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gemileri 
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6:) O bin esir ha· 
d •• b. Al ~ A lman - Sovyet harp sahnesinden iki görünii§ ft • 

o-;;kş·;·~ki"~t······1;,;iji;,·~-;,ı:;-·······şı;~ım;·~;~d7° 1 :an =~u~~ mu? 

Japon ln~!"iltere kendi- Tayyare dolu Ruslar diyorlar ki: 

Lr k A sini Finler)e trenlere tıuikast "l)üşman Leoingra-
Qare atı harp halinde te- yapıldı da giremiyee~ktir,, 
~alı SOU'7et lnhidmnı 
;:uııııat oldulııaıt $0,.,.a 
-.Onvanın Vzalı Sarfı· 

ta lıarlle a'rmesi 
11eıııene11ııır ..• 

lakki edivor Moskova, 28 (AA) - Sovyet tebliği: 
Brüksel, 28 (A.A) - Belçika ve şiına- 21 Eyltil gUnU kıtalanmız düşmana kar

ii Fransadaki Alman askeri idaresi şe- $1 bütün cephede harp ebnişlerdir. 25 
----<>-- 23 Eylülde 44 Alman tayy ........ ı· d;;~ırü]· -finin bir tebliğine gö?"e Eyltll ge<-esi caı "..., .... 1 .. 

Finlandlyadan Rusya komunistler şimali Fransada bir depo- müştür. Bizim kayıbı:nız 14 tayyaredir. 

h bin nih dan infilak maddeleri çalmışlardır. 25 Mosltova, 28 (A.A) BugUn öğle ilzeri 
ar e ayet Eylul gecesi ve 25 Eylul günü hırsızlığın nepolunan Sovyet tebliği: 

vermesi istendL - SONU ! fNct SAHIF'EDE • - SONU 4 'O:Nctl SAHiFEDE -

~~h•~auA~~~~~~ ~~~U~~-~~~~~------------------------------~ ~n. Uzak $arka hakimiyet idea- dan Helsinkideki Norveç elçisi vasıtasi- "t enı Aaır,, ın askeri muharriri yazıyor 
fi ~kkuk ettirmek yolunda çok dd· le Finlandiyaya tevdi edilen bir notada 
tıı..L:""eketlere başlamış ıörünüyor. Mu· deniliyor ki : 
~ ki elli senelik kısa bir tarihin •Finlandiya İngllterenin müttefiki 
~ ~v:nıpa kıtası ayannda muazznm olan Sovyct RtL<>yaya karşı harpte de· 
s;!.eıin istilasını sığıştırabilmiş olan vam ettiği mi.iddetce, İnC?iltere kendisini 
~ ~a, dünyanın bu ııöi islere en mü- Finlandiya ile harp halinde telflkkiye 
~ol,hığu bugiinkü devirden istifade mecburdur. Finlandiya. Rus topraklan · 
~ Yüzlerce yıl istiycıı büyül( yayıl· nın istilasında devam ett:kçe Büyük 
"'lll'onanum bir hamlede nıaddileş · Britanya yalnız harp devam ettiği müd-

Sovyet kumandanlığı 
"Harkof,, u terkedemez 

"-•. Yoluna koyulmuştur. d~tçe de~l sulh akded.ilirken d~ Finlan-
~ Rus - llıpon harbiyle Asyaya dı':'ayı duşman te1Akkı edecektır. E"'er terk d Ka .. - t hUk k da 
~ SUrette yerleşmiş olan Janonyanm .!ng~~ter~ bun~an mü«;essir olaca~.. ~ e erse .-aasya e e 81'$1S111 
~- ~ Mançakoyu, BOnra !Çini hiki· Cunkü Fınlandıya İngılterede da·ma bırakllmt$ olur ki, buna ilnkin •örtnemez.. Si:: '9e ntiluza altına almak tesebbüs- dost bilinmiştir. İngilterenin Finlandi- : ....................................................... ____ •• _ ............ . 

~ ~k ~er saymak filhakika ka- ya ile rnünasebatını bu şekle dökmeme- i YAZAN: EMEKLi GENERAL HOSNO EMiR ERllLET i 
.L ~ldir. Cünkii her biri düne ka- sinin ilk_ şartı Finland.iyanın Rusya ile • • 
.:"'it LL . . 1939 h d d • • • •• • • • • • • ••• • • • • • • • ••• •• • •• • • •••••• •• • •••••••••••• •••••••••• • • ••• •• ••••• •• • a ••• •• • taL. ~ imparatora ta~ vermiş olan bu harbe nıhayct vennesı ve . u .u. u 
~e, Avnıpa nüfusu, genişliği ve haricindeki toprakla~ tahlıye etmesıdır. Alman : Rus harbinin geçen hafta, 
..; ~nliii bclar muazzam varlık- Alman ordularının Fınlandıya tonrakl~- en ehcmmıyetli hAdisesi Alman tebliğle· 
ı....... ~etleıunektedir. o kadar ki Ja- rmda simdil!k mevcudiycünin ehemmı- rine göre, mareşal Budyeninin kuman
~anın yalnız bu kadan ile de dün- yeti yoktur. dasındaki cenup Sovyet orrlularının bil· 
:~en kuvvetli ve büyiik devleü ol· - -·-·--0

-·-·-·---· - · - .. yük kıs~m1ann~ Kiye~ şarki dolapl~rın-
~ 1nıkin ve ihtimalini .kazanmvs 01. M avro n Tav 10 r aa cevnforck muteaddit gı:uo1ar hal:ndt? 
~ 18ylenebilir. Likin, renç impara- ., muhılsar.aların~ devam edılmekle ber~-
~~ 1IZUn ömür temin etmt>k için lx>r tahnp ve ımhalan olmuştur. Bu bu-
~. daha fazla genislemek mcc- Londrada nı· .. ı.· yük hnrp Mdisesini vücuda getiren ve 
~e olduJdannı da kabul etmek ı:; ~ 50 kadar düşman tümeninin cenberlen-
~· Zira an~ak böyle bir tam ge- mesine imkAn veren manavra, Alman 
4~ '!'Yesincledir ki yani Asya ve moseleler mi ordularının Dinyeper nehrini Kiyef:n 
1ıııı&... -_~uraıyayı tamamen nüfuz ve hiki- ıırc uzak şimal ve cenup bölgelerinden ~k 
,L?etlerinin altına aldıktan sonradır ki Ani ve ustaca şarka geçerek 200 kılo-
;L~ hn'8J'lltorluiu emniyete ve bir F, o••rüşecek metre derinlik ve ortalama 300 kUomct-
~ lllffddetliie nail olmak imkanına te genişlikte - yani, biz.im Trakyadan 
~~ktır. --<>---- daha derin ve daha gen!ş - bir sahayı 
~ bu~n bu ölçüdeki bir genişleme • )tal• ~evirmeleri olmuştur. 
~ınm, korbnç bir soğukkanlı- Bir ha bt>re ~Öre Askeri tarihte henüz ne bu kadar 
l'e tatbikine baslandıiını görüyoruz.. büyük bir ih&ta ve ne de bu derece fa~-
' l"ransız Hindh:tnisinin Japonlann yatılfi mÜstakb~( VU• la kuvvetlerin bir arada dövüşmesi g'?'° 
~ ıeçmcsini Japon genislcme planı- rülmemiştir. Bu derece muazzam hır 

Ukrayna.da. dü~en w §ehir 

ODES A 

Civarında kanlı 
bir muharebe 

oluyor 

Rumenler "Odesa 
bizim için daimi bir 
tehlikedir,, diyorlar 

--0---

Bilkreş, 28 (A.A) - Rumen gazetele
rindeki haberler Odesa etrafında müca
delenin çok kanlı olduğunu bildiriyor. 
Rumen basını Odesayı P.le geçirmek 
maksadiyle yapılan mücadelenin Ro
manya için bir mevcudiyet mücadelesi 
olduğunu izaha çalışmaktadırlar. 

"Oniversul gazetesi diyor ki: 
•Bizim için mesele Odesanın emniye

timize karşı teşkil ettiği büyük tehlikeyi 
ortadan kaldırmalttır. Odesa, Besarab-
7L Moldıııvya 'ft Tunaııın ~ iqtn 
bir tehlikedir. Bu milstahltem mevklin 

- SONU 2 INct SABİJl'IIDE -- .... -

Alman kıt'aları 
Preezeyi İşi?al 
etmişlerdir 

Sovy~t hatlannın 
gerisinde büyük 
tahribat yapıldı 

Berlin 28 (A.A) - Alman bat ln1-
mandanlığının tebliği: 

Lcningrad muhuara cephesinde Al
man ağır bataryaları Kronıitad limanın
daki düpnan harp gemilerini bomba.,_ 
dıman etrniılerdir. Bir diifman kruvazö-
ründe yangın çıkmışbr. Hava kuvvetle
rimiz Harkof ve Moakova bölgesinde 
dütınanın askeri hedeflerini, nakliye 
lr.ollannı muvaffakıyetle bombalamıt
lardır. Bomba tayyareleri Kronıitad ci-
varına yaptıktan hücumlarda bir düı
man zırhlısına tam isabetler kaydetmiş
lerdir. 

Berlin, 28 (A.A) - Alman savat 
tayyareleri Moakovada bazı askeri he
defleri bombahyarak yangın çıkarmıt

lardır. Askeri ehemmiyeti haiz hedefleı 
ara•ında Kiyd gan da vardır. Bu gara 
müteaddit isabetler kayCledilmiştir. Ki-
yef garı. Moskovadan Kiyefc giden şi
mendiler hatbnın bqlangıcıdn·, 

HeLıinki, 28 (A.A) - Resmen bil
dirildiğine göre Petroskoinin 40 kilo-
metre garbında bulunan Preeze Alman 
kıtialen tarafından zapt edilmttir . 
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~ Maca!J_stanın 1 
= istik lali i~in bir = i tşeekkül kuruldu ; 
= ----· ~ = S Londra, 28 (A.A) - Mac.ariatanı § 

~ir safhası, fakat bu planın tabak- zİ yeti gözden ge• . hareketi yapabil~ek içinı Almanlar, rna-
"" u temin edcttk en büyiik istinat- reşal Rundstedt'ın kumandasındaki ce-
' •e teminat olarak kıymetlendirir- .r-iril~c~k.miş nuo ordular grubunun bütün kuvve~le-

S Nazi tahakkümünden kurtarmak için $ 
E burada ealti Macar ba,vekillerinden E 
E Kont Karolinin riyasetinde bir ha- § 
: reket bqlamııtır. Karoli bütün Ma- ; 
E carları bu harekete iştirake davet :! 
~ etmekte ve Macariatanın ancak bir : 
: Tuna fedarasyonuna iltihak sure- 3 
~tiyle istiklalini temin edebileceğini $ i beyan etmektedir. S 

Son günlerde mühim vaziJeln görm Sovyet topç1&.!U : 1111111111111111111111111ırmm111111111111111111111111ıi 

Yaıuldığırnm ~yoruz. ~ riyle beraber, mareşal Fon Bock un 
~Ponlar Hindiçiniye kolayca yerleş- merkez ordular grubunun ehemmiyetli 
'"-;- sonra Siyamı ta~i.k ederek ve~.a Vaşington, 28 (A.A) - Hariciye Ne- ~ir kısmını ku~la~mışlard!r. HarekAta 
tti~le kandırarak bırlıkte harbe SU· zareti Taylonın Londrada Britanya dev- ıki zırhlı ordu iştirak etmış, btmlardan 
~~ek. Sinjtapuru bir darbe ile tec· let adamlariyle mUlteciler meselesini biri J?inyeper nehri~i ~iyefin Ş:malinde 
ı..:.. !eya bertaraf ettikten sonra da Hol· görüşeceğini bildirmektedir. Çemılrovdan ve dıgen ceJ1Ul)ta Kre-
~ Bindistanına athyacak. İngiliz Nevyork, 28 (A.A) _ D. N. B. Nev- mencugdan geçerek 200 kilometre de· 
~~a sa1tlıraaktır. york Vorla Lelegram · muhabirine göre rinliklere dalmışlar ve Kiyefin şarkınd~ 
~-atanda Hindistanmda Japonlann Amerikanın Papa nezdinde-ki bilyük el- yukarıda bahsi ~~n muazzam çenben 
~ı....... ln~kavemetlerle karşılasacaklanm çisi Taylor tarafından başlanan konuş- vUcuda get!nnblşlerdir. be . ' .cin 
~~"le.k pek l(Ü(tür. Ve Bindi...tana malara devam etmek Uzere dün akşam Almanlar. u muazzam ~ nn 1• -

~- R'İrişecekleri harekitta, Çan Kay hareket edecek olan Uç kişiden milrek- de evvelA dört ~vyet ordusunun milte
~ Birmanyadan ı~en biricik mu- kep Amerikan heyeti ııeben.!iz olarak bu addit -gruplar halınde kapatılmış bulu~ 
~ yolunu kesmek ve Hintli pyri seyahaıten vazgeçmqtir Heyet Vels ile, duAunu ve bunhırın kurtulma te!l!ebbils 
~llunlan ayaklandırmak gibi basU Villiamston ve Ruzv-?ltİn husiıst müşa- - SONU 4 CNCtl SARiFEDE -

t.ia"'' _tesirli ıayeleıım ~öriileceğini göz virl Sofforddan teşekkill ediyordu. ~!!~3~~~~~5i~523l! 
-~ bulundılrmak Jamndır. Londra, 28 (A.A) - Mayron Taylo- ~ 
~bnine yakın bir takım adalardan run Londraya gelmesi bir ~k tefsirle'J'e j 
~olan Hollanda Hindistanını ele yol açmıştır. Tayfor Papa nezdin~e Ruz- SOlf DAK KA 
~ lkten sonra Uzak şarkta en kuv- velti temsil etmektedir. Tetsirlere se~p 
'- .!_~erikan UssU olan FiliPin adala- olan şey Tay!onın Romadan hareketin- • • • • • • • • • • • • 

.....-ıbnış bir vaziyete düsecektir. den evvel Papa ile yaptı~i müzakerelerde Ruslar Lador1a 
· SONU 2 tNct SAHİFEDE . bir rahip olan TayJor Ruzvcltin itimadı- :. 

