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tel>liği : '.BUtUn gUn bütön cephe boyun. 
ca şlddetli ·muharebeler devam etmiştir. 
Çok anudane muharebelerden SÖnra 
Sovyet kıtalan Kiyefin 135 kilometre 
§imali şarkisinde ve Gomelin 112 ~ 
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biraz te aş etmişti 
ipe neredeyse saJJalt olacaktı- Burun ıız 

göriimn~ Falıaı nUaayet_ 
Reis 

-™ 

rnim kah e u ıar 
Kahv~leriıı ser
best satılnıt.ası 
diişünülüvor 

L 

A ER 
Fuar yüzme m··sabakaları 

Bursa birinci, Ankara 
lzmir üçüncü ikinci, 

Ah bir defa ortalık ağarsa ...• Burun-ı Pcnbe artık hiç itiraz etmiyor, acı.ini D 
suz reis nerede he gdecekti.Memo bu fi- çıkarmıyor Te kadCTe tamamiyle t~~um Vekaletten cevap Kel· iin aı.an telurllı neticelere. HilsalJalıalar llU• 
rar tqebbüsünün muvaffakıyetle tetcv-ı olduğunu gösteren mutlak bir inkıyat mezse, halka eskisi aibi 1 §iUt deuGm edecelı ve nillayet llulacalı-
VÜç edeceğine emin olmakla beraber ve tevekkül içinde bulunuyordu. 8 

m6him ve tehlikeli bir işe girişildiği va- Balacı kadın sevgili .icara kedisini 752 çuval kahve 1 Beden terbiyesi wnumi müdlirlüğil 3, 24, 0/7 Uçilncü Ankaradan Kim.il. 
kit bir insanın uabmı kaplamll9I tabit terlc.etmeğe bir türlü razı olmamış, onu dağıtdacak- ta~ından terti!_> edilen Fuar yüzme 400 METRE SERBEST: 
olan enditdcre ve üzüntülere düşmek- koynuna alıp birlikte çektiriye getirmit- Serbest kahve satılması alikndarlar hmu ..... ->baida?arı,kdün Karşıya!m Jilzme Birinci Bu.nadan Mahmut, derece 
ten kendisini büsbütün kurtaramıyorda- tL t L_.ı t ·'-le d ·Im-'-ted• F k t avuzun a ço kalnbalık bır meraklı 5, 34, 0/7 Jdnci Ankaradan Turhan, 
R .. 1.. ela h b dı. Çi A~ .. L hah l aranuuan eu; e ı ~ IT. a n k"tl ... Ü d ıl B ~- d 6 21, 0/7 0,.n ... ,.n Koca lind unun mü im ir IZbrap var n- .r-uUL sa o uyor, etrafta seherin bu h·-·-._ b. L n_ -d .. u esı on n e yap mıştır. u ynnşıa- erece , 'il...._... e en 

Lalb ,_ b d . ,_ _ ._ ld _ 1lc rtı1a ......_... il' ~arar verlllllC en once iştira"- ......__"- Ü ıe}ırimizc" 1 N rl .. -nenin 11: i san~i idai ora a "''~aen- yaıı;m o ugunu göseren i agwa r • _,_.,, · d 1 k ra ıı; ~uıu..~ zere ge en u • ...- - ticaret VCAiUetinİn müsaa esini a ma . • 
m1J te aD81zın üzerine atilac8k ve ken- bdirmcğe b <!.lamq bulunuyordu. icap etmekte olduğundan vekile.t nez- Ankara, Bursa, tçcl, Kocaelr. Srvas, ts- 200 X 4 BAYRAK YARIŞI: 
dlaini tutacabnq gibi 9eri Ye mütemadi Demirci Memo ortalığın aydınlan- dinde te,.~bbüslerde bulunulmaıtur. t~_n?,ul, Ad~na .. ~üzUcUleriyle t.~r fr . yU- Mahmut, Muzaffer, lbrahim ve Hak-
çarpmhlarla abp dUT'UJ'ordu. mak üzere bulunduğunu ve burunsuz Veki.letten cevap gelinceye kadar zuculeri, dun oğleden evvel onlerınde kıclan mUteşek.kil Bursa takımı birinci 

Memo uab1DJ bürüyen endişenn tev- reisin henüz gClmediğlni görerek bir az tetkiklere devam olunacaktır. bando mızıka olduğu halde beden ter- derece ll, 32. 
llt ettiği tuhaf mama kapdarak kö~ telaş eder gibi oldu. Kansma seslene- Bize verilen mal\ımata göre. izmirde biyesi İzmir bölgesi binasından hareket Salim. Turhan, Nenat ve Nejattan 
te,,e ya•lenııp denizin branhl:larla ör- rdt: depolarda 28.000 çuval kahve stoku edt?rek muntazam y{lriiyll.şle CUmhuri- müteşekkil Ankara takımı ildncl, derece 
tülü dman enginlerid tetkik etmcğe ko- - Aman. Penbe dedi. bizim gemi- vardır. Bu kahveler tchrimizin ihtiyaç- yet meydanına gitmişler ve Atatilrk 12, 13, 0/6. 
,.Wdu. ciye erkenden gelmeaini tenbib ctmit- Jarını bir seneden fazla müddetle karşı- heykeline rner~mle çeleonk koymuş- Mehmet Ali, Cemil Affan ve Fuat-

itte ber taraf b.raıiliktı. Yaldazlardan tim. Herif daha gelmedi. Halbuki or- Jamağa kafidir. Ve bu itibarla kahvenin lardır. YUzme mUsahakaların:ı öğleden tan milteşe~ İzmir takımı ilçüncü, 
dü,eD 90Jalc -.ldardan hafka biç bir yer- talık ağarıyor .•. Sabahın alaca bran.b- aerbest aatılmıl$1Dda bir mahzur görül- sonra saat 14 d<? başlanmıştır. derece 12, H, 0/5. 
de afak bir ziya zerresi görünmüyon:la. imda her balde yola çıkmak lmm... memektedir. Yine bize vcrlen maluma- Dünkü yarışlarda bölgeler arasında SU TOPU OYUNU: 

Sika.... Derin. 90nM1Z bir Mikan Herif bir az daha gecikecek ola1'93 ta göre gcçenki tevziatta tahmislere ve- punn vaziyeti şudur: Dör takımın l§tlrak ettiği bu miisaba-
bütiin "'1aia bplamıt balanayoı-da. iı fena... rilen kahvelerin serbest satışl:ırmda el- 45 puanla Bursa bölgesi başta gdmck- knlarda İçer sıfıra kat'§ı dörtle $eyhanı, 
y.ı..z dalp)aım Wr birine çarpın.um- O sırada iskele terafmı tetkik etmek de edilen netice pyanı memnuniyettir. tedir. 42 puanla Ankara ikinci, 24 puan- Ankara da sıfıra karşı birle 1zmiri mağ
dan ...ate.ellit • ..Jerl Ye mfihim oiaJ.. te olan Pcnbe karanlıha bir adamın Ve kahve serbest surette .. tata arudil- 1n İzmir Uçüncü, 2() puanla tcel dördün- lOp etmişlerdir. 
tular m.,,.Jayorda. Memo laılaktaıwn semi>re doğra ilerlediğini farkederek: diği takdirde bugiinkü tevziatta karş1- cU, 16 punnla Kocaeli beşiru{ 13 puanla Su tapu oyunlannda finale kalan ta-
bbartarak bir m6ddet etrah dinlecll - Ba tarafa doina bir adam ilerli latdan mü,ltüller de bertaraf edilnıiJ Seyhan altıncıdır. kım tstanbul takımiyle hususi bir kar-
OrtUkta tiPMJcaaw•nl icap ettirecek YM· Bu salan senin beklediğin ~ olacakbr. Alınan teknik neticeler de şunlardır: şılaşma yapacaktır. Maamaflh tstanbula 
bJç bir laareket miyenk ~rn!ı. olmwn diye koc .. na cevap verdL karşı bUfUn bölgelerden ,müteşekkil bir 
mll•terth o1du Te kendi lcencfınne soy- Evet. Penbe yanılmamı~ı. Burunsuz Hali hazırdnld tacınvvura göre, kah- 100 METRE SERBEST: su topu takunının çıkanlınasl muhtemel.. 
lenmeie başlamııb: reis gemiye girerek Memoya dedi ki: veler bakkal ve tnhmislere verildiği Bhincf Ankaradan Nejat, derece dir. 

- Beyhude ~ue kendimi U:ziip dwu- _ Bi raz aedk:tim galiba... Hemen takdirde azami yımrnşar kilo?alc paket- ı 10 1/4 Yüzme mllsabakalnına bta:abul bat. 
yorum. Hı:lceaın de~ ~uy~.uda bu- hareket etmel:liğimi istiyorsunuz> Ben 1er içinde hallta satdacaktıT. 'ııtt~ hm1rden Affan, d ,:?~~ mUsabaka harici iştirak etmektedir. 
~~· ••ite goı:edeye- beş dakikaya kalmaz gemiyi yola çıka Jaşe müste~riyle bir.likte şehri~~· L 19. 0/7 Uçüncil Sunadan Hatchce Müsabakalar su spol'lan federasyonun-

rırım gelmiş olnn tfcaret ofisı umum muduT 200 METRE KURBALAMA· dan B. Kemalin nezaroeiııde w..pılmakta-
Serezdea kac;ıp kendimizi kurtardığı- B ... . M v. muavini B.. E.nıin dün ithalatrılar birli- B:-ı-ct "-'.ı.... ••·---H · d ı-urunsuz reıs cmonun verecegı ce ... .ı.na ~u a&l.Uliuer ere e d 

IDIZ gibi boradan da uzak]aşmaia her b be'-T:--s.- k h ,_ .... ğinde bu mevzula meşgul olmuşlardır. ı, .,.. O 111. • c ır. 
halde muvaffak olacağız... va ı auı .... ycre emen .:oştu. yemen "".Lo r v Yilzme mlfsabaknları bugün de devam 

Evdeki bizmetc;iler bile işin farkında leri hazrrlamağa başladı. Önümüzdeki iki aylık kahve ihtiyaca 1k1oci Seyhandan Muharrem, derece edecek ve bitecektir. 
değiller. Yamı sabah bizi yataktıı. bula- Gemici büyÜk bir sürat ve meharetle yakında tevzi edilecek ve bu defa da ııuuııcıcı:=aı::ıaaoıc:ıı:ıı:nıcıaaıoı:ıcu:ıoo:-~c:ıcıc:ıc:ı~acıcıaıcıı::ıcıcıcıcıcıocıc 

mayınca ldmbilir ne kadar derin bir çalışamlc.. cüz'i bir zaman sonra her yi 752 çuval kahve dağLttlacaktrr. Maama.- 8 d h/ J, • b . /d 
h _,_ • • h k .ı b. r·h ,__ hakk d · '-"l uca a te ı •.tı ır yangın o u vaskınlıb tutalacaklarl a~mıw. gemıyı are ete nmnae ır ı serocst satış ın a ticaret ve!Ul e- ~ 

Şimdi Penbeyi ahp gemiye getirme- vaziyete getirmişti.. tinden emir gelirse bu şekil tereli. 
ıı. Sabah yaklaşıyor. Burunl19UZ reis gemnin demirini al· olunacaktır. 

Burunsuz reis nerede ise gel~ek !... dı. l,.Jı:eleye bağlı ipi çözdü. 
Memo gemiden Ç1karalı: eve gidip Jı:a- Yelkenleri şişirmiş olan çektiri bağ-

nnnı aldı. Birlikte dlfllyıra çıkhlar. Mc- lnnnın çözülmesi üzerine bir defa sar
mo evin kap1Sını yava~ örttü. Oradan sıldı. Sonra ynva1 yava1 iskeleden ay
ayrılacaklan 91rada ba,mı döndürüp runağa bailadı. 
eTe bakarak yavaşç dedi ki: Cemlni.n iskeleden uzaklaşıuak deni-

-------
Fuarı evvelki gün 15086 kiı::i gczml~ 

umumi 7.İyaretçi l ekUnu '53915 i baı.. 
muştur. 

