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Atatürk Müzesi ~~n merasimle açıldı J 

IWesuduz, şeniz ve azimli
yiz. Türkiye parç&lana
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maz, çelik bir kaledir 
' ~.---------------------~ 
~lı müzesi ~ırlıen, Belediye •elslndz Alıdenlzln güzel lııyıJarın. 
,..... dön Nyle Jıaylıırdı • Ataıürlı ndizesfnln açılmaslyle Jzmfr bütün 

'rü•lılülı için eJıemmfvetl Jıttız bir eser fıazanmqtw .. 

Vali 1'c Belediye reisi dün Atatürk 1nüzesmm kii§at Tı.>sminde nutuklarını irat ederlerken 

Atatürk 
ltliizesi 

....... hieıetn° ve vilayeti• 
lllla ltaıııının biiyülı 

aıaııası~ıe 
aeı.grnıesecefıtlP-

şETIU."'T BİLGİN 

~~ müteakip, Atatiirk'ün lıs;.: ayak bstığı mesut günün on do
'i ~ Yildöniimünde, İmıir belediye
~ \.ku.rtancıya ebedi minncttarlı
~dt:t... ır §iikran nişanesi olarak ha-
~· Atatürk müzesini dün açmıştır. 

~~ad' Dr. Behçet Uz'un açılış nutkun .. 
~ e ettiği gibi, mütevazi bir bina S ti~lnıuştur. Fokat bu mütevazi 
L~ --.quınuJ bir eser taşnnakla mü
~ hr. Atatiirkiin engin hayatından 
ı!.""ı ..:rak, bizim kadar bütün insanhk 
~ ·~ rraıılıkla se)'l'Cdilmcsi lanmge
~d llısani ve en gü:r.el eserleriw en 
t.rnı: Yer almağa 15yıktir. 

Atatürk müzesi dün öğleden evvel ı divenlerindc ıu nutku ııöylcmiştir : 
ııaat 11 de merasimle açılmıştır. - Muhterem hemııerilerim: 

f zmiri süsleyen bu ~erin açılma me- Aziz Türk yurdunu istiladan, Asil 
rasiminde vali B. Fuat Kukııal, Tüm ge- Türk milletini esaretten ebediyen kur
neral Hakkı Akoğuz, şehrimizde bulu- taran Kahraman Atatürke lzmirlilerin 
nan mebuslar, belediye reisi, mülki, sonsuz minnet ve ıükranlannın yeni bir 
asken erkin ve matbuat mümessilleri tezahürü olan (Atatürk müzesi) ni llç-
hazır bulunmuştur. mak için bugün burada toplandık. 

Ebedi Şef Atatürkün muzaffer baş- Atatürk 1922 senesi eylülünün 11 in-
k.umandan sıfatiyle ve Marqal ünifor- ci günü Jzmire ayak basmıştı. Bu müze
malariyle 11/Eylul/1922 de lzmire ilk yi 19 sene sonra ve Atatürkün İzmire 
defa ayak bastıklan andan tam on do- ayak bastığı bu saatte açıyoruz. 
kuz sene sonra, dün saat 11 de beledi- Bizi lzmirle beraber istiklalimize, 
ye reiai Dr. Behçet Uz. müzenin mf"r- St..•~U ~ isfi SAB!Eıı>E ,. 

~e &irerekcn Atatürk'üıı manevi 
~ . da bulunmanın anlatılmaz heye
~ df;irnizdc duymakta idik. Müte
~lta ~ralar içine girdiğimiz bu bina, 
~ ~r ~iizellik, başka bir ihtişam kn· 
~ · llerşey, salonlan dolduran eş-
t.;~vnrlan süsleyen levhalnr onun Atatürk müzesinin dün yapılan Jcüpt umıinden bir in.tibtı 
>~._ ~. ~rlığllll gözlerimizde ya.şatı- <::>-<;:><::::><::><:>.<:::::.<::><:::~-<:::ı-<:::>~">''>'<~·~~">''>'<:::.<::::.<::::..<::><:::~.<:::ıo<::><:::>-~::::::.o<:::ı-
S ııuıun bu aziz hawaıar arasında, Son bir buçuk a "/ılı hadiseler ve biz ~ti .

1 
beraber olmamn, onu ilahi bir T 

-. ~~~albimi7.dc ynşntmanm 1Jayan-
~ ı tadıyorduk. 

Siıt ihth'8 ettiği cser)er bakımından S değildir. Yalnız (ok isabetli bir 
~ g '~, bütün şehirlerimize gı1zel 
~\ verilmiştir. Atatiirkün ziya-

Büvük Millet Meclisi . . 

Pazartesi günü açılıyor n yeni bir ruh, yeni bir hayat 
~ ış hangi Türk şehri vardır? 
~ i~. defo olarak şehirlerine ayak 
~lünün yıldijnümiinü ber sene V k .1. p . AA' 1. 
ı.:.,~ bir ibadet gibi kutlayan şe- Harici ye e ı ı artı ınec ıs grubunda 
~ta hl ~ elbette Atatiirke ait hatıra· • .. h .J:.d · J · / f L 
~ı~: araya toplamak ihtiyacım şid- son Si yası u ISe erı an O aca"< 
~~ ilkYhlaktadırlar. İste İzmir bu va- --~--------
ı}t,.ncbnıı atmıştır. .. Ankara, 11 (Yeni Asır) Büyük Mil- Ankara, f 1 (Yeni Asır) C. H. P. 
~ lııuhın hüyiik sal.onunda, ~t~tur- let Meclisi 15 Eylul Pazartesi günü ta- media grubu Salı günü toplanacaktır. 

''- sÖ!~<:m portrcsı alhnda Mıllı Şe- tilini bitirecek ve açılacaktır. Tahmin edildiğine göre bu toplantıda 
tt.:~vıel; cr_ı .okunn!a~tadır : ·n f . . Jntihap dairelerinde tetkik.atta bu- Hariciye vekili son bir buçuk aylık si
~ ha~1,121!1 _bfınısı, ~de m

1
.1 .e 1~~zın lunmakta olan mebualar Ankaraya dön- yaai hadiseler hakkında izahat verecek-

~ 'İttlası ı~ı. ınsanlık 1 en 1 ~!n mum- meğe baıılamışlardır. tir. 
~ :ıı.ı.- ~ ~ız kahraman A totu rk.. Va- ~ <:::~~~.oı:::::...c;:::,..<::>-">"::::><::::,,..c:;~~>:>'C~:::.<:~><:::>.c:::::-<:::ı-"><:::>-<::::>-:::::..c~:::.<::><::: -.aıa ~""""'~ 

~~ :~~~:~ta~~:r.;timizin Atatürkc Şark vı·ıaA yetlerı·mı·zde ~lt Şij.J•ranını hıındnn daha beliğ bir 
'tut ıfade eflehilirdi? 

~ b'l.eyj ıi~·arct edenler muhakkak ki d b h 1 ı ı d ~ti'\ cüınlcnin kalplere nüfuz eden u·· n sa a ze ze e o u 
Jli\: atında kalmıslardır. 
~ ~anılnından sö,·liyebiliriz ki 50 
it .. d \'e~·a 500 sene sonra "elccck nesil- -----------
~ ~ bn .~ib:eyj ve buna .. miinıasil sa· Bazı yerlerde vatandaş 1GP ·enlıaz altında lıaldı 
~1,.,i lahırk m?7clerini .. 2.iyaret ede· VC derhal oraJara ''aPd lnt eJıfpferl §Önde.Udi.. 
:-qtığ ?.nnıan, hızım bugun duymakfa ı -
t.1t. ~llnıu-ı heyet-anı avncn du)'ncnklar· Ankara, 11 (A.A) - Aldığımız ha- yardım ekip!eri gönderilmiştir. 
~' c b?htivardır Tü~k milleti ki sine· bcrlere göre bu sabah Erzincan, Kara- Vanda bu sabah (Dün sabah) 30 sa 
~hti~ hır Atatiirk cıkamustır.. Ne köse Bitlis yan ve Malazgirtte 30 sani- niye silren oldukça şiddetli bir yer sar-

llti< ardır Atatiirk ki. ebediyete kadar :. t lan lmuştur Saat sıntısı olmuştur. İlk malOmata göre Er
br llt-sillerinin kalbinde vaşı~·acakhr. Y~ suren yer sa:sın 1 0 

• • ciş kazasının Koca ağaç nahiyesinde şid-
~~· ". l\c·hcet U:ı lw d .. hakkın· bıre beş kala Agrıcla orta şıddette yer deili olarak ~edilen sarsıntı neticesin-
~ 11\'ill::ı)arım rdn en muzc ::nrsıntısı hissedilmiş, Develi nahiyesine de bazı ebnıyc yıkılmış bazı vatandaş-... erı:ı· . ı so u. . , 

"""''"İ har:ırcHe t<"hrik rttiın ••c hağıı h<?~ı köylerde hasar olmuş ve ÇÖ- lar enkaz altında kalmıştır. VilAye~çe 
1 'cr-dim : kilnt\il<!r nefıcesinde bazı vatandaşlar derhal felAket mahalline yardım ekip-
._OK u 2 iNCi SAHIFEHt. enkaz :.Jtmdsı kalmıstır. Buralara derhal Jeri gönderilmiitiı'. 

imanlar 
binlerce 

ölü bırakt 
Gomel taarruzunda 
41 tanlı, 11 top, 96 

itam yon tahrip olundu 

BOTON CEPHE BOYUNCA 
ANUDANE CARPIŞMALAR 

DEVAM EDiYOR 
-o-

l\4oskova, 11 (A.A) - Dün geceki 
Sovyet tebliği : Dün kıtaJarımız bütiln 
cephe boyunca anudane çarpışmalara 
devam etmiştir. 

Moskova, 11 (A.A) - Tas ajansına 
cepheden gelen bir telgraf Gomel mu
b bil taarruzu hakkında tafsilatı ihtiva 
etmektedir. Buradaki muharebe meyda
nında Almnnlar binlerce ölü bırakmış 
ve Ruslar 47 Alman tankı ile 11 top ve 
96 kamyon tahrip etmişlerdir. 
YENİ RUS TEBLİ01 
Moskovn, 11 (A.A) - Sovyet tebliği: 

10 eylülde kıtalnrımız bütün cephe bo
yunca düşmanla anudane çarpışmalarda 
bulunmuşlardır. 8 eylillde hava kuvvet
lerimiz,. hava muharebelerinde ve yerde 
52 Alınnn tayyaresi tahrip etmişlerdir .• 
Bizim kayıbımız 27 tayyarcdir. 

9 eylülde Alman tayyareleri mütead
dit defalar Lcningrada taarruz teşebbil
sUnde bulunmuşlardır. BUtün bu teşeb
büsler tardedilmişlerdir. Saat 22 de dü.ş
man tayyareleri şehir üstünde münferi
den uçuslar yaparak yangın ve infilak 
bombalan atmışlardır. Leningrad üze
rinde ve civarında 81 Alman tayyaresi 
düşürlilmUştUr. 

ALMANLUUN KACJŞI VE 
ZAYİATI 
Moskova, 11 (A.A) - Krasnaya 

Vesta gazetesine göre Smolcnskin iki 
yUz kilometre şimali garbisinde bulu
nan sahada şiddetli muharebeler cere
yan etmektedir. Dilşmana ağır zayiat 
verdiriliyor. Son 24 saat iç?nde Rus ha
va ve kara kuvvetleri 12 binden fazla 

• SONU 3 ÖNCÜ SAHiFEDE • 

ASKERi VAZIYET 

Almanlar yeııi
den 80 bin mak

tul verdiler 
l.enlnpadı IHqfıa IJI• 
noııtadan da sdıqtır• 

malı lsffyo•laP-
Radyo gazetes!ne göre, Moskova ve 

Berlinden gelen haberler, Alınanlarm 
Leningradda hUcumlanru çok şiddetlen
dirdiklerini göstermektedir. Yüzlerce 
tayyare Leningradı mütemadiyen bom
balamış, yangınlar çıkarmıştır. Fakat 
buna rağmen Sovyetlerin mukavemeti 
kınlmamış ve bir günde 31 Alınan tay· 

. ~aresi dUşUrlllmüştUr. 
- SO"Jl1 2 tNCt SAOiFEDE -

Lcningrad cephesinde Abnan ordu 
kumandanlan harekatı takip ediyorlmo 

Bulparıstan bize tarıı 
hazırıanmıgormus 

Türk - Bul~ar 
münasebatını 

bozmak imkan
§ız diyorlar 

--0-

Almanyg Bulgaıtbtanı 
veya donanmasını 
lıaPbe slirUlılemelı 

lstemendı-
sorya, 11 (A.A) - Bulgar ajansı bil

diriyor : Royter ajansı doktor Klodyu
sun Ankara ziyareti hakkında mütalia
Jan muhtel'i olarak 10 eylül tarihiyle 
neşrettiği Ankara ıııa1ıl'e(li bir haberde 
Bulgarların Till'kiyeye karşı askeri ha-

- SONU 2 lNCl SAHİFEDE -

Almanlar Leningrad
da l ayda 400 bin 
7.ayiat vermişleı· 

Tbn~enko kuvvetleri 
Derliyor. İngilizlere 

göre Almanların azami 
hamlesi çöktiL. 

us ta-
arruz e
va ediyo 
Sov yet taarruzu mer
ke~cle bilhaa•a 3 yer

de tek•if edildi 

ALMANLAR TAARRUZLARI 
POSKORTTOKLERINI 

SOYLIYORLAR 
---<>--

1..onclra, ı ı ( A.A) - Diin aecekl 
Sovyet tebliğinde yahuz bütün cephe 
boyunca anudane çarplflll8.}ar devam 
ettiği bildirilmesine rağmen, IDU'efal 
Tımoçenko kuvvetleri Smalemk.in 60 
lıı:ilometre kadar timali prkisinde bir 

- 'O~U 2 t.r-Ti SAHİFEDE . 

:Şark cepı .ıd •• ı 1 arom '1ıüthiş 
aahnelerinden birine bcıkıf 

IRAIOA DURUM 
~ 11 (A.A) - Yoleaayı b-

tirdat eden Timeçenko kuvvetleri tehrin Mn··nakale hat ortasında ilerlemektedirler. Bu buelcet • 
Almanlann azami hamlelerinin çöldiiğii.. 
nü göstennelctedir. )arı 

AJmanJarm iddialan hilifma Lenin- sovyetle
verildi 

prad muhasara edilmit dejildir. Ode
aayasaya da her !(Ün harp malzemesi 
gönderilebilmektedir. 

re 
Almanlann bütün ıiddetli tazyiklerine 

raimen Uningrad müdafilerlnin lruv-
vei maneviyeleri çok aailamdD'. Dün Jpan pa•ldmentosanda 
;.~°i,~ =::eyi~ yapılan ınUzalıerelePln 
:rübe•bnlıtir. tafsilatı.. 