. SONU 2 f~rct c::4nlF'F'DE - kJ,'JSlnB asker 

hareketinden evvel MaY'"on TaylOt'la 
hhıt&dt&P bilcfiriln PeJH1 Pi 

-· 
.;ıkardılar 

Berlin, 28 (A.A) - Sovyetler, 25 Ey
lülde Ladoga gölünün cenup kıyısına as
ker çıkararak bu bölgede çevrilmiş bu
lunan kıtalannın dunımunu -düzeltmeğe 
çalışmı~lardır. Fakat bu hareket vaktin
'le sezilerek Alman hava taarruzlan al
tında akim kalmıştır. 

Alman bomba tayyireleri bir römör
kör ile 600 tonluk iki balıkçı gemisini, 
ağzına kadar aske-rle dolu daha ktlçük 
15 gemiyi batırmŞardır. - ·-~-·-·-·-·-·-·-·-----

ı ı •a••._.• ... •••••-•-•-•••-•-ı 
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Havacı gençlik arasında 
~--------~~--~----.Milli---------------------

Seri halinde paraşutçu ve pilot yet~
şiyor. Çelik ~anatlarıwız artıyor 

~--------------------. 

Türk l~ava Kurumu11u, 2österditi faaliyet 
nisbetinde takvi,,.e etmek tabii 1'ir zarurettfr 
Yirmi gün önce yapılan daYet üzeri

ne clnönü> planörcülük ve para§Ütculuk 
kampını ziyaret ettiğimiz sırada Türk 
Hava kurumunu idare eden kıymetli 
idare elemen]an ve teknik itleri bap
ranlarla samimi haabiballerde bWunmak 
fırsatını bulmuttuk. 

O gün, hava gedikli hazırlama yuva
sını ikmal eden kıymetli gençlerin ba
şarılarını seyrettiğimiz için göğüslerimiz 
gururla dolmuıtu. Ben ,ahsen gördük
lerimden derin bir heyecan duymuştum. 
İnönü semasından paraıutla atlayan ço· 
cukların seri halindeki muvaffakıyetleri 
en müşkül planör haraketleri bizi mest 
etmi~ti. 

Merakımız ıu oldu: 
- Etimcsut motörlü kampı Türk or

dusuna en kıymetli hava elemanlarını 
hazırlamaktadır. lnönü hazırlama yuva
sı, mektep çağmdaki enerjik çocuk.lan 
kadrosuna alarak kendilerini t.tikbal 
için baz1Tlamaktad11. Bu miie11eeeler 
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YENi A.$IR 
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M··nad·ler 
Di e 

157 -

M··:de ev aha .. , 
• --

ba~ır vor ar 

Faka Birinci Altm~e.:n şehzadeleri arasuıd en 
acizi ~uıea ibrah!m-:!i ••• 

B den tc ·yesi 
e ki atı 

A mat(;rl.-·ri prof esyo· 
nellfArdt•11 ayıran va

sıfları tesµit etti 
Bir sabah htanbul ahaPsi büfi.in so

kakhn güm güm ınlE>ten dJVUI SPslE>riv
le evlerinden fırladılar .. Ht'r tarafta mU
nadiler avnzlan ctktığı kadar bağırıp 
duruyorlardı ... 

------c~ 

ha<ıı Mehmet Paşa bu hattı okur o'mmaz Beae'fi tefbiyc-si m&rltez istişare hey~ 
Padic:ahın krndisine half•rdı;iı küfiir1°r-
d<'n derin bir surette mütec;sir 0 ),,rnl;; he- ti üc ıriinlük calışmadan sonra bugün 

l H lb ki nlT'atörlük t< limatnamesini müzakere ve 
men aiflamağn koy:.ı mw;tu. :ı u • kabul etmic:fir. 1 te~in:sank1 n Hibaı"<'n 
Sultan tbrehimin işi bilshUtUn a7.ıtma- mevkii merivctc konncak olan bu tali
c;ına do?m.ıd:ın dol7ruya bu C'h·an knoıc.-ı - Müjde ey ahali... Duymadık isit

medik demeyiniz Şimdi Su1tan İbrahim 
devrı başlıyor ... Bu saatten itib ren tlev
let ve memlekMin sa!:ıibi Sultan fhro
himdir .. Ve münadinin bu sö7leri söyle
m{'sini müteakip davulcular tekrar tok
maklarına el atıvorlar .. Ve davul sesJP
ri ortalığı yeniden inletmekte devam 
ediyordu: 

mntnomt' her sporun bcvndınilel ni7.mn· 
bası sebep olmustu .. Padi~ahın ytizüne name:s fırle mtivt'ut amaförlü~ Rı hU-
karşı bir gün dern:~i ki: kilmler baki kalmak tizere TUrkiye<le 

- ŞevketlO 1>fendım .. S<>nin hatınnn amatör spo•·eulffrın umumi olarak t:ıbı 
~elen biitfin efka:- mahza Allahın ilha- ('llncnkJan ahkAmı iht1va etmektedir. 
mı esr-rid:r .. Bum.n için bu fikirlerde Talill"atnnmeve> göre sporu hic bir meıı
kuc:ur ve hata olmaz.. faat kavı:tusu olmnnan sırf zevk ve şevk 

Ba7.an, ak1ımır. erm"difd icin bu fikir· iein ynıınn amntörlerin kuliiplerc ~ir
ler bize garip gelir ama hposinin d .. rin- mck ve orada kalmak icin <lnmırl::ın 
liklerindc bence hikmf't ve inrelikler dol!ruva ve dolavısiyle mcnfaatfor lrn
r.aklıdır .. Bunları bi1jm b'lsit ~ıırlan- bul ve temin evlemell·ri ıni.i .,h:olu~lıııo:ı 

Gtim gilm güm ... Gum dede gUm güm 
güm güm. •. 

* mız idrak ve ihata etmekt ·n Acizdir. ~İren futbolcul:mn kendi kulüolt'rimle 
Fakat Birin~i Ahmedin Sehzadelcri İ!':te Civan kapıcı bnsı Mehmet pas:ı avlıklı bir va1:fe nlmalnn. kıym<'li elli 

arasında en zayıfı en acizi Sultan tbra- yaptı~t bu mildnhıme ve rivnkôrlıklarla liradan fa?la olan mUkMntlnn mü.,:-ı<>rlc
him idi... deli lbrahimin büc:büfün rılrıınt'n hare- siz olarak kabul ctmd ri bu mükafat-

Bunu bilen Suıtan Murat kendisine ketl!'rde bulunmasına yol açmış oldu. lan sntmalan, rehin etmeleri profcsvo· 
rakip olmasınlar diye öteki karde<ılt'ri- Simdi :tbrnhim ver.fü~i f?mirlC'rin ma- nC'llerle birlikte mü .. .abnkn yapmaları 
ni, Bayiz.it, Knsım. Siileyır.an Sult:ınlan kul olmndığmı SÖ)' lı-mek Cf'saretindE' hu- hakiki mikdardan fnzln znrurf mosrnr 
idam ettirmiş, içl~rinden yalnız Sultan lunanlara, Civan kapıcı ba.::ının sözleri- k:trsı]ıvı oara ve tazminat nlmalnrı ya
!brahimi sağ bırakmt~ı.. nl ileriye sürmek suretiyle mukabele sak e<lilmekte ve sehtr kindeki 7.n"uri 

DördUncU Murat yjhi, Sultan lbra- ediyordu: masrnflnr k:n dP nzami had olarnk viin-
him de Kösem ValdC'den dünya~·a ~t?l- _ Bire nadanlnr.. Hepiniz bir sUrii de bir lira kabul olunmaktr•dır.. Talı
mtşti .. Sultan Muradın ölmesi ve onıın ahmaksınız .. Benim aklıma f!t'len biitün ma•namC'de amatörleri ~i?Ji profesvo-
yerine şimdi tbrahimin Padişah olması 1 h h bb d B d nellil'e fp•~vik -enenler iein O<" muvahhıl 
d 1 Uf 1. . k . . b'" fikir er ep il am ra ani ir.. en t'n t 

ev et n uzunu e ıne geçırme ıçın u- . . k ve miit>bhet bovkot cc7.al~rı vardır. s-
yük vir ihtiras duynn bu dessas Valde yanlış ve hata sadı: nl!'1az. Sız. bu uş tisare hPveti vann resmi ınüconbak:olnr 
Sultanı öteden beri takip ettiği Sı:ıltnnnt kadar uf~cık . ~~Jığinızlc benın: cfka- hac:ıJfıtının nncnl taksim PnileC'eifine d;ıir 
sürmek ve ikbale konmnk yolundaki rımdakl ıncelığı ıhataya muktedır ola- tatımatnameyi müzakereye başlıyacak· 
emellerine bu defu k t'i bir surette ka- mnzsınız.. 
vuc:turmuş olacaktı.. Boş sözler istemt>m .. Verdiğim emirler tır. 

ÇünkO Sultan İbrahim şuuru bozuk, derhal yerine getirilmeli .. 
gayet gevşek, adetli yan me-cnunu andı- D~li İbrahim işi azıttıkcn azıtmıc:;. SuL 
ran bir seviyede, c:ok zayıf bir varlıktı. tan Muradın himmetiyle d:izl'ltilen d v-
Şimdi Kösem Valde için Gündo<'!du Jet umurunu içindm cıkanlnmıyacak de

işte haris kadın yeniden ümide ve dPrin recede berbat, perışan bir hale getirm~ti. 
bir sevince kavuşmuş görünüyor •. Fakat Ve bunun neticesi olarak tekrar mem
Kösem Valdenin bütün benliğine yavı- lekf"tin her tarafında isyanlar bnş gös
Jnn bu sevinç o ka,far uzun sürmemişti. terdi- lstanbulda Padiı;ah:ı muhalefet 

Sultan 1brahim aklının hafifli~ine ve ed"'nlerin sayısı arttıkç~ artb. 
hükümet işlerini görmek hususundaki Bir aralık Sultan tbrnhimin annsiyle 
derin iktidarsızlııtına ra".,,en Saltanat de arası açıldı .. 
nüfuzuna pek sıkı bir sureolte yapısmak- V b · ,... k 1sı H·· ~ ko ta ·k · ti B .. K"' e u vazıyq a ı z ıınıu1nn r-

lgecı memış · un
1 

u ~oren o.:em kunc bir fclı\kete uj'!ramasını tesri et-
Va ~e derin bir haya sukutuna ugra- ti. Kösem Valde btiyiik o~lu Dördüncü 
mış. · • . \Muradın zamanında vaphğı gibi. bu se-
S1~?1 Sultan lbrahi~ın çıl~ı?~a~ı~a fer de kUcük oğlu !brahlmln aleyhinde, 

:;~~7:ıd~~uk :U~:!a~~ı~er te~~Ubır~~;~k te kra
1
r elştu~ltmdan fmJdaklar çevirmeğe 

d rd B' 1 k Er "d ovu mu .. 
Dunıl_YPO d~··h ırdara 'd k ımkeye gı en Nihayet Yeniceriler kazanlannı kal-

e ı a ışa o asın a l oca ta yanan d k" d • l d •·k1 n"b" k•"-
d 1 · i 1 d kl h "k ırıp es ·ı C'Vtr er e vap.... an ~ı ı -<

o un ann ıy ce ateş a ma ı anna U • 1 1 d f 1 d l v S itan tb hi i · v h d a ann an ır a ı ar.. c u ra m 
mettı. e emPn yanın a bulunanlara taht d i d" · T k .:ı_ • d" d d' k" ın an n ınp op apı saravınua 
emır Be ıp ektı tuı: t h ta 1 ... ft b 1 penceresiz, basık kubbeli, karanlık bir 

