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BAKKl OCAKOOLU E 
ABONE ŞERAİTİ § 

~EV_ AM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için~ 
Al elik............ 1400 2900 İ 

tı aylık............. 750 1650 _ 

Gtınu Z5 kuruştur_ ~ 
S TELEFON:2697 3 
~h -

- -- -- -- -€ BAŞVEKİi.. BAVA ~ 
i KURUMU MERKEZİNDE ~ - -- -§ Ankara. 9 (Hususi) - Ba~vekil Dr. Refik Say- ~ 
E dam Türk Hava kurumunun genel merkezini zi- § 
S yaret ederek kurum genel başkanı Şükrü Ko- : 
~ çaktan kurumun fa&liyeti hakkında izahat al- :: 
5 mıştır. Başvekil Türk Hava kurumunun tesisle- S 
5 rini bireı· birdir gözden g~irmiştir. § - -- -- -- -11111
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~ Almanlara göre ~ ~ Sovyetle're ~öre~ 
llün yapılan heyecanlı aerasimin tafsilatı 

lstiklilimiz; dokunmak 
istiyenler varsa bunlar 

bilmelidirler ki ... 
----------------·----------------~ 

1 ürk mHieti lıültümetınin etrafında I ırtınalar gibi gür/emeğe, 
düfmanlarına yıldırım gibi yağmağa hazırdır 

---· fe1a1t111ııe, Kqla önünde, AtatüPlı fleylıell önünde yapdan mePaslnt·Kalt· 
"antan OPdamuzan Pesnd ge~fdl • Qllndllz ue dün gece yapılan tezalı'liPat •• 

Amerika vapr:ı
ru batırıldı 

A imanlar Smo
lenskte ric'at 

ediyorlar 
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Tayyal-cler 
Odesayı 
hırpaladı 

Kırımın garp sahille. 
rinde Sovyet gemi
lerine hücum edildi 

---0--

BiP günde SouyetlePin 
7ı tayyaPesl taJntlp 

edilmif-
Berlin, 9 (A.A}. - Sovyetler 7 eylül

de ceman 71 tayyare kaybetmişlerdir. 
Ayni giin Alın.an hava kuvvetleri Odesa
da çevrilmiş bulunan kıtalara muvaffa
kıyetle hilcum etmeğe devam etmişler-

- ~P":t ? h•f'\ ~ı\PYf.'~'ll <' _ 

Rıuyada işgal edilen yerlenle harbin 
dehşeti içinde kalanlar 

:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111: - -§ 1 n~i lizlere ~öre ~ 
:; 11111111111111111111111111111111111111111111111111111.i 

RusJar muka
vemet kudret
ımnden emia 
insan 11e naalzenıece 

talıptye lıawetlel'I oön-

. 

Leningra
dınmuhasa
rası yalan 

Almanlar lı6ylüleri 
ted lıif u•ulile yıldır

mafa çalıfı)lor 

LenlngPadın_ eenaı.u 
flll'lıi ve flD'lı dfletleıet 

Sel'IH!St ... 
Moskova, 9 (A.A) - Bu sabah neşre

dilen Sovyet tebliği : 
8/9 eylül gecesi kıtalarımız bütün 

cephe boyunca dflpnanla muharebelere 
devam etmişlerdir. 

. '"f'~1 1 1 ÜNC'O SAHİFEDE • 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

ln'liliz, J( anada· Alman taraftan Rumenler Ode-
'e Norvec as
kerleri Spiç

berk adasında! 

elçiliklerin de 
kapablması 

isteniyor 

sa önünde 10 
~ünde 20bin 

zaviat verdiler 
--0- -0---- ---0-- ..... al 

Bu ifl yapanın. 1111' naifi· RasllD' 8 tümen Almam lıoaıden ınalısaı Al· iNn lıcddnesl i..,,.,,. w Rumen ayı tama· 
.,.,. ta"WINMISI oldu~ lıat'i flezlntete ıığPattılı• ftlClllfapın lıöndiPden Is· •ouyeı taleldnl tetldlı M s1cmen

9
imha<A A> eclllSo dL .. d ıı- - ~- tlf lı aL o ova, . - n on gun e anlaşılıyor • Amel'llıa laf'lllı, Almanla.. Heuayı tıcleslne mcinl olntGL- ecn1elıle ,,...,, . Rumenler Odesa önünde 20 bin er ve 

Alntan"a ,.,.,.,,, mı?.. o8"ilılePlnl söyllyOPlar Londra, 9 <A;A> - Müttefik kov- • Londra, 9 (~.1_;-~.::J: subay kayıp etmişlerdir. Birinci, on bi-
l vetler Buz denizinde Spi~herk adasına silis " Scn7et ~· . rinci ve yi@ıi birinci Rumen fırkaları 

Vqinston, 9 (A.A) - Hariciye ne- Radyo ıazetesine göre dünkü Sovyet (Jknuşlardır. Bu zenrfn mahrukat mer- anl ........ nlr ki tnmda akdedilecek mil- fevkalade ağır zayiata uğramışlardır. 
zarelinin bildirdiğine göre Kızıl denizde tebliği, Smolensk bölıesinde 75 ldlomet· kezi Almanlara bpatıhıuştır. Spi(herki tanke :..=-1er1n"i:°lü~ b= Bir Sovyet deniz alayı iki Rumen ala-
bir Amerikan vapunmun bir tayyare ta- re doğuda Yelna şehrinin mukabil taıar· lgal eden kuvvetler Kanada, Btiytik ~ ~ pa . yını imha ederek yüzlerce esir alınış, 
rafından bombalanarak battığı haberini ruz1ar netiresi olarak Almanlardan is- • SONU 4 t)NC'Ü SAHİFEDE • • SONU 4 CNCt) SAHiFEDE • bir ~k top ve harp malzemesi i~inam 
Kahire Amerikan elçiliji göndermittir. tirdat edildiğini ve bu neticenin elde ıauı:ıaı:ıaı:aaaaaıaaııaıaı:ıı:ıı:nıaıaaıaaaaaı etmiştir. 
Tunuz eden tayyarenin kime ait oldaiu edilmesi i(in 26 ıün harp etmek limm 
belli deiilclir. Vapdr mürettebatı kimi- ıeldiiini bildiriyor. 
len ~br. Bu bölıede cereyan eden mubuehe-

MVRE'rl'EBA TIN BiR KISMI 1er esnasmda 15 inci s. s., 17 inci ...,. 
KURTABILDI . törlü, 10 1IDftl tank, 13'1 inci Avustuıya 
Kahire, 9 (A.A) - Şap denizinde bir dal, 178 inci, Z9Z inci ve Z8Z ind pi.ya· 

tayyare bombasiyle batınlınış olan de tümenleri, yani sekiz tilmen)jk 'bir 
Amerikan vapuru mürettebatının sal Alman kuvveti bt'I hezimef,, ujnttıl
kalanlan bir İngiliz harp gemisi tara- mıştır, diler kuvvetler de 'batıya clotra 
fından kurtanlınıştır. ricat etmektedir. 

JAPONLARIN V AZtYETI Sovyetlerin bu iddialannın doğrulu-
VE T AHMtNLERt ğo kabul edilmekle ~her,. bunun ~1-
T okyo, 9 (AA) - Royter bildiri- man ordulanm ~ddl bar.endışeye ~ü~l-

yor: Japon matbuatı Grir hadisesi hak- reccğini de~ ~tmi~oruz. Çün~ 
kında sert ettikleri mütalealarda Japon- adı ge(en şebırlenn ışgalı haklcuıda bll' 
yanın üçlü pakt ahkamını tatbik etmesi haber yokt'!'""' • t........& 

ihtimali olduğunu izaleye çalıımaktadır. Sovyetlerin uzun müddetten ucr
Alman taraftarı gazeteler Almanya ile Smolenslde taarrmlanla bulund~ 
Amerika arasında bir ihtiliftan kaçım· ~· Bu htkmnlarm pyesi ~t 
lamıyacağı fikrindedir. ve büyü .tieeler elde etmekten aya- Stblhlı we ~ -'=-•- M'"" m.. .P_...'1 r.-.... bir.....,_ 

• SONU • UNCU SABİFEDE • - SONU 1 lNcl SABll'D>B - aı--

Almanların mektep 
gemisi batıTıldı 

Berlin, 9 (A.A) - Alman tebl:ği : 
Bir himaye koluna refakat eden 1400 

toııilitoluk Remse adlı mektep gemisi 
düşmanın bir kruvazör ve iki destroyer
den müteşekkil bir deniz kuvvetinin 
baskınına uğramıştır. Remse kafile, i 
himaye için düşmanla muharebeye tu
tuşmuş ve kısa bir muharebeden sonra 
bir çok torpil atarak batmıştır. Remsc
nin şeci hareketi sayesinde kafileye 
mensup vapurlar gidecekleri yere var
mışlardır. Batan gemimizin bir kısım 
mürettebatı kurtarılmı.,c;tır. 



SAHiFE 2 YENİ ASJR 

Dün yapılan heyecanlı 
tafsilatı • • 

merasımın 

-
D;IR DABERLERi ş 

Ankara - lzmir Bi•1 

let yarışı bitti 
- BA$TARAFI 1 iNCi SAffffd' 

havada yol aldıklarından uzun "e 
y 01 l n saat 11 de /! 08 I l ı milsabaka yorgunluğuna b:ıkınadall 

- BASTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE • AtatürkUmUzU bugiin de en büyük -ı sayı l RC nan fatbika başlanıyor yarışmağa b:ı~lamışlardır. Bu yarıf 
Hüseyin Hulki Cura, mülld ve askeri tazimlerle yad etmemek kabil midir? --------------------- ha ziyade derece almağa namzet 1' 
erkan, parti mensupları,, vilayet ve be- Türkiye Büyük Mıllet Meclisi Reisi A .,. k ç ler ar~ında cereyan etmiştir. ~ 
lediye meclisi azası. Bankalar, resmi ve Başkumandan Gazi Mustafa Kemalin, " ta tur mi:ze• •ft • il k birincisi puan hestıbiyle tayin edil 
ticari müesseseler mtidür ve şefleri, ce- Türkün büyUk kahraman ve halaskm ·t ... ) çı ına arını orun." a den Sarı mayoyu Eskişehirlf 
miyet reisleri ve matbuat mümessülerile ve Ebedi Şefinin yü!Csek manevi huzu- sı· ' husL S~I mera- ı · . .... Paktan almak imkansız bir vazi~ 
kalabalık bir halle kütlesi yeralm.ıştı. runda minnet ve hürmetle eğilirim ı k mişli. Bisikletçiler Karşıyakaya 

B. RAHMİ BALABANIN NUTKU 9 Eyli'ıl, aynı zamanda sulh sever Tür- M e c 1 1 lcri zaman Halkapınardak.i § 
Askeri bando tarafından çnlınan İstik- kün cYurtda sulh cihanda sulh• siyase- Sl•mıe 8 ,_1Jac·'!llk ~ ıs erı uru uyor merasim yapılıyordu. Selam atıJI 

lAl marşı ihtiramla dinlendikten sonra, tinin de başlangıç tarihidir. ~ t ~ lırken bisikletçiler de binlerce 
İzmiriıı kurtuluşu yolunda şehit düşen 19 yıldan beri bu isabetli yoldan bir şiddetli alkışları arasından · 
kahramanların abidesi başına geçen Kız gün bile ayrılmadık. Bütün haklarımı- ~ Clft"i'' alt ğ .. ı . geçmişlerdir. Birinci kordonu talcİJ' 
muallj.m mektebi müdilrü B. Rahmi Ba- zı sulh yoliyle elde etmek için hiç bir AcıJq gün ve saati, Ata• 9<I' ,e a ac, er nev Zıl'aat vasıta ve mal· bisikletçiler Atatürk heykeline _ı.tl 
laban, ·9 eylül bayramınız J...-utlu olsun· gayretten çekinmedik. 1ki yıldan fazla- tül'Jıün iznıire girdiği lal'ı Jıanun mucibince muhafaza altına aJınaealı yaklaştıkları zaman bir grup teŞI"'; 
diye başladığı nutkunda ezcümle şöyle dır. Biltiln dünyayı kavuran harbe rağ- ~ndır- Çiftçi mallaruun korunması hakJcın..l- mişlcrdir. Mesafeye 200 metre 
demiştir : men, sulhu korumak için, vakar ve tem- u ua yollan muhafua altına alınacaktır. da billiln enerjileriyle son ata 

• - Geçen umumi harbin sonu bizim kin içinde yapılması kabil her fedakar- Birinci kordonda tesis edilen Atatürk neşredilen 4081 sayılı kanunun meriye- . Dün belediyede belediye meclisi ile yapmışlar, Finişte 1zmirden . 
en kara bir gilnümilzdil: Ezelden beri Jığı seve seve yaptık. mü?.esi yann saat 11 de merasimle açı- te girdiği vilUyete bildirilmiştir. ticaret, sanayi ve zltaat odaları Azası, Bursadan Hikmet arasındaki rnU 
hür yaşam~ Türk milletinin ist!klili ve Milletin arzulannın tam bir üadesi ! focnktır. Bu kanuna göre, ekili, dikili veya ken- toplanarak koruma meclisi ve müraka- çetin olmus ve Hikmet bir tekerlet 
şanlı bayrağı elinden alınmak istcnili- olan, şefkatli bir baba dikkatiyle dniına 11 eylül, Ebedi Şefimiz AlatürkUn di1iğinden yetişen bütün nebatlarla or- be heyeti Azası scçm.işler ve neticeyi bir kiyle birin~i gelmiştir. 
yordu. Bir arslan, zincire vurulacak ve milleti koruyan hükiimetimizin isabetli 1 mesut istirdadı müteakip mareşal iini- man kanununun şümulüne girm!yen mazbata ile vilayete bildirmişlerdir. Atatürk meydanını kaplayan oıı 
boğazlanacaktı.. siyasetinde, her harekette ona dalma 1 formalariyle İzmire ilk ayak bastıkları ağaçlar ve ağaçlıklar, ziraatte kullam- Kaza ve köylerde de koruma meclis- lcrce halk bisikletçileri şiddetle a 

Cihan tarihine : Vatanperverlik, kah- milletçe mühazir olduk gündür. O gün Atatül'k muznffor ola- lan veya ziraatle alakalı olan her nevi leri teşkil ve bütçeleri milrakabe ko- mış, valimiz B. Fuad Tuksalla 
ramanlık, fedakArlık örnekleri vermiş Türk milletine ha~ olan v.örüş ve seziş 1 rak saat 11 de İzmiri şercflendirmişler- menkul ve gayri menkul mallarla su misyon unca tasdik edilecektir. Belediye- reisi Dr. J3chçet Uz bisilcletçllcri 
büyük milletimize kahraman ordumuza kabiliyetiyle daima bu yolda yürümek di. lcri olmıyan köylerde koruma meclisi etmişler ve hep bir arada film ve 
o gUnUn galipleri bir köle muamelesi muhakkaktır. 