Yolena meydan mubarebeai, So'Y)'et Simli, 11 (A.A) - Burada bildiril-
orduamnm bili taarruz kudretini ma- diğine göre Ruslar İranla yaptıklan ıua
hafaza ettiğini göstenniıtir. )aşma mucibince mühim Trans İranyen 

Emin menbalardan öirenildiğine gö- demiryolu da dahil olmak üzere İranda
nı Leningnıd meydan muharebesinde kj hayati münakale hatlannın idaresini 
Almanlarm bir •1 ~inde Yerdikleri sa- ellerine ahnışJardır. 
yiat 400000 den fazladır. İRAN PARLAMENTOSUNDAKİ 
~ ~"""""""'><....,....,_~~ MÜZAKERAT 
~~~~ Tahran, il (A.A) - 9 eylül sabalu 
~.,....,_~.,....,_~ İran parlimentosu fevkalade bir celse 

akdetmiştir. Hariciye nazın Sühevli 
~vekil yerine söz ~larak demiştir ki ~ 

- Hatırlardadır ki medisin tasvibiy
le hükümet İrandaki İngiliz ve Sovyct 
büyük eJ~iliklcrine verdiği bir notada 
sulh niyetlerini isııat etmek üzere ingil
terc ve Sovyet Rusyanın hasmanc hare
ketleri karşısında nıukn\'emcte nihayet 
verilmesinin emredildiğini hildirmistir_ 
Ayni zamanda bu karardan diğer dev
letler de haberdar edilmişlerdir. 30 
ağustosta İngı1tere ve Sovyctlcr birJili 
mümessilleri İran hükiimetine tevdi et
tikleri bir notada İnpterc \'e Sovyetlcr 
birliğinin, :lranın istiklilinc \'C arazi bü
tünlüğüne karşı hiç bir emel bcSlemc
diklerini, te\•essül ettikleri hareketin 
dostane tekliflerinin nazan dikkate alın
mama511tdan Heri l!'cMii!ini heynn etmiş
lerdir. 

4 ELÇILtK llARKiNl>AKİ TALEP 
Hariciye nazın bundan sonra İngiliz 

ve Sovyet notalnnnda İrandan talep 
edilen husu.satı izah etmiş ve kabul edi
len noktalan t.ımh C'ttikt<'n sonra de
miştir ki : 

~d da b.günka 1'CUiyetf " A lmatL - Fi• taarruz iıtikametleritıi 
~ 1Marit.e 

- İngiltere ve Sovyet Rac:ya devlet· 
lerinin müscllah kuwetlcrinin ilerleme
sini durduracakları ve harbin ş.'lrtlan 
müsaade eder etmez bunları r.cri ala
cakları vadini İran kaydetmiştir. 6 ey
Jillde, İran notasına verdikleri cevapta, 

- soıro 3 tl'tılct} SARiF EDE -
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- CA$TARAFJ 1 tNcj SAHİFF.DE - mnsı, her zaman iyi anması, bilhassa 
Cümhuriyetimize. yeni hayatımıza ka- böyle büyük evll.itlarını d:ıima tebcı1 et
vuşturana lzmirin sunduğu bu küçük ve mesi lfizımdır. 
tarihi armağan, onun hatı:ralan ile dolu- bmi.ııde Atatürk adı verilen meydan, 

Büyük l' ızme 
vaTıı:şları 

dur. bulvar ve caddeler var. Yer yer büstleri 
Bu müı:e. oturduğu, konuştuğu, ge- ve istiklal savasında Türk kurtulusı.ınu Bö "e erden vii-

zjndiği. çn'lı~ ve :uyuduğu !köşeler, müjdeleyen büyük ve knt'i taarruı em- l:i. -
nynen muhafaza edilen eşyalan ile ve rini temsil eden ~ilzr>l bir heykeli var. •• •• } 
lzmirln kumil~ gününe e.it batırnlan Ne bahtiyanz bizler ki. onun mukad- Z C er 2e e• 
ile. hmire sevgisinL lzmirlilcrc iltifat- des hatıralarını ebt?diyen ~c:;ntacak bir 
:ltınnı tecelli ettiren sözleri ve resimleri de mil:ı:e lrurobmvtn'!- b • 
ile Ata türkün eşsiz blr ccVYaliyete ma- BUGONKlt vaziYEnJ.nz f f e 8 S 8(J1 
llk olan haynbnı ve Türk milletinin kal· Arkadaşlarım -» 
binde daima y~acak olan evgili Saadet ve reblı içlnde puyan. hür ve 1ı ..,.r1ı ını gö:Zlerlmizİh '"n"" e nlandı- tntista'kil türkiyenin mesut çocu'k1anna, '1J 'V 
rnca:tı;~ni müze. binası gibi sade ve onun milli mücadelede hedef olarak gös- e~BzcUBk l>aa ..... ~•a•..,··~ 
mütevazidir. Fakat bütün bu vakur sn- terdil!i Akdenizin bu kıyılarmdan hay-ı ~ 

--- 'kırıyorum: ('.0 ·eıttE~4!S:illrl 
delik 'Ve ..tevazu 'çimle 8ünycuaTa stğ- Mesuduz, şeniz. heyecanlı ve ttlmli- - . , . -
rnnyan bir enerjinin, en büyük bir fati- yU.. Türkiye parçalanmaz, çelik bir lm- .. 1 3 ve 14 Eylulde şehrımı7.de buyuk 
hin ve en &sil bir insanın hatıratım ledir yuzme arısları yapıl cakhr. u anşln-

evcut ıau- nu öz.önünde tına\:. B~. her hanfti !>ir tesadüfle böyle ol- r~ l>üt\i'n ~_<~e erin ı;:n iyi ıyünicüleri i. -
kdcntzln 'lacivett dn'lga1an • t"Ştsında mamrstır. Onun ""K sevdim fna,,dıaı tırnk edecegınden musabokalar çok alD-

gururla 'W}'akta duran bu müzenin em- ·-· ır- _ <>- c- ' kalı olacnktrr. 
ııalsiz değerlrli an\amak için kafidir. ~dıgı ve ona bütun mn~ffakıvet- Müsabakalara iı;timk edecek olan yil-

Evet. hu mübarek yuvadan lezacat lenndc en ynktn. E:n .-and n fikir ve icra - -ı şehrimize celmeğe başlAmışlar-
ve iman kaynıyor. Gönüllerini ve hayat- arimd~ı~ ed~ ~önil ~~mızibdır. J:;.u er 
hnnı büyük emellse bağl yanların hu- A:~tu;k k~!bımız.dc, 1nonü canımızda 1 -------
ZUT ve istirahate hıç te kıymet verme- ve ıçımizdedır. 
d!kterini iburadu. :sezmemek kabil mi- y~ TOrk Milleti... l K örlez.de bilin mi yen 
dır) _ _ 'VALtM:tZfN HtTABESt • 

Ataurk, kahı-aman b kumandan, bu- AiL. l b utku il k" _ .. i B bzr ba/ı/t tuta/da 
yük kurtaneı. udutlardan budatlan ~ anan u n m ~ tn V1ll • 

dmlcnmedcn ko~rnk, Tra'blustlln. Çe- Fuad Tuksal aşağıda yazılı hitabeyi irat' 
nakbleye. çollcrdeıı Siva.sa, Erzuruma. etınlşUr: lmıtr bahkçılan simdiyc kadar bura-
Ankaraya. sakaıyaya, Murat DP<ğlnrı- - ~ v~tan~a~; . . ]arda göri.ilmiyen 40-50 santim uzunlu· 
na lzmire ve Hataya lt,_a koşa fani tzmır Atatürk mlizesını acmnk şerefının gu~ da kuy '-t k f k d .. t t f 

' -y b -h • 'b h · l ~ 1 n • ru& an a aya a ar us ara 1 
varlığını yıprattı. Türle milletinin kur- a~a. teveccu ~t~~sı . ~ tıyar ıı~ına yeşil ve san r.tt<"ili. -alt tarafı sazan balı· 
tulmasında ve en ytlksck medeniyet se- nrdiJhmden cloıavı hu::settı~ım sürlir ve ığı ı-enr.ind~ bir hnlık tutm~lardır. Balık 
~ine ulaşmasından ibaret ofan bO- heyecan sonsuzdur. Bunu samimi huzu- batından kuma yapışmış bir vaziyette 
ytik ideali için ve bu \aealln \çlnCle ken- T'Un!ıztfa taınam~vle ~fade etme~e kad~r körfez ic;.inde Raı.!rı> pasa dalvam yanın
di aziz varlığım hayntmı teı\: eden bu del-ilim. Bu vnzıfeyi hayatının en azız' da tutulmuş ve Fuardaki Amryoma 
bbntmanı, ~ ~iitcveii yuva. gencliğe nasib"lerlnden biri o!arak ifa eder- ko .. ulmuştur. · 
nesO. nl'sil hnhrlatacıık ve an1atncaktır. ken Eb~i. Sefm ır.an vı huzurunda hfir- B rçılılr ccmlTeti balığm iMtninl bi-

Atattırk en btıyllk bir kı.IT'tancı. en mf"tle ıeiılıyorum. lecek olana hediye Yermcğt kararlaştır-
ateşli bir in'kilapçı idi. Dahna daha M- 8ııvın arkada larun, m.qtar. 
ye. dalma daha doj!ruya. daima daha AtntnrK;tn baştan b~a bir tarih olan 
yeni ve g{he)e W'eddütsüT. ııtı11rdı Bu hnyat safhalannı. 19/Mavıs/1~19 da 
att1ıc:1annda da rahabnı v .. hatt.A hava- Samsundan Anadoluya cıkmnoan btl
tm1 biç dilşllnmemt Harb"ye ner.nre1in- vUlc ve milli zaferl müteakip 11 IF.vlOl 
den. yaveri ekremlı1rten. pasalı'ktan. 1922 de lz.mire san ve st>Tefle S?irdii!i ~
kendi tabiriyle.. (sint>.i millette bir ferdi ne kAd:ır ~ecen bGtiln inkil~n heMll"l ·-i
mne&htt) ola'.bilmeğe nasıl tereddütsüz ni gönülJerimlzde W bcn1Hiiml7dc dal
k~muştu! ma yac;atıyoruz. İzmir be1Pdiyı>sinln nek 

Türk mffietmin 'kurtuluşuna yol açan isnbı-tle verdit<l bir lrnrarla tests Pdilen 
bu bllyü]c hareket değil midir ki. onu lm mUzc yalnız mııhaTii bir malılvette 
bir anda saltanat fP.tvalarmm h1 Musta- l-almıyıııı•a'ktır. Tarihe altın sütunlarla 
rn Kemali yapıvermişti. knyd di1en AtntUrk 1n"kil~bın1n e7mini 

Atatnrk. do?rudan d~uya havntına ve bütün cnn1ı1ıi?mı bhrlrn sonra J?rle
lcasdeden bu gülünç, fakat trh1;keli en celı:: nesmcr olmr ve tet1dk ednrkı>n bıı 
~11Pre ehemmiv t vermedi Cünkü da- mnha.llt milT.Pnin ziynM'kileri de dej'!rrli 
marlarmda bakild ve Asil Türk lmnı dçr ~k çok vesaik ve dP1iilcri burndı:ı srör
laşan milletinin kendislyle beraber o1- müs olac:ıklnrdır. Bu itibarla !zmir 
dutunu bUiyoniu. N"ıhayet lstikW ve in- . m 'bir 
lilp yolundaki savaşta Sakarya neti- W-8 bnl"~elıit'.. 'Bmrlfan 
eıesl almmca. .,.me btr anda bOytik bir dolayı İzmir bcled • 1 -.ııe tn alı.:ı-
mffit>tin Gazisl. Milncisi o1du. kan ve enerjik 'n!lSI nr.13a çel 'Om bU-

BOYl)K ZAFERDEN SONRA tUn kalbimle tPbrik ederim. 
~ kazanıldıktan smra, ban kim- Ad~ vurtdaslamn: 

.eler Atatnrknn bir bnara çekilmesini Ebed? $Pf AtntürkUn ilham etti~ nlfl'-
dtlfOnmlll ft taftlye etmiı:'enli. Harp lu Te şuurlu yolda Vttifelı>rimhi bUtlln 
90llU devrelerbıin ~bşl. dedikodu- var]ıl';,mtzla daima ifaya çalıstık. 

___ ..,_,,,, . .,_.,_ __ _ 
Gelenler, G~enJer 

Ankara mebusu BB. Arif Bavtm VP. 
Bitlis mebusu Süreyya Örge İstanbul· 
dan, afnr ce7.a hrudmlerlnden f.'lclunct 
Ata Anknradan 1;Chrlml7.e gelm""1er, 
ManLc::a mebusu Kfuıi Karaosman f.JlMi· 
saya. profesör Ebuul5. Ankaraya gitmiş
lerdir. 

-------
ÖNBil!!!iJl.IE'.M 

O ~AW lrA. e NLA.RI 
Dün snbah Kcma1oosn kazasının Ar

mutlu ve yuknn Kızılca köyleri arasın
daki devlet ormanında yangın çıkını~ 
köylüniln ve jandarmanuı gayrc1i,yle 
söndürülmUştUr. 

--~ARlllll'__,P -

ZABIT ADA 

Bil' otcmolJD • APlllHI 
C•P'~.ıl•-

Dün· 
it v 

• .. c r atı~ları 

• • •• c r pıyasası musa· 
tatm·nkir geçti 

S199 ~uval üzüm satıldı. Piyasada 
· e nazaran bir d yok .. 

Dün borsada rnubte1if tip ve nevfler-1 sında liatlerle satılmı,ıır. 
~en_ o.~mak üzere 519.9 çuval çekirdek- Bu mikdnrdan 3095 çuvah 17 • 26 
sız uzum sablml!ıtır. Fıatler, 28 - 50 bu- ı ... -.a d d · • • 
çuk kuruı n~cla evvtlç etmiF. l li,AU~ a~n. a zmır ıncu tarım :aatış 

Düne na?.aran piyas:ı. vazi.>ctinde bir ko?pr:1'a.tiflen:. "tarafından mührı.yaa 
dc~işiklik yoktur. ı edı1mı~. 

incire gelince: Dün 6619 çuval muh- incirin piyasa vaziyeti bugün için 
telif cinsten incir, 12 - 26 kuru~ ara- müsait ve tatminkar cörülmektedir. 
~~--~..r..ıo.::~~..ooaoc>~ 

" ~lleme '' denilen kö erede 
• • faza iat wermeyıoız 

EDeme kömür tabir edilen 1."e ın hiç bir ekilde ıkömiirün hu Eiattcn yülc
pnrralardnn ibaret bulunan kömürlerin sek satılmamasını muvafık gönnüştilr. 
lcilosu on kuruştan satıid1''1 IAhdıı.rla- HaUi ince ve toz kömürlerin daha ucu: 
nn nazan dikkatini celp etm~ ve fiııt fintlcile tümaa .;..,...,. ed-~ tahlidlr. 
mürab.be komisyonu bu v:ruu etraf- --r - ... 
hen tetkik etmiştir. Bu sebeple lt&mürün kilosunu on laııu-

Fiat mürakabe komili.Yonu. kömüre ııatanlar halimda talibat ~ 
ltonUlan 7 .S kuruş pcrı&ende satııı fiati bunlar ihtikar mevzuu çerçevesinde 
azami ve en iyi blitcye ah olclu~ndan muhab:mcyc vedlecektu. 
0::: CI CI C C1 C CI C! C ı:o.:oa:ıo ~ ~CC ı: C C1 ı:; C CIC :xı:xıoooacıcıc C C CI C CI C C CQX 

Dün yapılan Fuar Bıaıldet varışı· 

Eskişehirden · Ken· al 
Arat birinciliği kazandı! 

ayı amlıya 

• ze 

lz.mirrn tözimatıfl 
büyükleri mizitı 

verdikleri c~vapl~' 
i et~i en cop 

1 
Fuar hlsiklct ya~ diiD Kültürpark maile Samih amsmda t:eÇtnİ'şfü. ~ -• 

ea.hnaını dolduran binlerce lınlkın önün-1 Müsabaka pua,, uwliyle tertip edil- ~ 9 eylüt lzmir 'kurtuluş b' 
de yepılmııbr. 40 .kilometre üzerinden <iiğinden ~r iki turda bir yanşc;tlara § münnsebctiylc büyüklerimi%e 
te:Up edilen !>~ yanşa 1 1 bisild_etçi gir- ~ua~ vetil~ektc idi. Her iki turda bi- len tazim ve bağlılık. ~;..N 
mış. fak t oısıkletçı1er l:ıcp bır anıda nm::ı ıbeş. ıklnci üç ve <üÇüncil bh 'P1J8n gelen telgrafların metni ~ 
toplu olaml: bütün hızlariylc 71u1~dnr- knzanıyordu. Birincl ve ikincilik müna- Doktor -Behçet Uz 
