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Donanma ~eneleri 2ö türe çekdirinin yo u Tesbit edilen liatten 
kesiyordu. Burunsuz reis ·· helenmişti ba 2lı çimento satanlar 

'ali · Ur lada ve Seydikö
yünde tetkikler yaptı ŞEVKEI' B~ ____.., 

.- ıJAŞTARA.FJ 1 lNct s~.' 
Şimdi Mihver gucteleri, ı~ 

garptcn şnrka ç~irerek Rusya111._';, 
dmun geç knlaca:ım, İngiltere ~~ 
rikamn \"adcUildcri ya-rdmıbr ~....t 

Penbe ile Memo güvertede bulunu b' .. b ~~ oö-ek.. ır canavarın BCZJ gibi ir az sonra çek- . ~ .-, .,-ııı;;._ 
yorlar ve cn&inlere doğru açılan gemi dirivi takımiyle yutacak... ı Çimentoların bazı mağazalarda muh
nln yürüyü~ü takip ediyorlardı. i te Burunsuz Tcisin anlattığı tamamiyle telıf fıatlere satılmakta olduğu ihakkın
gcmicllerin arayıp ta bulamadıkları bir doğru olduğuna bu dakikada Memo da da mınt ka iktisat müdürlüğüne şika
hava... Geceden beri şimal isihmetin artık kanaat getirrniJti. yetler vaki olmuı, bu vaziyeti önlemek 
d~ esmcğe devam eden po}'Taz ~i- . o. o.nanmayı t.ertip ed.en gemiler ~k- için müdürlükçe icap eden tedbirler 
nın takip etmek istedıg"i :rotaya tama- d L_ -'-- 1 ahnm• .. tır ınnın nııre&ettne manı o mak için bi- . ..,. · 

Bilhassa Kara 8$, Kemeraltı, veya Basmahane 
ırmıarmcıa ·çm her zaman ekmek yok.. 

Valimiz B. Fuad Tuksal, Urlaya ve AJAfrnd--·l"•m -..:l!L'ı • al·'\--Se dik"yii 'd k f ..... cu . ve.nıuuerı m u.ııwta 
Y, ~ ne gı ere b.u ~ inşe göre, bundan sonra da ihtiyaçlannı bil-

vnzıyetıylc tohumluk ıhtiyacı mcselcs!- dir büt"' 1 •. 1 b • • . 

Sovyetler birliğinin tamamr.n ~ 
ve dağılmış olacağını söyliyodar: _..; 
Rusyımın böyle bir akıl>ete ~::,. 

miy1e uygun bulunmakta idi. ribirlerinden aynlarak muntazam fası- . Çimento satan mağaza ve dükkanlar 
Dümen kullanan burunsuz reis bağı- Warla adeta zencirdcn bir hat gibi çunentoların kaliteleriyle fiatlerini gös-

ni tetkik etmiştir. en . un toy ere ugday tevzı edı-
Valiıniz bilhassa 12 eylülde Urlnda bir ~cektir. Bu hususta vilayctÇe tedbirler 

Iıakibten gayri k:ıbili içtinap bir '
midir? 

rarak dedi ki: ~~az bir mania teşkil etmiş bulunu- teren lcvhalan mağnzanm görülebilecek 
- Bu rüzgAr akşama kadar kesil- yorlardr_, bir yerine nsl\Cnklar ve bu leYhnlar<la 

aralık husule gelen un ve ckıncl<: buh- nmış. b~unmaktadır. 
ranı meselesiyle yakından alAkadar ol- Şclırirnizin bazı semtlerinde bilh~ 

Alınanhr, Rusya harbini de ~ 
harbi gibi önüne durulmaz cıarı.el' 
tasfiye edecekler midir! mez sanırım ... Eğer gece e5meğe devom B.unu cör .. en Memo vaziyetin gayet ı yazılı fiatten fnzla para alamıyacaldar-

cdccek olursa yann ... fakla beraber ah 1d d ,... v un o ugunu nnloımakta v.ceilunc- ır. 
Çanakkale boğazından muhakkak ge- mişti. Muhaklı:ak: Padişah Memonun iunir için tesbit edilen fitler funlıır-

muş ve bu husustn verilen izahatı din- Karataş, Kemcraltı \•e Basmahane ta· 
leıniştir. Alınan tedbirlerle vaziyet kısa raflarındaki fırınlarda da her zaman ek
bir 7.nmanda norma] şekle dönmüştür. mek buluruıınamaktadır. Bu vaziyet {u. 

Bu suallerin ce\ıtbmı vcrm~e ~ 
mak beyhude 7.ahmettir. ~ 

çeriz. kamiylc birlikte kaçaca.lclıınm haber dır: 
O dakikada büyük bir .evince kapı- nlmış olacaktL Demirci. derin bir kor- 1 Depo ve mağazada S O kilolu1' bir çi

lan deı;,_nirci Mem~ hıç sesini çıkarmadı. kunun kan.ltılariylc dolan gözlerini ı mento torb<myle beraber 144,S kuruı-
Cdlit Kara Alini_? b~bası lstanbulun kansmın üzerine çevirdi. T ehlikcvi se• tur. Aynı hlitedeki bir torba çimento

u~ktan ve d_eniz uzennden görünen zen Pembe imdi kocası gibi derin bir j nun motörde temimi flıti 13 7 lcuruş 1 O 
guzel manzarasını llCYT~tmeğe dalmıı- korkuya tttmlmu~ görünmekte idi. f paradır. Dökme tabir edilen ve toıba
b. Sabalwı alaca b_ranlığı arumc:la aı,_ Bakıcı kadın 0 :zamana kodar kuca- sız satılan çimentonun 50 kilosu mai(aza 
Jerle muhat bir §ekılde görünen mina- ~ından salıvennediği kara kediyi ye.re ve depoda 129, motördc teslim 121,5 
Teler gö~e doğru yübcliyordtL bıraktL Ve büyük hir öll:e ile kocasına kuruştur. 

Esasen Ticaret vekaletinden gelen nr milnasebet.:yle İzmire gelen ziyarc~ 
emir ti7.erine, evvelce ihtiyaçlarını bil- çilcrin çokluğuna at!edilmektcdir. O ha
d~_rmiş olnn bütün kaza ve nahiyelerle valideki fırınlara fuar devam ettikçe. 
koylerc JX"ydcrpe;ır ~u~day sevkedilınck- diğer fınnhıra verilenden daha fazla un 
te ve buralnrdakı 1htiyaçlar tamamen verildiği takdirde bu va?Jyet te kendili-

Zira Rusyanm mukavemeti ~ 
müsbet \"'e)'a menfi tesirlu yafl"";~ 
ıruıddi \'e lnaDC\'İ arnilJer her fnhntiııl ~ 
riitcbilecck kadar çoktur. Şarki' 
nnanC\i diişman birbirlerinin Juı) 1 
sus:unış, bir rejim lıarlıi yapryorlll!'·.tt 
şimdiye kadar tnnıdı~mız biitün ~j 
lcrden banıba.Jm bir şeydir. J{aııv 
ıni7.cc Ruslann tahminleri aşan ~~.J 
\•cınctine bilhassa harbin bu ~ 
müe sir olmu tur. Zira mağlup olll / 

Beyaz hır aıs tabakası tcbrin üstünü saldırnrtık: Daha fozla fiatle satış yapanlar hak-
baştan ·bap Örtmüı görünüyordu. _ Gördün mü melun herif diye bay- kında kanuni takibat icra edilecektir. 

Memo nazarlamu tehirden ayırarak lnrdı. şimdi başımıza Retirdiğin felilı:e- ----
bu sefer engin sulana ~rine çevirdi. ti, gördün müf .. Hiç bu kadar parayı J-f.un1 llJ!lf ~akfan'IŞ• 
Tuhaf ıeyf.. Hayırsız ada ıstikametinde bize yuttururlar mı? ' ~ ""' '' 
bir çolc yelkenler görOnüyordu. B b .. ~ ) J ..1 •• 

Bu yelkenler .... Jcdiri • 1.... l en aıarmza gelect-.k. felaketi önce- ar, l~Rl uf' ruşvet 
- Y- nın geç Igl yo den <8llDa haber Vt-rdim ama tıen bir 
uzerinde bulunayordu. Bu taraflarda ··r· .. bb'h 1 d p h tınklı"f ..-İOıl;o. löı .. f. 
bu kadar çok gemi toplanmış olması t~r u mkluteneld ~ ~ ı:na bın .. d a~a fırls!~e- '- ' ~ ' 
Memonan merakını talırik etmişti. nın a ını a ıgı ıçın . ~ erın e a11:e! .~ 

Çingene düıünerelt kendi keııdiaine uçurumuna lıem kendını. hem de benı 
dedi ki: yuvarlamı§ oldun ... Bir ticarethane balıdun· 

da kanuni takibata 
baslanılda.. 

- Amma da çok gemi ha ... Hem de Arttk bizim işimiz bitti... Zaten ne-
bunlar büyüle ve kuvvetli gemiler .. Bu ticen~ _böyle olacağını açtığım faUarda 
civarda böyle toplu olarak neden bu- da gorup sana haber vermiftim .• 
lunuyor acaba bunlar).. $imdi gemiye yüklediğin altın dolu Yeni tuhafiyeciler çarşısında yeni 

mahfa:zacılnrda B. Safter ticarethanesi 
aleyhinde dindeki mallan satışa arzet
mek ve tahkikata salllh.iyetli memurlara 
rüşvet teklif etmek maddesinden adli
yece tahkikat açıldığı öğrenilmiştir. Hıi
dise hakkında ald~mız: tnfsililta göre 
bu ticarethanenin elinde mevcut stok 
malları satışa arzetmektcn içtinap ettiği 
haber verilmiştir. Fiat münıkabe komis
yonunun salahiyetli memurlan ihbarın 
kıymetini tcsbit için müşteri aıfotiylc 
mezkur ma&nzaya giderek bazı mallarn 
talip olmuşlaı:;dır. Mağaza sahibi iste
nen malların mevcut olmadığını söyle
yince memurlar salahiyetlerini istimal 
ede~lc mağazanın deposunda arashrmn 
yapmışlardır. Neticede Setcn. Pazen, 
Tı.sor ve Kadife gibi büyük bir kumaş 
ıtoku meydana çıkanlml§br. Memurla
ra : cSize iatediğinlıd. verelim. ihbar 
yapmayınız> denilmesi üzerine aynca 
cürmll m*at yapılmt§tır. Mağazadaki 
mallar mühürlcnmiftir. Hidae müddei
umumiliğe intikal ettiğinden adli tahki
kat baılam11br. 

Çingene dümende bulunan burunsuz torbalar bakalım seni lrurtaracak mıL 
reise seslendi: Bunl rdan tek bir albn bile harcay. -

- Reis, arkana dönüp baksana bir madnn iste sıfırı tüketeceksin .. 
kerre... Hayırsız ada önlerinde elliden Alhn lafı bınunSU% reisin derhal ala. 
fazla yelkenli bulunuyor.. kasını celp etti. Çiğcr kokusu alan kedi 

Memonun lıaret et~ği tarafa bakan aibi gemici hemen yerinden fırlayarak 
burunsuz, Çingeneye cevap vererek de- Memoya dedi ki: 
di ki: - Vay .. Gemide altın dolu torbalar 

- Bunlar beylik gemiler... Donan- mı varL. 
madır .. Bizim üzerimize doğrq geliyor- Memo artık hakikatı ğizlemekte bit 
lar... . . fayda bulunmadığını ve bu tehlikeli va-

Tuhaf fCY·· Bunda mutlaka hır ış zivetten kurtulmak için gemiciye para 
Yari Yoksa donanma tenaneden çıkıp vandederek onu kandırmaktnn başka 
böyle sabah karanlığında burada boııu çare kalmadığım görerek: 
bosuna dolaımaz... A -•- D d' v d-v h •- d k'k d .. h - man rc;ıa.. e ı. ocagına u1-e urunsuz rem a ı a n §UP e- tüm.. 
lendi~inl anlatır bir tarzda ~özlerini _ Bizi kurtar. Eğer bizi kurtaracak 
açıp Demirel ile kansına dcrın derin olursan sana ağırlığınca altın veririm .. 
bakarak illve etti: Eslci deniz icarda cülümseyerek: 

- Gemiler bütün yelkenlerini aç- - Çok zor bir iı .. dedi. Donanmanın 
mışlar .. Yanın lftat sonra bize kavuşur- önünden öyle kolaylıkla kaçılamaz. Fa
lar. Afederainiz ama size bir sual sora- ~at madam1d i•fn ucunda alhn .-ar .•• 
cai!tm- Sakın ıiz kaçak olmayaanız), Bakalım... Bir defa tecrübe edelim ... 