-------

Buca belediyesi yangın 
ihtin alini düşünrrıeli 

Rusvada .. 
Taziyet 
Karanlık 
Cenup cephesi ,,,,.,,, 
cephesinden ziya~ 
bir ehemmivet Jıpr 
maJı üzeredir.. L. ~ 

ŞEVK~'T BllP" ____ __,,,_ 

- Rl\STARAFI 1 iNCI SAHİl'~f 
Diğer taraftan Dinyeper neJıriıll J 

çen Alman hücum kolJarının en _,,,.,. 
ccl hedefini Kırnn yanm addfli 
dan ayıran Perekop berzahına bir 
evvel varmak tc kil edeceği habtf 
rildiğine göre, Sovyetler. Almanllrl 
rin sağ sahiline atamnlar ve )il 
cnmau tehlikeyi bertaraf 
Nikopolun renubundn, Di11yepel 
ile Karadeniz ,.e Aznk denizi 
ki bütün nuntabyı alelacele 
mecbur olacaklan tabiidir. Bu 
Kmnı yanm adası Rusyanın dil" 
sımlariyle irtibatmı kaybede~~ 

Görülüyor ki Rusyada ,"Ulyd P" 
lıkhr. '-

İkl taraf en kuvvetll bdanll' 
maktadır_ AbQnlar ~ laası~~ 
vel harekatın en eaa alacak IOll"""""• 
tirmeie, Kus ordulanm ytt y#. 
ederek inaha barbinde11 ınU...-
celer alnıağa çah,ıyer.lar. • . ~ 

Ruslar ise nıümkrm olduğu DP< 
kit lı:azanınağa uÇaşıyorlar. N
de, ne merkezde ae de cenupta 
tin fe\'katatle ciddiyet kcsbetGitı!' 
kAr etmemektedirler. Bundan 
ki Voroşilof. Lninıırad halkına flll 
tabmda : •Karı saat (alnwstıt. 
Sovyetler Birliğinin bilfün ha~ 
zuubahlstir"• skJeriyle hl 
imama~ Jıuşuaett nisl>etlncle 
bir mukavemet gösterilmesini ~ 
Şimdiye kadar bitaraflana, hJ 
manlnrın feslim ettikleri hakikat 
na kıyasiye dö~tiikleri me 
dir. Şartlar Ruslnr için a!ır olın 
rabcr nc\'lltidanc sayıtamn. 
tahminlerinde dnha nikbindir1et· 
nn izhar ettikleri kanaate ;?ffre. 
re \•e Arnerikamn S?ittikre bftyft 
dıml:ın Ruı:fara Alman ileri ha 
C\'\•elu durdurmak ve sonra 
geçmek imkanını verecektir. 

- Serezde çerkeyi buktığıma gibi 7.e doğru acılması üzerine bunms11z bü
b. evi de iste artık terlredip ıridiyoruz. tün :re-lkenlerl açb ve dümenin bqına 
Bir Uç yıldan beri içinde nıbaıt nhat geçerek geminin lıarcketlnl tanzim et
etann~ meiene kıamet bu bıdar meie koJ'Ul.du. 

Dünkü gazetclentc Scwyede,. 
gari!tana tevdi ettikleri llir 
b8lısectihni~. Bu nota. Bal.
tarının Ochısa, Kmm ··e Jla 

B~da!'da ihti.C:&r ya~- ttlaiyenin işini kolaylas tıraeak ve llallu lelAket• kam tıtm1'tuaa marnmt. t1s 
cb~ l~cllası. a~J.!:Fe~e- tea aı a7aca• tedllirlu ittihaz edD•elkH•- ım11anıtanğ1-. ı.ı. ..weuen ._,. biıJf... R&qlır bırahnd•a 7•\c.aı.o-ak gg.. 

Ve kan koca bianlıklantl içinden türülen adine şimdi dnl alarm üstünde 
l>b yılan sll>i siiztilerelr etraf. ltollsıya tıpkı iıi bir kut hafıfliğiyle .ekerdc uç

D.:kilinin Salihler köyUnden Hasan f?aristanda bulunan amiral! ..,. 
oğlu Ömer Çoban. Altınova nahiyesi- ~ saat ıs. te B_ucnda belediye cad- f Ç.ıktığı hakkında zabıtaca tahkikat ya- deniz kurmaymm Karadeaıb.,. 
nin Karaal{aç. köyünde Mehmet oı@u desinde Todor:.ye aıt 17 sayili iJd bth pdm.aktadır. yeffe W1!1Ullak DMre Alıınaa -
Hüseyin Yılmau l>uğdayın kilosunu. 11 ahşap evden ateş ~' ve bir Anda * haıı> :gemilerinden Mir el aıd ko~ aobklardan gecio i.lteleye va-r- maia ba,ladL 

dmaT. Geıntnin içine girdiler. - R l T M E D t -
rıııııııııııııaııııacııııııııacııarxıcıııaııc:ı·oac:ıoaacıcıcıaı::ıac:ııııaaaıc buçuk kuruştan satarak ihtikAr yaıo- bUyü~ çatı altında lıuluaan Rasime Mufıabirim.IZtn mahallinde yaptığt dil ~tinnete.'9~• kawı. ıhlfl.-

tığı iddiasiyle tutulmuş ve adliyeye ve- ait 15 •yık eve~ ciftrmela bu- tahkikat Bucada itfaiyenin kolayhlda Allnalllarm haftlw•u lıııeri 
rilmiştir. laman ve yaıun:ığa ~ milsteit olan di- istifade edeceği su bulurunaması yü- Burp• liMMlanu ~ 

---- ğer binaları da tehlikeye düşUrmU. is~ zünden bu sevİmli nahiyemizin bUyUk botlan getirdikleri haber ver' Inönü Krn~pından intibalar , 
• BAŞTA&An 1 tNd SABiFEDK • ı 

metli bir ad sah!bi oluşu genç pilodı· 
nmızın kendisini daha c:ıok sevmesini -ve 
D .fi' "U temin ~Jemektedir. 

B. Savmi 1ıKiMi kampmın gedikli lıa
va hazırlama kampı olarak ideel Mı 
mUessese olduj!unu anlatırken heyecan 
duyuyorda. Bma wrllen meJOmeta 11:6-
re ıı. müewwde talebe '-Yatı •balın 
saat albsmda ~yor. Çocuklar sahalı· 
leyin mc olanrk bayrak merasimini g,"U(l 
halinde yaptıktan soma kahvaltıya gidi
yorlar. 

Çalışmalar hundan Sı011.ra adaı:ak ak
pma kadar devam eder. 

Kampta. değerli direktör B. $avmi ile 
birlikte dolaşırken bu~Ua kıvmetli ha· 
va kahramanı olan modelcilik kısmı şe
fi Bn. Naciye Toros. Edibe Subaşı. ve 
daha sonra da Bn. Sahavet Yılmaz ile 
görüstüm. 

Bn. Edibe Subaşı talebeleriyle urun 
müddet ucuslar yapmaktan dönfişte ba
na annesini nasıl tayyare ile uçurduğu
nu şövle anlattı : 

- Annem benim 1>81'8sütle mütet\ddit 
defalar ntlachğnm ve bHhassa Elirıığ 
tumesin& muvaffakıyetler kazandığımı 
fşitmişti. Fakat benim motörlü tayyare 
ile veya planörle uctu~u görmemişti. 
Bir fırsattan istifade ederek evvelki ı:ün 
knmnta beni zivnretc J?elince kendic;inc 
berabeTcc bir ueuş yapmamtzı teklif et· 
tim. Bir tereddüt san!vesi dahi ~ir
miven annccei!im. esasen vakınım1zda 
olan tavvarelerden birine atladı. Duhal 
yükseldik. Bir kac tur yaphkt:ın sonra. 
tayyan>de iken anneme sordum : 

- Nasılsın anne?-
- Çok giizel kızım, biraz daha yUk-

selelim ... 
Annecimm ~nimle birlikte uçmak

tan ve daha vükreklere ucmaktan de.. 
r:n surette zevk alıvordu amma. neden· 
se ben ilk defa olarak but?Un heyecan 
duyuvordum. İtiraf ederim ki ben ilk 
uctuj!um clin bile bu kadar heyccruı gc
çirmemirtim. 

Bn. Edibevc sordum :
- Nedendi bu hevecanınız? 
- Annem benimle uçtu~ icin ken-

disini emnivette buluvordu. Halbuki 
ben. <:ıldırasıya sevdiğim annemin bin
diği tavvareyi idare ederken. en çok 
SPvilen bir insana karsı ı?ÖSterflcn titiz.· 
J!kten mütevellit bir hevccan duydum 
tahiL Yere inince annem beni uzun 
uzun kucakladı : 

- ·Edibe. df?di .• Seni şimdi daha ç:ok 
sevivor ve takdir edivorum. • 

Daha sonra kammn baş muallimi bay 
Ali He görUştüm ... Büviik bir hava kah· 
ramanı olan ve Tilrkkuşu teskilatı tara· 

lnönii l:ll'!npı P"rektörii 
B. SAVM1 

d tzmird süratle 6'ea rtf • . . ~ bir felftket geçirm~ine ramak kald'ığuır Bu deaiı nvwtleri s..,.e: 
Gelen ve Gidenler.. ft~.:-.. • ten]• te.lL•-~- ~-ı:~r._emız:t·n gc.stemıiştir. Bucadaki kuyular 12 met- ,. iııaret e6ll ~ iıalf ·""" 

...... ~ sıs.em_ı ~ say~ a eş d . r,;;~ d dir R Ib k~ ••r-~ !~ f--1' -! .. .u_.__, 
Ermrum meha9U emekli general Zc- çok il.şk .. l şartlar aitmda ''ndü ut, re en:uıgın e . a u ı ıuaıyemı:an ~ıll' ımulnn". 

1d' Soydemir, Hakkliri mebusu B. İzzet ıtıilşt';;r u so r • horiumlon 3 metreden fazla derinl!Ue- Karadenmleld R'al: &lasaı 
Ulvi Aykurt ve Ankara husus1 mum- • ki sulardan istifade edememektedir. hlerintlren ........ ..._.=.-
sebe müdürü B. Halim DelPirtaş An- Bucada maalesef elyıe.vm itfaiyenin :is- Buca b!lecliyesimn şimdjye kadar bu MI ~i!llndea hQytllıı 
karadan schrimize gelmişler. Esk!şehir ti!ade edeceği su bulunmadığı iç!n itfa- çok hayatı mesele ile meşgul olrna.•u icap lemne..~ Mle Kınm nr Sh·~ 
mebusu BB. Osman Jsın, Swnsun nte· Jyemiz bir taraftan tahrip ameliyesine ederdi. lıieye ~ • ...,.._ ••••~"'.": 
busu Rusen Barkın. GümUşhane mcbu- baş vurmuş, diğer taraftan da seyyar Bı.ı son yangm mesele ~de d'a- Mklk. İşte Aım.ı.lılıe n ~ 
su Edip Servet Tör, Tınıceli mebusu ha~nna muhtelif :yerlerden su teda- ha fazla nıüsamahaTa yer olmadığm.t hJDRl:ı111ywlar. Hftlıi• lallSJ_.-. 
Ha~dal" Rüştii Öktem Ankaraya glt- rik .-derel: tıu mühim ateşi söndünneğc göstermişt!r. VilAyetimizin de keyfiyee- nup ccplııai şimal ee,ıhesindd 
mişb-dir. muvaffak olm.uştur. Zarar ve 2.iyan tah· le alAkadar olarak Buca lıelediıresin.i t.ir eheıwmiyet lanannmia 

-------
Yukarı Kızılca onnan 
yantpnuun zararları 

. Gecen gUn. Kcınalpasa kaza.sının Yu
karı Kızılca mevkiindeki devlet omıa
nmda çıkan ve ayni gUnde söndürülen 
yanqının zararı tesbit edilmistir. 

