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Almanlara göre j . ·-····-·-·-·· ·-·-·-·- - ···:. 

nu - .. .. .. 
-~ n Avrupa luırbının ucuncu yıldo· 

'-Ü idi.. . 
ifa 1939 eyHilünün birin.-i günü Polonya
.\, başlayan harp, bir kasırga gibi biitiin 

Milli Şef Enstitüs taJellesfne uAhlc1fılı, uafıGPlı, 11ayslyetll adamlar ola· 
ralı yetişin •• Köylümüz s iz i belıllyor .. Memnun oldum» dedUer, talebe • 
ftep bi r ağızdan uSöz veriyoraz>> cevabını vadiler ve reislciimJaarama· Bır günde 128 A lman 

Almanlara 
köprükur
durulmadı 

Rus hücunı 
teşebbüsü 
akinı kaldr 
Şimalde bir köprü 
baskınla zaptolun du 

nuııayı sarmıştır. 
ltıı arb~n bu ilk safhasında, tfuyalin ala· 
tnfacagı bir siirprizJc Moskovnnın Ber· 
lth:.kucakla arnk hü}ük demokrasilere 
~f' ıt~~r snvurduğunu. Polonyanın 
ti;~cu .. d~~a olarak taksimine iştirak et-

zu heyecanla alfıışladılar-Fuarda emsalsiz bir gece- tayyar~ai düşürüldii 

Ilı gordıik. 
tif~anya, Su\')Ctlcrin gafletinden is
h~ etmek ı.-ııretile kurbanlarını birer 
tııtb~ Ycnınekteu ibaret olan tnbyasını 

p ık ınevkiine koymağa imkfın buldu. 
ta ~10n.} anın istila ından bir kaç ny son
•Arı1 anıınarka, Noncc istila edildi. 1940 -..: es· · · 
İse 

1 
ıııın mayıs ve haziran ayları içinde 

'1ı.ıU loHnnda - Ilclı-ikn çii:rnendi. rramrı 
.\ ara hayret bir inhidamla yere serildi 
hi~'tuııaııın en muhteşem ordularından 
h~ sa?.'ılan Fr.ınsı~ ordusu, Fran a ha~-

ll e uç hafta bi'• mukavemet cde~edı. 
ta lt ~iieadelen!ıı son günlerinde ltal
~J?rıhin eşsiz ganimetini paylaşmak 
llr ılc Almanyanın yı:ınmda yer alm1ş· 
,._( ~ tarihta, Mihver ı>ropagandası nihai 
~itrın bir gün meselesi oldtıb'"lınu ddia 
ıa· Y~r', 1940 eylülünden evvel İngiltere- .. .. . 
ti\ .lStila edileceğini ümit ediyordu. Reisicilnıhurımı uz dun bolge aanat okulunda ıken. ııe 
~~ni~~~~~~~cr b~l(A.M-~~~mi~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~Qr~lllden sonra ilk defa olarak ingiltere İnönü bugün (Dün) öğleden önce Sanat Iranda Innı·ı.·z - Rusya • Fı·nıan-
llı llı~~da Alman hesaplannın ~·anıldığı- okulunu ziyaret eyliyerek okulun muh- Jlii. 

fıt ~Şahede ediyoruz. telif atelyelerini ayrı ayrı tetkik buyur-
~~re harbı, Almanlarm tahmin muşlar ve izah~t almışlardır. Mil1i Şef Sov,_ 1et kıt'a. diva arasında 
~ ınden daha çetin safhalar arzet- öğle yemeğini Inciraltında yemişlerdir .. 

'-it . l>enebilir ki, Almanların nihai Gelişlerinde ve gidişlerinde halk tara- )arı ı•rtı• '-at te. · mu•• nferı•t SUih llQıi' ~· olarak tesbit ettikleri 1940 ey- Eından coşkun tezalıüratla aUoşlanmış- U 
-....:.._~Yük bir hayal inkisan kaydet- lardır. 

