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Tilrkiye saatiyle 11 eylül sabahı saat 
beşte söyliyeceği nutukta Almanyadan 
Amerikan gemileri hakkındaki vaziye
tini sarahatle tayin etmesini istiyecek
tir. 

Ruzvelt Birleşik Cümhuriyetlerin de
nizlerin serbestisi prensibine sarih su
rE'tte bağlı bulunduğunu anlatacaktır. 
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A ı 1111 .-k cep\ ni• slı ' .... clir. iddia edllmlttiT. Ali Bakan tatulm111t rol ~ imtiyazını latemişttr. Bu faaliyette bu1undu1dan bilbılyordu. liz kontrollnln ftDl bh • ' .,., 
ıh • • Alma Jiın1a1ı.t:r1e ~ adliye,'e tıeaJlm eclilmlftlr. met1ele de mOzakere edlleeektlr. Subey- Bu npar orta fUktaJd tql)k ordu- etnaetılne ,..dllll ......... 
.ıı abztcld F.- ._ Nonet -~ Almanlma gare Jab' •aM-eye kaptardl u Almanlar 1Wtkmda ....ıan ~ larına .AmıeıtbMn-.. teviüzatı getir- SURIYENtN tS1"llCULlllE 
... ....._.. ı '• an da clealz ..klı- K-de IP1ik fabdb.nda 5db oi- tir: mekte 1dL DOCRU 
yatııwa utmuuaa sebep olmuttur. Bu - RASTARAn l 1Nd SABIJi'Eol!!. l Şe f tin .çak t,ablm malcba kapa- c - HiikUmetimlz Almanlan Ru. 3G 10Şt XURTARJLDI 
vaziyet lncilizlere Alınan 1qe gemi ka- ' - Sovyetlerln dıt kaleleri için btl- .., ~ kaça ia ~ eli-; .... ,.... ~·- ...... .etlneil va,ıngt.oıı, ıtt (A.A) - Deniz komfıl.. 7M .................... 
filelerine ...._ in.lan Termltdr. Ba fade noktası vazifesini g(Srea bu ıeh!r ni bptailWflU' Yaıar:im ~ en ahn-ı 'k.W "titnUfth. 1nelliz ııre 1'aa !ılDıiimet- nu Şap clenlzbıcle batm1an Amedbn ,. ..._ ..m ettls. Pelrel 
Alman nakllyab Noneç •e Fransa ana- felce ulratılnuştır. ._ · na lerl. Alman, 1aJyan, Macar ve Rumen !'°n..1...1_1_ ..n .. • "--t 'd ,..... ,. daı.... b IBlrlmt Nm _1. _-..M 
ınada olduğu sibl. bilhaua daha ıimal- Baltık memleketleri Boişevikleria IOD au,..... sefarethanelelliBln .......__. lft ka- s ,:~~uat cuma 6 ..... u 08 ını ı.....-., mu- .. - ~ıemuı ~ 
de Marmanelc Wlllabnada Alman •e baldyeleriDdeıı temizJenmiıtir. Bir basta dövtilerek patacağı zamana kadar biç bir yerle tel- d:Jı.t:Vatill~.en 36 Jdıinhı kvrtanl- =~ ~ :.....~PN-~ 
Fin kuvvetlerinin iaşe vesair lhtiyac;lan- Diler bir _. fUDlan )•Zl)Ot' : W81 Mnlll siz ve diğer vasıtalarla muhabere de bu- mı nl almalı ..,,_ oalarm meıllfa.loıa:: 
m deniz yoliyle dal.a seri 'ft ekonomik Baltıkta Hanıo adaslyle Rip k&W lzmlr memleket hut.ne.bade on gGn lunmamaJunu istemiılerdir. ı,.. hlddi- ne fnlills ....ıat1er1 ..ıt'Mlı.., 
bir tekille temine matuftur. Ayni za- &ıUndekl adalarda bulunmı K'1nllv tak enet öLm im h-..m bir hademe ta- metl bunu ela kabul etmiftir.> So fi ı5 3-~ 
manda balhk d enizinde hakimiyet be- mOskill ftZlyettedirler. nfmdaa dhGldiiiü ~ 51d&ii hakkm- Harlclye nazmnda11 .otC .. ayağa kal- O ye ere gı re b:P:- - ftldalnıbln 
nüz Rualana elinde ıbulunduiundan Al- Berlha. 10 (AA.) - D. R. B. ajaım da clmhurbet m&ddehunamlliilne ih· kan baıvekil Fruği dml,tir ki: - R•CM-" n"" , "'M SABlFEi>E - ettiil ~Sud;e:ill 
man gemi kafilelerinin Baltık denizinde WldlriJQr : llnl t6meal teşkil eden huda 'balanaJanqtur. Müddeiammnilik c- Son TAZiyetin lran hükümetinin KIŞ YAKLAŞIRKEN ,...... ı,ı;,. S • lil r , n,, 
emniyetli bir seyir yaparak Fin limanla- .Japon aemmoıen Bua ap..sıne -1- ha lammıta tahkd.ata haıJamıpr. Ceset milU ıunmuna ne kadar rancide ettlii- Lmıonld 1aşm ,Ula..,.. mfln nbe- i:: w;·•» LO ";~;...; -
nna varması bug{ln için henüz bir tehli- ~. mmrdan Çlkanlaralc otopsi :J'&pslacak. ni. bütün tranlılann kaleplerini yarala- tiyle dtlnya matbuatmda yapılan Defd: t r, rm ele d , , ... 
kedir. Buna mukabil Nomıç ..mılerini Berlla. 10 (A.A) - D. N. B. at-- 511m1a 1aaq1 eeLep1en1ea ileri pldiii dtinn bfliyonun. yata temu ederek fQDlan JiSylemlftlr • I; , ........_.. ._.._ ...._ -91*! 

takiben tiıaa1 buz denizine geçen i-.e • Mlclirlyerı 9 • 10 Q-lil anamda Al- tıetkik ohu:nkbr. Bir lkl eeaedenberi menıWcetimlzi c - Han Sa.Jet ordulumm faali- 1 
, ....- ...,... 

gemilerinin denizden gelecek bir insi- manlaT Od-. Moebn. Leainpad .,. S ._.__ _.._. Bil• harp ateşinden uzak tutmak için var yeti kadar mliı11ir bir umur deM1dir. •ı mmıliwJ ......... fil. Fn• 1 

liz taammı halinde, 'ba sahillerde safi- diier ~ tehM.IM .._ l.lc:..nJeıı ----- Z..UraM--:~ kuvvetimizle çalışbk. Fakat mubdde- R119)'81UD p ~le lmmı kaynaklan. .,_ fi 0 l, 1 taal;llll W-. 
mp gizlenebileceii yüzlerce girintileT ~ır. AJ..ncakta karakol eobimda -~~ rat b5yle lmif. Bunu da çebneie mec- b{lyilk harp ıulu-nesl mevaıttlD". Rm- -•w 1• • 
mevcuttur. Norveç ahmerlnln bu tabii IOO NCo ZAFER! O.... oila Retat. 1-kbl lbnJWnaen bunız. Hüknmet timdi atzden itimat la- ya ,.ın. mfidafaap delil. mukabll 118- C&91 l f -. fi 
tek)l ve fnsiliz denizaltı ilaJerlnba uzak- Bertin. 10 (A.A) - D. N. B. a)tm- .ıdtil -=ak de brm CaMde,,. ~~ dyor. itimat reyi nrlnenlz Yaiifesine eumlaftla bghmm ... da kadirdir.- ,..... ı 1 ' 
Lis Alman deniz aakll:ratmm daha b. • Wnbap Hanrtnla bme-da...ddı:I Cowkaan ahlrlendJkleria iddia -..-.- devam edecek. wi taktirde çekilecek- .......... h• ... 

la...l-'-1- t-.-- "-'-"- L_1_.t.. L- fiJ 500 -- -l!--'.1 '---· * ti &all ... • 1 ... 1 .-.....: ;J"UIUll yap~• m1111UU111 ~ta- -.aaııuıııu - m -- ·Bekkal lbrahlmba dGllltmıd l»ul r.> -· - • -• • 
dır. elli- Wldld,or. k .n: Meclla ek.eriyetle h ükümete itimat 'l"BIÔ WBfJdT •T .... .... ıl illa Lfs.,. 

