sa ilam geçmiotir: gelmekte olan general Fankey, s:dneye 
f3~11eri tevkif edebilirler mi? 35000 tonluk bir zırhlı, 10000 ton- muvasaletinde düşmanın Tobruiu hiç 
~~la :muhakkaktır ki Japonlar bu lıılt bir kruvazör, -4 muhrip ve iki deniz- bir zaman alamıyacağını söylemiş ve 
-._ao...,. ~det ederlerse Uzak Şarkta altı. 6Ulllan ilAve etmiştir : 
~ ~ lllMya - İnıiltere ve Ameri- Bundan maada lokomotme dolu bir • - Suriye mütarekesi A vusturaJya 
~ • ıauhasamatm önüne ıeçmek dok ta iğtinam edilmittir. kıtalannm yaptıkları şiddetli htıeurnler 
~ ... .;::tötır. Moskova konferan· cKERSONUN• EHEMMIYE'l1 neticesinde tahalluk etmiştir. 
~~, ~ lna ihthnalleria inttden in- Berlin, 23 (A.A) - 21 aiuatoata Buradaki muharebelerde Amerikan 

edilettji ve m~terek bir Kereonun Alman kıtaları tarafından it- tayyareleri ve tanklan lrullamlm,,tır.• 
~SONU ! tNct SAUlf'EIJE - • SONU 4 tlNCC SAidFEDE • - SONU 4 tlNCO SAJdnDE • 

' ' Odesa,, da 
müdafaa 

hattı yarıldı 
Leningrad cephesin
de 207 Blok havz ve 

kal~ zaptedildi 

Abnan • Rmnen ordmarı 
Odesanm 1:5 kilometre 
yalanma kadar sokul· 

maı bulunuyor .. 

w 

Fuanmmn tayyaredetı alınmış güzel bir resmi 

Dün Fuarın mü•tesna bir günü idi 
-"----------------~·~-------------------Bcrlin, 23 (A.A) - Alman - Ru

men kumandanlığının tebliği: 
Fevkalade müstahkem olan Odesa 

• SONU 4 tlNcO SAHİF'EDE -
Fuarı ziyaret edenler 100 

bini aşmış bulunuyor 
PNfesör B. Şalılr Hazım ve Kadastro umum 
_müdürü B. HaJit Ziya fuarı tetlıllıe geliyorlar 

Dün fuarın müsteına bir günü olmu~. 
Fuar fevç fevç gc1en ziyaretçi kütlele
riyle dolup taşmııtır. Hafta sonu müna
sebetiyle işJerini erkenden bitiren bü
yük halk kütleleri çoluk c;oculdariy]e be
raber fuara akın etmişlerdir. 

Ak§am renk renk elektrik ziyalan al
tında bir yıldız gibi parlıyan fuar .saha
sı, halkın ze:vk ve neşe kaynağı olmUf:
tur. Gazinolar, Liyatro1ar tarnaınen halk
la dolduğu gibi Lüneparkta1d eğlence 
vasıtalarında sırl;\ bekliyenler pek çok 
olrnu~ur. Bütün pavyonlı:ır. ardı arkası 
gelmiycn 2iyare~ilerle dolup taşm~tır. 

Paratiit 1'ul-.i ~erioüziQ en ı;ol 
allkadar g3etucliklml bir l:.<S# olmut-

_____ , ____ , ___ , __ .. , __ ..,, __ ,,_.., ....... -.,-..-_.. • . lur. Hall:.. gençlerin paraşütle atlamala-
nnı seyrederken zevkli dakikalar yqa
nuşlardır. Alma·nya sulh 

istemiyor 
Perili evle Jtal\kaha)ar evini ziyaret 

~clenler, lıoş lntibala.rla huralarclan ay
nlrnl§lardır. 

nJARI GEZENLERiN ADEDt 

gezenlerin sayısı 70, 130 kişiyi bulmut
tur. Dün akşamki kalabalıkla bu mikta
rın yüz bini geçtiği tahmin edilmekte
dir. 

BEDAVA FlLM 
Dün gece funrdnki Almnn pavyonun

da ziyaretçilere meccanen sıhhi Vt' ter
biyevi filmler gösterilmiştir. 

IT AL YAN ELÇlSiNiN 
n;LGRAFI 
A_çılışının üçüncü gününde fuan 

elçiler meyanında davet edilmiş oJan 
italyl\n büyük ~çişi B. De. Peppro bele
diye riyasetine a ağtC:iaki telt;Tafı gön
deımlttu: 

- ~ONU ~ fNC"t SARIFF.OR -

f inler veni muvaııa~ı
uetıar blldirlgorıar 

~ulb lıklnl&rını ıık
ladı~ıarı ııdıııııı 
..... llaJHn4epfnl lla· 
uayı zeldl'lem.Oe 
ntaıaf tefell.,... 

SayiyoPIGI' .. . 
Bertin, 23 (A.A) - yan resmt Ca
zet dö Lozan, Berlin muhabirine ai
fen Almanyanın sulh imldnlarını 
yokladığına da!r bir haber neşret
miştir. Alman siyasi mahfilleri bu 
haberi Avrupa havasını zehirlemeğe 
matuf bir teeıebbils saymaktadırlar. 

bin Açılıtının üçüncü gününde fuarı 
18, 999 kiti gezmittir. Oç c\if)de fuan 

Harbe dair .Yeni rioa. 
yet ve tahminler 

Leninvrada çok 
yakın bir köy 
zaptolunmuş 

Rı..slar Odesada Plnler1n Lenlnpada an

tutunamıvacak, -=.:0:::~:=:::-
\- 0 1 il 8 y 8 çe• Stokholı~~J~ror;;nlandiyalı-

Ayni mahfillere göre bu gibi ha
berler neşre değmei. 

k•ı k? lar Tetsol şehrini zaptetmi.şlerdir.. Bu 
1 ece şehir geçen ııcne Sovyetlere terkedilmiş 

Berlincl.elr.i ı>tr muhabir tarafından Baslar ••--a harbine 
verilse b!le bu Be.rlinin :havasm de- ---.,. 
lill. :muhabirin mahiyetini gösterir. hazarlanıyorm1q, Voro-

·l-5-~·~-~·-~·-~·~-~·-~·-~·-~·~-~·-~· e~a.J::=. ~·= .. 
Siokboliiı, 23 (A.A) - İsVeçli mah

fillerin kanaatine göre Ruslar Odesada 
tutunamıyacaklarchr. Diler taraftan aşa
ğı Don havzasına Stalingrada ve Volga
ya ~kilecekıerdir .. 

•••••••••••• 

Odesa kapıla
rında kanlı, çe· 
tin muharebe

ler oluyor 
Bük:reş, 23 (A.A) - D. N. B. ajarun 

bildiriyor : Alman - Rwnen umum! ka
rargMunın bildirdiği gibi Odesa şehri 
tamamiyle sıkı 'l:!ir çenber içine alınmış
tır. Fevkalade kanlı, sert ve ~tin muha
rebelerden sonra düşmanın esaslı mu
kavemeti lonlmıştır. Dilşman şehri her 
ne bahasına olursa olsun tutmakta ve 
Odesanın işgalini mtlmkün oldu~ ka
dar gecikt!rmek için muharebeye alela
cele tedarik ediJen bahriye, işçi ve şo
för teşekküllerini de sevketmektedir .. 
Bunlardan bir çoğu tçhizatsız ve silih
sız olarak cepheye gelmektedir. Asker
ler ölünceye kadar carpışıyorlar. 
Diny~r boyundaki istilıkAmlar :Al