Burunsuz: reisin bu ıözlerl üzerine Belki de bir yolunu bulup kurtuluruz. 
Memoda ıafak atml.fl. Derin bir korku- Memo ile kansı •e burunsuz araıımda 
ya tutulan Çingenenin yü~ •P aan ke- hu konuşmaln cereyan ederken donan
ılldi helecanla kelceliyerek dedi ki: ma da manevrasmı bitirerek c;ckdiriyi 

- Yok ıu:anım.. Biz firari neden hu taraftan sa~ bulunmakta idi.. 
oluyormuşuz! Memleketimiz olan fa.- Bunmsm reis baktı. don.anmayı tet
tanköy adamıa gitmek niyetlııde oldu- kil eden gemilerin vücuda getirdiği 
ğumuzu •na evvelce de aByletriiştim.. çember gittikçe daralıyor.- Bu çemberin 
Maksadımız çoktan beri görmediğimiz lstanbul tarafına doğru uzanan ucu çok 
ntanımm ziyaret etmekten ibaret.. kuvvetli .. Merkez.de de müteaddit ger 

Burunsuz re1a bu aBzleTe inanmadığı- miler bulunuyor ••• Bu iki noktadan bir 
nı gösteren bir katiyetle ba~mı sallıya- vol bularak kaçmak imkan hadcinde 
rak: WL 

- Sizin her haliniz şüpheli, dedJ. Yalnız Marmara açıklarına doğru 
dün Cibaliden bu gemiyi 11atın alıyor- uzayan cenahta gemiler diğer noktalar
aun. Beni alelacele hmnetine kabul edi- dakine nisbctle daha az ve bu hat bir 
yorsun. Gemiyi sabahın alaca kanınla- az seyrekçe ~öriinüyordu. .• 
ğıorla kaldırıp yola c;ıkanyoraan... Zaten çekdirinin yolu da bu hat üzc-

Bunlar hep şüpheyi mucip hılller.. rinde bulunduğundan burunsuz rei" bir 
Ben bu çekdirlnin hareketiyle donan- aralıktan gcc:ip arvışmağa kaTI1r verdi ve 
manın burada bulunuşunda bir müna- ~eminin yelkenlerini daha ziyade kuv
eehet bulunduğunu sezer gibi oluyo- vetlendinnek için derhal manevralar 
rum... yapmoğa koyuldu. İpleri çözerek daha 

Korkudan ne yapacağını büsbütün ergin ba~lndL Aynı zamanda dümeni 
şaşıran Memo telaşla: lı:ıvırdı.. Geminin ba nı aulann akıntı-

- Bunu nereden anladın) Diye hay- una tevdi etti_ Gemicinin yaptıi'ı bn 
kırdı. manevralar tesirini pek çabuk göster-

Burunsuz reis devam ederek: mişti.., 
- Bu gemici gözlerim beni 'asla al- Şimdi çekdiri 90k çabuk uçan hir kuı 

datmaz. lşte görmüvor musun).. Do- 'IÜrntiyle dalgnlann üzerinde kayıp gi
nanma etrafımızı sarmak için manevra diyordu ... 
yapıp duruyor gernil .. rin çep çevre önü- Pembe Üe Memo tekTar ümide dü,. 
müzde bir zencir hattı te!!kil ederek bi- tiiler ... Kurtulacaklnnnı sanarak yeniden 
zi yolumuzdan ahkomak istedikleri iş- dünyaya gelmiş gibi büyük bir sevinç 
te apaçık görünüyor. Bakınız bu hat buhranına tutulmu~ S?Örünüyorlardı ... 
gittikçe daralarak kapanıyor... Adeta - B f T M E O 1 -
~~.#"'~ooacca~ 

ZABITADA Sov vetlere l!Öre 
Kadın lıa ın IS!PmlŞ- - BASTARAFI J tNcf SAHİFEDE • 
Kemerde Kahramanlarda Ömer kızı ~ MUJTARF.RE MEYDANI Bu~ 

40 yaşında Hatuş ile Fettnh kızlan yir- CEHENNEM 
mi yaşında Hamd=ve ve 15 yasında Zeki
ye ve Hasmı kızı 35 yaşında Nafiye ara
sında ağız münakaşası cıkmış, Hamdiye 
Hatuşu ısırmak suretiyle yaraladığı id
dia edildiftinden tutulmuştur. 

llatice~i ~aralı~an 
atınn ı nida •• 

Cumnovası nahiyesine bağlı Gö1cilk-
1er köyünde Ahmet kansı Fabnamn Ali 
karısı 50 yaşında Hnticeyi sopa vurmak 
suretiyle başından ~ yaraladığı id
dia ed!1mişti.r. Fatma tutulmuştur. 

BİRCOCUK 

Moskova, 15 (A.A) - Royterin mu
habiri bildiriyor : Gece gündüz devam 
eden topçu düellosu Leningrad dışında
ki muharebe meydanını bir cehenneme 
çevirmiştir. Leningrad kapılarına va
ran yollarda tnhşit edilen Sovyet ve Al
man kuvvetleri birbirleri üzerine mu~ 
zam mikdarlarda çelik ve yUksek. infilak 
maddesi yağdırmaktadır. 

Üç haftadan beri Sovyet sivil muhafız 
cüzütnmlan da kızılordu arkada~lruiyle 
yanyana çarpışmalara iştirak etmekte
dir. Leningrad muharebesi tarihteki 
muharebelerin en kanlılarından birisi 
halinde devam ediyor. 

Mender te IJoaulda 
Ödemişin Adnstide nahiyesine bağlı 

Kaymaklı kövUnden H" yin oğlu do- m~nde birisi- Su işleri fen memuru Ha-
kuz yaşında Musüc'a. Menderes nehrin- mı.t oğl!' Süleymnnm el canfamıı çal-
de Y'lknnırkcn boğulmuştur dıgı, Kazımın arkadaşı İkbal Özel de 

Ba · Sa!t oğlu Hilmi Asilin el çantasını çal-
smahane e hır ızlılı rruığa teşebbüs ettiği idöıatjyle yaka

Basmabane istnsyonunda Kfızun is- lanmıslardır. 

Şilt maçları 28 Ey
lô.lde bnşlıyor 

Dün Beden terbiyesi İzmir bölgesin
de kuli.ip murahbaslannm iştira1dle ya
ptlan bir toplantıda şild maçlarmm fi
kistilril tanzim edilmiştir. 

Buna göre müsabakalara 28 eylill pa
r.ar gilnil başlanacaktır. Birinci hafta 
saat 1-4 tc Altmordu - Karşıyaka ve saat 
16 da Göztepe - Ateş taknnlan karşıla
şacaktır. Bu müsabakaların galipleri ile 
Altay ve Demirspor takımlariyle 5 te.ş· 
rinievvelde karşılaşacaklardır. 

-------
o··n bir idam 
kararı verildi 

Bundan bir müddet evvel Menemenin 
Helvacı köyünde kanlı bir kavga olmuş 
ve bir kişi ölmüştü. Bu hadiseye ait da
va dün neticelendirilmiştir. Ma7.nun 
Helvncı köyünden Hüseyinin ayni köy 
halkından rcnçbcr Arifi tabanca ile te
ammUden o1dürdüğü s::ıb!t görülmüş ve 
Hüseyin ölüm cezasına mahkfun edil
miştir. 

Karar tasdik edilmek Ü7.erc temyiz 
mahkemesine gönderilmiştir. 

--------------
iaşe m · · !i e arı 

anisaya gidi 2eldi 
Bir knç günden beri şehrimizde bulu

nan iaşe milsteşa.n B. Şefik Soycr, iaşe 
meselelerini tetkik etmek üzere Manisa
ya gitmiş ve dün nkşaın avdet etmiştir .. 

Mükemmel bir tebhlr· 
hane yaollacak.. 
Tepecikte istimlfık edilen geniş bir sa

hada büyUk ve modem bir tebhirhnne 
in.ş:ı edilecektir. 

Dün Belediye reisi doktor Behçet Uz 
bernbcrinde teknisyenler olduğu hald~ 
tebhirhane inşa edilecek olan sahada 
tctkikatta bulunmuş ve binanm, ~ yilz 
bin nüfuslu bir şehrin ihtiyaçlarmı ta
mamen karşılıyacak tarzda inşası için 
direktifler vermiştir. 

Hazırla.nan p]Una göre. tebhirhane o 
derecede mükemmel tesis edilecektir ki 
icnp eteği takdirde burada vagon ve 
otobüslerin de DOO?nfcksiy u ;·apıla
cak1Jr. 

karşılanmaktadır. ğind~ halledilmiş olacaktır. 
r.r~~~.#"~..o-~~-·:oocccooo=:ccoooı::ıı::ıaocr~ 

lngiliz sefiri dün akşam 
şehrin· ize geldi 

Sefir cenapları fuarı gezecelı, SelçaJı 11e Efese 
gidip asarıatilıayı görecelı 

a hnynt haklan kalnuyacağını ~ 
l:ır. _,, 

Öliimlcrden öliiııı beğenmek ıne~ 
b::ıhi:. olduğuna göre mukanmd _~ 
sinde sonuna kadar crimeği 't"C d~ 
ılnnnı cJa ayni suretle eritmeyi _.. 
ediyorlar. ,...; 

Almanlar, şark seferinde, BolŞC~ 
ile kat'i hesap tasfiyetini tacil ~ 

Dost ve miittefik İngiltere hüküme- ne birer büket takdim etmişlerdir. mck ümidiyle bütiin kuvvetlerini ,., 
tinin Anl:nra büyük elçisi Sir Knatchbul Sir Knatchbul Hugessen lzmirde kal- ya lınrhinc tnh · etmişlerdir. Bııs1",ı1 
Hugesscn dün akşam Bandırma tre- dığı müddetçe Fuan gezecek, aynı za- nıflarda hareket scrbestilerini sel~ 
niyle şehrimize gelmiştir. Sefirin refa- manda Selçuk ve Efesc giderek asan bir s:t\'n milmkü.D olduğa kııdat, :J 
katinde eşi ve kcrimeleriyle Jngiliz ti- atikaları görecektir. bir 7.anıandn, kat'i s:ı!hasma ~ 
cnret birlikleri korporruıyon mümessili Bugün saat t 3 de şehrimiz lngiliz için neden sabırsıılanddd:ın kola,.,.. 