Ala.n laaberleraa ı..na denis law- m 6ç kilo mcak talı1il edilme L1_1..a1 rey! Yermiıtir. .. ... •• Lls ... 
ntl..mbı ha deabı naldi7abna tama lanlır. a..... ..,, .... trnf 1 ... ldm,..ha...,,.. söadadlmit ,,. ga&;&aJ •• - • • • • • • • • • • 1 r ... ,.... .., 

~ta _.....,, .. welıtedln - .... Wr Mııı.a ... otiM .. Mklaada bıJdMta '"'1--.mtbr· ORTA. ŞARKTA. TAM rrtM_'T p 11 • • , • 11 1 •• .... 
~~._raı::. •n wNfaa albndald .... , ;1• ..... ._ a v.. '· ı• 0.1 • ........... Baidat. ıo (A.A) - Afgaalatmıa Oda Olml .... •-• 1mlml w - • ı ..,_ ı ·;r.._., ... 
~ ~ ...._. bvwlllal ............ t 1 1 ol- a.c.- 9lbllÜ pmay -ntlııde ta,yba ecll1en Lak aeliri apiıcWd bey.. ..... ~ola far -Me• pnn.. olaa P 1 dctla 

af> ı..w temia .. f 1ı Mıılam t 1 W ......... ~ En. balmdaa .._.. kilo yq natta Wunmuttm: tar. kJ lıf ım ~ Pl'l•-• 
.ı... Alman pml ............ brp ma- W'I 1 • .... • .. - lı'Bır ...._, izim çaldıklan iddia ...._ AB oilu - Orta prkta latlkbal hakkmda tam Bir tok t • i '••• 6ma ait • .._. ' 1 'rr ,.-... ~ 
~ .... .......atta hal• ;I r ,,. • .. r"'ııl ır ,.._ Wr lluwç " R_,._ T....- w km' ı' d ftlimin bir itimat mncuttur. lrakm lranla ticarf l:oawdl pa)anm Mwa .a. .. pik dılW .......... w ..,,,, 
.. tcılpllıc) maltrlhi71e Mr ........... - ıf::IANll8m '• ıtsulllı ._. tt. Kemal Topc;a ~1anmqlaT, -·. ' - • - " .--1'' 1 ı ı 1dç bh kıy_. WEWJI .... ...,....... el Is ' 1 S" --~ 
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Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 

' . 1 
.._. ____________ .... ______ ._. ........ ,_.,_._,.. ___________________ .._....~ 

YENi ASIR 

tZMJR BELEDiYESiNDEN: r a 
'OZOM 

1 - Mimar Kemalettin cadde.sinde 
914 sokak 953 ada 29 parsel 82 say:lh 
86 50 metre murabbaı yerde ve 904 neti 
sokak 341 nda 12 parsel 12 kapı 2 taj 

14G4 üzüm Tarım 32 50 sayılı dükkfuıların, çıkacak enkazı mU-
972 &nal Bankası 33 49 teahhide ait olmak Uı.ere yıktınlması 
948 A. R. 'Ozilmcü 29 49 ve molozlarının kaldınlması ve tesvi-
775 Alazraki 31 47 50 yesiyle duvar çekilmesi fen işleri mtı-
466 M. H. Nazlı 36 50 42 50 dürlüğündekl keşif ve şartnamesi veç-
693 P. Mihalef 30 44 hile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
447 Akseki ban. 38 50 47 50 bedeli 176 lira 75 kuruş muvakkat te-

••• 23 ••• 379 Riza ihacat 37 45 minatı 13 lira 26 kuruştur. Taliplerin 
h 351 Balcı Yerli ür. 37 49 teminatı öğleden evvel tş bankasına ya-
'lQ iyon ilıincl E ııJıiıt ltmtlrini, Osman ı ordu· 330 $ . Remzi 30 48 tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
1llnan ale acele devşirilmiş ef a tan mi!reh ep ~; ~: ~!~~~~ ~58 44 !~:!!e ~~c~:~a~u saat 16 

da 
• ff 

OlntGSJ fi sefJ i~le Jıazanwı.. 262 S. Celardin 32 40 2 - Altıok m.ahaltesi 411 nci sokak-
258 S. Süleymanoviç 40 48 ta 75 metre boyda kanalizasyon yaptı-bir- \Ta:ıifesini bırakıp giden alçaklara gösterdiklerini iUraf cbnektcdir .. Fakat 222 M. İzmir oğlu 30 44 nlması, fen işleri müdürlilğündeki ke-

Jarın ders vermek lrızımdır dedi ve hasta- general .Müranın süvarilerine, Napolyo- 207 S. Erkin 29 43 şif \•e şartnamesi veçhile açık eksiltme-
Yanına girdi, ~ hab.rlarını nun topçu kuvvet ve taktiklerine mu- 203 P. Klark 31 46 ye konulmuştur. Keşif bedeli 495 lira 

'°1'du. knvcmct edemediler. 205 A. R. Bıırki 28 47 65 kuruş muvakkat teminatı 37 lira 20 
ıı,.~Yle bir sırada vebalılarla dolu bir * 196 Remzi Güngör 31 41 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
~c girmek cesaretini gösterecek 196 IVI. j. Taranto 29 50 evvel İ§ bankn.~ma yatır.ırak makbuzla-
~ ı>ek azdır. Fakat bütUn bunlar pa- !kinci Ebukir muharebesinin alclhe- 176 j. Tarnnto Ma. 35 44 riyle ihale tarihi olan 17/9/941 Çaqam-
~bnedi; Napolyon ordusunu yeni bir tinden bahsetmezden evvel, ekser ecne- 171 Ahmet Tabak 37 50 46 ba gilnU S!Ult 16 da encilmcne müracaat-
tı.-. ket için haz.ı.rlıyamadı ve lıtanbulu bi tarihlerine istinat etmek ve dil alış- 154 Bilini Uyar 33 50 44 l.nrı. 3, 7, 11. 15 3605 (1925) 
~tnı.ek hayalinden vaı: geçerek Ka- ması dolayısiyle kullandığımız <Ycniçe- 150 Millet Pazarı 35 49 * 
"'ll'eye döndU.. ri> tabiri hakkında biraz iznhat vermek 1-!-0 İzzi ve Ali Fc~i 36 50 5l 1 - Kadifekale gazinosunda yapıla-
~ ~&J>olypn bu Ak:ka maceram. için: cİ.ş- lnzımdır. 135 öztUrk sir 31 41 cak ilô.vei inııaat yazı iolerl müdürlüğün-
..,_en bir m3kine anısına dilşen bir kum cNizamı Ccdib in n

1
lhni şekihl~e teksls 133 lsmail Iİ. Veral :u 45 deki lceeif ve tartnameai veçhiyle bir ay 

~esi. der, ve hııklıdır.. Napolyonun ve yeniçeri ocağının i gası tari ıne a- 125 P. Pacl 39 46 müddetle pazarlığa bırnkılml§br. Keşif 
~~ve cihan Jmparatorluğu hayali, Ak- dar Osmanlı hiikUmctinin harplerde 124 jiro ve şü. 33 44 bedeli 1268 lira 82 kuruı muvakkat te-

OlıUnde sukut etmiştir. kullandığı kuvvetlere ecnebiler alelit- 111 İsmail Kaptan 37 40 minatı 95 lira 2.S kuruştur. Taliplerin 
liik «Yeniçeri> derler. 100 Barki Amali 35 38 teminatı öğleden evveli bnnkasına ya-* Bu, biiyilk bir hatadır. Osmanlı hü- 115 Nihat 'Ozilmcü 20 41 50 tırarak makbuzlııriyle 24 /9 /941 den 

~ pek hoşa gibıılyecek vazi- kUmçtinin ordusunun sadece Yeniçeri- 81 1nan şirketi 29 41 25 8/ 10/941 (dahil) tarih.ine kadar haf-
)eUer Msıı olmuştu. General Deseks lerden mürekkep olmadığını her kesbi- 76 Aron Politi 38 tanın pazartesi, çarşamba ve arma gün-
~ Mısırda bir isyan bareJcetini bas- lir, ve bilhassa bu ikinci Ebukir har- G3 H. Alany:ılı 32 ~~ leri saat 16 da enciimene müracaatlan. S Yeni silAh1ar ve yeni a.skerl bindeki Osmnnlı askerlerine «Yeniçcriı GO Mehmet Kuşakçı 35 25 39 50 2 - lnönü caddesi bahribaba parkı-
~ karşısında başı bozuk hareket- adı vermek !ıiç tc doğru değildir. 5G j. Koben ~7 nm hastane tarafmdaki methalinde w 
~ ~uk bozuluyordu. Fakat İstanbul Osmnnlı hüküıneti, cYükscliş devri> 50 Ç. Alanyalı 38 25 :~ 50 satış yerinin bir sene müddetle kiraya 
~ ~ jan)an Napolyona İc.arş. hal- teş1cilatını yaratmakta bü~·ük bir funil 53 Cemal Sipnhi 38 38 50 

verilmesi, yazı işleri müdürlüğündeki 
·"'Ql bazı dini hislerini tahrike muvaffak olan cYeniçer.b ve bu meyandaki as- 50 Anadolu inkişaf 30 32 şar1tnwambesi vkelçhile birMayh müddetblc pa-
0lınuşJarm Bu ~ Nnpolyonun Mısır- kerl mllesse. .. atı - medrese sistemindeki 46 Ömer ve şU. 28 28 

