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YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .. Cümhuriyetin ve Cüm1ıuTİfjet eserlerinin bekçi.fi aabahLın ç-ıka,. giyaıi gazetedi'r 

Ruzveltin 
Son nutku 
llq. Ültimatomu 
ClıtcrıPnıaJıtadır-

şEvKET BİLGİN 

~~t Ruz, elt, dünyamn her tarafında 
~iiQ .. sabırsızlıkla beklenen nutkun:ı 
~ ~l~di.. Her 7.amandan daha sert, 

8ir .. l_ ı konuştu. 
~ı.'dlınıatomu andıran bu nutku din· S 11 sonra, Amerikanın vaziyeti ne 
---· '" diişünmeğc arlık mahal yok· 

~rir had· . .. . Anı "ka . t~ ıs "'sı uzerıne crı um unu 
' iht.,. Alnıanyaya karşı bö~·le şiddetli 
~ . Yapılmasını bekliyordu. İnfiS ~~ \ aziyetin inkişafını bariz bir 
ti ı.;..: ~rşıladıklanndan günlerden be
~ aleyhinde bir feveran talıri.kinc 
~ır. infirat~ı hatiplerin ~ayS . gitmiştir. Zira bugün Ame
~ et .~hir bir ekseriyet Ruz,•eltin ta'\!1k1. siyasete mutlnk bir itimat bes
"-t ~clir. Demokrasilerin hayat n1e
~Ucadelesi içinde bulnnduklan bir 
~eti Amerikanın kendisine düsen m<'· 
~ ~ri vakit kaybetmeden deruhte 

1nönii kampındaki çalışmalardan bir intiba 

InönflKampında 

Havacı gençlik nasıl 
çalışıyor ve yetişiyor? 

Ş~. ayati bir zaruret sa;t,lnınktadır. 
ttr, ' RuzvcJtin nutkuna göz gezdi- Hava gedikli hazırlama yuvası adı verilen İnö· 
~~~lika ('üınhunei i ıımasaten di~·or nü kampı hakikatte bir plAnör ve para$1it oka· 

·ıı· ıan~an baska bir şey delildir. Buradaki ~abşma 
._,~~bir ~e~ir ve ~~rkutmn hnrb~ mü· aöcsümüzü iftiharla kabartacak mahiyettedir .. 
~ ltı"~n ık:i scddını tam ' 'e kat'ı ola· r. .. .. . 
-- İJtj ıtdafaadan bizi mcncdemiyeccktir. 1nonu, 11 (Hususi surette gıden arka-
~ SCd açık denizlerin serbestisi ile d~şımızdnn) - An~a, İstanbul ve _1~
t4oe.ı:e iednrikindeki scrbestimizdir .. mır_d~ ~elen ~az~~ccı ;rk~d~lar Es~~
' b(; • J>rotcstofarla vakit gcc;irmiyct'!!- şı;~~:ın hır az ılerısınde, İnonu hav~ ?.oS Yle «Hdliriicii bir hataya düş.mi· nulu hnzırl~_ma ~u:·nsında yapılan buy~k 
•ı .. :.•:aı. İki Amerikanın müdafaa saati hava tczahurl:rmı ~cyccnnım~~ .?nku:ı 
~· Korsanlann öldüriicii darhc- olamadım seyır edıyoruz. GordüklC'rı
,, ilk olarak indimıelerinc miisaadc> miz o kadar muhlı>şem ve gururlandın
~Ytceğiz. Deniilcrin serbt-s'isi ka- cı ki havacı gC'nçlP.rin ve bilhassa genç 
'.t Sıa diişmektedir. Bizim k:trn- pilotların basnrılnrını hayretle takip 
~ ~1eıinıiz müdafan sulnnmız..\ gi- ediyoruz. 
tif. ~ genu1eri müdafaa edecekler- Bu bli~·tik hava 1eznhürlerinin cere
~~bir vazife karşısında bulunu- yan ettiği sahanın, tnönU meydan mu-
•l\.~ ···~mız sarihtir : hare~esinin geçtiği .~a ~lu5u bil?,a57a 

da çalışırlardı. Entrenman yeri, soyun
ma odaları, duş mahalli, karargah vesai
re- çadırdl.' Bugün burada muazzam te
sisler yükseldiği gibi muhitte bir hare
ket ve bir canlılık göze çarpıyor, 

Hava gönüllü hazırlama yuvası adı 
verilen lnönü kampı hakkında bir pla
nör ve paraşüt mektebinden başka bir 
şey değildir. Halta bunun bile daha 

• SONU 2 İNCi SAHİFEDE -

g~~oooc• 

Hudutlarımızda 
tahşidat var mı? .._ •• ~ lUı t>e l~ anan ~eıniltti manıdardır. İşte Millı Şefın bu buyük 

~kaıı mUdafaası )(İn lüzumlu sula- harbi st'vk ve idnre c1liği tarassut ma
"'a~lel'Se her mesoliyet kendilerin~ halü.. tşte Milli $ efin karargfih ittihaz 

.._ ~.. eyJcdiği bina.. Ve her noktası istikllll /j 1 1 
ı...""' ICizJe..; t -.ldficJ b k t harbimi7.in habralariyle dolu olan ova. H -~ manya asKer 
~ •• n cr'--u e yer ıra ·an a- . .. { k • 
,l'•~r · O zamnn burada iki buyuk 1.a er a- !: 

ltı; fu ltu~·elt Amerikanın müdafaası uınmıştık. Şimdi de zaferin ~irinci.si ~ı- ; yı "dıaıınız va-
~'tıtlnıJu oİan sulara giren biliunwn d~ edilmiştir. Azi7: Milli .~t>Iu~ ~on -~~ ~ ıii) •. 
~~ Jntidafaa ooiltteklerini söyle- pılob parolasının ılk muıdesıru 1nonu 1 d. 
L ,n, hiç $Uphe edilemez ki in- kam!?ı önüm~zc seriy~r. Bu sene kamp- 8D tyOr 
lk~e ve + · 'lt • ••tt f"kle 'ne ta yuzlercc pılot ve bındcn fazla havacı • 
::""l "-it mga erenm mu e ı rı . . ti - • -

ıerniJerl en başta kasdctmiş bu- genç yetışmış r... . · · Derim" , 12 (A.A) - Alman bmid-
...._ ~ dır y • ıl 'ht 8 :; t Burası daha dun bır ova ıdi. Çadırlar-
...._ · anı yap an ı ara r .... - ye nezareinin sözcüsü Türk - Bulgar 
~ .\lnıan • İtalyan denizaltılariyle 'R / B / · hududuna aözde Alman uker tab-
~-- reınileri bu sulara sokulacak us ar u gartsfanı ıidab yapddriı hakkındaki baberle-
'-l.:"'8a bir tecavmde bulunmaları ·ı ri resmen ve katiyen tekzip ettijini 
~ksi:ıin Amerikan karakol gc- profeSfO efft er söylemiıtir. Bu ıayialar Türk - Al-

it....._ ~· ateşiyle karşılaşacaklardır. man münasebetlerini bozmak ve 
~ ~ asıl şaynru dikkat olan şey. k I k nazarı dikkati tran ve Suriyede c:e-
~nın emniyet sahasını teşkil Odesaya çı arı aca reyan eden badiseıen1en çevirmek 
~ların hudutlandır. Groenland ve gayesine matuf tiddetli propapncla $ .. ~rnenkanın i 1:a1i aıtmdadır. su olan Alman veltalyan ne,riyabndanc1 .... 
"'"""' ·~erikanın emniyet sahası Bri· _,aaıu:ıı:ı,,ı:ıı:ıı:ıcıc:ı=ı::ıı::ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıcu:ıaı:ıı::ıı:ıoc 
~~daıanndan aoo - 350 mi1 mesafe- askeri Bulgaris- ~..,.:._~..c..~~ 
illi r uzanmaktadır. ıcr~~J"'.rJ"'..r.r.r.r.r.r.r.r.r.r~~ 

~tedbirde, Abnanlann İngiltereyi tanda toplanILış! ~~"""'~~"'~~ 

~:.. . teŞebbu .. ıeriyle en kat'i şekild~ SON DAKlKA 

~~~dele manası varda. Bu sayede 
"'il •••••••••••• 

~- ıurerniJeri Amerikanın emniyeti Varna ve Buraaz Alınan T·· .k. t hd.d bo· 
..... ı.,._?lırnlu sularda Amerikan filosu· j I d Uf ıye ~ 1 e 
~:n"·etli himnyesinacn istifade ede- ta yan onanmasına 

,~~=~~i 11,1,~Y~?tı!t~a;ı~~":~~ üs olarak yun eğmez ve kolay· 
L- Yılalacakiır. hazırlanıyormuş... Ca maiJ(ôp edilemez 
~ı~ hadisesi münasebetiyle bay Moskova, 12 (A.A) - Tas ajansında&: M · ~ 
~e~ Almnnyaya yapbğı ihtann :~~~e~uı::~ciycl~~is~!b~ol:!r!~ 
~ h~ Almnnlar, bu meydan okuyuşa Sovyet hükümeti namına kendisine bir Ankara harbe t1irıne• 
~ lt rneydan okuyuşuyle mi muka- protestc notası tevdi etmiştir. Bu nota- mek Siyasetinde 

td~ekJer? Yoksa Amerikanın geri- da Almanyanm Sovyetlere caniyane te- muvaffak Olacaktır .. 
' ~ cavüzünden evvel dahi Bulgar hükü-
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6tılerinde ordtıları ıh,rcıklayan Romanya Knılr ile Baf 
wJı:jl.,. bq kumandanı hare1c4t BGhumdcı 

Dedeba yazdığı bir makalede diyor ki: 
«Türkiye kendini harbe sUrükleyecek 

hiç bir şey yapmamağa her zamankin
den 7.iyade azmetmiş bulunuyor. Türki
ye kendi Uzerinde belki de tazyik yapıl
dığı şayialarına rağmen ~imdi endi.5eli 
gözUkmiiyor. Bazılanna göre İngiltere 
Tiirkiyenin harbe girmesini arzu etmek· 
tedir. Diğer bazı kimseler de ileride 
Türkiyeyi tazyik etmek için Alman kı
talarının Türk - Bulgar hududunda 
toplandığını söylüyorlar. Her şey olabi
lir. Ancak Türkiycnin tehdide boyun 
eğmeyeceği aşikardır. Türkiye vaziyeti
ni gayet açıkça tayin etmiştir. H<•rkes 
bilir ki TUrk?yc siyast istiklaline ve 
top!"ak bütUnlüğüne tecavüz edilmesine 
karşı koyacaktır. Binaenaleyh onu ev
vela mağlup etmek Uizımd.r. Bu da zor 
bir iştir. 

Türk zimamdarlarının kmdileri kin 
sectikleri zeminde sükunetle durmalan 
gayet tabiidir. Bazan llizumlu tarizlarda 
bulunuyorlar. Fakat memlek etin ~erefi
ne dokunulmasını asla kabul etmiyorlar. 
Her ~ey Türkiyenin '2imdiye kadar mu
vaffak olan siyasetinde devam edeceğini 
göstermektedir 

:--,..ç ..<..: ~~ 

~~r..?~....-~~.-00"".r/...oat 
....... ~f<._~~~~-~~ ...... ~ 
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~ Almanlara göre ~ 
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Smolens te 
Rustaarru
zu kırıldı 

Ladoga gölü sahilin
de Alman. Fin kuv

vetleri birleftİ 

Sovyetıer kanlı 
zayiat verdDer. 

Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. Ajansı
nm askeri kaynaklardan öğrendiğine gö
re Bolşevikler Smolenskln 60 kilometre 
şimali şarkisindeki mıntakada tanklann 
müi.aheretiyle Alman meV2..ilerine hil
cum etmişlerdir. Bütün Sovyet hücum
ları kuvvetli Alman müdafaası kvşısm
da kırılmıştır. Sovyetlere kanlı zayiat 
verdirilmiş ve bir çok tank itnha OOil
mişlir. 

ALMAN VE F1NLER 1RT1BAT 
TES1S E'l'MlŞLER 
Stokholm, 12 (A.A) - Helsinkiden 

bildirildiğine göre bir Alman hücum ko
hı Volsof ve Svir nehirlerini aşma~a mu
vaffak olarak Laduga gölü sahilinde Fin 
öncüleri ile irtibat tesis etmişlerdir. 

Leningradda bir cok 
' 

Yangınlar çıkmıf 

Almanlar yeni bir 
taarruza başlanıak 
için (;oın~lde kuv
v~tler toplamışlar 

-0---

Alman orclularuun 
Dlnyeper nehrini ni· 

hayet g~tikleri 
bildiriliyor .. 

Radyo gazetesine göre askeri vaziyet 
şudur : 

Harckfit hakkında alınan haberlere 
göre Leningrada karşı Alman taarruz-
lan bütün şiddetiyle devam etmektedir. 
$eh!rde büyükJU, kilçiik1ü bir çok yan
gın1ann çıkmış olduğu bildirilmektedir. 
Ayrıca •Ladoga • gölünün cenup do

ğusunda cenuba doğru uzanan ve şim
diki halde Voroşilof tarafından müda-
faa edile kısımda, Almanların Volhof 
nehrinden göle yakın bir kısma geçtik
leri ve bir noktada •Fin• !erle birleşe
rek "taarruza devam ettikleri haber ve
rilmektedir. 
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B. Ruzııelt ve B. Çörçil aon 
nıill4katlannda 

8. Ruzvelt diyor iti: 

Amerikanın mü
dafaa edilmeai 
saatı v:eldi · 

----o-

Gemilerimize hücum 
eclilme•ine göz yu

macak kadar bahalı 
sulh i•temi yoruz 

-<>-
Himayesi Amerikan 

miidafaası için lttzmnla 
sulara Klren mihver 
gemileri batırılacak.. 
Vaıington, 12 (A.A) - Ruzvelt bu 

gece büyük aabıraızlıkla beklenen nut
kunu aöylemiıtir. Amerika birleşik dev
letleri reisi radyolarla nqerd.ilen bu 
nutkunda mihvere hitapla Amerika bir
leşik devletlerinin denizlerin aerbestisi 
siyasetine devam eyliycceğinl ltat'i su
rette teyit etmi§tir. Ruzvelt evveli. 
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Şarktalti :zelzelede 

•• 

:.ı ı ı ı mı ııı 111111 mı ı ııı ııı mı 111111111111111111111 ı c 

l ~ Sovyetlere ~öre~ 
:; 111111 1111111111111111111111Hlil1111 111111ili1111111 r: 

Bir gü e 
'81,,tay 
dü •• u 

Bütün cephe bo yunc .ı 
· anudane çarpışmalar 

devam ediyor 

Moslcova konferansı 
toplanıyor .. 