1 
Belediye reisliği Atatiirk müzesini bu arıklan sed ve bentle-r, hendek, çit, du- vazifesi, köy ihtiyar heyetleri tarafından raf çe1dim1işlerdir. 

mak d "dil F kat b mil ta "hi ·· ·· ıld .. ·· ·· d · var ve emsali manialar, tarla ve bahçe görülecektir yap arzusun a ı er. a u - ŞEFlMlZtN ETRAFINDA rı gunun Y onumun e ve aynı sa- ~..,...._,._,..,.....,,__,.....coı"'...r..r..r.o.=r..r...r.-cccr~~..cc:r~ccccca~~..ı00c YARIN YAPILACAK 

let.Bbu ordu kok'"le olamaztarihedı .. türlü .. k CELtK BtR KAYAYIZ nb~~t~.açmhnayılkkaral rilcl~l ışdi~ırlm .. Mhüze,nin,, Tu·· tu·· nler muayyen tı·p- MOSABAKA tmu yapar en - ome - Biz. insan cemiyetlerinin, büyükleri u un zır ı an rna e ış u un-
ler vermiş bu millet için - h!ç bir insan! tarafından yutulması mukadder oldu~tı maktadır. Bisikletçilerimiz yarın ~uarda ffll' 
his duymıyorlardı. Buna yalnız ihtiyar nazariyesini hiç bir yer i~in kabul et- - - - müsabaka yapacaklardır. Fuarın 
tarih acıyordu. Çünkü tarih bilir ki medik. ve etmiyeceğiz. Gelenler, Gidenlel' ı •• • 1 k yolunda yirmi tur yapacak olan b 
TUrksUz dünya, gUlsüz bahara benzer. Benliğine ve suururuı sahip olan her Bolu mebusu B. Celili Sa it Siren ve e re go re ) ş ene c e çiler 40 kilometre koşmuş olaca 
CUJ nasıl bahann yüksek bir şerefi ise. milletin: dokunulmaz, mü.;•akil bir var- DenizyollaM umum müdürü B. İbrahim ~ . Bu müsabakadan sonra derece ala' 
Türk milleti de tarihm en yüksek bir lık ve devlet olarak yao;amak hakkının· Baybura !stnnbulclan şehrimize gelmis- ------- ---- ------ ----- sikletçilere her merhalede şehirler 
şerefidir.• insanlıihn sarsılmaz, mlic:terek bir aki~ ler, İstanbul maarif miidürü B. Tevfik fından verilen mükafatlar ve b 

Bundan sonra Türk milleünhı her sı- desi olmak iizerc te.<;biti lüzumuna kati- fstnnbula. İzmit emniyet müdürü B. Ta- 'l'iitiin m üesseseleri, rengi bozalı, Ve hasfalılılı federasyonu tarafından bu m' 
kıntılı uunanında dalına harikalar ya- yelle kan bulunuyontz. Umde ve kana- cettin, Beden Terbiyesi Atleti?.ın fede- yapralıfarı, ayıracaJı, yeni t es isat uapacafı- için mevdu hediyeler tevzi edilecf 
rattığını habrlatmış ve sözlel'.inc şöyle atlanmızden en hurda bir fcdakftrlığa rasyonu reisi B. Saffet Gürol An- .,, Bislklet federasyonu 9 EylUl 
devam etmi.ftir : tahammUlilmUz yoktur. knı·nya gitm~lcrd.ir. 3437 sayılı tiitUn ve tütün inhisarı ka- İzmirde tütün imal tipi on be.ş yıldan kasını birincilikle bitirene 1 

• - Üstünde bulunduğumuz bu nok- Yıkıldıklarını ibretle temaşa ettiğimiz _ nununun 69 uncu maddesine tevfikan heri taayYün etmiştir. Tillünlerin taay- ikinciye komomctre saat ve O 
ta, bUyUk Gazinin : •Ordular hedefini% ,.öken Avruna devletlerinin aralarında- ZABITAl>A Trakya, Bursa, Gönen, İzmit, Düzce V" de blc;lklet elbisesi vermektedir. 

.. " yün eden tipte olmalarını temin mak-Akdenizd!rı emrini ille yerine getiren ki avrılık, nüak ve servete bai!lılık bizde Hendekte tütünlerin bugün işlenen şe- sadiyle imalde yeşil, siyah,. hastalıklı Yann Fuarda yapılacak olan 
~tlerimizin nur içinde yatbğı yerdir. gön1lm~ ve görülmeyecektir. VA!' A H O'J'ELİNDE kilde RumelikArt, İskcndcriyek!rt ve yanşına saat 17,30 da başl~-__.. 
Bu aziz şehitler, o zaman bütün Türle Biz, sayın hUkümetivle Kahraman tonga. Trabı:on. Artvin ve Ta.şovada da- yaprakların ayırt edilmesi, teıniileme MUsabakadan sonra milkAfat ~ 
milletinin tek ülkUsii : İzmire kavuşma Ordıısiyle. kadın. erkek, 1!enç, ihtivar, Esrarnglz bil' hırsızlıh hi tütünlerin bugün işlendi~ şekilde ts- için tütiln müessese ve ticarethaneleri- rasimi yapılacak ve akşam da b 
filkfisünün mukaddes öncüleridir. Bun- çoluk, cocuk biltün bir millet smıf far- Vatan otelinde mnhiycti henüz anlaşı- kenderiyekArl ve Tonga olarak işlenme- nin tesisat vUcuda getirmesi ve bu su- ler şerefine Beden Terbiyesi t~ 
lar. İzmir kapılan önüne kanlarmı dö- kı olmakst7.ın kavnnsmıs, milU mcnf:ıat lamıyan bir hırsızlık vak'ası olmuştur. si ve tiltünlerin ayni tipte olmalannın retle toz, toprak ve kırıntıların tefrikl gesi tarafından Fuar gazinosunda 
kerek İzm!r yolunu açmışlardır. Biz bü- karşısmdn hl:'r tiirlU ~fnha dil"Sek cevir- Fcth:yeli Manifatura tüccarından Ali temini, İzmir, Samsun, İstanbul ve Ma- ince tozları nlmak için tesisata aspiratör yafet verilecektir. ___,/ 
tün İzmirliler, bu aziz şehitlerimizin nılş, top yekOn kırılmaz imatı ve İ '" 'l- oğlu Şerif zabıtaya müracaat ederek latyada da tütün işlerinin yine ayni ka- ilave olunması, balya haline geür!lmiş 
manevi huzurlarında hürmetle eğilerek. niyle ve en samimi bir birlik ve h"i • l · yatak altında sakladığı 1700 liradan 1400 nunun çerçivest dnh:linde kat'ı bir ka- tütünlerin birinci, ikinci ve Uçilncllleri- Almanlara gôrl 
JstikW muharebelerimiziıi bütUn şehit- lii~ivle h('r zamankir.den :1iva.de bu ı>·m lirasının calındığından şikayet etmiş ve rara bağlanması için merkezlerde bir nin her balyasının ayni vasıfta bulun- _ _... 
lerinin hatıralarını hUrmeOe anarız. de Milll S"fimiz Kahraman· fn:->niiniin kimden şüphelendiğini de söylemiştir. komisyonun faaliyete geçmesi lüzumu ması, yani tamamiyle standardize olma- - BASTAftAFI l İNCi SAHİffY 

Yeni TOrk tar:.hi İzmir kapılarının etrafında çelik bir crmber h;ıJin-le totllu Zabıtaca yapılan t.ahkilcatta, otel oda- ziraat vckUlelinden vilayete bildirilmiş- sı hususlarının temini için vilAyelimiz- da~ 
önünden başlar. Yeni tarihimizi kuran bulunuvoruz. Yi.irüdürrfimliz sulh yolun- sının kilitli ve nnahtarının para sahibin- tir.. <le bir komisyon teşkil edilecektir. dir. $clıir dah!liııde ve civarlar 
büyük Gazinin büyük hatıralan önün- da hiç bir milletin vnrlığında mesai.sin- de bulunmasına ve paranın heps:nin ça- ..... .. "" ......, .., ....... < ....... -..-"'"""' ~ tecemmülcri, yilrilyilş halinde 
de hürmet ve minnetle eğilmeği bir borç de " özlimüz yoktur. lınmamnsına nnzaran iddia varit görül- Fuar tenis müsabakala• ANNELERE OG'U'J' lcr ve nakliye vasıtaları imha 
biliriz. ECER TAARRUZA mcmiş ise de tahkikata devam cdılmek- rı ne~ceıend· ,..EKRAR BASILDI veya bozguna uğratılmıştır. _h 
Buıtin insanlık, tarihin simdiye kadar UôRARSAK... ted.ir. w 1 .a · .. Rıhtımda müteaddit nntrepolaIV"' 

mislini ıörmediti bir ate, içinde en çe- Her hangi bir milletin hnk ve menfa- Kursun ,.almı~lar Pazar gi.inil ncticelenemiyerek dün Çocuk Esirgeme kurumu tarafından lunan harp malzemesi yakılmıştır• 
.,ı-, -n..1 • • a..._ı._ Bö" le b' ,. "' tekrar edilen çift erkek finali Kültür- evvelce basılan ve mevcudu kalmaınış Kırın.un garp sahili açıklarınb 
,... 5 ..... enm )'llŞIUDa-....uu. Y ır atlerlmizde f.?ÖZU buhınmasına da, bütün Karantı"nada tn0··nu caddesın" de hır' bu- k · h da kalaba'·'- b Ö ,__,, 
.a_ • ..a_ L- . .;a Miilli C!J tn- iinü par tcnıs sa asın u..r;.. ir sc- olan •Annelere ğüh kitabı yeniden man savaş tayyareleri dün Sovr··.., 
u.:V U W -.=17ua ~ OD O milletin zübdei amnline tercilman oldu- -·'· kilo ağırlığında kU'""'UnU U--1.: L-y • • k"t} } d Jı ik . --1~ ba·'--- L.!... -1-~ o lnö ü • d ı k k ,.u... • .., ~ .Uil yırcı ı esi ıuzurun a yapı ruş ve Er" bastırılmıştır. mllerine hücum ederek 6000 wP' 
--_. - sayarız. n gum an emin o ara . atiyetlr. diyebili- Muammerın· evın· den -t..:ı.ğı id.J'- olu- Loh 1 R ·r C 1. G ~ı_, _ _..w. 