man ve Rumenlerin el!ndedir. Top ve 
mitralyöilerle teçhiz ediJınjş ~ 
istihkam zaptedilmiştir. 
~~~~ 

KİMYA HARBİNE oot;au MU? 
· ·&da~, 23 (A.A) - Dinyeper et

rafındaki muharebelerde ahnan Sovyet 
emrleri verdikleri. ifadede Sovyet baş
kumandanlığı tarafından kimya harbi 

- SONU 4 t}Ncfi SAHif'EOE -

olan dört şehirden lmrtanlmış olanlarm 
ikincisidir. Bu şehrin garp ve cenubun
da Voitson bölgesine kadar Fın ileri 
bareketi devam et.mlşür. 

Finler Sibiyi köyünü almışlardır. Bu 
köy Leningrada çok yakın ise de mare
şal M.anncrha~n Kareli ber:zahından 
'Leı\ir)grada varmakta çok büY.ük m~ 
külata uğriyacağı zannedilmektedir. Zi
ra berzah fevkalade mUstahkemdir. Ve 
buradaki Sovyet müdafaa kuvvetleri. 
yUz bin kişidir .. Finler şimdi Vooksan. 
şehrinin şimal SahlJine v8rmışlardır. 

Vlpuri (Viburg) şehrine şimalden mi 
yoksa şarktan mı taarruz edileceği belli 
değildir. Burada Fin taarruzunun di
ğer bir hedefi Taikaledir. Almanlar bu
rada Sovvet kıtamn le muharebededir
ler. - sONU 2 NCt SAHtFEDE -

toO!~e:cga~~~~~~~~~~~~~~~· !;;; .. ~ ....,, ınkJar JcaciM JU'~ ~de~~ 

, 
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Rusya ya 
Yardırı 

ŞEDiR DAB•iRLERi 
Cöçmenlere yardım Ders yılı haztrlıkları Meselesi 

-- Benden Acuzeye selam 
•• 

1 1 
Muhtaçr.,Öçm~n

sov e. lere çift l avva- Soyadı almamış talebe 
• • yeni emir verildi 

- 8A$TARAFI 1 tNct SAeh.,.. 

hareket pregranu çizileceği şa,ı;t/'" 
di~ 

Bu pr~ mabiJetiae ~ J 
Ruveltin llDh meatı ıninidar ~ iP' 

- Bu .ter iıçiD ne blar paraya 16-lhir bopwtsuz1uk cluJuyor ve yüzüail retler taşımaktadır 
::.. ~ ~ 1:i:i: :=:: ~ ..,!:-"" ~ıe ds;:::~. Simdlye fıad• ~ın- ..,,,. W&reıdllılen lllM Paı:aat edlldJOine dair ,!, ~'::~ !:w!=;:.:::. 
dıln ...,-e bildire,ua.. Ona liSt'eo be- 1ı1emoyu deıW .JAalandmyorclu. le.- lçia J RhJ•• ediJen ........ ıl• Htılı. • ........... 8Nfl Demokrasilerin mftdafwmı mil--: 
1aet blm başmm çar..ıne habm O dakikwh bü,ilk bir mttaka tutu- h"Uaftlar 41!4' "i Jıalda y . lerin kullandıktan vasıtalarla~ 

ıçın nı veriliyor 

DiirdGnd1 Murat yftlldea cleria bir lan Demirci bnsmıa üzerioe atılarak -' ~" w )'11elen91!ZG~L e P az imza- meai hueuaunda vilayetten ricade buW. melidir. Okyanualann ötesu.de. ~ 
~e yenr libi Oldu. Pabt keD- ona diyordu ki: Ece ..... iıı ılelri ~ müe- mu h ...... He.is ~ almmn11 nulm ..... s. V•m. a...- k- ve vUi· nu.•rda Ye ~ :ihetla .. ~-
disini diŞünceden pek çahak kmtara- _ Ne var Pembe' AIJlh aıkma söyle tllhıılil ...ı,.eb.e wa:; '"ilc..am.l temin (ccClar. elmJlen ~,.. •• ~ me- yet ıriillıa lliciU.de •• Wunanlann hiş bir milcadele cereyan etme~ J. 
nk: Pembe ne nr? Neden sunabm böyle etmek makaadiyle kendilerine çift haJ• ~~ ·.z:..lllli Wr mnm ~ d· mahallerinden celp edilecek kayttlanna mücadelenin neticesi barabiyet ve tJ'l 

- Bilmem ki. .. Şinld- bilıJ'le 1Jıllytik e)qittin! ... TIH11 tevziine devam edil.ektedir. :i. • muıdf mf flblüiü k~ ıniateniden nÜfua cazdanlanna soyad• 7.amaDlar tarihinde misli görüımed* 
bir ..... lldecek ımmEa mdrdanm _ ~' Sorma' Bırak beni' Boş- E.w-llki sin 1Bergam11ya pae. .-ill- mudf mıwılıwl,le olaıDar h~ J.n pıciıılaae'be cıM.iırınıılaa k ._bil ~zla~.• 
tlt7iD etmek bir az mup&l olur, dedi, hapzhk edi; 9m1a &; rahatmı ~ş )"et inin, ziraat ft veteriner müdürleri ~ .,_ lı:••bt s6aderdiği yabancılar için müracaat ertillerine da- Bu tözler, Birleşik ~ 
Mpli her haWe bet milyon altından ap- olmayayan. Ah femı bhadis!_ Çok müt- yeniden l 70 adet çift hayvanı mübayaa im ta~ diyOI' ki: . ır vesika itası suretiyle okullardaki du- )'alna en kötü ihtimallere ...... '-'f 
Is olmemalr gerek... hiş allmet banı.r! etmişlerdir. Bunların ekserisi Torbalı c ~n ....,.... ka-e H 1Mfnn- ıumlarının teminini muvaftlc .:örmüt- melde blflUJ'aıak bitOn t.brip 99 ~ 
• Sefere plnnak için Y~ le-- _Aman ahu' "Ba.....ı . deh- ~a.zwndaki ~çmenlere, kalaalen d,i. clea en-el Yefat etmit ."'97 ••t ~~ tir. s-- içia .ba. "··okullara alıwak w, vasatalarnu milaYel'dlıer ~ 
flüB1cle bı.n Oç a,tık maaıbrmı ver· tfti ~' ·Dm ~rk l" rer kazalara çıf t hayvanı ıJmamq göç- ;:-9 ~iade h.tb ~ •~ talebeden kendilerının veya babalannın k11llamldıiı ~de Jwllawnala ~ 
wk .......... Soma ........ bir bir Der - ·-. ~ e ı menlere daiıttlrnaktacltr. tacil ettirmem.it balu- aüfu cüda.lanada .oyadı tacli edil- verdiğiıU ıisteriyor. c~ k~ 
.adi mmnıf... Sefer W W Her ..,ı .. ~ .:::::::=-1ı:ı ~in~~ Şimdiye bd:u 452 çift hayvanı mi- '1:' t;""ı.,.. seçea ~ oldaiu ~emiş o~anlarm soyadt muamelesinin nan kararları. ltu nokiai ........ ,,,, 
etweYea ı..mlaauak le-. eder_ ~ .. bftyaa edilmif Ye ...haıelf kazalarda "! i . P ela~ lıÇlll .llllUDlaUlt et- ıkmal edilaıek üzere bulunduğuna da.ir lcalade bir ehemmiyet taşapa ... 

Vw tlt. hnden WJ• - .ıs,le.. = .._ bnpk lmpedc lNaıpcık· göçmen1eTe nribni§tir. Bu suretle pek tJ~ ~ ~ idareand~ setite- ıf'smi vesika getirenlerin mekteplerde dlterc ve Amerika. Rm ce,11:! 'd', 
Baclla ..... ..- Wddir. Bize ple- ....... ulr k . akla. laôr.a çok göçmea aileci. MtilMalde bulunabi-~ Ynih ile fo!kallara aı-w ve kayıt muamelelerinin yapılması bildiril- kalmamMJna el1erinden pldiii b/11#, cek...,,. apna blitae bılar 1lef mil- ·k .-. k.,.l •ı - - lecelt d.uma ~- ~ tawlilri.e mii9aade edil- wifti.r.ıı. •caklarcltr. 7.ira Buqwn ıM! ~ 
yon duka altını hlzır1um. ea uıy" U)OIUHL.. ' ' sinde dahi Alman enlulanm ball ~ 

Firuz bey yerlere kadar efflerek: Hnn- Yeter artık.. Şu kum torbasını orta· 1 • - - • F F tbol •• bak ı sısanda tutmasa harbin ikiltet1 ~ 
kAn wJAmJadı Ye ~en ayrıldı.. dan kaldır bu melin, çirkin kediyi de OCJr V~ uzum PJV8• uar u m l sa a arı muazzam neticeler )'Uatacaima ~ * odadan ~m. litlin ... Ve kediye ses- 1 ·? dirJer. Bundan clo1a)'bl&r ki Witla.,. 

Büyük bir tehlikeden yakalannı kur- :m. pist... Pi.at. .DeW maymun bura- sa an ne zaman. F k ~z ıne~leri, ~uhtelif ,...ıileria -~ 
lanmt o1an Pembe ile koca11 Memo.. .. v • • • uar upası fazla puan faz sahsiyetleri &uapp ,anı.. ~ 
ki ~ '" ...a. aaaı.. remida b- Alı. ec~ bu çakiıı ~ pan b- Bo idare L.--61 B Cndet Ala.i lnrUtere cepltesini mu.im• etmek ,. 

_. anauık işiatle Wze yadm• c1Dktmm9- . • ra ~ ~ Y~ dar bayati telikki etwekteMrler .. ., 
~Uf 16rlne,un.nlı. Gelftl her yeni saydı hemen kuyruiundan yakaln IWa nWiiinde ~ öiledea sonra top- 1 k zabürata .. le Wr ~ w.j • 
gUn Pembeye dehşetli bir kazanç getir- penceredtan dışanya fırlatwdım.. ' Luıacak. incir Ye üzüm piyualannın aça- a an ta 1 D' a verı· ıecek '°' ::-~ mekte devam edl,oıdu.. Samatpdald - " . ... ..m· ' letllid... .-11ecektir. nFrwa ay~ ilıea Alnlmya~ 
ev - aoa ...... bdar ı.ıt.t.lun e. ....,_.. eoruece .... lıedm .!'ena- lk. ••••• 11 k - ite waalsıdi Ye tema- ... Mreee -- MiiWi. $DM1i l'IPI 
muhtelli semtlerinden gelen müşteriler- ~ GJ!l11JM' .. Aded ~ gormtlf ,._ ...... wıw .......... ... boş ._.... yeri 8-ya '-!'~ 
le doluyordu. gıbı oluyorum... aiştir • ...,. • .,..._ ~ ~ 

DCirdBncU llunıdua da '9akıCIDlll eviae - Bıak beacılm- Rmc•1 bu~ CIMllde llıl ~ yapılaca il, ınüsalNdı•laP ilç ..... ya-. Wr _,.. wia e' m. . ~ 
gelerek kara bdiye fal baltırdı~na IUZ baynndan alma.. Omm ... ftl', • • dellcun edeeeL HliliN llas7a.f• YM .......... tt 
cbir kunet11 '* PJia. JiDM1 blflla ı. c1111 ,-._ • 47• ı-ıs L ınun Ye A1beri1m -- .a.-il_ 
taabulda herblla aizında dolaşıyordu. Vakıa korkunç bir istikbalin bizi bek- Ş hhH ı . 

1 
H yaJi Şehrimizde yapılacak olan Fuar fut- tikte salaada yer alacaklar .,..... tara- ""·'n-- •a•nllır ._ __ ., 

Ve WJyle. bir rivayetin etrafa fVll- 1edflhıl pençeleri,le bu kmnlann üze. hel .. ..:. • • ı:;: Kanlar ~ bol milsabakalariyle aynı zamanda yeni hadan çahnacak ı.tildll :...r. dilden· aıllıereleri ilzen.le t.irini 19'ıillilllııll ~ 