'iO zar ıga ıra ı mı~tır. u ammen edeli 
~ ~U-1 -.\.. -·· idi.. Bunun inat ve muhafazakarlık gibi - 18 inci as- 2 1 lira muvakkat teminatı 1 lira 60 ku-
..,,ııı ·-,..::\.Uü ..,._ ----. kad uh f · b 8 Y. E. Bencuya 31 31 ruştur. Tııllplcrin teminatı öğleden eY-

lllevkiini ~ için b«zt nn sonuna ar m n aza ctm~, u 7 Sınfok oğullan 48 50 48 50 vel iş bankasına yatırarak makbuzlarile 
tedbirlere baş vurdu ve Suıiyede 40 mUesseselerin ıSJahına bakmadığı gibi 24 Kanhın Naci 32 32 24/9/941 den 8/10/941 (dahil) tari.-
top, 50 bayrak ve !000 den faz.la esir eskimelerine de ve lnhilAl eserleri gös- 11521 Yekt1n hine kadar haftanın puarteai. ÇAl'fıunba 
'1dı!ızu halk arasına yaydı.. ırCihanm te~cn gcrfleme~er.i."le zerre kadnr ehem- 7099 Dilnkil yekfuı ve cuma günleri saat 16 da encümene 
~ ı:ntlstahkem. mevkii olan Yaf:ayı zap- mıyct vermcmıştır. 1R620 Urnum1 yek<ln müracaatlnn. 
~lini de ilan ettiL Ve bir de zafer Garphtc, şark~~k bbu zihniUyetinin aksine No. 7 33 11 ! 4 18 22 3 75 O ( 1968) 
~u~ nı>tırdı!.. olarak :r ı:aru • 1~ yen· iğe ve tekA- No. g 36 * 
~:SU. ~da Napolyon iki noktayı halk- mUle 

1 
dogrud yürilmüştür .. :el Osmaflı No. 9 41 1 - Cnzile.r caddesi kadastro 1604 

ı.._- "e askerden pek sıkı bir surette sak- cGeri eme evri> nin en aş 1 Amfl e- No. 10 46 ada 46 parselde 37,50 metre murabba-
~kta idi • rlnden birisi de, büyük ve ancak askPrl mdııki yol fnz.laınnın bir sene müddetle 
d Sunlardan. birisi AW kalesi önün- bir bağla mevcudiyct.i idame edilen im- 1NC1R kiraya verilmesi, yazı işleri müdürlüğlin-

ki lnbhaın, ikincisi de Fransadan altı paratorluğun harici taarru:t ve dahH! 57G Filmige 17 21 deki şartruımesl veçhile 15 /9/941 pa-
~dan beri hiç bir haber almamış oldu- isyanlnrına karşı eski nskeıi zihniyet \"e 190 B. S. Alazraki J8 18 zartesi günü saat 16 ya uzatılmıştır. Mu-
6Uduı- milesseselcrle muhafaza edilememesi- IGG Yckfuı ha.mmen bedeli 25 lira muvakkat teml-
~e~ Nelson Akdeni%1n şarkım ih- dir. natı 190 kuruştur. Taliplerin teminatı 

:aı etmiş, fakat garbi ve orta Akdeni7- - B i T M E O İ - --------------- öğleden evvel iş bankasına yatırarak 
tie bir Frıınsız kayı~nın bile 1skende- .... ., ............. _................... mnkbuzlariyle tayin edilen gün ve saııt-
""""'S'e istikametine geçmesine meydnn E A f'A A AD O, U: taencümenemüracantlnn. 3751 (1989) 
"t'rneınekte idl • - ---- : 

h 1:f.er evvelden haber alınmamış ol- ay a • ~ ... !!.~.? Ü N K 2-t R O G '_l.~.~ •• :! lZMiR S1C1Lt TtCAREr MEMUR-
~~ Napolyon, bir kısım zabit ve as- LUOUNDAN: 
ttq_~n lskenderiyeye blr yUrilyüş yap- ) r ll-9-94l PERŞEMBE Tescil edilmiş olan (Türk Petrol n 
~-::na oradan cebren gemilere bl- • 7.30 Proğr::ı.m, ve memleket saat ayan. madeni yağlar Türk Anonim şirketi fz-
na .ı"":. ~nsaya dönmeğe ka~Bları- ~ 7.33 MUzik: (Pl.) 7.45 Ajans haberleri. mir şubesi) için Mustafa lnal'a veril-

'li. ~ t olacakb.. S8 8 fr ( 8.00/8.30 Milzik: (Pl.). 8.45 Evin saati. miş ~lan temsil sala~iyetinin refine m~-
~-- aPolyo~ Mısırdaki tallinin bozuldu- E 1u.•d d ""an! h l2.30 Proğram, ve memleket saat ayan. ~-eüdalır ~ey~nıu:;i:jl~ıca!eott Okanunu hu-
o:ı.~lng hıanmağa bftJladı. y IU e Ou arm U• 12.33 Müzik: Fa 1 kil 12 45 A" il> m cnne g'?rc . ~- '"f A numarasına 

n!_• °'""~ • • • hah ,, sı şar an. · ıans kayt ve tcsctl edıldlgı ilin olunur. le <uUer boJ durmıyorlardı .......... ~,.e- susıyet ve talilerı- crıeri. 13.00/13.30 Müzik: Fasıl şar- İzmir aicili ticaret memuru resmi 
liu.. ~ker toplanması devam ediyor- Eylülde cüneı cMizAn> bürcündedir. kılan.14.00 Müzik: (Pl).18.00 Proğram mübürü ve F. Tenik imzuı 
Sın nderiye &.lerlnde amiral Sidney Güneı bu bürçte ile.en, yani eylülde do- ve memleket saat nyan. 18.03 Müzik : 1 - Beyanname 
doı~~ kumandasında bir tn~iz ffiosu ğanlnnn hususiyet ve talihleri şunlardır: Radyo caz orkcstrası.18.30 Milzlk: Fasıl Toplanb yetmif b~inci 
L ~ınakta ve buna bir de Osmanlı fi- ERKEKLER . ı il"v kötülügw e sazı. 19.00 Konll§tna (Dertleşme saatı). Toplanb tarihi : 1 Eylül 941 
"'SU h.ttlmak:ta idl. Denizdeki hlkiml- · _ 'I . ı~e ve Ali K 
>'~t~ kaz.na 1d hAkiml ı· k te en- ayni dcre<:edc musıuttırler. Fakat bu 19.15 Müzik: Radyo cnz orkestrası. 19.30 H11Z1r olanlar: Bay Mehmet · unt 
~ 811.tırn a N 1 ye .;:ıe pe 1 rd bl iki ha~Ietlcrinl de gizlerler. Ekseriyetle Memleket saat nyurı, ve ajtns haberleri. Bay Mithat Recai Ögdevin 
l'&.? da gJan .. ar Jon, k~ Ç~ ~U 11 

M: selvi boylu ve fevkalilde belli olurlar. 19.45 Müzik : Yurttan sesler. 20.15 Rad- Boy lsay Simononld 
~ ~ .... bn~-1~ 1:L emderl · . n ' d 

1 Avukatlık. en fam intisap ettikleri yo ga.zetesL 20.45 Mi!zik: Kemençe ve Karar No. 92 
L. y"' .ı&LIWi5U :ıs.en e ye cıvarın a~ k D lı: 1 •- d ı ı · . . 9/6/938 tarihli ve 7758/9 No.lı 
~~ sahffien·ne Tilrkly-!len kara kuvvet- meal_ e tlr ... o :tor uzda, en z t caretın- kanunla saz eserleri. 21.00 Ziraat takvımı 

t.-o ilik d ffak 1 J Beyo~1u dördüncü noterliiinin vekiılet-,... ,.,L __ '--- h ..... --"n m""-L1'1-dil.. de ve terz ·tc e muva 0 ur ar. ve topnık mahsulleri borsası. 21.10 MU- 5.1. 
y . ,-r;,unıuWDl VA ........._ u.uılli.u.n namesiyle lzmir ıubeslni temsile Te 

1. ~ lll!tl ki 11 temmuzda Sidney Smi- KADINLAR : Zınde, sevimli olduk- zik: Knrışık şark.tar. 21.30 Konuşma miiftcrekcn imzaya mezun Sait tçel 
lll donanm~ himayesinde Ebukir koyu- lıınndan pek çok erk<-kleri kendilerine (şiir snntı). 21.45 Milzik ~ Radyo senfonik Kerim Zuvin ve· Mmtafa İnaldan, Mus