Sir Karloy ve Sir Fob bulunmaktadır. konsolosu tarafından sefir şerefine bir nnFl~t· • Ru 1 ı.· ··(iif 
'11Aa ışte syn uıruı on u -..J 

Knatchbul Hugessen Basmahane istas- öğle ziynfeti verilecektir. Sefir öğleden lınftnsını da ikmnl ctmis bulun~ 
yonunda vali B. Fuad Tuksal, belediye sonrn körfezde bir vapur gezintisi yapa- l\lilyonlarca insanın maktcU olnn l 
reisi Dr. Behçet Uz, fzmir lııgiliz jeneral cnktır. snhnclcri kısmen knrla örtiilmüştiİ' 
konsoloo ve konsolo"luk erkaniyle dost- lff!.UUUJ sefif.;# e (5e!di Jc. .. Ynni kış lınrbi gelin c.;ntmıştır. ıJ1 
l rı tarafından kaıııılanmıştır. Vali ve bele Yunan sefiri de F uan gezmek iizere İngilizler ,.e Amerikalılar Sovf' I 
diye reisi sefirin refikasına ve kerimesi- dün nl....-m st-hrinıize rrelm'ı•tlr. rin uzım bir muknvemele muktcdif,..,: 

"'~ • ., ,.. bilmesi iç;n miiınkiin obn her ya ı 
~~~«r~~.J:a:-:ı~~:ıo-~J.)O~ ynpmnğn karar vermi 1en!ir. Rt1'1afl'tf 

Y · ~ J k 'Ziyade muhtaç oldukl:m tayy1'11'ckri 
enı san at ve mes e okulları acılacak yfik mikdnrda femin etmek ..... lr<;lll"".:• 

E h d d 
• pratik olduğu söylenen yeni bir 

ge • kabat cditmistir. Ameriknn t z a S) 11' a a yen) doğrudan doğ'roy ha Sibi . 
naklo1unacnktır. Sibir)-acla bir çok;;_ •• 1 k 1 k sabalan lumrlannuştır. Diğer bari' fi.. muessese er uru aca :~ıt~rnzn:a,:~~~ 
eclihniştU. HüLisa Kmyarun Suratf~ 
harpte muhtaç ola<-ağı harp ,._. g 
~öndcrllccekür. Amerikalılar ~;e fııt.J 
ler bu pWnlann slinıtle tatbiki~ 
de.. 1ıatıa Lcııinı:rad düşse dahi, s~ 
mukavemet enerjisi zaülemiy~ 
Alman tayyarelerinin taarruz ~ 
dtŞll.da kalan Ur.J endüstrisi ile "'J 
le ynpılan yardınılann nziyeti ~· 
cai:"lnı. Ras ordusu Alman tUJ'itirl! ~ 
durabilirse IM~ bahannda v~ 
esasından değişeceğini ümit etnleld"" 
ter. . ~ 

3 senede 22 milyon lira sarlolanacak • E2e hav
zasında a~ılacak müesseseler hangileri?-

Maarif vek&lcti tarafından, memleket. 
le sanat mektepleri açılması ve memle
ketin muhtaç bulunduğu teknik elema
nın yetiştirilmesi etrafında yapılan tet
kik)~ sona ermiş ve hazırlanan rapor, 
tetkik edilmek üzere alAkadar makamla
ra sevkedilmiş bulınımaktadır. 

Karşılıfı fcvkallidc tahsisattan veril
mek Uzere ayrılmış olan 70 milyon li
ranın, 941, 42, 43 seneleri zarfında yir
mi bir milyon 751 bin 500 l:rası sannt ve 
meslek okullnn kurulmasında sarfolu
nacakttr. Bu mili.darın 800 bin lirası kız 
meslek öğretmen okullarına, 7.800.000 
lirası erkek sanat okullarına. 750 bin li
rası yapı usta okullarına. 1.950.000 lira
sı ticaret liselerine, 1.350.000 lirası kız 
enstitülerine, 6.625.000 lirnsı akşam er
kek sanat ekullannn, 1.291.000 lirası 
akşam kız sanat okullarına. 103.000 lira
sı erkek g&icl kurslanna, 82.500 lirası 
kndın gezici kurslarına, 1 000.000 lirası 
da staj ve ders filetleri fabrikasına ay
rılmış bulunmaktadır. 

Bu Uç sene içinde muhtelif mıntaka
larda 15 erkek sanat okulu, 5 ticaret li
sesi, 12 t!caret okulu, 23 kız enstitüsü, 
43 nkşaı:n sanat okulu, 30 köy nuıran
gozculul,'U okulu ve 50 köy kadın kursu 
açılacaktır. 

Bunlardan başka Ankarada bir yük
sek teknik okulu açılacak, İı,ianbuldn 

yüksek mühendis okulunun lAboratu
varlıın bugünün ihtiyaçlarına uygun bir 
bale getirilecektir. 

500 na 1000 mevcutlu erkek sanat 
okulları şu vilayetlerde açılacaktır. 

Adana, &kişclıir, Kayseri, İzmir, An
knr.ı. İstruıbul, Gaziantep, Trabzon. fz
m!t. Samsun, Erzurum. Malatya ve An
tnlya .. 

300 na 400 mevcutlu yaııı usta okulla
n şu vilayetlerde nçılacaktır: 

İzmir, Adana, Samsun, Kayseri, Rrıe. 
1500 ili\ 100 mevcutlu ticaret liseleri 

şu viLl\yetJerde açılacaktır .. 

İstanbul, Bursa. Konya, Kayseri. Es· 
kişchir_ 

300 mevcutlu ticaret orta okullan şu 
vilayetlerde nçılııcaktır : 

Balıkesir, Mersin, Antakya, Gazimı
tep, Edime, Malatya, Adapa7.an, Erz:u. 
rum, Giresun, Ordu, Aydın, Zonguldak. 

250 ila 500 mevcutlu kız enstitüleri şu 
vilıiyetlerdc çılacnktır : Gaziantep, Ba
lıkesir, Konya, Malatya, Maraş, Mersin, 
Urfa, Snmsun, Erzurum. Diyarbakır, Es
kişehir, Çorum, Tekirdağ, Ödemiş, .Ak· 
hisar, Kırklareli, Tokat, Turgutlu, Mar· 
din, Kilis, Adapazarı, Tarsus, Denizli" 

200 ila 400 mevcutlu akşam erkek sa
nat okulları şu vilayetlerde açılacaktır: 

f te Razvcltin son beyanab ~ 
betiyle, mihver µ~te1erinde ~ 
riim1mriyetler reisinin phıma_ -J., 

edilen en şiddetli hncumlamı se~ 
Rttsynya yatdnnlann geç ka P!f.J 

söyledikleri h:ılde. içlerinde bir fi' 
vardır: ~ 

-Ya ~eç kalmazsa.. Ya &usya~ 
vemct edebilir de Amerikanın '1.ıt {il 
ıu:amctlcşecck )'ıırdmılanndnn ;stı 
ye imkan bulursa- ~ 
Şu Amcriknnın müdahalesi o d! 

dı Almanya harbi şimdiye kadar ııe 
lcnrurmi olacaktı. ~ 

Amerika. hlldisclcrin seyrini 

tirmiştir. .SEVK.El' BJL~ 

Bnlıkcsir, Maraş. Çankırı, Eliızığ, Ma
nL'ia, Mersin, Tokat, Urla, Adapazarı, 
Afyon, Akhisar, Amasya, Antalya, Ay
valık, Burdur, Bilecik,. Bolu, Çmmkkn
le, Çoruh, Denizli, ErzinC3D, G!resun. 
Gümüşhane, İsparta, Kars, Kırşehir. ~ 
Kırklareli, Kilis, Kütnhyn, Mardin. Niğ- B cada yapdan ıttzrır,r 
de, Muğla, Sinop, Siverek, Ödemiş, Or- Yıldız sporla Buca spor araıııı:ıd' ~ 
du, Siirt, Tarsus, Tekirdağ, Tire, Tur- velki gün Bucada hir maç yapılı:n1t- ' 
gutlu, Uşak, Rize, Yozgat.. ca spor kulübü sıfıra karşı bir etJ.1' 

300 HA GOO mevcutlu akşam kız sanat galip gelmiştir. ~ 
okulları da şu vilayetlerde ve şehirler- = 
de nçı.Jncaktır. ~Y...'-<-~ ~ 

İstanbul, İzmir, Ank~,v Ordu, Mu.ğ- ~ İzmir. erli ~slı 
la. Çaruıkknlc, Amasyn, Nıgde, Kırşclıır. < ~ u!Je ınden. f' 
~iresun, Çoruh. Rize, Aydın. $~ Er- ~ Yerli YC yabancı 311 doğuınlı1 ~ 
zmcan, T'ıre. Burdur, Yozgat, Tosya. De- J kcllefiyct harici erlerin 11!? 1' 
veli, Ceyhan, ~Adıyaman, Akşehir. ~ çarşamba günü snnt O da yerli ııJl1 
Bayburt, İskilip, Sö1:e, Lüleburgaz., Çor. > kcrlik şubesinde bulunmaları 
lu. Nazilli. Edrem..:ı, Merzifon. İnegöl. ~.e!_~ur. ~ / 
Ayvalık, Bandırma, Menemen, Nevşe- ~ ~ 
hir. Mustafa Kemalpaşa, Bergama, Sive- • ~OC1ı:ıcıı.::cc;coccıı:ıcıı:x:ıc:ıcıO~ 
rek. Zile.. 

nü Ü ÜZÜ VE l,.CıR 
SITISLARI 

Hususi 
Yusuf Riı9 
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Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 

,,. ............ . 

1 ·-.-...._ ________ .._._. ________ _.. _______ ._.. ________ _... __ ~ Yakın vakte gelinceye kadar makar
naya rağbet edenler çok bulunurdu. 
Uzun U7.UD. düdük makamasımn pek az 

- 26- bükülünce çıt çıt kınlıvermesi onu pi-
fy n Parise gel ilı ten peh az sonra Crıendi· şiraı}erin yağdan aldığı lezzetten do1a-. .. •ı z..~~-.üm yı yıyenler de hoşlanırlardı. Hele bol 
$jftf IJff'inCI fıOftsiil İlÔft etJneK e QW.H • yumurta knlı peynir katılarak yapılan 

darlılı yolunu tuttu.. fırında kızarmış makarna en kibar ye-
N . . ıneklerdcn sayılırdı. 

• ap0\yon daha Mısırda iken !skcnde-1 polyonu çok eyı anlamış ve Mısırdan Doğrusunu isterseniz makarnanın o 
~eden aldığı 13 ağustos tarihli bir tab- bu acele dönüşünün Fransada mühim 1 kadar büyük rağ'..>et gBrmesine hekim
~atta amiral Sidneyin Tigr gemislnin hadiselere sebep olar.ağını kestirmi~ ve ler de haylice himmet etmişlerdi. Ma
b~kaç gündenberi _Ebu kır körfezinde bunun i~~ ~?Y~; huBusi bir ziyareti lü- knrnanın glüteni çok oldu~un.dan insanı 
BUtunadığı haberını alm~. . zumlu gormuştü. • . . çok besler diye sena edilir, hatta bu 

Snıı u haber mucibince, amiral Sı~ey Napolyon, ;r'aleyrnnın. zıyaretı~ı ~a- bakımdan ekmekten daha ucuz ge]ir 
~ . t ZS.~da Ebu kır harp ~esıne ber verdikTe:ı 7:'1::1an hıç tcrc?dut g?S: diye iddia olunurdu. !sviçreli meşhur 
Uıe ~yen Osmanlı ~vvetl~rıni ~mak terme~en rrusafırı yanına gclırmelerını bir hekim hocanın makama üzerine ver
~ re Çanakkaleye gıbnlş idi. Ve Uç ay emretti . diği derslerden sonra makarna bağır
!Stı dar sonra, amiral Sidney $mit, Dimyat Napolyon da bu sabık papasın kendı- sak hastalıklarında önemli bir gıda 