ması •yesinb Pembe mOflerilerinin rine yazıyor amma uwallı bunu yapma-

311
1?• .....a •.•..._ Pmtl:r" •bel futbol ıne..ırimi de açılmrş olacaktır. elikten...-. sporea)ar r1!91ft1 ~ )'a- ._ Wli kalmt,.aealdlr. ·- _.,, 

mikdannı bir kaç misil daha artbnrııt- la mecburdur... ~ ....., ;~ı * 1 •e e- 6 EylQl Cumartesi C!iinU baslayaC'ak ~. AJDI zamanda yeni ..,ar ŞBYD!' ........ 
tı. Fakat bu hale nim• Pembe vazi- Zira alnımız1n yazwm del1ftinnek IWt. Lldfl ~ __ mleli rılan ıııüaabakalara Aakara. İstanbul, menimin ....... da .lpOl"CU1ara ve ~ 
yetinden memnua aeiiJdl onun e1tnden ge1mez... • oaamıı İzmir muhtelitlt>ri •e üçler muhtcliti balb d&a edlecektir. Bandan .toera ....... ________ ~'1 

O ilerde gelecek g{lıılenle be1aemebal - .Am8R Pembe .. Senin bu bof. b1I : i* .... t11a.ı.ı. a.det edecek- ldiyle, Kayseri Mersin ve Adana böl- nrikabablan ı..tsuca\br. M.I .. Ş f • 
bir fırtına kopaea1tm sezer .. "bi görUnU- manuız sözJerindeıı bıktım. usandım • ''elerinden teskU edilecek muhtelit ta- Mllsabahlar üç g1a &.am edecek, 1 1 ' e İm İz yedi 
yordu. Vakıa timdi siinlt?r S(lnıefli Ye artık!_ kım i~irak edecektir. Fuar müsabaka- ~ünde i1d maç )'MNJacak ye her takım •rı·ant·ın aofı.-rı·ni 
hava gayet aydınlık Phordu- Fakat YıDardan beri hep b5,te s5fler' du- 1armda ilk defa göreceiimiz \içler muh- bin"biriyle birer defa ~ır. ~ nu 
Pembe lltikhtlde de bunun bCisr1e olaca. rursunL Dedllderbtin . hanıisi dolra telitinin iyi neticeler alat'ağı tahmin !Jeı EylGlde ~ buJunacak kabul eltı•ıer 
jına h.19 ihtimal yermiyordu. nl Dih8J'8 çıktı!- .. ıfHmektedir. o1ao mllhtelit tabnlar murahhulan. 1z. 
bava barle acık ve f(1mtlı gidemezdL Beaim ceUlt •tın altmda can wre- ...._ M 1 &ÖN ai-t-- 2S. Bu müsabakalar hakkında B~den Ter- mir Bedea TeıaW,,m t•ı mu1e totJl&-

Ufakt.na .._ -'7ah ye kap. karaaltk celimi va~le haher ftftll 9ell 41PMI- 21 .. •- I 'ı ..... ..t ~ hi,•esi umum miidftTlüğünt"e hazırlana n....Mar. -'1v' h' na flibtlı:&all 
tehlike bulutlan gizlenmiş bulunu,- mi idin? Bu ilıabarın ablae olarak ,Un- fzmlr ...... hide. peofeelr Hlm1~ tara- ~irnatname allkadar bh1rı .. ıere tebfit t.m. •11V11dir. ftıı• il 11 • ,,. 
ft lılemomm kansı bwılaıı vazihan Si- den güne işte vaziyetim gü1.eTIP!rtL b- fuwlaa. La1keri lagil;.... kur.W.. de- ediJmistir Buna t'Ör P. müsabakahı l" lik de ha1b illn edilecektir. 
rCQııorda. welce bet paraya muhtaç seneri bir Çin- •.am edenlere ÜÇ mühim konferans ve- usuliyle ve bir d .. vr,.1i olarak yapılacak Ba .....,,.lralardıa mali askerler ve 

Ziyaretçilerini başından saYdutu 1'c>f gene idi&.. BugUn ise dayalı döşeU blr rilec: l tiır. """''at 26 'Yit 28 •iwtosta en fazla puan aln ... takrnıa Fuar kupa- t.aebcler .,.....+n-eceldir. 
~kum~ a.Bıne ya- konakta otunıyorom. Senin nziyetln K--. orta okulunda liaan mt1allim- c: ı verilecektir. Puttnlann nıüsavatı ha- + 
yıyar n kara kediyi yanına çatıra;..k d,. benimki eibl düqüq gitmiy• mu-. ledm iki k.-.aı• ft!l'ISClltir. tinde ise, gol averajı usd:.i tatbik edi- Goımscrt..P!R GiftiL!!R 
uzua uzun hadMlne veı iattkbeline dair Bqila bir kaç Jlalldık dolusu çil çil 1ecE'ktlr. Fuar fenR "8reş müabakalanna L~ 
fallar ...,.kla ft1dt geçlıiJı ... a: alttnlanmız bulunuyor.. Müee\rherat 'Müsabakalara 6 :FMülde Al.sancak tirak eden 11 b61!Men gel<"n gUresçiler, 

- Gel buraya kara boncuk .. Hadi ha· denen. )ayıda bueakta mlı dizilerle in· ZABft'ADA •tı:tdyomu:ıda me-r~imleo ba.oılanacakhr. bu .sabah memleket1Prine dönmek üzere 

.. Ankara, 23 (A.A) - ~ 
nur hrpet fn&ıfl dan aut 'J.f ., 
Çankaya Köşklerinde yerü ~ 
tin elçisi Mösyö Kados Bebfd' 
kabul etmq ve el~ .relsicllmh_..., 
muza itlrnatnamesiııi takdim ttf!1' 
miştir. 

Kabul esruısında Hariciye!~ 
leti wnumt katip muavini (;eTr' 

Açıkalın hazır bulunmuştur. 

kalım, s8yle .. lstfkbaliJe nefer olacak?. cilerimk. yakutlanmız. z\lmrlltlerimlz Dört muhtPlit takım ihtiyatlarivl~ bir- şehrimizden ayrılmiflardır. 
Bu.ııklr Jmıd.isine verilm bir milfon var-. • E L 8 11 I' - - '1 

Cfolta altmla iktifa edeftk 1tisıılen.. Bunlarilan.Ade raraz be7ia bize ver- ,, .... ..-A • ..._ ---a Dan Foarrn müstes- Finler uenr· muvafLa- Ruzvelt 1 Ewlıilde """. 
bir takım taleplerde bulunmağa kalkş- diği zlimrüt taşının kıymeti beş yiiz bin y•3H•- ., ... H~ ., r 

1 

'..T 
_ ... m1T.. dnb aitim.- il mr .. bnaDar fir)celitde çala- na bir RÜnÜ idi /tıyetler biltlirivorlar letine hitap eclecei 

Bu suretle niyet tutan Pembe kediyi Ben artak seıün hiç bir sözüne inan- pa 19 ,...mda Basri Yanca. idare ettiii • BA$TARAFI 1 tNCl SAHİFEDE _ .~ 
kumun üzerinde yUri.Uüyordu. Sonra mam... ..... • 1lifJ Han Pebnt ~ tllfll'· - BASTARAn 1 tNd SAHlFEDE • • RA!t'l'ARAFI 1 tNCt AAllJl'llllll'"" 
bdinln kam tahek_, .. 1'1Nktığı pen- Padisah bizden bir milyon duka altı- iten.-...._ W1ı ır iiwiae araba ile izmir enternasyonal fuannın XI inci Leninlraıia lmrtl Alıımn aw-nmın- GENDIAL MABŞALIN 
çe izlerini tetkike girişiyordu. na istediii vakit de art11c h'?t" ikimizi~ birllbt çaya dlitmüt. hayvan boğulmut- tezahül"Mtntlt aça)if mel'uimi için gön- da en ~detll ~ 1• Busun BKYAKA'ft 

Ve her fal aç11mda Memonun kansı hlt t.ir kmblluıi datıı..li ksıLaadallm ft tur. _. Wr .addet lllfln1a mücadele der~ olduğunuz daveti)"e ve ıöste~ şarkında Nov~dda vapılmaktadır. Vqington, 23 (A.A) - ~~ 
~- 1* tmlilır · •s wdb:en taınamlJ!e maholup wlttiilrnld W,le- ettiktea-. .......,. ı tarafından SÖ- mit olduğmıuz nezaket dolaıytıiyle sa- ıtır il id 'l9ldftl yilk erklnı harbiye reili °:.2 
Jeni bir takma Jpretlere. allınet1ere yen sen değilmi idin!.- riiLcüt n mp\aklc.k Wr e\iimdaa Ja.. mimi tevekkürlerimi arz eder ve ayni Helisnki, !3 (A.A) - Fin tebQi: pl, Amerika •kerWriDde ~ 
nsd.,or, bunlarün slnldmerek deriıı - BIT•BDI - tı.rılmlwbr· amanda bu cüzel menaime pyri kabl-- Ladoga giliiaiia .-Mi garbisindeki pek ,.Ubek oldutmau llı.vlfımif 99 

f ıarda Tıttllllr 
•l•-"R r~SITAN 11 ~tin11p •azife aelle.,leriıDden dala11 lJlll'P Unk'trn• iki çevirme barekAea çille birlikte tz1anc1ap gittill 

nıaaleaef iştirak edemiyeceğimden do- ile ııetıce1enmlştir. 168 inci Sovyet fır- dald ıiw.,etleri tıekdp .etmAşllr. 
YB ~· rir> &eeadrlerimi tarafıma arz ederim. kasmt SurtliYa1anın eenultı.mdald burua 
K..nt•• 0-. -%.&.. ae. üzeda- B. ŞAKIR HAZIM VE B. HALiT üzerine slrmek bWI 01-ıştur. Muha- İnglllz ha•aedall 

-- ZİYA GELiYORLAR.. rf'beler e9D + lMa fırkanın kuvvei ......_ _..,. 
de Wır ,.. • 1.ahaıılllfıa içira. tkiçet- Onh .. ite prof.lderindeo B. Şa- kUlliyesi imha edilmiştir. Vapur ve sal ,,._...,~~· -

O. M. Apaydın pavyonu :fi~e!:: ::-=~~ kir Haztm v" kadastro umum müdürü batınlml!lbr. Ha..._ onaiml çok t.fayUlc- Viktoıya. (tqitit Kolomb~J 
He.dl ltirblder!ne bçak ~dea B. Halit Zıya Türkkaa bugün ,ehrimizıe ttir. 142 lnd ve 1M 1ıtd ~ hrlrallln (A.A) _ Yil'bek lınacıhk ~ 

ge:1ecekıer ve fuarda tetkilr•tta buluma- kanlı ~ BOlll'll 0 llinlbleaia takip etmek üzere burqa I~ 

ti 
ftlı.ecıw:- pkıWr z'vdR'. caklardır. •kında ltlipula adaslna geri p09k8r-- büyük Lir miktarda lngiliz ha.a P" 

Ba yiJlı bir itina ile hazırlanan ba atan ----------• ınım~. vetleri getrnittir. ~ 
biJ JiJlı bir ratHt gcJrfi )'Ol' Arje•llMe Mç mtW• r·Aiim-UiiYöiv1 lt:t= = e :..,..~ ~ v.c:;::><:::ı~c:::><::><::~~~~~,...=-""~A • d ..... 1 m. • e • de --~ ,__...__ k;&aa '---'· L• 

bmJr fwmda .ersi Mrll7' dW1twle ıya • 91t1r, ıOk I_., 9 .,tiil eeql- : B U C '() N K (} p B O GB A il : rın ..oöiki)'e ~ """""'" nmaıııu uır 
gmel bir P-.YJ'OD ..,.dua aetireD O..- ........ - •il dip diier www.a.de Boenoa A~ a fAA) - Btuacla ... _.. ......... h6eum ,..pdmqtrr. Bu nuaharebeler e. 