30 hektnrlık saha dahilinde tahribat 
yaptıktan sonra kövlünün ve jandanna
nın gayretiyle söndürülen bu yangında 
1500 Mrm $eı k1Smen kavrulmuş, kıs
men de~. 

minen üc; b:n lil"a kadat'dtr. Her iki bi- icap eden faaliyete sevkedeceğini şUp- Zira şima1de ıcnenl V~ 
nanın da sigortası yoktur. Ateşin neden l:esiz addeder.iz. .....,.asmdald Alm:m kan 
.c:ıı:ıcıı::ıacıı::ıcıoccc:ıaı::ıı::ıcıcıcı::ı::.:~:Q:ıccıı::ıDı::ıcıcıcıcıc:u:ıcıooı::ıcı::ıcıcıı::ı~cıı::ıı::ıoo re~ uzan sllreeel: tı.ir ım.~ 
1-Jastanın da vak tan lase işlerimiz hakkın· •ine inkitip etmek fJ:•nfl.ir . .,_,,, 

.. , d . l ld .. d k l SEVKET a • .., o me ığt an aıı ı a müza ere er ____ · -----
Kese ka*1dı ve yail' 
taneler istiyorlar .. 
Şehrimiz ticaret odasına gelef' 

-<>---
Geçenl rl. İzmir Cümhurlyct müd

deiumumiliğine, memleket hastahane
sinde bir hnstanın hademeden biri tn
rafından dövülmek neticesinde öldiiğii 
hak.kında bir ihbar yapıldığını yazmış
tık. 

-0----

fından yetiştirilen B. Ali hnvac:ı g.ençli- Yangının Mehmet Ali Satar adında 
t;n bugUn en büvük kaznnclanndan baş- birinin dikkats=zliğin-len çıktığı znnnc
lıcasıChr. Talebeler kendisini derin bir dilmcktedir. Mehmet Ali yakalanmışhr. 

Milddciumumiliğin talc?bi üzerine me
zardan çıkanlan cest>de mUddeiumumi 
muavinlerinden B. St. limin önünde dok
tor tarafından otopsi yapılmış ve hruı~ 
nın zatürreeden öldüğü anlaşılmıştır. 

Şehrimizde bulunmakta olan iaşe 
müsteşan B.. Şefik Soyer, dün öğleden 
evvel vali B. Fuad Tuksah ziyuet ede
rek bir müddet görüşmUştilr. Bunu mü
teakip daire müdürlerinin de iştirakiyle 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda vali, 
iaşe müsteşarı, ticaret odas1ı umumi ka
tibi BB. Turgut Tfukoğln, mıntaka tica
ret müdürü Cevdet, mıntaka iktisat mü
dürü Kemal Tilkicioğlu, toprak mahsul
leri ofisi müdür muavini Cemal Ünal ve 
iaşe müdür muavini Nazım Balkov bıP 
lunmuştur. İçtimada 1zmirin iaşe mese
leleri etrafında müzakerelerde bulunul-

tuplnrda Telavivde bulunan b~ 
nın kese kağıdı, Amerikadaki 't...f 
ma1ann da anason. susam ve }lııP' .. 
humu istedikleri bildirilmektedit· 

Bu müracaatler, alakadar 
tacirlere bildirilmiştir. 

hürmet ve muhabbetle sevme~tedirler. ----
B. Ali bana mticssesenin tekn~ ça-

lışmnlan hnkkmda uzun uzadıya izahot · ZABITADA 
verdi. Sonra B .. Abdürrahman ile tanış
b.rdı. B. Ahdünahmnn milessesenin pn
ra~t muallimidir. 

Bir sarhos bıçatb 
üzerine düşerek /t.ıes'at bir akit muştur. 

l{endisi mükemmel bir pilot olduğu 
kadar mütehassıs bir parııc;fitM.idür. B. 
Abdilrrahman bir ricamı knbul ederclt. 
sırf bana b!r fikir vermiş olmak için 
derhal hir parasütcil grubunu havalan
dırdı .. Ve birbiri arrlınclan 30 kadar pa
rasi.itcti atlamalar ynpb. Sonra kendisi 
~biraz evvel bİl't'r par.mi e emanet et .. 
üi?i gen-1erin arasına katılarak paraşü
tüvte iırdi.. 

yaralandı.. Bn. Rebia özuysal ile Anadolu gaze-
tesi yazı işleri mUdürU B. Orhan Rahmi KalJJ ettıru!$ 

liralara clikkat!-
Çorakkapıda Gaziler caddesinde bir- Go'·krn .. ı.. kitl · d'" · k·' t 

1 k' o1m K . - 7 
,. .... ~ n er.ı un ıcra uınmış ır. 

yara anma va ası ustur. cnm og- Tarafeyni tebrik ed kendil . 
Iu Hasan isminde b!ri fazla sarhoş bi:' dctler dileriz. er, erme aaa-
halde evine gitmiş ve elinde !ııçakfa oda· 
sında gezerken müvazenesini kaybede
rek d~ür. Bıcak sol memesiı altı
na saplandığı için Hasan ağır surette ya
ralanmış ve hastaneye kaldmlmıştır. 

ödcmişte Avni Genç adında biri kalp 
bir gümüş lira silrerken yakalanmıştır .. 
Ödcmis kaymakamlığının talebi üzcr:ne 

Kendisini hararetle tebr:k ettmı.. Bu 
mütevazi ııamsüt hocası : A!ır sm: ette yar.alada.. 

- Bunlar fazla bir şey değildir, dedi. Karabmımmı Kösedere köyü ci"Tarrn-
Bena? her Türk genci mutlaka ~~ da Karaa~ mevkiinde Iehmd o~lu 
le atJamafıt öğren.melidir. Ba o kadar Mustafa Karacaer. ~ oğlu Osman 
bam bir is ki, adeta soyulan bir elmayı Gökıııeliyi e=.Ite tüfengiyle ağır mrette 
yemek kadar kolay_ yaralamış ft tutuhnuştur. 

* Ka...Sa boi1ll • 
$:mdi. bet bu satırlan ya7.arken İnö

nü kampında bayrak merasimi yaptlı
yol". Ovayı dolduran ~en~ pilotlar. bay
rağa karsı saygı vaziyeti almı.şlardır. 
Okul direktörü B. Savtni odasının pen
ceresinden bu mera'limi. kıskanç bir ba
ba hassasiyetiyle takfu edeken c;ocuk· 
lar giir sesleriyle isCkW marşunm söy
lemektedir-

ADNAN BİLGE'l 

Bucada Namık Kemal sokağında otu-
ran Ziya bzı 8 yaşında Mesude, evleri
nin önünde bulunan kuyudan su çeker
ken kuyuya ~ ve boğulmuştur. 

Sallit yaralanır mı? .. 
Sürmeli sok.akta Salinı oğlu Ramiz 

kentm: aleyhinde şahitlik yapmış o1aıı 
AYDi kızı Şükranı baldınndan yaraladı
ğı iddia.siyle tutulm~tur. 

V E R E M 
mumnileyhin şehrimizdeki mağ:ızasmda 
araştırma yaptlmı~n da başka kalp pa-

Mil:mdele cemiyetinin ra bulunmamıştır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

~rden partisi.. ~CiCi =o.:x>.::CCCCICCC~CICCCCOP. 
21 eylülde Fuar gazinosunda Vurem H A 

mücadele cemiyeti tnrnfından verflecck US l Si 
olan gard en partinin fevkalade mükem -

mel ve siirprizli olması ic;in hazırlıklara Yusuf Rı·za 
hararetle devam: olunmaktadır~ 

Garden parti gecesi Kültürparl:.. saha-
sı, Fuarın ~k ,günlerinde olduğu gib: Ok ı 
baştan haşa elektrikle tenvir edilecek, u u 
Lunapark kısmı da açık bulwıdurula· 
caktır. 

İzmir, Knrşıyaka, Buca ~ Bom~n Ana ve ilk ~Ianaa yeni tale'?_e N 
beyanlarından mürekkep bır komite, kaydına 8 eyliil. d~ere 22 eylul 8 
dün Belediye reiSı doktor Behçet Uzun tarihinde başlıyacaktır. Uzak semt- 8 
yanmda toplanaırak garden partfnin lia- ler için otobüsleri var.dır - 1 
:mlıldariyle m~l o~. Toplantı- ~ - Kestdll adden. 
ya Verem Mücadele cemiyeti re:&i dok- Ne. 7' TELEFON : 2914 
tor Ali Halim Bwer dle iŞtirak etmiştir. :ıcx:ıo.Jı::ıc:ıc:ıaı::ı.!R cıcıcıc:ı .uuu <-.ii acı:ıı:ı::ıcv. 

KJSACA 

-,;;; .. ~;;on~ 1ıop""1J 
ECZACI KEMAL 1(. 

Küçük oğlum on dört yaşın~ 
halde h5Hi eksantr:k gibi bu1d 
leri sormaktan kendini alam~ 
birdenbire •Baba. hop, hoP1'9· 'fo 
kelimelerini gramerde bulaıtl~ 
Vi\km nerelerde kullanılıp ne dJi 
geldiklerini anlıyorum amnıa·· • 
cevap bek1er gibi durdu. 

- Hoppala dedim, işte hoP~ 
la hazan bcklen'lmiven şeylertfl tJ1.. 
nında clıl kullanılır4 Hoppa. öyle 
Jimedir ki hecelerinin ic;nde et I'. 
bir siklet ve mini mini hanılel 
lur. Hoppala öyle def:,ıildir. on~ 1'_ 
bamlelernm sona erişi görü~~~ 
hop vardır~ Hop ta o kücük ap;· 
mini mini hamle pek zaif ve qd'~ 
Haydi sırası gelmişken. ha ~ 
bahsedeyim.. Hnydide bir 1~ 1' 
dı:rıhın bopull1 emri gizlidir· iJe 
Arapça clmakla beraber hoppll ~ 
d! arasında kalmıştır. YallalP j# 
ni takip ederek merkezinddl ;ı 
hoTll)nlar g6rünür. .1~ Ji 
Baktım. oğlum dikkat k~~ te p-·, 

yordu. sBu gibi şeylerfe. bo~ .,, 
lerde neden m~l oluyorsıı0 • """ 
·Babam gibi olmak istivorıtrn• 
verd! .. 
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Ruzveltin be vanatı 
karsısında Mihver .. 

:s:e 
!!i! -

Müzayede ile fev· 

1 

izndr Den·z Ko uta ızMın sıctu TtCARET MEMUR-

k 1 A.d nlığın an • ıLuCUNDAN: 
3 a e SU(IŞ 1 _ Bu sene• Deniz Lisesi için Is· İzmirde BUyük Kardıç:ılı ?anında 29 

ıı! 

l_ Tarih bir tekerrüraen mi ibarettir ? 1 

. "'"'111"' Na 111 il 111 il il . olyo Var Yolculuk dolayisiJe 14 EylOI 1941 pazar tanhulda ve Mersinde sınava 1~tirak numarada koınis?"~nculukla ıştigal eden 

e ita -
gUnil sabah saat 10 buçukta İnönü cad- edip muvaffak olan okurların adları Fran~~va Özyam~ı~ 31/8/~~~ tarihin-

nşağıda gösterilmiştir: den ıtıb::ırcn tcrkı tıcaret ettıgıne milte-
dcsi Salhane vapur iskelesi karşısında 2 _ Derslem 15/Eylu"'l/941 de dai.r be~.·.anna_m_ e. tİCll.ret kanunu hilküm-an 

._.....,,_, __ ..... _ ... ,_. ______ l __ tM __ l _____ , ___ , ______ ~l---·~--·~--·~----ll~W----•---~o-1 .... WM"_.._.,.. 
yan 2:azeteleri 
ateş püskü

rüyorlar 
••• 26···. 