~ 53 sefine ile vardı. Bu defa gelen sine. çok .iş temin edeceğini çabuk takdir hem de adeti bir deva olmuştu. O ho~ 
4U tler arasında Kavalalı ~ehmet etmıs idı. . , . canın derslerinden kuvvet alan başka 
() de vardı. Zaten Mehmed Ali gerek Taleyran Napolyona zevcesını hır An hekimler de hastnlanna makama yeme-. 
ile~ ve ~rek tngUiz lruınandanlan ~çin - Frnnsada bir ;uitesir. ~ap~ralbn~ yi tavsiye ederken onun nasıl haşlana-
~nde eyı bir mevJ? kaza~mıştı. ıspat. edPrek- terk e.memesını nce ('tti c:ığı ve 1ıa.51nndıktan sonra üzerine na-
~ ikinci scler heyeti de hezımetc uğ- ve gıdcrken de. sıl tcreynğı konulacağını ~rif edcrlcr-
d ıştı. Fakat Mcluned Ali bu harpler- - Ceneral. her ne gibi bir ihtivaç di. 

1799
fevkaWe yararlık gösterdiei için karşısında kelır.ıranız. ne gibi bir hadise Fakat yedii!imiz vcmeklerde bulun

da leşrinievveli ile 1801 martı arasın- çıkarsa çıksın, beni yardımcılarınızın ması lhım gelen vitaminfor ve môden-
l~ l(avıllaya vardığı vakit ~nlı dev- en başında bulacakc;ınız dedi. ter meselesi meydana çıktıktnn sonra 

lt.a ordusunun bir binbaşısı ldı. · * ma~ıı~nın gördiiğü rağbet haylice 
8 ~alalı 23 mart 1801 de tekrar Mı- 18 Brumer (9 tcı;rinisani 1799) da, azaldı . 
danı döndü; ~ Osmanlı ordusu kuman- vnni Mısırdan avdetinden bir ny sonra. Bir kerre, vitaminler bakımından ma
hiyesi Gazı Hüscy~ paşanın er~m har- Napo1yon kardeşini Lu.o;yen'in ..:e ('('ne-- karnımın değeri sıfıra sıfır elde gene 
idi, arasında gibi bir emvkie malik ral Lekle.rk'in ve zamanın sair nüfuzlu sıfırdır. Makama yapmak icln feda cdi

lta,~azi Hüseyin paşa ordusu, Deltada 
tb .. ';laniyede cene-rel Legrsnge'nin ku
~daki kuvvetlerle barba mee
hı hıdı. Mehmed Ali taburundan mü
da rn :miktar zayiata uğradı; fakat bura
~ da kumandanlarının nazan dikkati
~ Cclbe muvaffak oldu. Bunun için 
!tt ı>tan paşa tara!uıdan kalenin zaptına 
\>e.~tır edildi ve gece, kaleye bir baskın 
~--~ vakit, blcyl bombo~ buldu. 
~~ıılar kaleyi tahliye edip çekilmiş-
lt (Mayıs 1801). 

~ı!8eyln paşa ve Aberkrombi yerine 
d~----- ?l?Uan ceneral Hoçkinson kuman
~ Osmanlı-İngiliz kuvvetleri 
lerabire üzerine yUrllmeğe deıYnm etti
C~ ve zaten Fransızlarda Kasrelayn, 
l~tdt \?e Ravza adasını tabliye etmiş-

b!~ sırada, Kavalalı Mehmed Ali beş 
~~ ~ Arnavutlardan mUrek
dt. bir kuwete kumandan tayin edil-

~~8Polvon, Akdeniz sahfünıtC'n pµ,.;cu> 
hl ar ol n btttUn Fnın.c;:ırfrı 'h:ıritmlli..:I" 

?' ıı .. ı .... 
~llt)Q\~ıde knrşılondt. v(' 'hu va7fvpf 
Priln ~ - ta~vvur ettiği "ıl\."n. vani 
~ sa 1ılUrlımdar11l"ının ~lrn~1rıtkuna 

;;'"acaın 1 n _ ook mcmmm cttl 
atta. Sen RarnPlde karavn nvalt ba

~lh sırnda kc-ndic:ini kucaklamak için 
n halka Naoolvnn : 

!it - Bana çok yaklaşmavıntz, ben ve
lli;,l bulunan divııtrdan eelivonım. np~ 
decı~re de hastalık mikrobu aşılarım! 

ı. 

~okat halk, bir aı:?IZdan : 
teb '7ebanm ne eh'?mmiveti var? Biz 
tı..ı~dan ancak Avusturyalılardan kork
~ ;uz kadar korkanz! divı> bagırdı-

. e NapoTyonu k11cakladılar. ,,. 

~ahsiyetlerlnin ynrdımı ile Direktuvar len katı buğday tnne~incle Uç tUrlU vi
idaresini devirdi. cBcsvfülen hevetini tamindcn bolca nisbettc bulundut:111 hal
dP. bir muhalefet yilzlinden deaıttı ve de o tane}M""in unu yahut inni~i güneı;te 
Si(!es ve Roic Duko~ ile kendi<>inden veya ctiivde kurutulup makarna olun· 
mUrekkep bir konsü'Hik kurdu. 36 uiin cava kadar vitaminlerden hiç bir ŞC!'J 
ieinde meml,.kctin yenid<>n t:ınzimi ile kalmaz. Halbuki ('Smcr ekmekte, beyaz 
~~1 olduktan sonra 24 Trhncrde. frnncoH\da hile vitaminlerd"n bir kısm1 
LUksembtm? sarayında kendisini <hi- ol~un bulunur. 
rinri kom:iib ilAn etti. Madenlnine gelince, bu bakımdan da 

İşte... NaPolyonun Mısır seferi, veç- mnknma haline acmacak bir gıdadır. 
besini dei!icmnnis. NfoJofo~n ba'ka ma- Bu~d.ııy tanesinde on iki maden tam ve 
ceralara ha71rlanmakta idi. önemli nio:hctte hulundu~ haMe ma. 
Mısırda Frıınqz ordusu cPncral Kle- karna oluncn btmların iiç tanesi biis

ber'in kumaT1rlac;ında bir mtiddl"t tutun- hüLUn kavbolur. kalabilenlerin nisbeti 
du· fakat K1Pber bir Türk öldü"'TTici!e de pek ziyade düsük olur Makarnanın 
mt;vnff11~ olrlıımt zmn;ın vnzivet der,işti azohı ve şekeri cok oldul!undan in.sanı 
ve pek berbat bir safhnya ırlrdi. besler zannedilirdi. Halbuki vücur111n 

Nihovet fnoili1ler. bu sefalrt ve peri- bPSlnnrvıP~i iMn lfü.umlu olan iyot made
saru ic~inde Kalan ordmmn bakavasını ni makarnada yanvanya 1ndii!inden 
kendi ,ı:?emile~ne binrlirdiler. ve fn.,ili7 onun insanı f!C'rcekten hec;liyecel'ine 
sivnsetinin ımrin cilvelerinden biri ol- ~imdi pek de inanıl::ımnz. Celik mAdeni 
mnk üzl're hunları hnro esiri van:ıcak- buvdav t:ınesindeki nisbetin dörtte birl
lan yerde F'ransnnın bir s:ıhlPne dilk- ne ipdikten baska yanı bac;ındn mnnı?a
tülcr. Mı<;'Jr scfPT"i de hu suretle nihai ne-z ml\deninden hiç bulunmadım icin 
şekilde bitmis oldu o kadar celik bile ic;e yaramaz. burdav-

- 10 da - insana gençlik 1şığı geliren .::.... 
- MOSKOVA SEFERİ f') ) manye7vom makarnada dörtte birine 

Nanolyonun ~1foar sef Pri ilP Mnskova iner. Bizim c<>mer ekmMcte bile daha 
seferleri arasında ırect>n 11-12 sene ;,.in- büyü~k niSbettedir. Etlere dol(!lmll!k 
de pek çok m:ıcera1an ve muvı:-fiaki- ı verecek pot.asyom ma\arn8da buqdnv
yetT,.ri vn:cl•; Ru ar~dn kPndisini: taht dan var>ı1an hemen her şeydckinqen a·z
evladına mtiknl şartıyle Fronsa ımpa- dır. Kana 1Uzumlu sodyom J?Üliinç nis
ratoru ili\n e-tmi~ ve k11rdu~u imnara- bette. vilcuclun onlıırdan istifadesi dP 
torluk müesseı::<> ini sağlam esaslara is- ancak o nisbette olur. 'Bu bak1mdan 
tinM E>ftirmiş idi. mPkıımadan nqha az faydalı ancak ke
Vakıa. Nanolvon mutlak varisi lr..i pek bu1ımur. Fn-:Cat onun da vitaminleri 

bir hükfünranlık elde ettikten sonra. J?Dyet cok. mAdPnleri de bir tanesind~ 
snhst e'llle11erine fazla k:mılmıs ve h:ı_l- bac:ka tamam olnıı~uncfan makama ke
kın presti.iini hvbedecek kanunsuzluk· [p<>'kl" bile boy ölçüşemez. 
lar ve is1ındatlar yacmıştır Maknrnanın yüzünü ~lcHirecek yal-

Falc:at, Fransavı bütün Avruoava ha- nız küklirt madeni vardır Bununla cil
kim bir ~ara biivük muvaffakivr>tlor ve de J,!Ü7.ellik verir Ancak icerisi sağlıı1T' 
?:aferler has~iyle Fransızların Jc:>lbinde o1mıvrın !!ilzcl cilt ne ise yarar pek de 
büyiilı:: bir yer tutmağa muvaffak ol- iyi hilinmez. 
mustu. Vücudumuzun sulu maddelerinde ek-

Biz, bu hü\Asada Napolyonun bu za- şilik ve alkalenlik muvazPnesinde S?lil
manlara ait maceralarım ya1.amıyaca· ten ckıneiflnin foyası meydana cıkbktan 
ğız. sonra maknmanın piyasası büsbütün 

~lise geldiği vakit. Naoolyon zeıv
~ ln n~dine gitti: Napolyooun zev
hıt' JoZeftn 1'fonr ~feri P.!mastnda da 
lt. ~Uru skandallardan geri kalmamış-

h 8J)Olyon bu çirk!n m:.-.reralann he- (•) Rwr scff"ri 1ıa1&ında1..·i mnlıımatm 
~tıı görmek niyeUnde idi. kısmıa:amı Ncınolı,onun Uuımız sı-

düsmüc:tür. Burada yazdıklnnmdan bel
ki hatınnızda kalmıştır: Yediiürniz bü
liin gırla maddeleri arasında vücuda en 
!azla ekşilik vnccek gliitcn olduğu için. 
vaktivle bol $!1üteni olmasından dolayı 
yiyrnleri memnun eden makarnanın vü
cuda vereceği ekc:i1ik hemen hemMl sı
f. ır etinin v~ce{1 nisbette olur. Halbu
ki ekmekten eelecek eksilik onun an
cak yanSt kndar olur. Bu bakımdan bi
z.im pirine nilavı bile mnknmanın ya
nında hrıfif kalır. Maknnıamn iksililC ve 
alkn1Pn1ik muvazenesine vereceği znra
n h11bubatın hic biri veremez. 

t:"'l.n u Strada malıut T31eyran Nanolyonu Talarındn R"S1 ada -"btıltınmuş ve ha,.1Jı 
~ de z.iyaret etti. Malum olduğu üze- lıizzat flÖ'l"miİ!ı olan t,,,.;li-: ccne'l"tl'• .C\ir 
~ıtı'l'aleYnm diplomatlar araslnda he-r Rol11•r Vil!-on'un 1860 da nem-cdilmi§ 
lııJ an için en z~ki bir diplomat mevki- tngilizce hatıralanndnn al•nnw~tır 