Mubaneıu •fi rrueli. Tiiıkı7ede ilk ... --•ı...t celp .edii icia öıw Mu- bulunan Nazderden ilç mnhim $lhıs cu- 8 ,30 program. ve memlıebt mt ayan. nasında tııilwiye ot.ak f!ÖDderilen 251 
bua fabribama kman ,,.. mu·w•ffak olaa ı.nem ula '•a ••& ıti71a •"ltzaHip ma gUnU teftlf ~l'. 8,.33 müzik (pL) 6.4S .;w luıbmleri, ıncı Scw1et farb9' tamlımi7le daRatılmlll 
bu firmadu. Seıs1 aua,yı dehiU.wle olarak hemen her .... 1Mıı ,._it ve ------------- 9,00 mtizik: (pL) 9,30/9/4.S CYin •- ft 155 lncl flrb kanlı byıpı...daa m& 
O.. lı&aaa...-a Apa,D ,,. aiu)Jan talldrn...... ati, 12,30 proer- 1n1 -1eket ... t ra Vooskinin garp sahiline püskürtiil-
K Ş. ayan. t2,3J -iisikı tarlalar oyua lı.ava- m9'ti1r.

0

Tahi,e olarak gtinderilea bir 
· pawyOGllDll 2.iyaret eclealeı ba ,pa•- Milli bir ubua itletrw1 olan ônler D • ._ tl.ff ..... 'ti ı 1 L H.00 mi- çok küçük u.,elddlller de ~ ve 

yoa önünde dmMlemek ilatiyaıı:w d~ Mahanem Apa.ydaa lüriba •••ul&b ena zJk: ka ..... .-kı ft &ddller. I l,JO ko- imha ........ HUema hattummı kal-
mutlardır. tinMli ı-.~eaia ber ,..iade aıuauık· (d---A- .. ~...._ ) l2·41/14 

Bir T aıarraf 
Bonom alırıanıl 

VATANI SAM!I 
Miidam zin.,... 

Sistleltir .... İli8 .... .---.r. 
Ayc:lmda büyük bir •bua .i,letm•iıııe ta ve -:&.bet •örmektedir. Türkı,..aln G • .. aupaa - - a.epouc:n • 7' • deaiıeııi genişleterek Voiodmı IC!,eayaya -. • ı8ZJWM'MDI 30 ..wk: nd~ ..ıa. .._.,_ 11.00 k.lar Ydsi layımıı -' ettik. ıtaisa-

sı.hiP olan bu müeaeau•ı -.ı ey~ - -- kötelıminda cW.i bu sabunlar -~ pr ....... Ye meltlae' ... .,.an. 18,03 ıııl TMml n aliiltmta bllll edilmiştir. -----------
o~duğu sabunlar Türkiye piyualannda sahlmaktadır. ,, llzlk: radyo caz " tango orkestrası, <!iM wı '"~~ ... ---i:.;.;ııgmes+ıma ;._., ..... ---------11'!111 
~·:::~·A~".i..ss•ac.1-!~ ;ıi:;:ı.Tıı:: pek yak da · ~~.-:!~--~· .. •:·.~,, (Salı·b ·Palasta 
alma t,l imal. ır·:,. .... ip. rif paWJI t t ci.w.. im aadelik ;;-..idk:(;i')-zUl'b ·=<~ 
v ............ • ...... n ·, .. 1111- ç.1e 1umr1wmıp. e. m,medi itti- Mak Allan ....u. 20.ıs mizikı .-.--. 21. 
ralı: ettiii wsl w , :il' .. mec1a1- .-..,. dola~ ...a ı ııııi tel.ik ed~ıiz. Ol m..t tabiml w .....- r·•mlleri v t ) B J d 

Fevlıaldtie Caa .,.. . 21.10 _..ı ....,.n1aa 1a- ary e aş 8 1 
......... 21,401w '•.t~ 

Enterna.vonal OrAeıtraıı uedceled. zı.sı rlblk: cp1.> 22.JO ti 
alM'Uret .... apa - .;.. J.ahederi. C&NBAS 
22,4S.;.. ..- -...W. 22.SS/2J,OO 

Fuar Gazinosunda -----,.annkl.....,... ... , • 
Fuar Zamanında 

Lhteşenı eilenceler 
_. .. IMTAllK4 P"IXPADI•.., •• 'h BAY 
111 ... ıtllı • ..,.. Ot' lra w An s ' tlıi· .. - .,elrilea 

._..... •r' 'I' Y&&Y•TS 

1 ............ birsı 

1 

Şehir Gazinosu açıktır 
ııı ....... .,._,__.at••• • .,. ır ıılıt •qe& 
•M••, lezzetll ye•ıeJdt,Mılf IMı 11,JM el• • ..... , .. , .............. _ 

Hamiyet 
Sahilpark Gazinosunda 

....... t 1 ..................... -ııı .... ..,.. Wr 
' ..._..._ ı• 1Nı• ....... ••1110•_,-1ı. 
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ınail oğlu İbrahim Gülsevenin Maraş 
And ırı kazasının Barova köyünden olup 
ikamot6alıt meçhul Hasan kızı Hatice 
namı diğeri Seniha aleyhine Foça asflye 
hukuk mahl" mesine açtığı boşanma da
vasının gıyaben yapılan mahkemesi so
nunda: tki tarafın kanunu medeninin 
132, 138 ve 142 nci maddel 'rinc tevfikan 

•111111
1
1'1',

1
,','

111111 Napolyoıı Vardı! 
Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 

boşanmabrına ve müddeialeyhin bir se
ne müddeti• evlenmemesine 25 6/940 
gün ve 24/ 30 numara ile l"ıyaben karar 

··-----------------------------:· 
-JO••· 

Napolyon zevcesiyle muhavereyi da- - Emirleriniz? dedi.. 
ha ziyade uzatmadı ve işlerile iştigale Napolyon sevincli bir sesle : 

verilmi~ olduğundan teb!il! makamına 
kaim olmak üzere hukuk U. M K. 407 
nci maddesi hükmüne tevfikan boşanma 
ilan sureti il~nen lehli~ olunur. 

basladı ve bitişik bir odada emir bekle- - Haydi; gidiyoruz! Dedi ve Bertiye 
inekte olan general Berliyeyi çağırdı ve tarafından takip ed:Idiği halde bahriye 

3446 (1847) zarfladığı bir kAf:ıdı vererek : dairesine gitti. 
- Bunu bizzat sen BREUİX'E götilr. Buradan irili ufaklı ııeınilerlc dolu _ ------------ -
Dedi ve saatine baktıktan sonra : olan körfez daha ııü:zel görünüyordu. ZA Yt 
- $imdi benim Mısır ve Arapça ders- Fırtına. arhk büsbütün sidcletienmişti. 

leriın vardır. Yüzbaşı Bressüliyeyi de Nacolvon mantosunun cebinden çı-
bana gönder! .. Emrini il.Ave etti. kardığı diirbin ile uzaklara. köpüren, 

İzmir Esnaf ve Ahali bankasmııı 1213 
defter sıra numarasında yazılı 258 259 
numaralı 20 hissemin ve 11 965 defter 
sıra numarasında yazılı 19/5 /935 tarihli 
elli liralık tediye mak1>uz·Jmu zayi et
tim. Yenisini alacağımdan hükmi! olma
dığı . 

. Geııeral gittikten sonra, Napolyon ye- kuiluran drnizin ufuklarına bakh .. 
linden kalktı; denizlerin geniş ufuklan- Am'ral Nel•onun ıırmileri telaslı ha
nı Rösteren bir penc;erenin yanına yak- rcketler yapıyorlar, lldeta kaçışıyorlar
laşb, Güııeş bütün şaşaas:yle parlamak- dı .. 
ta, deniz de sakin ve mavi idi. TA uzak- Napolyon, erkanıharbiye reisi Bcrti-
larııa küçük ve koyu renkli buhar yı- yeye : 
i':ıncık!an görülüyordu. General Bona- - Alim Bcrtelo beni aldatmadı. Fır- GöztepedP tramvay caddesi No: flQS 
Pel1, nıemnun ve mütebessim baromet- tınanın saat ve dakil.:a"'nı haber verdi.. Siiloyman Zigoşlu. 
tevi muayene etti. - R 1 T ~· ~· n 1 - 22, 24. 2a 3400 (1826\ 

Barometre dlisüvordu . :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 
• • 

Tulonda umuml ~ir endişe vardı; Na- ~ DevJet flemrr yollarından ~ 
l 

• • 
l>o Yonım. yann icln kat1 surette hare- •• ••••••••• •••••••••••••• • • •• • • ... • • •• • • •• • • • • • •• • • • • • ••• • • • • • • • •• •• • •• .,, • •• •••••• • • • •• 
ket emrini verdiftine göre liman önün- r A ır ~!'T JA..L '!l! A.CAK 
de hek!iyen İngiliz donanmasının Na- D. D. Y. 8 CI iŞLETME KOMISYO~UNOAN : 
l>olyonun Mısıra giden askerlerini hi- Moralı - Söke kemeri arasında KLM: 11 3 de loplama veya ocaktan çıkararak 
lnaye edecek olan Fransız harp gemile- k.rmak aurctiyle ihzar edilec<k 6000 M1 bal•st i•i 10200 lira muhamm<n be
tiyle c;arpuıması muhakkak demekti. dol üzerinden kapalı zarf usuli ile eksilt .Tteye konulmu,tur. lhalc'i l 0/9 /941 
İs Bu sırada içeriye Napalyona Mısır ve ~ünü saat 16 da AI,ancıt.kta i~letme bin<lsında komisyonumuzca yapılacaktır. 
• IAınlar hakkında malO.mat ve Arapça isteklilerin 765 liralılı: M. Teminat makbuziariyle teklif mektuplarını ayni gün 
Oersı vermekte olan adam girdi sı:!at 15 şe kadar komisyon reisliğine vetmcleri 15.:z:ımdır. Şartnamesi İfııletme 

Bu adam İngiliz har;ciyesinin casusu koleminde görülebilir. 24 28 31 4 3449 ( 1849) 
idi. Evvel! kendisini Barrasa sevdirmiş 
Ve Napolyona Barras tarafından tavsiye 
ediJınişti. Napolyonun nezdinde hem İn
Riltere, hem de Barras hesabına casus
hık ediyordu. Her zaman ders bahane
~Yle Napolyonun yanına girmesi hase
~!Yle hareket gllnUnU ~nebilrniş ve 
"elsona da bunu bildirmişti .. 

Napolyon Arapça hocasının böyle kat-
111ertı casus oldujtundan bihaber idi ve 
lo:ıetiye Rlrlnce ona : 

- Hava bozuyor! dedi.. 

dl 
Casus bir haber daha alabilmek üml
Yle : 

1
- Bu hal hareketimizi tehire sebep 

o ll1" ··-·--· bedı.~ ..... 
N aııcılyon sadece : 

1._- Ne nıllnMebet! .. Biz derse baş!ıya
~I>eınek!e mukabele ettl 

....,rsin ortalarında. ac;ık duran pence
~n esen rüzgllr, Napolvonun masası 
:.\ra lDdeld ~tlan ucurdu. Casus ve 
~ lll;a hocası u<;an kljtıtlan toplama~ 
~~ Napolyon peııı:eret>!n yanına 

lJfulı: adamakıllı kararmıştı.. Pek az 