1'apoıyon Fransadan aldığı fena haberler üze· 
"ine yolda İngiliz filosu tarafından h!ç , taciz 

edilmeden Mısırdan Fransaya döndü.. 
~ Z~ten ben de böyle olacağını tah-ı radak.i ordunun kumandasını Ceneral 
oJın e~~ordum, fakat daha fazla emin Klebere bırakıyorum. Ordu Fransadan 
lnel a~ ı~n ecnebt gazetelerin de tercü- ve çok kısa bir zaman içinde yeni emir-

'fıleli.ııl göm1ek lazım! dedi. er alacaktır; ken3ilerine en çok merbut 

R zvelt meydan okuyor 
ve Amerikayı maceraya 
~i!rüklivor divorlar ••• 
Be.rlin, 13 (A.A) - Alman gazeteleri 

Ruzveltin nutkuyle :neşguldUrlcr. Doy-
8.slbapo}yon merak ve hatta bir az da olduğum askerlerimdt"n ayrılmak benim 
Bık, 1Yet içinde, mütereccimlerin yanına için elimdir; fakat. bu aynlık, muvak
~ b~ &.diyor, tercUmelerin bir an ev- kattir. Yerime bu-aktığım General. be-
l' ıttnesini istiyordu. nim en ziyade itim:tdımı haiz ve ordunun 

çe diplomatişe Politişe Korres ondans 
~azetesi diyor ki: 

l'ild~eler, en kısa bir zamanda biti- muhabbet ve saygısına layiktır.• 
~ Ve Napolyonun önilne getirildl. Ve bu emri yevminin ertesi giinü <23 

Sayet Ruzvelt ~imdi milletin önünde 
yalan beyanatta bulunarak milletine ye
ni bir şeyler öğ'retmeğe çalışıyorsa bu. 
bir hatadır. Haftalardan beri Amerikan 
donanmasına ateş emri verilmiştir. Ame
rika reisi cumhuru b!itUn denizlerin ha
kimiyetini kendine hasretmek istiyor ve 

!ad apoJyon bunlan hemen tetkike baş- Ağustos 1799) da bir Fransız gemisi ile 
~ lc;kendeTiye limanından Akdenize acıl-

l'lti b IS!rda Napolyon> eserinin muhar- dı; İngilizlere ~örünmeden ve yolda 
~ U hususta §U satırlan yazmt,tıt': AJaksiyoya uğrayarak 16 Teşrini evvelde 

dlt'ı neralln ayaklan altında sanki yıl- Pnrise vardı. 
~ nılar patlıyordu! Muazzam zaft>rler-
~ 1rtık Fransada hiç bir şey kalmamış 
ba;pekti! Rusya ve Avusturya Fransaya 
orıı ilin etmişti~ tta!yada bir Fransı7 
l!e Usu mağlö.p dilşmüş. Jübtt ölmüştü. 
tu"r tarafta Fransırlar mağH\p idi. Direk
tıa fr, Napolyon tarafından fevkal!de 
ita r hk bir şekilde :zaptedilen İtalyayı 
~etmişti. Fransızlar, Hol!anda~a ve 
~ lizerinde tehdit altında idiler; Mas
lb,.L_ vakıa tsviçrede idi; fakat burı>.sını. 
~~ edilmiş bir yerde imi' ftibi 
l'ord~yUk gUçlUklerle mlldafaa edeblll-

* buna denizlerin serb .. stisi adını veriyor. 

lıı~~!'ansada intizamsızlık ve karışıklık 
~ sllrllyordu Jakobenlerin iktidar 
lıaıt kUnı elde etm~e hazırland•kları 
tl'ıaltk~ndaki habere, VandeHler silAhlan
lltı ile mukabele ediyorlardı KA~t pa
ttı lll_ kıymeti emsalsiz bir dtteeede dUş
Jar ~ ıdt. Askerler ordudan fırar ediyor
.... 'ı haydutlar her tarafta yoltan kesi
.-ur ardıt 

~ransa anarşiye dUşmüs idL Kmliyet 
ltı darlan 18 inci LUinin Rus ve A vu~ 
~ ~~ .. ~nlerinin himayesi altında bir 
ğı~. -~~kadar Krnllık taetnı giyece-
~ kuv;etıe ümit ediyorlardı.• 

%ı a~Jyon bu vaziyeti, İngiliz Amirali
l:lıe] gonderdiği ecneb? gazetelerin tercü
Çıla el'inden nnlad:ğı vakit hiddetinden 
tuksrtnış gibi oldu; kendi~ini Pari.~te 
~eu ~burg sarayında. D:rektuvar he-

llın karşısında sa!ldı; ve: 
ltırd Sefil ve kab.liyetsizl~r: diye hay-
1terı 1• ~e Fransaya yaptığınız isler. as
l'tıe erimin dökü1en kanlanna, znforleri
l>~ karsı muvaffakıyeterlni7 iste anc-a'k 
Ço]t lll'dır!. Fakat siz haydutlara bunlan 
dazır Jl~alıya ödeteceğim! tnkiH\p mey
l!ııı~ al'lha yeniden dar ağıır-1an kunıla
ld;' t.avallı blr Kı::al olan 16 n<!'I LUtyi 
tl 1~ __ ettiğiniz gibi ben de sizin h~pini
ltı ~ ettireceğim ve icap ederse. cel
tıı:ı. Vlttifesinl bizzat kendim yapaca-

del'aka.t, Napolyon tercUmelerin h~ini 
likcokurnuş değildi; okumab devam et
hUtu anladı, ki FransPda bUtnn fırkalar. 
l'afd n Fransızlar. hattA mutlak1yet ta
tt arlarının bir ktsmı, Napolvonun 
tO:!Qaya dönmesini istemekte ve Napol
~~ Fransa için elzem bir sahsivet ot-

?i u tasdik ve kabul etmektedirler. 
aiJıdaPolyon bu sure!le saı1tlerce daire
~ e ve yalnız kaldı: okudu. dfişUndil. 
h~içinde dolaştı .• Ve hlç kim.c;e, hattA 
bf?. f'sl kltibi bile N6polyonnn kapısına 
ti. ıske bile vurmağe cesaret edemıamiş
cı~ e, nihayet ortalık karardı ve gece 
~ · Gt-ce de böyle ~blyet ve heye-

l~inde geçti 

llf~kfili olupta. karanlık bir de Mısır 
ıı... arından sıyrılmqğa basladı~ z:ı-
~'<ltı .... • 

S · napolvon pencereden dıı:tarı ba1ctt 
l'\ı~ abah ytldızı tek başına ı'ıldayıp du~ 
~~rdu: Napolyonun gözfi bu y1ldıza 

dı kaldı ve nihayet. 
~a~ Yıldızım hala parlıyor. Artık ora
~ rnnsaya dönmek lazım! dedi. 

•11ıı ~iyon, Mısır davasını. şark hü1ya
~ar ırakmış ve Fram;aya dönmeğe ka

verınişti!.. 

* ~~ll buhrnnlı günün ertesi sabah. Na
ı~0n en ziyade itbıat ettiği CenPrııJ
lılo den Deseksi, Müravı, Jüno ve Mar
h;ıhrıu Yanına topladı. dün akşam :lldı~ı 
8qy erleri ve en kısa bir zamanda Fran. 
dirJ. dönmek hakkındaki karannı bil-

ı. 

~i~~seksin 1ngilizlerm her zamandan 
l~ a E' denizlere hak:ııı olduklarını söv
fak erek bu karara itiraz etmek istedi· 
ltt~t Naııolvon, her tereddüdü kıran bi; 

at nefsle: 
4r.-dGeJdiğim gibi yine İngilizlerin nra
l'a ~ .. an hiç bir zarar l1Örmeden Fransa-

t'l 0n"bileceğim' dedi. 
l>~ tPolyon, kısm• k!illüyi fskend<>rive
~i ;nluyormuş gibi hareket etti. hflki
di \r aksadını son dakikaya kadar gizle
ttıı} lskenilPriyede orduya şu emri yev-

" 1 nesrett· tA_ ı. 
tı.i. ~ vrupadaki hadise ve hareketler be-
~aya dönmeğe icbar ıetmiştir Bu-

~ 

Napolyonun M~sırdan ayrılması. Mısır Sivil halkın iaşesini temin edecek nakH
<:ıefe.rinin akameti demekti vakıa Nanol- yat işleri. Ruzvelte ıtöre, denizlerinin 
yon tskenderiyeden gemiye binerken serbestisine d3hi1 bir iş d~ildir. İMil
«yakm zamanıia yf'ni emirler verecc>~ni• tereye yapılan sevldyata mani olmak ıs. 
de söyll"miŞ idi: belki niyeti. Fn-n~ada va teyenleri he-zimete u~tmak için harp 
ziyete hAkim olduktan ı:;onra Mı~ıra ve- isteyen Ruzvelt tehlikede bulunan sanki 
ni buvvetler ~önd!!'!'!m'lcti Fakat Meli- kendisi, kendi memlt>keti imiş gibi ta
satın ne şekild<> inkişaf edeceğini tavin vurlar takınıyor ve hAdiseler yaratmak 
.,,ümkiln dei!'ildi. · i"tivor. Bu hAdiselerle Amerika h:ılkını 

Beri taraftan tr.~ilizler Fransızları 'ı tahrik ederek kenJi macerasına sUrükle. 
1\fısırdan kat'J sur.?tte çıka~ak kararu?.t meğe çalışıyor. Bu '1akikıtt kim.c:eden 
1Un geçtikçe takviye Pdivorlıırdı. gi71€'Demez. 

_ B t T M E o f _ Roma, 13 (A.A) - Popolo Ditalya ya-
zıyor: ' * Amerika cilmhurreisi i<rtedifü ~ibi ha-

DÜZELTME: 
Tefrikamızın dünkü kı~mında muhte

lif yerlerde çıkan cTOTklen kelimesini 
nnUvenihlen ofara1< ta~hih buvı•nna
larım kıırilerimlıden özür dileye.rek ri
c.a ederiz. 

41manfara göre hare. 
kat Şarkta muvaf fa
kı yetle d~va rrı edi vor 

reket edehi1mek için esash ahlAk kaldıa
IPrinl reddediyor R<>isicUmhurun hMa 
himavPıtine ı.!iivenen vahudilerin ec:kiya
lıl!ı hakkında Amerika ne düşUnUyor? 
Bunu bilmek JAzımdır. 

Koryera DelH\sera dlvor ki: 
Ruzveltin nutku Amerikanın nivetl"'" 

rl hakkında ştlone bırakm1yor. R~zvelt 
harn vesile-si olarak bir hAdise cıkannak 
i<'in tecavilz projeleri hazırlamı!rtır 
Söz de Amerikan emn!yet mıntakasına 
ı?lricek biltiin ~emilere taarruz icin ver
diği emir göriilmemi'! bir 'llevdan oku
machr 

Bu emri veren sözde bitaraf bir mem
Berlin, 13 (AA) - Alman tebliği : lekettir ve bu memleket. muhariplerdP.r. 

Şark cephesinde harekatımız plfln mu- bir tarafı her vasıta ile himayeye ~lış
cibince ve tam bir muvaffakıyetle de- maktadır. 
vam etmektedir. Mesajcro diyor ki : • 

ALMAN tSGALtNDEKt UKRA Y- Ruzveltin ı::özleri taskın h:r hayalin 
NADA HAYAT D0ZELIYORMUŞ mah-;uli.idür. Öne sürdü~il denizler hür· 
Bükrcş. 13 (A.A) - Novo Slovo ga- rlyeti bir manasızlıktır. Bir devlet 

zetesi yazıyor : keyfinin istedii!i. gibi kendine hürr;yet 
Alman bı~ali altındaki Ukravnada ha- mıntaka1an clzt-rse denizlerin serbesti 

yatın yeniden tensikine başlanmıştır.. sinden bahsedilem<>z. Reiskümhur Aine
Zitomirde tiyatrolar mUsamereler ver- rikavı harbe sUrUklemek !cin emrivaki· 
mekte ve futbol maclan :vapılmaktadır. lerden ba~ka care bulamadı .. 
Tarlalarda istihsalatm ticiline ve Holk· Grir hadisesi bunun delilidir .. Bu ha· 
hozlann yerini alacak yeni gruplann ı disenin mesuliyeti kime ricl olduğunu 
teşkil:ne çalısılmaktadır. sormak bir budalalıktır. 

Borsa 
404 jiro ve şü. 
299 S. Süleymanoviç 
293 Riza ihracat 
238 $.Remzi 
256 İsmail H. Veral 
189 P. Klark Miha. 
189 B. S. Alazraki 
168 M. j. Taranto 
142 N. ÜzU.mcll 
142 Vitel 
135 Havdar Dündar 
128 Özti.irk şir. 