Moıkova, 12 (AA) - Dün aece 
De§Tedilen Sovyet- tebliği: 11 eylülde 
btalanmız bütün cephe üzerinde düş
mana kar§ı anudane muharebeler vcr
miılcrdir. Karakollanmızla birlikte ha
reket eden hava kuvvetlerimiz düşma
nın zırhlı kıtalanna, piyadesine vetopçu
ııuna darbeler indirmi11 ve tayyare mey~ 
danlarında dü§man hava kuvvetlerini 
imha ebni§tir. 9 eylülde hava muhare
belerinde dÜflnan tayyare meydanla
nnda ve lıava dafi bataryalariyle hava; 
da 8 l Alman ayyaresi tahrip edilmit
tir. Bizilj) lı:ayıbımız 4 1 tayyaredir. 

Moılcova, 12 (AA) - Sovyct teb
iği: uningrad civanndald Aman tay-
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zayiat var 

Olen vatandaşlarımızın 
adedi 195i buldu 

En çok zayiat gören yer Van köyleri •.. 

Muhtelli yerlerde kırka yakın bina hasara at· 
radı, iki de yarab var-

Ankara, 12 (Hususi) - Dün sabah 
Ağrıda yer sarsıntısının sebep olduğu 
insan zayiatı ve hasarat hakkında aşa
ğıdaki haberler alıııniıştır : 

Atmosta yedi ev kısmen harap olmuş 
ve yılnlmıstır. Hükümet dairesi de zel
zeleden müteessir olmuştur. Develi na· 
biyesi merkezinde on bir ev, nah!yelc
rinde de on ev kısmen harap olmuş, bir 
vatandaş enkaz altında kalarak ölmüş· 
tilr. Veli köyünde bir ölii, bir yaralı 
vardır. Acun köyünde de bir ölü. bir 
yaralı vardır. Bir kaç ev hasara uğra
mıştır. Sansu nahiye merkezinde on ev 
hasara uğramıştır. Sultan Muts nahiye· 
sinde bazı evler hafif zarar görmüştür. 
Ağrı valisi zelzele mıntakasına gide

rek felttltetz.c<lelerle alakadar olmuş ve 

yapılması icap ede.D bUtün yardımlan 
tanzim etmiştir. 

Vanda Ercl.f kazası köylerinde zelz.e-
1f' büyük ~arlara sebep olmuştur. Er
cişin merkez nahiyesi köylerinde ve 
Kocapınann 30 köyünde ölü mikdan 
192 dir. Sıhhi ekipler mahallinde yara
lılara ilk yardımı yapmışlar, ağır yaralı
lan da merkezde hastaneye nakletmiş.e 
lerdir. 

Pınar nahiyesinde bir kaç ev yıkılm~ 
Çatık ve Tuzla köylerinde de bazı bina
lar hasara uğramıştır. 

DAH1LlYE VEKILiNiN BEYANATI 
Ankara, 12 (Yeni Asır) - DahıJiye 

vekili doğudaki zelzele afeti ~akkında 
• so:NU 4 'ÜNCÜ SAHiFEDE -
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• CELLAT 
ARA ALI 
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HABERLE Ki: 
. 

Ruzvelti 
Son nutk 

•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sebze, et fiat- Nüfus teftişleri bitti 
Bir ültimatomu 
andırnuılıtadır-- 146-

-- lkisi de idam olunmalı! 
leri li.addi layı- N ... f---- mu··du··ru·· 
kına indirilecek u us umum 

kadroyu takviye edecek 

ŞEVKET 

- BAŞTARAfo~I ı İNCİ SAnf. 

lemez azmi ka~ısındıı Rusya i 
larııu tasfiye edecekleri gür" 
hırlı ve ilıtiyatkür olma':ı mi 
edecekler? 

4 üncü Murat, balııcı Pe nbe De lıoca ınm idam H ..a~ • 
ııararını Firuz fJ e,Ye lılldWnd$tl- avaJM.a zarurıve sa-

tanlar bunların llatleri· 
Biz de beş milyon altını gcürecelc di-r Kuş olsalar bir tarafa kaçamazlar.. - 1 hal --·ıar VUd'--* ~"~ ld ı ı _._ 

ye beYbude yere onu bekleyip duracak- Ben övle tahm!n ediyorum ki karı 1 ru ey ara yaza~ .r~• ..... as GPeS t ,, er.,. IJfıtllımemesf 
tık- 1 koca yann ~kenden kaçmağa teşebbüs --- geceli, gündüzlü çalqıyor .. 

için Görülüyor ki İzland:..wı ~ · 
nnda baş gösteren hidise, basit. 
bir hadise mahiyetinde knlmıya 

Vay kafir kan vay .• Mel'UD yarın sa· edeceklerdir. ViHlvet fiat mürakabe komisyonu, seb- B L--
bah emi ·ı f tanb ld k k "-~ L- kla da "' ir -... gün evvel tehrimize gelen nü- arlcadaılariyle baprdığı itler pyanı tak-

g ı e s u an a~ca V.J&C Tam aaçaca n sıra bunlan yaka- ze ve et fiatlerl üzerinde etüd yapmakta- fua umum müdürü 8. Sabri Onat tetkik dirdir. 
memleketin münasebetlerine 
şekilde tesir etmiş bolumna1~111 
de bu ihtilifm harbe müncer 
önii alınnmıyacaktır. 

mi?- l lamak çok muvafık olur. Ayni zaman- d T •t.•ka • . ,_ f 
Demek bu kadının kocuı da var. Bu- da sun'I altın ima] eden çinı~cne kan- ır.. ewu l nefu:elenın~ son günıcr- ve te tlşlcrini ikmal etmlş_tir. Umum Bütün b.zalariyle lzmir nüfus ltleri-

nu bilmiyordum. Bu herifin adı ne?- sında ldllliyetli mikdarda oara bulun- de yapılan yilksek !iatle şatış1arın önU- müdür bilhassa muameleleriyle ve me- nin merkezde dar kadro ile ifa edilme-
N l ? d kt mur kadrolarının talcviyesi işiyle mcı- sindeki zorluk göz önünde tutulursa e Ş yapar uğunu tahmin ediyorum. Kacarken ya- ı ne gcçece ir. gul olmuıtur. Almanlara göre, Grir hadis 

derece izamı Birleşik cümh 
Almanya ile mlisellih bir ihtilif 
aradıklarına delildir. 

- Adı Memo_ F.sklden demircilik ya- kaJanacak olurlarsa bu paralar da ele MUrakabe kQmisyonu. tstaııbulda ol- Nüfu. işleri evvelki aenelerdekine şimdiki çalııma tanına nonnal denile-
pannış .. Şimdi ne iş yaptıj?ı maHlm de- gecirilebilir. 1 duğu gibi, hnvayici zaruriye salan dUk- nazaran şimdi normal bir duruma gir- bilir. Şef ve memurlar. halkın nüfus 
ğil .. Karısı kazanıyor. bunu da geçindi- Para sözU Dö~Uncü Muradın en has- kanlarla bakkalların satışa arzettikleri miş ad edilebilir. Valimiz B. Fuad Tuk- muamelelerini en lwa bir zamanda ik-
riyor .. Serseri herifm biri.. sas damanna dokunmuş oldu. Hemen maddelerin isimlerini ve fiatlerini bir salın nüfus muamelelerine gösterdiği fal edebilmek için akpm saat 20 ye 

Dördüncil Muradın hiddeti yeniden söze ablarak : levhaya yazarak bunlan dükkanlarına yakın alaka lzmlr nüfus müdürlüğüne kadar çalıJmaktadır. 
parladı. Gözlerinden gazep ateşleri sa- - Akıl yaşta değil basta derler. Bu görülebilecek bir ta1'7da talik etmeleri- tayinindenberi geceli giindüzlü mesaisi- Nüfus idaresinin bugünkü kadrosu, 

Amerikalılar, bu Alman i ' 
Uinç buluyor ve Amerib ~in 
rin serbestisindcn daha hayati 
olamıyacağmı, Almanyanm bu 
yi miitcmadi)•en çiğnemekle 
milletinin hayatına kasclettiğinl 
yorlar. 

çaraJıc : • • • • meshur atalar sözüdür. ~ !>~. Ta- ne karar ver:miştir. Bu levhalan dük- le geçt-n senelerden müdevvel on bin muamelenin genlfliğine nazaran, dar-
:-- Tez kAfirlerin ikisı bırden ıdam banı yassı vezir ki yetmişlik bır iht:yar- kanlarına asmayanlar hakkında kanuni evrakın muamelesini kua bir zamanda dır. Kadronun genioletilmeai düşünül-

edilmelL Hemen Kara Aliye bu ferma· dır. Böyle dakik umura hiç aJdı yat- muamele yapılacaktır intaç ederek işleri buı;ünkü normal du- mektedir. Bu, imkan bulunur bulunmaz 
ruını bildir .. Her ikisinin de haklarından maz.. · ruma sokan müdür B. Cemalin mesai yapılacaktır. 
gelSin ve Ilşelerl denize ilka edilsin. A.fkolsuıı sana .Firuz.. Berhudar ol.. - ~....cxr~•ooo~·.:ıı=-•.:ouo;"·~aac:ıı:ıc:ıoac:ı~ı:ıcaacıO' 

Firuz bey gayet hllrmetkhane bir Fak bunu iyi dilşOndün .. Kifirlerl pa- M h t k " J l B k k 11 k tavır takınarak: ralariyte birlikte yablamağa gayret n aç oy ere Ofe müsteşarı dün a a ar PP!·a en· 
- Padi~ bir noktayı a1'7.etmck edesin.. b "' d · ı · h · · /d · d k 

Kanaatimizce söylenmesi 
her şey söylenmiştir_ 

isterim. dedi. bilmem müsaade buyuı-u- - Padişahım, Derya kaptanı paşa ll~ ay v~rı ıvor şe rımıze ge ı e un sataca 
bcak mıl.. hazretlerine de ferman buyurunuz. Do-

Amen'ka artık ne bitaraf ne 
harici bir mcınleket de!ildir. 
ile mU~erck dcklirasyonun i 
ğı gUnaen berl Amerika bu har 
hissedilmeden kll)'11UŞ bul 
Şinıdi Amcriknnan fden hare 
mesi l(İll Almaolann yeni bir 
kfıfi gelecektir. 

D&dUncQ Murat acele acele söyliye- n.uunadan bir kaç fırkateyn ayınıİı.. 
:rek : Bakıcmın banak için hazırladığı gemi 

- Diyeceğin ne}'Be hemen bildir, eli- deniz cihetinden de ablOka altına alın-
ye emretti. sın.. Ben karadan tarassut ettiriyorum, 
Aldıb bu mllsaade Ozerine Firuz bey amma ne olur olmaz.. Mel'unlar belki 

*.e başbyp:-ak dedi ld : de f!emiye binip deniz tarafından firara 
- Padisahım.. Balacmuı kocası her yol bulurlar. 

ne kadar bugUn bir gemi satın aldı ise 
de bundan dolayı hlyanetine muhakkak 
nazariyle bakılamaz. Serseri :herif belki 
de bu gemiyi meşru bir işte Jrullanmak 
niyetiyle almıştır. 

Bunun için baktcmm şevket1in1e hi
yanet etti~ kat1 btr SW"ette sabit ol
duktan sonra kan Oe kocasının cezalan
dınlması daha muvafık olur kanaatin
dey!m.. 

DördQndl Murat biraz daşllnceye da
lar gibi t?Örilndilkten soma a~ bir ta
vırla dedi ki : 

- VAkıa söz<lnde isabet yok değil.. 

DördüncU Murat hemen emir verdi: 
- Tez. .. Simdi tersaneye var. Derya 

kaı>tanım bularak bu emr!mizi tehi.il 
eyle .. Bilt\ln donanmayı ~ıkarsın.. Sa
matya iskelesi denizden iyice sanlmn.. 
FAer bakıcının f?emislni kacıracak olur
sa sonra onun derisini yüzün içine ... a
man doldurmam mukarrerdir. Kaptım 
oaşa kuluma emirlerimi bu suretle teb· 
li~ ('(lt>sin .. 

F!ruz bey yer öptn ve padŞıhın hu
ztırundan ayrıldı. 

* Fakat bunlann hiyanetleri tahakkuk et
sin diye bekleyip durmak ta cok hatalı Demirci Memo hiç durmadan. dinlen
bir hareket olur. Meshur sözdür. Demir meden hUtiln gece sabaha kadar çalış. 
tavında dövilHlr derler.. mıstı. Firuz beyin ~önderdiğj altın tor· 

Seneri herif.n bugOn bir gemi satın hnlariyle yükte hafif. pahada ağır bil-
tlin eşyasım ~ktiriye tasıyıp ~eminin 

aldı~ eöyllyonun.. Biz onlan suç Uıı- anbanna yerlestırm:~. İ.ıe c:ıekti~ yor-
tQ yakalamak için bekledi~miz sırada ~uldardan demircinin yüzünden bu
ya herif kolayını bulur da kansı ile bir- u.m buram terler sızıyordu. 
likte gemiye atlaym bundan ~ 
' •--• ~- blr L ' Son altın torbasını da gemiye ~tlrip oıur-~- ...,~ , .. erre ·-
Bu smetJe avucumuzun içinde tuttu:- anbarda di~er torbalann yanına bırak-

.__ .__, __ '--- •-- ~ tıktan sonra a~ bir yQkten kurtutmue 15uuaUZ .. usıan ~-.nuq Omuu. mıyız .•.. 
Yfne IM!ll bllindn amma ben bu miltalA- gibi uzun bir oh ~. Derin derin nefes 
aavı binz maMurlu buluyonım.. alma~ koyuldu.. Karadeniz istikaıne. 

İ>arclOndl Muradın bu itirazı Ozerlne tinden sert, serin bir poyraz riizcln esl
Flruz bey bOtiln ikna kablliyetinl kul- yordu.. 
lanarak padisaha cu cevaba verdi : Gecenin karanllk olmasına rağmen 

- Hatırı bftnutyununuzu. be,. tutun yıldızların neşrettiği ısıklann yardıml
padi.şahım.. Balacı ile kocasının kacma- le denizin sathını mUmkUn mertebe sc
lanna lmkln bıraktlmıyacak bir sure~ ~bilmek mUmkQn oluyordu. Denlz!n 
icap eden ted\Y.rlerln heı>si tarafımdan OstUnU kabartılar. yer yer ufacık dalga
almmıstır. Samatyadald evin etrafına lar lcaplarnq bulunmakta ldL. 