~vv..ı sakin olan denizde dalgacıklar 
Pevda olm~. 

Rllı:~ir. sanki görünmez bir iradenin 
tınrivle birden bire faaliyete ~ti 
""' ~ttikı:e şiddetini arttırmakta idi. 

.. Ilammetre. görUlmemis bir hırla dU
Tc;.;ordu .. Şiddetli bir fırtına muhakkak 

ı . 

Naııcılvon büsbütün artan bir mem
nunivetle. hocasına : 

- E. .• Dedi.. Buı;in i<;in bu kadar 
~rs Yeter .. Mısıra varıncava kadar ders 
"""'ealı: vaktimiz c;ok olacaktır. 

1Ioeanın c;ıktılit kapının kapanmasına 
Vak;t bırakmadan Napolyon : 

- Bertiye! Diye seslendi .. 
Ceııeraı Bertiye Napolyonun önüne 

!!eldi ve : 

Türkiye Cüınhurlyetl Ziraat ban
kası 
Türkiye İs banka'!. 
Eınllk v Eytam bankası. 
İzmir Esnaf Elıall bankaııL 
Osmanlı bankası. 
Deut•che Orient Dresdner bank 
ŞU besi. 
Banka Komerçiyale ttalyanıı.. 
Banko Di Roma. 
l/Ey)0.l/l941 Pazart-.i vUnünden 

İtibaren kiselerirıl aşa!!ıdakl •aat
lorde muhtorem halka açık bulun
duracaklardır. 

Rer ıtüo 91/2-12 
14 1/2 - 16 1/2 

Cunıartesi günleri 9 . 11-1/2 

izm.,. inldsarlP.J' l!a~~,.,,~,.,,~;·;nden: 
Baş müdiirlüR:ürnüz merkezindeki mıntakalar ve izmırle civar kazarlar arasın

d,, 941 mail yılında yapılacak ispirto ~uma ve içkilnle patl.ıı.yıcı maddeler 
n~kliyatlnın ek--iltmesi on gün müddeotle uzatılm1~llr. Muhammen nakliye Ücre
ti tutan 8120.50 muvakkat teminatı 6() o 04 liradır. Sartnamesi levazım şube
n, izde görülebilir. lıteklilerin l /9 / 941 pazarteai günü saat on beste baş mü-
dürlüğümüzdeki koıniByona gelmeleri ilan olunur. 3447 ( 1846) 

fx!akl~ve eksi!tmesi 
Kcuperatifler f1jr)i~;ndeı1: 

1 - incir ve üzüm Tarım aahş kooperatifleri birli~ine bağh kooperatifler
dt"n Alsancak ve Basmahane hltlıayonlaT'na gelecel incir, üzüm hububat veaai
relerle pamuk, pamuk çekirdeği vesair bit'umum mahsul§ıhn mekUr i~tuyon· 
lardan birliğimiz işletme hanlarına ve depolarına nakli i"i Alsancak ve Basma
hane ista•vonları için ayrı olarak açık ~ksiJtmeye cıkanlmıştır. 

2 - Eksiltme 29 /8/941 cuma günü saat 16,30 da birliğimiz merlce~inde 
vnpılacakhr. 

3 - Muvakkat teminatı Alsancak nı.k!iyab için l 000 lira ve Basmahane 
nakliyatı için keza 1000 liradır. Şartnam~leri görmek htiyenler her gÜn aaat 
1 O dan ikiye kadar birWc. incir ve üzüm i,1,..tmf' 1terviı:ıine müracaat edrbilirler. 

24 28 1 ~ 4 (1835) 

~ARK SA.MAYİ ~Ut.ıfPANYA.. l TVRK AHO• 
N.t~ Ş!~UTİ n::w : 1 

16 No:lu her kupon icin tem<ttÜ olarıık dört lira tevzi edilmesi 1 /4.(194 
.t:'\rihli heyeti umumiye kararı iktizaeından olduğu hisaedarlanmıza teblig olu-

nur. , · E 
Binaenaleyh hwe hamillerinin kupon bedelini tahsil etmek üzere ızmır m-

~k ve EytAm bankası gişelerine müracaat f'tmt-lf"ri lüzumu ilin olunur. 
24 28 1 4 (1853) 

Tt*"Pdwıe ".,;.,.;;,.. 111!! Cei"h Fa rffıaJarı Md!esse• 
sesi ft.'.j!~::.;rJ-f:'.!:!n:;!:?n : 

US~!!"'1' ~VE i~'!:İ A!.JN~C_....l!:ı'JR 
Müessesemiz 

L-.ci alınacaktı r. 

fabrikaları için aşağıda miktar ve aa.natlan yazılı ustab~ı ve 

Miktarı 

1 
2 
1 
3 
1 
1 
7 
l 
l 

' ' 3 
2 
3 

Sanatı 

Kok. F ah. umumi UAtabaşıaa 
Kok F ah. vardiya ustabatl81 
Kok F ah. Saha ustabaşm 

Boru Fab. umumi ustahaşl.11 
Boru F ab. vardiya ustabaım 
Boru F ab. modelci ustabaı111 
Tornacı 
Frezeci 
Markacı 
Tesviyeci 
Pirin•: dökümcüsü 
Planyacı 
Elrktrik lc.aynakçm 
Boru teariyeci,i 
DıYarcı 
Elektrikçi 
Tesviyeci yardımcıcııı 

ARANl.!!.4Pl EVSAF 

Kok fabrikalannda 
çalışm1' olanlar tercih edilecektir. 
Münakalat işlerinden aıılaınaııı 
lôzımdır. 
Dökümcü olması lizımdır. 

Birinci sıntf 

· - A•kerlilHni yııoml" olmalr. 
~ 2 - Uzun zaman fabrikalarda meslekleriyle alllk lı Werde calıamı' olmak. Ev idarf'Sindf'n 3 - Ustabaşılann sanat mektebi mezunu olmaları ıart ve i·~ôl.rden san-

at m"ktebi mezunu olanlar tercih edilecektir. 

4\nııyan bir kadın V!L't~!!.C".::'!t ct~~T 
aramyor.. Karabükte müe .. eaed• yonıl•e•k imt:handa ıı:östorecdderi rhlıyet ve liva-

C koıe p:Öre ustaba01lara 1 00 il~ 1 70 liray,. kadar aylık ücreti işçilere de 500 ku-
b• Ocuk ve ev bak1m•ndan anlıyan rnııı" kadar yevmive verilect"ktir. V h~van aranmaktadır. Taliolerin 15 /9/941 tarihi"• kAdar 
,.., enı Asırda Adnan Bilııete her K b k ·· ··d·· ı····· .,u I aiy]e ara Ü te muess~ mu ur ugune 
~~<ıaat 4 - 6 arasında müracaat .. 

,,. ...... .-...~ .. ~""";ı;:""'~~;;;;~;;ı~~;m~;;.;..llll!llll ...... 11:11 .. 

iz mirin Altın Kolon vası 

Al!ın Ruya 

ZEVK, SANAT, BEDA yt 

KEMAL K. AKTAŞ 

Hilal Eczanesi 

bonservis ve hüsnühal tahadetname
mih·acafll tları i1An <'lıınur . 

23 27 31 3409 (1829) 

Hususi Amerikan Kız Kollej miidiirlii
fünden: 

BÜTÜNLEME VE KAYDI KABUL 
BÜTÜNLEME İMTİHANLARI : 25 Ağustos 941 pazartesi saat 9 da .. 
KAYDI KABUL 
ESKİ TALEBELER İCİN : ıs - 16 eylill tarihlerinde saat 18 - 19 arasında. ---------

tZMIR GRUBU TAPU sten.. MO- YENİ TALEBELER İÇİN: 17 -18-19 - 22 eyliil tarihlerinde ııaat 18 -19 
nmu.tt(;üNDEN: arasında ... 

On b .. lira ınaaslı Tire ve Menemen NOT : Yeni talebeler için hüviyet cüzdanı ilk okul diplolllllSl, sıhhat raııoru 
tapu •icil klltioliklerine Lise mezunlan aşı şahadetnamesi, vesikalık 6 adet iyi c;ekilmiıı fotoğraf_ 22-M (1821) 
ve bulunmadığı takdirde Orta rnPktep ,_. .......................... , ........................... , 
mezunları arasında müsabaka imtiharu 
van11mak SUT"etiy1e memur alınacağ1ndan 
talinlcrin ellerindeki vesaik ile birlikte 
imtihan glinü olan 5/91!141 tarihinde mil
düriye11mi7.n müracaatları. 

23, 24, 25 3418 (1837) 

: ,. ı ıtt.lU UUUllUllUflll l llUJllJ!lll il l Ullt11111U~ 1.!: 

~ co~tor ~tı!a! Y!r':Lı ~ 
§ tzMIR MEMLEKET HASTANESİ E 
;: DAHİLİYE MÜTEHASSISI ;: 
E l\fllA YENFHANE : İkinci Beyler E 
:sol.ak No. 25 ;: 
~ TELEFON 3956.. :S 
: 1111111111111111il111 il ili 1111111111il111ili111111111111 il~ 

:.-!llH•Utuııı:ı: ır uııııınııııJ ıııııınıııuuııııı 1111 ~ 
: .l!R. ALİ FA!Z USMAN ğ 
!: DOOUl\1 VE KADIN HASTALIK-:; 
!: LARI Mt>TEHASSISI :i 
~ Her ııün ö~leden sonra Salepc;loğlu § 
: ..,kak. Ahenk matbaası yanında 23 E 
; No.!J muavenehanesinde hasta kabul : 
; eder •. TELEFON : 3990 § 
i EV : G.üz.,l:valı İnönil caddesi U74 § 
• (1670) ; 
• ... 1 uıuu11u1111ı111nuı 1?1?n1unu .•... ı urnnnnu i 

KULAK. BURUN ve uo(;AZ 
BASTALIKLARI MÜTEHASSISI 

DOKTOR OPERTÖR 

Dahi Oke 
hdnd Beyler Sokal!o No. (80) 
n .. ı.ıarmı her gün öjtleclen sonra 

kabu! ve tedavi eder-
(1680) 

Birinci sınıf mlitehaşstS Ooldor 
Demlro All Kamı;roğla 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
ELEKTRİK TEDAVİLEJU 

Birinci Beyler Sokakı No. 55 •. İzmi~ 
f.;lhamra Sineması arbsnda sabah
tan akşama kadar hastalarını kabul 
eder-

TELEFON : :1479 (469) 

ı.: 1111111mıııııı111111111111111mı1111111111111111111111 E 
~ lba E - = 
§ 1 - Tahta kurularını izale eder. E 
§ 2 - Her kuma..<tan çıkmayan le- E 
§ keyl giderir. § 
~ 3 - Maden! eşyayı par!Atır. E 
~ Bu Uç vazifeyi tamamen ifa eden E 
:: 1 B A . nın az miiddet icinde satıga : 
~ cıkanlan bu harikulllde mavi ile E 
E mü•terilorln denemel~rl neticesi ;: 
§ gösterdiltlerl rağbete binaen bu ker- E 
;: re Fuara iştirak etmL• 1-ulunmakta- E 
E yız: E 
~ Pavyoııumuz IS BANKASI ı>AV- E 
:: yonu yanında I B A pavyonudur. ;: 
§ Perakende satılmaktadır. Sayın E 
:: m\hteril~rimiıin bu fırsatı kacınna- ;: 
§ malan ilan olunur. Vekill•tçe Te<cil E 
:; Numara.•• 6962 dir. 1-7 (1~22) : 
=:. ıa•uu 111 r ı ı unu ı , r ı ı • ı • · ı • w..u.ıllC.l.l.I w t: ıu ltllL= 

Yurtdaş 
Yirminci Asrın ortasında Ar yili de~I kir yıhn.ıaJJll
Bir taşla iki kuş Yormak istersen (il.. Kişlf) marb 
PERiNA ııabunlannı kullan.. Çllnkfl 1ıa ııa1tun feul 
surette p~ilıoiş •·e llyık olılolu şekilde yıbnmışfır_ 
En nazik Beyu İpekli ~ dahi bt'lyea Wr 