L.l • • '- ..._.. ~ ma ki b b h - ..2 ~ u..ıa ner e eco çı ti, im ıro ve ot Anneler için çok kıymetli olan bu ki- ticaret gem!sinl ateşe ~eru""· .... • t • - rim , ir ~ ilf: mfusama a oeue-meylz. nan u---n ~'u Ffkri ve Şerif tutulm11 .... Fr ·r . d.. k ...:ı. f ..-
kts tallini de ymmişti. Buıün l'ıirk Yolumuz hak yoludur, bundan dönme- u.™ VOA -....- ey ç; ti ort sette azanarül\. uar tur- tap 7 kuruşluk posta pulu mukabil!nde Bundan ~ 10 bin ~ "'""' 
tuilaiae • WlJBk borcauam : l.tıldiJ ylz. Mani çıkarsa ezer öyle aşanz. ~ J[jctDE novası çift erkek birinciliğini ~lar- Kurum merkezinden arzu edenlere gön- iki nakliye gem.isi de hasara 
• ., : lıı87Gk am-m. ,.U brf. bu yolda güvenimiz; Türkün kendi ~ lif' dır. ~~~_1c~~gı:ıaaacn:ıaaaaaı:ıı:ıı::ıı::ıı::ıı:u:ıa~~·.::aı:a. ~xxaac:ıocııac:ıoooo••..,. 
-- lmwıa.. t tlryollaıwww ör- varlı~. kendi fedaklrlığı, hükiimetinin Tabanca balanda.. 
Mrldlml. _..__... 1811 wancu emsalsiz basireti. ordu ve kumanda he- Fuarda Şevki oğlu Alinin üzerinde 
Wl7'k l.i-Bwl•lii cewı•' de ~ hir yeU ve erlerimizin alemşUmuJ kudret bulunan bir tabanca, İsmetpaşa bulva
.... -..ıt et.ektir. Ve ~ bir kale- ve mükemmeliyet ve şecaati ve nihayet nnda Abidin oğlu Velid.in tabancası 
71ıL on- üifehılai tliba ftrk . He milleti etrafında sarsılmaz bir inan ve Kem.erde SalazhJar sokağında Ahmet 
....._ ~ ld wDWWiır; f-k· imanla ~~l~y~.n Milli Şefimiz Kahraman 1 oğlu Ahmet üzerinde bulunan bir ta
._ pmea ~ .... J'lll'e.... d • 1smet İnonUdur. banca zabıtaca mils3dere edilmiştir. 
98 ,_ cOz ~ ~r. Biz; dostuna dost, düşmanına fclAketl Ta. a a. ._.,. .& KAZASI 

TrrR' ' w llflkl&lhk ~ile k- olan bir milletiz sulhu sevdiğimiz kadar . ..-~~ . • 
na• .. t 'ftl •te•11 ...,_ ~- hürriyet ve istikWimizc de Aşıkız sıı1ha ~demiş kaza'?.nın Adagide nahiyesıne 
tir. Ol ' a••eaııiJ•WL MiDeti•91

• olan sevgimiz; hürriyet ıve istiklM~ ol ıuı bağlı daBal:~.~oKyUnd~i~.1~!u:; 
.. ,...,_... .. Sele ~en&. bUylik Aşkımızı asli unutturamaz. )iapn .ısma.u uzu e ~u:aa -
Y..- ...... '1 t RE ııııUDetimi& Yat;a- BUtUn dUnya bilmelidir ki hilrriyeı bancayı kurcalarken ateş aldırmış, ve 
- .. ş.e.n... ve istiklAlimize gelecek darbe nerden tabancadan çıkan kurşunla sol baldınn-

Bu nutka ath mGfreze kınnandam, gelirse gelsin, ne zaman ve ne şartla ge- dan yaralanmıştır. 
teğmen ŞOkrU B~ heyecanlı bir lirse gelsin onu, en büyük pervasızlık- KIZ KAÇIRMI$ •• 
hitabe ile mukabele et:miştir. la ve bllyük bir azimle karşılamağ3 ah- Ödemişin Adagide köyünden SUle-

Nutuklarden l!IODl'a ltr.denin etrafı.nu dettilt buna icbar edildiğim.iz gün biitün ruan oğlu İbrahim Karabudakın ayni 
yer alan bir manga -~ havaya ~.el bir _millet, süngUsüyle, sinesiyle l-ıükU- köyden Haşim Hüseyin kızı Binnaz Gi.%
at~ etmek suretiyle aziz şebitlerınllzi metin etrafında ve vatanın her sahasın- liyi, bahçe damında iken kaçırdığı şi
selamlamıştır. Bu Anda halk coşkun te- da .. fırtınalar gibi gürler, yıldırımlar gibi kayet edilm:ş, tahkikata başlanmıştır. 
zahürlerde bulunuyor , davul ve zurıı~- yagarız. SARHOSKEN 
lann iştirakiyle milll .şarkılar söyfonı- Yeni bir harp, mazisi şereflerle dolu • • 
yor ve oynanır.ordu. kahraman Türk ordusuııun tarihine dün- Eve taarruz etini$ .. 
KIŞLA ÖNUNDE yanın kaydetmediği bUyilk zafer des- Namnzgtıhta sarhoş olduğu halde Fat-
Şehitlikteki merasimden sont"a heyet tanlan yazacağına inanımız var. mruun evine taarruz ettiği zabıtaya bü-

kışlaya gelmiştir. Saat 10.15 t?. Eşrefpa- Sulh severliğimiz, harp korkusundan dµ-ilcn Süleyman oğlu Ali yakalanınış-
şa. Tepecik ve Halkapınardan olmak değil insanJığa olan Aşkımızdandır., tır. 
üzere üc koldan yürüyllşe gec:erı ve İ7- Harpten korkumuz, taarruzdan ürktü- - --------------
mirin istirdadını sembolik bir sekılde ğilmüz yoktur. yını şiddetle alkışlıyorlardı. 
temsil eden yiğit askerlerim.iz, her geç- "Orkeklik, korkaklık kitabımızda yer al ATAMIZIN HEYKEL1 öNONDE 
tikleri yerde : mayan l(lgatlardır. Türk, anasından doğ- Alayın meydanda, heykelin önünde 

_ Yaşasın Türk ordusu, varol Meh- duğundan beri barut kokusuna alı~kan- vali, komutan, mebuslar, belediye, Par: 
metçik. nidalar:yle ve şiddetli alkışlarla lığı vardır. Harp bizim ezeli sporumuz. ti ve halkevi reisleriyle millkt ve asken 
selamlanarak kışla önünde birleşmişler- dur.• erkanın yer almalarını müteakip öğret-
dır. Bu Anda Kadifckalesinden atılan GEÇtT RFSM1 men ~- Mlthat Oksancak tarafından ve-
bir topla bUtün şehir bir dakikalık ihti- Sık sık alkışlanan bu nutuktan sonra ciz bir nutuk irad edilmiş ve şiddetle 
ram vakfesine gcce.rken, askeri bando askeri k1tnlarımız geçit resmine ba51a- nlkışlanmışbr. 
İstiklal marşı çalıyor, şanlı bayrağımız mışlardır. Çok muntazam bir geçiş ya- Bundan sonra Atatürk heykeline yüz
evveıa kışlaya ve onu takiben de bükü- pan Mehmetcikler, halkın heyecanlı ve !erce çelenk konulmuş ve askert bando 
met binasına çck:liyordu. samimi ter.ahiirleriyle alkışlanmışlardır. tarafından onuncu yıl Cümhuriyet mar-

Bu ulvi manzaranın yUreklere iman. KARSIY AKADA şı çnlınnuştır. Meydanı dolduran on bin-
kalplere kuvvet veren heybeti karşısın· Saat 11,30 da İzmir vilayet ve kaza lcrcc halk da bandoya iştirak ederek 
da ~özlerden sevinç yaşlan döküldüğü idare heyetlerinden ve Karşıyaka Halk- onuncu yıl marşını söylemiştir. 
görülüyor, havadn Türk kartallarının evi mensuplariyle Karşıyaka orta ve ilk Bunu müteakip önde bando olduğu 
motör gilrüllüleri işitiliyordu. Bu me- 1 okullannın son smıf talebelerinden ve halde zafer alayı geçişe geçmiş ve halk 
sut dakika matbuat umum müdürlüğü halktan müteşekkil bir kalabalık Ata- her geçen t~külü ayn ayn alkışla-
namına filme alınırken fotoğrafçılar da türkün annt-lerinin mezarını ziyaret et- mıştır. • 
mütemadiyen resim çekiyorlardı. mişler ve ihtiramla müteaddit çelenk 9 Eylfı.l İzmir kurtuluş bayramı şen-

B. EKRF..M ORANIN NUTKU koymu~lardır. Bundan sonra lstiklaJ lik tezahürlerine gecenin geç saatlerine 

A ııkeri vazıyet 
--- --

• Hı\~TAR.\FI 1 INCt SAHİFEDE • 
de l..eningrad \ 'C Gomcldc Alman ordu-
1armm tazyikini azaltmak ve Bud)·eni 
ordusumt yardım etmek obnuı muhte
meldir. 
Almanlaruı Leninırad ve Ukrayua· 

dan kuvvet ayırarak Smoleask bölgesi
ni takviye edecekleri şimdilik ~pbell· 
dir. Almanlar burada fazla mukavemet 
brşwnda milda(aaya ~erdir- Al
manların biltün cephe üzerinde kısmen 
ve nisbeteıı zail oldukları yer banmdır. 
Sovyetler bundan istifade ederek taar
nızlannı bu tepheye tebif etmişlerdir. 

A LMANLARA GöRE 
Almanların dünkü tebliğine gel!nce : 

:.. ftrthtTr.tt RtSIN -
•••••••••••••••••••••••• 
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-- Ne dedin, kaçtılar mı? 
••• i. 

Firuz llev, d 11t1ene Penbenln Jı~alı üzere ~ 
dağana halleP .,~, eü MIU'at asalllle"""'J 

Leningradın cenubunda Neva nehri, ha- - Buradan kaçip kurtulmak senin muktedir olamıyarak yelkenleri 
kikatte bir knnaldır, Fin körfezini şi- 1 zannettiğin gibi o kadar kolaycacık ola- miyle suya indirmeğe mecbur oldl 
mal buz denizine bağlamaktadır. Alman cak bir iş mi sanki? Kaçtlğ'ımızı haber- ve kazandığı bu tam galebed~ ~ 
kıtalan bu nehri şimale doğru aşmış alan Padisah bizi yakalatmak ~ bütün bUyük bir sevince kapılan DerniP". 
olduklarına göre, Kareliden cenuba 

1 
memleketi ayağa knldırır... mo yolculuk hazırlJklanna fi!" 

doğru ilerliyen Fin kıtalnrı ile bu- O zaman yasakç:lann elinden yakamı- başlamak U7.ere karısını yalnız 
r,Unlerde t:'• 'e vermeleri çok muhte- zı nasıl kurtarırız?.. 

1 
rak odadan aynlmışb!. 

meldir. Böyle bir durum karşısında Fin- Memo ikna edici bir ifade lle: 
- 9-Jere karşı harp eden Sovyet latalarının - Bundan yana sen hiç merak etme, 

gerileri tehdit edilmiş olacaktır. dedi, minareyi çalan elbette kılıfmı da TAVŞAN KAÇIYOR, TAZnP 
KOVALIYOR Bu takdirde Sovyctlerin geriye çekil- haz.ırlar ... Ben her_,şeyi tamamiyle hazır-

mesi icap edecektir. ı !adım .. 
Ş:mdi Sovyetleri en ziyade düşündü- Sabahtan beri hep bu işi bitirmek için O gün Bayatiyi gören ve onutl 

ren şey, Fin körfezindeki donanmanın · çalısıyonım.. ği izahat üzerine Çingene ){ cı. 
tıkibctidir.. Cibaliye gittim. Orada gayet yollu, firar hazırlıklannda bulundu~ 

kuş gibi uçan kUçUk bir çckdiri satın aı. nun için Cibalide bir imalathan -...tıJ 
dım. nasip bir çekdiri dahi sabn a]dq;·~. YE.Ni .NEŞRh' A'J' 

•• • •• • ••••••• 
İSl.AM • rURK 

Bu gemi şimdi bumumurun dibindt> rcnen Firuz bey hemen Topkapıb 
şurada Samatya iskelesinde bulunuyor. na giderl'!k Dördüncü Murndın 

B b t.o b l .. k na çıkmıştı. 
en u gece para r a annı ve yu - Korkunç Padişahın her ~ 

ANSİKLOPEDİSİ te hafif, pahada ağ~r. bütün cşya~ızı görUnen ""hresinde sevgı· nedirni1~ 
18 · k ,.,+,.. B 1 •. evden kaldırıp çekdınye nakledecegım. ,.-

ınc sayısı çı m~.-. . aş ıca mun· S h af kl b b 1 k ; şllaşması Uzerine sevindi~n1 -.J 
derccatı : Hilkati fılem hakkında Kur'an ı aBba ds a da,.. eraAkedr Ynizd~ a çı 1 a=~ ferahlık Weri belirm~tl. GUllilflP'Jr:I: 

·1 i tetk'kl H' distand T"" k M ura an Oı<:ru C! c 5 oy "rü k F" b b k dedi ve ı .m ı er, ın a ur.-. o- adasına gideceğiz.. go nere ınız eye a ıp clı" 
gol ımparatoru, Fetanayı alemgırıyye - Hoş geldin bakalım ... DilJJ ~ _.., 
ve İslamda teşri usulleri, ikinci aJemgir Pembe son bir i~razda dalı~ ?ulundu: sarayda görünmedin. Bu~ün btJPo1 
ve İng:lizlerin Hindistanda yerleşmeleri - Aman kocacıgım ... C!2mı ıdaı: e~- haberler getirdin İnşallah?-· Jı1 
her bakımdan (Ulet) kelimesi. Ve saire. mek eşek kullanmak gıbı kolay bır ış - Padişahım şimdi vereceği"',;# 