O.a 18 biu Yeniçeri _ Hakikatte ktsa bir C'czbedcrler. Fnkat çok mü külpesent orkestrası. 22.30 Memleket saat ayan, tafa inalın ehvah hazır sebebiyle ~lerin 
~ltlanda d vşüilm.iş asker _ cılaırdığı ve bvgaeı olduklrmndan kimse ile mü- ajans haberleri bmııa fiatlerl. 22.45 Mü- tennkusunıı binaen vazifesine hitam ve-

be.rı Knhirede top gibl patladı. nasebetlerini idnme edcmeiler. İnti- zik: (Pl.). 22.55/23.00 Yannki program rilmesine ve Sait lçel münferiden şube-
lıı ~e !e'.rt kanır Ve'rmek ve daha fnla zamdan ho lımmaz. mücevherat 'Ve el- ve kııpnnış. nin munmClutını tedvire ve yukanda 
)' r sUratle hareket chnek lbım geli- biseyi aevmuler. Bunlan ancak başka- geçen vekruetnnmcdekl salahiyetleri 0

l'du. Bunun için Napolyon ordusuna : lanna gösteriş yapm~k için arzu eder- yalnız olarak istimale mezun bulunma-
lb,::-. lngiUzlerlc 1ttifnk etmiş olan Os- ~=· D?ima kc~di~erini bimn~·e edecek 1 sına karar verildL 
~ı hUkümeti tskenderiyeye taarruz lyJ vasilere maliktirler. t I'" l y imza M. Ögdevi.ıı 
~l:r k üı:credlrl Bu defa imhası kolay * O t 1 ar 1 imza: Mehmet Ali Kunt 
'1d l:uvvt;tle harp edect"ğimitl sanarak İmza t. Simonovskl 
le}ı ~ttıaınak llizımdır. İskende..riyeyf Yukandaki hükümlerin eylülde do- IZMİlt MEMLEKET HASTANESi Beyoğlu dördüncü noterinden 1 K. 
t't!Jtdıt eden kuvvet, Yeniçerilerden mü- ~an bütün kadın ve erkeklere teşmil ~ DAHİLiYE MÜTEHASSISI sani 936 tarih ve 275 No. ile tıııdik edi-
~lt keptir. Yeniçeriler ise cihanın en iyi eJile!11iyeceği, muht~Jif sebeple.r yü.zün- ~ l\1UAYENEHANE : ikinci Beyler len ve Türk Petrol ve madent yağlar 

};'l'rleridir. den ınsnnlemn hususıyet ve talıhlerı tn• goknk No. 25 T. A. Ş. ne ait karar defterinin 1 06 ın-
~ akat biz elele verirsek, Yeniccrileri mrunen birbirine benzeycmiycceği unu· TELEFON 3956- cı sahifesinden müstahreç Türkçe mu-
\!lı:: ttlağJQ.p edebiliriz ve cibmıa Fransız tulmamak lazımdır ~~~ harrer aslına mütabık olduğunu tasdik 
d .. ı. ~lerinin ne demek olduğunu b\r t B. ederim. 

"<Q gösteririz!> dedi.. Beyoğlu dördüncü noteri resmi müh-

ll{,fNCt EBUK;; ~~HAREBESI l~..iCO>""./.r~-=:~ı 
di~(lpolyon, şimdiye kadar blr kaç hn- 8 

,;de gördUğUmtiz silrnt ve şiddetl" n1 aI 1 
.. "?'at ve Lnmas ... n,1• en l....ı:.end'!!i tı:e-1 Yakın zamanda im ine muv -" tcı.U 1;;a.u ~ a;.; - fak olduğumuz yerli malı olım tba. 
der· er de yanında olduğu halde tsken- Tahta kurularını mahvettiği gi-
~ Uzerine yUrUdU. bi her kumnştan hiç çıkmayan le- ı 

Sık anlı ordusu da kanı.ya kolayca keyl çıkanr aynı znmnnda her tilr· 
lar~~tıİ. ~k iş ol~rak Ebukiri ~nsız- 81 ıu ınudeni eşy:;yı parlatır üç vazi- R 
tı !'el stırdat ettiler, İskendenve ge- feyi yapan bu mayi her :vatandaşa ~ 
~erı Mannont tarafından ve 1200 as- en lüzumlu bir maddedir ziyaretçi- S 
kire eih~ildnf?a ediliyordu. Fakat ~u- rerin İş bankası pavyonu yanındaki 1 
lttj~k aç. edılen Osmanlı ~uvvetlen bu !ha pavyonundan bir şişe alıp de-
e~ikt rnUdafan kuV\oetlerme taarruzıfa g ncmcleri menfaatleri iktiznsından- R 
~iler ve bu sebeple lskC'nderiyeve § dır ~ 
~<>tı k ~ fırsatını elde ed~meden Napol- § ·DEPO ADREStl S 
~ldı] UvveUeriylc muhasıunaya mecbur 1 Ankara Anafartalar caddesi 
~a ar. No: 71/43 TL. 2017 

~h?i~:Yon mü~lş blr sıcn~a :11ğ~en İZMtR TOPTAN SATIŞ YE.Rt 
~ r yürUyiişle yeniçerı\erın uze- N Suluhan civan T-ıirk ecza deposu 
l~liıı ~ıldı.. Yine Nıipolyon, 'Veniçeri- ~ 107 (1970) 8 
~kalade bir cesaret ve maharet ~~~-XC'"~.CC::CCO 

~~·~ 
GJN REVü 

Masalar evvelden angaje edilmelidir 

~~cccccccccc:!!cfaf~.!;ccc~~~~'[~ 

Birinci sınıf miltehnssıs Doktor 
em"'r A i Kamçıoğla 
Cilt ve TeAnsilt hnstahklnn ve 
ELEKTRİK TlillA VİLERI 

Birinci HeyJer Sokaı:Tı No. 55 .. lzmir 
Elhamra Sineması nrbısnda sabatı· 
tnn akşama kndar hastalanın knbul 

'eder •• 
1'ELEFON: ;.1479 

- . •• z 

atif e 

rü ve Mithat Cemal Kuntay imzaSJ 
45 kuruşluk damga pulu ve Beyoğlu 

dördüncü noterliği resmi mühürü ve 
eylül 1941 tarih 3749 (1987) 

ZAYt 
lzmir 2 inci lise birinci sınıfından al

dığım 3 l / 7 /9 39 tarih ''e l 006 No.lu 
tastlknnmcmi zayi ettim, yenisini ala
cıığımdnn eskisinin hükmü yolttur. 

Sal.iı.hittin Erdağ 
3753 (1990) 

ali-
• t esı 

en: 
1 - Birliğimizin üzüm paçal ve hammaliye ve işletmeden şata nak

liye iıi 1941 - 42 mevsimi için açık eksiltmeye koıımuştur. 
2 - Eksiltme 1 S eylül t 941 pazartesi günü saat 16 da Birliğimiz 

merkezinde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 750 liradır. Şartnameyi görmek istiyenler 

her gün üzüm işletme Şefliğine müracaat edebilirler. 

İZ DEF'l'E A.RLIOINDAN : 
Örnek köyü eski rnuhtnn Ahmet Ö2ün Karşıyaka şubemize olan 500 lira 

96 kuruş kanzanç verglııi borcundan dolayı haciz edilen Karşıyaka Dede baoı 
ahır kuyu mevkünde lenin 250 lira kıymetinde.ki tarla ve zeytinliğin nısıf his
sesi 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Tııliplcrin 2S/9/94f perte=be günü aaat 15 te vil&yet idare keyetine mü-
re.caatlan ilAn olunur 4 11 18 2 3 3 62 7 ( 194 7). 

SARİFEJ 

fnflisnf'lar unaam mfiditPI _ n en: 
(İmt·hanıa Memur alınacnlıtır) 

- T C§ldJAtımızdaki münhal memuriyetler için müsabaka imtiharu 
yapılaca'k.br. 

2 - Bu imtihan 20/9/ 941 tarihinde lzmir inhisarlar baı müdürlüğü bi
nasında yapılacakbr. 

3 - lzınir, Aydın ve Manisa, Muğla mmtnkalnnndan talip olanlar bir 
dilek.;e ve evrakı müsbite ve bir fotoğrafla birlikte mahalli bllf 
müdürlüklere müracaat etmelidirler. 

4 - imtihana girmek ntiyenlerln a~ğıda yanlı vasıf ve tart1ıın ·haiz 
olanlan liizımdır. 

A - En az orta tahsilini bitinnlş olmak, 
B - 2 t )'1ltmdan qağı ve 30 yaşından yukan olmamak. 
C - Vrızlfe ifasına mdnl blr hali .bulunmamak, 
O - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak. 
E - Akrabasından olımyan iki znb da referaruı olarak g6atennek. 
F - Aııkerliğini yapmış olmak ya müeccl"l bulunrenk ve bilhaeaa her 

halde de son yokJamalannı nüfus cüzdanına ltayt ettinnl§ olmak. 
G - Türk olmak ve ecnebi kndmlarla evli bulunmamak, 
H - Mektebe devam eden ta\eb.!den olmamak. 
5 - Jmtihan mevzuu tJUnlardır: 
A - Hesmp ve hendese 
B - Yaza 
C - Umumi malUmat hayat bilgial. coğrafya. 
6 - imtihanda kannanlann muvaffakıyet ve tahail vaxiyetlıedne g3re 
· Baremdek.i dereceler üzerinden ücretleri lelbit edilerc:ılr. mui1c ta

,.interi yapdır. 
'1 - Tayin edı1diği mıı.hıll n vazifeyi tehcllag tarihinden itibaren oa 

gün :ıcarfuı& kabul ile vazif~ bagına gitmeyenlerin tayin ve Jmd
Mn haklan iptal ~dilir. 