~sebep olmuştur. Zira bu ay E{;İTMEN ENSTİT0SÜNDE • tt•ı 1 k ? 
ritanya aalaruiı istila etm~in İzmir, 1 (A.A) - Rcisicümhur İsmet mtD e J er yapl 8C8 IDI • 

~ ğı daha iyi anl~ılınıştır. lngi- İnönü bugün (Dün) öğleden sonra Kızıl 
-..~torluiunu Akdenizde yenmek çullu köy eğitmen enslifüsünü ziyaret 
~ne İtalyaabmn yaptıkları hazır- etmişlcrffir. Milli Şef 876 'ta'Jebenlıı ve 11 
.__ feci bir inhiymla ka~laşmasın- eğitmenin yetişmekte olduğu bu enstitü
~ ~~ ise kıtada İngiliz nüfuzunı:ı de biltün atelycleri, tale~nin bi.itün 
~ lt!t~amak için, Balkanlar merlıa- scrvis!.ni ve kooperatifi gezmışler, dersa-
~ thalc istiia edilmiştir. nelere girerek dersleri ~ip ve. tale~ 

~"1ııpaya baştan .başa hakim olan nin işlerini yakından tetkık ebnışlerdır. 
fttı ~Yanın kaydettiği bu nzamctıi za- Milli Şef enstitiinün hatıra defterini iın
.._ll eti Yanında İngilterenin kaydettiği zaladıktan sonra mektepten ayrılırken 
~fakıyetler de ehemmiyetsiz sayı- kendilerini teşyi için toplanan talebeye 

l Bunlan şöylece hülisa edebiliriz. şu sözleri si.iylemişlerdir : . 
~ Britanya adalannda istilayı im· .. - Köy enstitiilerine c.:ok ehemmı
tttitj ~l~n muanam bir ordu viicuda yet ''eriyorum. Bt~ sahadaki . çalışma lan 
~ hnıştir, yakından takip edıyorum .. Sızlere çok 
~~ l>eniı.ler hakimi olan İngiltere, güveniyonım. Sizlere çok iimidimiz 
~deni ortadan kaybolduktan sonra da vardır. Çalışmalannızdan çok memnun 
~ t ~eki hakimiyetini muhafaza et- oldum .. Böylece ve bundan sonra da ça
~ '!'J~an donanmasına ezici darbeler hşın .. Bu çahşn1alanmz1 da yakın~ ta-

3 l'rtııştır. kip edeceğim .. Ahlaklı, vakarlı haysıyet-
lorı "': 1ta!yanlarm Şarki Afrika impara- ti adamlar olarak yetişin .. Köylümi.iz si-

t '1iu hır hayal olmuştur. t:i bekliyor, memnun oldum .. Allahaıs-
~ - lngilizler Suriyeyi işgal ederek nıarladık .. • 
~· Akdenizdeki nziyetlerini kuvvet- · Talebe hep bir ağızdan •Söz veriyo-

S 1J'Jnişlerdir. nız, ~alışacağız, sağolun• cevabını ver-
._to ı ... lrakta, Hiiyük Britanya impa- mişJer ve Milli Şefi he~·ecanla alkışla
~:.. t Ugunun emniyeti kin en mi.isait mıslardır. 
... \' • • '< 

g Qtjyct yaratılmıştır. Saat 20.30 dn der.in sevgi ve saygı te-
İlt ; Birleşik Cumhuriyetler Ungiltere zahürleri arasında Kmlçullu köy ~nsli
ı...,f. ukaddernt birliklerini ilan etmiş- tüsünden ayrılan reisicüınhur Ismet 