~~~a::::Q~~aT~~:~== 
<s bin liralık ikra-
rtıi ve iz.mire cıktı 

~~~*'~ARAFI 1 tNct SADİFEDE -
ıtıı~.hilctlere ikişer bin lira isabet et-

~· 
~er lira kazanan numaralar şun-
ll : 7.192 - 2.001 

~ŞER YÜZ URA KAZANANLAR 
'\m_ 6138 - 1118 - 7945 
"\JZER LiRA KAZANANLAR 

e: 918 - 740 

Finler har1'e devam 
edecekler 

Demek ki makarna, azotu ve şekCT 
olacak maddeleri çok olmakla beraber. 
vitaminsizliğinden ve madenlerinin ek
şikliğinden. bulunanlnrm da azJıiiından 
dolayı yalancı bir gıdadır. G. A. 

.,·················--··················· : rft' .A Jf' A. pil nvn c:u : 
E R u G o N K Ü-P R o G R A M : '••······· --- - ········· 

a 
üztml 

810 ttzüm Tarım 35 
279 jiro ve şü. 42 
264 Akseki ban. 35 
219 Barki Amado 35 
194 P. Paci 35 
175 Millet Pazarı 34 50 
186 Vitel 36 
165 M .. İzmir o. 43 
154 Artur Lafont 39 
151 Manisa B. B. 41 50 
143 P. Klark 32 50 
133 Ş. Remzi 35 
109 Hasan Çolak. 40 
95 Ahmet Erru •3 
93 İnan şirketi 45 50 
86 M. ve Ali Hnrda. 37 75 
65 s. Erkin 36 
63 Re~t Leblebici •5 
61 Anadolu inkişaf 39 
61 i· Kohen 44 
S4 t Şinasi 40 50 
52 Muiz Naon 39 
35 A. R. ÜzUmcU 33 
34 M. Beşikçi 36 50 
25 Albayrak 48 
22 S. Cclardin 47 50 
18 $. Bencuya 38 50 

4 A. Kadronil 31 50 
3748 YekOn 

29529 Eski yekCın 
33277 Umuml yek11n 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 
1310 Şerif Remzi 

799 B. S. Alazraki 
527 Ftimige 
225 Öztürk 
97 Haydnr Dündar 
88 M. İzmirli oğlu 
78 Albayrnk 
73 İzzi ve Ali Fesçi 
71 A. R. Barki 
69 Tarım 
49 R. j. Franko 
36 M. H. Nazlı 

3422 Yekfuı 
10930 Eski yekfuı 
14352 Umumt yekQn 

ZAllİBE 
10 Ton Susam 

13 
12 
12 50 
16 50 
16 
12 
14 50 
17 50 
16 
19 
11 
ıs 

47 
45 50 
55 
51 
47 50 
42 
43 
49 
45 
47 50 
43 
48 
43 
44 
49 
46 50 
38 
47 50 
41 
50 
43 
42 
48 
48 
51 
49 
46 
37 

34 
37 
41 50 
46 50 

26 
23 
25 
23 
20 
12 50 
23 
17 50 
17 
25 
l'T 
15 

39 

Ağız ve boğaz iltihnp!an rida diş su
yunun gargaraslyle şifa bulur. Salgın 
hastalıklarda gargara yapılması tavsiye 
olunur. 

ftiJıL~ 

1 
DOCUM VE KADIN HASTALIK· 

LAIU MÜTEHASSISI 
Her ~n öğleden sonra Snle~oğlu 

Ssokak. Ahenk matbaası yanında 23 
~ No.lı muayenehanesinde hasta kabul 
~eder .. TELEFON: 3990 
~ EV: GUzelyah İnönü caddesi 117' 

i:.o=cocc~~caac=rJC 

Kutlulı fJlçJd, Dllıiş 
yurda taJelJe lıaydı 

IHl$1andı.. 
Senelerden beri lzmirde yüzlerce 

talebe ,etiştirea kıymetll sanatkAr· 
lanmızdan Makbule Kadri Kutluk 
mües~ini Karantina Çocuk par· 
la karşısında 136 uıcı sokak t nu
maralı eve Dakletmiştir. 

Yurdcla biçki. dikiş, çiçek ve saire 
8 her türlil sanat incelenerek gösteri
S liyor ve iki senede maarif mtldiir· 

ötrcniliyor_ 1 - 10 (2031) 

tal r e ve 
ME r 1L i A llLl OR ... 

1tnlyan erkek ve Ayyıldız kız nehari v~ leyli mektepleri 22 EylUl tarihin
de açılıyor. tlk, lisan dersleri ve kadın işleri. Kayıtlar her gUn saat 9 dan 
12 ye ve 17 den 19 za kadar kabul edilir. 14 - 15 - 16 (2018) 

Darülaceze müeaaeaesi için defaten teslim edilmek şartiyle alınacak 8000 
kilo sade yai 900 kilo tereyağ ve 2500 kilo beyaz peynir kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 16695 lira ve ilk temi
natı 1252 lira 13 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kalemin
de görülebilir. ihale 23/9/94 f salı günü sant l 5 te daimi encümende yapı
lacakbr. Taliplerin ilk teminat makbuz vcyıı mektuplan 94 t y&luıa ait tica
ret odası vesikaları ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer '\'esaik ile 2490 no
maralı kanunun tarifab çevresinde hazırlnyacaklan taklif mektuplannı ihale 
günü saat 14 de kadar daimi encümene venneleri ISzımdır. 

8 12 16 20 3671 (1966) 

lstanlJul Belediyesin den : 
Atntürk bulvamı1n Şehzade bapndan itib ren S 66 metrelik kısmının top. 

nık seviyesi makad m ıöse ve granit bordür inı ah knpalı zarf muliyle ek
ıiltmeye k.onulmuftUr. Keşif bedeli 79487 lira 42 k.u~ ve ilk teminatı 
5224 lira 71 kuTil§tur. Mukavele, eksiltme bayındırlık. i§leri genel hUIUa:I 
ve fenni prtnamelerl, proje keşif hülllsaaiyle buna müteferri diğer evrak 397 
lcul'Uf mukabilinde belediye fen İ§leri müdürlüğünden verilecektir. tbJ• 
2/ 10/941 pel"§Cmhe günü saat l 5 de daimi encümende yapılacaktu. Talip. 
lerln ilk teminat makbuz veya mektupları. ihale tarihinden sekiz gün cYTel 
belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet. 941 yı
lına ait ticaret odası vesikalan imzalı şartname ve kanunen ibrazı lwm ge
len diğer vesaik ile 2490 No. ul k nanun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daim? encümene vermeleri 
lazımdır. 16, 20, 24, 29 379.3 (2028) 

istanfJaJ Belediye5lnden: 
Belediyece i.stimliı.k edilen Mısır ç.ılqısında yaptmlacak. tamirat k:apa)s 

zarf usullyle eksiltmeye konulmu§tur. Keşif bed~ 259.788 lira ve ilk temJ,. 
nab 141 41 lira 5 2 kuruştur. Mukavele eksiltme bayındırlık leri genel ~ 
ıusi ve fenni p.rtnarneleri proje kqif hüliansiyle buna müteferri diğer CYndı: 
12 lira. 99 kuruı mukabilinde belediye fen işleri mildürlüğünden vorilccelr,. 
tir. thale 2/ 10/941 Pcrıemhe günü saat 1 S de daimi cnciimcnde yapılacü
tır. Taliplerin il.it teminat makbuz veya mektuplan ih.ııle tuihinden 8 ııü:a 
evvel belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alncakJan fenni ehliyet. 
941 yılına ait ticaret odası vesikaları imzalı şartname ve kanun.en ibran ıa.. 
zım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanun tarüatı çevresinde hazırbya
caklan teklif mek.tuplannı ihale günü saat l 4 de kadar daimi cneümen.e TCJ'-

meleri 18zımdır. 16, 20, 24, 29 3795 (2029) 

C:cunaltı 2'azlası Müdtif'Wğünden : 
TU2lamız ihtiyacı için 129 metre mikabı muhtelif ebatta lcwlağaç kcresto

ai pazarlıkla aatm alınacaktır. Metre mikiibırun muhammen bedeli 45 lira 
muvakkat teminatı 436 liradır. Ebat listesi her gün müdürlüğümüzde ve lz
mlr bq müdürlüğünde görülebilir. isteklilerin 1/10/941 Çarşamba günfi 
saat f 4 te müdürlüğümüzde toplanacak komisyonda hazır bulunmalan. 

16 25 30 3804 (2027) 

lzmir Ceza ve te ıı f e i miidürol ··fi · den : 
lzmir ceza ve tevkif evinin 16/9/941 gününden 31/5/942 sonuna kadar 

6 aylık tahminen ( 106000) kilo elemek ihtiyacı için talip zuhur etmemesine 
binaen bu defa pazarlıkla. münakasaya ç karılmıştır. 

Şehirde çıkan tek tip ( 106000) kilo ekmeğin tahmin bedeli 14226 lira 
26 kuruş ve muvakkat teminatı 1067 lira olup ihalesi fzmir ceza ve tevkif 
evinde 6/10/941 Pazartesi günü saat on beştedir. 

Taliplerin diğer §erniti. öğrenmek istedikleri takdirde ceza ve tevkif eri 
müdürlüb-iine mümcaatlan film olunur. 16, 20, 24, 29 3609 (2026) 

C
0

ME ro İATl.E.Ri KKINDA ... 
tzmıı. mıntalıası ilıtıs at Hildiirıtlğtjnden : 
fkWııt vckfıletinin çimento fiatlcri hakkındaki 26/6/94 l tarihli illmna 

ve İzmir belediye encümeninin çimento nakliye vcsair maMaflan hallında 
en son verdiği 3 /9 /941 t rihU ve t 99 2 numaralı branna .:öre memlek..et 
mamulAtl olan çimentolann lzmirde maiaza veya depoda•veyahut nhtunda 
teslim satış Bati )d\r dahil olduğu halde. 
Mağaza Te Dökme 
depoda tCsl.tm yani torbaaız 

Normal portlan 
çimentosu 

Rılıtıında tealim 

Normal portlant 
çimentosu 

L K. 

25. 79 

24. 32 

Torba içinde 
yani torbadyle 

L K. 

28. 91 

27. 44 dir. 

Mütterl teabft olunan fiatlerden ba§)ca muraf '9'CS&ire namı ile satıcıya para 
vermekle mükellef değildir. 3806 (202'4) 

Ucuz kömür l
lüğünUn tnsdlkiyle diploma veritir
Fll7.la malumat yurt müdürlüğünden 

ııc=======~==cc. Karşıyaltada halka ucuz Alaşehlrin 

~ ~Acaaacace:ıacccı::ıacı::ıca Dereköy kömUril çuval ile 6,5 kuruşdan 
MoröR SATIH 15 gün dcponu? ~liyesinden dolayı 

MO'ZAYEDE tLE SATIIŞ 

111Ey1oı/941 Çarşamba g0nn sm 
10 da müzayede bedestanında salon. )'&o 

mek odası, mutbak takımlan büfe ev q
yası vesaire bilnıUzayed.e satılacaktır. 

Taliplerin mt'ZkQr gün ve saatte mil
znycde yerinde hazır bulunmnlan ilin meşe odunu kesilmı.ş sobalık 100 paradan 

ALIHACAKTIR kilosu muhterem müşterilerime bu fır-
Lltcr veya Piter markalı beş veya sab kaçırmamalanm ilan ederim. 

tın almak istiyoruz. SALtM SON ve RIZA 
Satmak istiyenlerin B. Mehmet Ali 1-3 (2032) 

Cmar adresiyle İzmir posto kutusu 
No. 106 ya müracaatleri rica olunur. tZMlR BELEDlYEStNDEN : 

R 1 - 3 (2019) 1 - Zabıta amir ve memurlanna kış-
~~ lık elbise yaptınlmak üzere nümunesine 

göre 267 metre lacivert kazmir salın alı
Qs ması, yau işleri müdUrlUğündelti şartna-

Birinci sınıf müteha5St5 Doktor mesi vcçhile açık eksiltmeye konulmu~-
Dernlr Ali Kamçıoğla tur. Muhammen bedeli (1802) lira 25 ku-

Cilt ve Tenasül hastalıklan ve ruş rnuvnkkat teminatı 135 lira 20 kuruş--

olunur. 15, 16 3799 (2023) 

ZAYl 

İzmir 2 nci Erkek Lisesi 939 - 940 .,.. 
nesinde 4 F. sınıfından almış olduğum 
tasdiknameyi zayi ettim yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ahmet Yengi 
İT.mir 826 sokak No. 90 