Villyet, İzmir ,ehriyle kaza ve nahi
yelere verilen unlara il!veten, geçen se
ne olduğu gibi, hububat istihsal etmeyen 
köylere buğday da lPvz.ii hususunda ti
caret vekaleti nez.dinde teşebbUslerde 
bulunmuştu. Vekllet bu teşebbüsleri 
muvafık bulmuş ve ihtiyacı olan köyle
re liuğday tewl edilmesini alAkadarlara 
bildirmiştir. Bu kabil k?Sylere buğday 
sevklyatma başlanmıştır. 

-------
VEREM 
Mücadele ceml"eti 
lıiP g11Pden parti 
flazne1010f'-
Verem mücadele cemiyeti taraCındnn 

bir garden parti verilecektir. Carden 
partinin mUkemmcl olması için bilyük 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Ziraat ınUdürU 11.,. gre 
ldn Anhara"l'G oittL 
Ankarada 15 eylUlde toplanacak olan 

Ziraat kon~e i~rak etmek üzere 
v!lAyet ziraat mndnru B. Refet Diker 
bu sabahki trenle Ankaraya hareket 
edecektir. 

Ziraat k~de. yeni meriyct 
mevküne konulan •Ciftcl mallannı ko
nuna• kanununun tatbik şekilleriyıe 
gUnden gUne inkişaf eden ziraat işleri
nin lhtiyaçlannı karşıladıktan maada 
ihracat yapılacak derecede lnk~ etti
rilmesi ve mahsule zarar veren başara 
ve hastalıklarla mUcadete görilışillecek 
ve bu hususta kararlar verilecektir. 

Bornova ziraat mektebi mUdUrU bay 
Muzaffer Erden, B. Refet D:kerin gay
bubeti esnasında kendisine vekAlet ede
celrtlr. -------

• o .. 
gözcüler koydum. Bunlar ~ IZÜJldilz İşte ka~. yola çıkmak için en mU
bir tarafa aynlmavıp hep bakıcı ile Me· salt bil" hava .. Esmekte olan poyraz dUz-
movu tarassut ediyorlar. EZflrı çekürinin yelkenlerini derhal şişi- ZAB1TADA 

Geminin ba~ bulunduftu Samatya :recek ve f{emiyi önUne katıp b'.r kuş gt. 
iskelesine de aynca nöbetçiler ikama et- bi uçuracaktı- I 
tim - BITMED -
~...ocıcr.,,...,,:;=cxıaaccacıı:ıaaacacccıc:ıac.lOCOC>~ 

Ruslar Baigaristanı Sov vetlere ~öre 
protesto etttler . 8A$TARAFI 1 INct SAntFEDE. 

• RASTARAFI 1 tNCf SAHİFEDE _ yare mevdanı tahrip edilmiştir. Sovyet 

metin!n Sovyetlere karşı dUrilst ve hat
ta dostane bir hattı hareket takip et· 
mekte olduğu hakkındaki resmt temı
natJa kabili telif olmıyan tavrı hareketi 
mufassalen izah edilmektedir. Nota Sov
yetler hUkümetinin muhtelif vesilelerle 
Bulgar:stanın bu gibi dostane hattı ha
reketi üzerine Bulgar hilkilmetinin na
zan dikkatini celbettiğini hatırlatmakta
dır. 

Son 2amanlarda Bulgaristanın Sovyct
lere karşı h.atb hareketinin daha teca · 
vilzkfu- bir Tllahiyet aldığı kaydedilmek
ted:r. Notada bildirildii:ine göre Bulga
ristan, ne Yunanistan ''c ne de Yugos· 
lavyaya ilun· harp ctmcdii:i halde top
rnklannı AJmnn~·a ve İtnlyamn bu mem. 
leketlerc knr ı bir üs olarak kullnnma
lanna müsaade ctmistir. Almanya Ru~
ya ·a tecavüz ettikten sonra Sovyet 
Rusyarn karşı ayni harekefin tekrur 
edildi~i ı!Örülmcktcdir. Nota Buh~·ar 
to.,rakJarmm Odesa. Kınm ve Kafkns· 
ynyo bir ta:ımız için ii olnrak ku11anı· 
lacağmı gt)stcrcn vesikalar elde edildi
j!ini. mikdnn ~ttikt"e artan Alman ,.e 
İtnlvan km"•ctlerinin Odesaya ihrac 
edilmek icin Bulgar arazisinde tahsil 
edildiklerini, Bulgar tu'Yare meydanla 
nnın Alman askeri makamlannın kont
rolil altında olduklannı. Kttradenizdcki 
Burl!az ve Vama limanlannın Alman 
ve ltalyan harp ~cmilerinin bir üssü ha· 
line konmak Uzere hazırlandığını. Al
man nmiralı, Readerin denrz kurmayı. 
nm Alman ve Bulrar ~cmilerinden mU 
tc<:ekkil bir Karadcnİ% donanması vü
cuda getirmekle m~(Ul bulunduğunu. 
Bul!!ar trenlerinin Alman harp malze
mesini tn~ımağa tahsis edildiiiini, Rus
(tık c:ivannda kurulan köprüden müte
madiven harp malzemesi nakledilmekte 
oldulunu. Bul(ar aruisine Sovyet tay
' arelerinin r(tya hUcum ettikleri hak· 

tavyarecileri yerde bulunan yünkı ve 
McsseT' Smlt tipinde 50 tayyareden 22 
<tini tahrip etmişler ve binalarla benzin 
depolannı yakm11lardır. 

EVVELKt GECEKi VAZIYET 

Moalcova. 12 ( A.A) - l!!tihbarat 
dairesinin tebli~i: 11 - 12 eylül gecesi 
kıtalarımız bütün uphe boyunca düş
manla ÇBTPıtmağa devam etmişlerdi!'. 

Va<rtn~on. 12 (A.A) - Hariciye Na
zın Kordel Rul Sovyetler BirJilj\nin Va
.,;nsrton büyUk elçisi Umansk ile yantı
i!ı bir ıtörUşmeyi mUtenkip gazetecilere 
demiştir ki: • 

- Amerika Birleşik devletleri hev~ 
tinin Cuma veya Cumartesi günü Mos
kovaya hareket edet"C'ğini sanıyorum. 
Unuınski ile umumiyet itibariyle Ame
rika ve Sovyetler arasında muailakta 
bulunan meseleleri görU~tUm. 

kında ortaya çıkanlan iddintann ve 
Sofyada Sovyet atascmiliterine ateş 
edilmesi hadisesinin tahrikknr bir ma
hiyet taşıdıi:'lnı, nim TCSmi Bulgnr ıa
zetcleri tarafından Sovyetler aleyhinde 
yapılan ne rivatın bu tahrik hareketle
rini tCS'·ik edici mahiyette oldutunu, 
Rul!'Bristanda Aalelacete ilan edilen ta
hakkiim rejiminin Bulıtarlstanı Sovyet 
hirliği aleyhinde taarruza hazırladığını 
bildirmektedir. 

Nota şu sözlerle nihayet buluyor: 
cBulsııaristan Bitler Almanyasınca 

Sovyctlere taarruz l~in bir Us haline 
konmaktadır. Sovyetler hükümeti ken
disine normal mUnıısebetlerde bulunan 
bir hUkümetln bu hattı hareketi dil· 
rüstlilğe mugayl.r oldu~a Bulgarlsta
nın nazan oikkatinl cetbeder. Bu hattı 
hareket ayni umanda Bulgar milletinin 
de menfaatlerine mugayirdir. 

Bir motosiklet kaza· 
sında 5 kişi a~ır 
surette yaralandı 

Evvelki gece saat 21 de beş kişinin 
ağır surette yaralnnmasiyle neticelenen 
bir motosiklet kazası olmuştur. 

Motosikletle Kızılçulludan gelmekte 
olan Abdullah oğlu Mehmet Akın, Eş
reCpaşa caddesini takiben süratle iler
lerken, Uç yaşında İhsan ve bir buçuk 
yaşında Demir ndındnki çocuklariyle 
yoldan gecen Mustafa kızı 30 yaşında 
Bn. Azize fşsevere carpmış, her üçünil 
de ağır surette yaralndıktan sonra dur
madan hızla yoluna devam etmiştir. 

HUkUmet önilnden kordona çıkan 
Mehmet Akm yolda Mehmet oğlu 12 
yaşında Orhan Erdemi de yere serdik
ten sonra durak mnhalllnde mUşteri al
makta bulunan 484 sayılı otobüse çarp
mış, kendisi de ağır surette yaralnrunış
tır. Otobüsün cam ve bazı aksamı kınl
mıştır. Yaralılar hastaneye kaldırılmış· 
)ardır. Hfid!se hakkında tahkikata baş
lnnmıştır. 

BİR MO!'O~!İ LE!' 
KAZA~IDAHA 
Gaziler caddesinde Mehmet oğlu tes· 

viyecl Ragıp, bindiği motosikletle do
kuz yaşında Ahmed.:> çarpmış. cocuğun 
yaralanmasına sebebiyet verdiği için 
hakkında takibata baslnnmıştır. 

BiR TEVKİF 
Dolaplıkuyu mevkilnde R:fat oğlu 

Yaşar, Ali kızı Ferişteye hakaret ettiği 
iddiasivle karakola davet edilmesi U7.c
rine 207 numaralı polis Mehmet Denize 
karşı gelmiş ve zabıta raporlarına göre 
hakaret etmişt!.r. Yaşar tevkif edilmiş
tir. 

KADJNI BACAGIHDAN 
YARAL4MIS .. 
Namazgahta Bedri oğlu Muntazır Mu

rat kızı Haticeye sarkıntılıkta bulundu
ğu ve bıçakla kadını sağ bacağından 
cerhettiği iddiaslyle tevkif edilmiştir. 

--<>---
iaşe müsteşarı B. Şc>fik Soyer dün va

purla şehrimlze gt:lmıştlr. 
Müsteşar şehrimizde kalacağı bir kaç 

gUn içinde tetkikler yapacak ve Fuan 
gezecek Ur. 

-------
KEMAL~ASA.OA 
2000 eana yandı.. 
Kemnlpaşa km.asının ÇaltıönU mevki-

indek! devlet ormanında yangın çıkmış 
ve 2000 cam n~ncı yandlli."tan sonra sön
dilrUlmilştilr. 

Yangının müsebbibi aranmaktadır. ___ , ___ _ 
Bawmdır Belediwe 
dngre~i ""'nıwordu 
Bayındır belediye binasında reısm 

odasından yangın cıktığı görülmüş ve 
itfaiyenin gavreti ile söndUrUhnUştUr. 

Yapılıın tahkikotta. yangının beledi
yenin gece bckcis! Dervişin attığı sigo
radan çıktığı anlaşıl~. 

----
B.tR !'A.YbN 

Tire su işleıi kısım mühendisliğine 
Antalya su işleri fen memuru B. Beliğ 
Matay tayin edilmiştir. 

-------
Öde"97i.e::*IC! hir manif a· 
tme11 Ehtilı~rı 
id.d!nsı odJblede
Ödcmfate mnnifoturacılık yaoan ruza 

oğlu Mehmet Duran. metres! 217 kuru
~a sntılmnsı icaı> eden SUmerbank mn
mu Hi.tmdan kwna~ metresini 437 kuru
şa satmak suretiyle ihtikar yaptığı id
diufyle ttdJiyeye verilmlştir. 

GPten~er, P•dPıtler 
Zonguldak mebusu BB. Hazım Atıf 

Kuyucak İstanbuldan, Aydın mebusu 
Mazhar Germen Aydmdan. Bursa m~ 
busu Muhitt~n Baha Pars Bandırmadan 
sehrirni7.e gelmişler, hmir mebustan 
bayan Benal Anman ve B. KAmil Dur
sun Ankaraya gitmişlerdir. 

Leningradda bir çok 
yangır_ılor çıkmış 

- BA$Tl\KAFJ J tNd SAHİFEDE -

Evlerin hamur işi ve böreklik ihtiya
cını karşılamak için, perakende satış ya
pılması kaydiyJe, bakkaUara un verile
cektir. 

Bundan başka pide, slmit imal edil
mesi için de fınnlara her giln muayyen 
mikdarda un dağıtılacaktır. $EVKE2'B 

lnön tl J{ampın 
Havacı gençlik nas 
çalışıyor ve yetişiyor 

• BJ\~TARAJ.'I 1 tNct SAHİFEDE • Sonra serbest bir hayattan 
önünde bir mana ve ehemmiyet taşımak- bir kışlaya geçişin zevklerini yud 
tııdır. dum içmeğe başlayan bu çocuk 
Muasır haıp havarılık bahsinde yep- sen kaıllarıoda mevcut olan as 

yeni keşifler ve inkiUlplar getirmiştir. siplin ruhuna hemen bir kaç gU 
lht.iyaçlar Uç sene evvelkine nisbetle ayak uydurmasmı biliyor:Ur. 
bir hayli arttığı gibi yenililtler bilhassa Tilrk ordusunda. asker ocağı 
son haddi bulmU§tur. kerl talim ve terbiye ile birlikte 

Memleketimizin havacılık sahasındaki hareketlerine bUyUk bir ehemın 
bUyük ihtiyaç ve çatışmalan en çabuk rildiği için bu gençler aynı um 
ve en mükemmel bir surette hava ku- niln muhtelif saatlerinde slkı 
rumumuzun yardırniyle temin edilirken den harekatı <1a yapıyorlar B 
hiç bir noktanın ihmal veya imha1 edil- zırlanan pilotlar Eti mesut mota 
meslne mU.c;aade ecUlmemistir. Bir taraf- yare kampında yetiştikten sonr9 
tnn hava vasıtalarımızın ~ümkliıı mer- brövesi alıyorlar. Yani bu s 
tebe fazla elemanla takviyesl için gece- kemmelen uçacak kııbillyete ge 
li gUndUılU çalışılar ve hol mikdarda ve orduya iltihak ediyorlar. 12 
pilot yeti§Urilirken difer taraftan da burt hiunetleri otan bu gençlet 
bilgili, ynnn iş gönnt>ğe m..ıktedir para- ve mancıvt mükemmel birer 
şUtçli grupları hazırlanıyor. Bu grup- namzet olarak çalışmalannı a1 
lara mensup gençler o kadar ate,şin. o lar. 
kndnr dikkatli ve atak çocuklar ki at- * 
layışlarmı hayret ve heyecanla seyret- Dün genç pilotların teft~ind• 
memek elden gelmiyor. ğüm intizamın bayram oldu 