Bütu.. b h'sle en salah·ıye.ttar ilun· değil... Sen dt>nizciliktcn anbma7.sm. i . . ·•t ; d -· den ..,e F'J n a ı r C:t En . d . :1 d b' . . 1 'd r o sızı mu ecssır e ccegın 
adamlarımız tarafından yazılmıştır. gın enız e: e ır gcmıyı nası 1 arc nüzdcki huzunı ihlile bais ol 

Bavrak cekme merasiminden sonra marşiyle merasim başlamış, öğretmen kadar devam edilmiş başta Milli Şefimiz 
B. Ekrem Oran kışla balkonuna ç1kmış Vedide Karadayı çok heyecaplı bir nu- İnönil olduğu halde Cilmhuriyet hilkü- :ıfJ• :ıocıoo~ı::ıcı cı cocccccı=ı:ı::ı c cıcıC)C 
ve hoparlörlerle yayılan nutkuna 9 ey- tuk söylemiş. bunu tarih öğretmeni Ta- metine ve partimize en içten gelen say- ff u'S U SAI 

edebileceksin. . . . korkoyorum .. 
Meme Pembenın bu ıli.razına cevap 1 Sultan Muradın bir kaç dakiJcl 

v~rmekte de hiç gliçlük çekmedi. dedi yüzilnil kaplıyan neşe ve ib~ .J" 
lülün yalnız İzmirin kurtulu~ tarihini nk Ziya 1 "lmnnın bizzat yazdığı ve oku- gı ve bağlılık tezahürleri yapılmış, u. 
ihtiva ebnedi~ini, Türk inkılAbmın te- duğu şiir takip etmiş, her ilcisi de çok semt semt eğlenceler, Fuarda mehtap y R kı. ·~· güneş ziyasına manız kalan sil 

mel tası olduğunu anlatmakla başlıya- alktslanmıştır. eğlenceleri ve fener alayları yapılmış- usuf ı· za 
rak ezcümle demiştir ki : OOLEDEN SONRA tır. 

c - 9 Eylülü kurlarken, Kahraman Öğleden sonraki merasime saat 15,30 Gece İunir halkevinde müsamere ve 

- Adam sen de.. Merak ettı ın şeye ları gibi birden bire dağılmıŞb··· 
bak.~ Ben bunun da kolayını buldum. Kaşlannı çatan Padişah telAfl' 

Burunsuz rl'!is adında e.ski bir kor98nı beyden sormuştu: 
hizmetim~ aldım... • . _ Ne var? Hayırdır 1nJanib1'1 

Mehmetciği anmak, ona tzmirin ebedi da başlanmıştır. Bu ande atılan topla za.. Karşıyaka halkevinde de bir konser ve- Okulu 
minnet ve şükranını arzebnek isterim. fer alayı Basmahaneden yürüyilşe geç- rilmlştir. 
On dört gUn, en çetin şerait içinde dö- m~tir. önde askert bando oldu~ halde + 
vilse dövüşe tzmire k~an afa1amızda bayrak ve filAmalar ~yan zafer alayı 9 EYL"OL VE İSTANBUL 

Bu henf yaman hır deruz kurduna hatlarda bir bozgunluk mu old11· 
benziyor... Safevilerin memleket:miz ~-' 

Göreceksin.. Bu çekdirl ile hiç zorluk den bir tecavüzde bulundultlar-' 

şanlı bayrağımızı dalgalandıran kahra- Anafartalar caddesini takiben Tilkilik, G A Z E T E L E R t 
manlanmızı tebcil ederken; sağ olanla- Arasta içi. Başdu:-ak, Kemera1tı., hilldl- lstanbuJ, 9 (Yeni Asır) - İzmirln 
ra hürmet, bu yolda hayatlarını esiryc- met ve kıFa önU yoliyle Ci.lmburiyet kurtuluş bayramı milnasebetiyle ıehri
miycrek feda eden şehitlermize de rah- meydanında Atatürk heykeli önüne git- mlz gazeteleri çerçeve içinde neşrettik-
met dilerim. miş ve meydanda kendilerine gösterilen Ierl yazılarda bugUnUn ehemmiyetini 
Vatandaşlarım! yerde mevki almqtır. Alaym her geçti- tebarUz ettirmekte, lzmirlileri ve bütün 
Büvilk ve muazzez ölümüz, Ebedi Şef ği caddelerde toplanan halk, zafer ala- Türkiyeyi tebrik etmektedirler. 

çekmeden bir kuş gibi uçup tstank!Sy her aldın" · . ,Ml 
Ana ve ilk kısımlanna yeni talebe adasınA bir kaç gün Un içinde varmış bu- Mesele· ~en ibaretse asll V" 
kaydına 8 eylül, derslere 22 eyHU lunacağn... mevilp hemen simdi bildir... --"' 
tarihinde başhyacaktır. Uzak semt- Meramın elinden bir şey kurtulmaz Firuz bey Padişahın karşıs--~ 
ler için otobUsleri vardır.. Pembe ... Emin ol, Sultan Murat bizi ele bir hürmet tavn takınarak er ... 

Battmü • Keste1H cMde91.. gecirmeğe asli muvaffak olamıynC'ak. dl· 
H 71 TELEPON • 2914 Kocasının verdii?i bu kadar katı tf>- • 

N1aa=auııın111111nuı:ıa·ı:ıı:ıı::ıac::HHaar minat Ozerine artık Pembe muhalefete 
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Bir Zamanlar Bir "''":::::= .... 
111111~·.~·~·""'" J~apolyon Vardı! 

Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 

~ENi A.SIR 

MENEMEN tCRA MEMURLOOUN-ı 
DAN ı 

Bir borç için mahcuz Menemenin S.
Di§lerinizi muhafııza etmek isterse- aalı köyü çiğit Mandallar mevkünde 

ruz. sabah ve gece yatarken B t D A prkan Ahmet aarben Celllettin tarlası 
diş suyu mahl(l}U ile dişlerinizi fırça- ıimalen Cerenllk cenuben Fatma tarla
layµuz. Akabinde gargarasını yapınız. aile mahdut 28 lira kıymeti muhamme

neli 14 dönüm tarla ile yine ~ kö
y(lnün kara toprak rnevlilinde prkan 

MENEMEN iCRA MEMURLUCUN- tarik garben Okcdarh lbrahim timalen 
DAN : _ san oilu Ali cenuben kara Mehmet tar-

8ep ·--".A.. olan (( ... a .... , A.lılıa önünde Hapol· Bir borç için mahcuz Menemenin Sa- lalariyle mahdut 60 lira kıymeti mu-
........... .pur ~ •• Ah kayU Kariye cinn Mahmut oğlu ye- hammenell ka7dan S dönüm ve hudu-
YGll BonaJHD'fa 11ef alıtirlılı glJslePllledl ri mevkiinde prkan tarik gar ben Hacı du içinde mallallen 1 O dönüm mikta-

- n - Ali. •e.rueai timalen tarik cenuben yeni nndaki tarla açık artbrma suretiyle 'Ve 

tehırli Ahmet veresesi tarlalariyle mah- peşin para ile paraya çevrilecek. Birin
~n. .Mısırdan Suriye ve Irab. suzluk doğurdu. Bu hoşnutsuzluk za- dut 800 lira kıymeti muhanımeneli kay- ,el arttmnua 1/10/941 çaqaml>a gGnü 
Ma lUyu ve Rumeliyi zaptederek, bitler arasında bile vardı ve gittikçe dan 70 n hududa kadimeai dahilinde aat 1 1 de yapalacakbr. Artbrmada ı,... 

..._lerce mevcutlu bir onlu vücuda artmak istidadını bAlzdi. 40 dönüm tarla ile yine köyün çatlak delin kıymeti mubammenenin % 7S nJ f;::Jduiu halde Vıpna yoltyle Asker arasındaki bofloutlUZluiu çı- mevkilnde ..,kan ~ oğlu vereselli bulmadtiı takdirde en çok arttuarun ta• 
~ varaca~ da heupl1JOrdU. karan, OsmlDh. İngiliz ittifakı ve bu garben paltacı t4rlaaı fllllal~~ A_dile tar- ahh&dn baki kalmak .. rtlyle IO/IO/ 

......__....,.... oawı Jçiıı cilwı tmparatodu- .ittifak sayesinde İngilterenin Osmanlı laaı cenuben ;yanaanlarlı Huaerın tarla- 941 cuma sünfi ... t 11 de Menemen 

... _ en tabii roba idil hükilmetiDe gerek para ve gerek llarp aiyle ı:nahdut 360 lir~ ~ymeü mubam- icra dairesinde icra kalınacakbr. ikinci 
~ Pastre cJılısırda Napolyon• levuunı balmnmdan bilytlk yardımlar meneli ~yda?. 20 donu~ ve hududu arttırma 80nunda artmna bedeli yiae 

.. ._iade bu _,_. baklanda fUD)arı yaptılJ haberi olmuştur. kadimeaı dalıilın.de 3o donüm tarla ve kıymeti muhammenenln % 7S nl teca
haı,_;; Hakikat, bütün Türkiyede Mısın yine ayni mevldide tarkan sahibi senet ..Uz etmedlit takdirde aa 2280 numa-
~~ adeti --s.11- üç fırkac1an Fnnmzlardan kurtarmak için 3Sker top. gar~en hacı Bekir oilu v~reseai tinıalen _,_ L ibi dbş _L lacaL 

!'tlıe~'L.-= ku ı ...,,......,.,.~ ku · --L ıer· .. _1:_: sahıbi senet cenuben tarik ile mahdut T1lll ~anun muc nce üıer~ a ~ it R.~--;; vvetll bir pl§o:aar vvetiy- lanmakta. toplanan .-er ın WUU11& SOO lir L-- tl h eli k takside ballanacak. ltl>a gayri menkul 
~;yeae hareket.e girlşilebillrdi· · · d çalışılmakta Jdi. İngilizler bu ha- • .. ,.Ule mu emmen ayden 
~ çölde il rlenıek · · çok u' kfk1a e casusları "&Dlan &Sltas!yle 20 danüm ve hududu kadimeai dalıilin- Ozerlnde hak lddlumda bulunanlann c_ sa; ~ ... 'iL ıç~ çok m - ~ pek qok ~e.:.i •' rla v_ Fransız de 50 dönilm tarla ve yine ayni mevkii- tarihi illndan 15 aün içinde enak. mG.-

• ~ mem:o:edU, ır hava~ ~erleri arasuı: '8~ idiler. de P!kan yamanlarb Hüseyin garben bltelerfyle hlrllkt~ dairemize milraca-
~ lfalktan ve apçtan mahrum olan AkU müdafilerinin muvaffakıyeti cı. sert oglu veresesi tlmalen tarik ~enuben ~tlan aksi takdırde haklan tapu slcl-
vq 1ezierde bu imd )'(lri1,0, pek ed ken diğıer taraftaA Yaf da Emine tarlaaı ile mahdut 600 lira kıy- \ayle ahit olmayan alac•lrldar payı..-
-.W ~ e ftlD er haberi de rdu cl:ı J;:: metl muhammenell kayden 20 dönüm du harlc; buakwlacaklarchr. Tapa harçı 
tHı-ı '---- --ı- ,_ ,_.._ ita çaktığı. le c1a.ıı..ıdı.o aasın Y ve hududu kadimeal dalülinde 30 d&- .. Tersi n resmi delWl•e m"-teri.J'e 

• l'Vl)'Oll ~ .. ~&., yoıa Çlıı;u- rım silratiy gu 6m ta 1 ·ı -"'- • '-""d L__ " uy 
~ askeriaba bapnd.e ~kele haber de alan d ğildi V ba Fraa- n . r a ı e ,.u.e aynı n:ıevıtıı e tar~ alt olup l.teldllerln •e dalla fazla ms18-

... n....:.:_ .- ..ı~•- imk&- Bu Y e e __ ..... Şenf oilu "emtlreal Emıne garben 0.- mak almak latiyenlerln '}(, 7 S pey ü-
111 ~ en kGçük bir ..-,,-et sızlar arumda mütble tahribat ,.---;-- man ılmalen Cayyur oğlu cenuhen aa- çe.i n 940/29 d a n~aamın ha
Ms ~~~dl.dua ---~~:k ta ve doktorlar bashıhkle mUcade ede hibl senet tarlalarlyle mahdut 5 00 lira milea dairemize ı::.caatlan Uln ola-... -= ti UU&U.mUf ı c.ı ·~ acla gtietermektıe idiler. kıymeti muhammeDell kayden 35 d&- nar. • 3684 ( 1979) ... ..ıe tebectdaltl NaJlobonu ·sam- Bağdat veya t.t.0 t...ala doinı ~- ı nüm ve hududu kadlmeal dahilinde 50 
~ hU8Ule aetlrf7oı'da. hattl bir mek delil. Akkl önUnde durmak inıkl- dönüm tarla pefin para ile ve açık art-