kcn daha ikinci tmda ve eitca tekerlek- •ebe ile Kemal ve Salih e.msında müte- .Belediye reisi. ~--rltl 
lerin biribirine çarpması 7iizün<fen cliey- madiye ym değiş'rirlyonfo. Son tun!a ~. 
müılerdir. Bu rada 711rqm favorisi giim "lr atnk yapan Kema1 ya~ bi- !. - Kurtuluşunun 19 UU:U --#il 
olan Ankaradan Oriuua Sada 90} omza rincililde biti~ğe m~ffak <>!muştur. lratl."yaD 1zmirlı1erln bınrlz dlZY,"<'-
merine düşerek, el Ye Laldrrlnnndan yt\- Teknik ınetfoesl ~--= rınn teşekkilr eder. ayın izrııit' 
ralantnll ve mü nbakayt ter.k etmek Binncl Esktşchirden Kemal Ant 4 71 re Lahtiyadık dilerim.. ~ 
mecburiyetinde kalınt~. Diğer üç bi- puaa., dCftlOO ı aaat J 3 cJp~.jb fi 
.tdldetçl de hafif ~c yaralancLkla- tkinc:i ~ A1ba. bar 
nndan miisahabyı ~ etmişlerdir. tekeilek futı:iyk · 
Bundan sonra da ranı 7olun dar Ye Oçi'mdl E-\iVhirdee Şewht Erce-
halk1a kapah o)mas .. daa do1a)'l müş- neldet. B1r l>1sildet bota faıtciYfe. 

lan. onun~ vadı!mı yıpratır di- tntdtabın her safhasında A~tıtr1d1n 
ye korkuyorlardı. Halbuki o, şöhn>tinin hayat ve mesai arkadaşı olan Millt Se-
8T.81ması. erlmesi ihtimalini. bu kori:uvu fimiz tnönU bU~ ~tmn:da ve bizler 
hir m bile hat:Jr1119 getim\tyoTdu. Büa- onun yolunda~IZ Dil!lyanın a~ ve buh
k onun daha Türk milletine ~caiiı rnnıarla kn~ılaştıi'!ı su sırada emnivct 
blr çok bllyilk hizmetler van:lı. Fi1haki- ve hurur lçind'! mim v~tlfelerimlzi ifa
ka meıt rmsarr.am blr 1'.afer knzanılmış. da bt!rdevam ediyomz. Bu mesut mOna
Türk vatan1 'inhldamdan, Türk mllleti sebetle de Milll Serimiz lnönUne i<-tr-n 
esaretten kurtulmuştu.. Ancak. millet ~elen sonsm ta7.im ve san;ılmaz bağlıhk
fakir. yurt bakımsız ve yaralı idL Vatan bnmt attcderek şt;zletime nihayet ve

kül şerait içinde devam ederken i1d lzmlr bo1gesl tarafmd.an diia ıakfana 
$oföt' Hasan Cağlat' 1dn?'CSindcld öto- biail:letçi daha mü9babyı terle etmek bisikletçiler- ~Fino Fan gazincnmufa 

mobll İzmir - Urla sosesi ü~e. Nar- xonında lcalnuştır. Bundan eonra müsa- btr ziyafet ~ ziyafetin .oımnda 
bdere köyU balktndım Abdi YesiHn bin- hah adeti Ea~ dahi arasında ce- da derece almq olan bmldetçllrre -
dW yük nrnbasma cnrpmıs, Abdi Yeşfl reyaıı etmİI ve ~ ..b mücadele Ke- kifaalar tevzi ed.iJ.mlJtft. 
yere düşerek arabanın altın&ı kalmış. ıaı:ı c cıcıı:acacc~ı:ıı:ıı:ıı:xıı:ıcıc::ıı::ıcocc:r~cı ;ıc;o:;ı-~:a c: c :ı: "'= 
baŞtDm muhtelif ycr~rinden ağır suret- Askeri oaziyet Ba/aarı·atnn bı·.z· lıar .. • ı 
te yaralanmıstlr. Soför tutulmuş. yara- e. · <Le ~ ~ 

ıı hastaneye kaldırılmıştır. • BASl'AR.U1 t tNcl SAHlll".EUB - lıazır/anmr vormuf 
blr harabezar halinae idt 'Mi.netin yaT'll- riyorum. Bir lırlnin dört Diğer haberler aııısmda Leningrad - RASTAltAFI 1 tNd SAH1VDJIC. 

pal'lllaQmı maJdne lıestf ~ maı=.:::ı = ': ~ ~ l6li1111aittir-hmnı sarmak, onu y:Ukseltmek ve ha- KURDELA KESİLİRKEN 
rap yurdu şenlendirmek lAnmdı. Bayraklıda teneke fabn"kasında Meh- Niyemen gölleri aT8S'l'J)dakl Volhov neh- = :'i7=..ı.~ bt'.i cılmak Ö!ıcc~~aoc:oeı~Xıe:Oi;ıco-~ 

met oğlu Zeki ~alı!ttı~ makineye sol el!- ri mmtakasma ~nmış olan Voroşilo~ So!;p. 
11 

(A.A) n •• ,__ • T E Ş EK X 'O ll _ .ıtı 
ni kaptırmış ve dört parmağı kopmuş- ordusuna ~ bir taarruz hazırladdt- dan'· Alman bü--rı.. - .;; Rede_?- ö1ümil bütün aı1e cfraaınt 'bilY.:.ı 

İste bundan 90Tlrada ki, istiklll sava
§ındaki aynı iman. aynı hararet ve aynt 
muvnffalayetlc, iktisadi, içti.mat. mali. 
eiyasi, hukuk!. adlt ve ilm1 sahalardn'ki 
inkilap1arımıza silrntle ve biribirini ta
kiben basladı. Sultanlan kovdu, Cüm
huriyeti ğeımıı. hilAfeti vıktı. IAiklim 
lmbul etti. Hiç beklenmeyen bir ~n 
p~ kabul etti. ba~ma ~u Arap 

harflerini atlvenli. Ba mlsnlleri daha 
cok savmağa Jü7um yok. Onun hiitiin 
blr milletin maddi :ve manevi benliğine 
yeni bir ruh :veren bnyahnı hepimiz ny
n ayn karışmış ve bu hayı>ttan kuvvet. 
illH•'Tl ve heve,.nn alırus bclunuyonız. 

EN KUVVETLt VASFI 
Onun büyük hayatının en kuvvcfli 

vnsfı. Türk mi!lefüıin istikbali ve saade-
ti için en tehlikeli inlcilap hem1elPrlne 
bile en tabii bir barPketle atı1abi1mesi 
ldi. Dl'rin manalı ofüleri bir sey S!r7:di<ii. 
nteşin kalbi inandığı :z.nman nem"'Tl ne
rl .,,,.rar. büvük bir so!i'uk'kanlıltk1a en 
tehlikeli görülen harPketle~ vnnmaktan 
çe1ı:inmiyerck. ası:-1arca evveı"kurul•nus 
yrıc:am1c; ve mill<>Hn c:incsine tufevli biT' 
ağaç l!İhi dal budak <ialmıs mü sseselPri 
temelleriru de ortad2n 1kaldıracak 'b1r 
lrntivet ve muvnffnk·vetlc yıknr, devi
rirdi. 

EN YUKSEK !DF..ALtST 
Atatürk. bec;C'r'vetin vetistirebUdii!i 

en yüksek ideafütti Atatürk, millPti 
icin olduMı kaıln:· bac;'ka millet1er için 
dt- bir rehber. bir örnek ~şkil etti. 

'Buı?Un burada Ata1Ilrkün necip narrıı 
kin hazırladıfümn b!l mUze hiç ~üphe
siz onun 'hnrikültide hnva1mı ve par1ak 
hatıralarını tamamen ihtiva ct'lliyor 
Bunu tamamlamak ht'pimiz icin bir w
zi!e~ir. CahııaC'aa12. toplavPt'a;;.ız.. 

MtLL1 VAZ1FEYE DAVET 
Bütiln nemşPrnPrimden, gezenlerden 

~örenlerdı>n, dücf.in'?n ve bilenlerCltn 
.fikri vardım, malzeme ve hatıra isti~ 
ruz. Müzeyi zenrrinlec:lirmek için bütün 
vatandac:larımı bu milli vaii!eyc davet 
ediyorum. 

Aziz hemşcrilerim. 
'Medeniyetin bac:hc.1 gıdn1anndan biri 

ac. tesvik ve kadirsinaslıktır 1nsan fn
nidir. Ebedi o1nn mil!etin tc>kamül etme
si Içln, hizmet eden evlatlarını. iyi tanı-

Bundan sonra beledive reisi Dr. neh
~t Uz vnli B. Fuad Tubala lroı-dclnyı 
kesmes1 1çin makns vermiş ve vali; 

c - Bu eser de blltfin milletimiz için 
fuıv1rl1 ve ebedi olsun.» 

Sözleriyle kapıda 'beyaz - lnmım kur
dclayı kesmiş. iQeriye girilmiştir. 

M07.ENJN tÇtNDE 
Ebedl Sef Atatürktın m 1Jhtelif tarlh

lt>rd<> tzmirimizl teviflerinde istirahat 
ettmlcri ve o zamanki bllt!\n mobi1yr1t>
riv1e muhafo7..a edilen yemek oda.on. kiJ
tü nhnne. cA1ışma, yahk oda1an ve 'kahul 
..alonıı ge,:ilmiş. bu -ziyaretlere ait olarak 
nazırıanmıs re.simler görUlmüştür Bu 
,.o"k kıymetli hntıraL"lr arasında biJhassa 
Atamızın el vazılarmı tasıvAn e erler 
~- 1~itertn 'ht!TT1~liklrtini b-

tur. Yarııh işçi hastaneye kaldırılmıştır. lan da vardır. lı::ral Bom ~ b,L..-11-_..._ Bul rm Jhaere gnrkeden pe'k sevgül 0 

SoV}.g ordtdarmın tnP1andı!ı Volhov ,uuıwıuu gn-lAU :aau•nın gerek cenaze ın 
Kayıa arabacının nehrinde :şimalden ~cenuba ris1an ve Ahmmya tm:afmdan Sovyet ·..ı~ -'" "- -~,·~ __ ,,_,j !btıi 

~ lcar$1 U$terek lıir • t •J;;ıwrWi euo::~ ı;cı=-->e evınuuıe ..tt 
Cesedi b!d!uıdıı.. doğru inilmesi, ve ~er:n gnay; mukaddhne ~ et~F.: hakkında 5 eye ~ l.We çs:_ı~n bülün do~larill!ıza er· 
8 eylülden beri kaybolan Urlnlı ve nuntakası olan Oraldan uzaklaştmlrna· tiil tarihinde ~il-;: o..-- haberini eşekkure teessilrtl~.Uz mnnı o18 t)ll 

Bomovada misafir aY"Bbaeı Ahtmot ()ğlu T!l parlak bir strateji eeri olursa da böy- B 1 tecile i --ıa.~ka,-.c.ı . "- .muhterem :ga?.etenızın tavassutU 
le bir hnrekciin yat>ilması bazı seben.. u gar €3ZC r .,.. .... rı Qevırme ..... 1 ıi! d"l • 

37 yaşında Hasan DanyaJm cesedi Hal- .. · · 1 k' .__.1 'L•- bb 5ua.run l'I 
1 cnz. ~~ ler albnda muşkü1dilr. Başlıca sebep ıçm -ynpı ~ ve ~ ım =ı an ~ ~eşe ils Ebeveyni: Mailum De-v·r· 

ka~~a:~:1!u=~~1~r~f(°ott Ha- Volhov arazisinin oo'ta1d1k olması, ikin· olarak tasvır edıyorıhıT. •Roytcr:n heye- Kızlan. Damatlan Bed13 
san Danyal -'·--m karanh<!ında Halka- ci hep bu mıntakada yai:'Inurlann baş. can 1.G"3ndıran !haberleria başlıkh yazı- Karaca,, Fıtnat Nimet Nusrif 

~ " lam1ş olması. üçüncü sebep te böyle :Sında •Utro• gazetesi diycr ki-: Bulga- ' 
Pınar ravıntn kenanndan sarh0$ bir hal- :---·- --L 'b" 1. '--Lo) i • ... muazzam bir kuşatma hnrckctine müsa- l"u.ı.cımu an= ır 111.aç ~.,. ~em sı-
oe gecerken müvau?ncsini kaybcdcrelt lt biiyük Alman kuvvctler!nin henüz ne malik olduğunu ve bunların Bulgar 
çaya düşmüş ve boğulmuştur. toplanmamış '\'e toplanmasına da vakit sahillerini himaye hususunda Ullanıl

Kadı Jar arann a 
llıi y l'a ama uaJı'ası 

vc imkan kalmamış olmasıdır. Bu se- dığını bütün dünya bili}•or. Bu 4!eniz 
bcplerlc mezkıir cephede gelecek ilkba- cüzütam1ariyle 1<arad~nizdc kuvvet mü
hara kadar bihiik harekcllere intizar vazcncsi bozulamaz. Bulgaristan Sovyet 

ACA 
•••••••• 

BA.KÇll.A6' 
ECZACI KEMAL K-,. 

il thildarmı ffilirmı ~e '4lzm1-
rin kıymetli ve muhtM"em ahaHcine~ Kemerde UHe sokağında gece snnt 11 
ö=ye haslnyan. halka lamlannı bildiren de Galip kızı Seniha. bir nlacak mcsclc
mektupla cSinanın heykelini yaptm- sinden dolayı Abdullah Jozı $erifeyi hı
nız• el yazılannın birer klişeleri bu 

1
1 çakla ynralamı$ ve yakalnnmıstır. 

etmemek ]Uzımdır. Rusy~a. karşı asla tecavüz gayesi bcs- Efünc tam 33 'Sene -e~l m ~ 
Smo1ensk cephesinde Rus1arm Yclna [emcmı$lir. ıfütnını takip eden nyhır 1çinde ~ tıe 

m!'vandn bulunmaktndır. -k Kemerde Lale soka);nda Şevket 
Mü7..enin ~en<'inll"~n1mesi için icnp karısı Vasfiye ile Ali kızı Bedia ar.ısın· 

eden bütün fedakarlıklar yapıl:ıcak. biJ. da bir kavga çıkmış, her ikisi de başla· 
\.ıa~ bh- heykel mütehassısına Atatür- nndan yaralanmıştır. Kavgacı kndınlar 
kil yemt?k yerken vanınrln bulunan ar- yakalanmışlardır. 
·artac:lariyle birlikte gösteren küçük 

mikyasta bir heykeli yaphnlncaktır. 

MOZE HER GON ACIK 
Mille sabahlan sa:ıt 9 dan 12 ye ve 

14,30 dan 18 ze kadar halkın ziyaretine 
açık bulundurulacnktır. 

/ngilizlere J:!Öre 
• RA~T' .. " .,.., 1 fNct ~l\:ıtfFlmR • 
noktııdrm 270 kilometre bdar cenubi 
!:arkisinde bulunan Gomele kadar 320 
ldlomctretik bir c~hede 3 yeroe l8amn 
'1 lindedir. Alman resmi is•ihbantt ajansı 
Mo ova kaynaklanndan bu hususta hiç 
bir haber almınamış olmasına rağmen 
dün akpmki neJriyabnda So.,.etlerin 
Smo1ensldn Jtmali ~isinde hücıunlar 
ynpbklanm fakat tanklar müzaberetüe 
tam tertipli Sovyet taburlan tarafından 
veodan bu hücımılarm muvaffak o1ma
d( bi1dirm" ir. 

So.,,.et ordusunun dCsm yıld1111 ga
zeiesiiıe aöre Yolena'nm ıeri alınmamıa 

Bir o 
'" so Cumnovası nabiyesinln Gölcükler kö

yündeki okula giren bir hı:l"Slz mektebe 
ait muhtelif csyavı çalmıştır. Meçhul 
hırsız aranmaktadır. 

müncer olan muvaffe.kiyetli Sovvet mu
kabil taammı dn-aın etmektedir. Al
manlar ismi llfll edilmeyen bir ırmağın 
öte 1anlfına ah!m,.lardrr. Dört bin Al
man askeri bofvlmuş, 238 tank ve 50 
tayyare tahrip edibni~tir. 

FıNLADtYADA BEDBtNLtK 
Londra, 11 (A.A) - Bir 1sveç gazete
sinin ynzdığma göre Finlandiyada Rus 
seferi için !kafi kuvvet mevcut bulundu
ğuna dair efkiin umumiyede ha•ıl olan 
terı>ddüt günden güne ıartmnktadır. 

S(')n zamanlarda tamnm~ bir c:ok şah
siyetlerin tevkifi Almantarın Rusyada 
muı:affcr o1aca1c.larmdan ofiphe edenlerin 
ço~alnuıkta olduğuna en lcuvvetll bir 
dClildlı. 

şehri istikametinde ynotıklan taarruzda Yan resmt bir Bulgar gazetesi de 'gazete geÇt.i İttihat ve Tera'kld 
1 

Almanlar '80 bin telefat vermişlerdir.. şunları yazıyor : rar f1r'knsı gazete sütunlannöa rıı 
Ruslann mukabil 'taarnman üç noh'"'la· RoytCI' niansınm gayesi bnmba kadD'. şa yapıyor1ar. Adabı mülmtebe .,e 
dan devam etmektedir. Bn gaye ~-:ırndcniz nhilindeki 'lic\'ll!t- biye meseleleri pek ol de~\' 