Bu sene yurdun d:irt tara!mdan hava lemeden geçemlyeceqlm. Neşeli 
gönUllil kampına l:JOO den fazla genç beşli pa~üt atlamal.ınnda biha 
iltihak· eylem~tir. Bunlar bilgili öğret- mayilz dmişlerdir. içlerinde 1 
menlerin neuretinde dikkatle çalıştırı- 800 metre irtifadan atlayanla 
larak içlerinden pilotlar ayrılmış ve dl- hareketlerini göğüsleri iftiharla 
ğerleri ordu kadromuza iltihak ettiril- racak kadar gUzel ve muvaff 
miştir. Bunlar iyi birer bombardımaneı idi. 
veya mUkemm~l birer hava elemanı ol- Sonra muvazene, sıçrayış, oto 
mak içln icap eden şartlan ve vazife]e- atlamaları yapıldı. Planörle yap 
rini ordunun ktıdroslına iltihak eder et- robası hareketleri o kadar şayan 
rnez öğrenmeğe başlamışlardır. He.s&p ti ki bunları, bu çocukları or 

Vaziyetin bu şekilde inkişafma rağ· c·diniz ki yalnız gönüllü hazırlama yu- tevdi eden l'isil Tilrk analarının_J 
men bundan sonra bu cephede büyük vası senede binden fazla genci hava or- lnrının görmelerini çok nrzu C" 

inkisnflara intizar etmP,mck lazımdır. dumu1.n iltihak eylemek üzere hazırla- Semalarımızı kaplayan sayısıı 
CEPHEN1N MERKEZİNDE maktadır. Bu kadro, Türk gençliğinin re filolarının mllkcmmel mane 
Cephenin merkezi kısmındaki hare- her gUn devam eden alfıkasiyle genişle-! rekil.tı bizde en .k~V\'~tli intibalıı 

kata gelince : Sovyet ve İngil:z kaynnk- mcktedir. İyi bir tels:Zci, mükemmel bir mıştır. Şa?.cs tıpı bir pllinlirle ~ 
lanndan ~elen haberlere göre 320 kilo- fotografçının yetişmesi icin lüzumlu harekcllen yapan ve mUkemrne 
metrelik bir cephede başlamış olan Sov- oltın çalışmalar hızlandınlinıştır. lot olan cA> nın virilleri va onu 
yet taarruzu mm·affakıyctle devam et- Bu sene burada mnun olan pilotların lippingfori göğüslerimizi gurtJ 
mekte ve Alınanlar ricate icbar olun· şayan hayret muvaffakıyetlerini gurur- durdu. 
maktadır. lanarak seyrederken gönüllü hazırlama Pnraşilt muallimlnin hayatın 

Almanlar ise, taarruwn vukuunu ka- yuvasının metodu çalışmalarını övme- semalarımızı dolduran paraşUtÇ 
bul etmekle beraber, bu taarruzun Sov- mek elden gelmiyor. Bunlar, dün yapı- lnrınm aldıklnn muvaffakıyetl~ 
yct]ere fa7.la zayiata mal olduğunu ve lan imtihanlarda en mükemmel netice- ler kadar def!l'rli neticeleri go 
cephede henüz esaslı bir değişiklik ol- ler elde ettikleri için derhal Eti mesut- sonra bunu en mesut hadise s:ı 
marlığını bildirmektedirler. takl motörlil kampma gidecekler, bir eld .. değildir. HelP bir üçlü ba1 

Mevsuk b!r harebere göre, Almanlar sene motörlü tayyarelerle Hçtuktan son- sunun şayan hayı·et mu\•affak11 
Gomclin hemen cenup doğusunda yeni ra kahraman ordumuzun kadrolarında gözden geçirmek insana uçu~ J 
ve büyük harekata hazırlanmış ve di· kendilerine verilen vazifeyi ba,.cmrmağa tamamını veriyor. 
ğer cephelerden tasarruf ettikleri kuv- savaşacaklardır. Bir İzmirli pilotla konuştu 
vetleri buraya toplamış bulumaktadır- Biz.de yetişen büUin pilotlar mutlaka genç ve çok ateşin bir çocuktıı-
lar. Almnnların kış j?elmeden Budycni mükemmel birer paraşütçüdü~ler. Hep- şunlan söyledi: 
ordusuna karşı müessir bir hareket vnP. sl en kısa mesafelerdPn dahi grup halin- - Göreceksiniz dedi Bir~ 
Tl!.ak istiyeceklcri muhtemel görünmek- de veya ayr ıayn atlamalar yapmakta- ynni motörlil kampım da mu\' d 
tedir. Almanların hazırladıkları iki mU- dırlar. le bitirerek ordumuza iltihak ~ 
hlm kuvvet grubuyle Harkofa taıırruz İnönU kampını gezen bir gazeteci sı- ler yapaca/!ım. Mutl::ıka orduıtl le 
etmeleri beklenebilir. faliyele intibalannıın çok kuvvetli oldu- çok beyenilen bir pilotu olara 

ALMAl,JLAR ntN'YEPERI 1;,runu söylemek isteri'll. Burada Uı.rn bir tevdi edilecek işleri en muke 
f':ıtECTİI .. ER Mİ? askeri disiplin altında, fakat büyük bir surette ifa edeceğim. Orduınuı' 

enerji içinde yetış· tirilen gençlerin çeh- edeceğim mesut gUnU bekliyorı1 
Aşağı Dinyeperdeki harekata gelince : 

Almanların bir noktadan nehri aştıkla- relerindeki haklı gururun paha ölçül- ADNAN 
rınn, doğu tarafından bir köprii başı el- mcz manasına işaret edeceğim. 
de oettiklerine ve Sovyetlerin de bu ha- * 
beri teyit ettiklerine işaret olunmakta· Bu kampa iltihak suretiyle elde mo-
dır. dem bir imlaya girmiş olnn gençlerin 
KARADENİZDE gecirdiği saflıalan anlatmak fayd111ıdır: 
Alınan askeri kaynaklanndan verilen Gönüllü hazırlam:ı yuvasına iltihak 

~~--~~~.,_,.-,ocıııı~ 

t\ J941 • 1942 
Mevsimine hazutanma~ 

LALB 
bir habere göre Almanların Karadenız. edenler 48 saat husus1 bir koğuşta kalı- VE 
deki hava grupları. bir denizaltı üssün- yorlar. Ti'&!, banyo va hamam, Slhhi mu- 2' A il 
de Uç denlzaltı gemisi batırmışlardır. ayene gibi işler ikmal edilerek beden Sinemaları 18/9/!MJ ~b' 

Fakat bu deniz UssünUn hangisi ol· kabiliyetleri anlaşılınca her genç kendi- AÇILACAK'J11& 
duiu bildir~. si için cu elverişli branşm malı oluyor. aoo=~aocıo0ci0c;:ıoc:10cı~acc~--
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Bir Zamanlar Bir 1111111111111 
11111111il111 

111111111111 Napolyon Vard ' il ili 1111111 • 

Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 1 . -·-·-· •- -r- - -•) 
-· zs-· 

r·ilN=i::in:i a:4oiosü .. ~ 1 . - . 
: BUGÜNKÜ PROGRAM : .......... ----- ........ . 
7.30 Program ve memleket sant ayan 
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
8.45 Müzik pl. 13.30 Program ve memle
ket saat ayarı, 13.33 Müzik : Türkçe 
plaklar 13.45 Ajans haberleri 14.00 Mü
zik : Türkçe plaklar 14.30 Müzik : Riya
seUcümhur bandosu 15.15 - 15.30 MU· 
zik pl. 18.00 Program ve memleket saat 
ayarı. 18.03 Müzik : Fasıl sazı... 18.40 
Müzik : Radyo caz ve tango orkestrası 

4ıniraı Sidney Smit, aöndercu~= bir paket aaze- 19.00 Konuşma (Kahramanlar saati .... ) te "' ,.. "' 19.15 Müzik : Radyo caz ve tango or· 
De Napolyona Fransanın vaziyeti pek berbat kestrası 19.30 Memleket saat ayarı ve 

olduğun u anlattı nians haberleri 19.45 Serbc"st 10 daki· 
M ka .. 19.55 Müz:k : Eski peşrevler 20.15 

Ilı üttcfilc ordunun mühim bir kısmı- fakat İngiliz amiralı Sidney Smitin hu- Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Eski istan· cV ~u suretle bozulmaaına rağmen susi katibi idi 1 bul kabare şarkı ve kantoları 21.00 Zi· 
d e~i1 dağı> denilen mestur bir mahal- iki muharip taraf arasında geçen ve raat takvimi ve toprak mahsulleri bor· 
~ İiaeyin Mustafa paşa 9000 kadar çok garip görünen bu hadiseyi iyice sası .. 21.10 Müzik : Dinleyici istekleri.. 
t...ı erden mürekkep taze bir kuvvetle tu- izah etmek lazımdır. 21.45 Konusma (Günün meseleleri) 22. 

rrıuı bunmakta idL Mısırda Sidney Smit tarafından her Müzik : Radyo salon orkestrası 22.30 
oıJ°i~rbın birinci safhası oldukça çetin gün bir kaç türlü haber ve şayia neşre- Memleket saat avarı. aians haberler!, 
~gu için Napolyon bu kuvvetle çar- diliyordu. Bu haberlerin neşrini Napol- borsalar. fıatleri 

0

22 45 Mü1.ik : Radv(I 
~ ak istemedi ve (Kuyular ile «şeyh> yon çok garip bulmuş ve amiral Sid- salon orkestrası 22.55 - 23.00 Yarınki 
d:~lerine doğru geri çek.ilmeği düşün- ney Smitln ancak bir deli ·olduğunu - program ve kapanış .. 
ti~ fakat tabiyesini birdenbire değiş- hem de bir emri yevmi ile. ilan etmiş ~..ı:r/..Cf"/~J"...0-/J"~~-eccr •• r 
llt ~ek, aol cenaha ıiddetli bir topçu 1 ti. Bunun üzerine f ngiliz amiralı Napol- ~ -
ı-::ı açtı ve merkeze de kuvvetli bir yonu düelloya davet etmiş, Napolyon· § Satı/ıh Bu% dolabı 
f:'.,._ fr1u. yaptırdL Merkeze hücum eden da cböyle küçük işlerle uğraşmağa vak- g 
rn nsız kuvvetleri gördükleri mukave- ti olmadığını, fakat amiral mutlaka kah· S (F • • d ) 
it\~ karşısında geri çekilmeğe ve bir ramanlık göstermek istiyorsa, sahile bir § r ı {!1 er 
~ar ~lü ve yaralıyı harp sahnesinde kaç sırık dik::rek bunlara knrşı asker çı- ı 

1-{·~ga mecbur kaldılar. karabileceğini• bildirmişti. (FRİGİDER) markalı evlere, dok· 
~ Useyin Mustafa PllJ&nm aalı:erleri işte, amirahn hususi katibi Ceymis torfara. lokanta1nra mahsus orta boy 
~ ll~da feci bir hata işlediler: Harp Büri bu cevabın cevabını getirmişti 1 nz kullanılmı!'l 938 modeli hir buz 
a_;"ctıınde kalan Fransız yaralı ve ölü- Katip kendisini takdim edince. Na- S · t 
::~~- batlarını kestiler. Bu hadise polyon cok iyi Fransızca bilen katibe ldolabı satılıktır .. stiyenlcrin Ye· 
r ;-uqz --'- d mi!'l carsısında 52 numarada İbra-t.f wuı;erlerinin gayretini arthr ı. azametle: b:'a.•. süvari ve piyade ile çok şiddetli - Kendinizi bana takdim için bu ka- him Şinasi Ergire mürn<'aftt etme-
'- lthucum yaptı ve HUıeyin Mustafa pa- dar dolambaçlı yollara neden baş vur- § l<.'ri... 1-Z <2013) 
... _ l.IVVetlerini büyük ve kat'i bir bezi- dunuz? Diye sordu. ~~cıcıı::ııcıc~J.)OCW 
~te u:;.. t K" -k~- tl b d. , ..... -..ıır... .,ııı;,,, ......... ....... .......,. ~~~""'"""""~~ ............. ........,.,,., ... 8u e•ll tı. atip, su une e fU ceva ı ver ı: l\r-'~« ~, --:--.':'"".;r--~.,ec-~4!'.ı! 
Ord harbın pllnçosu ıudur: Osmanlı - General, ben hiç bir dolambaçlı §DR. ALİ FAİZ USMAN 

\lau hemen hemen tamamiyle mah- yola baş vurmuş değilimi Ben umumi 'H 
~~u, F"ranaızlar da 500 yaralı ve 200 karargahınıza. Fransa hakkında mühim H uot.llM VE KAmN HASTALIK-

llttul vcrmitlerdir. haberler gctirmeği söyledim. IS LAKf MÜTl':llJ\SSISI 
_ Kelime oyunlarına lüzum vok. Her 2!.in öğleden :innra Salcocloi!lu * Ne haberler getirdiniz iae bunları bana <i<ıknk . Ahenk matbaa.•ıı vanında 23 

f Napolyon Ebubrda vakla bir muzaf- veriniz! ~No.lı muı:lVt:nehant:sınde hasta kabul 
l~Yet kazanm11 idi; fakat Hüseyin Katip, mühürlü bir paketi Napolvona § E>dPr .. TELE~ OJ'<l · :i9'JO 
~lafa paşa bir k111m kuvvetiyle bu- uzattı; Napolyon paketi bir masa üze- ' EV : G•izdvalı İnönü caddesi 1174 
tı..'" uğu mU.tahkem mevkide henüz rine kovdu ve alaylı bir tavur ile : ~..rJ.:,.. .. ,. __ • _ . ·- ( l 670J:,.~...c.o 
t;"11Ur idL Hüseyin Mustafa paşa oğ- -Tarafımdan amiraln bu sevimli he- ~·- z A. y t 

~taaiyle Fransızlara teslim olmak diyesinden dolayı teşekkür edersiniz! 193$ _ 1939 ders vılında Yusuf Rlz.a 
~finde bulunmuş be de, askerleriı Dedi. ilk okulundan aldı/!ım şahadctnamemi 

NesUmiyeti kabul etmemişlerdir. Katip te daha alaylı bir vaziyet ta- 'Zayi ettim yenisini alacağımdan eskisinln 
tır. •

2
Polyon 27 de Ebukırdan ayrılmış- kındı: h hükmi\ voktur. 
Ağustosta mahsur osmanlı kuv- - Ceneral. bu paket mu tevivatın- Rauf Kayra Namnzrnh 818 inci 

~~tinden bir kısım mevzilerinden çı- dnn anlayacaksınız ki amirala «delirdi> sokak No 2 3777 (2010) 
ı.ı: Fransızlardan yiyecek ve içecek diyenler muhakkak surette nldıınmış

tnişler, Fransızlar da bunların kar- larclırl Dedi. 