ı
,~ 1Mıl'l de hararet '98 humma mnm ble blmechlam l&iiDce. Napol- tmna suretiyle paraya çevrilecektir. .,..,._"90~-.ı..-~IOlllDODOl-eıll 
~ Jl'abt ha huta ft ~ordusuna ıRimta emrini vermeje Birinci arttmnaa. 1/10/941 c;&f11U'll- DR. A.f.İ FAiZ •••lfA.N 
• ...... ~ hlll çelik bir irade nrdı: mecbur bldL ba gilnG saat 1 1 de Menemen icra dal- v• 
~ "': 10l'IUl1 olmasma ralmen Na- Rica& çok W oldu; Napolıon bQa- nıatnde icTa kdmlleaktar. Arttmna be- DOÖUM VE KADIN RASTALIK-

:ı:::w z * zı:ı: 

VIY ANA SERGiSi 
21 - 28 Eylül 1941 
M°OME.sStLI K. A. M tlLLEa VE ŞERtıd 

M.iaenn Ban Galata • t stanlnd Tel 4IOIO 

Tüselı ZIPaat Ensttıa.ta VetePlneP Pcddllted 
Aalıeıel lıumann Jıayd 11e lıallal ...,...._ 

1 - Ankara yt;1twık Ziraat eo.-ltitilsU ftterlner füUltıısl ubrt kwnmı ba 
yıl sivil tam dovre}j liselerden fyi- ve pek iyi derecede mezun olan 99 oı,... 
luk imtibaıılartm '~ olmak şartiyle talebe kabul edilecektir.. fsteJda.. 
rln -~rllki şar!lan hliz olması IAarndır: 

A) Tflrktye dimburiyeU tebaasından bulunmak.. 
B) Yqa 18 - ;.2 olm&1r: (?2 dnhildir .. ) 
C) Beden teşH.kblkri ve sıhhab orduda 99 her iklimde faU hizmete mll

..ıt olmak (Dil rekaketi r.Jıtnlar abmmız..) 
D) ~91!' w hArebtl 11h'lkı kusursuz ve ~ Mllam olmü .. 
E) Ai191lnin ide htr fena hal ve şlShreti olmamak (Bunun lçla ele .ı.ta ve-

stbm ibraz eımR. ' 
2 - f.te4dılcr'.n aıUracaal !stidalanna şu ves:blan ba11amaJan lApmdJr t 
A) Nüruz c0Tt1.am ~ mUaaddak sureti.. 
8) Sıhhab hHknada ia.m ~kkUllU askeri bastsne nporu w-.. lrtlMfl .. 
C) Lltıe raeaınt'" n o~'1flluk 2'1hadetnamest .eye tncl•kh auretL. 
D) Okula ntm",_. talcdtrda n.•kert kanununun, nizam ve tallmatlan bbal 

euw hakkına W>l1üln ft keı;di!lnın noterlikten tuclildi tnahhtlt ...... 
lebe oku)cf., ıstibt etmek ~rse okulca tahakkuk ettirilecek manflan bbı
den ftl'lr" b-.1 d11 taahhnt senedine bydedillr_ 

El Ser'ah, ay'tl"ken gezen, sidikli, bnfllms w Çll'plDlnaya mtlptela oJmadl.. 
.. haldan&ı ftlllftohUn noterlikten tasdikli taahhütnamesi (Bu gibi bufahlr
lardan biri ile okula Kirme7.den ""1. maJaJ olduldan mtıdan .,.,.,1pr 
okuldan~ ve okul masrafian wl8erlne MetlJlr_, 

3) İsteldi1cr bu1uı rukfan mahallerdlld ._lkerlllı: tubelerine lltida ile ml
neaat edece1c1er ve tubeler!n - ! lnd maddede - blldirllen enab lklm1 et
tikten BOnn > nkarada yillc:sek ziraat eqstltil90 veteriner fütdtllllll A.a.t 
talebe AmfTUıtne gfllıderilet'ektir. Mflracaat mOddetl ~flffln !5 .. ~ 
dır .. Bu tarihten IOftl'll m0"3CMt kabul edilmez.. 

4) o~~ kayıt ve kabul ..-badetname derecelerine .. mtlnesaıt --· 
göred!r. ıstekli wfedf tamam olunca byrt leleri bpmmı " bbal edflenlen 
mOracaat ettikler! Mbrlik şube>Jmyle tıebllpt ppdsr. 

1-14 mt (1'111) 
~ 20 fenalı bir mıesafevi at tanda ap1 fecMtt anıcK bir defa daha. deli kıymeti muhammenenln % 7S nl LAIU Mtl'nRAsslSI 

...... ..,::::or, hafif blr ,_ekten. Rusyadmı rlcat ederken görmllştOr. balmad+ takdirde artttramn taahh&dü .::k.~he== ~=-'~ •• .a.aıtll!I Yllll!.....,Ll .. f _..,.. .a 0 , .. _. _.c,••--
,_ ...,. ~ ~ Araba n haynnlar basta Ye yaralı bakl kalmmak .. rtiyle 10/10/941 ca- _,,_.. .,.~.-ın• r·- .. .,, ti a.v~ n&A .-. --..:r.• 
tt • ~- pzaJar ft emirler elik- nakline tahsis edildi Ordunun bütün magiinü saat 1 1 de yapılacak ikinci art- No.b muayenehanesinde basta kabul OKULU MODOJU.00 fhfDEJf : 
....... ~ lllç bir zaman yorgunluk ve hareket ve --LH •• ab askerin bacaklan- brmaa IOllUllda en çok arttıran uhdesi- eclfto_ TELl!FON : 3990 

-'uk uaAlq lhal lulmacak. v EV : Gtbelnb tnaoo caddesi 1114 ObJa im .. erkek talebe bYlt ve bbulüee cLwaa .,,_ ......... IC.,c '-.. ..n ~. yoıguw - na istinat eltili için. ricat esnasında a~ ne ... icra e tartname \ (1810t ımaamelell 20 ~lül 941 akpnu bpanacakbr. Sartlan atreamelt ~ .41,et....,..., zçlat ook oldu. lfotnuts\lduk ise, bazı 10/ 9 /94 1 tarihinden itibaren açık bu- otaaann~"!JUll!H31U aıı.:r,.....ı: ~HHH doirudan doinıya •eya yazı ile obJa miiwtlan 8 9 J67J (1968) 
~._.....,_ ma de~. Y~. şid- fmlarda isym mahiyetini alır gibi oldu. lundunılmak Ozere ı,bu gayri menkullt aaaaaaaı:ıı:ıı:ıar:ıaaaııı 
~. "! anudane bir mUda!aaya ratmen * üzerinde bir bak iddia edenlerin tarihi :ı:ııııı:ııııı:ıı:ıaııııııaaııı1111ıuı:ıııı11ıııı:ınaa111111111111111111nı:ıı:ıı:ıı:ı111111111111111111 111111111111111111t111111• 

~ aptettl. Buraluda _ dalma Napol)ron,,. ordusu Yafaya varddda- lllndan ltibuen IS .Un içinde enala iAŞE 
~_tll ettlll e d•n aytUD olarak - an bitmiş bir halde idiler. Hasta- müsbiteleriyle birlikte dairemize müra-
~ lllikdarda 1ıop. menni, buut n n :m balı hastalarla dolu idi. Bir :ki caatlan akal takdirde haklan tapu sici
-~ boldu.. =~ve Ustesna olmak üzere bütün liyle sabit olmayan alacaklılar pa.·lq-

"-ht. bundan 80Dl'a vazi,et detiştl; d k m hasta bakıcılar vazifelerini bı- madan hariç bırakılacaklardır. Tapu 
o tor ve h .. k" . d ll Al• 

ı.ıııl'. oııuıı önilne meflıur cAkkb ka- rakmıt idiler~ Napolyon, yorgunluğuna .. arcı ve mutere ım vergı v_~ ~ a ıy.e 
Aba.- Çaktı ve bu blede1d mOdafiler he hr' kaklarından bi- ucretf ve ihale pul bedeli muştenYe alt 
~ lllOdafllerden çok çetııı hareket rağm~nldı me~ :.u: bs;; hastane e var- olup isteklilerin ve daha fazla malu~at 
~. rine a ve 0 k ~ ve- almak istlyenlerin % 1 ,5 pey akçesıle 
~il, §arkta ancak kola,. muuf- dı. Kapıdan 1~ =: m~ek iS- ?40~21 d~aya numar9!ım hamilen da-
ı..:;w~ beJded'lf iı;ln A.kkl tıdafl- bahlann yanına ıremıze muracaatlan ilin olunur. 
~bu b k 

1
tin 'L.A- m teciller. Napolyon: 3685 ( 1978) 

- "" are e e ll'MIU'll, a a 
~a;kaç.un,bellddeblrbç .. t -8 TMED -

,. ~ o1an ....ılı ..... 1ca1el ~ ................... ~··················· 
.e.~ha7atmda -*'Obl,etı he- j ANKARA RADYOSU i 
~&lrij!j,c=..~-~~ i a!~ONKO P&OG~1~!'-: 
~ ..... ft ıneı.ı-• ... .._. .,. , .. PaOll.. .. ..,,, 'wt ... .,..., 

MiLie itinlf etmiştir. Zaten. A\:kl 'l.33 llUzik pi. T.'5-8.00 Ajana...._. 
kadar ıddtp çıkma'9 muvaffak ri 8.00 Mlblk pi. 8.30 • 8.45 Evin .. ti.. 

Rirfnri smtf mftt~nM!I Doktor 

DemlP Ali Kamrıotla 
Qlt ................ klan .. 
BLBKnbt TEDA vtı.al 

Blrilld ...,._ 9obi1 No. SL t.iıllr 
._,. Slaıı •• .ıt:•da •"*il._ ,..._ ..._........,. ..... ..... _ lllr-. Mapolıona AkkA blell- J.Ui Propam w .......... mt aya

~~+.11 mtıkemmel oldalunu w n lZ.33 MGzik : Sn e9el'leri 12.45 Ajans 
~ iyi ellerde o1dulu gibi haberleri 13.00 lılüz!k : Muhtelif şarka-
~ manevt kuvuc'l•la .. pek çok ı.. JUi - 14.M Müzik pi. ıs.oo Pro«· ~----• 

DER·MAN 
··. :-· . . . . . . 

Airıları dindirir 
ROMATiZMA. BA$. DtS. stNtR .- BFL ain1an ile -+ak alsmhimdaa 

ileri gelan Yücut KIRIKUCI. NEZLE ve CRtP lautahlcl•n D E R M A N 
kqelerile derhal ~. icabında gGnde 1 • 3 kate al.ur, ._ ecnnede ba
lunur. 

, .. ....,,. ..... 1&111 .................. , 
........ 1 2J/9/941 

M.K.N. - DMC 
AINO 

No. -----
4174 B 
17/18 

437 000 ----
17140 76 IZM 60 " 20 ._ r..1a 50 ._ 

....... p ·-- , -~ bulundutunu blldlrdL ram ve memleket saat ayan 18.03 MUdk -------------
.... ~ Bah..ımm Din harp etmiş lle7dm Wı.. 18.25 Konwpna (Dq Pi>" IZMlll AHKAM1 $AHSIYE SUU1 ihale .a..a ı 24/9/941 
~ 61mee kwdlwl • ller aıman lltlb ... a.L.) 11.41 a.ı,. QOCUk HUKUK MAHICElılDINDEN ı --------

MICat 

°'ıalltm Mil 1m1t ..,_da: blilbL u.- Mwnlelret m8l ayan " Z6 Al« 
.__ "9a AldEI ....,., n bir a m- Aı-119 Uberled.. tul Seı'-t 11 Da- lzmirde ..ki aaartaba yeel tepecik 

42574 2914 000 47498 21 3S62 4S " 1 dea ,_. " ıt 
.......... 1: , 

-.. ilktir klb.. 11.11 lllll:lk : ş.lalar ZO.U 1bıd- 1nahall.tnla aepetıcl ~ klla 
..!!:...,_•Yolu g 1..te bir brtaJ yo pzetesL Z0.45 llUzlk: Bir halk tOr- olap terekesi mahkemece ~rk ~ 27 
iıL.,~ la; b k ft Biride gıerilm1 kUsü ~ IWmaa tOıldlsU: bulunan 21/tubat/326 tarih ve 
~ .._ lf&mek l"8me•lill için Zeyneblm-. !1.08 Zlnat takvimi w: top- t 8 7 •ra ve kea 19/maıt/J27 tarih ve 

90 
42J7J 2864 500 

., .... 
4670! '' '502 75 " ' .. fala " 20 .............. 