- u oca a uşan a p ,, ... n u - d k dıl 
daki odunlar gibi kolaylıkla yanmıyor.. 0 ava apa ar ..•• 
Edimenin odunlannı istemem .. Bana ts- Saltanat mevkııne Sultan tbrahimln 
tanhuldan odun ~etirin.. e? b~yük oğlu Diird~incil MPhmcdi ge-

Yine bir glln Sultan tbrahimin aklına cınnışlerdi.. Fakat kücük \1ehmet o va-
esti. kit henüz yedi yaşında .. B:.ınun l~in oo-

Medinede Peypanıberin tnrbesfnde cuğun vasisi sıfatiyle Kösem Valde dev
bulunan mücevhetleri ve kıymetli emn- Jetin idaresini eline aldı .• 
nPtlerl !stanbula getırtcrek bunlan bir Ve haris Mahpiker \·ıllardan beri takip 
sü!l makamında kulla'lmak istedi. Tiir- ettiği mak<>adına nihayet bu suretle ka
bE'de mahfuz bulunan elmas ~tarla ka- vuşrnuş oldu •. 
vul!unu ve E>1bise"inl donatmai?a knr::.ır - B 1 T M I!: U 1 -
veren memun Pndi~ah bunun temini 
icin o vaktin Sadr.~za'11ı olan Sultan 7.ı:ı-
de Civan kapıcı bcışı ME>hmet Pa..;aya bir 
hattı hümayun yanp göndermisti. Kt>&
kin bir biber gibi yalncı, yenilmez ve 
yutulmaz bir çok acı hakart'tleri ihtiva 
eden bu hat aynen şöyle idi: 

Bin Bir llir~k 
llatak hant>sİ 

YAZAN: ŞAHİN AKDUMAN 

ZABITAllA 

,.,,,,. 1iiıf'lm"t "!? 
~-~.: fiı._ ........ -

M JA_ FJ!!!=rz_ 
KAJL -

Vnsıf Cınar bıılvarınrla lhif Ec:lrrr"
nin in<>aat verinden deJTiir bn-ru ('.al:ın 
GUmüshaneJı Mevltlt oğlu Hakkı suç 
üstii yakafo:ımıstır. 

l!'ASA!' 
.r.t!..ı!?f M'fJ~~D!f __ B~i 
Meuı .. lıkbastnda Vanlı Hnsan o~Jı.ı 

Hasan Hasbahre iizerinrle bir kama bu
lunmuş ve mUsadere edilmiştir. 

* Namn~fıhta İstanbullu lJüsevin oğlu 
Ali Dalklranın taŞlmakta olduğu bir bı
rak ve bir tabanca milsndere edilmiş ve 
kanunt muameleye başlanmıştır. 

BİR YARALAMA 
Keçecilerde İnkı!An sokaı;tıda Mişon 

oğlu Yako $alom bir kavJ!a neticesin
de İbrahim ~u NW-:yi kundura bıça
ğiyle yarnl~ ve tutulmuştur. 

~o! e!!n! ıttaJılneye 
Jıaotll'ntl$-

Sehitlerde iplik fabrikastnda Recep 
o~lu İsmail Bacanak, calıstığı fabrikada 
toplanmış iplikleri toplarken sol elini 
makineye kaptırmış ve hafıfçe yaralan
mıştır. 

A~!i teli!!~ mentm"llna 
tahlıir e mi$-

Ticaret Tekaleti 
Fiat tJı..Ürakahe b··rosuı1u kadro .. 
sile iaşe müdür ·· 2ü '"e bailadı 

İa$e ve F. at milraka e iş ell'i me le ·ette ayni 
maksadı tem;n eden m.ıi$te ek eşekküller 

ola!' k abul et!ildL .. 
Ticaret vek5.letf iaşe ve fiat mürakabe 

teıııekküllcrinin rnüstcrckcn devam ede· 
ct-k çalısmaları hakkında alakadarlara 
bir tamim göndermiştir. Bundan mak
cat ihtikarın önünü en cezri tedbirlerle 
~lmak, daha mü•het ve faydalı neticeler 
temin etmt-ktir. Tamimde ezcümle oöy
lc denllmekt!"dir: 

Ankara. 1atanbul ve f wıirdeki fiat 
mürahbe bürolnrı buralarda tt' kil edil
mi, bulunan iaşe müdürlükle•'İne bai?lan
m1<1tır. Ankarada İaşe müdür muavini 
ayni Zl''llanda fil't mürakabe bi.irosu it-
1 .. rini de yapacaktır. l"tnnbulda fa,. .. 
müdür munvinle•indl'n biri l"'tnnbııl fi. 
at mürııknbesi lsJ .. ri"\i ynpnc-ak, di~eri 
de ia"t' işlc-riri tedvir cd 0 crktir. İ7mir
de halen mevcut olı:ın flat mürakahe 
bürosu sdi doğrudan doi'.,.uva 17'mir in
şe müdürfinün emrinde fiat müraknbe 

i"'lerini tedvir edecek ve burada mü
dür muavini de münhaaırnn inşe işlerile 
me .. ~ul olacaktır. 

Her üç vilayette de gerek ia$e. ge
rekse fiat mürııkabesine ait olmak üze
re vil5yetle veya di~er devair müessc
ııatla cereyan edecek olan muhaberat 
iaşe müdürU tarafından id:ıre edilecek
tir. 

Diğer vilavetlerde teşkil t-dilmİ$ olan 
inse heyetlerinin bilumum büro işleri fi
nt mürr.kabe büroları tarafından göriile
cektir. Bu vilayetlere tayin cdilt-n fint 
milraknbe efi, kontrolü veva memuru 
fi"t mürnkabc bürosunun şefliğini yapa
caktır. 

Vil1yetlerdC"ki mürnknbe ve iaşe iş
lerinin hacmine göre valilt'r mniyetle
rindcki memurlarından bu büroların 
kadrolarını takviye edeceklerdir. 

K öyliiaen tahsilat kazan
dığı mevsimde yapılacak 
Kövliii 
haı ~i 

-----
b re o duiu takdirde 
malları . aczedi ecek? 

~--------------- .......... -----~--------
l<öy koruma sandıklan devirlerinin şunlardır : 

cibayet:. sandık mevcuclunun sarf v<? Borçlunun zati eşyası, meslcifne lü 
f'ene nihavctindc hesanlarının ne sekil- zumlu csynlarivle yataklan, dini kitap 
de devredileceğine dair Ziraat vekfılc- ve e$Valnr. mutbak tnkımlnn, borc;lu ve 
tince bir talimntnaıne hazırlanmıstır. nilesinin mai~etleri için lüzumlu olan 
Anknrada toplanan ziraat müdürleri nrazi ve cift hayvanları, nakil vusıtalnrı, 
kongresinde tetkik ve tasvip edilen bu 7Jrant aletleri, süt veren hayvanln.n ve 
tal"matnnmeye nauı?"an her mah:tllin 1s- tohumlarL. 
tihı;al v::ıır.iycti göz önüne alınarak Yetismemis her nev? toprak ve di~~r 
müstahsilin en z.ivade parnlı olduğu mahsullerin kemale ermeleri uımanın-
mcvsimlcrdc tahc;ililt yamlncaktır. dan <'n cok iki ay evvel haczohınabillr .. 

Tahsil için yapılan tebtirmttan iliba- Talimatnamede bilhas.c;n bir seneye nit 
ren on bir J?linde va pnra~·ı yatırmak borçlnrın ayni sene icindc tahsil edile 
veya itiraz etmek Jiizımd:r. Aks: takdir· rc.>k gelecek senelere devret·Plmemesi de 
de konıma hey~tforinin tavin ettiği pa- esas olnrak alınmıstır. 
ralar icin tahsili emval knnunu muci- Avnca milrakabe heyetlerinin aldıih 
hince icra} takibat yapılacaktır. ı tedbirlere muhalif hareket edenlere de 

Bu kabil vak'alarda köylülerin hnc- bir liradan bes liraya kadar hafif para 
zolunmıyacak ve satılmıvacak esyalon cezası verilecektir. 
.:ıacc:ıc:ı~-'~..e--~~~oı:ıoo~l"::>:ll"~,..ooı-oıııı...O!~~~:ıı=~ ..... !ı!!~:ıll!~:ıll!~:ıll!~ıı'-cıll"!OOOOOl~~:.ı!"°*~:.ı::ıocx::ıoıx 

Fn tbol ın~vsi n1 i açıldı 
~----------x*x-----------

Dün Şild rr .. açlarına dört 
takım arasında başlandı _____________________ .._,""' ___________ . ____ 

Altınordu Kar§:ıyaka~~a 1-3, Göz
tepe de Ateşe 1 -4 !: alip ı?eldi 

---------------------
Yeni mevsim futbol fna1ivetine, dün Bundnn sonra Göztepe - Ateş takım 

cBire mütevelJi kıvaf Ptli kodoş. Be
hey karpuz yapılı ( .. ) (•) ecdatuzamı
mın Medint'yc vakfo•ti~i mUcevhııratı 
te7"e buraya getiı:te~in .. Yoks."l dr>Tini 
yü7fio kine saman doldurmam mukar
rerdir .. Böyle bilesin Ve alamet şerife
me itimat edesin.> (~•) Civan kapıcı 

E.ski lstanhul hayatı .. Avcı Mehmet 
ve l{öprülüler devrinin heyacnnlı 
vak'aları .. 

Allmordu-Karşıyoka ve Gözteoe • At~ farı knrşılastılar. Müsabakaya, hakem 
tnklmlnn arnsınd;ı yapllan şild maçlari- hulunnmadığı ie:n biraz J?cc bnslandı 

Kemerde Siirmeli sokakta Recep 0~· le bac;]anmış oldu. Müsabakanın ilk ve son on beser dakı· 
lu Nazmi ve Mustafn kızı umumhanec! ş:Id maçlan. öteden beri takımlan kaları isti!ma edilirse oyun çok yavns 
Hurive Tas, posta adli teblil{ memuru Hk maclanna hazırlıyan ciddi bir ek- cereyan etti. Baslnn~cta iki taraf tE< 

(•) BttTadaki c·)k çirkin bir kelimeyi 
ver· .. nk fatemcdik 

( 0 ) Bu hat naima tarihinde aynen 
mn-huıtur. 

Yakında bitecek olan •CELLAT Mıır.tafa Fev;;ive vazifec:ini ifa etti~ sı- zcrsız olarak karşılanırken. dün ~ahada say! cıkannak ir\n birbirleriyle mticade-
KARA Al.İ) tefrikamız gibi bu ta- rada j?alİ7. küfUrlerle hakaret ettiklerin- gördilğilmüz dört takını da düzgiin ve le ediyorlardı. İlk golü atan Gözteocye 
rihi romanın da büyük bir merak den yakalanmıştır. anlayıslı bir oyun çıkaramnmıslardır .. biraz sonra Ateşl:lcr mukabele edince 
ve nlaka uyandıracal:•mdan eminiz. Bundan başka hiç bir takımda da yem mac ndcta naı::lnşmn şeklinde ve gelis· 

H Yakında neşre ~hyoruz.. •ıa vron Ta vlor bir e1emnn göremedik. Yalnız AltınOT- ı;ıüzel vuruslarla cereyana başladı. Bi-
l ırr' dudan avnlan Hamdinin yerini mekte- rirı,.; devre 1 - 1 berabere bitti. 
" ______ ,,, _ BASTARAFI ı tNCi SAUİFl<'DE - bini hifren Hüseyin işgal ediyordu. İkinci devrenin ilk yirmi hes dakika 

il":'-'7...:-7~~.r...--~J.r~J.rJ.r~~.,q-~~~.r~ İlk mllsab:ıkA Altınordu - Karsıvaka smda Atesliler cok calıstılar. B:r c;ok 
nı haizdir. Taylor bildirilece.k mUhim bir 8,.asında icra edildL Emekdar mürlafi defalar gol atacak va7Jyct ihdas ettikle
sev oll"'ladan Amerik11ya döne:me7. denil- Ziyavı da aTalarına alan ~i\civert - kır- ri halde Resatla Serdin nnla!\tnamalar, 
~~ktedir. mızılılar Karsıvakanm enerjik ve atak vii?.ünd~n sayı kaydedemediler. Ate;ı lstihsalinıiz mühim mik-

Bu 

tarda artacak 
___________ .._.,,, ______ ~---

seneki pamuk 
minlerden i vi 

mah•ulü 
olacak 

tah-

Ortada ise Vasingfona dönmt'sine se- hilcumlanmı bir mUddet karsı koyduk- dakikalarca bakim ovnadığı halde say; 
ben olacak mühi~ bi:r;ey }'(lktur ve Lond tan sonra fn<-ılalarla iki gol afarnk dev- cıkarnmayınca Gözte0t>liler evvela oyu· 
rava uğramadıın Lizbond~n do~nıdPn revı O - 2 l!alip vauyC'tte blfrdtler. ikm- nu mütevazin bir sc-kle soktuJ..."fan sonra 
do<•ruya Amerikava uçabilirdi. Anlaı;ıl- ci devrede her iki takım da ~of cı'kar- hiicuma j?ectiler. Sağ ve sol acıklan va· 
dıl!ına J?Öre Londra 7?yareti Fac:;ist dPv- mak irin cok calisf11Rr. Bu devrede ilk sıtasiyle Ates kalesine bir ikl inisten 
Jet ndamlanntn Fa<ı;st rPHmini tı>nkit c-t- golii 0ne A1tınordu yapmana muvaffak sonra Atcslilerin hatasından istifarfo 
meleri ile nlakad ~rdır. İtalyanlar tara- oldu. Devrenin sonlarına dojh-u da Kar· c<lerek ikinci savıvı ve hcS<'r dakika fa

sıvnkalılar cidden ~zel bir savı kaydet- sılalarla da 3 üncü ve 4 ilncii savıları 
fın~ıın tertio edilen bir va1iv~te alamet d b k d kl d At- kalesine kaydederek müsabakayı 
f('lnkki edilm bu zivaret ttalynnın yı- tiler.::-e e as ·a gol atama ı • arın an ~ 
kılması halinde tatbik edilmek ÜZPTe sahadan 1 - 3 mnğlôp olarak nvnldılar 1 - 4 kazandılar. 