Miizayede 
kalade 

ile fev· 
satış 

Yolculuk dolayisile 14 EylQl 1941 pazar 
günü sabah saat 10 buçukta !nönU cad
desi Salhnnc vapur iskelesi karşısında 
293 No. evde sarraf B. Sabetay Ber.cuya 
ve diğer bir aileye ait mobil~·alar bil
müzayedc satılacaktır. Satılacak mobil
yalar meyanında: K:istal camlı vitrinli 
büfe, aynı malın otomatik kare açılır 
yemek masası, 6 adet maroken sandalye, 
aynalı şemsiyelikler, Viyana mamulA
tı muhtelif yemek iskemleleri, 6 adet 
hasır takımı, 9 parcadan ibaret kadifeli 
koltuk takımı, masif cevizden mamul 
kabartma büfe kare acılır cevizden ma
mul yemek masası, eteierler, modem 
yatak odası takımı, Uç kanılı dolan. tu
valet iki komodino. ve iki kicıllik bir 
karvola maa somya kadife şczong. ~s
kir1ik, acık çocuk arabası ceviz iki 
kanılı kristal aynalı dolap iki kişilik 
ceviz karyola maa somya. sifunlyer11lı 
aynalı dolno. komedinolar, divan ve iki 
1<°oltıı~u. iki direkli ~ki ki~i1ik nikelaih 
tn"i1iz karyolası, aynalı tuvalet, iyi bir 
hı>lde Pmaye barıvo ve bakırclRn temıo
qifon, d0ırnenc, iki direkli lAke karyola 
ve Uzerinin yatal:!ı. mE>rmerll orta masası 
kurc;unlu buz dohıbı. kristal ayna siearn 
c:Ph":ılan. Amerikan duvar saatı ve iki 
kisilik nikeH\ilı kesme 1n1?i117. karyolası . 
ceviz bir kana-oe iki koltult Alman mar
kalı nivano. l?Üzel bir kUtUe>hane, çocuk 
karvolası, iki <ialıncaklı sandalye, mE'r
mPrli orta masası, sc·nine avnası, ikl k::ı
difeli koltuk. beş beb0 k sandalyesi. U\hta 
ı>lblı:e dolanları. saksılarile bir çok cicek
ler. iki çul, İsnarta halısı, kllim ve sec
cadeler ve sair bir çok mobilyalar bll
..,;ı .. ııvedı:> satılacaktır . 

Fırsatı karırmavınız. 
FIRSAT ARTTmMA~AT .ONU 

AZt7. ~Ilın< 

1-3 
Tı>lı>fon: 2056 
(2007) 

Pivano 
Aknrl, Tamirat. Alım Satım, Kira 

işleri 

Adil lmer 
~ Anafartalar C. No. 557 
§ Telefon: 3395 

S)Oecı=ccc~ 

llıtıı duY\Jrduktan ve silahlarını aldıktan Napolyon bu mülakatı kısa !:esmek '°n oll aerbest bırakmışlardır. için zj)j çaldı ve iceriye ~iren yavere: 
t_lıne'ınanh ordusunun düçar olduğu he- - Komudor Sidııeyin bu memurunu 
da J• bir kısım zabit ve askerler arasın- geldiği yere kndl'lr hiç bir 7"TaT görme
•e berin bir ümitsizlik bwulc getirmiş den sevk 0 dini7f Emrini verdi. 

HOCAZADE HA1,tt. VE RAGIP 

tli'J AS MASASINDAN: ~ ~ 
ha~~~~üd~~~~~;;: ~=d~t~iAk~~~~t:; co~ttor Celi~ Yar~ın 
ikinci lrordonda kflin ve tapunun 317 t 
ktitiik 77 pııftıı 972 ada 7 parselinde f. tzMfR MEML~KET ~ASTANES i 
kayıtlı eski 67 /78 ve yeni 50 taj numa- ~ · UAHİLİYE MÜTE~-IA_ssısı ~ 
ralı 210 metre ve 50 desimetre murab- ~ MUAYENEHANE : İkincı Beyler ~ 
bamda ve (21000) lira yirmi bir bin lira ~ıokak No. 25 

~ llnlar memleketlerine dönmüşler- Komudor Sidneyin katibi çıktığı vn-
ft kit. Napolyon mühürlü paketi açtı: pa-

•e, ~ltü asker! usullere göre zabit kette her dilden bir çok gazete vardı! 
lek ~ne.fer, bir ordu mensuplannın mem· ! Bunlım küçük salondaki müterciml,.rc 
lrle~- ~tıne kendi. arzulanna göre .lön- verdi: en kısa bir zamanda tercüme edil- mulınmmeneli müflısfore ait deponun TELEFON 3956 .. 

~y.. ................. ,....~ 
ücte iki hissesi acık arttırma suretlv)e aerı pelı: garipdr) Fakat efradın te- m,.l .. rini emrettL 

~tine mukabil Napolyona mağlup Cauteler tercüme edilm .. ~e başlan
~ •e bir çok Türkler tarafından eye- dı~ı vekit, Napolyon da paht içinden 
~b adiyle yad olunan bu ukerler, cıkan Franınzca Pazeteleri tetkik~ baş
~tibariyle bir bqı bozuk yı~nından l'ldı. Ve. daha ilk anlardan itlbart"n. 
.ı_ ~bir feY değildirler. Bunu yukarı- Fransadaki d .. hm vaziyetin hiç te iyi 
JlıoL b etmif idik. Ve bu sebeple Na- olmadığını anladı: ve: 

~a•ılıı;a çık~nJmıştır. Arttırma 6110 1941 
tarihine rastlıyan Pazarte!!l gUnU saat 
11 de Uçüncü. kra ve iflAs dairesi oda
sır;ıa y:ıoılacaktır. 

Sartname 24191941 tarihinden itibaren 
herkesin f'Örı>hilır.esi icin acıktır İc;bu 
gavri menkulUn hazinei maliyeye ino
to1ctı>n mütevellit hakiye borcu olan 
(2f;Q77 73) kurus yirmi altı bin yetmiş 
yedi lira vctmiş ile k!.lruş ve bina vM"gi-

Iha 
Yakın zamanda imaline muvaf

fak olduğumuz yerli malı olan lba. l.ıl""'°" lkinci Ebulur harbuu eaaalı bir - 8 t T M F () t -
~ IÖziyle görmemlttlr. • Tahta kurularını mahvettiği gi

bi her lrumaıtan hiç çıkmayan le
keyi çıkanr aynı zamanda her tilr
lü madeni eşyayı parlatır Uç vazi. 
feyi yapan bu mayi her vatandqa 
en lüzumlu bir maddedir dyaretçi
lerin lş bankası pavyonu yanındaki 
1ba pavyonundan bir şişe alıp de
nemeleri menfaatleri iktizasından
dır. 

le. ~•alah Mehmet Alinin bulunduğu 
leQı ~ aaker aruanda Kanla müte-

lllinin oilu da vardL Bu adam. Ka
~lılann kumandanı demektL Fakat 
el~ harp meydanından Kanlaya 
ı., '!-ek iatemit •e ayrılırken te Kava
~rdan aağ hlanlan Mehmet Alinin 
~ine terketmittir. 

8'a 
1 

\1 mağlGbiyet lizerlne O.manlı filo
~ &t,.anbula dönmüt fakat amiral Sid
~ eze ve Tigr harp aefineleriyle Ebu-

&ahilıerinden aynlmamışhr. 
1tı,~a21 Türkler, Mehmet Alinin Ebukır 
di~g~~biyetinden sonra Mısırı terketme
'1;"- bnılan da ancak 1801 de tekrar 

,;a geldiğini yazarlar. 
"in •kıa, 1 799 dan sonra Mehmet Ali
~e laınine ve izine tesadüf edilmemio 
\-eti"calr. l 081 de. Osmanlı-tngiliz kuv
leli ~nin tekrar Mısıra gelerek verdik
tr\e 1 '4hmaniye harbinde Kavalalı Meh-

t Ali de görülmüştür. 
16~chmet Alinin t 799 temmuzundan 
tt11~ I rnayuına kadar nelerle meşgul ol

lunu daha ileride göreceğiz. 
-9-

...... MlslR MACERASININ SONU-
terıNb~olyon tekrar Kahireye döndük
~llf b~r kaç gün sonra. yaverinden tu
tt} ır haber aldı: Fransadan posta 

illi, 1 
tle Napo}yonun gizli sıkıntısının birisi 
tlireka!.Iardanberi F ransadan bilhass~ 
ltfi. tuvardan hiç bir posta gelmemesı 

~o NaPolyon yaverinden F ransadan bir 
~e •ta.d geldiği haberini alınca, kendi 

n İsine: 
()lıkllngillzlerin geçmesine göz yum
bab l\rına göre bu posta her halde fena 
t4 erler getirdi! Demekten kendisini 

tnadı, 

N * h,h apolyon hiç aldanmıyordu; gelen 
E.erl~r hiç te iyi değildi. 

tiril tnrı Üzerine Napolyonun yanına ge- ı 
~i, bir Fransız posta saisi değil 

Borsa 
344 jiro ve şU. 
295 tlzUm tarım 
278 F. Solari 
261 P. Klark 
229 S. Erkin 
217 Vitel 
190 M. j. Taranto 
182 Remzi Güngör 

91 Riza ihracat 
87 Albavrak 
72 P. Paci 
63 N. ÜrilmcU 
57 S. Remzi 

108 Anadolu ~nkişaf 
29 Rarki Amado 
24 İnan şirketi 
24 S. Bencuyn 
15 M. H. Natlı 
14 Öztiirk 

2580 Yekun 
23806 Dünkü yek<ln 
211~86 Umuml yeldln 
No. 7 
No. 8 
:N'o. 9 
No. 10 

767 Tarım 
227 Fümige 

tNctR 

212 M. H. Nazlı 
177 S. Remzi 
110 İzzi ve Ali fesçi 

97 Ali H. A lbayrak 
50 P. Paii mah. 
27 M. İzmir oğlu 
10 T:ılfıt Taner 
8 Alil Kaptan 

1685 Yekun 
6819 Eski yck<ln 
8504 Umumi vek-On 

ZAHİRE 
30 ton Susam 

32 
31 
35 
28 50 
32 50 
34 
29 
34 50 
40 50 
47 
40 
44 
40 

33 50 
35 
43 50 
33 50 
42 50 
33 

18 
11 
12 
13 
17 
18 
17 50 
12 
14 50 
26 

37 

si (145!' 45) Jira bin dC'rt yUz elli bec: 
lira kırk beş kuruş ve 938 939 ve 940 
S"nelerine ait satış taksit 1>edelleri yüz-

48 de bes faiz farkı olan (255) iki vilz elti 
49 bes lira ve kada.~tro verzisi (84\ lira 

sekQen dört lira ve 14/7 1941 tarih ve 
:: llfl70 umumi ve 5058 husus1 numaralı 
42 tebli'!atı sigorta şirketi alacağı olan 
47 C 2380 66) iki bin ilç yUz seksen lira alt-
38 mış nltı kuruş ki ('em'an (30252 ~4) 
4:; 50 otuz bin iki yüz elli iki lira seksen dört 
44 kurustan mlifl!slerin üete iki hissesine 
47 isabet eden (2011l8.56ı yirmi bin yüz alt-
46 mış sekiz lira elli altı kuruşu aşmak su-
44 retivlP ı:ı>tılacaktır .. 

42 61101941 tarihindP arttırma bedeli 

DEPO ADRESİ 
AnkaTtı AnafartalaT caddesi 
No: 71143 TL. 2011 
tzMtR TOPTAN SATIŞ YERl 
Sııluhan civan TiiTk ecza depon 

107 (1970) 
~cıcıccı::ı~..oeıo-~..c=ccıı::ıı:. 

40 meek<lr ~nyri menkuldeki iki hisse mu-
hammen kıvmetinin vilzde yetmis beşi- Birin·ci sınır miitehassıs Doktor 

:~ ni hulmadıczı takd:rde en çok nrttıranın Demli' AH M{amçıoğla 
33 50 teahhi1dti baki kamak Ü7.ere arttırımın Cilt ve Tenasül hastalıktan ve 

42 5!1 on Jtün daha yani 16/10/941 tarihin<' ELEKTRİK TEUAVILt:Kl 

36 rastlıvan Per<:0 mbe günü saat 11 re Birinci Beyler Sokağl No. 55 .. lzmit 
te;,,dit edilecektir. •;ttıamra Sineması nrl:nsnda sabah· 

33 
36 
41 
46 

26 
25 
24 50 
24 
18 
22 5<• 
17 Sil 
12 
14 50 
26 

38 

İootek sahibi alacaklılarla dli!er aHi-
1 

tan akşama kadar hastalarını kabul f 
kndarların gayri menkul üzerinite'ki ı eder_ f 
haklarının hususiyle faiz ve mag"Zflara Tl';LIWON : :i479 (469) 
clnir olan iddialarını evrakı mUsbitelPri &c~------- , 
ile on beş (!tin içinde icra dairesine bil-
dirmPleri haklan trıou sicilivle sabit ol
madıkca satıs bedelinin paylaşmasından 
hRrir knlacağı ve satış geri bırakılacağı 
bilcfüilir. 

Yüzde iki beucuk delaalive resmi müş
teriye ait oluo fazla malOmııt almak is
teyenlrrin \içUncü i<'ra ve iflas daireı:in
de 39/11 dosyP1 •11 mUracaatlnn ilan olu-
nur. 3778 (2008) 

Z AY 1 
1941 senesinde Dumlupınar ilk oku

lunda naldığım şahadetnamemi zayi et
tim. Yenisini alacağundan eskisinin hük
mü yoktur. 