Sl')vyetlerin Yelnada b!r muvaffakıyet lcr msmdn yeni bir :kU\"\•et müvnzcne· fLiraz .uiıi bile, birisi diğerine ~ 
lamındıklar.ı her tar.aftnn tevit edilmiş· si hissini uyandırmak sure · le Rn1~r· J diyor.. '$nkşa1: o devirde orltı di 
tir. Fakat Sovyetler tnraf1ndan yapılan ıbrm 71ürk meşra an tlerine lmlcl da pişekarın. hokkabazda ela ti. 
l.u mukabil hareket bir hatadır. Bu ta-ı getireceği I:amuıtini uymıdırmnktnn ıibn- elinde bulunan birbirine Y11~ 
arruzlar nncuk Almanların Somlcnskte- rettir. Fakat Tiirk - Bulı:M mün gı_ uzun tahta satıhtan ibaret b~ 
ki kuvvetlerini biraz daha geri alrnala· :lerini ~-nnrtmak ıtescbhüsü, bundan C\'· Onunla birinin omuzuna yavtı~:; 
nnı temin edebilecektir. fakat knt'i ne· vclki teşehblic;Jer gibi nkinı ka1acnktır. l kunsanız şak diye bir tokat ~ 
tiCC' ist~iinden eok uzaktir. 'TIJRK _ ALl\lAN ıtKTISADl di. .Mesrutivet1en evvel Abl çı 
Şovyct ordusunda mubtbil bir taar- KONUSMAl.ARI 

1
halkı uvuşturmağn çalışırdı. ela fi 

nı7. kudreti mevcut olduğuna göre, bu ~ cıllnş yalnız tiyatro sahne1criP ~ ~ 
taarruzJann Almnnlann en hassas nok· Berlin, 11 (A.A) - Yan ITemıi bir ierc gösterilen b:r takdir işareti 
talıınna tevcih edilmesi !lhundı Bu tıı- ~rib11d!!U1 bildiriliyor: Alman ._ Tür~ tu. Mesrutiyet ilan edilince 'hef 1c I 
arruz1ar, Kiycften cenuba ve Ukrayna- ıktısadi kontl}ma1an hakkında ecnebıı bir nutuk '·eva karar el çırprırll et 
dn Almnnlnrın gerisine yahut Lcningrnd ~azete1erdeki h herler kat'iyen asılm:- lanmai!a ba5lanmışb. A11o'h rah_ı11 
jstikametindn kat'i netice nlmağa çalı- d r. Bulgar - Türk hududunda askeri lesin Ahmet Rasim Babılllide 'ljit 1 
Enn Alman ordu1annın hassas nold.ala- ~h.~~~!t ptyıa1.annm ı<la eszıssız olduğu ilin1emiş. halk dabilive nıızı11tı1• 1: nruı tevcih ed:Jseycli, be,ki müessir ne-. bildirilmektedir. mış, abnlidcn rrri ntılarak .. e1 1 

tkcler elde etmek mümkün olabilirdi. - ~runr kıyamet kopanyorsunuZ-· 11et ! 
---- e JaflZf• kantoya mı çıkıyor?• Dem'is vedif' 

Bir tta!ı;a."1 v mwu 
dab:ı batır ı ı .. 
Lond~n. 11 (A.A) - ln,gmz ba'hriye 

nezaretinin tebliği : Bir İngiliz deniznl· 
tısı ~c denizinde ınmo ton hacmindt! 
MaYa İtalyan vax>wımu '.ba~. 

~EHz s1 güldürmüş olduğunu nakle as 
Sonralan her karar a1kı.,lantıı8 aııt' 

t ]V. e ftıtPJ'I.. lnndığl için gelis.i güzel, anlama 1 
Ber.lln, 11 (A.A) - D. N. B. ajansı- şeyi alloshyanlara snltşrilccn o~~r" 

nın nskeri lcaynnklardan öwcndiğinı:? Bu kelimeyi bu,günUn nesli bı tfJ'~ 
~öı-e İngiliz .hav.a kuvvetleri 22 hnzirnn- lcmcz. Snksak f!l, saksakçı da ~.s't 
rlruı 9 ev1Ulc kadar gecen mücldet zar- hife1crinde kaldı. Tarih ve ha 1 

fınila l200 tayyare 'kaybctıni§tir. mıyor ki .. 
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ııııııi'ı'ı',','.' 111 "' Napolyon VardJıL! 

Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 
.... .. .._ 
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···24 ••• 
lfaPOıyon lıınNetlerı. trı ı cepheden Uerllyerel: 
Osmanlı aslter!nin her Hd cen~hnıı teE!d!t et· 

tiler ve harbf hazandılar 
•lllkselme devri• ni vücuda get!ren ı Ve işte! .. MıSlra sevkcdilen Osmanlı 

lakert :rnilesseseler, ıGerileme ve dağı- ordusunun mUhim bir kısmını. Knvala
a_, devrini de bu müesseseler vUcuda lı gibi toplanan k!mselcr teşkil ebnıştir 
letirtn~. Kİ bunlann muvaffakıyet veya mağllı.bi-
~aPOlyonuı: bütün Avrupayı tehdit :-etlerini Yeniçeri1ere atfetmek tabii 

tltığj. s.ra c.rda ise, b~ta •Yeniçeri• doğru olama~ 
~ olmak Uzere bUtUn Osmanlı as
-rı rnUesseseleri artık hiç bir işe yara
~ bir halc:e bulunuyordu. Bunun için "•sll' seferl_,rinde Osmanlı hükümet: 
t:'kezinden harp sahnelerine gönderi\... ~:t işe yarar bir kuvvet yoktu. Hnl
uu.Q - Bir zamanlar ittifak etmek isti
llilen - Napolyon. artık Osmanlı dev]eti 
~n de büyyük bir tehlike olmuştu v~ 
'llgilterede bu tehlikeyi ~östermekte, bu 
~keye karıı hareket )Ozumunda Babı 
~ büyük bir faaliyet sarfetmekte idı 
Bu faaliyetin tesiri çabuk görUlmfü: 

._Osmanlı hUkümetl, bir zamanlar 
doetluk ve itt!fakından bir ~:vler Qmit 
~ Napolyona karşı harekete geçme· r \>e Mısıra bir sefer heyeti "6nderme
~ karar verdl 

8u sefer "-~-'- ne suretle teski1 
~di~ini ve ':""v:;ri. lerin ilCnci Ebu 
IQl' harbindeki mevkilni ~ek i~rı 
'1.s;n eski lyanından Zananairl pasa· 
'ın oğlu Mısırın genç mubarr!r]erinden 
O~ Zananairlnln ı Kavala Mehmet 
.\it, hakkında yazdıitJ bir makalenin şu 
~ hUlAsasını eserimizin seklzincı 
,.uından okumak icap eder. 
b Bu suretle. Ebukir harbinin en mU
L...~ safhası ve bu haroteki Osmanlı as
~erhıln mahiyeti ~8rUlmUş olacaktır 

-8-
tııuKiR RARBt VE KAVALALI 

MEHMET ALİ 
1798 8'-nesinde Napolvon aleyhine fn

lı1tere ve Rusya ile ittifak etmi$ olan 
tl~nctı Selim, 1799 da bütün Osmanlı 
6lkestnde Mısır seferi icin asker toplan · 
~n ve bunların Rodosta toolanarak 

.sev!n Mustafa pasa ve İngiliz ami · 
talı Sidney Smitin kumandası altında 
hareket edeceklerini bildiren bir ferma., 
tıkardı .. 

Bu ferman mucibince. her verde oldu
tı:bi Kava1ada da 300 asker kayde-

~ilenlere asker demek pek do~· 
l'U olall\az .. ÇQnkO evveli. kaVlt iht!ya
~-de~) bir pevl mecburt devsirme usu· 
114.Yle yaı>tlnustı w 80Dl'a ela. kaydedilen 
f!lnaf veya tUccar makulesi adamı.rdan 
llıU~ı> idiler. 
Osmanlı hOkilmetlnln başına en bU

"1k bir bell te$kll eden ve Mısın Os
~ devletinden avıran •Kavalab 
~..-Junet Ali 11 de işte Kavalanm 300 as
ııt.,rf arasında ldl 

l{avalalı Mehmet Ali o zamanlar, işi
ld Yoluna koymus ve tOtftn ticaretiyle 
~1. vnivetinden memnundu. Kava
lava 1771 ~nesinden bert yerleşmiş 
0lan Mr. Lh'Oll adında bir !'nln1M tüe
~,rle dostluk tutm~. onun ticaret 
:"'IUandakl "8n> zihnivetlerinden geniş 
bt.: eekilde lstlfade etmekte idi. 
~ bu sıralaT"da, Kavala mUtellellhni 

.. le\>dl~ bir adam olmak dolavudy)e -
lta'lalalı Mehmet A11ve Mt911' seferi tein 
ll."ker YBZ11m8S1nı teklif etti ve, Mehmet 
.\It bu tekllil hiç belenmedl ve reddet· 
trıek istedL 

Eski zamanlarda Adet oldu~ vechlle 
lt.valalınm Mısır sefer hevet!ne iştiraki 
b\~l~e bir şeyh te müdahale ettiril
~8'11': 
ltavalalı Mehmet Ali, mlltesellim ta

"-fından yapılan teklifi kabul veya ret 
lı.-:n dOsUnmekte iken 8ntlne hilnnet et
titf bi" seyh eıkmıs ve : 
.... - F.v oğul! .. Neyin var? diye eor
"<ltJstur. 
._:r ı-valalı Şeyhin bu sualine. derin bir 

* Sı:. suretle toplanan •Devşirme• as-" 
kcr eri her verden nlduğu gibi Kavala
oan da Rodos adasına sevkedildi. Bun· 
tar Osmanlı ordusunun 20 bin k'.~iden 
mürekkep esas kuvvetlerine buradan 
sc,·kediJeceklerdi. 

Fakat. muhalif esen rlizgarlar. hafta· 
larca Marm'\ris körfezinde hüküm sür· 
dil. Nihayet 1799 senesi haziranı ortala
nnda amiral Sidncy Smitin filosuna 
mensup Teze ve Tigr gcm'.leri Marma· 
rise ge1di1er ve Osmanlı filosu ile bir
likte cenuba. Mısır sahiline hareket et
tiler. 

* Ayni senenin temmuzunun 13 tincü 
aUnU 113 velkenll Ebukir kovuna gir
ducleri vakit. l-.kenderiyede Nanolvon 
namına bulunmakta olan general Mar 
mont tel&:ııa düştü ve Napolyona vaziye· 
ti bildirdi. 

14 te. HUsevin Mustafa paşa ve İngi · 
il% aminıh Sldney Smlt kumandasındı1 
bulunan Osmanlı - İngiliz kuvve~!erı 
.Kuvular• ve •Seyh• tepeciklerini is· 
e:ııl etml"ler. ve Ebukire taarruz icin ha
reket eden Rf!neral Marmon mi.lttefik 
kuvvetlerin ilerlemekti> oldu~ haber. 
Uzerine oldu~ yerde kalmıstır. 

L'i/16 j?CC"esi. Müra. Lames ve Ram· 
oon kumand&Slnda Naoolvon km'Vetl.:-ri 
fskenderive' istikametinde :lcrleme~E 
baslamıslnrdı ve 23 te. aksamın onund<' 
da Nanolvon İskenderiyeye varmış bu 
lunuvordu. 

fc:kenderive muhafızının hareketc;izli 
il; Nanolvonun canını s1ktı. Muhaf17 

t'eneral Marmon. bin iki vüz kisi ile 20 
bin asker Uzer!ne yürümekte büvlik 
(?licHik ve mahzurlar görclül'rHnii. hare 
ket-ıizlii!inin sebebi olarak bildirdi, fa
kat Naoolvon : 

_ Ben l200 askerle İstanbula gidebi· 
JJrlm' Dedi.. 

Naoolvon hareket taraftan idi: v~ 
a n:ral Nelsonun bir sene kadar evvel 
(1 aAustoe 1798 de) bUvük muvaffakt 
yetini kazandı(!l mahalde bu defa İn~ 
1lz - Osmanlı fitolan demirlemiş bulu 
nuvordu. 

2!-. tfmmuz 1799 da. muhasamat bas 
tadı: ve muhasamatın hasladıih Andan 
itibaren Fransız toı>«;ulAn harekete ı;ı;~
tiler. «eneral Lames •Kuvular• teoesi11; 
ve dUter iki general ıSeyh• tepesin! is 
tirdat ettikleri jtibl sreneral MU,.a da her 
•10 tepenin arasından i1erliverek Osman
lı kuvvetJerlnin cenahlarına saldırdı. 
Osmanlı kuvvetleri sahile do~ Qe· 

ki!rı1e~e mecbuT kald1'1ar. Fakat O<mıan · 
J1 acuvvetlerinln merkezi mukabele et
ti. J!eneral Müra bu taarruzu durdurdu 
Merkez de sahile do<!nı rlcate. basltıdı. 

.eu nzfyettcn mlfkemme] surette is· 
tlıade eden Mllra hücumlannı tA sahile 
kattr.r llZllttı ve mUttefik orduvu nemiz~ 
nö1'melte muvaff:ık oldu. Bu sırada nek 
çnk Osmanlı ve fmriliz aı:keri boğuldu. 

Knvalalı Mehmet Al! de hemen he
mt":ı avnl Akıbete u~vncRlttı. fakat bo
mtla<'a~ sırada, amiral Sidncy Smitin 
hiz: &! ieinde bulundu~ salooe tarafın~ 
dan kurtanldı .. 

- BİTMl!:Dt -
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E BUGÜNKÜ rROGRAM 
•••••••••• • •••••••• -.:essnrle : 

- Beni MıStra asker olarak gönder- 7.30 Program ve memJeket saat ayan 
ltıek istiyorlar. fakat ben gitmlyeeeğim. 7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
lhetrılekctim benim için daha iyid:r. Müzik pL 8.30 - 8.45 Evin saatl 12 3'l 
~Vabını vermistir. Program ve memleket saat ayan 12.33 
~vh biraz düşUnmtlş ve beşuu sallı- Müzik : Muhtelif sarkılar 12.45 Ajan.: 

)\ı.Alt : haberleri 13 00 Mlizik : Beraber şarkı V'? 
- Yanlış. ~k yanlış di.işijni\yorsun tilrkiller •. 13.30 - 14.00 Müı.ik pl. 18.0r 

0~luın .. Sana l!österilen yol. vakıa uzun Program ve memleket sııat avan. 18 .0'~ 
~ Cetindir. fakat seni ummadığın mev- Miizik : Fasıl sazı .. 18 40 Müzik : Radyn 
ltiıl' .. e götUrecektir! dedi. sving kuarteti 19.00 Konuşma <İktısal 
~avalah Mehmet Ali, bu tarihten çok saati.) 19.15 Müzik : Radyo svink ku· 

~anlar sonra : arteti 19.30 Memleket saat ayan ve 
•l<endisine itimat ve merbutivctim aians haberleri 19.45 Müzik : Klasik 

~k bUyük olan bu büvük ve fadıl arla- Türk mUzi~ ı>rogrnmı •. 20.15 Radyo ga · 
?tıırı bu sözleri bende derin bir tesir hu- 7.etesi.. 20.45 Mü7.ik : Karışık şarkılar .. 
~le S?etirdi ve yolumdan dönerek mü- 21 .00 Zira:lt takvimi ve tonrak mahmıl
lt>sellimin yanına ~ittim ve askere kav- Jeri borsası .. 21.10 Temsil 22.00 Müzik . 
dolundum .. • Dem!$tir. ki tarihi göz Radyo salon orkestrası 22.30 MemJeket 
tlnunde tutarsak, - hAdiı:enin efsane kıs· saat ayan. ajans haberleri. borsalar fi 
bıını bir tarafa bırakmak şartiyle - Ka- ntJeri .. 22.45' Müzik : Radvo salon or· 
':1l11Jının MısıT sefer hevetine iştiraki kestrası_ 22.55 - 23.00 Yarınki program 
Cıdde~ muvafık bir hareket olmuştur. ve kapanış .. 
....___.----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~aaaa,aaaaa~~===aaaacaa~~~~~ 

--

FUfl,.R Gazin.csunda 
CJLGJN REVü 
~ 

Maaalar evvelden angaje edilmelidir 
TELEFON: 4 .. ":111 

YENi ASIR 

DEVLET ORMA.N İŞLETMESİ C:ORUH REVİR 