3807 ( 2025) 

Lt.tşım LİRA KAZANANLAR ... 
634 - 065 - 603 

~ AMORTİLER 

- BASTARAFl 1 tNCf SAHİFEDE -
ren kabul ettirilen fodakarlıklnrı tamir 
ve istikbali temin için dövüsüyoruz. Al
manya BoJşevizme karşı savaş açınca 
Finlandiya için bu mücadelede yer al
maktan başka yapacak bir şey kalma
mıştı. Sovyctlcr birliği sulhsever oldu
f,tunu ispat etseydi. hudutlannm öte ta
rafındaki topraklara göz dilonescydi, 
Almanya kendisine taarruz ctmiyecekti. 
Kıtalanmız eski hudutlnnn ilerisinde 
çok fntla ilcrlcmistir. İki aydn. Sovyet 
ordusunun bizden üç nyda nldı~tından 
faz.la arazi kazandık. Ecnebi ~azcteler 
nf,tır zaviata ui'?radığtmı.zı ve Fin mille
tin!n harpten b1kbğrnı iddia eden şayi
alar n~srccliyorlar. Bundan maksat Fin 
mi1letini ayrırtmaktır. Finlandiyanm te
şebbüs{} ·le hiç bir sulh mil7..akeresine 
girisilmcmistir. Sovyet Rusyanın bu 
harbi kaybedcce-,ğ7ne ve Almanya tara· 
fındnn mağJOp edileceğine şüphe yok
tur. Finlandiyıının harbi bir müdafaa 
harbidir .. • 

ELEKTRİK TEI>A vtumt tur. Taliplerin teminatı tş Bankasına ya-
7.30 Program ve memleket saat nyarı. Birinci Beyler Sokafrt No. 55_ İzmit tırarak makbuz.lariylc ihale tarihi olan 
7.33 Mü:r..ik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 f~lhamra Sineması nrl-.asnda sabah· 1.10 çarşamba günil sant 16 da encümene 

işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç!U
le açık eksiltmeye konuhnu.ştur. Muham
men bedeli 1188 lira muvakkat teminatı 
89 Hra 10 kuruştur. Taliplerin teminatı 
İş bankasına yatırarak makbuzlııriyle 
ihnle tarihi olnn 1/10/941 Çarşamba 
günü saat 16 da enci.imene müracaatll.\J'.L 

l tl iki rakamı 82 ile nihayetlenen bi
~~ re onar ve son rakam lan 2 ve '1 ile 
~o ~etlenen biletlere de üçer lira 

bttl .isabet etmişUr. 
~Sl\ ~ltDEKİ TALİLIL:ER 

~<ln hı~ liralık büyük ikramiyeyi ka
Qod bilet ile on bin lira kazanan bilct-
111\~ birinin İzmirde sablmış olduğu 

rnıstır. 

Rus ya "a yardım • 11 , 
tt~!AUAFI J fNCt SAHİFEDE • 
~ '-"':t:AYA iNGfı.tz YARDll\U 

l't!~1.ndra, 15 (A.A) - Roytcrin ttıyya
\oq ~ muhabiri bildiriyor : İngiliz ha
~d<ı VVetleri Rus seferinin kat'i safha
tıı.ı.na ~Usya hava kuvvetlerinin yardı· 
~ı ..... gıtınişlerdir. 

AI.l\IAN - FİN TiCARETi 
Helsinki, 15 ( A.A) - Tanerln riya

seti altında bir Fin ticaret heyeti Berlin 
ve Viyanaya gitmek üzere bir kaç gün 
sonra A1manyaya hareket edecektir. 
Tanner Alman iktısat nazın Funkla gö
rüşecektir. 

tayyareleridir. 
Ru.synya doğrudan doğruya yardım 

bnşlamısbr ve bu yardım hayatı bir 
ehemmiyeti haizdir. 

Müzik pl. 8.30 - 8.45 Evin saati 12.30 trın akşama kadıır hnstalanru kııbul müracaatları. 
Program ve memleket saat nyan, 12.33 eder_ - Kumaşı Belediye tarafından ve,ıil-
Müzik : Ti.irkce plaklar 12.45 Ajans ha- TELEFON : 3479 (469) mek üze.re zabıta ~mir ve memurlarına 

16 20 24 29 3826 (2030) ber]eri 13.00 MUzik : Türkce plaklar ... C\._'ıillllm_m:ı ____ ·--;mm.a-•'1111" 99 takım kışlık elbise ya.ptınlması yazı 
13.30 - 14.00 Müzik pl 18.00 Program ve ---- ------------------
memleket saat ayarı, 18.03 MüZ:k: Rad-
yo salon orkestrası 19.00 Müzik : Fasıl 
snzı 19.30 Memleket saat aynn ve ajans 
haberleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 
Mfü.ik : Yerli filimlerden şarkılar 20.15 
Radyo gazetesi 20.45 Müzik pl. 21.00 Zi-
raat takvimi ve toprak m:ıhsullcri bor
sası 21.10 Müzik : Oda müziği 21.30 Ko
nuşma (100 sene öncel nasıl yaşıyor

duk..) 21.45 Miizik : J{]!\slk türk milzi· 
ği programı.. 22.30 Memleket saat ayan 
ajans haberleri, borsalar fiatleri 22.45 
Müzik pl. 22.55 - 23.00 Yannki program 
ve kapanış .• 

YENi NESRIYAT 
••••••••••••• 
SiNEMA MECMVASI 

iz mirin Altın Kolonyası 

Al!ın Ruya 

ZEVK, SANAT, BEDAYİ 

KEMAL K. AKTAŞ 

Hilil Eczanesi 
~ı~'llln askeri başkumandanlığının 
~t'l ~·hedefi loş mevsim!nden evvel 
~ b ır neUceye varmaktır. B. Cörçi· 
~~Usynya gönderildiğini bildirdiği 
~ Ce tayYarenin bir kısmı Rus ~p
~~ \'arınışlardır. Rus ccph~nde ba-

~cn tayyareler milnhnsırnn av 

ins;liz hava kuvvetlerinin yardımdaki 
sürntlcri Sovyctlerin mukm•cmetlnde 
baslıca Amil olacaktır. 

Tüdtlyenin en gi.lzel Sinema ve moda 
mecmuası intisar etmistir. 



Artık Rusya a 
devamlı bir e 

he kurulmuş 
bul n ·yor 

lranın idaresinde in
kılap mı olacak? 

.. 

Rusl !"!ti uJga~Ea~ırı 
miina~ebetıeri lıesn~eh 
i'i~ediT:der-i anlaşılıyor •• 
.Jaf)onların mihver en 
uzalılaştığ.ı görülül)Ctl" 
Radyo gazetesine göre hafta başındcl 

günün siyasi meseleleri şunlardır : 
Rus - Alman harbi dün 12 inci haf ta

sını bitinniş ve 13 üncü haftasına gir· 
miştir. 

Bu harekat hasebiyle tarihi bir hadi
se akla geliyor : 

N.ıpolyon Bonapart 1812 de Rusyanın 
istilfısma teşebbüs ederek, Almanya 
gibi 22 haziranda harbe başlamış ve doğ. 
ru Moskova Uzerine yürümüş, 15 eylül
de Moskovaya girmeğe muvaffak olmuş
hır. 129 sene sonra, askeri terakkiyat 
bakımından vaziyetleri mukayeseye :im
kfuı olmamakla beraber. Almanlar hUlfı 
Leningradın önünde dövüşmektcdirler .. 
Bu cephede yeni bir inkişaf kaydedil
memekle beraber Almanların cenupta 
Dinyeper nehrini bir nokta\ia geçtikleri 
bildirilmektedir. Bununla beraber, her 
ild tnraf ta vaziyeti kendi bakımından 
ümitli görmektedirler. ' 

İngilizlerla Ruslar artık şarkta de
vamlı bir cephe kurulduğunu söyliyor
lar. Lcningrnd alınır veya nlınmaz, Din
yeper geçilir veya geçilmez, faknt Al
manlar kışı bu cephede geçircceklcr, ilk 
baharda yeni ve kendileri için daha 
müsktil şartlarla knrşılaşacnklardır. İş· 
te İngilizlerin filai bu.. Bu sebepledir 
ki Almanlar kıştan evvel bir netice al
mak mecburiyetini hissetmekte ve bu
nun için de Bulgar, Macar, Fin ve Ru
menleri Rusya harekrıtınn daha geniş 
mikyasta işürak ettirmeğe çalışmakta
dırlar. Fakat ne olursa olsun bu kış ne
tice alınmıyacaktır. 

Almanlara göre de va7.iyet kendileri
ne müsaittir. Odesa, Lcningr:ıd ve Kiyef 
sanlmış. Rus orduları ağır darbelere 
'Uğramıştır ve harp kışın da devam etse 
bile, Almanlar neticede muvaffak ola
caklardır. 
iNGİUZLERIN YARDIMI 
Londra radyosuna göre ilk İngiliz ha

va yardım kuvvetleri Rusyaya varmış
tır. Yüzlerce tayyareden mürekkep olan 
İngiliz hava yaı:dun kuvvetleri Rusya 
cephesine varmış ve vazife almıştır. İn
gilizler, ağır bir fedakarlık olmakla be
raber, bu tayyareleri kendi kuvvetle· 
rinden ayırmışlardır. ÇilnkU şark cep
hesinde askeri harekatta istikrar peyda 
olduktan sonra, Almanlar tekrar 1ngi· 
liz adalariyle meşgul olacaklardır.. Al· 
manhm garp yerine şark cephesinde 
meşgul etmek ise İngilizler iç.in daha 
mUsaittir. 
İRANDA VAZİYET 
Rusyaya İran yolundan da yardım gi

decektir. Fakat lranda Asayiş bozuk gö
rünmektedir. Bulgar ve Macarlara gö
re, İranda Ani bir isyan çıkmış ve dört 
eyalet tamamiyle asilerin eline düşmilş
tür. İngiliz kaynakları bu mal\ımatı ne 
doğrulamakta ve ne de yalanlamakta
dır. 

İngiliz kaynaklnrmdan verilen diğer 
bir habere göre, İran idaresinde bir in
lulap beklenmektedir. 

Ban mebuslar daha başka bir idare 
kurulması için teşebbüse g~mişler ve 
bu maksat ile Şnhinşahı uynret eyle
mişlerdir. Fakat bu teşebbüsten ne ne
tice çıktlğı henüz belli değildir. 

Alman, İtalyan, Rumen ve Bulgar 
elçilerinin İrandan ayrılmak üzere ol
duğu malumdur. Almanyanın bunu si
yasi münasebetlerin inkıtaı şeklinde te
lakki ederek franın B<>rlindeki elçisini 
geri gönderip göndcrmiyecef.<i. henü~ 
meçhuldür. Belki de A~anya ~randaki 
vaziyetin inkişafını beklıyeceker. 

SOVYETLER VE BUi.GARLAR 
Bulgarlar Rusyanın notasına henüz 

cevap vennemişlerdir. Bir taraftan Bul
garistanda Alınan tahşidatından bahse
dilirken Buh~arlar da Rusyanın Bulga
ristandaki l~hrikrıtından şikayet etmek· 
tedirler. Bul~ar matbuatının Rusya 
nlevh:nd<>kı neşriyatı şiddetlenmiştir. 
Bazı delillere göre Rusvn Bulgaris· 

tanla sivasi münascbatinı kesmek arzu 
sundadır ve son nota ile de buna bir vc
~ile hnzırlamıc;tır. 

Ruslann Bul~aristanla miinasebet· 
kesırn:k i tcmclcrinin bir sebebi, Mosko
vadn Bulg. r sefiri bulunmaSlm mah
zurlu g(irıneleridir. 

AMFqlKA - JAPONYA 
Amer ka ile:' Japonya arasındakı mü 

znkerell'" kalın bir esrar perdesi altın 
dadır Her iki taraf. mü7.al.erelerin de 
vamını ta dık ediyorlar, fakat bu görü-= 
meler hakkında hiç bir ınalUmat veril 
memcktuhr. Ynlnız Japonlnr daha nik 
bin görtir U'ı'orl.ır. Hatt5 bir aralık mü
znkercfor·n mü bet netice vcrdığ: habe
rini \·eı ıni ler. fakat Amerika bu habcrı 
hcmt>n t<: k.-ip dıni!':tir. 

}apo!l\, da mihH•re kar ı bir dd;i•{l
lik gririilı ı ktı::rlır. Bu, Ruzvel~=n :m:f· 
kunun ak iilaınrlındcn !':czilmi ·tir Ruı 
velt Amerikan donanmasına •Ak • cm 
ri vermek suretiyle fiili harekete gcçlı 
ği halde. bu karar Japonyada hcklcne:
hf'W'<'am uvandım1amıstır Jt-ponyanın 

uslarıı:11 cen -
taki ~ az!}1et• 
fena 2ibi ~··-

•e G• r nuvor 
J' 

--<>-