7 it. İnönü Kadl..fekaleyc gelmişler ve C. H. 
---,.:;; &wyct Rusyaya yapılan Alman P. tarafından şereflerine bir ziyafet ve
~~~ yüz.ünden beynelmilel vaziyetin rilmiştir. 
iaf· 1 değişmiş, Sovyetler düne kadar 
~di'1arcı plutokrnsiler diye tavsif ve 
'-'Ut~I~ hünım ettikleri İngiltere ile 

* 
8 fık olmuşlardır. 

'-tınd İngiltcrenin Avnıpadaki müşkü
l'-.... an istifade ctmeğe çalışan Japon
~ıi; !clıdihknr dunınm, Amerikanın 
~. LÜtı~i sarahatla tayin etmesi üz.eri
tir. ı Y~k bir kararsızlığa inkılap etmiş
~- ngıltere Uzak Şarkta artık sesini 

t 'Yor. Yiiksek sesle konuşabiliyor. 
lıırı.;:- lranın İngiliz - Rus kuvvetleri 

~dan işgali, iki müttefik devlet ara
..,.~ SONU 2 · tNcl.SAHİFEDE -

İzmir l (A.A) - Dün (Evvelki gün) 
buraya gelişleri halkın tczahürl.erine 
vesile vermiş olan reisicümhur Ismet 
İnönü ikametlerine tahs!s edilen köşkte 
bir müddet istirahati müteakip fuarı 
~ezmişlerdir. Milli Şef fuarda İngiliz, 
ltalyan, Alman ve İran devletlerine ait 
pavyonlarla Türk ticaret o<laları pavyo
nunu ve diğer bazı pavyonları gezmiş
ler ve akşam yemeğini fuarda Ada gazi
nosunda yemişlerdir. 
Fuarı 7Jyaretleri esnasında halkın iç

• SONU 2 İNCİ SAn1FF.DE -

Milli .Şefimizin tetkiklerinden güzel bir intiba 

Sovyetler Tahrana doğ· 
ra. Derliyorlar, Tahran· 

daki Alman tebaası 
ne olacak? 

Simla, 1 (A.A) - Askeri tebliğe gti
re İranda ilk defa olarak İngiliz ve Sov· 
yet kuvvetleri arasında irtibat temin 
edilmiştir. 

Londra, 1 (A.A) - 1randaki İngiliz 
kuvvetleri Kazminde Ruslarla irtibat 
temin etmişlerdir. 

• SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
~~ 

Iranda açık şe-
hirlerin bom
bardıman edil-

di~i asılsız 

Kermansah hariç, iran 
askerleri petrol mmta· 
kasından çekWyor .. 

Simla, 1 (A.A) - Hindistan tngiliz 
umumi karargfıhının dünkil tebliği: 
Kermenşahta küçük bir İran müfre-

7.esinin kalmasına müsaade edilmiştir. 
Diğer İran kuvvetleri mahalli İngiliz 
kumandanları arasında hasıl olan anlaş
ma mucibince petrol mmtak-alarından 
çekilmektedir. 

Hareket esnasında esir alınan tran 
askerlerinin kimisi fakir ve bilhassa 
ayakkaplan çok e~kidir. Bazı gruplar 
şiddetle harp etmi~tir. Fakat pek çoğu 
devamlı bir tesanüt göstermemiş ve 
sonra da do5tluk izhar ederek harekatta 
kuvvetlerimize yardımda da bulunmus
tur. 

SEHIRLER BOMBARDIMAN 
ED1LMED1 

İngiliz ve haber alındığ•na göre Sov
yct hava kuvvetlerinin faaliyeti karo 
kıtalarınuzn müzaherctte bulunmağa, 
İran tayyarelerini tarassut altında tut
mağa ve beyannameler atmağa inhisar 
etmiştir, Açık şehirlerin bombardıman 
odildiğine dair İramn ve Mihverin ileri
ye sürdiikleri iddialnr lı:atiyen esassız
dır. 

RUSLARIN GtRDtôt YERLER 

İleri Sovyet kıtaları Hazar sahilinde 
Pehlevi ve Calusu işgal etmişlerdir. Ve 
Tcbrizdcn gelenler Zincan istikametinde 
ilerliyorlar. 

GENERAL VAVEL1N TEBR1Kl 

Simla, 1 (A.A) - General Vavel 
handaki İngiliz başkumandanı General 
Kuinana gönderdiği bir telgrafla Gene