renk izi bırakmadan temmer ve cUuıl bir ubaa b
kusu neşrederek yıbyıcuwı :r«IUlllaP.a giılerir" 
Sa~lannda kepelı:tn ~yeti olanlara .. marka Pe
rina sabununu lmllanmalımnı tanı,. Merlır. Bir C
rübe Bin ta,.,.iycden evladır-

1-S (111!7) 

Kapab zarf usulü ile eksiltme llAlu .. 
Mq!fla Nafıa Müdürlü(Jünden : 

1-Ekailtmeye konulan Is: Muitla - Köy~ yolu üzerindeki Namnam köp-
rü•tiniln •ahi! taksimatı. Bedeli keşif 18419 lira 7 kuruştur. 

2 - Bu iı;e alt ~rtnameler şunlardır. 
A - Proje. 
B - Metraj cetveli. 
C - Hilll\'181 keııif cetveli 
D - Eksiltme şartnamesi 
E - Bavındırlık isl•ri Genel sartnamesi. 
F - TP•fivei turabive şöse ve k!rgir ın_'l8llta alt fenni şartname. 
G - Biiytik köprülere ait fennt şart name. 
H - Husus? sartname. 
3 - thale 1/9 '941 Pızartesi gün il saat 15 de Nafia mildtirlUğü oda..,nda ko

misyon huzurunda yapılacakhr. 
4 _ F.lı:ıriltme kapalı zarf usuliyle ya oılacaktır. 
5 - Elcoiltmeye girebilmek için isteklilerin 1381 lira 43 kurwıluk muvakka' 

teminat vertnet~rt ve eksiltme günUnd~n Uç ıtUn eVV1!1 resmen mllraeaatla Mut
ia vtlllvet makamından ehliyet ve•ikası almalan ve 941 yıluıa alt ticaret oda
sına ka .. ıtlı bulunduklarına dair vesikaihraz etmeleri !Azımdır. 

6 - Teklif mektuplanoın üçlincn maddede yazılı saatten bir saat evvel komı.. 
yon reisine makbuz mukabilinde veril-mesi IAzımdır. Posta ile- gllnderilecek 
me\ctuplann nihayet saat 14 de kadar gelmiş olması IAzımdır. Postada wku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 20, 22, 24, 26 3328 (1801) 

izm•ro Cttmlaartyet Kız Enstitüsü Müdttrllt· 
;tünden: 

Bütünleme imtihanları, talebe kayıt ve kabul;foe ( l1) Ağultosta başlana
cak:br. Mnl&.mat almak istiyenlerin Enaıitüve müracaatlan. 

22 24 3404 (1824) 

izndr inhisarlar B~miidürolüqünden: 
ihracat p:Ümrüğil önündeki idaremiz Vimyahanesinde yaptınlcak tarolrat açılr. 

~bilmeye konulrnutur. Keşif bedeli 4949, 75 muvakkat tcminab 371,23 lira
dır. K~lf ve ,artnameleri batmüdürlü.{ümüz levazım .,.bealnede görülebilir. 

lsteld.ilerin 3/9/941 tarihine müsadif çartamba ırünü aaat l S te ~ müdüc· 
lüfümüzdeltl komisyona gelmeleri il.An olunur. 20 24 3350 ( 1804) 

Jzmiıt Valııflar DiPeJıtörolüğünden: 
Senelik 

lcan 
Llra Numarası Cinoi. Mevkii Vakfı 

160 404/427 2 dükl::An Hal binua Mazbut eYl::af 
160 405 / 428 2 dükl::&n < < 
36 S38/ 29 n111f dükkiıı Ekmekçiler Kıut Mehmet -
72 19 l / 114 kahve T am...ıık Se!atin oğlu 

Yul::anda meYltlleri yazdı gayri menkuller hizalannda yazılı senelik muham
men luymetlerl üzerinden ve ihale tarih•nden 31 /5 / 942 gününe kadar kira
lanmak için 1 S gün müddele müza,.cdeve çıkanlmtttır .• lhal..; 25/8/941 cu
marteel günü oaat 1 O dadır. Taliplerin mezkur gün Te ""'tte % 7.5 pey akç&o 
leri,.le vakıflar müdürlüğünde mütetcklcii ibale komiqonuna n fazla tahilit 
•lmak latiyenlerin de ber gün meni oaa tlerinde müdüriyet varidat memurlujiu-
na müracaatlıın 1l1n olunur. 9 24 3167 ( 1728) 

Altın Damlası 
Kolon va - Esans-Pudra/arını yalnız 

YAPAt< 

Benzeyen isimleTle satı/on Taklitlerini red ediniz 
(FUAR 1941) kokusu S. FERiT ecz.acıbaşının yeni şaheseri 

Depo. Şifa eczanesi 



~.AHIFE 4 

1 YEPERDE BÜYÜ. MU
HAREBELER OtUYOR 

Almanlar ,,Ser
kovski'' vı iş-

2 al ettiler 
londra ya göre küçük 

Alman müfrezgleri 

Daı veperi geçti 
---0-

üyük kuvve ler Dinye· 
per nehrinin garbinde 

boğuşuyor .. 
BcrJin, 23 (A.A) - D . N. B. Ajansı 

bildiriyor : Dinyeper üzerinde bir kaç 
kijprii başının znptı için yapılan muha
rc~ler biiyUk şiddetle devam ediyor. 

Sovyetler ağır tanklarını istihkfunlar 
gibi kullanarak arazinin muhtelif nok
talanna yerleştirmişlerse de Alman top
çusunun tesirli ate i altında kuvvetleri
miz ilcrlemeğc muvaffak olmuşlardır. 
Serkovski şehri şiddetli sokak muhare
belerinden sonra zaptedilmiştir.. İstih
kam kıtalannm yardımiyle Alman kuv
vetleri Dinyeperde bir adaya çıkarak 
oiismanın bu üssünii zaptctmişleı:dir. 
iNGİl.iZLERE GÖRE 
Londra. 23 (A.A) - Royter ajansı 

bildiriyor : Askeri mahfiller Dinycpe
rin nşaf.tı kısmındaki muharebeler hak
.kında yeni malOmat mevcut olmadıj;nı 
beyan etmektedirler. Büyük muharebe
ler nehrin garbinde cereyan etmektedir. · 
Kfü;ük Alman müfrezeleri nehri g~me
ğc muvaffak olmuşsa da büyük kuvvet
ler henUz geçmemiştir. 

Son ln2"iliz ve 
Alman hava 

Ücumları 

Manhaym, Havr, Ostant 
Dunkerk bombalandı .. 
Almanlar da İngiltereye 

bir akm yaptılar .. 
Londra, 23 (A.A) - Alman kimyevi 

maddeler sanayiinin büyilk bir merkezi 
olan Manhaym şehri dün gece İngiliz 
hava kuvvetleri tarafmdan yapılan ta
arruzun başlıca hedefini teşkil etmiştir. 

iNGİLİZ Rl-;$1\ti TEBLilit 
Londra, 23 (A.A) - Havn nezareti

nin tebliği : Bombardıman tayyareleri
miz garbi Almanyaya tekrar taarruz et
mişlerdir. Bu taarruzlar Manhaym en
diistri şehri üzerinde teksif edilmiştir. 

Lö Havr, Ostand, Dunkerk bambardı
man edilmiştir. Bir İngiliz tayyaresi ka
yıptır. 
Savaş tayyarelerimiz işgal altındaki 

yerlct-de düşmnnın tayyare meydanJ:ın
nı bombardıman etmişlerdir. 

ALMAN RESMİ TEBLi(ii 
Berlin, 23 (A.A) - Alman tebliği : 
Britanya tayyareleri garbt ve cenubu 

garbi Almanynda bazı noktalara yangın 
ve infilak bombalan atmışlardır. Fakat 
fazla bir tesir yapamamışlardır .. Alınan 
dafi batarynlnrı bir düşman tnyyaremni 
diişünnüşlerdir. 

ALMAN UÜCUMLARI 
İngiltereye karşı harekfıtta cenubu 

şarki açıklarında savaş tayyarelerimiz 
1000 tonluk bir düşman ticaret gemisini 
batırmışlardır. 

Britanya adasında tayyare meydanla
n bombalnnmıştır. Manşta karakol ge
milcr,imiz ve mayn tarayıcılarıınn düş
manın iki tayyaresini düşüıınüşlerW,r. ---- ---

Sovyetlere göre 
- BASTARAFI 1 tNct SABİl•'EDE • 

ALMAN ZAYİATI 
İki nylık harp esnasında Almanların 

insanca zayiatı iki milyondan fazladır. 
Bundan başka Almanlar 8000 tank, 
lO 000 top. 7.200 tayyare kaybetmh:ler-
dir # 

RUS ZAYlATl 
Biz::n ;,ııyiatımız 5,500 tank, 7.500 

top. 4 500 t.-ıyyaredir. 
Ordumuzun zayiatı, 150,000 ölü, 

440.000 y;ınılı ve 110,000 kayıptan iba
rettir <YENt ASIR - Hepsi 700 bin 
eder) 

MOSKOVADA 
Mockova 24 hava akınına maruz kn1-

mı~. fakat hiç bir oskeri hedefe isabet 
o!r.ı::ıır:~tır. Bu akınlar esnasında -4 36 
kişi ölmüc; ve iki binden fazla insan ya
ralanmıc;tır. 

---·- ---
Almanlar israr 

Pdivor 
- BAS'l'AltJ\FI 1 iNCi SA ntFF.nF. . 
v~ l edilmesı üzerine Sovyctler Karade
n.z lll'ıh "linde mühim bir liman ve bir 
eı>nay merkezi kaybetmiş oluyorlar. 

'üfusu takriben 100,000 olan Ker
t:on Dınyeper nehrinin munsabındadır. 
f..:ersor. şt>hri bir kanalla denize bağlı
dır. Bu limanda büylik doklar, petrol 
depolan ve büyük silolar bulunmakta
dır. 

Alman yadan B. Ruz. 
velte }'en; hücumlar 

Ruzvelti kon
greye ve Ame
rikalılara çe
kiştiriyorlar 

--0-

AMERtKAlllAR E Rl VAKi 
KARSISIND BiRA· 

KILIYOR ıUŞ,. 

Bcrlin, 23 (A.A) - Berliner Börscn 
Zaytung gazetesinin siyasi muharriri 
Kari Mokörle şöyle ynuyor : 

YENi A.SJR 
sm 

Hırvat . ıtaıua ihtilafı 
mlihim, değilmiş 

ltalyanlar Hır
vatlara ült·ma

tom verme
mişler 

ns!p i · riyle lt&tlle
i miş ese!ele in tat· 

ou aorms 
.Berlin, 23 (A.A) - Yarı resmi k~y

nnklnrdnn bildirildiğine göre, ltalya ile 
Hırvatistan arasındaki görü~melerde 
vnnşnsyond hiç bir şey bahıs mevzuu 
df'ğildir. Bu görüşmelerin mevzuunu 
prensip itibariyle hal edilmiş ve hinne
tice yalnız tatbik şartlarının tesbiti kal
mış meseleler teskil eylemektedir. 

Amerikada malzeme 
imalatı pek arttı 

Çok miktarda 
avcı tayyaresi 
Rusya ya 
mı bulu 

var
uyor 

A 1ERlKA REISCOMHURU iU 
G ZETEC!LERE YE~ 1 

BEY Ti 
Vaşington, 23 (AA) - Reisicüm

hur Ruzvdt matbuat konferansında ga
zetecilere ou heyannttn bulunmuştur: 