~ m • ı w pu tll Wır laGcum rak mah•ılleri boı 2Ll0 Müzik : 275/187 ma muwala iki ~._ta:: 28 
~ Saz eeerlerL. 11.18 ıtaa._ (Pwta 1aa- b,Jda auribJeoe tamum 288 -

AHT 
89 

423S6 
mı cat 

44559 Jt SJ42 00 " 1 .. ,..._ " 2t 
........... , + 

, 
2731 soo 

8'ı difa talHa Jfapolyoaa omuzd..ım tusu) •• ZL'5 lılUzik : RiyaseticUmhur barb'le alü lranl Abdntame alt olan~ 71 mnı ~ıt J 
~ _....: Fiı'ıalD mukaveme- bandosu.. 22.30 Memleket..._~ a2Y2~ ~o~ 11400

2 
d~nx~~~~m~SO Yllbndald ..,. IS49 ~ U- ......_. 2J ... 24/91141 de bpa1ı Dlf ~ ••dıWı:ı•. 9ab4laa it 

·• '-ıebtlııırtııdeld mavaffakı Aj babe 1erl. boınm ...-rı - ıım '- "' - ...-.ıı dn eYYellne kadar eva 9-1 Z ......ela .,ariileWUr. S.... ~ cadd..u.clekl -.. mlııl•lllludıa .-t 1 J.30 dadtr. Sı yeti, - r OOY~ . metre mllrabbamdan ibaret ve derunun- Şartnameler anılan .Umrilkten ...,.... 99rillr. hlıeldl1eda P8F. .q.w ..... sini 111.,.. beler •-="8 7UWma1an 
.... ~ • bwoJMi 11111 • kolay zafs- MOzlk ı»I. 22·55 - 23. program da bir kule q motönUz bir bostaa ita- ,,. 1ıek11f awktap~ 1.1.dlkte pe,- akeeleriaia -kht·hıw ft 2490 ..... kananda ,.azdı Teaikalan saat 12 Te b,. 
............__ ._... Mbrlerl ar?llllDllıl hnılnut- ve kıııpen".. yuyu ve bam etean havi sebze bahçesln- dar •bt mlldllrlüillne •ermeleri lblmd.. 9 19 '690 ( 1981) 

deki 120 sehim hlaael pyeua snahke- ---------------------------------------...... B E L R A M 1 T r L ka~r·~;:.e~r1= .. ~=!'!6i1oi r'OllKtt• DRAA!I' BMfKASI SAIJIKI AIAJfSDIDMf: 
_idrar y01Jan Otthabl. yeni ve eski BP!LSOOUKLOOU, idrar wtuıu. mesa- 94 t pazarte81 wGml _., 1 S te bahçeli- Bo~ Sablec•k erazbala 
- '-~ tltihabt. 9iltit w koli listltlent. böbftk nhatsıdıklartna bl'1' ler bamnda mahkeme kaleminde yapa- K~ ada ve ~ Tapa Mikdan 

amumhl 
H. M.M. 

Muhammea 
ki,Jmed 

Lira K. 
~k._ ... ı illıç BELSAMrfOL• dar. BELSAMtl'Ol kullananlar ya- lacak .a en çok arttnanm uhdeııiM kat'i Senet 

•yılı butalaklardaa çabuk kurtulurlar. BUtun eczanelerde bulwıur. ihalea icra edilecektir. Bu arttmna ne- No. 
tlcealnde aatq bedeli mezktr 120 hiaaei -----

S.tat •e,ı•: s..I Aa.. S.h~111 t....,. arlmm •• .. yeamn kıymeti olan 583 buçuk lira-~ 
........._ •kak No S am '}(, 7S tini bulmadıiı surette arttıra-

10 Tula ., 9500 13 so za w..de iki 
ldaeenln 19-

tıe bbt ------------------------..:1....-- nm ta.ahbüdG bala kalmak prtiyle •iq 
;) 1 O gün daha uzahlarak tklncl arttınna~ 
!! • 1711 1 / 19 41 tarihine mGudif cuma SU
;! i nG saat 1 S te yapalacakbr. Bu arttırm8-
~ da aahş bedeli her ne oluna olsun en 

··~ _ çok erttuamn &zerine lbaleel yapdacak-
1:3 d • m . Yalnız % iki buçuk delllllye tapu 
iı1 JI .,, teacU maaraflan mü,terlye aittir. l.t>u 
:ııı: ;. ıl satılan gayri menkulde bir alaka ve hak 
fS .8 .J. ve ilisiii olanların llln tarihinden ltiba
i D ren 1 S gün içinde vesikaları ile birlikte 
!r & = mahkemeye bildirmeleri lbımdır. Aksi !;; :S S:: taktirde haklan tapa .ıcilinde ma16m 
fi) a .. {,,) olmadıkça paylqmadan hariç bırakıla-
~ a~ ~ cakt1r. 5 J1 ..., _ llln tarihinden itibaren tartnamesi 
~ g [!~ her kese açakbr. Fazla malOmat almak 
;> .i! ~ ..,, iatlyenlerln mahkeme doayaaında mev-

~leymaaiye Yatar eöamea 11 Tarla 4S 9SOO TUrt.a U SO Badahl 
Süleymanlye Yqar eönmez 12 Tarla 45 9SOO TUıtıla 432 Budahi 

424 AyW Çapaklı tanm kredi lcOotMratlftne borelu olap ~a 'V'Bd..mde &clemedlll 'Ve yapılan tablipta rai
men yine borcunu öcleınedlği cihetle yukanla ev.alı yazalı~ pan;a tada tahallemTal kanunun llükmüne uyaun olarak 
21 trOn müddetle ac;ak arttırmaya Çllcanlnut Ye prtnameal 8/9/941 tarihinde banlramu; kapmna a111nutbr. Birlnd 
ihaleal 29/9/941 tarihine tıeaadüf eden pazarteel günG .aat on ı.ı.te l>anbmızda yaJ>ılacakttr. Pey paraat allriilen pe
yin % 7,S tur artbrma bedeli alacağımızı kartdamadıil n ya haddi )ayik. görülmediği takdirde en aon arttmınm ta
ahhüdü baki kalmak .. rtiyle artbrma on gün uzablaralr 9/10/1941 tarihıne tesadüf eden pc~mbe g(inU ayni saatte 
ihale olunacakbr. Kat't ihaleyi yaphnp yaptmnamalrta bankamız muhtar olduğu gibi kat't ihaleye kadar borçlu bo ... 
cunu tamamen ödene muamele fesih •e iptal olunacak müfteri ise pey parasını geri almaktan başka hiç bir surette 
hak iddiaunda bulunamayacaktır. Kooperatiften bqka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alAJı:adarlann bu gayri men
kuller Ozerindekl haklarını huaualyle faiz Te masrafa dair lddialanoı evrak müsbitelerlyle bhlikte 20 gGn içinde ban
kamıza blldlrmelerL akal takdirde haklan tapu sicilleriyle sabit olmadıkça aatJt bedeline ifthak ed,.mkrecekleri w 
daha fazla malilmat almak iatiymderln bankamıza müracaatlan nan olunur. '72 7 ( '984) 

I'. C. ZIR4A.1' ,.ANKA.Si C:UllE A.IA.1fSDfDAlf: 
Borv eenet No: Borçlu bml Ga,n menkulüa Hududa 

Meftil Me.aha i 
i :!: ~ cut şartname ile tapu kaytlannı ""' tak

,., * tiri kıymet zabıt varakaamı tetkik ede-
1 ıııs- bıllr. Ura K. 

~ !li ~ Talip olanlana "' 1 buçuk pey ak- - -

M.M. 

Muhammea 
Kıymeti 

Ura K. 

ı:; !.ti~ çealyle 941 /2 dosya numaraaiyle mah- 872 59 il 5 
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SİY ASİ VAZİYET 

lıı2'ilizler Afri-
kada taarrı·
za mı l: azır
lanı yorlar? 

---0--

İnqjJiz taarruzu muuaf • 
fart olursa Vişi müstem
lekelerinin de temizlen
mesi muhtemel • Rusya-

daJd muharebeler •• 
Radyo gazetesine göre dünya efkarı 

umumiyesinin dikkat ve alakası Lenin
grad muharebesi üzerine toplanmış bu
lunmak tadır. Almanların evvelki ak
şamki fevkalade bir tabliğindc Lenin
grad muhasarasının tam bir çenbcr ha
linde çevrilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Almanlar Leningrada 35 kilometre 
bir mesafede bulunan Şlusenburg şeh
rini 1şgal etmişlerdir. Bu hale göre La
doga gölünden gelen yolu kesmişlerdir. 
Finler de Kareliyi işgalleri altında bu
lundurduklarından Leningrad ihata edil. 
m:ştir. 

Ruslar bu vaziyeti teyit etmiyorlar; 
lngilizler de buna inanmamaktadırlar. 
İngilizlerce Leningradın büyük bir teh
like altında olduğunu takdir edilmekle 
beraber ihata edilmiş olsa bile Lenin
grad fevkalade tahkim edilmiştir. Ode
ııa bile bir aydanberi muhasara alımda 
olduğu halde düşmemiştir. 

Diğer taraftan Ruslar orta cephede, 
Smolensk mıntakasında büyük bir zıı
fcr kazandıklarını bildiriyorlar. Jddia
lanna göre Sovyetler Smolenskın mu
kabil taarruzunda bir çok Alman tü
menlerini imha etmişlerdir. Almanlar, 
bu noktada sükiıtu muhafaza etmt-kte
dirler. 

1NC1UZ CAZETELERtNiN 
TALEPLERJ 
Askeri harekatın en büyük bir saf

haya girdiği bu sırada İngiliz gazeteleri 
Sovyetle.re yardım hususunda hükümeti 
sıkıştınyorlar. Yardımın aradan üç ay 
geçtiği halde geç kalmasını tenkit edi
yorlar ve Almanyanm Sovyet Rusyada 
meşgul olduğu bu sırada tngilterenin 
baıka bir cephe kurmasını istiyorlar. Bu 
cephe, bazı lngiliz gazetelerine göre şi
mali Afrika cephesidir. Zaten İngiliz
lerin bu cephede ıon zamanlarda bazı 
faaliyetleri görülmÜ§tÜr. İngilizler İtal
yanın Afrika İmpaartorluğunu tazyik 
etmişler, Suriyeyi iıgale muvaffak ol
mll§lar ve Irak İ§İni bitinnişlerdir. Mı
sırın ve Süveyıin müdaf-11 için topla
nan yanm milyon askerle İngilizler bu
gÜnkÜ prtlar altında timali Afrikaya 
taarruz edebilirler. İngilizler bu tamız
da muvaffak olur ve Trablusu alırlarsa 
orada duramıyacaklar ve Vişi müstem
lekeleriyle alakadar olacaklardır. 

JNGIL TERE - VJŞI 
Vişi ile lngiltere arasındaki gerginlik 

te böyle bir ihtimali akla getiriyor; İn
giltere Vişiye karşı her zamankinden 
sert bir vaziyet almıştır. Vişi gazeteleri 
de lngiltere aleyhinde neşriyat yapmak
tadır. 

Sovyetlerin harbe iştiraklerinden son
ra Fransada komünist faaliyetlerinin art
tığı bir hakikattir; komünistler gİ7]i neıı
riyat ve propaganda ile Vişi hükümetini 
gözden düşürmeğe çalışmaktadırlar; 
bazı Alman askelrerinin katli suretiyle 
taarruzlar da yapmaktadırlar. Gerek 
meşgul ve gerek gayri meşgul Fransa
da bu hususta ciddi tedbirler alınmış 
ve ağır cezalar tertip edilmiştir. 

Fransız gazeteleri bu hareketlerden 
Sovyetler kadar lngiltereyi de mesul 
tutmaktadırlar. lngiltere ile Vişinin ara
sı hiç bir zaman bu kadar açılmamış
tır. 

-------
Buz denizınde bir ada 

işgal olundu 
- BASTARAFI 1 İNCi SAJliFEDE • 

Britanya ve Norveç askerlerinden mii
fo.şekkildir. 
İNGiI.iZ RESI\Ji TEBLiGi 
Londra, 9 (A.A) - İngiliz ·harbiye 

nezaretinin tebliği : Bu son günlerde şi
mal buz rnıntakasına muhtelif maksat
larla askeri kuvvetler sevki kararlaştı
rılmıştır. Kanada kwnandanlığinın em
ri altında Kanada, Britanya, Norveç as
kerlcrindc.>n müteşekkil kuvvetler Şpiç
berk adasına çıkarılmıştır. Bu hareke
tin başlıca hedefi Spiçbcrkin zengin kö
mür madenlerinin düşman tarafından 
harp gayclerinde kullanılmasına mfuıi 
olmaktı. Bundan evvel şimali Norveç 
halkı bu madenlerden istifacfe ediyordu. 
Bilahare düşmanın buradaki bütün kö
mür ımıclenlerine vaziyet etınek istedi
~i anlaşıldıl;ından bu menba Almanlara 
kapotılmıştır. 

Spi<:berk işgalinin diğer bir neticesi 
olarak hir çok Norveçliler aileleriyle 
birlikte. İngiltereye gel~lerd!r. Bunlar 
müttefiklerin harp gayretine iştirak 
edecek. muhtelif fabrikalarda ve Norveç 
lılo und,ı calışacnklardır . . 

---- ---
İ ~aiyan denizaltısı 

mahmuzlanıp 
"'taiırılmamı$ .. 

Hcrlın, 9 (A.A) - İngiliz Hermiyon 
kru\"azorünün b!ı· İtalyan denizaltısını 
Akdenizde mahmuzlıyarak batırdığı 
hal~kındn Royter ajansı tarnfından vuku 
bulan iddia sali\hiyetli Alman ve İtal
' rın mahfillerinde uydumıa sayılıyor .. 
Y :mı lan tnhkikata göre hiç bir İtalyan 
dt:nizaltısı mahmuzlanmış veya batırıl
mı"" dci!ıldir. Eğer İngiliz kruvazörü bir 
denizaltıyı hak!katen mahmuzlamışsa 
hu bir f ngiliz deni7.altısı olacaktır. 