rali ve kumandası altında bulunan kı
taları trandaki harekatın mesut netice
airiden dolavı tebrik etmiştir. 

Sulh müzake~lerini 
Londradaki Amer ika 
el~isinin idare ecle

celi söyleniyor .. · 
Londra, 1 (A.A) - Deyli Telgraf ga

zetesinin Stôkholm muhabiri bildiriyor: 
Ruslar Kareli berzahını terkederek 

kuvvetlerini eski Sovyet - Fin hududu
na çekmişlerdir. Bu ricat nskeri olmak
tan ziyade siyasidir. Ve iki memleketi 
ayıran ihtilMJarı bertaraf etmek maksa
diyle yapılmıştır. 

Deyli Meyl diror ki : :Finlandiyaclaki 
Sovyet kuvvetleri ikiye karşı btrdir. 

Buna rağmen Finler hiç bir :zaman 
cephede hakim olamamışlardır. 

Finlerden sulh şartlan hakkında te
- SONU 2 İNCi SAHİFEDE -

Amerikanm Lond1'a Sefiri B. Vaynan 

SONDA iKA 
••••• • •••••• 

Alma nlar llioyeperi 
geçtil~r ıni? 

-<>--

Moslıovaya üç istilıa· 
metten ilerıi~orlarmış ... 

Stokholm, 1 (A.A) - Almanlar şimdi 
Moskova üzerine üç istikametten ilerli
yorlar. Mareşal Tiınoçenkonun general 
KoniycI idaresindeki Rus kuvvetlerine 
yaptırdığı muknbil taarruzlar aldın kal
ınıştır. Ukraynada Almanlar dubalarln 
Dinyepcri geçmektedirler. Budyeni or
duları Dinyeperin şark sahilinde mev7l 
almışlardır. 
~lman hava kuvvetleri l..cningradda 

Rusların ileri rncv7.ilerini mi.itemadi
ycn bombnlamaktadırlar. 

C' yc;.-y;..:~ .... ..,....~ 
~.o.r.#"..r~~ 
~~ 

---<>-

Dinyeperde Alman du- Sovyetlerin 35 ta ' baları enkaz yığını 
haline getirildi-

Moskova, 1 (A.A) - Sovyet topçu
Jan ve tayyareleri Almanların Dinye
perde köprü kurmalarına mani olmuş
lardır. Oinycperin yansına kadar Al
µıan dubalar dizmişlerse de, tayyarcci
lerimiz bir düşman bataryasını sustur
muşlar ve kendilerini feda ederek du
bnları enkaz yıgını haline koymuşlar
dır. Mürettebatın kahramanca ölümü 
kabul etmesi üzerine düşmana çok bü
yük hasar ika edilmiştir. 

RESMi TEBUGLER 
Moskova, 1 (A.A) - Sovyet teb

J.iği: 31 ağustosta kıtalarınuz bütün cep
he boyunca düşmanla muharebeye de
vam etmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın zırhlı 
kıtalan, piyade ve topçusuna müessir 
darbeler fodirmiş ve hava meydanlann
da düşman tayyareleri tahrip edilmi~ 
tir. 

29 ağustosta hava muharebelerinde 
ve hava meydanlannda 125 Alman tay
yaresi tahrip edilmiştir. Bizim zayiatı
rr.ız 24 tayyaredir. 

Moskova, 1 (A.A) - Dün sabahki 
Sovyet tebliği: 3 1 ağustos gec~i kıta
lanmız bütün cephede düım.ana karıı 
harp etmiştir. 

Ruslar zafere kadar 
harp edt!cekler 

Maresar ,,Bud
A lıLan yeni'' 

ordueunu isya
na davet etti 

-0-----

uBlzim tarafa 8eç1n1z... 
iYI m uamele görecek ve 
evlerinize daha çabuk 

dönceksiniz .. n 
Londra, 1 (A.A) - Sovyet büyük 

elçisi Maiski bugün Londrada bir nu
tıık söyliyerek ezcümle demiştir ki: 

c- Hitlcr Almanyası tamamiyle 
ezilinceye kadar ve sonuna kadar har
be devam edeceğiz. Milletim kahraman
ca ve büyük bir azimle dövüşmekte ve 
ıiddetle harp etmektedir.> 

BUDYENiNIN A LMAN 
ORDUSUNA HtT ABI 
Moskova, 1 (A.A) - Cenubi Uk