A.MiRLiCiNDEN: 

ihalesinin 4/Eyli'il/941 gününde yapılacağı Ulus ve Sonposta gazetele
rinin 22, 25, 28, 30 Ağustos Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 28, 30 
Ağustos 94 1 tarihli nüshalarında ilBn olunan 308 edede muadil 139 
metreküp 181 desimetreküp ladin tomruğuna mezkur günde talip zuhur et
medi~inden ihele aynı şerait tahbnda 30/Eyli'il/941 Salı gününe bırakılmıı-
tır. tlAn olunur. 12, 15, 18, 21 3731 (1996) 

DEVLE!' ORMAN İŞl6ETHESI CORUH REVİR 
AMIRLIOiNDEH : 

ihalesinin 4/EylGl/941 gününde yapılacağı Ulus ve Sonpoıta gazetele
rinin 22, 25, 28, 30 Ağustos Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 28, 30 
Ağustos 941 tarihll nüshalarında ilan olunan 11985 adede muadil 2 7S 
metreküp 494 desimetreküp ladin tahtasına mczkCir günde talip zuhur et
mediğinden ihale aynı şerait tahtında 30/Eylul/941 Salı gününe bırakıl· 
mıştır. ilin olunur. 12, 15, 18 21 3735 (2000) 

DEVLE'l' ORMAN iŞLErMESJ CORUll REVİR 
A.MİR?..t~!!'JDEN : 

ihalesinin 4 / Eylw/ 941 gününde yapılacağı Ulua ve Sonposta gazetele
rinin 22, 25, 28, 30 A~ustos Yeni Asır gazetesinin 23. 26, 26, 30 
Ağustos 941 tarihli nüshalarında ilan olunan 73 3 adede muadil 12 3 met
reküp 5 76 dcsimetreküp ladin kalasına mezkur günde talip zuhur etmedi
ğinden ihale aynı şerait tahtında 30/Eylul/941 Salı gününe bırak.ılınııtır. 
llô.n olunur. 12, 15, 16, 21 3732 (2001) 

- ------
~~';.'LE'l' ('!?~~N İŞLE2'MESJ CORUR REViR 
Jl ••1'n~f'....,iu~~N • ~:. •• _... ~.:1ı.~ ...... -":; • 

ihalesinin 4 ! Eylul/941 gün4nde yapılacağı Ulua ve SonpostA gazetcle
rfnin 22, 25, 26. 30 Ağustos Yeni Asır p:azetesinin 23. 26. 28, 30 
AR-ustoıı 9 41 tarihli nüshalarında ilan olunan 3 318 adede muadil 364 met
reküp 059 dcaimetrcküp ladin kalasına mezkCir günde talip zuhur etme-
i'llnden ihale aynı şerait tahtırda 30/EvJul/941 Salı aününe bırakılmıştır. 
ilan olunur. 12, 15, 16, 21 3734 (1999) 

!'\FV!.~~ 'l.!IM~H İŞLE2'MESt CORUH REViR 
~M!R!1:!~!1'J!JFH : 

İhalesinin 4/Eylul/941 gününde yapılacağı Uluı ve Sonposta gazetele
rinin 22. 25, 28. 30 Aicustos Yeni Asır l!'RUtcsinin 23, 26, 28, 30 
Ail11stos 9 41 tarihli nüshalarında ilan olunan 168 7 adede muadil 66 met
rekiip 900 desi metreküp İnce ka1Aı 2402 adede muadil 5 7 metreküp 424 
d!"Sİmetrrkün kadronkl cem'an 124 - n4 metreküp ladin kercst~sine mez
kur günde t~lip zuhur etml"diğlnden ihale aynı serait tahtında 30 /Eylul /941 
Salı gününe bırakılmıştır. ilin olunur. 12. 15. 18, 21 3733 (2002) 

İzr.ı!r l!!!Jcd~~·esı ff tı'1~~~· M~•d•••t~~ti.~~en: 
1 da remizin 120 lira avlık Ücrt"tli muhuiplliti ile 7S lira aylık ücretli abo

nem an memurluğu miinhaldir. Talip olanların 11 /9/941 Cartamba gün& 
sant 14 de yapılacak imtihana girmdc üzete müracaRtlan ilan olunur. 

12 14 3758 (2003) 

Mii7.3VPc1P 
"" 

ka Jaıf~ 
ile f~v-
fi)ıtlış 

-- ---
JC• .. •h ttrf ., ... uıe f'ksi1tTn~ ilam 
TtRF: ~'1 t~t ı:-~• ::>f) iNCi ŞUBE 
MODOl?l~O~UNDEN : 

A - Eksiltmeve konulan it: Küçi!k 
Yolcul"k dolavi.,ile 14 Fv1011941 oazıır Mrnd~res re .. iilntörü yanında fev,.vın

ctlnU sabah saat 10 huC'ukta 1nönii C'::ıd- l:ırl\ kertıı yaoılacPk sedde ve salıi11nin 
~""İ C::olhı:ı,,c van11,. ic:l·alpq k~"'<;lsında tl\hk•mi itıi olun keoif bedeli ( 4826 7) 
?O:\ Nn. P"'OP c:ı:ıı-raf B Sa het:w R"r.C"nva lira (96) kuru,.tur. 
v~ di<rer bir aileye :ılt mobilvalar hil- 8 - Bıı işe aft ( elc•!ltme ,artname
""'""avPde satılı>c&ktır. S<>tılacnk mohil- .. i. mukavele proj,.ııi, Bavındırlık hlerl 
v:-l<1r rnevanın•fa: K:-ic:tııl <'amlı vitr1nli ttenf"1 sıırtnarrf"ıd, Su blerl umumi tart
ı.nfe. avnt mııl•n otomatik kare aı.,lır ,,,.meal. fenni hususi ııartname. projeler, 
vem<>k masası.~ Pilet m"nıken sandah~ ve ketıif ~etveli) nden mürekkep dM
"'Ynıtlı ı::<>nısivr-likler, Vlvana ma•ınıl6- vııV1 isteklll•r Ankarada Su işleri rele
tı mııhtı>lif yı>mek icıkemleleri 6 l'rlPt 'lilnd,. ve Tirede su lııleri yirminci p
\.ıac:ır hıkı>n1, 9 pal't'adan ibtm•t kadifeli bf' müdürlii~nde şrörebilirler. 
'<oltuk talnm1, masif ceviıden mamul C - lhale 19 /91941 cuma ROnü 
'.cal.11rfma nilfe kare a~ılır cevizden ma- ... t - beııte nrec:te MI t.ıerf 20 inci fll
rnul yP.mf"k Jl"A~sı, eıteierlPr. modem be mUdOrlilitiinde toplanacak k~ 
,, .. t11k o~ası takımı, üc kımılı do1An. tu- !-u•rnrunda yapılacakır. 
valet iki komodino. VP ilti kfoıllik bir D - Eksiltme kapah zarf u.W.ile-
lra!"'•ola ml'R somva kadire şezone:. ~ dir. 
~irli\:. aı-ık çocuk ar11has1 ceviz iki E--Ek•fltmeve trirf'hltmek için ı.tek
kım1h krfııt"1 avnah dolap ilci kisflilı:: lilt-rtn ( 3620) lira ( 1 O) kurut olan mu
ceviz karvola maa somva. cılfunh•er~lı v11f..1cat tf"mi""t vermeleri ]8zımdır. 
"Vnah dohın, komPdinol~r divan ve iki F - f seklıteT ihale günllnden ~ 
'·olt .. ~ıı iki direkli iki ki<:ilik nikPlıtilı S?Ün tovvel eTIMlnde buna benzer W.lff 
fnnl1i'7. karyofası. aynalı tı;valet. ivi bir v~nhltlanna dair vesikalıt,.la ~he mO
~ ... l~e f'mave banvo ve btı1<:ırı1an tenT'O. dür)ü~mUze milracaat N:lerek ha ite 
c:ifon. doS'l"cnc. ild dirt>kli 1~ke karyola alt •eelka 111""oılan llznnd1T. 
~ U7.e1'lnin yat""''· merml"rli orla masası C - Teklif melı::tuplannnı (C} 
kurınınlu buz dolr.bı. krlcıtal avna slt'ıl~ tnAddeıılnde • yazılı uatten bir •at ev
•0l-n1t1an . .A,,.,ı>r1kan dııva" saatı ve iki ve1 koml!IVon rf"isine malrbuz mu1ı:abl
klcıi1ik nik .. 11\ilı kPcıme 1nalJl7 karvola~ ltnde ... ,....nm~si l~nmdır. Posta Ue R8n
ı-evlz bir kanıı'le ilci ko1tn1< Alman mu- rferilM:ek m,.ktuohınn nihAyet uat ( 14) 
"'"h "lvano truzı>l bir kütUohane. çocuk • kadar Relm18 olması lenmdrr. Poııta
karvolası. iki -;almcRklı sandalve. ll'"'T- r:I" vukubulacak gecikmeler kabul edil
......... 11 orta mpcı:ısı. ııemlne avnası. iri ka- met. 

(lifoll koltuk. beş heb11k ıutnrl111ve!;l. tRhfa 31 .. 8 12 
Plbiou• dohm1AM, saksılııırlle bir ~lr eic~k-

.3577 ( 1912) 

lpr ilet cııl. fc:T\l\rta h9l1sı, :ırm..,.. ve sf'<."-
cadeler ve cıalr bir r.ok mobilyalar bil- f7.Mm ITTJLH HUKUK MAHKE'ME-
,.,,;;.,:ıv"-l" <:atılacaktır. StNDEN: 

Fıı"!:~t· ı,.,..,.ımııu•ınız. 
FIRSAT AR'J"'T'TT)M A <:: "T f'INU 

AZt?: ~TNTK 

SATTS tLANI 

1-3 
T .. 1 .. fon: 2056 
(2007) 

Naciye, Meliha. TiirkAn ve Hasanın 
sav1an mııta"amf oldııklaM İZl""irde knh
raman lıırdA 1416 net sokakta 33 ve vine 
ııvni sahıc:lann hiı:c:pdar bıılunduklnn 
'R'ııhramımlarrla 1411 nci sokakta kAin 
~l savılı hııneleT mehlrrme'"(I ven1en f7.ll· 

l:'U•R l?~L~DtYr:.St!'!~!:~: )pj şuvu karanna istfnaden 31101!'141 
Aşabıd~ ya7ıh lslerl 1"'İİ'7akere ve h- cum~ günU saat 15 ti! İzmir sulh hukuk 

,..,.,..<\ l-nlYlnmak l\-..e~ Bt-1~ive mer1ic:i mahkeme.c;indı> satışı yapı1aC"aktır. 
1<l 9J<l.11 cuma ıtünii saııt 17 rle fevkı:ıl. Bu artırmada PalTİ mPnkullerden l41fl 
!\de olnrnk iı-tima ed~<'ktir ~<>uın aza- 1 ,_ , ... b 1 · "3 1 k ·ı sayı ı SOP"<>'<t8 u nnan .'), nl) 11 eve ta dir 
11ın IT~s1nrH"'Tl nün ve saatte belediyey ol11n11n 2700 ve 1411 nolu sokakta bulu-
teşrifleri iJAn olunuT. nan fil nolu eve hıkdir olunan 11)00 Jira

Bele~ive "'si N, nın vli7.dP vetmicı bec;leri verildit!i talc-
Suad Yurdkoru tirde° tı:ılipl;rıne ihalesi vapılacak akc:i 

RTT7:NAME: fı>lc:rlirde satıc: on ıtün dt>h:.t U7atıforak 
1- r;,.,..,...;c: nıntın tetkik ve tasdiki ikinci artırma tan 14 ı]O1941 sah Jrilnli 

2 - BrlPrlive m1>mıır V"' Mii5tar~0'""- c::ıat 15 te vinn dnireml1de yapılaC'nktır 
ı .. .,.ı lı-in to .. lril olunım tı>kııiit ,ı:ımdıfü navri menku11rr Uzerinde hak talehindP 
hnlrln nnal<i 4nıılj c:avılı k:ını-nım 10 unı-u bulunımlnT ellerindPkl resmt vec:aik ile 
...,adcl{'c:IDi., <C) fıkN1c:ına tevfiken bele- V(" daha fa7.1a 1T1ıı1'\mat almak istevenler 
rlive larafmrlon sanıMia verilecek me- daircmh:.in 941 /662 c:ayılı dowasuı"a mü
baliğ icin ]<Hl yılı bütçesinden tahsisat rncaatları luzumu ilan olunur. 
tnmfn ve tefriki. ) 

3 - Ac:ker aill"lernc1Pn muhtac olan- 3766 <1993 

lara yard•m hakkmclaki 4109 sayılı ka
nun hükiimlerine göre ahnacak resim
lerin miktarını tayin ve t<'sbil 

fZMtR BtRtNCt tCRA l\IBMUR
LT T(';UNDAN: 

4 - Rivaset makamından teklif olu- Bir borcun temini istifası için ml"mu
riyetimizce haczedilen ve hepsi 120 lira 
kıvmPtinde olan ceviz k:ıplamalı kUbik 

nacak sair işler. (2006) 

Ririnri ~nıf mnt,.h,.§<111<11 r>okfor 

Dendr All Kamt.:ıofjla 
Cfft ve Tenasfil hnstalıklan ve 
F.U~K'J'RfK TEDA VİI~ERt 

Ririn~i Re'.'•ltt Sokaf1 No. 55.. tımi,. 
fo;lhamra SinemHt arbsnda sabah

' tan aqama kadar hastalanm kabul 
eder_ 

ve 1Uks bir elbise dol::ıbı llE" bunun tefPr
ruatından ofon :ki ko:nidin ve küçilk 

' bir tuvalet doJabı 25/ 9/941 tarihine ra.4't-
1ayan perşembe gilnU öğleden sonra sa
ot 15 te Karsıvaka pazar yerinde açık ar
tırma ile satılncnktır. Satış pe~in para ile
dir. Bu artırmada yukımda yazılı kıy
metin %75 şi elde edilme1s e satıs ikinci 
arttırmaya bırakılacak ve 30/Q /941 nlı 
günil ayni yerde vp ayni saatta yapıacak 
olan artırmada en çok artırana ihale edi-

TEl~EFON : M79 (469) lecekUr. Keyfiyet ilAı:ı olunur. 

·------.-----·' 3765 (1994) 

SAHiFE 3 
==-

lzmır belediyesi Hava gazı idaresinden : 
5 numaralı koordinasyon heyeti karnriyle satış ve tevzi hakkı münahasınua 

Etibanka verilmiı olan kok kömürlerinin lzmirde sauı ve tevzii işi Etibanlt
ca idaremize tevdi edilmiştir. 

Yine koordinasyon heyetinin karariyle gerek gazhane koku ve gerekse ao
mi kokun Alsancaktaki fabrikamızda teslim beher tonu 26 lira 50 kuruştur. 

Sayın halkımızın ihtiyaçlannı kolaylıkla temin edebilmeleri için her semtte 
müteaddit tali aatıcılanmız vardır. Tali satıcılanmızın semtine göre beledi
ye daimi encümenince tcsbit edilen aabş fiat1eri tunlardır. 

Gazhane koku ve sömi kokun beher tonu 
Ka11ıyaka 32 Lira 00 lcuruı 
Alaancak.ta 30 c 00 c 
Kemerde 31 c 00 c 
Basmahanede 30 c 50 c 
Merlcez - ç.,.. 30 c 5 O c 
lklçcşmelik 31 c 00 c 
f..fl"efpap 32 c 00 c 
Kantat 3 1 c 00 c 
Karantina 3 1 c 00 c 
Cüzclyalı .32 c 00 c 
Elli kiloya kadar perakende satıılar için kilosu her semtte üç kuruf elli 

na timdir. 
Tcsbit edilmiş olan bu fiatlardan her ne euretle olursa ot.un fazla para t.

tiyenlerle kömürlerin evsafını bll§ka maddeler karıştırmak euretiyle tağyir 
edenleri en yakın belediye mıntakaaına ve yahut da idare ve fabrik.smtza bil-
dirmeleri rica ve ilan olunur. 11 1.3 .3726 (1986) 

ISTAHBUL BELEDltESİHDElf: 
Darülaceze mücncaesi için defaten teslim edilmek tartiyle alınacak 8000 

kilo sade yağ 900 kilo tereyağ ve 2500 kilo beyaz peynir kapah zarf uaullle 
eksiltmeye konulmU§tur. Mccmuunun tahmin bedeli 16695 lira Ye ilk temi
natı 12 5 2 lira 1 3 kuruıtur. Şertname zabıt ve muamelat müdürlüğü kalemin
de görülebilir. !hale 23/9/941 salı g{inü eaat 15 te daimi encümende yapt
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan 941 yılma alt tica.
ret odam veaikalan ve kanunen ibraZ1 lizım gelen diğer vesaik ile 2490 nu
maralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacaklan takllf mektuplanm ibaJ. 
e\İDÜ Mat 14 de kadar daimi encümene vermeleri llzımdır. 

8 12 16 20 3671 (1966) 
~~~~~~~~~~~~~~~·· 