89 P. Paci 
87 KAm!I Mahmut 
87 M. Besikçi 
53 j. Kohen 
50 Albayrak 
41 İnan sirketi 
32 Cemal Sinahi 
21 Ahmet Tabak 
18 Artur Lafont 
82 F. Solarl 

3143 Yekiın 
26386 F):ki ve~n 
2"529 Umumi ye~ 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 
937 S. Remzi 
717 Fümige 
234 Tarım 
160 H. S . Alazraki 

92 M. F. Taranto 
74 Alb"vrak 
59 P. Paci 
57 M. H. Nazlı 
51 A. Ro. Bark! 
45 Taltit Taner 

242fi YekOn 
8504 F.ski vekOn 

10930 Umu.:nı veklın 
ZAHİRE 

15 Ton Susam 

38 
38 
35 
33 
33 50 
36 
36 
40 
40 50 
41 
36 50 
40 
41 
46 
40 50 
37 
50 50 
48 
40 
48 
38 
43 50 

13 
13 50 
18 
12 
18 
22 50 
15 50 
13 
12 
11 

44 sn 
45 50 
48 
42 
48 
46 
51 
44 
43 50 
50 
48 
50 
44 
46 
43 
48 
50 50 
53 
45 
48 50 
38 
44 50 

34 
37 
41 50 
46 50 

24 
26 
24 
18 50 
18 
22 50 
18 
13 
12 
11 

38 50 39 

Sekolo diyor ki : 
Ruzvelen bitarafhjh me.şum bir şey· 

dir .. Ne olup bitenlerdt>n, ne de olacak
lard&n kimse hayrete di.işmesin.. 

A lmanvanın se
nede 4 milvon 

ton benzine 
ihtivacı var 

Londra, 13 (AA) - Finansiyal Niyoz 
yazıyor: 

cAlmanlann şark cephesindeki muaz
zam motorize kuvvetlerini idame için 
senede ile milyon ton benzine ihtiyaçtan 
vardır. Buna Baltık filosunun ihtiyaç
lariyle Almanyanın dahili ihtiyaçları. 
garp ceohesinde ve A frikadaki ihti
yaçları dahil değildir. Almanya hic de
«ilse dört milyon ton benzine muhtaç
tır, demek oluyor ki Almanya tedarik 
edebildiğinden fazla mayi mahrukat 
sarfediyor. Petrol mPselesi yalnız kav
mı kların yoklufnına inhisar etmiyor. Me
sella sun'i pe'trol istih.c;al eden makineler 
irin yüksek evsafta makine yağı tedariki 
<?ibi meseleler de vardır. Fakat Alman 
stoklarının tükendiğini söylemek hata 
olur. Hususile ki kıCJ mevsiminde cep
helerde hareklh azalacaktır. 
............ - ... ,. ...... ,_,. ...... ~J"'-'~J"''°".~~.,Aı"'· s ~ § Ö:l.,..J ... "'4!VPİltf ANA § 
§ VE 1.L'< OKULU § 
§ Talebe kaydına başlanmıstır. § 

1
8 Bu ders yılında açılacak iiçüncil ~ 

c:ınıfn da yeni tzle'>e alınaraktır. Her ~ 
iki kıı::ma yatılı taleb~ kabul olu- 8 

§ nıır. Okulıın otobii.sü vardır 22 Ey- S 
§ lülde derslere basl?nac"ktır. § § 2 inci ko~don No. 204 ~ 
~ 1 -. 6 (2020) § 
~~~===!)O~ 

=''-'"..#"/~..0-~J..0-//.#"J:I'.'' 
3 N 1 Satılık Buz dolabı ~ 

1 F ri!!ider) 1 

293 No. evde sarraf B. Sabetay Beı:.cuya · J 
ve diğer bir aileye ait mobilyalar bil- başlıyacağınn göre bu okulann kitap ve enne gorc .sıc~m 4011 numarasına kayıt 
müzayede satılnca.ktır. Satılacak mobil- eşyalariyle birlikte derhal Mersinde de- v~ tt-scll edilmıs olmP.kla esns kaydı ter-

niz lisesine iltihaktan. kın kılındığı ilan olunur. 
yalar meyanında: Kristal camlı vitrinli 3797 
b"f Lise ikinci sınıfa namzet olarak kabul (2016) 

u e, aynı malın otomatik kare açılır edilen okurlar 
yemek masası, 6 adet maruken sandalye, •- Le1 ~~~.r-'7/-0-0~~ ı ı k utanuuı sınava cirenler arasından 
ayna ı şemsiye i ler, Viyana mamu1A- Kayıt No. Adı soyadı MO!'Ö SA 'l'IN 

ALIHA.CAK2'1R tı muhtelif yemek iskemleleri 6 adet 
hasır takımı, 9 parcadnn ibaret kadifeli 
koltuk takımı, m&Sif cevizden mamul 
kabartma büfe kare acıhr cevizden ma
mul yemek masası, etejerler. modem 
yatak odası takımı, tıç kanılı dolan. tu
valet iki koınodino. \'e iki ki!!ilik bir 
karvola mna somva kadife şezoiıg, p€>ıı.
kirlik, acık çoc~k arabası ceviz iki 
kaoılı kristal aynalı dolap iki kisilik 
ceviz karyola maa somya. .sifuniyeralı 
aynalı dolan, komedinolar, divan ve iki 
koltuğu. iki direkli iki kisilik nikelai1ı 
tn°'11iz karyolası, aynalı tuvalet. ivi bir 
hıılde emaye banvo ve bakırdan t.ermo
sifon, desnene. iki direkli 1Ake karvola 
ve Uzerinln yatai?ı. mermerli orta m~!':a!!ı 
kurşunlu buz dolııbı, kri<:tal avna s!l!ara 
qehnafan. Amerikan duva" saatı ve iki 
kişilik nike1Ailı kesme tnaili7 karvolası 
"eviz bir kanane iki koltult Alman mat"
kalı pİ\•ano . P.'ÜZel btr kUtüohane, çocuk 
karyolast, ikl ı;alıncaklı sandalye, IT'er
merli orta masası, semine avnast. ild k:ı
di(-eli koltuk. beş bebPk sandalyesi. tahta 
elbise dolaolan, saksıları1e bir co'k cicek. 
!er. iki çul. t.snaı1a ha1ısı, kl1i~ ve sec
cadeler ve sair bir cok mobilyalar bil
mii7.ayede satılacaktır. 

Fırsati kacırmavmız. 
FffiSAT ARTTilUıfAS-.T.ONU 

AZtZ ~TNTK 
TPle-fon: 2056 

1-3 (?.007) 

Birinci •nıf miitehasımı Doktor 

l:endJıı Ali Kam:ıc:Ja 
Cilt ve T4'nasül hastAlıklan ve 
ELEJtTRIK TEDA vtumt 

Ririn<!i Bevltt Soka!'t No. 55.. lmıi'l' 
f:lhamra Sin~ması arl-..o~nda sabnh· 

i bin ak.'lllma kndar hostnlannı kabul 
lr eder .. 

Tl~LEFON : :1479 

tZMtR RFLFOtYF.StNT)EN: 
1 - Kadifekale gazinosunda yapıla

cak ilavf'İ inşaat yan iııleri müdiirlüqün
drki ke•M ve şartnamesi veçhiyle bir ay 
müddetle pnzarlıi:>"ll bırakılmıştır. Keşif 
bedeli l 26R lira 82 kuruş muv"kkat te
minatı 95 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
teminab ö~leden evvel İ!t bankao:ıına va
tırarak makbuzlariyle 24 /9/941 den 
6/10/941 (dahil) tarihine kadar haf
tanın paZl'lrteııi, çarşamba ve cama ı?iin
lerf saat T 6 da encümene müracaatları. 

2 - lnönil caddesi bahribaba parkı
nın hastane tarafındaki methalinde au 
'ntıt yerinin bir ııene müddetle kiraya 
verilmesi. yazı işleri müdiiTlü~ündeki 
~artnnmesi vechile bir nv müddetle pa-
7.'lrl•h bırakılmışhr. Muhammen bedeli 
2 1 lira muvakkat teminatı 1 lira 60 ku
ruııtur. Taliplerin teminah öi!leden ev
vel f" bnnkasına yatınuak makbuzlarile 
24/9/941 den 8/101941 (dahil) tari
hine kadar haftanın pazartesi. ça~amba 
ve cuma günleri saat 16 da encilmcne 
müracaatları. 

" 14 16 22 3750 (1988) 

* Kocatepe mahallesi 559ncu sokak kana-
lizasyon yaptınlması, yazı işleri müdür
lüı;ündr:ki keşif ve şartnamesi veçhile 
acık eksiltmeye konulmuştur Kesif be
deli 628 lira muvakkat teminatı 47 lira 
10 kurJştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel fş bankas.ına yatırarak makl.:>uzla
riyle ihalt- tarihi olan 15/91941 Pa7art~ 
si gUnU saat 16 da encümene müracaat
lan. 29. 3, 8, 13 (18Y3) 

ı·-~~-:~~n 
§DR. ALİ FAiZ USMANS 
s88 oocuM vE KAmN nASTALIK-ı 
S LARf MÜTl<:HASSISJ 
§ Her ~Un ö~leden sonra Salcociof?lu 

~
S'lokak. Ahenk matbaası yanında 23 H 
No.lı muavenehanesinde hasta kabul 

~eder .. TELEFON . :~mıo R l EV : Güztlyalı İnönü caflrlesi 1174 ti 
(1670) N 

O"'...cr....r..ıı:r.r~J"...O"J.)""....r~.'-!:~.,.__,.~ 

tZMtR StCU..t 'I1CARET MEMUR
L U(;UNDAN: 

(Polikarpo Cavuşoalu) ticaret Unva
niyle fzmirde A lsfıncaktn karakol soka
ıiında 3 numarana manifatura ticaretivle 
iştigal eden Polikarpo Cavm;oğlumın ·iş
bu ticarPt ünvnı tirarpt knııunu hüküm
lerine göre sicilin 4012 numarasına kayıt 
ve tescil eclil,ti~i il5.n ohımıt', 

3803 (2017 

3 6 ilhan loıl 
30 Macit Opak 
72 M. Nafiz Caneker 

2 75 M. Melih Köklü 
309 İsmail Ay 

1 S T. Fikret Ankan 
96 R Salahattin Dinçer 

1 .3S Cahit Güner 
l O S. Namık Başargan • 

254 ilhamı Aytekin 
215 Ö. Lütfü Civelek 

Meninden smava girenler arasından 
Kayıt No, Adı soyadı 

19 Kenan Soran 
.38 Kemal Sevner 

6 Nafiz Eraltla 
4 1 Fasih Kaşıkcıoğlu 
99 Cengiz Lu 
Lise birinci aaufa kabul edilen nam

-zet okurlar 
fstanbulda amava girenler anamdan 

Kayıt No. Adı soyadı 

38 Fehmi T ekece 
5 ö. Faruk özel 

l 16 ismet Türkekul 
4S Muzaffer özkanlı 

1 70 T. Eni.a Aralan 
102 Tank Batur 
181 M. Şadi Eker 
J 73 1. Muzaffer Tunçel 

1 Mustafa lamet Tunçel 
2 Kemal Pulat 

18 7 Ziya Coşkun 
t 58 Vahit Sutlaç 
244 Hayrettin Gebekan 

8 2 ilhan Bursalıoğlu 
100 Celal T ez~ler 
128 M. Melih Keçecioğlu 
1 7 6 Hann Yumuk 
2 2J t. F evzl Çelikön 
15 7 Ali Seçer 

9 Şaban Cemil Vaıdar 
14 Nurettin Tigin 
20 Hikmet Aksoydan 

297 G. Cemal Balık 
198 C. Osman Bora 

55 Mehmet Aksoy 
12 1 Lütfi Okan 
Mersinden sınava girenler arasmdan 

Kayıt No. Adı soyadı 

42 Haluk Umar 
4 7 Adana Mumlu 
5 2 Necat Alkan 
31 Nnci Özdcgan 
34 Cahit T ekyiğit 
35 Orhan Tekyiğit 
74 Şinasi Tan 
24 Necdet Akan 

105 FeTZi Tekel 
109 Ziya Parlar 
Lise birinci mufa kabul edileD um

zet okurlar 
latanbaldan 811lan girenler arumdan 

Kayıt No. Adı soyadı 

24 
266 
271 

32 
4 

147 
52 
68 

28S 
310 
298 
109 

Cüneyt Zahiloğla 
Erdoğan Yazıcı 
Mithat Hczer 
Samim Çak.atay 
Nail Oğur 
Orhan Akpolat 
lbrahim Tilla 
lbrahim Omitişman 
Ahmet Fasih Kene 
Ihsan Alpaslan 
Atilla Abay 
R Suna Ulutcpo 

Litcr veya Piter markalı beş veya 
altı beygir kuvvetinde bir motör sa
tın almak istiyoruz. 

§ Satmak ist!yenlerin B. Mehmet AlJ 
S Cınar adresiyle İzmir posto kutusu 
S No. 106 ya rnilracaatleri rica olunur. 
1 1 - 3 (2019) 
)OCc~ı::ıocccocı::ıı::ıı::ıı::ıaO'.X)accı::ıcı::ıı::ıı::ıı::ıı::ııx 

Doktor Celal Yarkın 
tzl\lfR l\1EMLEKET RASTANFSJ 

DAHİLiYE MÜTEHASSISI 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

aokak No. 25 
TELEFON 3958.. 

~-y...~~~ 

137 
249 
274 

43 
t96 
39 
42 

124 
60 
61 

169 
2 lıf 
217 
no 
307 

62 
69 
77 
95 

193 
263 
283 
29S 

71 
31 
47 
74 
27 

127 
35 
40 

250 
'79 
239 
1 Ol 
108 
89 

152 
92 
64 

229 
259 
167 
184 .. , 
202 
210 
303 
119 
37 
86 
91 

159 
il 
28 

104 
272 
213 

H. Nihat Eren 
Şerafettin Öçalııca 
Ali Şinasi 
Talha Denizci oğlu 
Mehmet Büyültürk~ 
Sabahattin Bayramoilu 
Riza Aboy 
Mehmet ElterblÇ« 
Nahit Ealdn 
Muharrem Gü.oey 
Ortıan Kök 

Lımail Çalı.ıJ 
Mustafa z.atoğlu 
Seyfullah Cantimilr 
M. Mühip Dilmen. 
Sev1'ct Tunç KalYonıeu 
Enver Sezer 
M. Selçuk Bayülgen 
Ahmet Usta 
C. Rüçhan Arkan 
Salahattln parlak,..ılcLz 
Vedat Tunçok 
H. Hüsnü Güniltca. 
lsmall Ore 
Ahme Mirasyedi 
Celal Uluç 
Hüsamettin Ulutuğ 
Ali Özemre 
Emin Olgay 
Ruhi Tozlu 
Abidin Karadeniz 
Tahsin Sankaya 
Ö. Faruk Çiğdem 
Sadettin Uur 
Yaşar Albayralc 
Hıfzı Angın 
Nihat Geciroğla 
Niynzi Kamil 
N. Ahmet özdel 
Hayrettin Aygıç 
l. Turhan Çctintürk 
Fahri Sudalı 
Sac ettin 
1. Hakkı Y eker 
Fibi Genc;ay 
M. Suphi Aboydaa 
1. Kırmacı 
Mehmet Gürlatn 
A. Nejat Şarkelli 

Haldun Hansoy 
Ahmet Necati 01aeore:r 
Salih özkırbaş 
Ahmet SeTVet lled 
Hikmet Aydoiu 
Hasan Okan 
Yusuf Kırat 
Mehmet Büyülc:odabap 
Doğan Nadir Kaya 

.3601 (20 l ıf)' 

ıccccccı::ıcccQCCCCC~CCOOCCCOCICCCICCCCCCC=ccccc~x:ıcı::ıccc:ıccc9 

g Italvan Erkek "Y'e Kız 

1 MEKTEPLERİ ACILIYOR. .. 
İtalyan erkek ve Ayyıldız kız nehari -:e l~yli mektepleri 22 .. Eyl<ıl tarihin

S de açtlıyor. !Ik, lisan dersleri ve kadın ışlen. Kayıtlar her gun saat 9 dan 
~ 12 ye ve 17 den 19 za kadar kabul edilir. 14 - 15 - 16 (2018) 

~~·~.r..--.A""J"~~.r.r..r~~....cıocr. 

izm§r Maedsa uilayetleri Orman Çev!rg~ Mü· 
dUrHUiünden : 

Çeşme kazasının Zeytinler köyil civarında bulunan Lil.ştrPn deresi devlet or
manında 304 metrekilp çam eşcan 14/9/941 tarihinden itibaren 15 gün milel. 
detle mU7.ayedeye çıkarılmıştır. 

thale 29/9/941 tarihinde saat 15 de fzmlrde Orman mildüriyeti binasında ya
pılacaktır. Bedeli muhammen 505 kuruştur. Teminatı muvakkate 115 lira 14 ku
ruc:tur. Taliplerin yatıracaklan teminatl muvakkate makbuzlariyle beraber ko
mi~ona milracaatları, şartname 1zmirorman müdüriyetindPn ve C~me orman 
idaresinden parasız vPrilir. 14, 18, 21. 27 3800 (2015) 

Jzmfr 
idaremiz.in 120 lira avlık ücretli muhasipliği ile 75 lira aylık ücrı-tli aho

nemıın memurluğu münhaldir. Talip olanların l 7 /9/94 l Çarşamba günll 
saat 14 de yapılacak imtihana girmek üzere müracaatlan ilan olunur. 

12 14 3758 (2003) 

iz mirin Altın Kolonyası 

Al!ın Ruya 

ZEVK, ANAT, BEDAYi 

KEMAL K. AKTAŞ 

Hilal Eczanesi Masalar evvelden angaje edilmelidir 1 
~~~J:r.#r~!~~J!~~ 