raynadaki Sovyet kuvvetlcrrine kuman
da eden mareşal Budyeni dün Alman, 
Rumen, Macar ve Slovak subay ve er
lerine radyoda Almanca hitabede bulu
narak dt!miştir ki: 

c - Bizim tarafımıza geçiniz. Geçen 
umumi harpte Alman ve Avustura em
peryalizmi baba ve kardeşlerinizden 
milyonlarcasını ölüme sürüklemiıtir. 
Geçen harpte olduğu gibi bu harpte si
lahlarınızı sizi ölüme sevekedenlere karşı 
ı;evirinİ7., Kızıl ordu ukerlerinin elleri-

• c;;n"1U 2 tNct SAHİFEDE -

gam ot ve h ·· c~ıtıt otta 
tahrip olundu .. 

Berlın, 1 (AA) - Re,.mi tebl ğ : 
Alman kıtalan 26 nğustostanberi Ki:>~
fın şimahndeki Dinyeper mıntakasında 
2 7 Sovyct mon itörü ve ganbphı imha 
etmişlerd i r. 

Estonyadaki temiz.leme hareki'ıı ı e -
nasında garp sahilinde bulunan Habsal 
limanını zapt etmişlerd ir. Raval mınta
kasındn cereyan eden ve 28 ağu,,.to ta 
hitmiş o1an muharebeler esnasında 1 1 
bin 432 bolşevik askeri esir alınını , 
493 top, 91 tank, iki z.ırhlı treni ve çok 
miktarda diğer harp malzemesi iğtinam 
edilmiştir. 60 dan fazla düşman gemi
sinin 6 numaralı mayn tarlasına dü e
rek alevler içinde kaldığı görülmüşrür. 

* Berlin, 1 (A.A) - 30 Ağustosta Sov-
- !":01'"lJ 2 İNCİ SAHİFEDE -

Rus kaTbinden muhtelif sahneler 

..Japon 2azete
leri Amerika 
ile anlaşmak 
taraftarı .•• 

.Japonya siyasetinin ta· 
mamen değistiğini san• 
m a k vahim hata imi$-
Tokyo, 1 (A.A) - Japon gaz.etleri 

başvekil Konoyenin Amerika cümhur 
ıeisine mesajini iki memleket arasındaki 
münasebetlerin tabii neticesi saymakta
dırlar. Gazeteler diyorlar ki: 

Mevcut meselelerin bir hal suretine 
bağlanması esas siyasetimiz olmalıdır. 
Ancak bir anlaşma iledir ki büyük As
yl'lda bir refah sahası tesis edilebilir ve 
sulhü ihlal edilmekten kurtulur. Japon
yanın siyasetini tamamen değiştirdiğini 
zan edenler vahim bir hata işlerler. Pa
sifik siyasetinin alacağı şekil Japonya 
'"" Amerikanın durumuna bağlıdır. 

Almcın toJ>rUSU cilevltt içinde bulunan bir Rus kasabasının medıa.linde 



ARİFE 
e :::s e:::z:: SA r. 

Tarihten Portreler 
··········--···· 
En rıuhteşe Os ani 
Hakanına çatan şaır 

n$erefi ilim iledi,. insanın,farıu yoJı cahil ile kay· 
uanınn di)1en fiiir Yahyanın hayatına bir naza,. .. 

Yazan -: iSMAtL iUiA:N 

Dünkü nğmur 9 Eyfu1 Ba)'Tamı a doğru 

... ergilerde bu- Kurtuluş Bayramımızın 
lt..nan ma su -

a D n 
- - ... .. 
Uçunca 
Yıldönün:~ 

'l:.'VKl'.'T 18İl_9."i ___ __,,._.....,.,,,,,,_ 

P h 1 d · BASTARAFI 1 İNCİ SAHiFt:ot:J 

1 d• rogramı azır an I smda dot'l"udon doı:rrııya rnunakale._J 
şairlikteki kudretinden :ziyade mede- Rüstem paşa. mersiyeyi duyunca ere zarar.Ver l lanm tcsi:. ~>akımından Jıususi bir~-

.r.1 cesaretiyle, :aiy.ui cinayetlere bf§ı Yahya beyi öldürtmek isedi. Lakin onun ---o-- miyct taşıdığ iınkiir edilemez. 
kalemiyle yaptığı hücumlarla şöhret bu- a.vayca tanınmış bir adam olmasından Görüliiyor .iki İngilizler harbın -:: 