Hamit Ciliv Kestelli mahallesi 
834 ncü sokak No. 53 

3779 (2009) 

~~~~a~cı=~~~=-~.:o.l 

FUAR Gazincsunda 
CJLGJN REVü 
• 

Masalar evvelden angaie edilmelidir 

-- TELEFON: 4317 

SAHiFE 1 

İzmir IJeledi~esi Haua gazı idaresinden : 
5 numaralı koordinasyon heyeti karariyle satış ve tevzi hakkı münahasıran 

Etibanka verilmiş olan kok kömiirlcrinin lzmirde satış ve teV7.Ü işi Etibank
ca idaremize teYdi edilmiştir. 

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

Sayın halkımızın ihtiyaçlannı kolaylıkla temin edebilmeleri için her semtte 
müteaddit tali satıcılarımız vardır. Tali sabcılanmızın semtine göre beledi
ye daimi encümenince tcsbit edilen sah§ fiatleri şunlardır. 

Gazhane koku ve ıömi kokun beher tonu 
Karşıyaka 32 Lira 00 kuruıı 
Alsancakta 30 c 00 c 
Kemerde 31 c 00 c 
Basmahanede 30 c 50 c 
Merkez - Çarıı 30 c 50 c 
lklçeşmcllk 31 c 00 c 
Eşrefpaşa 32 c 00 c 
Karataı 31 c 00 c 
Karantina 31 c 00 c 
Güzelyalı 32 c 00 c 
Elli kiloya kadar perakende satıglar için kilosu her semtte üç kuruı elli 

santimdir. 
Tesbit edilmiş olan bu fiatlardan her ne suretle olursa olsun fazla para t. 

tiyenlerle kömürlerin evsafını başka maddeler kangtırrnak suretiyle tağyiı 
edenleri en yakın belediye mıntakasına ve ~ahut da idare ve fabrikdmıza bil-
dirmeleri rica ve ilan olunur. 11 13 3726 ( 1986) 

---------------~-----~~--------------------- ...... 
Deulet Denlzyolları İzmir Subeslnden : 

İdaremize ait Konak vapur iskelesi üzerinde kA!n deniz gazinosunda yaı.ala
eak camekan 30/8/941 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur. Eksilane 
15 eylül 941 tarihine tesadüf eden pazartesi günU saat 15 te Devlet Denlzyolla
n İzmir şubesi binasında sabn alma komisyonu huzurunda yapılacakhr. Mu
hammen bedeli 650.30 alb yüz elli l!ra otuz kuruş muvakkat teminat akçesi 
de 48.78 kırk sekiz lira yetmiz sekiz kuruş .. Şartnamesi bili bedel körfez vapur
ları şefliğinden verilir. İsteklilerin ihale gUnU kanunt evrakı müsb!teleriyle be-
raber komisyona mUracaatleri.. 5 - 13 3571 (1951) 

Uzüm paçal, hamnıali
ye ve nakliye eksiltıİıesi 

Kooueratif ler Birliiinden: 
1 - Birliğimizin üzüm paçal ve hammaliye ve ifletmeden fala nak

liye işi 1941 - 42 mevaimi için açık eksiltmeye koıanu~ 
2 - Eksiltme 15 eylül 1941 pazartesi günü saat 16 da Birliğimiz 

merkezinde yapılacakhr. 
3 - Muvakkat teminat 750 liradır. Şartnameyi görmek iatiyenler 

her gün üzüm işletme Şefliğine müracaat edebilirler .. 

YüfıseJı Ziraaı Enstltüslt Vetnlner Faldiltesl 
Aslıeri lıısmsnın lıayıt ue lıaJJuJ fGf'tlCIPI.. 

1 - Ankara ytilı:c:r.k Zirnat cn~itUsU veteriner fakilltesl asker! kısmına bu 
yıl sivil tanı d•Yncl.ı liselerden ivi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgun
luk imtlhanlar•nı 'P.rmiş olmak Ş&rtiyle talebe kabul edilecektir •• İsteklil&
rin asa~ırlokı şa~ları hfı!z olması llizımdır : 

A) Türktyc ciıınlıur!ycü tebaasından bulunmak .• 
B> YrıŞl 18 - ~? otm&k '~2 drıhildir .• ) 
C) Beden teşf'ı~t.ulltri ve sıh!ıatı orduda ve her iklimde fail hizmete mö

sait olmak (Uii reknkcti r,fpnlaı nlınmaz .. ) 
D) Tavır ve h11reketi uh'akı kusursuz ve seciyesi saftlam olmak.. 
E) Ail~ntn lıi~ hır fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de zabıta ~ 

sikası ibraz etme~. } 
2 - tsıe1thlcr.n müracaat !stidalanna şu vesikalan bağlamaları lAzımdır : 
A) Nbhız cü1,.:l.ııru veya milsaddak sureti.. 
B) Sıh~ab b:a ... kn.da tam ~kkOJIU askeri hastane rape>ra n 8" kqıch.. 
C) ~ r:ıezunf.vPf va ol~.ınluk sahadetnamesi veya ta.cıtfikli sureti.. 
D) Okula ahnd·~ takdird.? ~kert kanununun nizam ve talimatlan bbul 

ettiği hakkı:ı.ıa velisinin ve kendisinin noterJikten tasdikli taahhüt senedi ta
lebe okuJd'UI ıslibt etmek ınerse okulca tahakkuk: ettirilecek masrafları bir
den verir ve b:J d, taatıhUl senedine kaydedilir •• 

El Sar'alı, uy•trken gezen, sidikl!, bayılma ve cuı>ınmaya mUptela olmadl
tı hakkındA velilcr!nin noterlikten tasdikli taahhiltnamesi (Bu gibi hastalık
lardan biri ile okula gim1e1.den evvel malt1J oldukları sonradan anlaşı.lan.lar 
okuldan çıkarılır ve okul masrnfiarı velilerine ödetilir .. ) 

3) İstekliler bu1uu'uk1an amhallCl'deki askerlik $Ubc1erine istida De mtt. 
racaat edecekler ve şubelerin _ 2 inci maddede • bildirilen evrakı ilanaJ et
tikten sonra /4 nknrada vilksek ziraat enstitUsil veteriner fakilltesl Askeri 
talebe Amit'li~inc göuderllecektir. Müracaat mUddetl eylalUn ıs şlne kadar 
dır .. Bu tarihten sonra milrsCAAt kabul edilmez .. 

4) Okula kayıt ve bbul $8hadetname derecelerine ve mttracaat sırasma 
göred!r. İstekli a":JE-{U tamam olunca kayıt işleri kapamr ve kabul edilenlere 
mUncaat ettlldcrl RSkerJik ~ıbe-leriyle tebligat yapılır. 

1-14 3231 (1151) 

lzrnirden 

Eczacı 
gidecek kıymetli lıedi )'emiz 

Kemal K. Aktaşın 
Kolonya ve Esansları olacaktır 

Altın ruva Dalya 
Bahar çiçeği 
Ya•emın 

Gönül Amber 
Zümrüd damlası 

• 
1...eylak 
Limon çiçeti 
.)on hatıra 

f ui ya Menehfe 
941 Kolon yası 

Depo: Hilla Eczanesi 
İZMİR DEFTERDARL~CI DAN : 

Basmahane tuO..ine kazanç vergisinden 476 lira 52 kuruş borçlu Meh
met varisi Ahmet Sabri ve Pekizcnin mezkur borcundnn dolayı haczedilen 
birinci Gaziler mahallesinin çolak sokağında kfım 21 aayılı ve 1600 lira kıy
metindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müddetle müzayodGle 
çılı:arılmı,tır. 

Taliplerin 3 birinci tetrin cuma günü saat 15 te mezkur heyete müracaat-
lan ilan olunur. 13 25 3782 (2011) 

tzMtR DE~rERDARLl~IHDAN : 
Karaburunlu Ahmedin 12 l lira 69 kuruş muamele vergiıi borcundan do

layı haciz edilen büyük Çiğli 1'.öyünün domuz ormanı mevkiinde kain 3,S 
hekter ve 15 00 lira kıymetindelı:i bağı vilayet idare heyeti kararile 21 güz. 
müddetle müzayedeye çıkanlmııtır. Taliplerin 3 birinci teşrin cuma günil 
aaat 15 te mezkur heyete müracaAtlan ilin olunur. 13 25 3763 (2012) 
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SİY ASI VAZ!YET 

Alnı.an va bir 
çıkmaz içinde; 
~ereceği karar 

ne olaca k? 
--<>-

Alman va !r1acarlar-
• aan asker istiyor 

-----

In~ilizle-r ne ı~a
dar vapur kay .. 

bett•?. 

1
7ı,~k"'a~~~c1cco 
Aınerikaınn hima
Yt~ vt-ı. nıiidaf·un ede-... 
ct~~i denizl• 1 r nere-

~ .1 • 
s ve kadar uzanıyor? 1 
H _ • ....._ 

Mecmu tonajın 4 de 1 i zlanda, Groenland, ~ 
biri batmış bu/unu yor Labrador, '!'ernov SU•§ 

-o-- 8 !ar a ka~ar. ı z~~an ~ 
INGILTERE VE AMERiKA ~!:o aıar~a 2ö~"!e~e!< ~ 

Berlin, Amerika ile Hiar .. ' 
bi ı;if.~e alacak mı? .. 

GEMi SIKINTISI ÇEK· s mnhv~.ıe ·ı ~ P vasıtala·§ 
rı tahri edinecek.. § 

M· YORLJlR.. Londra, 12 (A.A) - Uuzvcltinfi 
Bulgaristanda İnKiliz 

ve Rus radyolarını 
dinlemek yasak •• 

Radyo gazeesine göre günün siynsi 
nıanuırası §udur: 

Ametika cümhurreisi Bay Ruzvelt 
~ünlerdenberi beklenen nutkunu söylc
mi§tir. 

Bay Ruzvelt tarafından söylenen nut
kun muhteviyatı hakkında son bir kaç 
gün içinde yapılan tnhminler tahakkuk 
etmemiştir. Ruzveltin Atlantik mülfıka
tınClan, bu mülakatta htihaz olunan mu
larrerattan bahsedeceği ve Almanya
dan hesap soracağı bekleniyordu. Fa
kat Ruzvelt bunların hiç biruinden bah
ııetmemi§tir. Yalnız nutuk, mühim bir 
kararı bildimıiftir. 

Bu kararın mahiyetini anlamak için 
daha evvelki vaziyeti göz önünde bu
lundurmak lizımdn: 

Bugün lngiltere ve Amerikayı en zi
yade alakadar ed en mesele nakliyat 
mcaclcsidir. Amerika endüstrisi İngil
tere hesabına it görmekte ve her gün 
pdı: çok malzeme yapmaktadır. Fakat 
lngiltereye nak1edilmedi.kçe, bunlardan 
hiç bir fayda temin edilemez. 

fngiltere yalnız haıına Almanyanın 
deniznltı ve hava kuvvetleriyle müca
delede z.orlukta bulunuyor; bunun için 
Ameri1ro, Amerikanın emniyet hudut
lannı korumak bahanesiyle bir mıntaka 
vücuda getirilmiş ve Amerikan harp 
gemilerinin de bu mıntakada faaliyeti 
lrnbül edilmiıtir. 

Şimdiye kadar Amerikan harp gemi
leri rastlamadıklan Alman deniznTtılan
na ve tayyarelerine taarruz etmiyorlar
dı; şimdi ise Ruzvelt donanmasına bu 
gibi vasıtalan batırmak ve dü§\irmek 
emrini verdiğini söylemiştir. 

Adı geçen mıntakanın genişliği ne
dir) Görülüyor ki Ruzve1t tarafından is
tihdaf edilen gaye tahakkuk edecektir. 
Mıntaka evvelce ·vardı. şimdi geniştir. 
Amerika bahriye nazırı albay Noksun 
ifadesine göre 20 dereceye, yani Jzlan
daya kadar uzanmaktadır. Esasen Ame
ri lzlandaya asker çıkarme.kla Kanadıı 
lnuiltere yolunu emniyet altına nlmak 
istemiştir. 

Nutkun bundan sonraki kısımlan 
harp edebiyatıdır; Ruzvclt Nazi Almnn
yasmın Amerika için tehlike te;ıkil etti
ğini ve cenubi Amerikada faaliyette 
bulunduğunu, bu ehlikeyi önlemek için 
uyanık bulunmak lüzumunu söylemiş
tir. 

Bütün mesele Almanyanın bu nutuk
tan aonra ne auretJe hareket edeceğidir. 
A Jmanya bir çıkmaz içindedir, 1917 
d e de Almanya böyle b ir çıkmaz içinde 
idi. Almanlar o zaman lngilereye Ame
rikadan yapılan münakalitm karşısında 
seyirci durmakt-"sa, Amerika ile de 
harp etmeli tercih etmiılerdi. Şimdi 
de bu iki yoldan birisini tercih etmek 
mevkiindedirJer ve hangi yolu tercih 
edecekleri gÜnün en b üyül( mesele~i-
~~ . 

Ruzvcltin nutku lngilterede sevinç 
husule getirmi~tir. Bir gazete diyor ki: 
cAlman denizaltıları lzlandaya kadar 
Amerikan harp gemileri ve lzlandadan 
f\. ... iltereye kadar olan denizlerde lngi-
1iz donanması tarafından batmlacnk
tır.> 

Almanyada nutkun tesirleri şimdiden 
tnhmln olunabilir: Almanlara göre bun
da bir hile vardır. Amerikanın denizler 
aerbestisinden maksadı. lnglltereye nak
liyatan ibarettir. Bir Alman gazetesi di
yor ki: c Eğer Amerika lngiltere ve 
Rusyaya karşı yapılan sevkiyata seyirci 
lrnlncağımızı sanıyorsa, aldanıyor.> 

Nutuk dolayısiyle Amerikada lngil
tcreye yardım taraftarları Bcvinmekte, 
infiratçılar ise endi~elerini izhnr etmek
tedirler. 

Bulgar hükümeti, lngiltere ve Rusya 
ıadyolnrının Bulgar halkı tarafından din 
]enmesini yası:k etmişhr. 

M~cnr hükümet naibi amiral Horti
nin Bey Hitler tarafmdan k .. bulü her 
tar-..fta ali ka uyandırmıştır. Bilhassa bu 
k~bulün Mscar genel kurm&v reı::ının 
isti'aıandc.n sonra vukuu alakayı arttır
m•~tı·. 

Mihver kaynnklanndan bu hu5t•sta 
h.r-ber verilmemekle beraber, mülaka
tın Rus cephes?ne d"ha fııı.l!l Macar ns
l:cri scvlti i tcnilme!iİ etrafında olduğu 
r.r.rı•1.,..,~ı-t .. dl!". 

500 bin ns!lere malik olan M!!car or
dusur.d"T'J ancak 50 - 60 bin ki!\ilik bir 
kuvvet R••~\·n s .. !e•ine iııtirak t"fmistir. 
Almanyıı d hıı fczla a"k~r istPdiP.i irln 
Macar ecnel lrunn~y reisi istifa chni;
tir. 

Amiral H ?:tinin mülaka•t'l\::l"ln sor.ra 
M?~l\ .. hnn R=•' ce he~ine bir l<aç kol
ordu d'!h.. t:>:Önde.rccel;Jerini tRlımin et
mek 1 5-rtndır. 

- - --
Almon 'o ra f}Öre l\as

v aaa son vaz · ve-t 
Bcrlin. 1~ (A A ) - Almrın orduları 

baskuınnndanlıJ:rının tebliği : 
Snrktn h::ıva şurtlaı,na ve nrn:z.i mÜ'3-

kül!ltına rar,nen tnarnızi hareketleri 
miz M inkişaf etmektedir. 

---<>-- nutkundaki deklürasyona tevfikan N 
Radyo gazctc'>ine göre harbin baslan- mih\'cr harp gemiJcrinin doğacak ~ 

gıcında ingilterenin 21 mi]yon ton tica · hütiin tehlikeler kendilerine raci ol· 