- Birleşik Amerikada' herp malze
mesi imalatı tahminlerin fevkinde inki
şaf etmektedir. Birleşik Amerikadn 
imal edilen yüzlerce tank lngiltereye ve 
orta şarkı,ı gönderilmiş ve bilhassa orta 
nkta bunlnrın çok faidesi olmuştur. 

Temmuz ayında birleşik Amerikada 
! 465 tayyare imal edilmiştir. 

24 Alı ~ TOS PA.ZAll 
*- W!2 

B. Mümtaz Ökmenin tetkikatı 
_.. ...... ._.-...--~~~~~·NıılW~~------~--------~---

V ek il, lngiltere ile tica-
ret anlaş asının tat-

• 
l a 

ezin evz"atı 

istanhul, 23 (Yenı Asır) - Tıcaret 

Vekili B. Mümtaz ökmenin riyaseti al
ımda mınta~a ticoret müdürlüğünde pir 
içtima akdedilmiştir. Bu esnada vekil 
In~1liz koorporasyonları µıüdürü Lord 
Knrlngwe ile koorporasyonların iki az.n
ıunı kabul etmiş, kendileriyle lngiltere 
ile ticaret anlaşmasının tatbikatı üzerin-

da ire ti ler erildi.. 
de konuşmuştur. 

B. Mümtaz Ökmen bundan sonıa ll" 
cnret ve petrol ofisleri müdürleıİY~0 
benzin tev:z.intı etrnf~nda görüşmü~, eh• 
:ektifler vermiştir. 

Vekil ayrıca dıŞ ticaret i~ieri ile d• 
meşgul olmuştur. Yarın akşam Anka1"' 
ye hareket edecektir. · 

1 

Kastamonu ve Çankırıda Atatürk gü11ii 

Ruzvclt kongre.Ye alelnceJe b:r mesaj 
göndermek mecburiyetinde kaLnış"tır. · 
Bu mesajında Ruzvelt Amerikan kon
gresine karşı pek az hürmet göstermek
tedir. Kongre yeni Amerikayı kabul et
mekten başka bir:şey yapamaz. Yeniden 
milyarlar İngilizlerin clibi aelik sepetine 
akacak, bundan başka Amerikalı mü
kellefler de Sovyetlerc vnpılan ynrdımı 
finanse edecektir. Ruzvelt kcnaini t~
bih edenlerin bu hareketlerini Naziler
le beraber olduklarına bir delil olarak 
ileriye sürc~ktir. Amerikan vatandaşı 
emrivakiler karşısında .bulunınağa alış
mıştır. $imdi de sade lngiltere için dc
ğ:l, Bolşevizm için de fedakarlıklara 
katlanmayı vmJfo olarnk kabul edecek
tir. 

OLTiMATOM VERMEMtŞLER 
Roma, 23 (A.A) - Stefani 'ajansı

nın ne!:rettiği bir tebliğde deniliY,or ki: 
ltalyanın Hırvatistan arazisinden bir 
mıntaknnın kendisine terk edilmesi için 
söz de bir ültimatom verdiği hakkında 
bazı ajanslar tarafından yapılan haber
in Romada kat'i bir şekilde tekzip edil
mektedir. 

RUSLARA YARDIM . 
Diğer tarnftatı Sovyetlerin yaptıkları , Kastamonu, 23 (A:A) - Atatürkün Çanlon, 23 (A.A} _ Atatürkün CBıı' 

Yu~osıavıa r~ m .. c ~deleııe 
devam edigorıar 

siparişlerin bir kısmı yerine getirilmiş Kastamonuyo, gcUşforinin ylıdönümü kırıyı ziynret1erinin ylıdönümü mün~' 
vr hu arada çok miktarda Amerikan betiyle hallon ve memurların iştiratWe 
a'•cılan Sovyet Rusyaya 'Varmıştır. Sov- münasebetiyle burada biiyük me~im büyük merasim yapılmış, ebedi Şefıll 
yetlerin birle§ik Amerikadaki siparişle- yapılmış, ebedi Şefin hotırası anılmıştır. hatırası takdis edilmiştir. 
ri tnk riben bir milyar dolan bulmuştur. C:::::..~">'~::::>-<:::::.<:::::.<:::::.<:::ı.<::::>o<::::ı.<:~><:::><::::.<:<:::::.<:::::.<:::::.<:::ı.<::::>o<::><:::><::><:::><:::~..<::::::~~~ 

-------
FAYDALI BİLGİLER 
-···--··········· 12 bin Alman 

öldürüldü, 200 
köprü atıldı 

400 mayi mahrukat de· 
posu ateşe verildL. 

Londra. 23 (A.A)-Sovyet radyo-

C arbın deierli 
musiki ustat
larından baş

lıcaları 
sunun bildirdiğine göre Bosna Hersekte 
Karadağ ve Slovanyadu, Hırvatistanda 

Musiki tarihinde ad buakan garbın ve Yugoslavyanın diğer kısımJannda ha
değerH üsta:llarından bir kaçının is;m- rekfltt.rı buluhan çetelerin rcLc;Jeri Bosna
leriyle başh~a eserleri şunlardır: da bir dağda toplrınmışlar ve .faal:yetlcri 

l - Baclı (1685 - l 780) - Al~dır - nın neticelerini tesbit etmişlerdir. Çete
piyano ve erçanun için bestelenmiş mü- ı~. son alh hafta zarfında 12,000 Nazi 
teaddit eserleri ~evcuttur. öldürmüşler, 200 köprüyü ateşlemişler, 

2 - Beethoven (1770 ,.. 1827) _ Al- 400 mayi mahruknt deposunu ateş]e-
mandır - ezcümle somıtlnrı senfonileri, :nişler. bir çok demiryolları tahrip et-
Fidclyo operası meşhurdur. mişlerdir. 

3 - Hektor Berlioz (1803 - 1869) ----
• Fransı~ır - En ustun lfuıetlenmesi, Ro- G e il~ r a 1 "va ve 1 1 n. 
mco ile ıülyet operaları onundur. " 
4- Georgo Bizet (1838-1875) - Fran- O'İ liz k r::.h 01 n ba~ 

sızdır. Karmen Qperasının bestekarıdır. O ' :. 
5 - Brahms (1833 - 1897) - Alman- • • ld 

dır - Tü rkülerl, se11fonileri ve konser- yave 1 1 o ll 
toları varoır. 

6 - Schopen (1809 - 1849) -· Lehdir -
sonatları, konserloları, noktürnleri ve 
bilhassa ölüm marşı ile meşhurdur. 

7 - Klod Ddussy (1862 - 1918) 
- Fransızdır - operaları, piyano ve or
ltestra için yazılmış eserleri mevcuttur. 

8 - Donizctti (1797 - 1848) - İtalyan
dır - opcralariyle şöhret bulmuştur. 

9 - Dvorak (1841 - 1904) - Bohem
yahdır. 

10 - Glück (1714 - 17S4) - Alman
dır - operalan vardır. 

11 - Cherles Guno (1818 - 1893) 
- Fransızdır - Faust operasını yapan
d.ıt. 

HINO ISTAND~K' v~zlFES ' N· 
DEN DE AYRILMIYACAK 

Londra, 23 (A.A) - Kral, general 
Sir Arçıhıld Wavell'i baş yavarliğine 
tayin etmiştir. Bu tayin Wavellin §imdi
ki vazifesinde hiç bir değişikliği tazam
mun eylememektedir. 

----
SURİYE VE LOBNANA 
ithalat serbest-

12 - Grieg (1843 - 1907) - Norveçli- Londra, 23 (A.A) ~ 19 ağustos ta-
dir. rihli emirname mucibince Suriye ve 

13 - Hondel (1685 - 1759) - Alman- L\ibnanın artık düşman iş~ali altında 
dır. bulunan toprak telakki edilemiyeceği 

14 - Haydn (1732 - 1809) - Avus- resmen bildirilmektedir. Sur!ye ve Lüb-
turyalıdır. nana yapılacak sevkiyata, İran ve Irak-

15 - Fransız Lis2t (18ll - 1886) - Ma- ta., f.!.('Ç'lllemek şartiylc, müsaade edik._ 
cardır. Meşhur Macar ropsodisinin müb- ~ektir. diir. _ _ __ ' 

16 - Pietro Maskogni (1863 - ) Kukla Kopenhag hükti• 
- İtalyandır - Kavalnriyc Rustikaruı m tin Ö ız· I d 
operası onundur. e e g re an anın 

17 - Mende1ssohn (1809 - 1847) - Al- Vaziyeti .. 
mandır - güftesiz besteler isimli nefis 
eserler bırakmıştır. · Kopenhag, 23 (A.A) - Devlet na-

18 - Mozart (1759 _ 1791) _ Avustur- zın Danimarka parlamentosundaki be
yalıdır - Sihirli fülüt, Figaronun düğünü yanalında lzlanda hükümetinin 12 ni
gibi meşhur operaların, ve daha bir çok aan 1941 tarihli beyannamesini hatırlat
nefis eserlerin sahibidir. mııtır. lzlanda hiç bir ittifaka girmeme-

___ ,,,,,_ __ _ 
AllLan esirleri 
ve yaralıları f e
na muamele 
mi 2örüyor? 

Almanlar esirlerinin 
kurşuna dizildiğini 
söyliyorlar'll Ruslara 

gelince.-
- - --

Berlin, 23 (A.A) - Alınan esirlerinin 
ve yaralılarının çok fena muamele gör
düklerine ve kurşuna diz..ildikle'l"ine dair 
haberler üzerine böyle fona muameleye 
uğrayanlar v:ırsa bunların ufak rütbeli 
bazı kimselerin münferit hareketlerin
den ileri geldiği Sovyet askeri mnhfille
rinde tekrar edilmektedir. Halbuki Al
man makamatının altığı malGmat Sov
vetlerin cllerinc düşen Alman ve müt
tefik esirlerini münhasıran birlik teskil 
etmemelerini temin için kurşuna diı.dik
l" ri n i vösterme'lctcdir. 

UKRAYNALlLA'R. MOFREZE 
TJi'SK1L EDtYORI...AR 
Bcrlin, 23 (A.A) - Rumen Başvekili 

General AntonPsko, Romanvada 1919, 
?O senelerindı:> Ukrayna climhuriyetinin 
l=ludnneste askeri ntesesi olan Baron Dö 
Vclvikinin kumanclası altında bir Uk
ı-avnalı müfrac teşkilini tasvip ettiğini 
~ildirmektedir. Simdiye kadar Roman
vanın bir cok noktalarında Ukraynalı
lar siltıh altınn davet edilmişlerdir. _ ,,,,,,_ __ 
Bir Al,,.an aazetP.Ci 
flrubu Romanyada •• 
Bükreş, 23 (A.A) - Rumen Ajansı 

lıildiriyor : Bir Alınan gazeteci .ımıbu 
Sinaya saravını :ıiyaret ctmitj,ir. Misafir 
eazeteciler kral ve ana kraliçe tarafın
nnn kabul edilmişlerdir. Rumen hüküın
-larları Alman g:ızetec:leriylc görüşmüş
lerdir. 

Heyet sarayın dahilini gezmiş ve meş
hur resim kollcksiyonunu büyük alllka 