lan Osmanlı .pirlerinden Y.ahy.a bey, dolayı bu ifi hemen yapamadı, padişa- Ba.Yratn tezahümatına r,esnü Ve_2a,Yri resmi Ü- cii yılına :ınericilerini tahkim ve.-.,, 
tdpalıidir. Kanuni Sultan Süleyman dev- ha müracaat etti Su1tan Süleyman. ken- e zarar ör,i!üğii tiill ınaessese lllÜllÜI' Ve nuimessilleli,, ku\'\'Ctlcrini artır.in.aş olarak .gi.-ıf 
rinde yetişmiş, yazılariyle ve cesur iham- di ôz oğlunun öldüriilmcsine - taht ve h b - - 'I - 1t llk d m lunuyorlar. 
!eleriyle tanılmlf, üçüncü Murad devrin- saltanat hırsiyle - muvafakat ettiği hal- .. 3 . e~ Ve~ill~.Ar- .. zmır a 1 ave Clir.. ilhakika Alman ordularının 'Sal.-; 
Öe ölmüştur. ( 1 S82} Mezarı Bosoada de o maktul 11ehzadenin acıklı hatırasını Dun y şehrımıze ve c.war ...ma.~~ra. du- banda miidh1 'IJ1r sa~ meşflil ~ 
Luzincc"dedir. ilin eden şiirln celliu!a veril~ ra- şen yagmu.run pey ~~mr Nenllği <tınla- . ~ llımmnlnn, en seçme tırkalannı, e9"" 

Y rıh ya bey ilk medeni çeaareti. sad- zı olmaaı. Bunun üzerine Rüstem l)aşa ş· lmıştıı:; B~ha. henuz ~~n lkal- Jznunn klll!hilı.ış bf!.Y.rıUIU o1nn 9 ;E..Y- 10,lii de :;ıtt.ilacıik bir {top i.izerine bü- kcnımc) hnrıı vnsıtalanm burada e! 
razam lbrahim paşanın .k.ısbnçlığına büsbütün kızdı, şairi kışkırtıp padişaha ~ır~lm~ca ımkım ~u~ "ti%~ ıve mı iinünün ':klftlnma prog:ıaını lr.ızır- tün amtir ha kı ir •lhikika olduklarJ ınclcri lngiltere 1ehindeki avanta~ 
kurban gidip ha'ltsız yere Bağdadda ası- ağır bir söz söylcınıek ve bu .surıille mü- ıncırle: ~?~ zarar gormuştur. Ayn~ za- lanm~ır. yerde ihtiram duruşu ynpacaklnrdır. artırnn sebeplerin basında sayıl~_.. 
lan defterdar takender çelebinin ölümü münü kolaylaştırm:ık iistedi Yahya be- nu~.nda ~utun ve pa~uk. mahsu11erı de Geçen senclcri3e1cine nazaran daha ill.30 & atılacak ikinci toplan sonra ha- zıınClır.1tu~ya lmrbını;. iingiltcrcye ~ 
miinasebetiyle gösterdi. Bu siyasi cina- yi yanına getirtti, (Padişahın gerekli Y~~k dan ,,..zarara ur,k,raml§~r. ,._ !f__ şumıillü ıolan progr.anu lhülasaten IM'.t;- ~ iilalarnnız şnhir üzerinde !UÇUŞiar şetti~ri lbu fcra'liJik 'l'llU\"aKka't mı~~,.":. 

.. .. ğ isl . lc"d h Ik p .M.ıa a ana:- mınta -amu:aa ·ounınan . k1 b .. C !fabrik . . .. . yeti ağır yazı1ar1a tenkit elti. (1934) gorup yaptı ı _ en .ten ' e :ı.re a -ı a- • dal ıtclgraf çek c1k v _ reillyonız: yapacn nr ve u un a ve vapur- sn hurbın ııctıccı.ı uzcrındc bt'l f 
LAlcin daha büylik mr .. ti dişah aleyhine tahrike nasıl cür'et ıedi- :tıcaret v -=·d v • er ~ Xurluluş :bayramı törenine 1zmirde lar düQ.ük ;çalacak'lar ır. mü ir •o1aca'k mıiır"! lkımı a_,.' 

veliaht •ehzade Mustafamn baba~ıuKrea_ yorsun'?• tlcdi. Yahya be-y, cesur oımak- .mur Y~l Fd q:.ı ~ .zaxar b111unan ütün mebuslar parti "?Ilensun- ll.JJO da iliy.et re kaza ·dare eyel- -mümüUle"lö 'ıir kaç Lha'fta iiÇi:;:.,-
'V • .. ...- l b b .. .. .. _ d" k nı sormu~ ar ır. :ı· I ind il · ._. h -rr_ k 

mıni Süleyman tarafından verilen emir- n era er goz ,gorc gore tuzaga usme !an, 'Uil\unıi eclis e ediy~ aziılan. er: en~ se-! mış mır . _ey et :cuirşıya a- rnfın taarruz \'c nıühtaaia ~~~ 