I
~ (FRİGİDER) markalı evlere, dok-1 

torlarn. lokantalara mahsus orta b05' s§ 
az kullanılmL'• 938 modeli bir buı. R 

R dolahı sahlıktır .. İstiyenlerin Ye·~ 
ıi miş çaJ"!iısında 52 numarada İbra· ı 
8 him Şinasi Ergire müracaat etme-
§ lcri". 1-2 (2013) 
~~cccccxl ~ ........................... 1111 ............. 111ı .............. 1ıam11 .. mııt1mllilll1B:mlll!llP..1 ...... ~ 



SARlll'E 1 YENi ASIR 

SİYASI YAZjyEI' Son as ~eri tJazivet lngilis lıiicumları 

Amerika - Mih
' er harbı filen 
başladı sayı-

Almanlar mer- Bir çok fnı[İliz Manşta, Şimal . 
kezde Sovyet tayyaresi Şark denizinde ve Yunanıatana yapılacak 

labilir ••• taarruzunu dur- cephesinde . Akdenizdeakın- lngilizler 50 bin ton 
durmuşlar.. çarpışıyor lar yapıldı ) d. 25 b• ' 

Japonl,arın vaziyeti i Zl ayımız a ID to 
ve Jamerika ile yap- Jıl taraf ta Dfnyeper 2'ayınls dlyol' lıi:BiP gün lngUtePeye yapılan ldt· d dd • •• • 
tıkları müzakereler •a1ıi11,:=~er1n1 q:!::!'a ~..;::--eıı::::_.""::;,.,";!:_- gı a Ma esı g onderıy 

Radyo gazetesıne gore Alman kay- §flÇ- Londra, 13 (A.A) _ İngiliz hava teb-
,_.._ ı-..a.I ad naklarmdan gelen bir haberde mareşal nteJı lnt?zdnını Verecelı... liği . Sahil · · Bl nha kara 

2'unrGn ile ••- z p • Tim~nko ordusu tarafından merkezi Londra 13 (AA) - Gazeteler Sov- ta . l · ~~ me~e Y1:11 An ' J 3 (A.A) - Yunaniatanda- lanan Adana vapuriy)e yap,IJMllPI! 
yoları fQaftl dUıfıal cephede yapılan mukabil taarruzların yet Rusy~ya yarc:İım meselesi üzerinde d= e~:.ıil~ huc:ı etmişl~~ır ki ha~ kur~~ ve ·~vil ~a "yar- Sevkin icr~~ .~air miizak 

nesl'lyatta IJaJandaJar Almanlar tarafından durdurulmuş ol- ehemmiyetli neşriyatta bulunuyorlar. En büyük gcm:lerden birine tam isabet <!1~ ıçın Turkiye cumhunyett hiikume- !;-raftan fT~ h~ed d 
Radyo gazetesine göre Amerika etim- duğu bildiriliyor. De~~ Telgraf gazetesi. diyor ki : kaydedilmiş, y~ngın çıkanlmıştır. ::k.k.~:ac::'a m:i:=~:ı:!ğitJr yiyecek ~:'ça !::Uy:ti :ı:ıe 

hurreisi B. Ruzvelt tarafından söylenen ~n, Almanlann bu taarruzlardan İngilız avcı tayyareler•. Rus harp sa- Hücum sonunda bu geminin yana yat- ' .. . lf · balyan hükümetleriyle yap,ıJml&llll 
nutuk biltiln dilnva matbuatım ve rad- endışe duymadıklan anlaşılıyor.. Eğer halarmda .. hare~ete geçmış bulunmakta- tığı görülmüştür. İngiliz avcılan Hol- . Yunanietana gonderilecek e~zak S~ Büyiik Britanya hüldimeti 
yolannı alAkadar eyleyen gllnUD en ~lmanl~ bu m.ukab!I taarruzlardan en- ~lar: GonderıJe~ .. ta~areler en son landa, Belçika ve Fransa sahillerinde bın ton kadardır. Bu erzak lngiltere ti- muvafakat etmlt bulunur. ~mel 
ehemmiyetli mevzuu olmakta devam et- ~ışeye d~ydiler, Çemikof isti_kame· ti~tedır. Ru.sya. hukumeti b~~ ~e~- taarruzt hareketler yapmışlardır.. Bir caret korporasyonu tarafından ve arala- luzUhaç cemiyeti, inal ~e 
mektedir. tmde Rus ~rmın inkişafına di ~~ryarec:lerı tarafınd~ istımalını ıs- düşman avcısı tahrip edilmiştir. Bir İn- rmda Yunanlatana yardun cemiyeti ve Yunan kızılbaç cemiyeti .ile erzakl9 

Verilen kararın haklı veya hak.sız, meydan vermezlerdi. tedigın.~:n bu ta~~elerm.kullaruş ~ gil:z avcıSı tissilne dönmemiştir. birde ~vua~~alya komita! bulunan kurbanlarma teftline ait 
isabetli veya Uıabetsiz olduğU hakkında Cenup cephesinde aşağı Dinyeperde, larını ?~"Emmek ıç~. t~~e~ler go~- Berlin, 13 (A.A) - Askeri kaynaktan muhtelif in~ komtelerinin verdil:leri metsul olacaktır. 
muhtelif teWdd ve fikirler olmakla be- nehir boyunca her iki tarafın nehrin de> d~r~işt.ir. MüttefU?mwn ın~ e!ti- bildiriliyor : Alman haberlere göre cu- pa_ralarla !"u~kiyeden •bn ahnm• Diler taraftan Türk kmla~ 
raber gihıUn en mühim meeelesi bu- ğu batısına geçerek birb!rlerini iz'açlaıı ği tip tayyareler İngi]terede büyük mık- ma günü öğleden sonra işgal altındaki T"urk mahaulüdur. lıediye olarak bllha.a eomJrW 
dur. devam etmektedir. Yalnız bu arada Al- yasta .~al edilmektedir. . arazi üzerinde uçmala teşebbüs eden Bu Türk mah8t1llerlnln Yunaniatana Yunan~ 25 toD pla 

B Ruzvel+ bilhaua hUcum eden veya manlar bir 1t·· ·• '--- eld ._1_1 İng:liz parlAmentosunun tatil devre- dört tn..:11z tavvaresl Alman avcıları ta- Mvkl km1q eemJyetl taralmdan kira- a8nderecektir. · ., opru ~m e e ... ~er- . '---1---- :ı ___ .._ ...... ~ 1 +-.-:u. 5'" ,,,, 
görünen denizalblannm hemen batınl- dir Ahnarıların b k .. pr(l ba$nı ·· sıne ~ICU& muı..._.u.:uy e .ı.uguu; rafından dU.şliriibnüştür. . 