ret gemisi vardı. Harpten sonra mültr>· mak lizcre girecekleri Amerikan~ 
fikJcrin İngi1tere emrine vcrdikfori gc- müdnfaa sulan hir kaç zaman evvel 
mi1er de yedi milyon ton idi. Bu surct· ıAmcrika salıilJcrinden 480 kilometre Si 
le İngilt<>re 28 milyon ton geminin sahi- uzaklara kadar giden deniz mıntaka· 
bi gibi idi. İngiJi7Jer mecmu zayiatlcri- ~mı ihtiva etmek iizerc tayin ve tcs- ~ 
ni ha:z.iran iptidnsına kadar 7 milyon ton bit olunınuştur. Şimdi Ru.zveltiu § 
olarak kııbul ettiklerine göre zayiat nutkuna göre Amerikan mlidafan ~ 
mecmu tonajın dörtte biri nisbetindc 'sulan Amerika birl~ik devletlcri
görülmektc ise de, Atlantikte iş göre- nin İzlanda, Grocnlanddn, Labro· 
bilecek büyük ve seri vasıtalann nzal- dorda, Temövdc tesis ettiği ileri ka-
mış olması muhtemeldir. İngilizlerin ha- rakollnr etrafımı kadar yayılmaktn· 
tan gcm!leri yeni gemilerle telafi etme- tadır. Londradaki ilk kanaate göre 
lcri işi daha ziyade Amerilrnya dayan- Amerikan miidafan mıntaknsı Ame-
mnktadır. rikan kara kuvvetlerinin faaliyette 

Acaba Ameriknrlnki v:ız.iyct ne şekil· bulunduğu bütün mıntaka;), ihtiva 
dedir? e:vlemektedir. 

Amiral Land 1 temmuz 1941 den 1943 >CCIOccocı cıcıı::ıc c cıc:ıccıc:ıc:ıo~ccıcıcccıcC( 
yılına kadar Amerikada 12.5 milyon ton 
gemi inşa edileceğ:ni bildirmiştir. 1942 
sonuna kadar yapılacak gemi inşaab 
her hangi bir senedeki gemi inşaatından 
fazla olacaktır. 1943 senesinin ilk üç 
ayındaki gemi inşaatı ise 1918 de ynpı
Jan gemilerden fazla olacaktır. 

Amiral Land : • Va?.iyet tasavvur ede
bildiğimizden daha fonalaşmndığı tak
dirde hali hazırda ve bu sene .sonunn 
kadar climi7.de bulunacak gemilerle İn
giltere ve b!z ihtiynçlnrımızı karşılıya
bileccğizn demiştir. 

Berlin, 12 (A.A) - Alman ordu
ları baş kumandnnlığının tebliği: 

Alme.n denizaltılcırı şimı-li Atlantik
te KQrvet ve destroyerlerin kuvvetli 
himayesi altında giden ve kırktan fazla 
gemiden miirekkep olan büyük bir düş
man gemi knfiJesine hücum etmişlerdir. 
Günlerce süren çetin muharel>eden son
ra Alman deniznltıhm 134 'bin tonilü
toluk 22 gemi batımuşlar ve ceman 11 
bin tonluk diğer iki gemiyi de torpil
lemişlcrdir. Bu iki geminin de zayi ol
duğu zannedilmektedir. 
Düşman iaşe gemilerine yapılan mü

cadelede Alman hava kuvvetleri dün 
gece Creyt Yarmusun cenubi prkisindc 
bir gemi kafilesine mı-nsup ceman 20 
bin toniHitoluk 3 ticaret gom~ni batır
hrmışlnrdır. Ayni ırııntakada ikinci sı
nıf bir lngiliz kruvazörüne bombalar 
isabet etmi~ ve gemide hasar olmuştur. 
Alvikin şimali şnrkisinde diğer bir ti-

Almanlara ~Öre 
t~ merika hadi
se çıkarmak 

istiyor! 
Bedin, (2 (A.A) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: Amerika hari
ciye nezaretnin emirnamesine göte Jn
giltereden hareket eden Amerikan teba
aları muharip devletlere nit vapuılarda 
seyahat edebileceklerdir. Bu emirname 
yeni hadiseler çıkarmağı istihdaf eden 
bir temayülün emnre~i ııanılmnktaclır. 

Londra, 12 (A.A) - Vaşingtondan 
bildiriliyor: lnfiratçılardan albay Lind
berg bir nutkunda şunları söylemiştir: 

< - Oç çok mühim grup Amerikayı 
harbe sürül:liyor: Bir lngilizler, iki ya
hudiler, Üç Ruzvelt idaresi.. 

Bu gruplnr ve harp tahrikçileri g\ıya 
Amerikanın müdafaası namı altıtıda bir 
yabancı hnrbı hazırlamağa, bizi haber
sizce harbe sürüklemeğe ve harbe sebe
biyet verecek h• diseler tnhı-ikinc çalı§ı
yorlar. 

f ngilterenin vaziyeti ümitsizdir. Hat
ta Amerikada harbe girse müttefik or
duların Avrupayı ictflaya ve Almanya
yı macllıp etmeleri muhtemel değiclir.> ____ , __ _ 

caret gemisi de hasara u1:rahlmıstır. Sarkta .ze/.z~ ıed·e ı"n-
Alrnan anvnş tayyareleri Meitells .._.4 

~ 

Bora civarında bulunan bir yüksek mu-
rota ve lngillz Dnrk sahilindeki liman sanca zrı viat var 
tcsuatına yere sunınurcesine uçarak _ BASTAltAJ.'I 1 iNCİ SAHİFEDE • bombalar atmışlardır. 

Bir Alman kafilesini himaye eden beynnatta bulunarak şunları söy]emiş-
karakol şzemiler lnciliz hiicumbotlarının tir: 
gemi karnesine yaptıkarı müteaddit - Bnzı evler yıkılmış, bazı vatandaş
hücumlan tart etmişler ve taarruz eden lar enkaz altında kalmışlardır. Manle
düşman hücumbotlnnndan üçünü bntu- sef biraz nüfus :zayiatı vnrdır. Henüz 
mı~lardır. mütemmim rnporlnr gelmemiştir. 

Sahildeki bahriye topçusu muharebe- Vekil. folukelzcdelere ilk acil yardıin-
ye müdahale ederek diğer düşman fle- lann başladığım, yeni zelzeleler olduğu
milerini kaçmağa mecbur etmiştir. Ka- na dair malCımat gelmediğini de ilave 
filenin bütün gemileri limanlarına an· etmistir. 
lim .. n varmışlardır. Anknrn, 12 (AA) - Kızılay umumi 

Dün gece lngiliz tayyareleri ~imali merkez!nden bildirilmiştir : Erciş zel
Almanyn sahilinde az tesirli hücumlar zelc fcJCıketi muhtn~lan kin bugün nıer
yapmıştır. Siviller arasında bir kaç ölü kezi umumiden şimendiferlc 500 çadır 
ve yaralı olmuştur. Alman tayyare dafi scvkcdilmiş ve başlnmış olan nakdi yar
topları düşmanın iki tayyaresini düfür- dım ihtiyaç nisbetinde tahakkuk ettiril-
müııtür. mekte bulunmuştur. 

·----
Tohrukt& harp-

Lir •• 
2uıı SIZ 

• 
g-eçmıvor 

-0--

- - ----
6ulu-aristan or

dusuna ~Ü-
• 

·venı ~,.or 
--0-

ING LIZLER BiR TANK DEV· B. « FILOF )) MÜDAFAAYA 
RIYESINI D ... GtTTılAR DAiMA HAZIR OLALIM DiYOR 

---0-- ---<r--
K ahire, 12 (A.A) - Orta ~rk ordu- Sofya, 12 (A.A) - Yeni tedrisat yı-

lan İngiliz umumi kcırargnhının tebliiii: lının başlaması üz.er ine başvekil Filof 
Lihyada Tobrukta touçumuz küçük bir Bulgar muallimlerin~ hitaben bir nu
düşman tank devriyesini dal{ıtmıştır. tuk ira t ederek d:.mi.ştir ki: 
dUşmanın hava akınları şhldetli olmu~ - Mesut bir htıdise say "'5inde kurtn
sa ela ne hasar, ne de insanca zayiat cid- rılan toprakların gen::liği ilk defa olarak 
di değildir. Bulgarca tedrisattan istifade edecekler-

H:udu~ ~m~kruıında bir knç top ateşi dir. Miihim tarih! hudis{'lcr cereyan 
tcnh edılmı~tir. .ediyor. Bul~ar milleti hür ve mtittchit-
R~ma, 12 (~.A.~ - lt~lyan ~~umi ka- ür. Bulgar tahtı etrafında toplanan Bul-

rar-rahmm dunku resmı t .. bJıgı: .. . 
l\fihver hnva kuvvetleri Tobnıktaki gar ordusuna guven m~llet y~lmaksı-

tnhkima tn, liman ve 4e tesisatına yap- zı1! çnlı..~nlı ve Bu]c:raristanı muda!nnya 
tıkları hücumla rı muvnffakıyeUe drıvnm dnıma hazır olmaJ ,dır. 
c-tıirmiş1erdir. Bur.dan ma-in Mersamat- -
ruht~ kıslnJarn Vt! çöl mıntakasında oto
mobil kollarmn del h ücum edilmi~tir. 

İtalyan bomb .. rdıman tnyyarderi 
Tohruk civnrında bir İnl!iliz t icar et gc
misino hücum (' f 'l' ic; ı ,.. rdir~ Gemiye tam 
is l- 0 tler kayd~d·lmi• tir. 

Alman tnyyard r i SolJu mın sarkındn 
bir dUc:m"n muh .. ibini hnc;ırı:ı u ;;ratrn•c:
la rdır. AJm.,n rıv cıl arı bi,. hava muha
reb ;n tl be- Har"karı favvarec;i dü~ür
miic;lnrdir. 
S::ırki Afrikndn Nolsefit ve Kulkber 

bölı>el ,..rinde yapılan müteaddit muhare
belerde kıt:ıatımız düsmam püskiirtmfü; 
ve ziyiata uğratmı.~ldrdır. 

a "'arda iç A -, 
man 0

1 
ft ... U.Ş 

--- --
Vişi, 12 (A.A) - tngiliı kaynakları 

Dakarda Almrınların bulunduğu sayia
smı yaymaktadırlar. R~smi mahfiUcre 
(!Öre hakikate uygun olmayan bu sayia
ların hedefi memlekette ikilik do~ur
maktır. Dakar umumi valisi Genera1 Bu
vasson bu şayialar ımanasız olarak yap
maktan suçlu olanların yakalnnarok mu
hakemeye verileceklerini bildirmiştir. 

ltalyada bir çok 
yer yakıldı, 

yıkıldı 
--<>---

T orino silah fabrika
sı da bombalandı 

---<>-

MES"N VE PALERMODA 
MÜTEADDiT YANGINLAR 

ÇfKARILDI 
--0---

Londra, 12 (AA) - İngiliz hnva ne
zarelinin tebliği : İngiliz tayyareleri Pa
lermoya yapbkları havn hücumund.ı 
doklnrı bomba1nmışlardır. Üç esas r,ıh
tıma, temizleme havuzuna tam isabet
ler olmuştur. Üç ticaret gemisi hasara 
uğramıştır. 
Şimal rıhtımındn yangınlar çıknrıl

mıştır. 

Katanya ve Cebini tayyare meydan
ları bombalanmıştır. 

Mesinada bir elektrik santralına, Fe
ribot servisine ve iskelelere bombalar 
atılmıştır. Petrol depolarında yangınlar 
çıkarılmıştır. Knstel Deroma tayyare is· 
tasyonu bombalanarak büyük bir yan
gın çıkarılmıştır. 

Sircnaikte Ganıboç ve manastır ınY
yare meydanları bombalanmış, iki tay
yare tahrip edilmiş, diğerleri hasara uğ
rablmıştır. Bu harekAta iştirak eden 
bütün tayyarelerimiz Us1erine dönmüş
lerdir. 

Londra, 12 (A.A) - İngiliz hava ne
zaretinin tebliği ; İngiliz bombardıman 
tayyareleri dün gece şimali İtalyada 
muhtelif hedefleri bombalamışlardır. 

Başlıca hedefleri teşkil eden Torino 
silah fabrlkalan şiddetle bombalanmış
tır. Büyük yangınlar çıkmış ve siddctli 
infill\klar olmuştur. 

Roma, 12 (A.A) _ İtalyan umumi 
karargrüunın dilnkü resmi tebliği: İn
giliz tayyareleri Cenova ve Torino üzc
t"!nde uçmuşlardır. Bu şehirler civarına 
bir kaç bomba atılmıştır. Sivil ahali ara
sında ölü ve bir çok yaralı vardır. 

Mesinaya dn bir tayyare hücumu ol
muş ve bazı hususi binalar hasara uğ
ramıştır .. Sivil nha1i arasında dört ki~i
nin yaralandığı bildirilmektedir. Tayya
re dafi bataryalarımız bir düşman tny
ynresini düşürmüşlerdir. 

Romn, 12 (A.A) - Resmi tebliğ : 8 
eylülde Palermoya yapılan hava hücu
muncla 41 ölü ve 56 yaralı olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Yunanistana yardım 

Kızılay 35 bin liralık 
hububat gönderiyor 

Ankara, 12 (Yeni Asır) - Kızılayın Kızılhaç cemiyeti de Yunanıstana !! 
Yunnnistanda muhtnç hnsfa ve çocuk· yük mikyasta yardımda bulunmak v 
lara yapacağı yardım hnzırlıkJan ikmal re faaliyete geçmiştir. 
edilmişt!r. Kızılny ilk yardım olarak 35 Bu neticenin i.<..tilısaline rıit hazıt~ 
bin liralık hububat ve zahireyi rnunta- Jarda müteşebbisiyet rolünü htik~ 
zı:ın pak~~ler içinde. bugünlerde Yuna- miz ynpmış ve bu çok yüksek msanl f 
nistana gonderec~ktir. ye için İngiltere, Almanya ve tıaıY' 
Ayrıca, merkezı Ccncvrcde bulunan muvnfokatlerini temin etmiştir, ~~ 

ıo-.r~.r.r..r..r~~..r~.JCO'"~~.r..-ıxr~~ 

icra Vekilleri Heyeti dün toplandı 
Ankara, 12 (AA) - İcra vekilleri heyeti bugUn (Dün) saat 16 da~ 

Dr. Refik Saydamın riyaseti altında mu tat haftalık Jçtimaını akdetmiştir. 

T edavüle çıkarılacak yeni 1 liralık parala' 
memleketimize g~tirilmiş değil 

Ankara, 12 (A.A) - Cümhuriyet notlardan bir kısım gelmişse de b~ 
Merkez Bankasından : · ih · bankn tlar 1 b---1--- -" 

Dokuz milyon liralık bir liralık bank- tiyat 0 0 up w.uacm 

notların memleketimize geldiği hakkın- ville çıkanlması miltasavver de~ 
da bau yazılar görWmUştUr. Filhakika Gazetelerde çıkan birer liralık 9 ınıır 
hariçte barurmakta olduğumuz bank- Banknot hakkındaki haberler~ 

lthalatı kotaylaftırmalr için 
İs~nbul, 12 (Yeni Asır) - İthalAtı kolaylaştırmak, ithalAt işlerinde ~ 

temin etmek için İstanbul, Mersin ve İskendenm limanlan arasında yeni ..... 
teşkilAt kurulması derpiş edihnektedir. 
~~:::.-<.;:>"::>....-::~~.....:::,;<;.::>~-v-c...:::.-"-.>"-..>"'~~~~..:;:::...c:::ı.-~~~~~::-,.c::.-,,.c;~ 

Nor,'et;te vazi
vet ~erstin 

Makineye 
Verilirken 

Oslo, 12 (A.A) - D. N. B. Oslo ga- ' 
zeteleri Oslo şehri ile civannda illin edi- Rus asıer·ı ıazı· getı• "I ' 
len fevkalade ahval vaziyetiyle meşgul n 
~~~e~ek~si~kı sUkuna ve itidale da- kında bir muharrlrll 