YENi ASJR lO EYLÜL CARSAM A 1~ 
Alman haberleri 

Şlusenhur2 

zaptedildi 

Rus mukabil taarruz. 
ları pü$kürtüldü, 
Gomel Almanlarda 

--0-

LENINGRAD TAM ÇEMBER 
iÇiNE ALINOI 

Berlin. 9 (A.A) - Alman tebliği: 
Alman ordusunun şark cephesindeki fır
kaları savaş tayyarelerinin mü1c.emmel 
yardımlariyle Leningradın şarkında ge
niş bir cephede Neva nehrine varmış
lardır. Ladoga sahilindeki Şlusenburg 
şehri bir piyade alayı tarafından hücum
la zapt edilimiştir. Leningrad Alman
lar ve Finler tarafından tam bir çenber 
içine alınmıştır. Bu şehrin me111leket da
hili ile münakalatı kesilmiştir. Hava 
kuvvetlerimiz Leningrad esliha ve iaşe 
fabrikalarını bobardıman etmişlerdir. 
Moskovaya da gece akınları yapılmış

tır. 

RUS MUKABiL TAARRUZLARI 
Berlin, 9 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: Rus cephesinin muhtelif 
noktnlannda bolscvik1erin mühim kuv
vetlerle yaptıkları mukabil taarruzlar 
düşmanın ağır zayiatiyle püskiirtülmüş
tür. 

GOMEL KiMDE? 
Gomelde Ruslar Alman terakkisine 

ellerindeki bütün vasıtalarla mani ôl
mağa çalışıyorlar ve fakat muvaffak 
olamıyorlar. Gomel şehri Londranın id
dialım hilufına olarak Alman kuvvetle
ri tarafından sım sıkı tutulmaktadır. 

-------
SON HAVA HÜCUMLARI 

Algıanyava ve 
lnf iltereve mü
teaddit baskın

lar ,,apıldı 

Süve~ste ı gemi llatırıl· 
dı, IJ!ri de hasara 

uğratıldı •• 
Londra, 9 (A.A) - İngiliz hava kuv-

vetleri şarki Almanyada bir çok askE."I'i 
hedefler üzerine bombalar atmışlardır. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 9 (A.A) - Dun gece İngiliz 

bombardıman tayyareleri Almanyanın 
garbında ve merkezinde bazı şehirler 
üzerinde uçarak bilhnssa Kamel mınta
kasına bombalar atmışlardır. Sivil halk 
arasında bazı zayiat olmuştur. 

NORVEÇE YAPILAN HÜCUM 
Berlin~ 9 (A.A) - D. N. B: 8 Eylülde 

öğle üzeri dört motorlu iiç İngiliz tayya
resi Norveç sahil mmtakasına hücum 
ederek büyük bir irtifadan bir kaç infi
Hik bombası atmıstır. tki Norveçli öl
müştür. 

ALMAN HÜCUMLARI 
Berlin, 9 (A.A) - Alman Savaş tay

yareleri 8 Eyliil gecesi tn(!'iltere ve 1s
koçyanın bUtün şark sahilinde Britanya 
limanlarına taarruzda bulunmuşlardır. 
Hanber, Tnyn nehirlerinin mensabında 
bulunan Morga ve Zam~kata ağır çapta 
bomb;ılarla hücum edilmiştir. Tavmi!; 
haliclnin methalinde müessir hücumlar 
yapılmıştır. Liman tesisat:nda büyük 
yangınlnr cıkmış ve şiddelli infilaklar 
olmuştur. Bundan baska bir çok İngiliz 
hava meydanlarına da muvn{fak•yetlc 
taarruz edilmiştir. 

Hangar ve sığınaklara isabetler olmuş, 
yangınlar çıkmıştır. 
Diğer bazı Savaş tayyareleri 1skoçya 

sahilleri açıklarında (5000) tonluk bir 
ticaret gemisi ve Kriyarmuth önünde 
de kafire içinde giden altı ilfı sekiz bin 
tonluk iki ticaret ~cmisi batırmıştır. 
Her iki gemiye de tam isabetler olmuş, 
ikiside derhal batmıştır. 

tNGU.JZ TEBLWt 
Londra, 9 (A.A) - İngiliz hava ve 

dahili emniyet nezaretinin tebliği: 
Pek az düşmnn tayyaresi tngi!terenin 

şark ve cenubu şarki mıntakalan i.ize
rinde münferit uçu~lar yapmışlardır. 
Bir düşman tayyaresi tahrio edilmiştir. 
Hasar ve insanca zayiat azdır. 

ALMAN RESMi TEBLt~1 
Berlin, 9 (A.A) - Alman tebliği: 
At1antik denizinin şimalinde hava ve 

deniz kuvvetlerimiz cem'an 21 400 toni
IUto hacminde diic;manın 4 ticaret vapu
runu batırmışlardır. 

8 - 9 Eylülde İngiltere üzerinde faali
yette bulunan hava kuvvetlerimiz York
ta askeri tesisatı Grisyarmut limanını 
bombalamışlardır. 

Alman Savaş tayyareleri çok muvaf. 
fokıyetli bir hücumlan c.c;nasında Sü
veyşte dii~manın 7 bin tonluk bir sahnıç 
gemisini tahrip etmi<;ler ve beş biiyük 
ticar<'t gemisini ciddi ha.c;::ıra uf.rratmıs
lardır. 

9. Çörçilln beganatı 

"Artık mukad
deratımıza ha
kim, ruhlarımı-

za sahibiz'' 
-<>--

İngiliz ba$ve1ıili Jıaran· 
lılı günlerin geçtiğini, 

mihverin deniz zayiatı 
daha çolı olduğunu, 

irandalıi milıvercllerin 
alınacağını sö~ledi-

Londra, 9 (A.A) - İngiliz Bnşvckili 
Çörçil bugü.ı;ı açılan Avam Kamarasın
da harp vnziyeti hakkında uzun bir nu
tuk söylemiş, Atlc.ntik boğuşmasından, 
B. Ruzveltle yaptığı mtılfıkattan ve se
kiz maddelik deklnrasyondan, tayyare 
harbinden, Rusyaya yardımdan bahsey
lemiştir. 

DENJZLERDE GAL1BtYET 
Çörçil. ezcümle şunları söylemiştir: 
c - Temmuz ve Ağustocıda düşmanın 

batırdığı İngiliz ve müttefik tonilatosu 
mecmuu, müttefik tayyareleri ve dcni~
nltıları arafından batırılan Alman, İtal
yan gemileri tonilatosu mccmııunun 
üçte birini geçmemiştir. 19~9 ve 1940 da 
Almnn tayyareleri her gece İngiliz su
lanna maynlcr döküyorlardı. Gemileri
miz bu tehdidin büyük nisbette önüne 
~eçmişlerdir. 

RUS MUKAVEMET! 
Ruslann muhteşem muknve~eti sa

yesinde Almanlar 3 ay içinde son harbin 
her hangi senesi içindekinden çok daha 
fazla kayıp vermiş!crdir. Almanlar. şim. 
eli buz denizinden karaden!ze kadar bU
tün Rus cephesi boyunca kışın ordular 
bulundurmak mecburiyeti karşısında 
olduklarından emindirler. 

RUSYAYA YARDIM 
Rusya 15 milyon askere ve ıniihiın 

rnikdnrda ihtiyat levazıma malik olmak· 
1a beraber, Rusyanın İngiliz - Ameriknn 
yardımına ihtiyar.ı eldir. Büyük mik
tarda malzeme hula Rusyava gitmek 
üzere yoldadır. Rusnnın iviliği için le
vazım bakımından Büyük İngiliz fec'Lı
karlıklrırı vap1lmalıdır.> 

lRAN 1$1 
Cörçil İran)a müzakereden bahsetmis 

ve İranda bulunan bütün Alman ve İtnl
vanların Tahmn hükmeti tnrafından 
teslim edileceeini söylemiştir. 

DüN VEBUGüN 
Çöreil sözlerini şöyle bitirmiştir: 
« - Bir sene evvel vaziy,.timiz nevıni

dane ve bizden baska bütün diğerleri 
için vaziyet karanlıktı bugün daima di
yebiliriz ki mukadderatımızın haki.nıi ve 
ruhlarımızın sahibiyi? > 

§ ~~,,,..0--~J'"JJ""..l'"J"~.r//J"'-"..ı"'.A-J""~, 
~ ln~iltere -Fin-
paliııdi va mllna
§ ~ebatı kesildi 
B İngiliz elçisi ve mai· 1 yeti dün Helsinkiden 

1 
ayrıldı-
Helsinki, 9 (AA) - İngiltere elçi

liği erkfuıı ve elçilik mensupları bu 
§sabah (Dün sabah) trenle Finlandi
§ ya hlikümet merkezini terketmişler
S dir. 
~ıoccıac~occaaacca=aaaacaaacc 

Sov yetlere göre 
. RASTARAFI 1 fNCf SAHİFEDE • 

Moskova, 9 (A.A) - Royter muha
biri bildiriyor: Almanlar Leningradı mu
hasara ettiklerini bildiriyorlar. Bu gü
lünç bir iddiadır. 7Jra bu şehrin tecridi 
için bütün demiryolları üzerinde müna· 
kalenin kesilmiş olması icap ederdi. Hal
buki Leningrad - Moskova demiryohın
dan başka 5 O kilometre ileride bir hnt 
daha bu şehri Rusyanın diğer kısımlarına 
bağlamakadır. Lenin~rad - Mormansk 
demiryolu da mühim bir rol oynamakta
dır. Lcningradı muhasara etmek için Al
manların her taraftan şehre yakın gelme
leri lfız.ımdı. Cenubi ş:ırki ve şark cihetin 
den şehre yaklaşmış olduklarını iddia et
mek mevzuu bahis bile olamaz. Alman
ların kuvvetli tazyiki garptan ve cenubi 
garbiden gelmektedir. Almanlar tedhiş 
usulleriyle Leningrnd civarındaki köyleri 
yıldırmağa çalışmaktadırlar. Fakat bütün 
bu metodlnr Leningradın müdafaasına 
tesir edemez, onun mukavemetini sarsa
maz. 

-------
Bir haaıse daha 

• H \ .,_T ı\ R A J•'I 1 f NCf C:J\f1WtmF 
Bir mccmu:ıda neşredilen bir yazıda 

albay Hayyaomuııi endişeyi mucip ta· 
yialann yapılmasını tecseüfle karıııla
makta, hükümetin takip ettiği esas poli· 
tikayı tasvip etmekte ve pek yakın bir 
buhranı önlemek için halka diişman 
memleketlere karşı hasmane hisler bes
lemeği tavsiye eylemektedir. 

ve yaralılar vardır. Dafi toplarımızm 
ateşiyle bir düşman tayyuresi diişliriil
müştür. 

YAKIN SARKTA DA 
1NG1L1Z HÜCUMLARI VAPURLAR BATIRILMIŞ 
Dün gece düşman tayyarelCTi Alman- Berlin, 9 (A.A) - Alman tayyareleri 

yanın garp ve ceı.ubu garbi mıntakala- 7 - 8 EyJ(ıl gecesi Yakın sarkta cem'an 
rı iizcrinde uçmuşlardır. Kassele atılan 25000 tonilato hacminde düşman 1icnrı'I 
bombalardan sivil hnlk arasında ölüler, gemisi batırmışlardır. 

::a:: 

Sov yet haberleri 

Y enya istirdat 
olundu 

Almanların Odesa 
müdafaasını yarmak 

tesebbüsleri akim 
~ . 

LENINGRAO UZUN MÜDDET 
DAYANACAK 
~ 

Londra, 9 (A.A) - Tas ajansının 
Odesndan verdiği habere göre düşma
nın yaptığı taarruz akamete uğramıştır. 
29 gündenberi süren düşman taarruzu 
pÖskürtülmüş ve dü~manın seçme tü-, 
menleri imha edilmiştir. 

Muhasara altına alınan şehir zapt edi
lemez bir Sovyct kalesi olmuştur. Bu 
şehir de asla zapt edilemiyeceği söy
lenmekte ve şehirde normal hayatın, 
devam eylediği bildirilmektedir. 

Leningrad mıntakasında son derece
de şiddetli muharebeler 

0

olmaktadır. 
Faknt Almanların şehri çevirmiş ol
maktan uzak bulunduklan muhakkak
tır. 

Lcningradın uzun ve çetin mukave
mete hazıılandığına her §ey delalet et
mektedir. Bu gibi bir mukavemetin 
mümkün ~ldui:'ll da aşikardır. 

YENYA CERt ALINDI 
Moskova, 9 (AA) - Royterin mu

habiri bildiriyor: 
Sovyet kıtaları Y enyayı geri almış

lardır. Y enya etrafındaki mücadeleler
de sekiz Alman fırkasının imha edildi
ği ·düşünülürse bu şehrin geri alınması 
ikinci derecede kalır. 