8 - imtihan mahalline gelenlere hlı; bir auretle Yol murafı verilcmes. 
30 .S 11 19 3.S6S ( 1896) 

İZMtR DEF'l'ERDARl..IGI DAN : 
- Birinci Kordonda gÜmrülc ittisalinde Bıllık'hane blnasmda yapılacak 

tamirat, açık eksiltmeye konulmu~. 
2 - Muhammen keşif bedeli 1122 lira 34 ku~. 
3 - Muvakkat teminat akçesi 84 lira 18 kuruvrur. Bu teminat, ihale,.. 

müteakip kati teminata iblağ edilecektiT. 
4 - ihale 15/9/941 ı;.azartesi günü saat 15 te Milli &n1ôlt müzayede 

snlonunda icra edüecektir. 
5 - Talipler, keoifneme ve prtnameleri Milli Eml&k müdürlüğünde sr3-

rebilirler, 
6 - Mün kasaya 1 tirllk edecek olanlar Nafia müdüiliiğUnden .taca.k

lan vesaild komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 
J lJ 3496 (19JS) 

gidecek hı ymetli hediyemi~ 

-emal K. Aktaşın 
lzmirden 

Eczacı 
Kolonya ve Esansları olacaktır 

Altın ruva Dalya 
Bahar çiçeti 
Yaıemin 

Amber Göniil 
Leylalı Fulya 
Limon çiçeti 
Son hatıra 
Fulya Menelııe 

941 Kolonyası 

Depo: Hilal Eczanesi 

İzmir belediyesi ava gazı areslnden : 
S numaralı koordinasyon heyeti brariyle 11atı1 ve tevzi bııkkı münahasıran 

Etibanka verilmio olan kok kömürlerinin lzmirde ııat~ ve tevzii işi Etibank
ca idaremize tevdi ~ilmiıtir. 

Yine koordinasyon heyetinin ılcnrnriYle gerek gazhane koku Ye gerekse ao
mi kokun Alsancaktaki fabrikamızda teslim beher tonu 26 linı. SO kuruotur. 

Sayın halkımızın ihtiyaçlarım kolaylıkla temin edebilmeleri için her semtte 
müteaddit encümenince teSbit ec::lilen satış fiatlcri ŞWllardır. 

Gazhane kolcu ve .sömi kokun beher tonu 
Karşıyaka 32 Lira 00 kuruş 
Alsancakta 30 c 00 c 
Kemerde 3 a c 00 c 
Basmahanede 30 c 50 c 
Merkez - Çarvı 30 c 50 c 
ikiçeşmelik 31 < -00 c 
qrefpıı§a 32 c 00 c 
Karataş 31 c 00 < 
Karantina 31 c 00 c 
Cüzelynlı 32 c 00 < 
Elli kiloya kadar perakende satıtlar için kilosu ber semtte Üç kurtı§ elli 

santimdir. 
T esbit edilıniJ olan bu fiatlrm!an her ne suretle olursa olsun fazla para i.9-

tiyenler1e kömürlerin cvısahm b~ka maddeler knnştırrnak sure.tiyle tn~ 
edenleri en yakın belediye mmtakasına ve yahut da 1dare ve fabnkamıu bil-
dirmeleri Tica ve ilnn olunur. il 13 3726 (1986) 

BORNOVA ZEY'EİNCİLİK İ 2' SYONll MV· 
DURLU UH EN: 

1 - Zeytincilik istasyonunun arnrisi çevresinde 1920 metre uzunluğım
da tefcir hendeği 'flçı!ması kcırarlaştınlmı tır. 

2 - Şeniitl anlamak istiyenler ber gÜn istasyon müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

3 - Bedeli keşif 1116 liradır. Ek!dltmeye :iştirak edecek talipler % 7,S 
teminat akçalannı tz::nir mal sandığına yatınp makbutlan ile birlikte 15 /9 / 
94f pazartesi giin6 saat 14 te İlltaır"fonda toplanacak komisyona gelmeleri 
ili.A olunur. 29 2 6 U 1506 <1884) 



S.ANi~E 4 
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SİY ASİ VAZİYET 

Amerikan 2aze. 
teleri Alman
yaya şiddetle 
hücum ediyor 

----0-

A tıantih mıdıarebesi 
daha hazanılmadı·Mos· 
l?ova, İngiltere ve Ame· 
riı::a:va güceni31or mu1 ••• 

R dyo t'azetcc;inc göre> bay Çörçil 
nutkunda temmuz ve ağustos aylarında 
batırılan İngiliz ticaret gemileri tonajı
nın, mihver zayiatının ancak üçte biri 
derecesinde olduğunu söylemekle bcrn
ber Atlnntik harbinin kazanılmış oldu
i:runun henüz iddia edilemiyeceğini ila
ve etmi~tir. 

Almanlar, lngiliz başvekilıne göre, 
daha çok denizaltı ve menzilleri daha 
uzun tayyare kullanıyorlnr. İngilizler de 
daha ağır zayiata uğrnmnmak için daima 
uyanık bulunmak mecburiyetindedirler 
ve uyanık bulunmaktadırlar. 

B. Çörçil bir Athıntik muharebesinde 
Amerikan yardımından şllkrnnla bah
setmiş ve demiştir ki : 

- Garp yar1m kürresinin geçitlerini 
durmadan kontrol eden kuvvetli Ame
rikan doruınmasiyle ihtilafa maruz kal
mnktm korkan Almanlar Atlantik de
nizinin Amerikaya ait genlş kısımların
da sıkıntılı bir vaziyette bulunuyorlar .. 
Bu vaziyet bize yarclıın edecektir. 

ORTA ŞARKTA VAZ1YET 
İngiltere başvekili Orta şark iizerin

de etraflıca durmuş ve Irakta harekMı 
tasnif ettikten, Suriyeden Vişiyi kov
duktan sonra ve handa yerl~likten son
ra tngilterenin bu mıntakalarda vaziye
tinin pek ziyade kuvvetlendiğini bildir
miştir. 

B. Çörçile göre Alınanların Irakta mu
vaffak olmamalannın sebebi Girit mü
dafaasıdır. Almanlar Giritte 'o kadar çok 
zayiat vermişlerdir ki, Raşit Alinin mil
racaatlerine rağmen Iraka yardımda bu
lunamamışlardır. İngiltere şimdi Irak 
hilkümetiyle dostça münasebetler idame 
etmektedir. B. Çörçil lngilterenin Su
riyedc gözü olmadığ!nı telcrar etmiş ve 
Suriyeye ancak sulhtan 90ll1'3 istiklfıl 
verileceğini söylemiştir. 

!randa, Almanların entrlkalan dola
yısiyJe, vaziyetin tasfiyesi zaruri bir hal 
almıştır. 

MOSKOVA GOCENJYOR MU? 
Amerika ve tngi]terenin Rusyaya yar

dımı meselesinin Moskovada biraz iğbi
rar uyandırmağa başladığı Vişi kaynak
lanndan gelen haberlerden arılafılmak
tad ır. Bunlara göre Moskova radyosu
nun spikeri İngiliz ve Amerikalıların 
Rusya hakkında sarfettikleri güzel söz
lerle beraber biraz da maddi yar<hm 
gelmesi lUzumundan bahsetmiştir. Bil
hassa Rus sanayi bölgelerinin Almanlar 
tarafından işgalinden sonra Rusyanın 
Acil yardım ihtiyacı tebarUz ettirilmiş
tir. 

AMERtKA - ALMANYA 
MONASEBATL 
Grir adındaki Ameıikan muhribiyle 

bir Alman denizaltısı arasındaki Mdise 
yüzünden Amerika - Almanya mUnase-
betlerinln gergin bir hal aldığı sırada 
iki Amerikan gemisine daha taarruz 
edildiği Londradan bildirilmiştir. Bun
lardan Sesa vapuru Atlantik ortaların
da batınlm~. Amerikan tayfanın bü
yük kısm1 boğulmuştur. Kızıl denizde 
batırılan Siler Amerikan vapurunun da 
bir Alman tayyaresi taraf mdan batınl
clığı iddia edilmektedir. Almanlar ve 
ltalyanlar Kızıl denirln harp mmtakası 
olduğunu ve Habeş harbinin tasfiyesin
den sonra. Kızıl denizin harp mın~kası 
haıicinde kalclıinu bildlnneğe B. Ruz
veltin hakkı olmadıfım bildiriyorlar .. 
Amerikan pzeteleri ise Almanya aley
hinde, 914 harbine Ameribnm iftira
kine tekaddtlm eden gtlnlerl hatırlatan 
ıiddetli neşriyatta bulunuyorlar. 

Diln Londra radyosu orta prk ln&iJiz 
ordusunun 750 bin kltfye balil olduğu
nu ve bu orduya her giln İngiltere ve 
Ameiikadan büyilk mikdarda malzeme 
pldilbıl bildirmiştir. . ......,,.~ 
tellclPlllaf...._ 
l..ondn., 10 (AA) - Ekçenç tel

grafın Moakovadan ald.ı, lıa'bere &are 
Volga mıntakasmdalc1 Ahnanlann Si
biryaya nakli 28 aimto.ta nepedilen 
bir karaname ile kararlaetmhmt, nakil 
bqlamqtır. Bu tehdri Stalinla millf mli
dafaa komitesi idare etmektedir. 