IZJfJR DEF2'ERDARLl01HDA.1f: 

Sattı No. 
Muhammen bedel 

Una Kr. 

84.. Birinci Karantina Azmi sokak 1763 ada 31 paraeJde 68. 
449, 50 M. 2 bila numaralı arsa 

84S ikinci Karantina Azmi sokak 1763 ada 18 panelde 7S. 
389. M. 2bili numaralı ana 

846 Karantina isimsiz sokakta 1771 ada 9 panelde 249.SO JS. 
M. 2 eakl 64 numaralı araa 

847 Güzelyab Retadiye sok.akta 902 ada 2 panelde 156 6J 
M. 2 blla numaralı arsa 

848 Üçüncü Karatq Mısırla caddeal 670 Mla 9 panelde 120. 
975 M. 2 156/1 taj numaralı ana 

849 Üçüncü Karata§ Sabahat ,Kemalettin. Enveri,yo 110- 144. 
kaklannda 656 ada 1 panelde 414 M. 2 4, 6, 8, 10, 12 
kapı No.lu arsa 

650 Cüzelyalı Teceddüt ve Selamet sokak 907 ada 17. ;40 
parselde 177 M. 2 14 /2 lı::apı numaralı arca 

85 l Üçüncü Karataş Asansör ve Sabahat sokak 655 ada 187. 
4 parselde 997. M. 2 27 taj numaralı arsa 

652 Cöztepe Turgut reis 840 ada 7 parselde 38, 75 M. 2 30. 
2/ 1 taj numaralı arsa 

85 3 Salhane Halil Rifatpaşa caddesi 781 ada 5 parsel 35. 20. 
M. 2 314/1 taj numaralı arsa 

854 Cüzelyalı Müstecabi 919 ada 14 parselde 22 ... M. 2 78. 40 
40/ 1 taj numaralı arsa 

855 Güzclyalı Reşadiye 902 ada .3 parselde 152, SO M. 2 61. 
bili numaralı arsa 

856 Cüzdyalı Müstccabi 877 ada 13 panelde 338, M. 2 338. 
bili numaralı arsa 

857 Cüzelyalı Selamet 906 ada 1 parselde 167. M. 2 38 67. 
taj numaralı ana 

858 Karantina Türk oğlu 773 ada 5 panelde 593. SOM. 2 250. 
65/67 kapw numarab ana 

8'9 Karantina Letafet 773 ada 1 J panel -483, SO M. 2 bill 2JO 
. numarah ana 

8_60 Karantina Veyeel 1745 ada 4 pareel 162. M. 2 65 kap& 22. 
numaralı ana 

861 Karantina Ukele caddesi 177 numaralı eokak 773 70. 
ada 18 parsel 159 M. 2 50/1 taj numarala ana 

862 Kal'flJ'&lta Alaybey 1675 Mitbat pa .. M>kak 13 .da 400 
1 O panel 268, SO M. 2 114/2 taj numarah ana 

icar No. 

7 Birlnd Kordon Babkhane albnda 1 3 numaralı dükkla 1 .3S 
Yultanda yazalı emTalin mülkiyetleri ve bir parça gayri menkuJln Wr 

aenelik kan petln para ile 8/9 /941 tarihinden itibaren 17 gGn mnddede 
miizayedeye konulmuttur. 

!baleleri 25/9/941 tarihi.ne milllldif Peqembe gUnU Nat IS tecllr. T .. 
liplerift muhammen bedelleri üzerinden yilzde 7,5 depozito akçua yabnı
ralt yevmi mezkO.rda millt enilik mlidllrlüi\inde m&tc,ekkll •bt kom1qo-
nuna müracaatlan ilin olunur. 367S (200-4) -------------------------------

SOMA ISTASYOHVNDA. YAPll.AC:A..K YA· 
rAIUIANE BiNA.Si DfSAA'l'L. 

Kapah zarf mullyle ve vahldt fiat Uzerlnden eksiltmeye komn-.ım. O. 
lnpata döteme ve lentolar için muktazi demirler idarece verilecektir. 

1 - Bu ı,ın muhammen bedeli ( 42. 700) liradır. 
2 - istekliler bu işe ait •artname veeair eYT'&kı O. D. yollan Ankara 

ve Balıkesir veznesinden 2 15 kurut mukablllnde alabilirler. 
3 - Eksiltme 30/9/941 tarihinde Salı günü saat 16 da Ankarada 

O. D. yollan yol dairesinde topı.anacak merkez birinci komisyonunca yapte 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif melctuplariyle blrlikta 
apğıda yazJı teminat ve vesaiki ayru gün saat 15 ıe kadar komiayon reiali
ğine vermeleri lazımdır. 

a - 3202.5 liralık muvakkat temlnaL 
b - 2490 sayılı K. nunun tayin ettiği vesikalar ile bu ite mahsus olmu 

üzere münakalit vekfıletinden alınmış ehliyet vesikası için ihale tarihinden 
en az sekiz gün evvel bir ıstida ile münak.alit vekaletine müracaat olunma& 

12, 15, 17. 20 3757 (1992) 
~~~~~~~~~--~~-~ 

Bol'nova Ziraat Mefıtebl müdürlüğünden: 
Cinai Metre · Beher metre % 7,5 Teminab 

muhammen bedeli 

Yerli lacivut 350 612 Kr. 160,65 Kr. 
kumaş. 

.Mekt~blmiz talebeleri ihtiyacı için açık eksiltme ile alınacak elbiselik lı::u
maşa eksiltme günü olan 9 /9 /94 1 Salı günü saat 15 te talip zuhur etmedi
ğinden 2490 numaralı kanunun 43 ncü maddesi mucibince eksiltme on gün 
temdit edilerek 22/9 /94 l Pazartesi günü saat 15 te mektepte müteşekkil 
aatın alma komisyonunda yapılacağından taliplerin teminatlarını lzmir 
mektepler muhaaebeciliğine yabrmaları ve makbuzunu adı geçen komisyona 
getirmeleri. 

Bu i~ ait tartnameyi ve mühürlü nümuneyi görmek lateyenlerin her ıüa 
mektep müdürlüğüne müracaatlan. 3 7 46 ( 1995) 

Vildyet Daimi EncMmenmden : 
3000 lira bedeli keşif ve 1 5 gün müddetle münakasaya lconulm04 olaa 

Beydağ köprüsü orta ayak inşasına istekli çıkmadığından 8/9/941 tarihin
den itibaren eksiltme müddeti on gün temdit olunduğundan istek1ilerin 
2 490 sayılı yasa hiikümlerine göre hazırlayacakları teminatlariyle 16 Eylül 
941 Perıembe günü saat 1 l de viJiyet daimt encümenine haıvurmalan. 

3680 (2005) 
~~~~~---~~~~---

0 r m an fsf Ptrnf!sl Çorı•h Revir dimirliqlnden : 
ihalesinin 4/ Eyli'il/941 gününde yapılacağı Uluı, Sonposta gazetelerinin 

22, 25, 26, 30 Ağustos Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 28, 30 Ağustos 94 l 
tarihli nüshalarında ilan olunan 1816 adede muadil 313 metreküp 244 d~ 
slmetreküp ladin kalasına mezkur günde talip zuhur etmediğinden ihale 
aym tcrait tahtında 30/Eylw/941 Salı gününe bırakılmıfbr. ilin olunur. 

ı2. ıs. ıs. 21. 3730 (1997) 
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SJY ASI VAZİYET 

Amerika harbe 

™ . ' • 

General De!{ole 
iltihaklar 

l!ENİ ASIR 
ıx 

12 E Y L tJ L C UMA 

B. Ruzveltin nutku 

ı!İrecek, fakat .. ·· 
ne vakıt? LAVAt OtUrrE. KUP:-

Çıkmıyan Al
Mih,·er devlet- man düşünce i 

lerine en ciddi KA~ADAYI BOMBALAMA. 
ve kuvvetli ih· GI TASARUMIŞUR 

Kaelın elbise lıumaıları ucu~latılacalt 

-<>- TULDU~ iYiLEŞiYOR Devlet fabrikaları ih· 
tiyacı karşılayacak 

Bitaraflık kanununun Alın 
I .. . d k . ? anyadan kaçan 183 tar olacak 

Amerikalılar in2iltere
den inı=iliz vapurları 

agıı ne eme tlr. esir bahriyeli 2eneral 
Vaziyet Amerikanın 
geçen harbe giriş tar

zını hatır/atı yor 

B. Rıızveltin nuthu beh· 
ıeni~I:ıen - Rusya11a yar
dan me:zeJe$! - İran ve 

mrhver • ispon)'a 
sulh tavassııtunda 
bulunmıyormu, ... 

Rndyo gazete~.ne göre dün cihan ef
k5n umumiyesinin alfiltnsı Corçilin 
nutku Uzcrine toplanmış olduf,ru gibi 
bugün de Ruzvelt tarafından söylenecek 
nutuk He karşılaşacaktır. 

Ruzvclt hAdiseler üzerinde adım adım 
yürümilştür. Bu hadiselerin icabı ola 
rak Amerika harbe girecektir. Fakat ne 
vakit? .. Harbe iştirak vakti uzak mı .. 
Yakın mı? .. İşte bu hcnU:r. anlaşılaınn
mıştır. 

Ruzveltin bundan evvelki nutku üze· 
rinden epeyce bir zaman g~iştir. Bu 
arada Çörçil - Ruzvelt mülakab yapıl
mış ve 8 madde tcsbit edilmiştir .. Fakat 
Ruzvclt bu millakat ve anlaşma hak
kında izahat vermemiştir. Son günlerde 
Alman denizalblan ve tayyareleri ile 
AmE:'riknn harp ve ticaret gemileri ara
sında bazı hfidiseler olmuştur. Bu yüz. 
den AmeriKanın bir harp arefesinde bu
lunduğu snnılınnktndır Ve yine bu yüz
den Ruzveltin irat edeceği nutka bü· 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. 