ek eeeeı~e!i n h: "sse. e .. 
e ~ !ti. olmamız ih i· 

m~··,~ .ıen b~mo!umJul}@r 
Ra<l~ o r,a:Letesine göre Almunl: r, Le

ningrad müdafaasının yarıldığını ve el
liye yakın miistahkem mevkiin zaptc
dildiğ!ni, harekatın bir çok güçlüklere 
rağmen şehre do :rru ilerlemekte oldu
ğunu söyliyorlnr. Fakat bugünl"rdc Lc
ningradın sukut edeceğine dair her han
gi bir i~arctte bulunmıyorlar. 

Harekfit hakkında knt'i ma.Iümata sa
hip bulunmamakla beraber, şehrin mü
dafoa<-ının mükemmel smettc hazırlan· 
mış olması. çok mikdarda ZJrhlı kıtaJa
rın bu cepheye sevkedılınlş bulunması
nı, Sovyet donnnme.c:m•n <-chrin denize 
yakın kısımlarını müdafaa etmesi, Al
manların Ustün kuvvetlerle taarruzları
na rağmen Leningradm u~un müddet 
müdafaa edileceği kanaatini 'bizde de 
kuwetlendirmektcdir. 

MERKI~Z CEPHESiNDE 

Merkez cephesine gelince : SDlolensk 
bölgesindeki harekat hakkmda hemcıı 
hemen hiç malOmat alınmamıştır. 
Sovy~t mukabil taarruzlarının dur

durulduğu anlaşılıyor. Eğer taarruzlar
da mühim bir inldşaf kaydc<lilıniş olsay
dı, elde edilen muvnffakıveUerin şimdi
ye k::ıdnr ilünı ltizım gelirdi. 
Almanların Dinycper nehrini asarak 

nehrin sark kıyısında mühim bir köprü 
başı teskil eden Kremencu~ mcvk!ini 
elde etmeğe muvaffak olduklan ~örül
mektedir. Bu vaziyet, Kivcfteki Sovyet 
kıtalarının müşkl\1 bir duruma wrmek 
üzere oldui:'llna ic;aret r>ddolunnbilir. Al
manlar bu köprü başından 50 - 60 kilo
metre daha ilerlemeğe muvaffak olur 
Jarsa, Harkoftan Kiyefe giden en mü
him demiryolunu kesmiş olacaklardır .. 
Bir kaç gün evvel de Moskova - Kiyef 
dcmiryolunun kc•;ilmiş oldu~u hakkın
daki haber düc;ünüliirsc. Kiyefin bütün 
irtibatlarının kesilmis olaca~ı aşikardır. 
Krcmençuğdaki bu köprü basında faz

Jn kuvvetleri yoksn. Rusların Kiycfteki 
kuvvetlerinin de Harkofa cck!lmeSJ 
icap edecektir. Aksi takdirde Minskteki 
gibi bu kuvvetler de miişkül vnziye~ 
düscceklerdir. 

Almanlar tarafından elde cdildi~i bil
dirilen köprli bası hadisesi. büyük bir 
taarruzun hazırlandıi!ını ~östermekte
dir. Btr kaç giin evve1ki Alman teblif!
lerinin bUvUk muvaffakıyetler hazır
lahdığı hakkındaki haberi de bunu teyit 
etmektedir. 

Londra radyosu, Almanların Dinye
oer nehri mansabında k!ıin Dinyeper 
Rostofun 150 kilomctrf' ccnub batısın
dan nehri ı?e(."tiklerini bildirmiştir. 

Önümüzdeki giinlerdc cok enteresan 
hfldiselere şahit olmamız ihtimal içinde
dir. 

--- --
Norvect e ra dyo 

k ullanmak 
yasak! •• 

Radvolar ltnldırılma
dan lıraı bir ıı.-tabede 

bulundu-
Londrn, 15 (A.A) - Norveç kralı 

Hakon Norveçte radyoların Alman ma
kamat.i. tarafından toplanmasından bh· 
giln evvel Norveç milletine bir h!tabecle 
bulunmuştur. Hnkon elemiştir ki : 

• - Sükunet ve vakarla hareketinizi 
dilerim. Kurtuluş günli belki ümit et
tiğinizden daha yakmdır. O güne kadar 
Alla haısmarladık .. 

Almanlar hakikatin sesinden kork
tukları için Norvl'c:te radyo dinlenmesi
ni menetınişlerdir. Son gtinl~rde maruz 
kaldığınız vahşiyane taarruz hareketi 
kalbimizi teessür ve elemle doldurmuş
tur. Gec:en çarsnmba günii Osloda atı
lan kurşunlar dünyanın kalbini de mii
teessir etmist:r .. Her t.'lrnftan sempati 
mesajları aldık .. • 

-----
RO YA A 
Sabotaj . Gkm!!$ .. 
Bükreş, 15 (A.A) - Başvekil muavi

ni Mihael Antonesko şunları söylemiş
tir: 

a - Son üç oyda Romanyada hiç bir 
abotaj hareketi olmamıştır. Dcmiryol

lan Uzcrinde 22 bin tren işlemiş ve bun
lardan hiç birine karşı sabotaj yapılma
mışbr.• 

Amerikan - İngiliz - Rus tc-mnüdü kar
-usmda m=hverle ınünac;ebctlerini ycni
dC'n tetkik etti~i nnla~lıvor. Mihvere il
tihak. JaPQnvaya bckle~iği neticeyi veı -
memis ,.c Amerika ile In~iltercnin mü
nn.c;cbetlE.'rini daha sıkı b"r şekle sok
mak gibi mnkus netice vt'rmistir. 

5 l\IİLY AR DOLAR DAHA 

Amerika, Demokrasilere yardım ve 
iare kanunu mucibince yeniden beş mil
\'ar dolarlık bir tahsisat kabul etmiştir .. 

A~lmanları te
dip ku veti 2ön

dermesinden 
kork 1 yor 
---

8 R DEm.RYOlU KESILOİ. 
znGRE p POST AH NESİNE 

80~1BA ATILDI 
----

Londm, l 5 (AA) - Alınan haber-
lere göre Sırp vatanperverlerinin faali
yeti artmaktudır. Bu cümleden olorak 
Saraybosmı ile Sırp hududu '\'e Mustar
la Adriyntık arasındaki dcmiryolu ke
silmiş, Zağrep postahımesinde bir bom
ba patlamış ve binanın hüyük bir kıs
mı harıı.p olmuıı. bir çok kimseler yara
lanmıştır. Bombayı ntnnlnr bu]unama
mı~tır, Belgrat radyosunun vcrdi~i di
ğer bir habere naznran da başvckıl Ge
neral Nidinç bir nutuk söyledi ve halk 
tarafından vazife yapıyorum diye işle
nen cinayetlerin dahili harbi intaç ede
ceğini ve memlekete tewye kuvvetleri 
gönderilmesini icap ettireceğini, bu gibi 
tedbirlere meydan verilmemesi lazım 
geldiğini anlatmış ve hilafına hareketin 
ölümle cezalandınlacağlnı ilave etmi§
tir. 

-------
Atlantik harbinde 

zafer kiınin? 

Finler 
mes'uliyetin • 
Sovyetlere 
yükleyorlar 

Finler mam • Beyaz lıi· 
tep a MDOpten evvellıi 
hfd-~elerü an tı]Je!'lar 

Helsinki, 15 (A.A) - Finlandiyanın 
Vaşington elçisi Prekop Rus - Fin mü
nasebetleri hakkında bir mnvi - beyaz 
kitap ne~retmiştir. Bu kitapta iki mem
leket arasındaki münasebetlerin harbe 
tekaddüm eden J 5 aylık safhası vesi-
kalnrln tebarüz ettirilmektedir. Mavi 
Beyaz kitap Sovyetlerin Finlandiya is
tiklulini y~kmnk için yaptıkları le~eb-

büslerden bahsetmekte ve Rus - Alman 
harbinden evvel tahriksiz olarak Fin
landiyaya hücum ettiklerini bildirmek
tC'dir. 

Prekop Rusların Finlandiya ile yap
bklan gizli bir anlaşma mucibince Fin
landiya arazisinden asker geçirmek için 
elde ettikleri silahın Alman kıtalarının 

Finlandiyadan geçmesine müsaade edil
mesini istllzam ettiğini bildirmiştir. 
-Mavi - Beyaz kitap Rus tayynreleri

nin Finlandiya hudutlarını 1 09 defa ih
lal ettiklerini kaydetmektedir. 

-------
Son Alman ve logi· 

liz hava akınları 

üç aydır AtlımıHı harbi· Alman hücumları nisbe· 
n! ings!tere hazanı,_,or.. ten hafif • Alıdeniz ve 

Amer8ha • Ja11onya Afrilıada inqHiz hav a 
mü:ı:a.~ereler!. ftıaJiyeti •• 

Auckln~~· 15 (AA). - Yenı ~ela?- Londra, 15 (A.A) - Hava nezareti-
da ba~vekılı Frey;e lngıltere ve ~ırle~ık nin tebliği : Diin gece bir düşman tay
~merıkaya . ynpugı s_eyahnttcn. ~om!1uş- yaresi İngiltercnin şimali şark! mınta-
tur. Başvekıl g~zetecılere dem.ış!1r kı: kasında bir şehir Uzcrine bombalar at-

< - Atlantık muhar besını kazan- B h b' 'kd · 
k O d b . k mıştır. azı asar ve ır mı ar ınsan 

ma tayız. ç ay an en azanıyoruz. . tı dır 

R 1 ı P •f'k · · h kk d zayıa var · .~~e t e ru:~ ı vazıyetı n • • !~. 8 
•• en ALlUAS RESMi TEBLİGİ 

kuçuk teferruatına kadnr goruştum. B 1. 15 (AA) Al d l 
A 'k · .. k ı · h ·· er ın . - man or u arı merı nn - ınpon muza ere en enuz . . 'i , . . . 1 nazik bir safhadadır. Bu müzakerelerin teblığı : ngilterenın sark sa~ilı .. açık a-
muvaffal.,yetle neticeleniip neticelen- r~nda A~man sa~aş tayyarelcn d~m gece 

ycccğini söylemek mümkün değildir. hır gemı kafiles:ıne mensup Qn bın toni
Bi: yntıştırma siyaseti takip etmekten iç- H'ıtoluk bir nakli.ye gemisini batırmış
tinap edeceğiz. japonyanın bu enıd va- lardır. i 
kii kabul edeceği timit edilebilir.> AFR KADA ---y ZIYET 

Alman ştuka tayyareleri Sollum ci-
varında bulunan düşman kışlalarına, 
tank ve nakliye vnsıtalan tecemmüleri
ne ağır çapta bombalar atmışlardır. 

Bir Alman tayyare teşckkillünün 13 

<rı41 Alman daha 14 eylül gecesi Süveyş ve Port Tevfik 
&, liman tesisabna yaptığı hücum esna-

sında bir petrol deposu yakılmıştır. • uslara Düşman tayyareleri ne gündüz, ne de 

Büyük Millet Mecli•i dün toplandı 

Muhtelif ticari mesele· 
ler müzakere edildi 

Vslıitdar ıramvaJ)larının İstanbul 
devri lıabul olundu.. 

Ankara, 15 (Hususi) - Büyük Millet 
meclisi tatil devresinden sonra bugün 
(Dün) saat 15 te B. Şemsettin Günalta
y.ın başkanlığında toplantılarına başla
mı.,.®. Manisa mebusu Dr. Saim Orelin 
vefatını b:Idiren başvekalet tezkeresi 
okunmuş, müteveffanın hatırnsına hUr
meten bir dakika ayakta silkUt edilmiş
tir. 

Türkiye - Almanya arasındnki . ticari 
mukavelelere ait meselelerle Türkiye 

merbutlnnnın tasdikine ait knnUJI 
haları müzakere edilmiştir. 

Üsküdar - Kadıköy tramvaylarJ.111' 
tanbul belediyesine devri kanuıi 
sı kabul edilmiştir. 
Meclis Çarşamba g\inil toplanınak 

re İçtimaa son vermiştir. 

Sark ta ki zelzele f eliiketi 
~· 

Tamamen yıkılan köyle 
maalesef 40 ı buldu 

En son maltiınata göre ı 94 ölü, 22.$ yaralı .,,,,., 
Ayrıca 38 ev de zarar gördü.. 

Ağrı, 15 (AA) - Ağrıda bu geccJyaralı vardır. 
saat 22 de gayet hafif ve saat 4 de ol- 3 - Kızılay tarafından kaz.aa 
dukc;a ~iddetli bir yer sarsıntısı olmu§- i~in 580 çadır, 600 kat çama~· 
tur. Hiç zayiat yoktur. takım elbise ve 300 çift ayak.lı:abı 

Erciş ve Batnusda arasıra sarsıntılnr derilmiş ve mahallen mümkün o 
olmaktadır. cek yardımlar yapılmışbr. 