1 mik ~."7./.r.rJ.:r.r.r...ı:ıı-~.r~~Q"/~.r..rJ'~/~/..r~~ 
Ankara, 28 (Hususi) -- Ziraat vcltli çok mühim · tarda artacağı ş{lphesiz- dinlomatik uzlamıalar hnzırladıi!ı 7.an- L 

Jetinden salahi~ettar bir zat son zirai d:r. nedilen ve ~imdi Va.,ingtonda bulunan Şimali Frans'ı1a OtiEsa cıvarıncta Rant. 
vazh:etler hakkında bana aşağıdaki ma- Ayrıca Ziraat mU~Urleri tof!~antısın~.a mUhim bir hey~tin idflme ettiği mUnase- L L f 
lumatı vernıişt:r: bulunamıyan bazı Zıraat mildur v~ ~u- botlerl teyit eder mahiyette görülmek- • RA~TAltAFJ l iNCİ ~AHİFEOE - brT trUnOT~Pe O U vor 

İlkbaharda Rayri milsait gitmekle tehassısları da pek yakında şehnnuze tedir: yapıldıj'.,'1 yerin yakınlarında Fnınsız • BAŞTARAFI ı lNct SAHİFEDE -
olan pamuk vaziyt.1! son zamanlarda dü- çajtırıl~ önilmüuleki ~ahsul devresi • - trenlerine ve Alman ordusuna mengııp 
zeim;.,.; ... Evvelce yapılm•<> <>lan tahmin- planı tÇlll onlann da mütalaası alma-

~~ ··- ak Al m n ı ra ör tayyare1ert nakleden trenlere karşı sm~ 
}er bu sene pamuk rekoltesinin ll8 bin c ~r. . • "k a a g e 1 k . 1· 
balya olacaTn merk--ınde İk"n bu ·un·· Dığer. taraftan devlet elıyle genış mı - t I t kastleT ynpı m1şt1r. Hele! a ve c:1ma 

,;• ~ '" g yasta zıraat yapılması etrafındaki ha· • RA$TARAFI 1 NC SAH FEDE - Frtınsnd::ıki Alman askeri idattSinin 26 
bu rekoltenln 150 bin ~lya?'1 ~u- zırlıklar bitmiş. bazı mıntakalarda bıı Buda peşte, 28 ( A.A) - Macar mah- Ağustos tarihli bir emriyle dün yirmi 
lacağt umulmaktadır. Ege. bölgesınde ıse f'.kir kuvveden fiile çıkanlmıstır. Du filleirnde söylendiğine v.öre müttefik Uın•nmış komıınist kursuna dizilmic:tir. 
pamuk mahsulU normaldır. mevanda merkez. mıntakasma bnf,lı bir ordusu Ultraynnda ve Karadeniz kıvı- p ris 28 (AA) _ Askerl mahkl"me 

Veka1ct di~er taraftan Ziraat müdür- ciftli~n ekilmesine ba$lanmıstır .. Ayrı· 'L nnd yeni başarılal" elde etmifleTdir. IB ~U: Adolf ·Givo ve komunist <ıetle-
lerinin toplantılarında kararlaştırılan ca Yerköv ve Nii!dcnin Aksarav hava- Bu ba!:anlann elde edilmeııinde hava _0 " K 

1 
.. 
1
•.. h'l.JI. 

ortadan kaldırılmasını birincı derecede 
bir zarurc1 s:ıymaktayız.• 
Diğer bir gar.t:tede cOdesa tahrip 

edilmeli> başlığı nltında bir makale çık
mıştır. 

Bütün gazeteler Odesa muharebeleri
nin boş bir itibar mes .. lesi olmadığını is
rarla kaydetmektedirler. 

ziraat meseleleri üzer'ndeki hu.ırlıkla- }isinde Milli Emlake ait bos arazinin de kuVTetleri mühim rol oynamışlardır. l1Du"n ate anı 0 um Ce?.Mına ma ımm 
nna baslamıştır. Önümüzdeki mahsul ekilmesi işine başlanmak üzeredir. Bil· Sovyet hatlannm gerisinde aıka ar- etmi';jtir. l.:ıfonte-n hapishanesinde bu den müteaddit gizli celseler akdctmistir. 
d0vresinde yapılac-ak olan bır nevi mdh hassa şnrk taraflnrında vasi mikyasla kaya vuku bulan infilaklar büyük ölçü~ ~e7.a1ar Kiyofinle infaz edilml~fir. Fev- Dördüncü bir suçlu hakkıntla gıyabi 
sul eferberl.iii savesinde istihsnlimiziıı ekim yaoılacaktır. de tahribat 7apdd~ söatamekteclir. ltalade-mahkeme 5lüın cezalarını verme- ölüm cezası verilmıştir. 

Uzak şarkta 
Japon 
Harekatı 
1.r!~tı!'ı Sov:. et !~h:dr..nd 
~!Z'-::~nt c!~c!!~ı::ı ~~~µ--ti 
Jae;o .:'an!'n Vz'lh :ftl'ıı-

t~ ht:r!.?e (!::emesi 
be~!eneb!l!r ••• 

• BASTARAFI l tNct SAHiFEDE' 

Mall'imdur ki Büy{ik Okyanusta '*' 
oon hltkiml~•eti nltında hulunnn ad•'-'' 
ı\mcrllr ... 1ı1ann nnnf\Julusu mliıliecma ,. 
ırer bütiin üc;Jcrinin ,.c Filipinle~ 
ı\merika ile nlan muvasttlc emnlvetı.f 
"..., rnk bir durumdadır ve JJollandt 
Hindistamnn ye1'1eı;meklc .Jnnonlar ~ 
'"<'htıp ıınhn<ıını kapamnkttdırlar. 

Jnnonlann Sovyctlcre kam httıtt'r 
lcrde hir hnro ocmnltın H fimııHnln hhl 
..,nnfıM J?ifriinml"(IWni de söytivcli""' 
1anon1nt' Uznk ~nrlrtn So,vet km"et· 
1crini teshit etmekle iktifo ederrk. fakat 
"ıı1'bc tutuqnıya('nklardır. llu hnrn sll" 

--nk. So~ct inı.lıtnmı lıakikat olduk~ 
<:orırn haslıyacaktır. 

Bı'"'""" ınuknbil Japonlann, So~~~ 
memleketlerind"" uzun V111nrdnn ""' 
""'7'"'amış oJrl•ıkfnn ihfilnl foc:l<iHh .. 
t.nrekete f"erinn(''kfe (f'f'i'kmh·ettkletf 
'•nvvc•le iimit PdılPhilir. nizce su fl'ltl" 
"nlclmktır ki hl'l<'n Jııoonlnr icin .-n 111,!f 
him vave. hnırlin heva71ann zair'<'l" 
nctice.c;;ni dl\i!ırrmnktn olan ba harbiıl 
milmkiin oldu~u kadnr cok uznmn~ttl 
t,,m:nd"n ihnrettir. Ciin~n hu sn,·ede
tt:r ki Jnoorı1al'. i..;ırnl t'ftikleri ve,•n nil· 
tw~lnnnın nlhnn aldıkhırı sah:ılnrdn rf' 
hetrn cnl•c;mak ve knt'i ı.11rPtte ycrklıf' 
ml'lc lmkfınını elde edcccldcrdir. 

Uzn!c Sark-fa Jaoon hnrek!Hı b11fıİI 
""~''7.ttu olurken diisiinlilceek fll~er hif 
"'liifılm nnkfn dA Jnrumlnrın Ftnnc:1719f• 
tn vnntılz-lnn miic:fer<'k miiıforsın ı:ın 1ri' 
tnl';•nı Maı'nvnakıırn da f~<:mil etilrf!"' 
"Plr1"'1'idir. Rıı ihtirnnl tah,.1.l(uk ed~ 
1\1f'ndncrnc;kıtl' J:umnlnnn t'line t!ttiflte 
4 vnınıt - 1Jind1dım muv:.-:"1ec:lnln rnfl· 
l\:nı ö1,.füfo k('<lilrnrc:ini hf klPnıPlc 1<'i1t 
eder. Ve Jnnnnvn. Jln11:mdn Hinfl:dn"-!· 
1'!l, lo""nf'n de ol"n yerlcsmt'kle Anter•· 
'•n - Jf:n.ı:c:t:-'1 '·olu ,.n f'nınivetini l<ll~ 
hednck f n.,.iffcre, Hindi .. tnnıfll ma~n_.. 
mnta ve intkôn1n,.~on i!rtifndP !-:t1t't'ffV,.. 

1•arn P.tmek mel"lmrivefine dlic:ecelttif'· 
fnrritM-ler hu ''Tlziyctf 'cok ivi ı(önnefefl 
v<"~ Hinıtic;frım hu harbi l<endi ha•ıt"! 
y{iriitecek hir hale koyıttnı;a huıttmlll' 
<ttırette c-nlı~m11ktnfl•"1a1': TnV\·nre f n1'tl
~alnn. her fHrlü sil'\lı fahrikaJ:ın. crl~· 
1.ımelcr. tımk ve nrhlı otomobil flthP• 
••nlnn hüvük bir silrnt1e kunıhnakfllo 
bltvii1c: 01·dulann t~kllmP. itina ile e-lt
'iJlmnktadır. 

Jat>Ctn maksat "c hnrekeflcri öııii_. 
Amc>rilrnn•n vaziveünc 2elint'e: biıilı' 
... ;;l'ehildi~miz odur ki A•1'erika. 1'd 
ctiinvn harhine miiessir ve rm bir c:e~ 
de k,.fo::ahilmt'k irin rn az il" seneli's ,,.. 
'-nnrlı~a ınnhfat'hr. Jufll'n donarım"""'° 
Japon - Alman hırvaC11ı~nı ve Jal"'8 
lcnrn ordusunu venmek iein Amf'rilca,.,. 
... itfii!i her yeme toıwekiın hiitiin Ja~ 
kuV\•cffonne iistün bulunarak bir kuıır 
"ette hnlunması icau ede<.ektir. Arae:!: 
ka. 85&1'-ı vukan. her ı:ahada hUHin ~ 
non ordıı~ıy]e. hütün Jagon dnnan"!ıt~ 
1e ve hiitün Alman - Japon tayyal'f'*'-
te karsılnşacağım hesap cdPt"f'lc harf'~ 
te hulunmnk mechuriyefuıdedir. 1 
1iz1erin Amerikan donanmnc:mı tak~~ 
edttekle.ri muhakkak olnıakla ~h"' 
'-unun - ttnlvan. Alman hatfa Frattd 
donanmalannın mevcudi~etindPn dn1~ 
vı - hü,·ül. hir kıvmet ol"7.c.-deC"r.~i tah111~ 
~iletne"- Ve iic bes parcıt hiiv;ik 1ı:ef""' 
1aoon donanma ı merine tesMi iki tir' 
ttanma mevdana gt-tirilmesi filrPini ır 
~:tkkıık ettiretne'Z. Rımu1a hiilasa o1W 
rak ~ml:m hnfırlıyAbiliriz. : ttıl 
Ameriknnın ancak He sene ıııon~. ti' 

hac:lı hir harbe ıırinnelr ı:ırıivr•rnde~ 
du:Y-ıı hhut edilirse: Janonvanın .,. 
Şarktaki islerini hu miih1•t hitmMerı 
mamlamak V(' bu devrede hUvtik ~ 
lan yel'le.~rek deniz yohmdnn tte 

11
, 

tnal"Ttlzlnra kam koyrna''J temin e• lf' 
mek mel'h11riyetinde oldıı!Ft'"a m11h:,.ı 
kak rfüfh•le bakmak 1it7:ımdn. Fa~ 
evdeki h~nnlann cok d,.fa nt~ll~ 
uyrııadı~n• da mı ~rada fuıtıf'lıtm"k .r 
nulur. Ciin1cil An!rlo - Sabonlardnft ~ 
71yPtln clrMililYinl tnlnfü eilf'l'f"k se~ 
kat'i karar1ar1a Jaonn lmrPltatını . . 
mek an1nvısını !!'&:iere~lr1rri~ '"..,.. 
mak ta bize manb1ci ıöriinmf'HHfir. pi 

Şakir Hfmm ERGÖK~ 
---- --- --~ "-·-·-·-·-.. -......... -_ .. _. 