YENi ASIR 
- !!5S 

11 EYL1JL PERSEMBE ~;; 
Rusya va" vardım İfi 

ulııeiliz ordusu 
da filen harbe 
~irmelidir" di

yorlar 
--0-

Londra, 10 (A.A) - İngiliz gazeteleri 
Sovyet Rusyaya yardım m selesi etro
fmda hararetli ne~riıatta hulumıyorlar. 
Deyli Herald gazetesi diyor ki : 

İngiltere - Rusya - Amerika konfe
ransı <'alıc:malnrına baslnrnadıkcn Sov
yetlcrc müc~ir bir ~·ardını :Y<'pılması 
ınümkiin değildir. 

Bu konferans toplnnm.ıdnn müstak
bel ihtiyaçlar hnkkında ~nrih bir fikir 
edinilcmiyeccai aşikurdır. ~uı;yadaki 
askeri vaziyet bir tek günün bile kay
b('di1m mt:'sini icap etlirtncktedir. 

D(yli Ekspres yazıyor : Tnnrruz mu
har<'be<-ine bac;ladığımız bu fınua eski 
hata1Prın tekrarına müsaade etmemeli
yiz. Her ne bahas!lla olursa olsun mil .. 
yonlarca Rus muhar!bini teçhiz etme
liyiz. Kendimiz için de icap eden mal
zemeyi bulmalıyız. Hitler ilkbahar için 
silfıhlnrını hazırlamıc;tır. Harbin akibe
tinin bu seferden sonra taayyün edece
ğine şilphe yoktur. İn iliz ic;çileri azami 
mesailcriyle harbin neticesini tayin et
melidirler. 

Niyuz .Kronikl diyor ki : Mükemmel 
teçhiz edilmiş İngiliz kıtal. rınm Rus 
mi.ittcfiklcriyle birlikte dövilşmek için 
ilerJiyeceklerini düşünmekle fazla ümi
de mi kaoılıyoruz? 

Çetin Rus mukavemetinin hiz.e tMnin 
ettiği fırsatı elden kaçırmnmalıyız. 

111 o «u 

Muazzam bl• lıalile 
Atlantifıten 9eçtL 
Londra, 1 O (A.A) - Şimdiye ka

dar Atlnntiği geçen en büyük kafileler
den biri son günlerde bir ingiliz limanı
na gelmiş ve muazzam yükünü tahliye 
ettikten eonra, hiç bir hnsnra mnruz knl
madan dağılmıştır. 

----
Spiçberk'in işgali 

~enizlerde son lngiliz 
muvaff akıuet1eri 

Akdenizde 1 nıo
törhot ve 1 du

ba batırıldı 
--0--

l~lHA EOILEN ALMAN HAFiF 
KRUVAZÖRÜNÜ EVSAFI 

Londm, 10 (A.A) -Bahriye neza
retinin tebliği: Büyük bir. ltalyan mo
torbotu orta Akdenizde dcnizaltıları
mızdan biri tarafından torpillenmiştir. 
Bingazi limanı açıkfarındn diğer bir de
nizaltımız motorla işliyen malzeme yük
lü iki dubı:ıyn hücum etmiştir. Her ikisi 
isabet almış ve hasara uğramıştır. Biri
sinin batmış olması muhtemeldir. 

Londra, 1 O (A.A) - Bahriye ne
zaretinin dünkü tebliğinde bı:ıtırıldığı 
bildirifon ve ziyııı Almanlar tarafında da 
itiraf edilen Almnn hafif kruvazörü 
Bremze saatte 23 mil ynpan ve 6 pus
luk dört toptan ba.,kn 6 tayyare dnfi 
topu ile de müsallnh bulunan 1460 ton
luk bir gemi idi. Murmansk at;ıklann
doki i ngiliz deniz faaliyetini bildiren 
tebliğ ayni zıımnnda hu kuvvetlerin 
amiral Vian tarafından idare edildii!ini 
de haber vermicıtir. Amiral ikinc:i Nar
vik harbında bilhassa temayüz etmişti. 

Wakineve 
Verilirken 
- 1 WW F!.1 

fnönü ~avaku-
rumh kampında 

l"az çalışmaiorı so .. 
na erdi 

Iran ve /ngiltere 

in~ltere anlaş

manın hemen 
sür'atle tatbi

kini istiyor 
Londrn, 10 (A.A) - B. Eden bugün 

Avam kamarasında beyanatta buluna
rak İngiliz. hükümetinin İngiliz - Sovyct 
!rnn anla~sının tatbikinde hiç bir tc
ahhür kabul etmiyeccğini açıkça söy
lemiştir. 

Bir suale cevap olarak mister Eden 
demiştir ki : 

c - İran hükümeti tarafından kabul 
edilC'Il şartlar mucibince Alman elçisi 
ile elçilik memurlarının derhal Tahnını 
terkctmesi ve clciliğin kapatılmnsı lA
zımıl ır. 

Anlagmanın bu hiikümleri İtalyan, 
Macar ve Romanya elçiliklerine de şa
mildir. lrnn hükümeti her dört elçilik
ten derhal bu emre mütaveat etmelerini 
ricn etmiştir. 
İran hükümctl bu diplomatik heyet

lerin sifre ile veya telsiz.le muhabere et
mek ğibi imtiya1Jnrdan bundan böyle 
is:tifadc etmemeleri için IBzım gelen 
emirleri de vermiştir. 

İran hükümeti, İranda bulunan Al
mnnlnrı İngiliz ve Sovyct htıkümetle
rine teslim etmek için lfızım gelen ted
birleri almaktadır.> 
İran hükümeti, Almanlan hudut ha

rici etmeğe limade bulunmadığı takdir
de mukabil tedbil' alınıp alınmıyacağı 
•maline mister Eden şu cevabı vermiş
tir : 

c - lran hükilmeti matlt1p tedbirleri 
rttihaz etmediği ta1tdirde bu tedbirleri 
bizzat biz almağı dilşünüyonız. Şahsen 
bu şekle taraftarım. Fakat istenilen ted
birlerin süratle alınması hususunda İran 
hükümeti nezdinde ııını.r ettik.> ___ ,,,.,.,., __ _ 

Y ~ni hava akınları 

in ııilizler- Sicil., 
ıyay2 ve simali . . ~ 

Afrikay& hü-
cumlar yaptılar 

Almanların mu
kabele edeee
~ine dair ala

nLet yok 

lnönü, 1 O (AA) - Hava kurumu
nun lnönü kapmında yaz çalışmalarının 
bitmesi münasebetiyle yapılan gösteri
lere öğleden eonra musavi yelken uçuşu 
tepesinde de devam edildi. Rüzgar 
pfonörlerin en güzel figurlerini gôsteıe
cek uçuş yapmalanna elverişli esiyordu. 
iri kartallar gibi kendilerini hava cere
yanlarına veren ve bu cereyanlar için
de o uçan yirmi planörün arzettlği man
zara çok cazipti. Küçük bir sahada bu 
kadar planörün saatlerce uçuou zevk ve 
heyecanla seyredildi. Aynca tayyareler
le güzel bir yüksek ahobatik hareketler 
yapıldı. Malta da Öf flava ftuıl'• 

Jnönü, lO (A.A) - TUrk hava ku- PUZUftG maruz Jıaldl .. 
Bcqlıa bir Norve~ adası rumunun İnönü kampında bu sabah sa- Kahire, 10 (A.A) - Orta c:!A ... k lngi-

• f Jund at 6 de haşbyan gösteriler saat 1 de r- · da •C'g- O U k b ~ liz hava kuvvetleri karargahının tebli-
'I - " genç havacılarımızın ço eğeniJen ve 

IA>ndra, lO (A.A) - Spiçberkin işga- alkışlanan spor hareketleriyle sona erdi. b'İ : Ağır İngiliz bomba tayyareleri 7-8 
1i Knnada Jotalannın bir seneden fazla Yüzlerce bakır renkli vücut iki saat fa- eylUl gecesi Paleımo limanını, limanda
bir zamandan beri İngiltere haricinde ıulnsız koştular atladılar, sıçradılar, yu- ki gemileri muvaffakıyetle bombalamış
yaptıkları ilk harekettir. Şimal kutbun- varlandılar, d?~üş~!er, takl~ attı~~r, lar ve limandaki hangarlara, doklara 
dan 1200 kilometre mesafede olan Spiç- alev cenberlerının ıçınden geçtıler. Turk başlıca nhtımlara ve temizleme havuz
berke hareket stiratle yapılmıştır. Mer- hava k~rumunun yetiotir~iği havacı lanna bir çok bombalar isabet etmiş, 
L • İ ·ıt d ,_ 1 No ~ hu"ku" gençlerm kuşlar kadar çevık uçuota ve infilAklar olmuş, yangınlar çıkmıştır .. 
.ezı ngı ere e 11u unan rv~:s - .. 1 1 d i ı Yangınlar 30 kilometre mesafeden gö-ü ·hr lfuıın tasvi + ..... ;.,ti Hiç paraşut at ayıg arın a uıta ve eıs z o -
~e A~ aç ~ ı 