* 
Ankara, 1 S (AA) - Van ve Ağn 

vilayetlerimizde ~elzele hakkında en 
son nlınan malumat şudur: 

1 - Erciş kazası dahilinde 40 köy 
tamamen yıkılmıştır. Şimdiye kadar 
19 2 ölü, 2 2 1 yaralı teshit edilmiştir. 
Yaralan hafif olanlar mahallinde tedavi 
edilmektedir. 21 ağır yaralı Vana nak
ledilmiştir. ölüler tamamen gömülmüş, 
enkaz altında ceset bırakılrnamı~tır. 

2 - Develi nahiyesi köylerinde 21 
ev, San su nnhiyesinde 1 O ev kısmen 
yıkılını§tır. Kaza köylerinde 2 ölü, 4 

Kızılay aynca felaketzede]erin :ib 
larına sarfedi1mek üzere kafi para 
dermit. Diyarbakır hallu tara 
JOOO, Van halkı tarafından 1000 • ..J 
lis halkı tarafından da 350 liralık 'f' 
dım yapılmıştır. . .J 

4 - Bir kızılay müfettişi ma~...ı 
izam edilmiş, Yandan, Ağnd" 
Muştan operatör, hekim ve sıhat 
murlnn zelzele mıntaknsına gidere) 
hi ve tıbbi yardunlara ba~lam~~ 

5 - Mahallinden gösterilecek 
ma göre yapılacak diğer ynrdırııl•f 
halkın kış gelmeden evvel iaUr:ıJ 
icap eden tedbirler alınmaktadır. 

Beledi veler ban k ast heyeti toplandı 
-·Ankara, 15 (AA) - Belediyeler bankasının 1'940 hesap devresi uın~ 

heyeti bugün Ankarada banka merkezinde toplanmış ve bu yıl kar ve ~ 
hesaplannı tetkik ve tasvip etmiştir. 

Yeni lstanbul polis müdürü işe başladı 
İstanbul. 15 (Yeni Asır) Yeni lstanbul polis müdürü B. Kamuran b"'1 

vazifesine ba~lamıştır. rn2iliz -
•111 ·trı ıvor 

gece Alman topraklanna hücum etme-

m~~~~~~Z RESI\Ô TEBLİGI Elazıite koşular yapıldı 
Kahire, 15 4A.A) _ Orta şark İngi- Elazığ, 15 (Hususi) - Yeni sene spor faaliyeti programının tatbikine~ 

IRAN MEBUSLARI BUGÜN 
SARAYDA TOPLANACAK 

-<>---
Tahran, f 5 (A.A) - 241 erkekten 

mürekkep diğer bir Alman grubu Tah
randan bu sabah trenle hareket etmiştir. 
Bunlardan 220 si lngilizlere, 2 1 de R us
lara teslim edilecektir. 

MEBUSLAR SARAYDA 
TOPLANIYORLAR 
Tahran, 15 (AA) - Şahinşah bü

tün mebusları yarın (bugün) öğleden 
sonra sarnyda toplanmağa davet ctmi~ 
tir. 

--- --

liz hava kuvvetleri umum~ knrargAhının lanmı~tır. Elazığ • Malatya arasında bir noktaya kadar 40 kilometrelik ıı~ı 
dünkü tcbl!ğinde ezcümle deniliyor ki : gelme koşusunda Süleyman birinci, Hüseyin Sava, ikinci, Hüseyin Can üç 
Dün tebliğde zikredilen ve merkezi Ak- gelmiştir. 
denizde giden düşman gemi karnesine K arabükte yapılan mac. ta Ereğli galip 
İngiliz hava hava kuvvetleri ve bahriye ~ 
tayyareleri 12 • 13 eylül gecesi tam mu- Karabük, 15 (Hususi) - Karabük Demir spor kulübüyle Ereğli i§le;Jtı' 
vaffakıyctle neticelenen bir hücum yap- gençlik kulübü arasında yapılan futbol maçında Ereğli gençilik kulübü 
mışlardır. Bahriye tayyareleri ilk hü- kar~ı dört sayı ile galip gelmiştir. 
cum lanndan sonra geri kalan ve Trab- <::::ı<::::ı-<:::>-<::>~~<::::ı-<::><::><::><::><::>~~~ı:::::ı:>.c::::><::><::><::><:::><:::~~ıı<::::><:::...C:::::...C:::::...0,--4 

lus gorp 1imanına ynklnşan düşman Ü· ·~akı.neye in ·ıterede o··ıv 
cnret gemilerini ve bunları himaye eden l it ı!'I 
bir destroyeri bulmuşlar ve derhal hü- ) t 
cuma geçmişlerdir. Verilirken ve yaralan a 

Ceman yedi gemi tahrip edilmiştir. ~ 
aı 11 m Londra. l 5 (AA) - Ağusto• .. ~ ,,J 

GİRİT VE AFRİKADA K da İngiltere üzerine yapılan el~ 
Bundan başka Girittc Kandiya ve remen CU9.!' hava akınlarında 169 kişi ölmiit T") 

Malerne tayyare meydanlan lngiliz .., kayholmu§ ve 136 kişi de yara1a,,,. 
tavyareleri, Sircnaikte Gamboç ve Ga- kaybedı•ldı• mı•? hastaneye kaldmlmııbr. 
utla tayyare meydanlan cenubt Afrikn _ tir. ~ 

robrufıta İngilizler 
bir ba$1ıın vaptılar 
Kahire, 15 (A.A) - Orta şark ln-

giliz kuvvetleri tebliği: · 
T obnıkta devriyelerimiz Pazar gece

si müdafon hatlarının şark bölgesi kar
.. ısındaki dü§man mevzilerine muvaffa
kıyetli 1)ir baskın yapmışlardır. Müstah
kem bir noktada bir ltnlynn subayı ile 
üç asker esir alınmıştır. Diğer müstah
kem noktalarda göğüs göğüse çarpışma
lar vuku bulmu§tur. Bu çarpışmalarda 
düşmana ağır zayiat verdirilmiş, iki esir 
alınmıştır. 

tayyareleri tarafından büyük muvaffa- Moskova, 13 (A.A) - Royterin hu-
kıyetle bombalanmış, İn~iliz bahriye ausi muhabiri bildiriyor : Kremençuğun 
tayyareleri de Gmnboç ve Bardlyayı ay- Soyvetler tarafından kaybedilmesi Al-
rıca bombalamışln.rdır. manlann Oinyeperi bir noktadan 
SİCİLYADA geçmeğe muvaffak oldukları mana-
Sicilyada Cervina ve Katania tayyare sını tazammun eder. 

Macaristans ' 
ait olan araı~ ~ 
Vişi, 15 (A.A) - Siyaai J1l fi: S 

lerde öğrenildiğine göre evvelce~ t_"" 

------
Bir l.n !P:'?. tf'Phtesbahi· 
rinin macerası .. 
Londra, 15 (A.A) - İngiliz bahriye 

nezareti bir mayne çarparak ağır ha
sara uğnyon Kayan denizaltJsının ma
cerası hakkında bir dekltlrasyon neşret
mişt!r. Denizaltının pervanesinden altı 
metrelik bir k1sıın kopmuş, teknesinde 
dört metre derjnJiğinde bir yarık aı;:ıl
mıştJr. Bı,ına rağmen deni7.altı şimal dc
ni7Jnde 300 kilometre katederek üssü
ne dönmüştür. Bu hadise bir sene evvel 
olmuştur. O zamandan beri tam!r edilen 
bu İngiliz deni7.altısı bE.'ş clüşınan harp 
scfincsiyle beş ticaret gemisi torpille
miştir. 

-----
l'?ran!jadt11 • lıa~udar 
Jrr~~~~·~ ~.'!lii!et'.:!elı .. 
Vişi, 15 (AA) _ Hükümet çocuk 

düşünnc vak'alnriylc mücadele etmek 
ve gebe kadınları himaye altına almak 
kin bir kanun projesi hazırlamıştır. Bu 
kanuna göre gebe kadınlar meccanen 
hastanelere alınacaklardır .. Çalışan ge
be kadınların işten çıkarılmalarını ka
nun menetmektedir. 

meydanları ve sarhl Afrikada Gondar Şüphesiz ki Sovyet kumandanlığı di
cenu bundaki düşman mevzileri de bom- ğerlerinde olduğu gibi bu hadiseyi düş
bardıman edilmiştir. Tayyare kayıbımız manın bu muvaffakıyeti elde etmek için 
yoktur. aarfına mecbur kaldığı mühim mikdar

da malzeme ve büyük gayretler nokta
sından mütalaa edecektir. Şimdi üç 

Kıbrıs zaptedifemez hafta oluyor ki Almanlar Dinyepere 
---

• • h 1 geldi ulaşmış bulunuyorlar. Bu müddet içln-
ulr a e •• de nehrin her geçit noktası için iki ta-

Londra, 15 (AA) - Kıbrısm şimdi rafın topçulan ve pike tayyareleri nra
tarih:ndeki en kuvvetli gnrniwna malik sında şiddetli bir mücadele cereyan et
olduğu Üşa edilebilir. Arnlarında zırhlı miştir. Alman topçusu ve pike tayya
kıtalar bulunduğu hnldc geçenlerde bil- releri Sovyet toplarına ususturmak ve 
yük takviye kıtaları adaya gelmiştir. bu suretle köprü ba§lan tesisine ve bu
Büyük mik;y~ta ~~lfi t~~bc}~ri ya- ralarda tutunmağa müsait nis~ten 
pılınıştır. Bıldırlldıgmc. gor~ <?:rıtte a~- emin bir mıntaka vücuda getirebilmek 
nan derslerden tamaınıylc ıstıfade cdıl- için Lüyük gayretler sarfetmişlerdir. 
miştir. italyanların geçenlerd~. mehtap Kermençuğ biri şimali şarkide yüz 
ışığı altında yap;ıkları hava hucumlan kilometre mcsnfede bulunan Poltavn
akim kalmı.,.<;tır. Jngil~erenin Kıbrısı mu- ya ve oradan da Harkofa diğeri de 
hafoza hususundaki aşikar nzmi Kıbns Bnkmaç ve Drinnska giden iki demir
halkının maneviyatım takviye etmiştir. yolunun telaki noktasıdır. Almımların 

---- Çernikof ve Kremençuğ istikametlerin

~j~n!· ~e A.lm n'Ja 
ve Jaoon~a aleyhinde 

lıa:-arıar-
Buenos Ayres, 15 (A.A) - CUmhuri

yet miiddeiumumiliği Arjantin nleyhta
rı faaliyetleri tahkike memur uarlfunt>n
to komites!nin talebi üzerine Lama ~a
ro Japon vapurunun araştırılmasını ve 
Alman elçiliği namına gelen paketin mU
saderesiyle muhafaza altına konulması
nı emretmiştir 

den yeni bir ilerleme hareketiyle bir 
kıskaç vücuda getirmelerine ve Hnr
kovn doğru yürümelerine mimi olmak 
için Sovyet kıtnlnrı nnudane harbcdi
yorlar. 

Geri c~k;len kuvvetler 
Kahire, 15 (AA) - Huduttan bir 

kaç kilometre içeriye sokulduklan bu
günkü resmi tebliğde bildirilen iki düş
man kolu şimdi tamamen geri çekilme
ie mecbur ttljle~ ve ilk mevzilerine 
ahlmıştır. 

caristana ait olan Banat ve Ta J-llJ' ~ 
rin Macarüıtan tarafından işgali ~ ~ 
ve Borty mülakatında kararlaştı 
tır. 

Batarı gemil~r ti. 
Londra, 15 (AA) - 1nı;WS ~ 

yareleri bugün öğleden sonra fristı~ 
lan açıklarında himaye altında _,r~ 
bir dü~man gemi kafilesine . l ~ 
etmişlerdir. Bir gemi batar bır r;J 
ve diğer biri de hasara uğramış 0 

bırnkılmıştrr. 

Yeni krediler ~ 
Vaşington, 15 (AA) - Mf;I. 

meclisi reisi Reyburn matbuat ııı ~ 
rnnsındn beyanatta bulunnrn~ l"1ı 
liderlerinin bugün Beyaz saraydll t'j,!f 
Ruzveltle bitaraflık knnununuk l 4 
mes<"lesini görüştüklerini ve fa ~1 • ,. 

bir knrar alınmadığını söylemişti~~ 
Rnyburn icnr ve iare kanunu ıo;ıJtf:""ll 
cc yeni krediler talebi için B. 'le 
tarafından perşembe günü kong~~etif 
mesaj gönderileceğini ilave etrrııŞ 
malumat alan mahfillere göre bu 
ler takriben altı milyar dolar ıut 

Sür1evs1? hücum "' 
. b .... 

Kahire, 15 (AA) - Bu ş11 ~~ 
'enderiye üzerine yapılan akındd• ~ 
şi hafifçe yaralanmış ve binalar dll 1"' 
hasar olmu§tur. Nil nehri a~ıt 
vilayetlerde de alarm verilmi•df • 