DOGVM 4• 
Di.in {?ece. muharrir nrkadasımız A,f' 

nan Ril~efin bir oğlu dUnvava J?t"lr11 ,,e" 
tir. Yeni Ac:ır ailec:i. arkadasımız ve ııJI' 
fiknlnnnı tebrik ederek yavruya u 
ömürler diler -

*** 30 senelik meslf!'lc havatında fefl::. 
lcn,,f(etti~i en mi1•1<ü1 doM.ımlan ba' 
mak su .. etivle bin1Prce an~nın ve ;,..,.. 
rumm hnvl'ttını )oırf:>""n M""'lekt>t t'I'· 
tanesi N:saive ve VilMive •Pfi savıtı ..,,I' 
ıra ... ıın Yusuf Bnc:kArııa. refikamın fi"' 
htımlinde !!:ahtt old117!ıım•ız yükc;ı>)( Jds'• 
?akat ve fl;timamından dolavı t~ 
rU borç bilirim. 

Yeni Ası,.tfa Muh~,.,.tt Af" 
ADNAN Btr (ir.., 

.../ 
-------·-···------··-·---,----·---·-·-·-------



Bir Zan:anlar Bir 111111m111ı ımnnanu 

ııu','ı'ı',•,•u~" Napolyon Vardı! 

1 Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 
-·-·- •• - - -· 1 - -- ---·-· 

···34--· 
~Ya Carı Jıf oslıovavı lıaylJetınelıle IJeraller 
to~laPmda teJı bJr Fransız ner.--r>rf Jıa!ma· 
~aya lıadar harbe d"Vttrn ltararını verdi .. 

~·Çan, Moskovayı terk ettikten cGün doğdu~ vakıt yangın gece ya
~ klınnağa muvaffak olduğu yeni nsmdaki şekilde ve kt-mali dPhc;eti1e de
~ cR?-' topr.ıklarında tek bir vam ediyordu; fakat ilk gördiic'iümüz VP 

lıt~ neferı kalma,•mcava kadar har- gecedeki dehşetini hi. .. setlirmiyordıı: in-
le, ha • karannı verm!ştir. . . san her şeye kolayca :ılışıyol". lmpal"ato-

harp nlh ay cıhan tanhınde run hemen yanı başımızda olduğuna gö
lllerniş bir .!ec~atle devam etti. Rus re korkacak bir şey vok demekti! 

... 11 na gore Napolyonun alb ay- S bahl . k k 1 h 

... ddet içinde vaptığı harplPrde 48 zi c a eyın er enden :.ı ktım. s3ba -
l ve 300 zti bUyUk zabit olmak ları erkl'nden dışarı ~.kmak, temiz hava 

125,000 zayiatı vaı·dır. Bundan almak çok hoşuma gıder; bu suretle ge
de 190,000 esir vermiş ve 100,000 ki- n~cı. merd~venlerderı inaoı:k K~emlin mu

' ~lık vesair sebeplerden ölmüş- hıtınde hır az dolasmak ıst .. dıın Hel" ta-
~ rafta en büyUk bir intizamsı1lık va ka-
~ • 13 Kanunl.l53ni 1813 de askerle- rışıklık hUkU::n sürüyordu: Sar:ıvın hıı 
.L"":: _lleş~ttiği bir uıfer beyannamesile kısmının ön taraf.nd..ıki boc:hıklara hir 
~hitamını ilan etmiştir. kaç müfreze raı;t gele kon klamı~tı Hir ..._ * kısım askerler birer kenara cl!'V?'11Prf'1' 
ı....~ ltcat devrinin hAdi!!eleri cidden vatmıslar, bir kısmı da ıiaJ<rın dal"ır 
~: Fakat bu hü!Asada bu tafsi15tı nipolarını iciyorlar. bazılan da bir as?
~ lnıkAn yoktur. Yalnız Nopol- ~. bir yukarı dolasıyorlardı. Surnva 
~ ~rrür ahurlarından ve bu ham sı- buraya atılmış bo<, ıoıi~E>lerdPn bu miifr., 
~ ikin::i memlOkii olan ve Mos- 1el .. rin geceyi oastl J.'ecirdiklerini anh· 

le kadar gitmiş bulunan Ali nam mak kolay oluyordu. Rast rPld;~im hC'r
~,..,. .... ._ Lüi Etyen Sen Denisin hatıra- keı:ı. bir ~eyini kaybetmi!'I idi Si!variln 

..__ «Moskovaya yanli?tn> ile cRus- mahmuz veya atl .. nnın ge'lllerini, veys> 
'~ti> ni dere i1e iktifa edeceğiz. P/!"'r. yahut bııttaniyelerinl anyorlar 

.ı.-' . * hatta atlarını nPrPye bıralctıklanm dü-
..._,~vanın kenar evlerine vasıl ol- ,un.,.,,lel" de vardı' 
~ Yarım saat kadar evvf'l. bulun-
~ cA.c;kf'rlerin hep!'i de, !IC'lırf yakmalct .. 
~ ~ yUkaek yerdm killcıelerin olan AlevleTe bakı:vorlaı-dı. Att'c:iT' 
~beler;:;.n sarayının çan lmlele~ni ve ilel"lemesine mani olmıık !l7P?'e bazı h:. 
~ l görmeğe basladık Şehrin 
' eılerinden yü~len 'Siyah bir du

da Riirdük; bu yanan bir ev idi ve 
"il iz tek ate-ş de bu idi. 
~ laatten az bir 1aman icinde st-hTe 

olduk. Fakat t-hirdf" hiç kimse 
tehir bom bostu Yalnı% şurada 

~,_bir Od zavallı ~öv çarpıvnrdu. 
' ~da Fransız ve l.eh 1i askerler
'!t ~ biç bir asker y.>ktu Kremli
~~ yürümekte olan hu askerler 

' dakika ile ~rlmakta idi. 
~ ,._ kaşeyi döndüğ'Umüz vakit, kol
~ •ileri aruında bir çok şiseler bu
~lr Leh askenne rao;t ~t-ldik; sf
~ -,: birini bize nediy<" etti biz de 
~ ettik. Fakat şi~enin kapai!ını aç

-.ıtannz olmadı~ın:lan geri ver-
lıfr llleebur olunca. nefer ~nin ağzl

laşa vurarak kırdı. şiseyi a<"tt. 
ııLı.~ '*1'ap delil 911mpanva idi. Bil" 
.~ llerlediktl"n sonra Kremlin sa-

naların yanl!lndan kurtanhnac;1 1cin 
emir verilmi~. FPkat bu kad:ır hiivlil· 
bir yanrrın kar,ısındn ne vapılahilird;' 

Hiç! Yaneına karın kovmak i<'ln tn1un•· 
ba bile bulunmamı~tı Tulumba olsa bı-
Je su l~zımdı. Sakinlerinde-n hir hlr ki-n
!le kalmamı$ Vl'hlln"J nir c;p}.irde !:11 Of'· 

reden bulunabilirdi? "Rı•n~n icin liinım-
lu olan sPyler aJınrfı\tan sonra evler 
alevl<>l"e terkedilmiş ıdi. 

«KrPmlin saravlarını çeviren duvRr· 
hr yüksnk ve tuplı11fan vanılmı.,hr. P.u 
duvarların cephesınd~ müsııvi aralıklar. 

la n;\bet<'i kulrleri vardır. KBc:f'lere dil
sen kuleler daire~ o''luğu halde al"ada
kiler dört köşe şeklinde yapılmıştır. 

- BITMfo;or -

Havacı gençlik 
o rcssrnda ~:rpd~:~k. ~~~h~; 

~ olan, Uç dört memluk Napolyo- • ıu.~TARAFI ı iNCi SAIJİFF.01!;. 
~et süvarOe:ri ~ördük. ~ S 1.- .~~balardan indlk ve her bl- için yapılan masraflar muazzamdır. Biz 
~ ~e verilmiş olan vazifelt-r! havacılık bahsında en ileri giden mils. koYUJduk. Vaz:.femin tayin etti~i Jetler safında yer almak kararını verdi· 
Sı ltllncıe, hlr defa etrafımı eözden iimize göre ihtiyar edilen muraflann 
'Sf 111. Saray. her btri baskı bir mi- yakmda bir kaç misli artmasına lüzum 
~~buna tlbi bır aihi.l binalardan olacakbr. Hava kurumu ba parayı ne
~ tl $ark mımarisine «tire ya- reden temin edecek) 

"-.alda bulunen bUyUk bir bina- Türk bava kurumu umumi katibi 
bir merdivenden çıkılarak ~ .-h•n benim menıkırm tatmin eylem~ 

'~enden girilPD yerclm. bil- olmak için kununun f-liyet ve gelir 
Uzun mermer döşeli methalden kaynaklanndan uzun uzadıya bahsetti 

·--.... -_-:·:·n dair~lerine «~lir. t~ hu- Bu konuşmalardan Ye tetkik eyledfli~ 
~k bir oda benim meın';ll' ed!1- plir listelerinden bende kalan bak\m 

l&IZlllet memurlarına tahsıs edil- intiba tudur: 

Türk milletinin Türk haYa kunırnuna 
karşı senelerdenberi göstermiş olduğu 
yük.ek alAka her eene bir az daha ge
nişlemektedir. Halkımız hissesine dü
'eni yapmaktadır. Zenginlerimiz fırsat 
düştükçe yardımdan kaçınmamaktadır
lar. 

Fakat Yerilenler k&ıfi değildir. Türk 
hava kurumu bol pilot ve mebzul hava 
elemanı yetiştirmek üzere seferber hale 
getirildiii bir Birada halkm yardımları
nın daha ziyade vüs· at kesbetmesi şart-
tır. Zenginlerimiz rast gele yardımlarla 
kuruma el uzatmaktan ziyade, yardım
larını sistemli ve zamanlı bir surette 
yapmalıdırlar. 

Memleketin nüfu.ana göre ban ku
nmıuna bet milyon kişi aza olsa ve be
ter lira yardımda buluna eenede 2S 
milyon lira toplanır. Bu vasati bir he
eapbr. içimizde senede bq değiL bq 
bin Ye hatta elli bin lira verecek fert
lerimiz ve müeueaelerimiz de vardır. 

Öğreniyoruz ki 19 38 11eneainde iz. 
mir balkı Tiirlr. bava kurmauna tebenü 
ve aidat olarak 150 bin lira vermişken 
~eçen aene ve bu Rne lzmir balkının 
karurua verdiii aidat ve yapbğı teber
rü 65 ili 70 bin lira aruındadır. Tiirk 
hava kurumu bizden daha ziyade feda
karlık beklerken lzmir halkuun ödeme 
bahsında göstermi, olduğu gerileme na
zan dikkati callptir. 

lzmir halkı son sene içinde Adana
dan bile geri kalmıttır. Bunu bir haki
katin pek acı bir ifadesi olması itibarile 
teessür duyarak kayıt ediyoruz. 

lzmir ticari bir muhittir. iktisadi 
kaynaklan mebzuldür. Hamiyet ve ae
mahatından ıüplıe etmediğimiz tüccar
larımız. müeaseselerimiz ve alelitlak 
varlıklı olanlanmız. memleketin bu mea 
ut ve huzurlu zamanında Türk hava ku
rumuna daha açık olarak yardımda bu
lunmak mevkilndedirler. Yardım sefer
berliği, kurumun faaliyet seferberliğile 
mütenasip olarak yürümelidir. 
Şunun bilinmesi lazımdır ki havacılık 

bahsında yapılan işler, yapılacaklann 
yanında ancak bir niııbettir. Kuruma ara 
olmak. aenelilc taahhütlere ~irişmek he
pimize teTettÜp eden vazifelerin en mq. 
kaddea olanıdır. 