---------
l~GILTEREDE BCLtUK 

Malısul yüzse
neden beri ~ö
rülmemiş dere-
ce iyi ve çok 

SON . HAe:a·~ı-J 
. -

. in önü kampında bugünkü mera&ım 

Havacı gençlik büyük 
tezahürata hazırlanıyor 

Türk bas111 mensupları İnönü kampında-
Ankara, 9 (Hususi) - Türk Hava Kanatlı gençlik yarınki bayrama 

kurumunun İnönü kampı yarın (Bu- }anmaktadır. Planörler hararetle 
gün) yapılacak kapanına törenine ha- yorlar. Türk basın mensupları bu 
Zll"lanıyor. Bu muazzam tören münase- azz.am töreni takip için sabahtan 
_betiyle yerle gök kanatlarla doludur.. burada bulunuyorlar. 
~.r~.r ....... .r.r..r ...... /..r..r.r..r..7..r.r..r~ ....... ..r..r.r.r~JCC:lı"'"AOCICICICICICIC'ıO""JJ:iOCIOOCIOIXlı!XM:Mll',... 

Y af ıa Vekilinin hasbi hali 

Vekil, vaziyeti ve yapı' 
lacak işleri anlattı 

-~-----------~------~--
Konya, 9 (A.A) - Nafia vekili ve yol siyasetimiz Uzerlnde durmuş, Y 

Konya mebusu Ali Fuat Cebesoy Hal- runız için şimdiye kadar yapılan 
kev)~ toplantısına iştirak etmiş ve yeti anlatnuş, Antalya - Konya yol 
müntchipleriyle bir konuşmada bulun- açılmasiyle Akdeniz.in orta Anado 
muştur. kara yoliyle muvasalesi temin edil 

Nafia vekili bu konuşmasında devleti- ni, Konya - Ankara yolunun da y 
mizin dahili ve harici siyasetini, sarsıl- cağını, sulama işlerinin kurutma i 
maz birliğimizi, dostluklarımıza ve itti- le beraber devam edeceğini izah 
faklarımıza sadakati anlattıktan sonra miştir. 
~JJ:rJ".r.;:r.ıı:r.r.r.ıoo=cacı~..rJ.r.-cr..r~:....:r .. .ı;:~·_.ı-~ 

Manisada üzüm sergisi 
açıldı, çok beğenildi 

Bu yıl üzümler kalite itibariyle çok yüksek. .. 
Manisa, 9 (A.A) - Manisa kurtu- da jürinin ra'Porunda bu yıl üzüm r~ 

luşunun yıldönümii o1nn 8 eylül ayni sulünün geçen yıldakine nazaran ~I 
zamanda üzüm bayramı olduğundan itib~riyle. çok yü~.sek o~uğu, ~ ~ 
dün üzüm sergisi valinin nutkiyle açıl- t~hır e~ilen 36 num~nen.ın heyeti ~ıl 
mıştır. Teşhir edilen üzümler hakkın- mıyesinın şayanı takdır hır halde b 

duğu kaydedilmiştir. ~ 
O""..rJJJ9J""J"JJA~~~J~J~IQ""/J9.r..r~JJ..1'"'~..0--J"".r~ 

Limt.n1ar için J eni bir teşkili 
projesi he zırlanıyor 

Şimdi Avrupada en faz· 
la elımelı yiyenler 

lntJiJizler .. 
Londra, 9 (A.A) - İngiliz ziraat na- İstanbul, 9 (Yeni Asır) - Limanlar t0eşkilatı hakkında lııız.ırlanmal<t.a O~ 

zırı Royter ajansı muhabirine beyana- kanun projesi yakında ik"lllal olunacaktır. Bu hususta münakalB.t vekfileti r 
tında şunları söylemiştir : temaslarda bulunmuş olan limanlar um um müdürü Ankaradan şehrimize ~ 

- Bu sene havalar iyi gitmemekle be- müştür. 
Ta her tam emniyetle söy liycbilirim ki .c;:::,..-;::::.~~<:><::><::><::><::><::><::>~~~~c:::> :><::::><::::><::::><::::><::::~><::::~.<:::::.<:::::.<:::::.<:::::..<::>,,.._, 

bu yıl aldığımız mahsulün ağırlık ye- J f h Jd t b•• f 1 • •.t 
kônJıırı son yUz yılın rekorunu teşkil 5 an 0 8 0 0 lt 5 se er.t.erJDJP 
edecek kadardır. Mahsulü toplamakta 

kadınlardan müteşekkil ekipler, mek- tahdidi haşladı 
tep talebesi, büyük yararlık göstcrmiş-
1erdir. Bu işte kullanılan İtalyan esirle- ------
ri <le me~~.n .?örün.üyorlar. H8:1"P baş- İstanbul, 9 (Yeni Asır) - Bemin sar- te olan otobüslerin seferlerine son 1" 
lıyalı bcrı Bu~ Bntany~da ekime Y~- fiyatının tahdidi ve tevziatının usule rilmesi kararJaştırılmı.ştır. Sirkeci ~ ~ 
nyan toprak nukdarı l milyon 600 . hın raptı hakkındaki karar üzerine şehri- kırköy otobUsü seferleri bugUndcn 
hektar artmıştır. Kurutma ve temizle- mizde tren vapur güzergahında işlemek- bnren lağv olunm\J§tur. 
me işleri dahn uzun müddet devam ede- .c;:::,.~~-<:>·<::->.c;;::..<::>~<::>o<::>-<::>~c::::.-~ı;;:::...~~~ .. ~.;,.:::..~~~~~c::::::.-C"'~ 

ce:~~EK TE BOL... Makineye TURK - ALMAH 
Londra, 9 (A.A) - İaşe nazın Edin- v • ı · k T. t ii • 1 rt 

burgta aşağıdaki beyanatta bulunmuş- erı ır en ıcare m1: zaıere 8 
tur: 

- Bu son sene zarfındaki yiyecek Buoon batl~dı 
stoklarımız daha evvelki on iki aydaki- lanıta bir deniz ., ~ 
ne nisbetle çok fazladır. Harbin bu ikin- 9 • • - .. .J 
ci senesinin nihayetinde ekmeği elimiz- muh~rehosı• oldu, 

1 
Ankara, 9 (A.A)- Türk ve~ 

de daha çok buluyol'\17_ A vrupada ek- ti Q heyeti murahhasaları arasında b\IJ"' · 
meği harpten evvelkine nazaran en faz- hariciye vekAletinde ticari müuıkctl' 
1a mikdnrda yiyen millet b!ili.. Londra, 9 (A.A) - Londra bahriye başlamıştır. 

nezaretinin tebliği : Manşta devriye ge-
- zen deniz kuvvC'tlerimiz dün gece kuv-

/ d · vetli bir himaye altında seyreden iki 
ran cevap. verme l iaşe gemisinden mürekkep bir vapur ka-

t-ereddüt t!di "Ôr ~lcsinlı). yolunu kesmiş ve kafileye hü-
, T cum etmiştir. tık hücum gece yarısından 

J:ogterin müiiabirino P 
re ıı manıarın Yelni!I 

• RASTARAF.J 1 iNCI, S/Udf,ImE ~ evvel yapılmış ve 3500 torJlfüoluk bir 
de !htiva ey!e!"eli~.ir. Deyli Telği-afm si- iaşe ~emisine torpil isabe~ ettirilmişti:.. ııg"'radı"ları hezı·mot , 
y~ı .mu~nne ~ore İtalyan ve Fransız Gemı muhakkak surette ag1r hasar~ _ug: 1 ll il • of 
elçılık~~~. de .aynı suret~ kapanacaktır. ramış ve belki de batmı~ır. B? bınncı Moskova, 9 (A.A) _ Roytcrin ~ tıi1' 
~ .hükumeti .Almanlar hakkında ~u~- hücumdan sonra kafileyı takıp eden kovadaki hususi muhabiri telgrafla 
lngdız tal~plerıne karşı bazı tereddutJer harp gemilerimizle düc:man refakat ge- diri . Al ani y l' d gwr.,d1l<I~ 

•• t kt d" "' yor . m ar e ıa a u .. 1'"" 
go!.!~ e ır. VERMEDi mileri arasında bir mu'barebe olmuştur. ezici hezimet \izerine cephenin nıer fr 

J..IV'U .. HENOZ CEVAP Bir düşman torpidobotunun batırılmı.ş .. . . . t4' 
Tahran, 9 (A.A) - iran kabinesi olmnsı muhtemeldir. Silahh bir düşman bölgesınde gen çekıl~.ektc devam tır' 

hala lngiliz - Sovyet notasını tetkik et- b lık . . kim t Dii .. man ka yarlar. 50 den fazla koy Sovyetler 11t' a çı gemısı ya ı ış ır. ~ - f d · ı So t ktt!l 
mektedir. Parlfunento alclSde bir içtima filesine yapılan ikinci hücumda 4000 to- ın an gerı a ınmıştn. vye i~ 
yapmış ise de diğer meselelerle meşgul nilatoluk dii!er iaşe gemisi de torpillen- Almanları fasılasız takibe devam ed t!: 
olmuştur. Parlamento bugün tekrar top- ıniştir.. Ge~de ~ddetn bir infilak ol- l~. Şimdi Y clni_a1?'~. 20. kilometfr ~ 
)anacaktır. , muş ve enkaz parçalarının havaya fırl:ı- bınde top seslerı ışıtilebılınekted "~ 

ALMAN MENFAATLERiNİ dığ~ görülmüştü~. Bu sabah yapılnn ha-, hal buradaki Sovyet ilerleyişinin gedf 
ISVEÇ KORUYACAK . . . va istikşafları esnasında bu geminin liğini gösteren muharebe sahasındıı ~ 
Stokholm, 9 (:<\.A) - ıra.nın lngılı.z- battığı anlaşılmış ve bir çok vnpur ve nedilmemiş on binlerce düşman c~ tfl' 

Sovyet kuvvetlen tarafından ışgal edıl- d' k k .... 1 .. t'" Bu hareokat ne tesadüf edilmektedir. Sovyet ;Je..ıtf' 
miş kısımlanndaki Alman menfaatlerinin ıre cdn azı .gotru muşlur. d"rt l yişini durdurmak irin Almanların s;( 
h. . . 1 h"k"' . d hd t esnasın a zayıa ımız ya nız o yara ı- ıs 1 ,.-. 
ımayesını sveç u umetı eru e e - d 'b tt' 4000 to ')Atol k · lerce sarfetme~e mecbur kP.ldık a~ ."'.J . . an ı are ır. nı a u ıasc ge- li .Altf"'~ 

mıştır. misini torpi11iyerek batıran ge~i bir retler Sovyet kumand:nlığının i ı1' 
- Norveç torpidobotudur. p15nlannı. a~amete u.gratmaktak 0~,t' Arnavutluktaki Fa$iSt Londra, 9 (A.A) - Bahriye nezare- vaffnkı~etını ~çık bu· surette ~le~ 

..,_•L-umanclanı d-A;sti tinin tebliği : Kontr amiral Vianm ku- mektedır: Naz.ıl:r. bu mınt.akayısah~ 
·~ ,..~ mandası altındaki hafif deniz kuvvetle- ~? tutab~~e~ ~11?' muharc~rı··ı 0r1" 
Roma, 9 (A.A) - Stefani ajansı- ri Munnansk cephesindeki Alın.an kıta- ~umenlerını bırbırı ardınca su yrı . .J' 

nın bildirdiğine göre general Bicondi Al 1 k 1 b J dı.Rtln r .i 
f l l · farının iaşesini temin eden Alman va- man ann ovu mm; u un ' rı1 

Yanti Arnavuth~ktaki ~şist ı_ni i.ıı ~rı k fil 1 . k b' ff k t lerde büyük mikdarda harp rrı::ılıe 
haş kumandanlıgına tayın edılmışUr. pur n e erme arşı ır m~~a a ıye: ilfıh l 
Simdiye kadar bu vazifeyi görmekte li harekat yapmışlar, bir torpıdo muhn- ve s top arunıo;tır. 
olan general Ballab1yo başka bir vazife- bi bir balıkçı gemisi ve di~er bir gemi -

11
.IJ 

ye nakledilmiştir. batırmışlardır. Temmuzda Kvikeuesc Rı•mon kıtaıa rı Od.as,• 
_____ knrşı yapılan b..ıskın esnasında donnn- J U 'JJl' ~ 

• • · maya mensup tayyareler tarafından ha- .., kftl 1 
AMERiKA SEW!'JRJ sara uğratılan hafif Alman kruvazörü d ·rman mec ur r1 
VJ İYE DÖNDV.. Bremsenin de batırıldığı zannedilmekte- • ~ 
Barselon, 9 (.A) - Amerikanın Vişi dir. Diğer bazı vapurların ?a has~ra uğ- Sto~ol~, 9 ~;\·A) - Alm9~r1 04:, 

büyük elçisi Amiral Lihi papalık nez-ıratılmış olması muhtemele' r Zayıatımız muhabırlenne gore Rumen kıtal ~n 
d:naeki Amerika bUyük elçisi Teylor ile olmamıstır. Harek8t hakkında yeni taf- sanın kuvvetli miidafans• kar<' ı•ı 
görüştükten sonra Vişiye dönmüştür. silat beklenilmektedir. mağn mecbur kalmışlıırdır 