1 
P ew•""' ~ an malarının sırrı bu hareketler görüldük- zilküyordu. Şimal nhtımına itfaiye mer-

ır man arruzu o mam.ış ve m - ten sonra daha iyj anlaşılıyordu. MeTa- kezinin yanına bir bomba düşmüş ve 
ların ~?ka~eleye !.eşe?büs edecekleri sim gençlerin hep bir ağızdan söyledil- enkazı çok yüksekliklere fırlamıştır .. 
veya muttefık kıtalarm ihraç hareketle- leri havacılık marıiyle bitti. Yurdun en Burada da yangınlar çıkml§tır. Tayya
rinden haberdar olduklarını gösteren hiç uzak köşelerinden kalkıp kanat aşkiyle relerimiz avdetle bir sahil muhafaza ka
bir alamet görülmemiştir. Kanadalıiar a7 iz bir iden!e kendilerini bağhımı' olan rakolunu ve Liknta istasyonunu miı
karaya çıktıktan Sllnra Norveç ve Rus yüzlerce genç, ey Türk genci kanatlan ralyöz ateşine tutmu{!lardır. 
~ehrinde kalmışlardır. Umumi karargah havalarda dalgalan çünkü bak hiç Sirakilzada bahriye tayyarelerimizin 
bir Rus şehrinde kurulmuştur. Halk Ka- durmadan kanatlanıyor cihan diye hay- 10 - 11 ağustos gecesi torpilledı1<leri ti
nada askerlerine teveccüh göstermiştir. kıran bütün yürekler milli havacılğım1- carct gemisinin burnu şimdi suya bnt

İhrac hareketi hnz.ırlıklannın nasıl zın yannına iman ederek çarpıyordu. ınışlır. 
yapıldığını anlatan bir Kanadalı muhar- Misafirler T~rk h.~va k~rumunun bu gü- İngiliz tayyareleri Deme ve Kapuz
rire göre müttefik askerler ancak şimal zcl ve ~ereflı muessesınden aynlırken zoya bir akın yapm~lardır. Bardiya da 
buz denizi mıntakasına girdikten sonra çok zengin ve kuvvetli intibalar taşıyor- cenub1 Afrika tayyareleri tarafından 
nereye gittiklerini kumandanlarından lardı. bombalanmıştır. 
öğrenmişlerdir. Filotilla Spiçberke va- -.- Bütün bu hareketlerden t~yynreleri-
rmca tayyareler keşif hareketi yaparak f ıam lramQrası"da miz zayiatsız dönmU:tilr. 
müttefik kuvvetlerin bir mukavemetle ~ " &:. ıı Kahire, 10 (A.A) - Orta şark tngi-
karfılqıp karşrla§mıyacağını anlamak ,.ŞÇl• mel..usfardan AToe/ tiz hava kuvvetleri tebliği : 

ka ihkA k . • r J Yf l Hava bombardıman tayyareleri 8/9 
istemişlerdir. Bir ç ist' m as en eylül gecesi Korent 'kanalını bombala-
Norveçteki Almanlarıa irtibat tesis eden Baker'ı·n tehlifi 
iki tekiz istasyonunu işgal etmişlerdir. mışlardır. 
Bundan sonra bir subayın kumandasın- Londra, 1 O (A.A) - Bugün avam Her iki sahilde de tam isabetler oldu-
daki kuvvetler bir Rus şehrinde karaya kamarassnda iKi mebuslardan Noel Ba- Q:u görülmüştür. Çok büyük hasar oldu
çılmııflludır. Subay belediye reisiyle te- ker Frannz timali Afri.lcasına petrol ~u sanılmaktadır. 
mu ettikten llOJll'a halk kıtaJan pbrin aevkiyatuun durdurulmasa. Dakann ve Ayni gece beş tayyare meydanına da 
merkezine gideJ"ken se1lm1amıtlardır diier garbi Afrika lµnanlannın Alman- hücum edilınlftlr. 

Mu k le ...ıı_ .. ,_ .ı-1 __ _:1.~ lar taralmdan ifpllne karp en iyi bir TuYarelerimlz Derne - Tobruk yolu 
Ur 28 ere r :.~ueo •-~ tedbir tetkll edeceii fikrini müdafaa tızerinde motörlU dUşman nakliye vam-

2oo ı..t ... kara kmlftlr Bir l88t son- etmit ve bir)qik Amerika nezdinde bu talarma hUcwn etmitler, bir 90k pebo] 
~ı ya çı . ask · I lnmnta te,ebbüalerde bulUJ1ınlmamn hü- deıpolarmda yangmlar çıkarmışJardır. 

ra Rus maden l§çilen er ere sigara kümete teklif eyleridftlr. Parlamento Ayni gece dUpnaıı tayyareleri Malta 
ve §t!kerleme vermi§lerdir. Bunu mtıtea- müatepn cevap Yererek Franpsz fimall ve Hayfa Uzerine hUcumlar yapnmlar
kip infilAk maddeleri ve harp levazımı Afrikuma son derece muhtaç blunduiu dır. MaJtada hafif hasar olmuştur. Bun
çıkanlml§tır. etyanm ve bunlann araasnda petrolwı dan ~ka dilşmen tayyareleri SUven 

SON . HABEJ2 
~ ~ . 

lnönfı kampının kapanıf merasimi 

Genç tayyarecilerimis 
takdirler kazandılar 

~-----~----..,.,.,,.,,-------~--

Filo halinde ııçıı.sıar, afırobatilı laarelıetler, fi' 
nör uçıqları yapıldı.. ,,. 

lnönü, 10 (A.A) - İnönü kampının Ankara, 10 (A-A) - Türk Hata 
kapanış merasimi havacı gençlerin bir rumu İnönü kampının kapanış ~ 
geç~t r.e~yle b~lamıştır. Genç tayya- de bulunmak üzere buraya gelen ~ 
rccilcnn filo halinde uçuşları, akroba- . . • . 1111' 
tik hareketleri büyiik takdirler topla- r;t ve İzmır basın müınessillen 
mıştır. öğleden sonra püuıörlcr çok knmpı ibidesine bir çelenk koyJD 
muvaffakıyetli hareketler yapmışlardır. dır. 
~ ~~~><;::><::~><:::~~~-<:>~<::>-...::ıır:. 

Yeni yapılacak su tesJ' 
satı ve imar işleri 
lzınir elelıt•ilı ve tramvay şlrJıetl ile 

su flrlıett salın aJınacaJı 
Ankara. 10 (Telefonla) - Ank.ua- Anadolu mmtakaaı ve Konya. 

ya dtsnen Nafia vekiH Ali Fuad Cebe- lmarlanna t>af}anıp dunnadııuı· · 
soy aon tetkik seyahati etrahnda ou be- meltte olan lstanbul. Buna, 
yanalla bulunmu§tur: lzmir gibi tebirlerlmizin g6n 

- Tetkik eylediğim mıntakalarCiaki modern tehirler haline gelmeei 
yol faaliyeti her vasıtaya müracaatla takdire pyandu. 
çoğaltılmıştır. Bu meyanda yeni yaptl- Bilhaaaa Antalya tehri fU hir 
makta olan yollanmız da vardır. Meae- ne zarfında bnar hUIU8Unde çek 
la lzmit - lstanbul. Adapazan - Ka.ndi- bir hamle yapırufbr. 
re, lzmit • Karamürsel - Yalova. IZMtRDEKt YABANCI 

Diğer taraftan yeni 50 milyon liralık ŞlRKETLER 
tahsisatın ayrılması üzerine yapılacak au Ali Fuad Cebesoy bmlr tramYtil 
teaiaabndan bir kısmının tetkikine bao- elektrik tirketiyle au tirketinin 
lanml§ ve tetkikab bibnio olanlann da alınması hususunda wunlan aöy 
ihalesine teşebbüa olunmuıhır. Tetkik - Bu yabancı firketlerin eatul 
eylediğim su mıntakaları ıunlardır: ması için de tetcb'büalere g 

Suaiırlık ve Mustafa Kemal pap Pek yakında müzakerelere batla 
havzalan, tekmil Ege mıDtakaaı, cenubi mızı ümit etmekteyiz. ,llfl/İ 
~~ coı:ıı:ıcuıacıı:ıcıı:ıı:ıı:ıcı ı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıo ıcı:ıcıcıc:ıcıı:ıı'ı:ıı:ıı:ıcıaacıaaa a a aaaaa 

Bir pamuk ofisi tesis 
edilmesi düşünülüyor 

Ankara, 10 (Yeni Asır) - Pamuk i§. lerini dii2ene koymak için h. 
bir pamuk ofis ~kili derp.i,ş edilmektedir. Yakında kat'i karar verilecekdr· 

Fıli aakerlik hizmetini yapmamıı olanltl 
meb'u•, aza ·ve memur olamıyacalr 

Ankara, 10 (Telefonla) - Fili askerlik hizmetlerini yapmamış olaaJarJO-_ 
bir memuriyete al.ınmamalan ve alınmış olanların çıkarılmaları hakJna~ 
kanun IAyihası bazıramnaktadır. Bu gibiler muvakkat memur, naımet ~ 
olamıyacnklan gibi mebusluk, belediye i:ı.alığı gibi siyas! intihapluda 'd" 
edilseler bile makbul olmıyacaktır. 