TENi ASIR 

~--------------------.... ..._--~ 
Okutmak ve oku
mak için t~crühe 
edilmiş usuller 

Yazan : GAZALI SALTIK 

-8-

ç - O :zamanın bedii zevkini ifade 
eden tezyinatındaki renk. şekil incelik
leri naatldır. 

d - Mabetlerdeki resim ve hey
kelleri dini ayin ve itikattan neleri tem
sil ediyor. 

Bir kütüphane gezilirken talebeye 
şunlan not ettirilir: 

ESKt•AR 
iRANDAN AYRILDI 
Tahran, 28 (A.A) - Eski Şah Bender 

Abbas yoluyle İrandan ayrılmıştır. Ev
vela Hindistnna ve sonra oradan cenubi 
Amerikaya gidecektir. lki zevcesini ve 
ol!ullanndan y:ılnız dördü ve şimdiki 
Sahın knrdeşi veliaht Sezaiyi beraber 
almır;tır. lkl kuı ve bir damadı da bera
berdir. 

-------
BİRANLA$MA 

Sofya, 28 (A.A) - Bul~aristan ve 
Hırvatistan arasında diin Zagrepte bır 
ticaret anlaşmam imzalanmıştır. 

···················--··················· : A.~:~ A !' .... ~ .r..A!JYOSV 5 . - . 
: K I' G Ü N K (~ P R O G R A M :: .......... ------- ........ . 

a - Ne zaman ve kim tarafından 
tesis edilmiştir. 7 30 Program ve memleket saat ayan, 

b - Kaç kitabı vardır: ne kadaran 7.33 Müzik 7.4'i Ajaw; h&berleri 8.00 
yazma ve basmadır ve ne kadan eski Müzik pi. 8.30 8.45 Evin saati 12.30 
ve yenidir: hangi lisan ve ilim ve fen- Program ve Memleket saat ayarı 12.33 
lere dairdir; kaçı telif ve tercümedir. Müzik : Saz l"'<:l'rleri 12 45 Aians haber-

e - Eski Türk tezhipciliğinl göste- !eri. 12.45 Mfüjk · Fasıl sarkılan 13.30 
ren ciltler var mıdır. 14 00 Müzik pi. 181)0 Proeram ve mem

lek<>t saat avarı 18 03 Müzik pi. 18.30 
Mü7ik sazı 19.30 Meıııleket saat avarı 

OKUL KOTOPHANESt S6YLE 
T ASNtF EDIUR ı ( 1) 

ve ajans haherler! 19.45 s ..... l)e..ı 10 dn-
1·ika JQ fi!'i Müzik pi. 20 15 Radvo gaze
tl"'i 20 45 Mii.,ik : Bir 1'alk tiirküsü Ö~· 
rc>nivoruz. 21.00 Ziraat takvinıi 21.10 

Her ders öğretmeni, kendi derslt"rile l\'f:jzik : Karıc:•k ı;;ı .. kılal" 21 30 Temsil : 
l~ili bahisleri okul kütüphanesindeki ki- T<if11nil ail(.'<;i 21 ı1ı:; )\.1iizik : Radvo senfn

tap ve mt"cmualardan yahut kendi oku- ni Ol"kec:trası 22 30 MPnıl<'k"t ı:ıaat avan 
duğu eserlerden alarak ll~a~ıdalc:i göste- Aian~ haberler=.. 2? 45 Miizik : Dans 
rildiği gibi bir cetvel içinde talebeye mtizif!i p). 22 fi5 23.00 Yarınki prog-
bildirmeli. ram ve kapanış .. 

KJT AP CETVELi 

Bahis başı 
Kitabın adı 
Sahifesi 
Yazan 
Cilt 

MECMUA CETVE.U 

Makale başı 
Mecmuanın adı 
Saym 
Sah fesi 
Yazan 

EDEBi E.')[Pi :;:-~ 'ı'ıf T ASNtFtNDEN 
BiR öRNEK 

Edebiyat, tarihi - ed•bi hatırat - ede
bi tenkit - edebi kavait - musahabe -
fıkra - manzum, mensur mizah - t>debi 
mf'slt-kler - tarihi romanlar - tahlili ro
manlar - felsefi romanlar - cin<>İ roman
lar - aergÜzf'st romıınlan. ... - Muallar -
'"liveıoler - küçük hikayeler - büvük hi
lcayeler monoloi7lar - man7.um, .mt>nsur 
fantaziler - cocuk hikayeleri - çocıık şi
;rleri - çocuk romanları - cocuk masal
ı"" - halk hikayeleri - halk JBirleri -
\alk ~ri ( ... niler, türkülu, k~ma
lar •••• - nıillt manzumeler - paatural siir
ler - lirik tilrlu - taaavvufi manzumeler
fel.cfi manzumeler - ata aö:deri. 

tzAH: 

Evvela bir cinaten olan kitaplar, aon
ra kitap ve m.-cmu11lardan bu edebi nc
vilere ait yazılu, kitapsa, kitabın adı -
...-ıüellif veya miit•rcimi - sahife numara
"'· yazı bftslıiı. Mecmua ise, böylece bir 
-:etvel halinde fl'•cmuanın Ba)'lSl da ila
ve olunarak va%ılıT. 

- OF.\' AMt YARIN -

( 1 ) Bvnda M.1e bir uım1 ır&teri
•'m, t~'-',ettht ~- jl..;fi babicle
ri - tetkik'! lr"1ttyhlc "1melc fikriyle - hw 

'1"8Va toPı.~~1c '"'"""'"'· "'""• .... kü
"ilplmne tamifi wali deiDclil'. 

GENE'IA"4 BOİ'ISER 

••••••••••••• 
t=~..:\f • '!'°!rn?i 
A.. ~~mLO!!EDİ!İ 
19 un<:-u sayısı intic:ar etmiştir. 
1 - Tın rıletlf'ri hakkmila l"iic:liiman

ı;ınn kec:ineri .. Profe.x .. DT Sühevl \'e 
Tk Nur. FPhmi.. 2 - Ali : Lisan. tevhit, 
ilim. mantık. felsefe, t:ıc;avvuf b:-ılcımla
rından : Prolesöl" fsrn:ıil Pakkı İ7-mirli. 
3 - Ali Üstad : U.!<ıı1ü hadis : Profesör 
Knmil Miras .. 4 - Ali pasa: Zaman•nda 
zuhur eden sivast me.c;plplerdr:ıki rolleri, 
t;ınzimattan rnak"Bt. ıslAhat fermanları
nın ic vUıü. veni OsınRn1ıla.,. siva~ ce
m=vetini fnc:kil eden Namık Kemal ve 
7.iva f)acııılann tanzinıııtrı PP""'larla it
ham etti~lpri ec:R11 noktRlar. Ali ı:>a!tanın 
mrmlekete sı 1ktuNtı yahan,., ni:>Amat ve 
miie11c;esahn h11c11le JtPfirdi~i irtimat te
zemiiıı .. Fcn-ef Edin .. 5 - fc:lam - TüTk 
AnsikHmedic:ir"n meslt>kf " .. a.,vonat=zm .. 
R - Hazreti İc:anın ve Hızmn hayatı 
haklmwa : Profecıöl" İc:maıl Hakkı h
miı-li.. 7 - AltınnTdu devlet;,ıe ait me
tinler: Baldat. Abbas Ayvari 8 - Bedir 
mulun'ebe8fnde ok lsttmeH : TaMr Ol
Jrun .. 9 - E11kl "n~nlE"M.- Türk pehli
vanlan (Siir) .. Mehmet Akif .. 

Ririnri ~ ~·.-..."'~ Unktor 
Denlfp A.11 ltamno~la 

Cilt ve Tf'nasiil ha11talıklan ve 1 
F.1.EKTfth< Tt:UAVİl.P.Kt ' 

Rhint'i Rfovlf'r Sokatw No. 55 .. funh' 
"~hamn SiMmMt arbMMI• sahalt- ı 
tan akşama kadar hastalannı bhul 
l"dtt_ 

Marsilya. 28 (A.A) - Fransız Bah n:t.F.YON: :1479 f41!) 
Afrikası umumi valisi general Bois..<o:P.n -...,. .. _______ , _______ , 

Vişiden Cezavir yoluvle vazifes! ba!'llna 
dönmü$fUr. General Marinyadan Fasa 
tiyyare ile gitmi$ir. 

Fo'"'e! r.~--Hk 
Bb'Uibdn mesajı 
Moskova. 28 (A.A) - Sovyet gençlik 

hirlif!inin İn~liz Jıenclik birliöine gön
derdiği b'.r mesajda deniliyor ki : 

• F;si!d A lmımvava kal"St yaptı~ımtz 
harp azim mikıbrd:1 silAhlara lüzum gös
termektedir. Bizim karşıl:klı vazifemi1 
~rk ve ıtarJ> eet>helerinde zaferi elde 
e-tmek icin 1Urumlu olan her ,,eyi teda
rik etmektedir .. • 

c;DIDB i$GAJ.r.g 
Nankin. 21t (A.A) - Jaoon umumi 

karargihl bilnirivol" : Jaoon kıtalan Cin 
mukııvemet=ni kırdıktan sonra Hunnan 
eyaletinde SanXşayı i.$gal etmislerdir. 

tZMtR BELEDtYEStNDEN: 
1 - Zabıta Amir ve men.urlarına kış

lık elbio;e yaptırılır.ak üzer~ nümunesine 
~öre 267 metre lacivert kaz::nir satın alı
ma!lı, yazı isleri mildl.irlüğüod0ki şartna
mesi vec;hile açık f'..ksiltmeve konulmut
tur. Muhammen ocde!i (180?) lira ~5 ku. ! 
ruş muvakkat teminah 135 lira 20 kuruş
tur. Taliplerin teminatı lş Hankao:ına ya
tırarak makbuzlarivle ihalf' tarihi olan 
1.~.o çarşıımba gilnil saat 16daencümene

1 
mura<:-aatlan. 

- Kumaşı Belediye tanfından ven1-
-nek Uzere zabıta Amir ve mf'murlarına 
80 takım kışlık elbise yaptırılması yazı 
i<;leri müdiirlil~ündek! sartnamesi vechi
le acık l'kc:iltnıove ko:ıulmu!'fur Muham
m"n bedeli 960 lira '1\Uva!{kat teminatı 
72 liradır. Taliplerin teminıttı lr; banka
!ıına yatırarak makbıızlari-tle ible tari
hi olan 1/10 '941 Çarsa'lllba günil saat 16 
da el""Üm.,.ne mür:ıcacatlan 

16 20 24 29 3826 (2030) 

tz~.!!1 V AIDl'LAR MtJDVRLCICV1fDE1f : 
Muhammen bf.dell 
lira Cinsi No. Mevkii Vakfı 

350 ana 28 Dellil bap Saçmacı zade haca 
Alunet ağa 

Yu\anda cinai ve mevklt yazılı a1'9anm mülktveti p~in paTa ile 350 lira
ya Mustafa ve Cemil yeniyol üzerlednde pey altındadır. lhale91 6/ I O /Q.f I 
pazartesi günü .. at tO dadır. Fazlasma talip olanlann % 7,S pey akçesile 
biTlikte mezkur gün ve aaat~ vakıflar daireoinde bulunmalan Ye fazla tafsilat 
almak isteynlerin de mesai eaatlerinde müdüriyet Yaridat ~murh•;•Jna mü-
racaatlan ilan olunur. 3943 (2124) 

., • ~ ~ --.:J.~.u-w.;• "'.u_ .. ... ~e ~ser .. 4; ___ _,: ........ ~en: 

Okulumuzda hlr kapıcı kulübesi inııa..oıiyle tamirat ve arn işlt>ri 4/10/94 l 
tarilunde aaat 14 te Karantina köprüdeki okul binasmda açık eksiltmeye ko
nulmu.ıur. 

Kefif ve prtnaıned 1aer rı&n lbemlz muhaaebeııinde ~lebiliT. 
2S 27 29 3968 (2098) 

Vilayet Daimi encümeninden: 
lzmir, l<ar11yaka, Buca, Bornova, Balçuva ve Seydiköy ilk okullarının 

108 ton 600 kilo kok kömürü nakledilecektir. Nakil ücretinin muhammen be
deli beher ton ba11na dört liradır. 

Nakil iıi bir hafta müddetle pazarlıkla ekailtmeye konulmuştur. lsteklile
rln prtlan görmek üzere her gtİn maarif müdürlüğüne ve ehliyet vesikalan 
ile birlikte ihale günü olan 2 teşrinievvel ı 94 r tarihine müsadif per,embe gü
nü aaat 1 1 de hüklimet konaimda Yiliyet daimi encümenine mUracaatlan. 