Ciimhurreisİnin. parti liderleri ve di
ğer salfıhiyettar devlet ricaliyle görüş
tüğü haber verilmiştir. Tahminlere gö
re de nutkunda bitaraflık knnunlannın 
ilgasını ve babnlan ~cmiler hakkında 
Almanyndan izahat isüye~ktir. 

Bitaraflık kanunlarının ilgnsı, Ameri
kanın harbe girmesi demek değildir. Bu 
kanunlar muharip devletleri bir takım 
hak ve salnhiyetlerden mahrum kılmak
tadır ve Amerikayı harpten dışarı tut
mak için ihdas edilmiştir. Amer!lta hü
kümeti. Alınan deniuılblarırun bazı ha
reketlerinin hesabını yine bu kanunlar 
y{lzUnden soramamaktadır. Fakat bu 
lıranunlarm ilgası Amerikayı harbe blı· 
adnn daha. yakJnştıracaktır. İlgadan son
Ta Amerika gemileri her dcn!zde seyrü 
8efer edecek ve bu yüzden harp gemi
lerinin yardımım istiyeceklerdir. 

Bütün açık dni2lerde Amerikan do
nanmasının himayesini teessUs edecek 
midir? İşte, bUtUn mesele buradadır. 

Almanya den!ılerin pek çok kısmını 
tehlikeli mıntaka olarak ilan etmiş ve 
Führer bu mıntakalardaki gemilerin. 
kime ait olursa olsun - batırılacağını bir 
nutuk ile ilfın etmiştir ve. gemilerin ba
tın1ması da bir nevi meydan okumadır. 
Vaziyet 1917 deki harp vaziyetinin ta
mamiyle teke:rriiründcn ibarettir ve çok 
alaka uyandırmaktadır. Bu alslta :iki 
noktadan ileriye gelmektedir : 

Birincisi Almanların giriştikleri Le
ningrnd taarruzu; 

İkincisi, Rusların orta cephede giriş-
tikleri taarruz. 

Her iki tarafın bu iki nokta üzerinde
ki iddialan birbirine uymamaktadır. Al
nuuı~ar, Leningradda vaüyetin lehte 
inkişabnı bildirirlerken, orta cephedeki 
taarruzun ancak mevzii olduğunu söy~ 
)emekte; diğer taraftan da .. So~.etler ve 
İngilizler Leningradın va7.ıyetin:n neza
ketine rağmen kolay kolay sukut etıni
ye< t>ğini iddia etmekte ve orta cephed-:? 
harelcata büyUk bir ehemmiyet ver
mektedirler. 

mgiliılere ve Ruslara göre Almanlar 
bu cephede bUyUlt zayiat verm?ştlr ve 
Almanya Rusyada hedefine varamıya
<'aktır. 

RUSYAYA YARDIM 

Son günlerde Rusyaya yardım. mU
him bir mesele halini almıştır. İngiliz 
gazeteleri hükümeti bctae~lt.ı itham ~t
mektcdir. Çörçilin nutku ı1e bu tenk~t
lere cevap verdHU tnhmin edilmektedır. 

Çörçilc göre Rusyava yardım evvel! 
bir istihsal meselesidir. İngiltere v_e 
Amerika endüstrisi çok verim vennelı
dır ki Rusvayn malzeme temin edilebH
sin .. 

İkinci mesele de, nakliyat işidir. Bu
nun icin ticaret g<.'mileri bulunmalıdır. 

Üçüncü mesele ise, yol meseles!dir .. 
Çiirçil üç yoldan b:ıhsetmiştir. 

1 _ Şimalde Arkanjel yolu .. Bu yol 
kıs aylnrında donmaktadır. 

2 - Vladivostok yolu .. Bu yolda Ja · 
ponya ile kar.sıl:ışmak lazımdır. Bundan 
başka hu yol 11 bin kilometredir. 

3 - İran voludur .. Ve bu yol açılmış
tır. Cörcıl bu yoldan istifade için loko
motif ve vngon ihtiyacı olduğunu ve 
bunların da temin edileceğini bildirmiş
tir .. 

İrarı yo1larmın idaresi, bir habere gö
re, Sovvetler tarafından alınmıştır. 

iRAN VE MİHVER 
Tahranda çıkım nlslahntn gazetesi son 

had~ iizcrinc \'azdığı yazıda : 
•İranda hic hcklcnmiycn bir Mdisc 

olmıı hır. 

Alm·ınqı, İtnka \ ' C müttefiklerinin se
farethanderinin0 kapntılm:mna m\lkabil 
biıim Bt'rlin. Roma ,.e diğer müttefik 
memleketlerdeki sefarethanelerimivn 
de\•amını temenni ediyonız. Bizim mih
verle miinnschafımız tamamiyle ikhsa· 
tlidir.• Demektedir. 

f randan istenilen Iraklı mUltecilcr İn-

Degole iltihak etti. 
Londra, 11 (A.A) - Fransız donan

masma mensup 183 subay ve asker 
muhtelif Alman üsera krunplnrından 
kaçarak general Degol kuvvetlerine il
tihak etmek iizcre Londraya gclmi!';]er 
dir. 

ile dönebilecek.. -------
Br:ınsdkords, (Amerikada) ıı CA.A) Kadınlara ait kuma$ İ$1nde de yerli mallar ,r 

Müdafaa heyeti :reisi Robert Dcning ba-
tırılmış olan Alman zırhlısı Bismarkta zarları nazım Vaziyetini görecek.. 
Kcbck ve ;Montrili bombardıman etmek Ankara, 11 (Yeni Aaır) Kadın ku- Devlet fabrikaları imalat pro~ 
üzere iki tayyare bulunduğunu İngiliz maşlannın son zamanda arzettiği paha- larına kadın kuma§lannın geniş mik1" 
kaynaklarından aldığı mnlô.matn istina- !ılık gözönünde tutularak bu sahada da ta imali için yeni lc.ıaımlar il&ve e~ 
den beyan etmiş ve demiştir ki : «yerli mallar pa:zarlan» vaaıtasiyle fiat tir. Fabrikalar ihtiyacı ka1J1layacak t11 LAV AL İYİI..EŞtYOR 

Par!s, ll (AA) - Hastanede Lavali 
ziyaret eden Dcbrinon gazetecilere yap
tığı bcynnnttn Lavalin hastanetlcn çık~ 
tıktan sonra bir kaç gün Pariste istir.ı>
hat edeceğini ve bilfıhare Vişi civarın
da Şatcldondaki malikanesine yerlcşe 
tcğini bildirmiştir. 

Bitarallık kanununun 
ilgası ve dcnanmanın 

2emileıei himaye 
etmesi muhtemeL. 

. • - Alman tayyarecileri K anada üıe- bakım:ndan .n8::zım bir rol oynanması 1 bette kadın elbiselik. mantoluk ve ı' 
nne akınlarını ynphktan sonra Ameri- takarrur etmı§tır. f döaölük kuma§lan imal edecektir. 
lı\ada karaya inmek ve kendilerini en- ~~~'>'~'><~::::.<:::::.-c:::~><:::><:::><::><::::ıo-<::::~c::::::~~~~~~~~::-,...c~:::-,,.<~~ 

Vaşington, 11 (A.A) -Annesinin cc
na?.c töreninde bulunduktan sonra rei
sicilmhur Ruzvelt çarşamba akşamı Va
şingtona dönmüştür. B. Ruzvelt istas
yonda hariciye nazırı B. Kordel Hul ta
rafından karşılanmış ve derhal son gün
lerdeki harp Jındisclerinin Birleşik 
Amerikada uyandırdığı endişelere mn
kes olan faaliyetine başlamıştır. Reisi
cUmhur harbiye ve bahriye na2ırlannı 

= :;::k= niyetinde jdiler.. Şimdi Ziraat Bankası 
- Bu kabil hareketler harbi kapunı-

ikramiyelerini 
talihliler 

LAVAU VURAN AKiLLi 1MtS 

Paris, 11 (A.A) - Lnvn1 ve Deaya 
suikastta bulunan Pol Kolet adli dok· 
torlar tarafından muayene edilmiş ve bu 
muayene neticesinde Kolctin hiç biı· görüsmcye davet etm.:ştir. Bunu mUtea
akıl rahatsızlığı olmadığına ve fiilinden kip B. Ruzvelt bugün kongre llclerleri
tamamiyle mesul bulunduğuna karar le bir konferans akdedecektir. 
verilmiştir. llalk reisiclimhurun bu aksam söyli-

---- yeceği nutku sabırsızlıkla beklemekte-

Amerikalı tay
yare kumanda
nı "Kahire" de 

dir. Umumi kanaat bu nutkun pek muh
temel olarak, mihvere ka~ harbin bi
dayetinden beri yapılan ihtarlann en 
kuvvetlisini teşkil ede<'eği merkezinde
dir. 

Reisicümhur, nutkun metnini Vaşing· 
tona dönerken trende ikmal etmiştir. 
Bu nutka reisicümhurun verdiği çok 
büyük ehemmiyeti tebarüz ettirmek 

Knhirc,. U (A.A) - ~mcrika bava için, nutuk metnlnin bidayette tesbi~ 
lı:~vı;etlen kumandanı dun .buraya gel- edilen uzunluğun iki misline çıkanldığı
mışti:. O~eneral Demokrasılere yardım nı kavdetmck k Afidir Nutuk Ncvyork 
için ~eri~~ !~dan sarf~diho:n gny- saatiyle 11 de, Ttirk ~atiyle sabah .6 da 
retler~ tacılını temın edecektir. Kuman- okunacak ve evvelce kararlaştırıldığı 
dan bır mı.:ddet OrtaflU'ka kalacak, ha- gibi 15 dakika değil takriben 25 dakika 
vacılık levazımı tc('.hi1,a!ı Uzc~inde "!e sürecektir. ' 
bu meyanda tayy~eJenn kabil old~gu Sal!ihiyettar mahr:Jlerc göre nutukta 
k~dar ful~ faal bız~ctte kalmalan ım- Atlantik meydan muharebesi bnhis mcv-
l<anını tetkık edecektır. zuu olacclt ve Amerikan gemilerinin 

- uğradığı hadiseler münakaşa edilecek-

Yunaııistana 
erzak 'e ecza 
2önderiliyor 

tir. 
GAZETELERE GÖRE 
Gazeteler vazivetin vehametini teba

rüz ettirmektedi;ler. •Nevyork Taymisu 
gazetesinin Vaşington muhabirine gör~ 
reisicümhur çarşamba nkşamı miihim 
devlet memurlarını nezdine cağırmış ve 
Amerikan gemilerinin himayesi için lü
zumlu tedbirler üzerinde donanmay.ı 
emir verilmesi ve bitaraflık kanununu 
ilga etmek üzere pazartesi sabahı kong
renin içtimaı iç!n lüzumlu evrakı imza 

1.a kadar getirmez mi? .. • 
Nevyork, 11 (A.A) -Asosyeted Pres 

gazetesinin dün bildird!ğine göre Ame
rika haricil-·e nezareti İngiltereden dö
nen Amerikalılann muharip devlet va
purlarına ı:irmelcrini meneden kanuni 
knyıtlan kaldırmıştır. Amerikanın Lon
dra baş konsolosu muavini Ameriknr. 
vatandaşlannın bundan böyle Amerika
Ya İngiliz vapurları veyahut tayyarele
riy le dönebileceklerini söylemişt!r. 

·----ww---
Al-Irandaki 

manlar hemen 
teslim edilecek 

Londra, 11 (A.A) - Ruyter ajansı 
bildiriyor: trandaki Almanlann bÜyijk 
kısmının bu hafta &Onundan evvel ln:ıi
Uzlcre ve Ruslara teslimi lizımdır. Hala 
serbest dolafAD Almanlar 48 saat içinde 
teslim edilmif bolunscaklardır. Kordip
lomatik mcnsuplan B<ırline gidecektir. 
Diğer Almanlar enterne edilecektir. 
Müttefikler trana girdikleri zaman bu 
memJeketle iki bin Alman tabası vardı. 
Müttefikller Alman, ltalyan, Romen, 
Macar tabalarile beşinci kol azasından 
1renmı tamamen emWcnmesi için sıkı 
bir iı birliği yapmaktadırlar. 

-------
SLOVAKY ADAKi 
Y t!lıudilerfn vaziyeti 
Presburg, 11 (A.A) - SJovak hükU-

meti Slovakyadaki yahudilerln hukuki 
vaziyetini tetkik eden b!r kanun neşret
miştir. Bu kanuna ~öre yahudinin tarifi 
Almanyad.a mer'i Nornberg kanununda
ki tarifin aynidir. 

ın~mzıerın yolladığı 
maddeleri Adana vapu
rumuz götairecek, b~~· 

ları bitarallar 
dağıtacaklı:ır •• 

ctmiŞt.ir. ----
Bitaraflık kanununun ilgası hususu- MERAKLJ ŞEYLER 

nun, nazarı dikkate alınan inkişaflar 
arasında huiunduğu hakkındaki ilk tel· •••••••••••••• 
mihler iyi haber nlnn ma~illerden gel- ŞDfŞEK ve ELEKTRİK .. 
m:ştir, 

Londra, 11 (AA) - BUtün gazete- •Nevyork Heralda diyor ki : Ameri- Eski zamanlarda şimşek çakhğı :za-
ler İngiltere ithalat şirketi tarafından ka Birleşik devletleri halen, 1917 ya- mnn insanlar gök mabudunun müthiş 
Türldyeden satın alınmış olan beş bin zında harp ilanı için memleketin yalnız silahı olarak tanıdıklan gök ateşinin 
ton emteanın Yunanistana gönderilmesi sarih vAkıalar beklediği zaman bulun· korkusiyle yere kapanırlardı. Aradan 
için Büyük Britanya ve Türk!ye ara- duğu noktanın cok tehlikeli tarzda yakı· asırlar geçtikten sonra gök ateşinin yer
sında yapılan anlaşmalar hakkında tel- nıncladır. Belki B. Ruzvelt vaziyet hak- vüzünde her cisimde uyumakta olduğu 
graflar neşrediyorlar. Erzak ve ecza kında sar!h izahat verecektir. ~nlaşıldı. insanlar bu kı.:vveti kerhribar
maddclerinl. ihtiva ede~ bu emtea A~a- Dün akşam Beyaz sarayda yapılan Jısn, camdan ve madenlerden çıkararak 
na vapuru ıle Yunanıstana nakledilc- toplantıya B. Hopkiııs iştirak etmistir.. ona iıılerini gördürdüler. Bugün ayni 
cektir. Bir memur bu toplantıya iştirak eden- kuvvet elektn"lt ismi altında ailenin sa-