Aftcn Posten gazetesi diyor ki: 
c:Eğer fcvknUlde ahval vaziyeti ilı'lnı- uazdıkları 

na kadar gidildi ise bunun sebebi son Londra, 
12 

(A.A) _ Anı ıaliı·sı . --ıll 
zamanlarda Norveç halkı arasında en- asP'.. 
tirika1ar çevirmiş olan düşün~esiz un· · · 
surlardır.> vaz:yet hak1o.nda diyor ki : BugilO ııit 

Morgen Bladet diyor ki: Sovyet ve Alınan tebliğleri ?JUyük ,t 
«Alınan tedbirler, tahrikçilerin gizli ihtiraz göstermektedir. Şurası m~w 

faaliyete devamlnrını imkAnsız bir hale kak ki Rusya harbi yeni ve çok Dl~ 
ti kti bir safhaya girmektedir. Leningr-,J, 

ge rece r.> --·- maruz bulwıduğu tehlike belki d~ ! 
SLOVAKYADA yade vahiınleşmemiştir ve şehrin .~ 

kAmları müthiş bir mania teşkil etrııv.". 
Yahudi müesseseleri te devam eyliyor. Fakat cenupta rıı~ 
tasf iye ediliyor- şal Budyeninin vaziyeti oldukça ~ 

--- -- I..ondra, 12 (A.A) - Slovakyada şirrı . ke)i gözüküyor. Almanlarm aşağı kıet!' 
B. Ruz ve l t d i v o r ki: diye kadar tasfiye edilen yahudi mu es- ycperde nehrin şarkına nyak bastı /J' 

sesclerinin adedi 7832. dir.. nı Sovyetler de itiraf ediyorlar, Bu ~ 
• 8.AC:TARAFI 1 iNCf l'=l\llİFEOE • manlnrın Kırım yarım adasını Jo~. 

Amerikan gemilerine ve Grir destroye- mızdan bir harp hareketi değildir. T e- ayıran Perekop berzahına doğru il~ 
rine yapılan hücumlardan bah9etmiş ve cavüz bizden gelmiyor. Bizim için ba- meğe başladıklarını ifade edebilir. ~ 
bilhassa Grir destroyerine hiç bir ihtar- his mevzuu olan cihet müdafaadır. Fa- lhenin merkez nuntakasında ~ ~ 
da bulunrnadan hücum edildiğini temin de'P'""~ 

G l b h .. · kat siya~etimiz sarih olmalıdır. Hfil ve moçenko mukabil taarruzuna · ·.tJ 
ey] .. miştir. rire yapı an u ucum oı- . "kb ld v AI 1 1 h ed!yorsa da buradaki muvaffaloY~ 
"'Tlali Atlantikte mahalli bir askeri hare- ıstı a e eger man ve ta yan arp ~1.-0JJ .. 
ket veyahut iki memleket arasındaki mü- gemilerini himayesi Amerikan müdafa- tehlikeli olabilir. Çünkü Timo._~.&P ti' 

B aıı için lüzumlu sulara girerlerse hundan Yalnia muzafferiyeti neticesinde R\SS 
cadele de basit bir vaka değilddir. u doğacak her türlü tehlike kendileri- dusu fazla ileri giderse bizzat kendi -! 
kuvvet, tedhişe ve cinayete ayanan l k B l l hafa., .. hatlarının ı·damesı· cr:ı .. 1 .. on-. ~'fi'.. devamlı bir dünya sisteminin yaratılma- ait 0 aca tır. u suret e mesu iyet ..._ e~,._.~ 
!ına doğru kat'i bir merhaledir. AJmanyaya racidir. Biz silah at- yet bugUn o kadar karanlıktır ki ~ 

Ruzvelt sözlerine şöyle devam etmig- mıyaca~ tW Almanya bunu ara§- bedbinlikte gerek nikbinlikte her dl 

tir: hrmakta devam etmesin.> bir mUtalb yanlış yola sevkedebilir· !'iJ 
c- Sizlerin ve benim kılınçla dünya- Vaşington, 12 (A.A) - Sabahki rad- nunla beraber Rusların askeri ~ 

nın fethi emellerine h iç bir hudut tanı- yolar tarafından neşredilen nutkunda, idaredeki gösterdikleri maharete ~ 
m,ıyım bu mahluklara hitap etmek kat' i Birleşik Amt'rika cümhurreisi demiştir ordusunun ispat ettiği mükemmel /J' 
mecburiyetinde bulunduğumuz zaman ki: hariplik evsafını da ilAve edersek ~ 
gelmiştir. O nlara §Öyle hitap edeceğiz: c - Grir destroyerinin lzlandaya mnnların yenl merdane tabyelerlnc )# 

Çocuklarınızı ve çocuklarımızı sizin doğru seyril se-fer ettiğini ve adanın şi- şı koyamıyacakJarını zannetmek içilı 
tedhiş ve esaret sisteminize ram etmek malinde kAin bir buruna geldiğini bah- bir sebep yoktur. 
istemiyoruz. Şimdi bizim kendi emni- riye nezareti bana bildirmişti Amerika - .-9' 
yetimize hücum ediyorsunuz. Daha ile- bandırasını taşıyan Gririn bir Ameri- Alınan tayyareleri )lr 
riye gidcmiyeceksiniz. Notalar yazmak kan sefinesi olduğu aşikardır. Grir tam ta Ve Kıbrısı bomba~ 
Pibl diploması usullerin gemilerimizi hu sırada taarruza uğramıştır. Muhale- .,, 
batıran, vatnndnşlarımızı öldüren knnun fet peşinde bulunan her hangi teşkilatın Roma, 12 (A.A) - İtalyan um~__.-
harici insanlar karşısında mümkün hiç bütün propagandalarına rağmcn slı.e rargAhının tebliği : Dün gece ~ 
bir faydası yo_ktur. Nazi tehlikesini gör- karşı kat'i olarak temin ederim ki Grir tayyare te~kkülleri Maltadaki deniS~ 
mektcn imtina ettikleri için sulhperver evveli\ taarruza uğramış ve haber veril- hava üslerine tesirli hUcuriilar ? 
milletler felakete sürüklendi. Amerikrı meden batırılmak istenilmiştir. mışlardır. Diğer tayyareler Hayfad .,o
birlcşik devletleri bu öldürücü hntnyı - Bu denizlerden çok ve muhtelif tasfiyehanelere hücum ederek çok tfl!_ 
yapmıyacakhr. Hiç bir cebir ve korkut- nıillcllere mensup gemiler geçmektedir. yük yangınlar çıkannışlardır. JO 1 
ma hareketi müdafaanın iki aeddini tam Amerika tarafından milyarlarca dolar adasındaki Lamaka tayyare meyd~ 
ve sağlam olarak ldameden bizi men ı:;arfiyle elde edilmekte olan harp malze- bombalanmıştır. Düşman hava kU~ 
edemiyecektir. Bu iki set gunlardır: mesi de bu denizlerden nakledilmekte- leri yeniden Palermoya hücum e.....-...) 

- 1 Açık denizlerde gemilerimizin dir. Muhribe torpil atıldığı zaman, talı- tir. Shiller arasında 4 ölü ve 12 ~_..d. 
scrbestisi. telbahir elbette görebilecek vaziyette vardır. Bir kaç bina da harap olrn~~ 

2 - Malzeme tedariki yolumuzun idi, bir Amerikan harp gemisinin batı- Şimali Afrikada topçu ve ileri katit-J' 
~erbestisi. rılmak istenildiği aşikftrdır Eğer deniz- teşekkülleri faaliyet göstermiştir.. ~ 

Hitlerle hiç bir harp araştırmadık. Rltı denizaltında idiyse, kime tanrruz et- yan ve Alman tayyareleri Tobru1c tJlt 
5imdi de bö:vle bir harbı araştırmıyo- tiğini düşünmeden harek<:>t etmiş de- Marsa Matruhtnki antrepolara v~ f" 
ruz. fakat sulhu da Hitlerin harp ve ti- ...,ektir ki bu dnha me~um bir harekettir. dafaa tesisatına hücum etmişlerdır. ~ 
caret gemilerimize hücum etmesine mü- Buna, korsanlık dPr]er; hukukan da. kada ileri tayyare meydanlan ve de~ 
saade eyliyecek kadar bnhalıya ddsat1ın ohlakan da bu harekete bundı;m başka yolu tesisatı da bombalanmış ve ..ti' 
ıılmıığa hazır olaack derecede şi ete bir tahir bulmak mümkün dej!ildir. büyük tahribat olmuştur. İngil!z «!~,r 
"lrzu etmiyoruz. Biz Amerikalılar için N · h"'k'. ı· · A ·k h 1 B · b " k bo b ııµ·· - azı u ume mm merı an ay- re eri ingazıye ır aç m a ~ 
bu cihet sarihtir ki bizzat yeni Ameıikn- rai{ına yaptığı ilk taarruz bu devildir.> ı lardır. İnsanca zayiat kaydedilrnerıı l'l" • ..C 
mn müdafııa edilm~i icap eden saat G .. rU ·· •· <l b l ki Afrik d d.. K UcabP 
... eJmhıtir. Bu snnt müsbet müdafaa sa- o nuşe gorc .! u sonuncu o mıya- Şar . a ıı uşmanın ubb~ 

caktır.> mıntakasında yaptığı hücum tec;c . 1~ 
ntidir. Bu sant hücuma mani olmak sn- Ruzvelt bundan sonra, cenubi Atlan- ri tardedilıniştir. Bir İtalyan den·zıl~ 
f\ tidir. Müdafaamız için lüzumlu oldu- tik ortalannd::ı bir N;;zi denizaltısı tara- Atlnntikte büvük bir petrol ~cıll 1Ji' 
~a hükmedeceğlmiz sularda Ameri- f d b 1 h kk d Al ilr. l k d·~er 11 
ka harp gemileri ve tayyareleri su al- ın an atın nn vapur a ın a man- batırmış ve 5450 ton· uto u ı . IJ1 u-
tındn tetikte duran mihver denizaltıları- ların hiç bir teknrrübe ve tazminat tt'k- gemiyi de torpillem:stir. Bu g<'ınıo 
nın veyahut deniz üstündeki mihver kor- lif_ind; b~lunnıadığını söyl"miş ve de- zayi olduğu zannediliyor. 

1 ilk l k ··1d·· •· .. d b 1 . 1"lll,'l tır kı : _ , __ ....._ 
-ınn nnna o ara o urucu ar " en- . . . -.t 
ni artık b eklemiycceklerdir. Denizlerin • - 1~1 ıpti?aiarındn bır Amerikan O~e52 mMntazantp· 
oıerbestisi Amerikan s ivasetini idame et-

1 

zı~~1ısı hır . denız-:ıltı. ~arnfınd~ . uz~n d!r 
n"k vazifesi şimdi Atlantikte geniş me- nıuddet takı~ . edilmıstır ~u had:senı~ ! $e e gvor.. et#' 

.. afcler üzerinde fonliyetc bulunan deniz vuku bu~du~ nok~a_dnn y~z~erce m!l Zurih, 12 (A.A) - Stampa gaı ctıP 
ve hava knrakol!nrımıza dfüımekted ir. uzakta hıç bır İngı1ız gemısı olmadıcrı nin Ukı·avnadnki muhabirinin .Y;ırı il' 
q u çok b asit obrak şu demektir ki : Bi- İ('in hu hnrcket te ka .. di bir t cc;cbbüs- nn röre Odcsa rnuntnz..'lman derıı:ı cet~ 
..im kıı. rakol ~emilerimiz ve tayyorel .. ri- tür . B undan başka Scsn vapurundan 3 şe edilmektcd:r. Son zamanlarda 0.'leJI' 

b 1 · J k. · k ... 1 ... B ap ı Grocnl"nd yn mlihiın ı·ns, .... n V" malzeme takVI rniz litün tica ret gemi erim, yn nız ısı unu mu,,.ur. u v l r ... •• " 
.:\merikalıhra ait olnnları dC"ğiJ, fakat halkına y:yecek götürürken tomillenmic ri gclmic;tir. ___./ 
ryıüdnfaa sularımıza girmis olan her han- ve sonra top ateşi ile batırılmıştır.. B u 
... j bayrağı tı:ı!lmm tıı ısm bütün gemileri taarruzu yapan deni7.altının milliyeti mez bir hata olur. ~ 
'ı.imaye edeceklir. hakkında süphe yoktur. Deni:z. tahakkümü Nazileri? ed~ 

Amerika birleşik devlC"tlcri reisi sı- Biiyük bir devlet için yalnız basma hedefidir. Bu tahakküm tcs~s tri>e~ 
fativle kar~ısında bulunduğum vazife her hangi bir hftdiseyi iz.am etmek doğ- Naz!lerin Amerikayı da teh~ıt c ,etli'' 
~ .. rihidir. Bu vazife sari~tir ve önüne r.e- ru olmaz; fakat bu hadiseler mücerr!t mümkün olacaktır. Bu tehdit. . , 
çilmez maJ.ıivetteöir. Bu bizim tarafı- olmadıjb icin tedbirsiz kahnak affedil- ticaret yapmamak manasına gelit·· 