Anadolu gazetesnin 2 7 /9 /941 tarihli nüsbaaındald 180 tonluk kömür 
nakliyeai ilinınm hükümaüz olduğu ilin olunur. 4031 (2123) 

:··················································································· .. • • 
~ Devlet Demır Yollarından j 
..........•......................................................................... .: 

lzmirde motorlu vagon deposunda motor tamir iılerinde çab,tırılmak 
ve liyakat gösterenleri •tajdan aonra motorlu tren makinistliğine terfi etti
rilmek üzere birinci sınıf tesviyeci ve uata alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin askeri hizmetlerini ifa etmiı olmalan lizımdrr. 
Sanat okulu mezunları tercih edilecektir. isteklilerin 15/10/941 tarihine 
kadar birer istida ve çalııtıklan yerleri ve işleri gösteren bir hal tercümesi 
ile bizzat veya tahriren Ankarada devlet demir yollan umum müdürlüğü 
zati•leri müdürlüğüne müracaat ve adreslerine yazı ile bildirilecek aünde 
ımtihan için iabatı vücut etmeleri lüzumu ilan olunur. 

22. 25, 29, 30 3769 (2073) 

~----------------
1 z m iP Ceza De tcvf:!f ev! m~e!~,.!~~~nı!en : 

lzmir ceza ve tevkif evinin 16191941 gününden 31/S/942 sonuna kadar 
8 aylık tahminen ( 106000) kilo ekmek ihtivacı için talip zuhur etmemesine 
binaen bu defa pazarlıkla münakasaya çıkarılmıştır . 

Sehirde çıkan tek tip ( 106000) kilo f'kmeğin tahmin bedeli 14226 lira 
26 kuruş ve muvakkat temi nah 106 7 lira olup ihalesi lzmir ceza ve tevkif 
evinde 6/ 10/941 Paz .. rtesi gÜnÜ saat on beştedir. 

Taliplerin diğer feraiti ö~renmek htedikleri takdirde ceza ve t~vkif evi 
müdürlüğüne müracaatları il.5.n olunur. 16, 20, 24, 29 3809 (2026) 

-·----
ısta..~:!! !le!~:f!~-~~!nden : 

Belediyece istimlak edilen Mısır çarşısında yaptmlacak tamirat kapah 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2S9. 788 Ura ve ilk temi
nıh 14141 lira 52 lcurU4tur. Mukavele eksiltme bayındırlık itleri senel hu
ausi ve fenni tartnameleri proje ketif hülasuiyle buna müteferri diier enak 
12 lira 99 kuru, mukabilinde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecek
tir. ihale 2110/941 Perşembe günü saat 15 de daimi encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuolan ihale tarihindea 8 aün 
evvel belediye fen ifleri müdürlüğüne müracaatla alacaktan fenni ehliyet. 
941 yılına ait ticaret odası vr•ikalan imzalı JBrtname ve kanunen ibrazı li
zım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanun tarifatı çevresinde hazırlaya
cakları t~klif mektupla•mı ihııle giinü aıuıt 14 de kadar daimi encümene ver-
meleri lazımdır. 16, 20, 24. 29 3795 (2029) 

ı~~aü!d l?:?!e~r"e~~ &!en : 
Atatürk bulvannın Sehzade-başından itibaren 568 metrelik bsm111wt top. 

rak aeviyesi makadam şöse ve granit bordÜT inşaah kapalı zarf ..aliyle ek
siltmeye konulmuttur. Kt>$if bedeli 7948 7 lira 42 kurut ve ilk temlnab 
5 224 lira 77 kun14tur. Mukavele. eksiltme bayındırlık itleri genel hususi 
ve fenni tartnamrleri. proje keııif hülaııasivlf' buna mütt>ferri di«eT evrak 397 
kuru, mukabilınde belediye fen işleri müdürlüğünden Yerilecdttir. 1b '• 
2110/941 perşembe 5tiinü saat 15 de daimi encümende yapılacakm. Talip
lerin ilk teminat makbuz Vf'va mektupları, ihale tarihinden eekiz gün evvel 
heledive fen işleri müdürlü~üne müracaatla alacaklan fenni ehliyet. 941 yı
lına ait ticaret od1111 v,.p;ı,.Plan İl'l''7..111ı sartnıım,. Ye kanun~ ibrazı lizan tıı'e
len diğer vesaik ile 2490 No. ul kanunun tarifah çevresinde hazwhyacaklan 
tt>l:lif mektuplarını lhııle ltiinü 111tat t 4 de k11tl11r daimt "'riimene vermeleri 
lhımdır. 16. 20. 24, 29 3793 (2028) - ------------- ---------------

7!. c. ?.frl'fe! ~~~~~~ l}~cm~~ .~~~e~~~cn: 
Bankamıza 7 numaralı ipotf'kli senetle borrlu Mf'hmet oğlu Barut Musta

hının asa~ıda yazılı gayri menkulü 29/9/941 tarihinde başlamak t4/l t/ 
94 f taTifainde bitmek Gzere bir bur.uk ay müddetle ınlizavecleye c;wlı:anLn,,,. 
br. Rlrlncl muYaldtat ihale f 4 / f r /94 f cuma lrilnil aaat t t de öd~mlşte T. 
C. Ziraat bankası ödem1' tubeslnde yımılacakbT. Daha fazla ma'K\ma al
~·k iıteyenJ,. .. in h11nbda açak l'Tttırma lı:A~dını okumalan rica olUTtur. 
Miktan Mevldl Onsf Tapu No. Tannl 

2757 M. M. he%d~me 
köy civan 

yemis b11hçe
ve bağ 

17 Huiraa / 939 

3967 (2122) 

-~~'!!9~ ... ~ ..... !l'P" .......... "'9 ........... ~~..---.-.................................. llllllııl 

/%nw;rden g;Jecelı kı vmetli lıe../i vemiz 

Eczacı F eır al K. Ak taşın 
Kolon y a ve Esans,arr olacak•ıl' 

Altın ru va Dal ya 

Bahar çıçeği 
Yaaemın 

Gönül Amerb 
Zümrüd damlaıı 

eylak 
Limon çiçef i 
~on hatıra 

f u l ya Meneltıe 
941 Kolon yası 

Depo: Hilil Eczanesi 
~ı· .,.,.,. , f d • --------..1 

fZJffR DEfTERDAR1r41rGINQA.N : 
1 - lnönii caddeainde tapu binaaında yapılacak tamirat açık eblltmeye 

konulmUftur. 
2 - Muhammen keşif bedeli 79 7 lira 2 kuru,tur. 
3 - Muvakkat teminat 59 lira 78 kuruştur. Bu teminat ihaleyi müteakip 

kat"i teminata iblağ edilecektir. 
4 - ihale 13/ 10/941 pazartesi günü saat 14 te Defterdarlık binası y .. 

nmdalr.i Milli Emlak müzayede aalonunda icra edllecektir. 
S - Talipler lcqifname ve tartnameleri Mlli Emlik müdürlüiünde gö

rebiliııler. 
6 - Münakuaya itrirlk edecek olanlar nafta müdürlüğünden alacak

lan 'ftAiki komisyona ibra% etmeie mecburdurlar. 
29 il 3970 (2121) 

- ---------------i S 2' AJl B 11 L BELEDiYESf?mEN: 
Osküdar meydanında yaphnlacak mozayik parke kaldmm in.-ab kapah 

zarf uauliüle eksiltmeye konulmuştu". Keşif bedeli 59931 lira 56 kuru, ve 
ilk teminab 42.f6 Ira 58 kuru~. Mt•kavele eksiltme bayındırlık i,leri ge
nel hu11U9İ ve fennt ,artnameleri proje keşif hulasa~ivle buna müteferri diler 
eYT&k 300 lctn\19 muluıbilinde Yilay~t nafia müdürlüğünden alınacakbr. 

ihale 14110/941 ..ıı gÜnÜ saat IS te daimi encümenck yapılaeaktn'. 
Taliplerin ilk teminat makbm: veya mektupları ihale tarthinden e 5'Ün nı

vel Yilive ne fia müdürlü~üne müuce. tla alacak lan fenni ehliyet Ye 941 Yl
bna ait ticaret odası vttfkalariyle imzııh şartname Ye kanunen ibnm Jhnn
cel~ diier veaailc ile 2490 nwnarah kanunun tarifab t;enHinde hezırlaya
caklan teklif mektaıJannı ihale gün6 Rat 14 de kadar daimi encümene Yeı-
meleri LwLr. 29 3 7 11 3979 (212S) 



"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

Sav yet ve lngiliz /ut 
aları araaında aa· 

mimiyet var 

Londra, 28 (A.A) - Alm~ propagan-
• dasuıın hilafına olarak Londrada beyan 
edildiğine ı:öre Britanya Ye Sovyet kuv
vetlerinin tranda yaptıklan işbirliyinde 
en küçük bir anlaşmrunazhk bile yoktur. 
tam irtibat tesis edilmiş olduğu cibi ge
rek re.sın!, gerekse şahst münasebetler
de mükemmeldir. 

Prnvda gazetesi iki memlekete men
sup kıtalann yaptıkları geçit :remninden 
sonra askerlerin samımiyetle kucaklaş
malarından bahsetmektedir. Bu geçit 
resmini takip eden konserde Britiınya 
ve Sovyet subayları samimiyetle biribir
lerlnin ellerini sıkm1slardır. ____ , __ _ 

Alman llazeteleri 

Ruz\ elti tenkit 
ediyorlar 

Berlin, 28 (A.A) - Alman gazeteleri 
B. Ruzvcltin bir ı\m•"'rlkar. mecmuasın
da çıkan makalesindf.>Jl Lahsediyorlnr. 
Ruzvelt bu mnkal~de daha 1939 senesin
de silıih amh.ırposunun kaldınlması In
ZJm " ldifi hakk .ıdn konl'l'enin nnznrı 
dikkatini celp etti~i yazmaktadır. Al
man {'azctelerinr {JÖrl" bu itiraflar ŞU ba
kırl"rlan kıymetlidir. 

«Ruzvclt 1940 nihnyl'tindc Amerikan 
milll'tine sulhu koruyacağını sövleyl'rel: 
kl'ndic:ini tekrar intih:ıp et•irdi. Halbuki 
Ruzvcltin scnelı>rdt'ıı bc:ri Amerikanın 
harbe ~irmc-s! slv:ı"t'4 ıni takip etti~i an
far.ıhıaktadır :ıı 

--------
!İ':!!!!.ET Y AB!!I 

J<;ı.11.ıg. 2~ { A.A) - Mnlatvalı hi-;'k1.-t
çiler Malatya - Elfızıi? nrasmda 100 kilo
metrelik vansı altı bucuk saatte katr>:
mislcrdir. Bisiklctcıler f!ecevi Elfiz.ığıln 
gedrccekler ve ynnn Malatvnya dônc· 
eeltlerdir. 

Şika~oda halkta ra
fından alkışlandı 

--0-

Amerllıa 1Jahrl17e nazı· 
rının :veni beyanatı

Vnsington, 28 (A.A) - Bahriye mw
n Albav Knoks $unları söylemi.şer : 

•Bitaraflık kanununun daima aley· 
hinde bulundum. Bu manasız kanun ka
bul edildiği zaman Amerika. Avrup:ıda 
başlıyan harbin nns:ıl bir inkisaf takip 
f'deccğini tahmin edemezdi. Ş:mdi bu 
konun hnreketlcrimize bir m§nia olmak
tadır. Bu kanunur. bir nn evvel kaldı-
n ll""nsı daha ivi olacaktır. 

Şikago, 28 (A.A) - Dük dö Vindsor 
ve zevcesi dün burava gelmişlerdir. Ka
labalık bir hnlk kütlesi dük ve zevcesi
ni tezahüratla karşılamışlardır. 

GJ. Katru 
---·----

Suriv~nin istikla-. 
lini ilan ~tti 
---·---

Londra, 28 (A.A) - Orta şnrk 
Fransız kuvvetleri baş kumandanı 
general Katru dün ne§rettiği bir 
beyanname ile Suryenin iltiklfılini 

I
S ilan etmi tir. Bu beyannamede Su

riye istiklalinin nasıl ta•dik cd ilği 
tc!lbit olunmuş. ancak harp dolayı-

§ 9jy}e bazı tnhdidnt konulm1,1~tur. 

~~.,,.._,..~--=~~/..o'"A7J:>""~J.r-'-'"~ 

J'J'.~n .. ~ Tr39AALARI 
!?~Mtt"!rCr ... 
Tokyo, 28 (A.A) - Jnp0n hariciye 

ne7.aretinin bild'1·di~ine röre 11621 to
'lilatoluk Hiyemnn.ı vno~rıı Hincliı;fan
rlnn ve vnkm sarJ...-tan ve snrki Afrikn
dan gelecek olan 300 Janon tebaasım 
rt('firmek ün~rc Koh<'nc>n hareket etmis
tir. Di~t'r tnraftnn Onhui vtıuuru Jcı
"'>nvadnn gitmPkte olan 361 İngiliz 
1fon..,. Konr ve Sinl!anura ~ötürmek Uze
re dün akşını Yokehamadan kaikmıştır. 