Taymis gazetesi Yunanistana erzak )erden büyük ketumiyet istendiğini söy- hah kahvaaltısmda ekme~ini kızartıyor, 
ve diğer lüzwnlu mahsuller gönderil- lem'ştlr çrmaşırlarını yıkıyor; evde dikiş maki-
me;ıi imkAnına erişeı;ı Britanya hilkü!"e- B~ akşam tiyatro ve sinemalann ek- nesini işletiyor; yazın &caklarında bü-
tinın muvaffakıyetinden memnunıyet : • nutkun verileceği saatte oyunla- romuzu serin tutuyor; tramvaylanmızı 
duymakta ve Almanya ile az c:ok iyi ser.s~ til derek nutku müşterilerine ;<ı)etiyor; 40 dakikada dünyanın etrafına 
münasebet idame ettirmekte bulunan ~ t :ıJe dir bir kuşak çekiyor, havadan veyahut te 
Türkiyenin bu erwkın Yunnnistanda P ece r __:_...,.,___ ndkillcr vı:ısıtasiyle bi?.e haberl!!r veriyor 
bitaraflar vasıtasivle tevziine Almanya- Biz onu süt veya pekmez 1tibi tartılmış 
yı iknaa muvaffak olmuş bulundu[,runu Irak ta kahine miktarlarda satın alıyoruz. Bununla be-
tebarüz ettirmektedir. raber bu ehli ve muti esaret perdeai ar-. b• 1 d kaaında elektrikte eski zamnnlann efsa-

ALMANLARA GÖRE Jraz 58lSI ı ) nr.lerindekinden daha vahşi ve akıllara 
Berlin, 11 (A.A) - Yan resmi bir hayret veren esrar mevcut oldui:runu 

menbadan bildiriliyor : Tilrkiye yolu ile unutmamalıyız. Çünkü bugün elektrik 
Yunanistana gönderiJecek erzakın ne Maliye nazırı istifa e"i cereyanında maddenin akıp gittiğini 
suretle tevzi edileceği hakkında bir mü- Bagdat, l l (A.A) _ Kabinenin va- qörüyorµz. Ta~. maden ve odun gibi ka-
tall\a dermeyan olunmamaktadır. ziyeti hascbile dolauan •Ayialar Maliye tı ~örünen şeylerde bile nihayetsiz ve 

"" ,.... nkılları durduracak kainat vardır. Ancak işp.al altındaki mıntakalnra er- nazırı İbrahimin istifası Uzerine hAd bir 
zak g'dnderilmesinin Almanya tarafın- şekil almıştır. Hariciye nazın Ali Cavat 
dan hiç bir zaman mümaneate uğraını- Maliye nazırlığını vekaleten deruhte etti- Bilinen ba~lıca 

-----
yacağı tabiidir. Bu sebeple bu gibi ted- ğin?en '.imdilik yeni bit Maliye nazın lfte$11Ur mghasaralar 
birler beynelmilel hukukun ve insanlı- tayın edılmcyecektlr. Daha ne kadar süreceği tahmin edile-
ğın mutlak bir vaz.ifcs!dir .. Ve bu, kal'$1 ,,,._ / miyen bir harp içindeyiz. Bu münase-
taraf ıçın bir me7Jyet değil sade bir Alman resmi teb ;. betıe başlıca meşhur muhasaralan kay-
husnu niyet meselesidir. • • detmek faideden h&li değildir. Bımları 

1 
ğıne göre vazı yet yaztyonız: 

gilizlere tesliın edilmiştir. Bun ar ~r~7 Tarihi zamandan evvel 9 sene süren 
sında Kudüs müftüsi.i yoktur.. Muftu Berlin, 11 (A.A) - Alman tebliği: 
bulunamamıştır. Şarlı cephesinde bücumlarunız muvaf- Truva muhasarası .. 

İr fakiyetle inkfpf etmektedir. Tarihi zamanda ve kablelmilat 528 se-
Alman siyasi mahfillerince, anda he- Şimali Afrikada Tobnık ve Mersa nc~.nde İran hükümdnn Keykavusun 

def petrolleri elde etmektir ve Rusyayn M!ltruhta antrepolar tayyarelerimiz ta- Babil muhasarası .. Milattan evvel 332 de 
yardım meselesinin kolay olmadığını B. rafından muvaffakiyetle bombardıman büyük İskenderin Suriye kıyılarında 
Çörçil de itiraf etmiştir. edilmiıtir. Şim3Iİ Mısırda nakliye kol- Tir şehrini muhasarası .. Milflttan evvel 

JAPONLARIN- SÖYI.EDİKLERİ tan bozğuna uğrahlmlf, demir yollan 212 de meşhur Alim Arşimedin de ölü-
.. . . . • • . tahrip edilmiıtir. Süveıte 6 bin tonl~ müyle netieelenen Romalıların Siragüza 

Tokyoda munteşır Nışı Nışı gazet~, bir ticaret gemisi bahnlm~tır. Şimalı muhasarası .. 
Japonların Avrupa kıtasında ufak hır Afrika sahillerinde yapılan bava moha- 1099 da Haçlı ol"'luların Kudüsü, 1337 
arazi parçasını bile işgal. etmed!klcrini rebelerinde düımanm bet avcı tayyaresi de İngiltere kralı üçüncü Erdvardın Ka
ve bunun için İngilizlerin de Uzak sark- diqürülmiiftür. Dütnıan dün ne gündüz le muhasarası, meşhur jandarkın müda
tan çekilmesini istiyor ve Japonların ne de gece Alman topraklarına hiç hü- halesiyle kurtulan Orleanın 1429 da İn-
uzak şark memlcket1cri üzerine yürüyeA cum yapmamııtır. · giliz1erce muhasarası, Sultan Süleyma-
ceklcrini de :lave ediyor. Diğer taraftan - nın Rodosu, 1589 ve 1594 tc dördüncü 
da başka bir Japon gazetesi bunların Almanya Franmda Hanr!nin Parisi, 1683 te Kara Mustafa 
aksini yazıyor. İ$§GI masraf farını P~anın Viyana,vı ikinci muhasaraları .. 
İSPANYA SUl.,HA TAVASSUT İngilizlerin 1794 te Tulon, Tilrk - İngi-
ETl\IİYORMUŞ.. GZG!tm~OI'.. 1iz - Fransızların 1854 te Sivastopol mu-

Londra, l1 (A.A) - Vişi hükilmeti hasaraları .. 1870 - 71 harbinde Almanla
ile Almanya arasında lşgal masrafları· rın Strazburg, Belfort, Meç ve Parisi 
nın azaltılması için yapılmakta olan mU · muhasaraları, 1877 Plevne ve Kars mu
zakereler bir çıkmaza girmiştir. Bu hasara1an, geçen umumi harpte Muboj, 
masraflar eskisi gibi günde 400 milyo.n Anvers ve TürkJerin Irakta Küttülama-

İsanynnın sulhçu bir mutavassıt ro
lünü oynadığı hakkındaki haberi Al
manlar tekzip etmekte ve bunun da a&· 
kert vaziyeti bilmiyenler tarafından ile
riye sürü1dü!,rünü söylemektedirler. Frang üzerinden ödenmektedir. re muhasaralan .. 

kazanan 
ıooo liralık ikramiye TarguOaya, 500 llrablc lfl 

ramiye tzndre f;lktı.. 
Ankara, 11 (HU9US!) - Tnrkiye Zi- pılmışt.tr. Turgutluda Semahat JAtl'

raat bankasının 50 lira ve elli liradan r:ıencloğlu bin, İzmirde Hfkmet beş 
fazla mevdunt sahipleri arasında tertip lira kazruınuşlardır. YUz lira ve elli 
etm!ş olduğu ikramiyelerin keşidesi ya- kazt::nanlar da çoktur_ 
ooacacıcıoac~aaocaccc==ccccoı. 

lstanbula giden bir vapurda kaçak kahlJt 
oe feker ile manifatura bulundu 

lstanbul, t t (Yeni Asır) - Akdeni:°den gelen Platin vapurunda pyet ..,;. 
rane bir tekilde gizlenmi.t 35 çuval kahve, 12 çuYBI ,eker, üç buçuk balya ı~ 
fatura kaçak efYa bulumnUJ ve vapur mUrettebatmdan bazdan adliyeye _.., 
edilnıJıtir. 

lrondaki konsoloslarımız afi yetfe 
Akara, 11 (A.A) - İrandaki Tebriz ve Rizaiye konsoloslanınızın ve kod" 

1os1uk crkaniye ailelerinin sıhhatte bul unduklanna dair hariciye ve~ 
malOmat ge~. 

Borsada kurtuluş bayramı 
Bursa, 11 ( A.A) - Bursa bugün kurtuluş bayrmını lrntlamışbr. Meraab" 

bir süvari müfrezesinin şehre girişi ve viJayet konağına bayrak çekiJişi lif 
ba~lanmış ve söz alan hatipler Türk Ulusunu bu güzel günlere ulaıtıran hüfV 
lerbnize karşı şilkran duygularını ifade eylemişlerdir. 

Denı zlide bir statyüm yapıl~cak 
~--~------------------------~------

Den i:zli, 11 (A.A) - Valinin riyasetfode toplanan beden terbiyesi i.ıı~ 
heyeti şehir planının tasdik edilmesi dolayısiyle bu plana g'dre yapılacak 
Stadyom sahaaına ait istimlakin icrasına karar venniıtir. 
~~~JO"'..-=ıocıooooe>oı::a~~xx~ıoc:ııoc:ıcooooc:ııı:t:ıı=»OC:.OC~ 

Iranda durum 
• BASTARAFI l İNCi SAHiFEDE -
İngiltere ve Sovyctler bi:cliği hükümet
leri Tahrandaki mihver elçiliklerinin, 
payitahtın ic:gal edilmemesinden istifa· 
de ederek efkfu-ı şaşırtmak maksadiyle 
'Propaganda yaptıklarını bildirmişler ve 
Almanya, İtalya, Macaristan ve Roman· 
ya elçiliklerinin kapatılmasına intizaren 
hariçle irtibat muhafaza etmek imka
nından mahrum bırakılmaları ve hare
ketlerinin sıkı bir nezarete tAbi tutul
ması lüzumunu ileriye sürmilşlerdir. 

İKANIN BİR TALEBl 
Bir mikdar İran asker ve jandannası

nın Destur, Kozenabad ve Kermanşah
ta Asayişi temin etmelerini ve işgal al
tındaki mmtakalarda İran memurlarının 
faaliyetlerine devam etmelerini İngiltc · 
re ve Sovyetler birliği kabul etmişler
dir. 

Taleplere göre Alman elçiliği erkA
niy1e İran münakalAt dairelerinde ve as
keri mUesseselerde çalışan bir kaç mu
ayyen mUtebas.5ls mUstesna cılarak, 
İrandaki bütün Almanlar İngiliz ve 
Sovyetlere teslim edilmclid!r. İranda 
mevcut münakale vaSttalarının, İranın 
zaranna olmaksızın tekamül ettirilme
sini, İran ihracat mnlJarının satısına 
yardım edilmesini ve ele geçirilen İran 
harp malzemesinin harpten sonra iade
sini İngiliz hükümetl "kabul etmiştir. 

Sovyetlcr de, harp ma17.emesi müstes
na, ayni cevabı vermişlerdir. Alman. 
İtalyan, Macar ve Rumen elçiliklerinf: 
bu kayıtlan kabule mecbur oldukları 
hükümetçc bildirilmiştir. 

BiK MEBUSUN SÖZLERl 
Mebuslardan doktor Tabiri İranm iyi 

münasebetler idame ettiği iki ldost ve 
komşu devletle çıkan kimsen n bekle· 
mediği bu hadisclerden dolayı teessUrü
nü bildirmL~ ve şunları i1Ave etmiştir : 

- Bu iki hükümetin daima vadettik
leri g!bi İran hükümet ve milletinin hak 
ve sal5hiyet1erine riayet edeceklerini ve 
bu suretle mil1i heyecanın ortadan kal
kacağını İrnnlılar ümit tınektedirler. 

Hariciye nazırı verdiği cevapta şunla
n söylemiştir : 

- Cereyan etmekte olan müzakere
lerden sonra vaziyet nomıale doğru in
k!şaf etmektedir. İngiltere ve Sovyet 
Rusya mUmes.c;illeri tarafından verilen 
vaitlerin bu gibi hadiselerin tckerrilrü
ne mani olacaih ümit edilebilir. 
BAŞVEKİLİN BEY ANATJ 
Ba..wckil Furugi de demiştir ki : 
- Mebusların, bütün İranlılar gibi. 

son ha<liselerdrn do1avı ne derece mah
zun ve müteellim olduklarını ben ve 
mesai arkadaşlarım biliyoruz. 
Ba~ekil meclisten itimat istemiş ve 

şunJan ilave etm!ştir : 
- Bu itimat meclisin vaziyeti tasvip 

ettiği manasına değil. hüklimetin teşeb
büslerine itimat ettiğine delalet edecek 
ve hükümet:n. mebuslann müzahereti 
le, vazifesine dvam edebileceği manası 

Sov yeti ere giJre 
- BA$TARAFI ı fNcf SAHfn-:ot. 

Alman subay ve askerini imlln, 340 
ve zırhlı otomobil, 140 top, 400. kauı 
ve 47 tayyare tahrip etmişlerdir. 'BtJ 
tikarnette Almanlar anodane bir m 
\'C:ınet göstermişse de ağır 1.aT.at 
rek kaçnuığa mecbur eaılmişfordir. ---Amerilıalı elci 
lnqtlteredelıl manell
ralaf'da yaralandı 
Londra, 11 (A.A) _ Londrada b 

nan mUttefik kuvvetler nezdi 
Amerikan büyük elçisi diln merkezi 
giltcrede bir Hollanda livası tarafın 
yapılmakta olan manevraları seyr 
ken sol elinden yaralanmıştır. 

-----
ALMANLARA GÖRE 
B. Çör.;IHn natfıu.. 
Berlin, 11 (A.A) - Alman bari 

nezare~nin kanaatine göre Çörçilin 
nutkunda enteresan hiç bir mevzu Y 
tur. Çörçilin nutkunda yalnız $piç 
ten Tobruka kadar bir cephe kurul 
hakkında Bolşeviklerin de işine 
yan propaganda enteresandır. C 
Sovyetlere yardımın zannedildiği le 
kolay bir iş olmadığını söylemek 
le bu yardımın mahdut olacağını 
etmiştir. 

-.4tso 

Eski Yunan JJasfıa· 
mandam nerede? 
Londra, 11 (A.A) - İtimada 

blr habere göre eski Yunan 'l..ft •• ır.ıUJP" 

ilanı g(•nera1 Papagosun artık Al 
tarafından mevkuf tutulduğu ver }. 
civarında de~ldir. Generalin en 
etlildiğini haber alan dostlarından 
rf'kkep bir grup bir gece villayı 
ral· Alman muhafız1an öldürmiişle 
Generalin halen nerede bulunduğu 
IOm değildir. 

-----
,,,. tro.nsatıantııı ıo 

re Jıazava ıılırad,_ 
Londra. 11 (A.A) - Hava nazırı 

Sinkler iki transatlantik tnyy 
vuku bulan ve 44 kisinin ölUmü jJe 
ticelenen kazalar bakkında yapılan 
kikat neticelerini Av.am knrnarasınB 
d!rmiş ve kazaların tayyarelerin 
idaresinden ileri geldiğini söylemi~· 

nı tazaınmun edecektir. 
Meclis hükiimcte ittifakla itinıııt 

vcrmistir. 
iTALYAN HUKUKUNU 
JAPONJ .. AR KORUYACAK 
Roma. 11 ( A.A) - Stcfani aj 

Tahrandan öğrendiğine göre ~ahı:ı 
ki Japon mümess!li İrandakı te 
menfaatlerinin müdafaasını d~ı:ur 
tniştir. İrandaki İtalyan 'kolonısı 
büyiik elçı1iğinde bulwunaktadır· 