ması emrini vermişür. Yani. Amerika ııb bir şekilde ı:•ekte oldu~~: ~~t.~-~ter::ı R~ ~ Kahire, 13 (A.A) - Orta şark ordu- M•:bı·m· bı·r anl••ma 
fiD hareUta pçlyor demektir. Bunun nna şQpbe }'Oktur. ..._~'--- ,....-uımm memn . yedid lan karargAhmm dUn akşamld tebligi : u -y 
ehemmiyeti Betlbı ve Romada lnkAr . . • ni .u;uıu- etm1$1erdJr. Daha '1111 en İngiliz hava Jru~ alır ,,. orta 
edilmlyor Bedin Ye Roma matbuatı Dikkate ~yan cihet, Budye~ ~ Bu.yaya pek 4lOk m!kdarda numganez, bUyUk}Ukte bombudıman tayyareleri - ------------
Amerika .,,hine flddedl nep"lyatta 'bu- manlan bu kHprit bqm&m nehrin öte alomhıyum ve kauçuk gönderibnittir. 10 - 11 eylillde Slnnalbda muhtelif s • 1 ~ - d • 
funmakla beraber, ne Berlfn ve ne .de ~tm~~ı:.a:= Moskova konferanmnın. toplanmasmdan hedeflere hGcum etmişlerdir. Binpzlde urıye ve raK emıry 
Roma, bu bnnlan dolayı hayrete diif- 1arı atmla muvaffak olam8zlana, l:en- aonraTA~~ ~ bUyük olacaktır. Katedral nhtnnmda yangmJao ~ . 
mil§ görllnmemektecBr. dil hlik bU ~---'L ı. IDJfbr, B1r tçyare meydanına lıtleum 1 1 

Londranm vetdljt habere göre, Mon- eri fcm te e yOmUş ~o TaymJs diyor ki: edilmiştir. Yerde buhman 50 kadar clUI)- • t .. 1 
tana adında bir tlearet gemlsl bir Al- caktır. Ruslara g&ıderdiğimiz tayyareler bir- man tayyareel anm:na 'bombalar dlşnilş arı e anw vagon U eş 
man dmlzaltm tarafından. Ruzve}tin ~an vaziyette deilşlklik ifade )eşik Amerika ile birlikte yapmamız ll- mGteaddit tayyareler harap ecJllmt,, bil- a 
çizdiği emniyet ahan dahilhıde torpil- eden hiç bir haber &e1!n~.. Kırım anı gelen ve yapaea~ yardunhmn )'Ok ~ ~. Gabot '" ki• b ı 
lenerek batmlmıfbr. $u halde Berlin. yanın adası Sovyetlerin !imde bulun- henüz başlangıcıdır. Bu yardımJar Rus Demede tayyare meydanları bombalan- na ıyatı aş ıyor 
Ruzveltin bnrina blf1 ll1kut etmek- dukça Odesada bir deltşiklik olmıy~ ordularına Alman ileri hareketini dur· ımetır. 
le beraber ftll hareketle mukabelede caktır. durduktan sonra taarruza geçmek im- 11 - 12 eylUlde ll7IÜ ~Jere ~ mlk-
bulunuyor demektir. Lenhigrada karıı taarruzlar şiddetle klnmı da verecektir. darda bcımba atıı.m.br. ika edilen ha-

Londramn verdlll bu haber Amerika- devam etmektedfr. AJmanlarm lstih· RusJar kendilerine gönderilen mal· l8l'm ehemm!yeti teebit edi1eınemiftir, Ankara. U (Yeni Am) - DeTlet lan araemda tam ftl'OD oıu.li 
da çok heyecan uyandırmıştır. kAm1ara kesif daı.aıar halinde hUcum zemenin bir teberrU tıeklin~e o~ fyonyen denhlnde fkf dUşman ticaret demlryoDan idar~Je Sariye Ye Irak ..,_ alıddlyatma beıbual:tıııiı. 
Artık bugUıılerfn, 1917 deki gün)erin ettikleri, Sovyet alır topçusu ile dafi m, kredi şeklinde verilmesiııl lstedlld• gemisiyle bir desboyeılne hGeum edl1- demir 7'0llan arumda ,..,.ı.n yeai .. 

arefesine benzedili tamamen görülmek- toplarmm susturulduklan bildirilmek- rinden bu talepleri memnmrlyetle yeri- mlf, en bilyUk lf!'IDlye iki bomba isabet la,.naya latlnaden demir yoDanmız _. 'fllrkl7eden hareket edecek .... 
tedir. Geçen clhan harbi sırasında Ame- tedir. ne getlrilecektir. · b:vdedilmf'"1'. Tayyarelerlmfzln fotol- bel:ealnden Şam Ye Hama Ye temdidi malell ~ ticıet1erl .,._ 
rikanm cllmhurre.isi bulunan V'ılson. w.ıııı MMıı nfları bu «eminin batmak Uzere oldu- Sariye demir yoDariyle Irak demir yol- tt ~ tibl la.ap edllec8tk. 

ta:j~~~tbı:J:1Ju~.:; Bir kısım Sırp lsvicreden lnvi· tu:~~==· 
Almanlar bu Jhtarları dinlemediler; hl- Habeşlstanda Soro tayyare meyda-

diseler devam edlnee Amerika nihayet esı·rıerı·n1· hıra- liz tayyareleri . nmda hangarlara hileum ~. 
harbe girmele mecbur kaldı. Htlvlyetl tesblt ediJemlyen dtişnan 

Bir kadın oğlunun kl: ilandı_ 
tren albnda can verdi Sinyor Gayda, '1urna1e Ditalya> ga- J • tayvareleri FWstlnde AkkAya az mlk-

zetesinde Ruzvelthı nutku mUnasebetiy- kıvor ar i(eÇmJŞ darda bomba a~. Ne insanea r.a. 
Je yazdıfı makalede vaziyeti su suretle . ylat, ne de hM&I' vardır. ı.tanbal. 13 (Yeni Am)- Bu abalıılaaa a&ımek ~ .. t 'bo:rnndıaa 
tarif ediyor: Londn. 13 (AA) - Hava neareö- Yenlkapı iatuyonanda feci bir tren b-lken tekerlekler altmda ka'I.....,.. · 1ıe-:=~-=-= ~;; SIRP HARP ESIALERINE YI· ISV'CRE INGILTERENll IAZA· nln tebll~: DOn ıeee İngiliz tay:=; ... olmut. Z..hra admda 35 78f)annda a... teker1ekler altmda al1eD 

~d· .. -- .... harp .... YECEK TE GONDEREBILECEK RI DIKllTlll CELBE81YOR ~ ·= ~,..: im- hJr ...... trwle makWet.lik -- oi- Ja kadaa bemen llmltdiJ. 
mesi gön eriyor. bardıman ~erdir Bu hava hilcumu Mı d J Jı / b Jı l z - ırırıefik Amerika gemileri Akde- han b!r ~ tayyare~ ~ mo- ı a an yaua orfu Uf ayramı af an 
nız ve Kml c1eniade rast geleeetı b&tuıı Budapette. 13 (A.A) - Macar Bern. 13 (A.A) - lniçre ~ Jar tarafından yaptlnnştır Bttytık yan- Mudanya, 13 (A.A) M danya-ı~ tlknn clunaJan teyit 
Mihver geml]...m. atet açma kemrinJ Nemzet gazetesine göre. 5JTp bapekili nezaTetl qaiJd~ki teblifi nqretmfttir: gmlar eıkarıhmsbt. · lmrtuJat 7J]danGmG ~ u btJan. tir. fJ>edi Şef Atatlrkln ..,. .... 1111! 
~ ıeneral Nec:lic; ve Alman makamlan ara- 1 O - 11 Eylül pcai sarbl lniçre Le Ha ~ doldarı N.---'- 4ID Bu L&'I- _ 1__ z1a .. tiraJan tam ecflliıı;•....., 

3 - iııhwrin dflpranı olan Runelt sında Sırp harp airleri hakbıda bir üzerinden ....... olu ecnebi tanarel. '91', ~ym - ua ,,""'.... llllfbr. mGnueuaua ,...,._.. tarea- ...-. 
fnliltere)'e her tlrlil yardımda buluna- anlqmaya vanlımtbr. Buna söre hasta rln lnslliz homhardmıan tayyareleri ol- Sta'V&Jlger tayyare meydanı, Noıwc: ını-d C:::e>-b;..;::ıilyilk~~k;::ı..urtanaJarmmııl-~~~ıı:::brp~~ll~uclm~aı.11:::>ıc::::.ıc::::..-c:>c:::ıı..c:::>ıc::::.ıc::::ıo<>c:::ıı..c:::>ıc::::ıııe:::ıfQ 
eak fakat Mllıverhı mubbll hareketine n Jath eelrler eerbeat bıralulacakm. duiuının teebit edilmesi Gzerine im~ lan açıklarmda dOıman aemllerl de 
mU~de etmeyeeektlr. Diier taraftan Sırp esirlerinin aileleri Tenin Londra elçW t~ 'bltaraR.P.. ~: ~· Ro.!!i:': =- Zelzele lelôketsetlelerine yardım 

Sinyor O.,da. nztyetl bu ametle IO- tarafuadan esirlere aıda maddeleri ih- nm hu i))Wının vehametine lnglliz h~ n ~ -
tukkanlılılda tahB1 ettikten soma, Ameı- tlYa eden bir çok paketler gönderi1ebl- kiimetinln nazan dikkatini celp etmeie Jarmda bir tlcmet ~ tam labet- Ankan. 13 (A.A) - Km1ay mmt- mlflenllt. 
rib alqhlne alır cUmleler ]mllanmakta lecektr. Her ay 2S - 30 vagon ~amn ve bu glhl hlr hadbenln tekerrür etme-~~ç İnglJfz t.yyat.ı mi ~ezlnd.:i'..ı. ..ne;e~!i.J! D&a F.nılte ..-.... 'bet ~ 
ve llllıverin buna bttJen razı oJaımya. 8ıJ'JI emlerine eevldne m&.aade edl1mlt- meal lçn mkı emrlerln verilmeünde w <lMID • L...at•- re, chrdaa mudıa ...... ele *1la 71s 
eaıını llSylemektedlr tir. eyJemeie memur edllmlttir. Londra, 13 (A.A) - .uqpuz; hava ne- kup Di7abab halla ak )'afU'bCI hir taba .. HO 

J .....-.. ~ lllhver ortalı 11- saretlnhı tebli~ : llOnferit ~ tq. hsnu17etle harekete ~ topladık- mapr, 6ç J"lz -. 
fatlyı:-vadfelerlnl 1aPmüta ve RqpeJ- Ra•yaya yapılacak Lenin°'atl aald diiı· yarelerl ~ elmaB pdılslne lan bln Jl1QI derhal ......... --~ .. ...-0-ll"r· 
tin brannı indi ve ke,ft olarak telakki e • bombaJu atmqlardır. Hafif haar nr-

etmektedirler. .Japon pzetelerlne sare yardım miyecelı di )'orlar dır. İDIBJICa ~ ,mtur. .,akı·neye ··Tahran" d 
Bmvelt bddili 8ib1 denizler hukuku Berlln. 11 (A.A) - D. N. B. .,.._ Dl -
Jraldelerl k~ ve denlzlertn ser- • BASTARAn ı INd SAJdnDE - - 8.AŞfARAn ı INd SABbU>B • bildiriyor: Afrlbda Port Tevfik Jimam Ven·ıı·rken 
beetlslnl Aqbabonlarm serbestlsl .c1- mGstaeel 78l'dımlan &8rUemek1e kal- Lozovsld, Almanlarm ~ ook ,... teslllıtı bcmbmnnan edfhnl.elr. Depo- Bal•ar sefa 
detmektedfr. nuyaeak, nihai saferi tleiJ ldn neler lmunda buhmduklarmı iddia etmelerine lar ft hanprJuda 781lpllar '1kan1- ~' 