Dürn lstanbula 900 ton ef )'CI 
lstanbul, 19 (Yeni Asır) - Şehrimize deniz yoluyle 900 

muhtelif i1ıhallt eşyası getirilmiştir. 

100 bin ton şeker istihaal etlilecelr 
Ankara, 10 (Yeni Asır) - Bütün şeker fabrikalamnız yeni ııeııe --~• 

na başlamışlardır. Bu seneki şeker istlh salltımızm yUz bin tonu ptıeell 
mhı edilmektedir ... 

Yeni bir demiryol1r için etüt 
Ankara, 10 (Telefonla) - Arlfiye - Akyazı - Gökbelen araa1 demiryol• 

dü münakasaya 1'onulmuırur. 

Karşı voltada yapılacalt yüzme yarlf• 
Ankara, 1 O (A.A) - Beden 'terbiye •İ umum müdürlüifinclen veıilea 

mata göre 13 - 14 eylülde lzmirde Kar oıyaka havuzunda yapllacak ~ 
aabakalanna İ§tİrak edecek olan bütün takımlar mezldir günde bmirde 
lunacak surette hareket edeceklerdir. Müsabaka pl'ogramı yüzme 
programının ayni olacakbr. 

Kömür hcıvzoaında yeni bir aflıane 
Zonguldak, 10 (A.A) - Ereg1i k5mürleri ltletmeialnde ı.nu... 

k1amında olduğu gibi teai. edilen a,ha ne valinin hunriyle llÇlbmtm. 
800 ameleye yemek verilecektir. 

Sıhhi ve içtimai I ilimler g~ıterilecelı 
Ankara, 10 (Yeni Asır) - Sıhhat veldleti, sıhhi ve içtimai filimler 

latmı§ ve bunlan yurdun her tarafına gtindermete bat'emlfbr. J'llbnı.J' 
alarda ve balkevlerinde halka param ı österilecektlr. 

Almanlar ıimal- Japonya ka 
de mühim bir smda Ame 
yer almışlar ~a - ln~lter 

Dijer bir destroyer Norveç adası o1an ••ki buauaunda kolaylddu yap.Jmıw mmtakaamda bir tayyare meydanına 
Starogaya asker çıkarmıştır. Norveçli için bhlqik Amerika ile F raneu: makam- iki defa hflcum et:mqlerdir. ttç diışman 
lmm•ndan halka bir hitabede bulun- lan aruında cereyan eden müzakereleri tayyaresi dt1şGrUlmo,tnr. W tayyare

J\<:><::~><:::~~.c;::,~~~<=>'~~~ f' mUfhır. Halk itirazda bulunmamq. baı- babrlatnu,hr. Parlamento M. Steaari miz dönmemiştir. 
ı ti memnuniyetleı ini izhar için tebM- F oot Vichy tarafmdan bu müzakereler Kahire, 10 (A.A) _ DUn akşam Mal-

CENUPT l Ol MUVI FF iKi· 
YETLER llZllllŞLIR 

llGILIZ TEBllSI Jl 
YIOll IYRILIYORL 

Jforuedn ntePlıezlnde 
fevlıaldde alnHıl 

lldn edlldL -·-
Stokhulm, 10 (A.A) - Almanlar 

Osloda fevkalAde ahval ilan etmit
lerdir. 

Berlln, 10 (A.A) - Berlin aiyaai 
mahfillerinden öirenildiiine göre 
O.loda fevkalade ahvalin mevcudi
yeti ilin edılntlttir. Buna .ebep bu 
q•hirde mesai intizamnu bozmak için 
v-.ı pılan t~bhüslerdir. Uwnumt 
·; ... e eler 'Saat 19 da bpahlaeak-

.,. Trenler müstesna eaiı nakliye va-

ı sUın edenler olmU§t1:r. eanaanda prtlann tatbiki için bu eev- tada Uç hava tehlikesi işareti vertlnıiştir. 
> ALMANLAR l'lE DfYOR? )dyata Amerika rnakaınlan .. tara~dan Dilfman tayyareleri birbirine uzak mlD- Be-u- 10 ı .a. .&.) - D. N. B. bildiri- Tokyo, 10 (A.A) - Japon 

nazaret edilmekte b•lunulduguna il&ve takalara bombalar atmışlardır. Bir ölU. ..-.., ~ .... -ı.-ı_ ~ Kobit) ozetecner lmım~ 
> Berlin, 10 (A.A) - ~rlin gauteleri etmlıtir. Huiran ve temmuz a:Jlannda bir kaç yaralı vardır Bir hastane dabl1 yor : Almanlar 9 eylUWe ra• """'ı-'"_.. da Ja Amerikan mıtlzlıkeııeJllS,: 

Spiçberkin zaptı mODMebeti)'le yazdık- mahalli tienet semil~ ~aricindeı gemi- olarak sivillere ait ~lke bazı zuarlar 0!11 pmal b=da ~~ tarafm!J: kmda ':;..tta buhinmaktd 
ları makalelerde lN hldl8enin bir askeıi luin- kendi mal.ubt ibt:iyaçlan için olmufbıı'. DUfınıinm alır b)r bombardı- fiddetle mil ve • • Bir pzeteel sual 
ehemmiyeti olmadığını kaydediyorlar .•. Franssz ~frikuı limanlanndan aldıktan man tanaresi projektörlerin ziyası al- ~ mevzileriyle mlldafaalı m~ bir ~· fU 

Folkqer Beobahter diyor ki : İngiliz- mazot nuktan 3100 ton~ur. Bu rakam- tında denize dilst1rUhnU§ttir. iltisak noktumı zaptetmiflerdir. Uman ilfJll 
ler Spiçberkten taşıdıkJan Norveçlileri da Fra.nuz ticaret gemılerln~ . refakat Berlin, 10 (A.A) _ Alman baııku- göltinUn cenubunda Sovyetler mayn ba- c - Almanya, JÖyaya 
harp maksatlarında kullanacaklardır.. eden hır kaç Fransız harp ~e"?1sı tarahn- mandanlığının teblJii : Şimall Afrikada rajı altmda çekilmeie çalışmışlarsa da U~ maddeslnJ eriye 

lngilizler Spiç~rk başarısını bir kah- dan alman .. mazot· t~ dahıldır. Alma'! Altrnl1l bombardıman tayyareleri SU- Finlerin ve A1manlarm tazyiki buna diir ·:·> 
ramanhk sayıyorlar. Biz onlann daima Fransn ?'utarelte!.lnın ~danben veyste Ebusiiheyli tayyare meydanını mini olmUJlur. Cenupta 700 esir, b1r Sözcü bu h~ bir teY 9111 
bir mukavemetle ka."Şıla~adıklan top- rranaı~r°":tJr:fr!k;ındald mazot sto- bombardıman etmişler han~rlarda •id- çok harp malzemesi aldık. Dljerharpblr ~ ~~ ~ 
raklarda dövüştüklerini biliyoruz. u tec ıt emış r. detti yangınlar çı~ır. bb1gede bin esir, mDhhn mikdarda. .u .. G.u..ı~ 

Berliner Börsen Çaytwıg diyor ki : -""'!""- Amur gölünde bir şilebe tam isabet malzemesi ve 14 tank t1tJnam edilmit- :ı'°kyo, 18 (A.A) - Ja 
Spic;bcrke en yakın Alman noktası ada- Be ,ruttakı Ja':Jon lron- kaydedilmiştir. Süvevşte diğer bir §ilep tir. ~ t~· t-1' .~ .. bir .... 
nm cenubunda 650 mil mesafede bu- I f Jlr 1... hld afır huma ulfat~. Cenubt Dinyeper Urıeıinde Bolfevik- YIL apoll)'--

alan muanen bir sqte kadar it- ' 
lqeaklenlir. 

lwunaktadır. lngi)izlmn parlak bir :sa- •o OS U ~ U ROOQ 1 Tobrukta hava meydanlarına yeni ta- ler mUteacldit monitör, ıomork6r, topçe-
fer suretinde gösterrukleri bu hadi.Hde Tanua. 10 (A.A) - Kudüa radyoeu amW.r yapdnuştır. lılUhim mikdarda ker n vapurlar hı~_t er!Wd9 mlfbr. K!Jef blJeael~~ 
bu libi teferrUatm elbetta uııanası ola- .mm Yenlili bir habese site llqnıttaki Alman tayyaresi tmnaJltye tayyare mey- clUpn•m bUı'lk Wr .ıuauve aemisl lirl1 ~ Dinyeper ımrnuue 
mu. japon kowloeluP ...,....... c1amna hücum etmıeJerdb', ıc...m p&;ıı ... u.. ...... liilm1- ar. 