YENt AS'IR 

Orta Şarkta durum 

Sovvetlere fLÖre 
• RAC::TARAFl 1 iNCi SARfFF;Ol~ · 
27 Eylul gecC'si lntalanmız bUtUn 

cephe hoyunca mUharcbelere devam et
mic:lcrdir. 

Moskova. 28 (A.A) - Sovyct sözcU
sU Lozovski basın milmessillerine aşağı
daki beynnatta bulunmuştur. 

•Almnnlar doi'..rı.ı istikametinde ilerle
dikcc. Hitlt-r A lmanyasır.ın mezanna 
yaklaşıyorlar.> 

Alrnnnlann Kiye!tc 630 bin esir aldık
lannı t"k7.ip eeen Lozovski şunlan Ull
ve etmiştir: 

•Kivefin doğusunda çetin muharebe
ler devam ctm<'ktedir. Al:.nanlann yUz 
binlerce esir aldıkJan haberi düsmanın 
ancak bir arzusundan ibaı1'ttir. Alman
lar Sovvet tayynreciJif!inin Savas kudre
tini tahribe çalışmakta iseler de buna 
nsln yaklaşamıyacaklardır. 
Lenirumıd kanılarında şiddetli muha

rebeler .,}maktadır. Leıninıuad meydan 
tnuharebesinde Almanlar on binlerce 
ı;ıc:lr"r k:wbetmi~lerdir. 

Ve dnha ne kadar on binlerce asker 
ölUrs-0 ölsün düşm<ın c;ehre giremivecek
tir. A1man1ann yaralı esir olarak kay
bettikleri binlerce asker bu mikdara da
hil değildir.> 

Lozovski Lenimtracın kara münalm
Jatıntn }Psilmf'dinini di.in akşam c;öyle
mictir. M•ımail,,vhin i7-Phntınn ~öre se
hirdc vesika usulü tatbik l'dilmektedir. 
FPlrnt yive<'"k nnluianı yoktı1r.> 

Rus sözriisil Alrruınlnnn Ösel ncl:ısını 
ıc:aal ettiklerini vnlımlamıstır. Alman 
bahriv('•iııden bahsederken. şunları ilfi
ve etmi.ı;tir: 

cAlman hnhrlvPsi tngilizlerin darl:Y.--
1Priv1C' o 'kadıır büyiik zaviet vermis ve 
'Rnltı1<ta ynotıklnn t<>c:ebblislc>r kl'Tlıiisl
ne o kadar brıhnlıva m:ıl ohınc:tur ki Al
mPnler deniz kuvvetlerimi7e ·karsı bli· 
vH'k d niz hUcumhırınd:ın vaz.geçmişler
dir. 

ft lrnnn bahrivec:i Sovyet donanmaı:ımı 
VP Rus (leniz knlf>lf'rin<> hiicumd~n bu
ciin .. kndıır Ç('kinmictir. 'Rillhkta diic:mrı
nm hıırn V" nPlrlivP aPmileri aP.ır zavilıt 
vPrmic:lcrdir. Bu derı:zdc ancak küciilr 
Alman gemileri faa1iyetw bulunabll
mektedirJer. 

f neiliz 
•••••••••••••••••• 

Tayyareleri 

5 • 

Bulu:aristanda 

matbuat vaaıtaaiyle ne§Yedilecefbl' 
lemiıtir. 

Bu projenin istfoat ettiVi baslıca 
ta nahiye müdürlerinin sı l~\hiyctl'° 
bir az daha genişletilmesi 'c ıı 
miktarlarının arttınlmasıdır. 

Vekil yann tehrimizde 
bulunacaktır. 

den gelen candan kutlama tel ,,. 
larını dil ülküsünün gittikçe dalMa 
gın olarak ulus içinde yerleF e , ... 
belgesi sayan dil kurumu bu 
dolayi sevgi ve aayğılannı sunar. 

Halkevınde 

Cenizli mebusu Necip Ali Ki:çü1' 
Kalp se~tesinden vefat etti 

latanbul, 28 (Telefonla) - Denizli sürle karJılanmı§tır. Merhumun 
mebu9U kıymetli ilim adamı muharrir ııi Denizliden validesi gelince rne 
Nectp Ali Küçüka dün büyük adada mi- le kaldınlacaktır. Merhum her ket 
safir bulunduğu ahbabının evinde kalp fından sevilir ve hürmet edilir 
sektesinden vefat etmiştir. ölümü teea- zattı. 
aoacccc~occcocacooccccocac:ıooc 

lstanbul Likinde 
F enerbahç~ Bevoilu sporu, 

latasarav Vef avı vendiler 
lstanbul, 28 (Husus) - Bugün şehri- yapılmıştır. Galatasaraylılann h 

mizde lik maçlarına devam edilmiştir. derecede olan üsti.mlüklerine 
Fener sitadında Fenerbahçe ve Beyoğlu rinci haftayım golsüz bitmiştir. 
spor takmılan ka?Şılaşmışlardır. Birinci devrede Galatasaraylılar bir gol ya 
devrede Fenerliler Turbanın ayağiyle sıfıra karşı bir 88yı ile maçı 
bl:r ve Melihin ayağiyle de Uç gol kaydt- lardır. 
derek devreyi 4 - O galibiyetle bitirmiş- Ankara, 28 (Husust) - Mal 
lerdir. İkinci devrede Beyoğlu sporun Kınkkale sporu 2 - 1 ma~~p e 
bir golUne Mclihin ayağiyle Fenerliler Sivas, (Husus!) - Bisiklet tıeŞVi) 
iki ,golle mukabele ederek 6 - 1 kazan- sabakasında Gençlik kulUbilndeD 
mışlardır. Pınar birinci, Turan Allaya fıdııel 

Bcrlin, 28 (A.A) - D. N. B. Ajansı Son maç Galatasaray - Vefa arasında mişlerdir. 
bildiriyor: Bohemya ve Moravya hlına- ıoc:ıoı:ıoı:ıoc~:ıoc:~:ıoc:aceaaalOCllOCllOCllOCloGİOCoo0oooooooooooooaoao-llll"' 
ye idaresi umumi vali muavinliğine ta
yin edilen B. Heydrich bugün saat 12 de 
devlet reisi B. Hdchayi resmen ziyaret 
etmiş ve ilah edilen örfi idareye ve buna 
sebep oJan hAdiselere dair izahat ver
miştir. Umumi vali muavini devlet rei
sine Başvck11 B. Et.iasin hiyaneti vatani
ye cUrmU ile tevkil edildiğini ve halk 
mah'kcmesince muhakeme- edileceğini 
haber vermiştir. _,,,,,,,.,,._ 

In~iliz resmi 
tebliği 

l~çlü Pakt 

Yıldönümü münase· 
betile bir kabul resmi 

tertip edıldi 

~apon hal'idye nazırı 
,,,,. nııtalı söyledL 

Berlin, 28 (A.A) - Üçlü paktın yıl
dönilmU milna.<iebetiyle Hitler, Mussoli
nl ve Prens Konoye arasında telgraf-

ltPlvada -· 

Adam başına 2oO 
gram ~kmek 

Roma, 28 (A.A) - Nazırlar ~ ~ 
liainin ekmeği vesika ile dağıt~ ~ "llt., 
verdiği karar üzerine adam hafi... 1 
gram ekmek verilecektir. Ziraat ~,.ıl 
nayi ifçlleri için bu miktar arttı1" . 
br. 

lar teati ediJdiği gibi, Alman, İtalyan ve ı -nw _. ,.,.,, 
Kahire, 28 (A.A) - Orta şark İngiliz Japon hariciye nazırları arasında da tel- SVEf;AR V .AidYsı .~ .J 

bava kuv.':tleri · umumi ka~~Ahının graflar. teati "olunmuştur. .. Stokholm, 28 (A.A) - İsveç ,,.,, 
resmi teblığı: Hava kuvvetlerımız dUn Berlm, 28 (A.A) - Üçlu paktın ilk nazı B ggi ö led!ği b. ~ 
Sardunya ve Sicilyad2.1rl düşman hava yıldönilmU münasebetiyle AJman harici- mişt~ kia. s Y ır n ~ 
Uslerine karşı muvaffakıyetle başanlan ye nazın Fon R!bbentrop dün akşam t ·. b" .. n~ dt"".i 
akJnlar yapml§tır. Sa.>-dunyada Elmasda Adlon otelinde bir kabul resmi yapmış-

1 
• sveç sı/8ı:ıett1111beesası ~Yk tiJI .~ 

tayyare Uslerine ve meydanlanna hUcum tır. Bu kabul resminde üçlü pakta dahil e.r arasın. a ar meme e ,.js 
edilmiştir. Deniz üstünde bulunan bir bulunan memleketlerin siya..<d mümessil· rüklenmesme mAni olmaktır. J{l~ 
çok deniz tayyaresi ciddi hasara uğra- tikleri erkAnı hazır bulunmuştur.. Al· v~~ .nizamına k.a~ ka~tsız. ve i~ 
tılmıştır. Hedef ili.erinde ct'TCyan eden man hariciye ıuwn müttefik devlet mU- dcğilız. Daha fyı hır vazıyetm ~ 
hava muharebesinde de düşman tayya- mcssillerini selfunlnmış ve UçlU paktın sına biltün kuvvetimizle yardıın ~ 
releri ciddi hasarlara uğramıştır. Tay- bu ilk yıldönUmUnün manası Uzer!ne hrızınz. Fakat şimal komsularun~ısll ~ 
yarclerimiz Sicilyn açıklannda da düş- dikkati ~ekmiştir. münasebetlerimiz bile bi.z.i SU ver 
rnan bombardıman tayynreleriyle muha- Tokyo, 28 (A.A) - Domei ajansının tarafın yanında harbe sürükL ~ 
rcbeye tutuşmuşlar ve bunlan hasara bildirdiğine göre üçlU paktın yıldönümU dir. ~·~ 
uğratmışlnrdır Sicily~da Mnrselada de- münasebetiyle mihver devletleri mU- ------------ ~ 
niz tayyareleri ıriitralyöz ateşine tutul- messillcrinin önUnde söylediği bir nu- •İs birl!ği. itimat ve sabır paJctdl ~ 
muş ve hasa.ro uğratılmıştır. Radyo tukta hariciye nazın amiral Toyodo Al- lcdiği vaz.if Pvi tahakkuk ettirın~k ~ 
merkezinlıı hı:ıngnnna ve bl.nnlara alçak- manya ve İtalyanın Avrupada, Japon- 7.nrurldir. Üclü paktı imza etını!e~ 
tan hücum <'dilmiştir. Sicüyada Doritzc-- yanın da uzak şarkta kumı'ak istediklc- devletlerin bütün ıorluldan :;.,__ 
de yerde bulunan bir kaç tayyare ciddi ri yeni nizamın mnnız kaldığı bir çok hususundaki kararlnrıftl ·teyit 
surette hasara uğratılmış ve mürettebat müııkülfıta icmas ederek demiştir ki : ldzımdır.:a . !il 
mitralyöz ateşine tutulmu~ur. Porto ~ -" 1 ttf'O~ 
Empedoclede e-lektrik tcslı:;ntına ve bnh- knnlmıştır. Tnyyarelı•rimiz taarruz sn- claki iaşe dt'polannn hUcum ~tın ~ıı~ 
riyc nntrcoolanna tam isabetler olmuş hasından ayrılırken bu geminin battığı- Düşman avcılnrı UıvyJreforimı:r.E' b~t/ 
ve bıınlarch çok ha....ar olduğu görülmüş- nı rıtinnilcılerdir. etmiş ve ynmlnn hava muhn~ •ilıf' 
tUr. Cicardaki kışla binalanna ve bir 26 - 27 EyH'ıl J!ece5i Palermo limanın- 109 ün\nde bir Me<.'se:rsmit clllc:Ü7tf1~ 
köprüye de hücum edilmi~ ve köprüye da Armf!entede demiryollan ve antreno- tilr. Di~crleri d'e hasara ul!'rtıt;I"' .c' 
tam isabetle'!' kaydolunmu~tur. Taranto )ar bombalanmıstır. An~lnnh bil- Mersnluk yakınında motör1ü ~~·lf"l • .t 
körfe7.inde tayyarelerimiz orta hacimde yUk yangınlar çıkmıstır. Şimali Afrika- sıtalanna ve çadırlara hlicun:~ IY 
bir dilşman gemisini muvaffakıyetle da dün yanılan h&reketleme tayyare}~ BütUn bu hareldittan 5 ta~··
bombalaml§lardır, gemide yangınlar çı- riıniz Banlia limanına ve şehir civann- memiştir 