AMERtKA _JAPONYA yapılmak lkım geldi~ tetkik edecek- raimen Leningnadı ciddi surette bom- IDJ,fbr. h • d 
Londrada .Japon gazetelerinin hu ba- tir. Rusyaya yardım İngiltere ile Hu. bardıman edememlt olduklarmı, Lenln- Londra, 13 (A.A) - Bahriye umre- JngılıS JaalJG nezare- ret 8De81 e 

histeki n~atı mutedil oldula sezlJ- ,. arasında hiç bir zaman tefrik ve talı- ll'&d şehrinin iyi mtldafaa edilmekte ol- thaln teblill : c..ımt bflleJerlmbden bl- • • bl • • 
mektedir. Bu, Ameribıı- Japon "6rilş- dit mevzuubahfs olmaksızm görtlşille- dutunu w bir Be)grad olmadıp .Sy- rlne hilcum _.basUnde bulunan bir fının fe lfl kap&tJIBCBk 
melerinl bozmamak için ihtiyar edilmiş- c:ektir. lemlşt!r. dUfman bomba tayy&ftSi derhal İnglllz Londn. 13 (A.A) _ ı..mz lıan 
tit'. Pllhaklb bu mOr.akezeler kalın bir Vladivostok limanı gibi Bura karfezi Almanlarm Dlnyeper nehrini geçtik- Rlviera destroyeri tarafmdan alevler nezaretinin tebJiilı Da. aece yine ha-
ffl'&r perdesi altmda ceftY8D etmektedit. de Rusyaya yardımların Piş limanı leri hakkındaki haberin dotru olup ol- lçlncle d~. ftDID fena olmauu almen bibiik hb Loac1ra / .a .a Ti ,........ 
japonlarm btı milzabreleri dikkatle ta- olacaktır. madılı hakkuıdald suale Lm.owkl .,._ Kafile Pmllerinde w bımJan himaye ı...wz bomba tayyare tetekldllB Rende nmdaki ı.!t ~,riri .,!!_ 
kip ettiklerine f(lphe yoktur.Batta hlr ja- Amerikan heyeti evvela Londraya il- lıdaki cevabı vermiştir : eden bJrliklerde fnsanea zayiat ohnac111J Franl:furt ve diier yerlerdeki enda.tri .Y m T-,--
pon gazetsl, 111Uzakerelerin iyi bir neti- decektir. İngilterenln Amer!kadan aldı- • - Bu hususta henüz mal&nat abmt gibi Jıasar da olnumıqtır. hedeflerine taarruzlarda bulunmattar. ~ ... ?= ~ ve 
ceye ulaşacafını da haber vermiştir. '1 t~tın bir lasmmı Rusy~ g3n- detilim- Af8iı Dinyeperde çarpqm8Jar Bu destroyer ayni bfileyi himaye Cıerhours doklan da hombalanmlfbr. ~&&üU en ....,.. 

Amerika bu haberi tekzip etmiştir. derip gtinderemiveceAl g3rlb(Uecektlr- gece gündüz devam eed:yor. Fakat Sov- ederken tl~ dtlpan tayyaresi dilşClrmiq Sahil tayyareleri geceleyin Sabıt Nualre =ln~!;:;:-lilisma &!::" 
Müzakerelerin iyi bir neticeye varabll- Bahis ldlnSuu, Bitlerin mailh edihne- yetler Almanlarm nehri geçmek için buhmmütachr. Ye Fme adalan açaklannda düpnan ge- mtania Onuebatmı idame 
mesi için japonlann makul hareket et- si leln bu Jevaznnuı nerede daha ziya- yaptıklan bUtUn teşebbOsleri kmnakta- milerlne taarruz etmltLmlir. Orta ı.a- m • .n~ ... _1. 

me1eri icap etmektedir. Amerika. kendi de faydalı olarak ~. dırlar. S clmde hlr lqe pmWne bomba llabet bu huuata BU,. ..... BritaD.ya _. 
noktal nazarmdan hiç bir fedakArlık et- MOSKOVADA Bla MtB'I' 00 yef/er,e göre etmlftlr. Bu laareketlerden lki homha ~ etm.:.ı~ Tahrana cJoll" 
memek niyetindedir. KALACAK Jzlanda yolunda bir . BASTJS ~ -'Jl'I J INd SAHiFEDE - tanarai danmemlttlr. dam ,.J_t slyut YUlfeslnl 

Amerika - japoııya mUzakerelerbıln Amerikan heyeti 18 ladan ve 18 tek- metre cenubu '81'klsinde klbı Çenıikof Kahire, 13 (A.A) - lqi)iz orta kÜktur Vlfhıln Tahnnda1d 
devam etmekte ohnuma ralnıen. Japon- nilı: murahhastan mUteselddldtJ' .. Kan- Amerikan vapura ~~ye etmlslerclir. tark brara'hmm tehll!f: Tobrukta bir ~hiç bir diplomatik kolıwlı~ 
ya Rusyaya Rldeeek yardım meselesinde ferans vazifesini ikmal edince lıfoakova- T EDiLEN fAYYAREJ.ER devriye kolumuz teeaduf etti.il hir Al- tif d ed ktedlrl 
gi.Srihrllnil değtştlmılf delildir. Japonya da kalacak olan daim! heyete topçu al- daha batırıldı Carşamba lllnl1 53 Alman tayyaresi man devriyeainl imha erlemiftir. Top- a e ememe er. 
VilAdi Vostok yollyle Ruayaya sevkiya- bayı Tejmundil riya.'!et edecekt:r.ıı tahrip edl1ml"'1- 32 Sovyet tayyaresi çumuz dÜflnan mevzilerlnl hombard1- .n&h fabrikalarına b trol 
ta bAJA itiraz etmektedir. JPaJrat Japon- V~ 13 (AA) - Ruzvelt dUn • BASTARAFI 1 tNcl SAHiFEDE • kayıpbr • man etmit ve huarlar yapllUfbr, 0Ut- teel il h~ lr ~ 
yanın bu hususa dair olan notuma halen Amerikada bulunan Rus teknik al'UUlda. Groenlandda FareveD bumu 11 eyİill tarilrnde Alman ha kuv- manm müteaddit hava hücumlarmda .düz &,.rborouaha yapılan .,.;. 
Amerika cevap vermemiştir. Amerika- heyeti Azasuu kabul etmistir. Heyet Aza- ile İzlandada Rekjavlk arasındaki saha. vetleri bir k ela Len. da M hiç bir huar olmamı!_br· Hudut mmta- Alman aa ,. areJerl ~ 
nm, bu yol ile R~syaya benzin gl5nd!r- • Ruzvelte Sovyet bllvUk elçisi tara- nm il~ birinden biraz ileride bulmıu· teşebbGs -dfakat h~~ kumda haz1 topçu'~uellolan olmuttur. = aiır cap~=- • 
mekte olmmna göre, bu mevzu therm- fından takdim olunrnustur. yordu. rl ptiskih1WmGstUr Saat 23 e dolı'u - Ve tam lu'betler elde · 
de de göril!öüldilğil zannedilmt-ktedir. . RUS SF:P'bd MOSKOVAYA Montanaya .~J· karşı milcad~le milnferit tayyareler. aebre kadar gelnüş- Alman ba,lruman· 1t Afril:ada Alman ..... ta 

Ruayaya fran yoliyle de sevkıyat de- GIDIYo• kanunu mucıbinee ~ ay Marine ler yanem ve hıfillk bombalan atmış. d I rf f bl 'Jf. • 12 eylül gecesi Port Teotild .e 
vam ~mek~dit. ~dfllne g&e ~ b6yGk el- Tramsport Company Of. Nny~ ~ Jardır. Evlerde~ yangınlar söndU- on it inin e l5f llmanmda ki pebol depolanm 
kınun dahill vaziyeti hakkında yeni çb1 Umanskt Amerikan yardum hak· fmdan el konulmuş ve vapur işletilme-- rUlmUstilr. tık haberlere göre Lenin- Berlin. t 3 (A.A) _ Alman ordula- fanutlardır. Müteaddit yangndar 

mal<Unat olmama1cla beraber, Tahranda kında hUkümetfne mufassal maJQmat h başlaııılmıştır. grad civarında ıı Alman tayyaresi dtl- n bat kumancLuılıimm tebllil: cumun teelrli olduiunu 
aıft idare ilAn edllmlstlr. Tahran radyo- vermek UzeTe yalanc1d Jloskıovaya ha- Montananm toıı>lllemnlş olduğu ha- ş6ritlmil$tilr Şark cepheslftde hankltumz plan Dnn gece lngiliz tayyareleri F: 
su demMir ki: Geçen g0ıı !stitlaat pze- reket edecektir. beri Ruzvelte 'k@!ne toplantuı esnamlt- · mucibince ve lam muvaffakıyetle de- Am main ve Amannludm ha 
"81 yazdığı bir makalede İJ'8mD son hA- Vaşlacton. 13 (A.A) - Harlelye na· da blldirilm1'tir. . SAIJP.( KUD.,._ vam etmektedir. Dinkü tebliğde zikre- cum e~lerdlr. llumıetglb 
diseler karş11ında kan atlsdılmı siSvle- zın mister Kordel Hul gazetecilere fUD- Bilihare balırlye nazın gueteci)ere '-C~ dilen düpnan gemi kafileaiııe yapılan rine homhalar atılmlf ve aiviller 
mitti; haJbu ki bu fikir katiyen efkarı lan s6ylemistir: vuku 1"ıltlıı beyanatında. •SandıluJUt M°On1)S1t !iBREDE! yeni hücumlar neticesinde Alman de- da bir kaç ölü ve yaralı olm 
umumiyPnin makesi :ietlldır.> - Amerika Birlesik devletleri Sov- g8re bir İngiliz tayyaresı Montan~ B~dat. 13 (A.A) - Sabık KudUs nizalhlan ceman J O bin tonilatoluk 4 dafi toplanınız düşmanın iki 

Diğer taraftan, tn~lz radyosu da fars- yetlere mümkün olan her türlü yardı· ~rpillerunesine şahit olmuştur• demiş. mUftUsU İrandan ka~amıştır. Sanıldı- ticaret ıemiai ve kafileyi himaye eden man tayyarealnl dü"6rmütJerdlı· 
ça n "riyatmda !C>yle demi'ltir: mm kolaylastınlması l~n elinden ~le- tir. · lhna göre Tahrandaki Alman elçili~e deniz birliklerinden Uçünü bamm11lar- Budapefle/ 13 (A.A) -

c!ran zlınaqıdaranı fnn !cin çok para ni yapmaktadır. Ve bu hareket tarzın~ ITALYANLAR DiYORLAR K1- iltica edenler arasında bulunmaktadır. dır. Bu auretle bu kafileden ceman 164 talan Moakova Kief demlryo 
aarfetmistir. handa hAkl1d bir memıtiyet ~evam edecektir. Roma, 13 (A.A) - Pop0lo Di Roma ___ bin tonilltoluk ticaret gemisi tahrip 1ftlf)ardır. Bu suretle iki ,eltlr 
tarafdartı·ı olduğu anlaşılmaktadır. ıran •oluvle da A.nlerl .. yazıyor : Ruzvelt harp istiyor ve hAdi- Bslcl asilerden irana edilmittir. Don gece Alman hava kUY- ld dembyo]u mGnabl&b k 

HUkUmetln bnaatmce: 1 - Sahin$ah o7 seleri harbe müncer kılmak için hi~ vetlerl Jqiliz adala~na Ul'fl yapdan 
prolJla~ak f~fn çok w yeniz para kan Yl'lrfJ•nll ı.~1'1aclı.. bir vasıtadan kacınmıyor. Ruzvelt Be- dönmek ',;tlyenler Yar mücadele e11nU1nda Great Yarmouthun 
arfetmistir. LGadn, U (A.A) - T.,mlsln Tah· vaz saravda kaJabilmek lcln Amer.ka:vı Bağdat, 13 (A.A) _ Irak isyanının şarkında ılden bir ~n gemi kafi-
~ - tranda Sahtan başka hiç khnse- 1'8n muhabiri yazıyor : hfırbin dışmda tutaca~ vadetmistl. baslıca muharriki olan l>e$ ~ Irak dl- leeine __..P Uç h&yGk ticaret gemiai- Moekova, 13 (A.A) -:-sa 

Din hak ve sallhiyeti yoktur. Bunwı 8lrl.ılk Anıeflkadml So.,et Rmyaye BuJt(ln ise birlesik Amerikaya yeni b- vanı harbi tarafından muhakeme edil- ne tam t.ahetler ,lele etnıit]erdlr. Mer- daJreainln hu uhahkl tet....rı 
'9lla ıra.da JWdJd Dlefl'1ld bir hUkUme- lla hılm a .... ms>nnrd ~ mac:Jar ~ bir zafwden balMlft., mek Uzere lrab daıuııek ~u iz- kezi lngl)tereclekl tanan me:vdaıdan- ce latalanmız büt&a cephe 
• _..., le9-ecler.- lık-·· a ıd t tlt. ........ Jm etınllleNlr. na w .....,..,.. lasAtmsale W..•a _. CUP rv .. ..,.__ 