ile tetkik etmiştir. 

yoe 

Cinde yeni .Janon 
bombardımanları. • . 
Çunking, 23 (A.A) - Dalgalar ha

linde bir çok Japon tayyaıeleri Şuene 
hücum etmişlerdir. Çunkingin garp ma
haleleri de bombardıman edilmiştir. 

_,,,,.._.. .. ,.__ 
Viside lhtilile karşı 
şiddetli tedbirler .. 

Makineye 
,, erilirken 
Ul 6 ••ll'Mlmf#Jll0"6 

Voıı Papen Be·r-
. ltne ~itmemiş 

-----
Berfin, 23 (A.A) - yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Almnnyanın Türkiye büyük elçisi Von 

Pnpenin Berlinde bulunduğuna dair ya
bancı memleketlerde dolaşan haberleri 
Alman hariciyı:; nezareti sorulan bir su
ale cevaben tekzip e.tmiştir . . 

- ---
ınoiliz t ' es releri Trab

ıusoarbı bombaladı 
Kahire, 23 (A.A} - Orta şark İngi

liz hava kuvvetlerinin tebliği: 
Libyada 25 Ağustos gec<!si İngiliz tay

yareleri tarafın'1an TrabJus civanna şid
detli bir hücum yapılmış ve rıhtımın 
üzerine 25 tondan fazla bomba atıl'llıstır. 
Bir çok infilak olmuş ve yangın çık~rıl
mıştır. Bomb~lnr dört geminin bağlı bu
lunduğu nhtuna da isabet etmiştir. Rıh
tımdaki antrepolarda başkaca infilak ol
mamıştır. Bir antreponun tahrip edildi
ği zannedilmektedir. Limandaki gemiler 
ve liman tc-sisatı büytik hasara uğratıl
mıştır. 

Tayyarelerden biri bombalarını at
hktan sonra hedef tutulan mıntaka üze
rinde çok alçaktan uçarak projektörleri 
mitralyöz ateşine tutmuş ve iki tanesini 
söndürmüştür. ___ , ___ _ 

A '\'usturalyada 
da muhalefet 
kabineye alın

mak isteniyor 
Yapdan teklife göre 
milli hükümet reisilli 

Avusturalya parıameıt' 
tosu set;ecek.. ----

Kanbera, 23 (A.A) - AvusturalS' 
ba~ekili Menzis işçi partisi lideri J{tl\ 
tine ayni haklan hfıiz olmak şarüle 'i~ 
partisinin de İşfünk edeceği bir 'fJllJ>' 
hükümet tesis ve teşkilini bildirmiŞtit·· 
Bu kabine intihap kabinesi mahiyetirıdc 
olacnktır. 

B. Mehzis şunlan söylemişür : 
• - Son günlerin vahim hfidisel~ 

karşısında siyasi partiler arasındaı" 
münakaşalar Londrada bir müm~Ji' 
mizin bulunması her kes tarafından şt' 
zu edildiğ:ni göstermiştir. Bunun :fıl~ 
yapılması için bUJ"ada iStiknirn ihti~ 
vardır .. • t 

B. Menz.isin teklifi şimdiki hükiitılee 
partisiyle muhalefet partiS:nin kabincO. 
müsavi haya malik olması ve baş'7Ck1" 
lin parlA.mento tarafmd:ın tayini merlct' 
zindcdir. _____ ,,,,,,,.,,,._;.,,...__ 

Harbe dair .Yeni 
rivayet ve tahmin/er ---- BAŞTARAF1 1 tNct SAJltFEDE • 

yapmak için bütiln hazırlıkların yaJ>l!" 
makta olduğunu ve kimya harbine ı~· 

'
'ı·şı· kabı·nesı· zumlu pek çok malzeme nakliyabna }>9-t;" 

lanıldıl,'lnı söylemişlerdir. 

birbiri üzerine VOROŞiLOFA AİT GİZLİ EV~" 
•k• d f Berlin, 23 (A.A) - D . N. B . aj~ 
1 1 e a toplandı bi~l~!fr ~us orduları başkuınan~ 

_ ___ Voroşilofa ait gizli evrakı getiren :; 

Vişi, 23 (A.A) - Mareşal Peten bu tayyare bir Almnn tayyaresi :tarafın 
sabah kabinenin toplantısına riyaset et- yere inmeğe mecbur edilmiştir_ Dü.şıfl~ miştir. Kabine Amiral Darlan ve Dabi- tayycıresindeki gizli dosyalar ele geçitil 
liye Nazırının Parise yaptıkları son miştir. 
ziyaretlerden getirdikleri malumata is
tinaden dahili siyaseti tetkik etmiştir. 
Kabine öğleden soıua ikinci bir içtima 
daha yapmıştır. 

--- ----
Bir tekzip da\ıa 

___ ,.,.,.,. __ _ 
Alrihada harbın i•tilı' 

beli ne olacak? 
----·--.·-.· --

• BAŞTARAFI ı ·tNct SAlıtFEOS" 
TOBRUK CİVARINDA e0C~ 

19 - Puccini (1859 - 1924) - İtalyan- ğe karar nrmit olup bitaraflığa aykırı 
dır - Toska, Madam Boterllay ve Lo Bo- tedbirleri protesto edeceğini de o za- %N\l-
hem operaları onundur. man bildirmiştir. Bu beyanat bitaraflık Vilşi, 2

d3 (A.A) - Fransız naurlar Sofya, 23 (AA) - Bulgar ajanıı 
· . i 'd .. 

1 
. Mec isi alına artan bir enerji meselesi hildirı'vor ·. 

Berlin, 23 (A.A - Tobruk civ~ 
ştukaJarın taarruzları dil.$manın _ ~ 
ihraç hareketlerini ve harp m~ .... 
sevkiyabnı bozmuştur. 3 dü.,,c;man ~ 
resi düşürillmilştür. Alınan tayyarele 

20 - Sergey Robmaninof (1873 _ ) sıyasetin n ı ame ettırı me~ıı arzusunun d fh .1 - Rustur. bir ifadesidir. fü.erin e görüşmüştür. tilfil propagan- Cenubi Bulgaristanda Alman kıtala-
21 - Rossini (1792 _ 1869) _ İtalyan- blanda lngiUz ifgalini arzu ettiği ka- dacıları .hakkındaki cezalar ölüm cezası:- rtnın harekette bulunduğuna dair Roy-

dır - Le Barlier de SeviJJe ile daha bazı bul edilse hile bu işgal yerine Amerikan D!!. kadar gidecektir. İşgal altında olan j ter ajansının verdiği haberi en kat'i bir 
operalar bestel""""ı"ctı·r. kuvvetlerini iatedigıw·ni zan ettirecek biç ve olmıyan ınıntakalarda. tahrikçilere tarzda tclr.zibe mezundur. 

- ..... ıt karşı kanunlar arasında bır filıenk tesis 
22 - Ruln~cin (1829 - 1894) - Rus- bir sebep yoktur. edile~ktir. 

tur. ····-
23 - Kamil Sen Saens (1835 _ 1927) İS anyadan Almanyaya DECOLCULAR MAHKOM 

- Franstzcır - operaları vardır. nid I gidi Londra, 23 (A.A) - lsviçre radyo-
24 - Franz Schubert ( t 797 _ 18- ye en ame e yor ... suna göre General Degole taraftarlık 

18) - Avusturyalıdır. Madrit, 23 (A.A) _ Alman _ ls- eden altı subay Vişi mahkemesinde gı-
25 S h (1810 1656) ı h vahen ölüm ce7.asma bir subay da y:ı"ne - s umnn - - panyo mura haslan Almanyaya sevke-

Almandır. dilecek lıpnnyol amelesi hakkında bir mynhen 20 sene hapise mahkum olmuş-
26 - Richard Strauss ( 1664 -) - anlaşma imza etmişlerdir. ter. - - --Almandır. Salome operası onundur. 
27 - Çaykorıski (Tchorkavsky) 

(1940 - 1893) - Rustur - Müteaddit 
eserleri vardır. 

28 - Verdi ( 1813 - 1901) - 1tla
y •ndır. - Rigoetto, Travatorc, Trnviya
ta, Ayda gibi. herbiri bir şaheser olan 
h:: çok operaların sahibidir. 

29 -· Richnrd Wngner ( 1813 - 18-
fi3) - Almandır. Başlıca eserleri Tan
höyzer, Lohengrin, Tri!!ton ile 1zölt, ve
r-Piredir. 

ı. 8. 

Tahıanb.!yük 

el 
Tahran, 23 (A.A) - Türkiyenin 
Tahran büyük elçisi Suad Dav az, 
dün kalp sektesinden ölmüştür. 

"' r jan*in lt"trh~eml! 
l!lflrts lars Jı!lh~~""" 
bir A n te~ebbüsü 
Bocnos Avres, 23 (A.A) - Alınan bü

vük elçisi Alman vatandaşlarına karşı 
hakim tarafından alınması emredilen 
tedbirler hakkında Arjantin hariC:ye ne
zareti nezdinde teşebbüste bulunmus
tur. Harici:ve nezareti tamamen kanuıll 
olan bu tedbirlere mildahale edemiyece
~ini bildinni~ir. 

Almanlara göre 
-----

• BAŞTARAFI 1 iNCi SAllİFEDE • 
şehri kıtalarımız tarafından tamamiyle 
çevrilm~tir. Şiddetli ve kanlı muharebe
!erden sonra Odesa müdafaa hattı yarıl
mıştır. Kıtalarımız Odesaya 15 kilomet
re mesafeye kadar ilerlemişlerdir. 

Berlin, 23 (AA) - Alman tebliği: 
Şark cephesinde harekat puln muci

bince devam ediyor. 

LENINGRAD CEPHF.StNDE 

Berlin, 23 (A.A) - Alma·n radyo
sunun bildirdiğine göre Alman kıtaları 
sen giinler içinde Leningrad cephesinde 
207 blok ha~ ve kale zapt etmişlerdir. 
Bu istihkamlann en büyük kısmı mo
dem tarzda ln§n edilmiş. 75 ve l 05 lik 
t<>plarla tedıiz edilmit bulunmaktadır. 

hiç zayiata uğramamışlardır. 

INctUZ RESMi TEBU~t 
tıı' 

Londra, 23 (A.A) - Orta şar" ,_ 
ıtiliz lc.ararg&hımn tebliği: Tob~ 1, 
topçumuz bir düıman dt!vriycaini dıtf;,, 
mıştır. Düşman tayyareleri pike hüc~ 
lar yapmı"lnrsa da hasar ehemmiyr.t 
dir. 

ALMAN TEBUlii 

Berlin, 23 (A.A) - Alman tebli~.~ 
Alman savaş tayyareleri İskendcrl 9' 

de fngili1Jerin deniz üssünü, ı:ınan tctlt 
satını, iaşe müesseselerini tam isa~'IC· 
bombalamışlard1r. Büyük yangınlar 
mışbr. 

·--- ----
TOKY BAKİ 
SİYAM ELCiEiCi ... Si' 
Tokyo, 23 (A.A) - japonyo ıle ti"' 

:ram arasında imzalanan 16 ağusl:~ Si' 
Tihli anla~ma mucibince Tokyoda 

11f'~ 
y~m elçiliği <büyük elçiliğe çıkarılfll 

ll 

s 
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• • .. .. 
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