le ve hatta onu'! gözü önünde öldürül- ~emcd!: şu •. ce\-ab! ~. v_er~i: .. •Padi~nm belediye reisi, matbuat mümessilleri on Attitür'kü~ 'Vllldesmın mezarını zi- <tth'leri lkiıdret "Ye kabiliye11e ~ 
mesi üzerine yaph. 1553 tarihinde ya- ıdam hukmu :v.crdigım ışıtınce hız de lf•r1a :oeJıillldil L~L" • ..~--= - .. ı-~ !!!deae1di:r. Alman1ar ll'O·a 1haihmı n"bncak ~-

b• • .Ş-L--d · 'da h'L-"- t•=ı.. f k t !H!!!tınlJar ~ e ..........uoı mu~ mu- 9 !'1.iı] - ~ - • ~ -.2 _ __._ btı __ ,._, · "- fll 
111an ır mersıye ile bu cinıryeti i~en- ~ eyı ı ma ına l'-um e ,UA.o a a itellıDıleJt.. ililıll • -·messm ·y.ıe . 1 •. ~ı ıgunu utün ıiitı1tıtiıı e mü- 1C'11Cnn:z.run•~ ıancnue'keiüe lltir ~ 
leri tahkirlere boğdu. ağlıyanlarla birlikte ağladık!.~ N-""- .:..11-..:_: ~,_'"'L ·-----"- - -'L en: V: u •. _ er.ı ıceımy: ~ e..~ aonrJlm.ıs bulunarutır. tltnım en kötü ihtiıınallerile kat1"""'""-. . n·· b • iL! ~ Q1=UU. l&,eU!WlA, ~ ıuzere ~ messillen re lbütiin urülaSlar iiııveılı- - Cb 1 iki -=a. __.__ al!. 

O devırde padışahlar şöyle durşun, ustem paşa u vazıyette uır ~y ya- rimize ge1en Na'f':ıa ıJrela1j ~ Ali diıiler Saat li;BO & mifer :a'layı ~~cak- r;~ me .~r.'.° ~~ nnur. Rannn Şii tiJI!_ 
sadrazamlar ve :vezirler dileaiJclerİ nda- pamadJ. Fuat Ce~~ dün Afsanca'k gamıth - • _ :tır. şehrin başlıca ıcada.e'lerinaen geçe- Ut :yıJ~Oll~lJl~Ulld~ ~l~a~~ '1a .~".".:..W 
mm camna kıyorlardı. Bu 11ebep1e Yah- O manlı.Lır .Oevrindc sarayın her cina- ırilayet ına'fia müdii.rimü llı:abu1 ıetmiş ıve da Sa~1;J,~ :saı~~jf~~r- ae'k dlan bu za'fer :a'la :-ı, A'ta' ür.k y- u asın. ıh~alı ~mı: omınde ~ 
p. beY;!n :hem pw3işahı, lh~m 0 cinayette yetine ve her_ rezaletine .ses ç~ar:rna- izmir ınaiia i.ş1eri lbakkı:n<1a :izahat :al- _ ~ _ • _ l-:a.ı> e 1 e- .keli önünBc .werini a1aı:alt we utı.ıldla-~ şımilı ftusy~a !l)ir kış f 
pannagı olan aadranmı dile dolayıp mak Met oldugundan Yahya beym yap- mı$br nıntt .abideSine çcl.en'kler lk:nnaca'k, nu- ır.m irıulınttan :sonra; r. lM:uStafa Enver 'lltnldinsız ıte1a1da etmiyudar. 'Milı..,.-aı" 
~.~~lll~le itham etmesi ço'k büyük bir t~ı ~ ~o1c hü)•Ük de[!er ver.ilmiş ve bü- vaiı. ükümet mey.danmm :tanzimi ~ iI:ad cdüccr~r. B~ -~ ~ı1es'ini ıtakiben K'iiltih;pa:rlr civarmfuı ızele cn_ 5on -~yi iniirme'k !içila ~ 
cur cttır ve Yahya bey bu medeni c~sa- tün ıtnnhler.de bu :hikaye yer almışbr. münasebetiJZle saat kulesi etrafmda1d ııuç iko'ldan şehre dognı anedenmız VLI- iiai!ilaca'ktır. 'Vztm ibır mıtt"llf1eleye lcatlammlk 1 
retinden dolayı frenle tarihçileri tarafın- Halikatü iie şairin yaptı~ı hamle ıinsan- tram~ bvsinin blaırd:ması Şy1e de riiy,ece'lder ve :saat U da lhükümet önü- Gece ener .alayı ·Çı1aca'k halkevi eiel'eğini yazı~or1ar. Muha'J&a'k~ 
drm da talctir olunmuwtur. cadır 'Ve adını yilkseltecek ayardadır. ,alikadar ~. ırıe mcaldanlır. ıtar.ıdmaan !bir ıtemsn er:ileceldir. .clur ki Almanya, An~o mıksoıt i_~J 

Yahya by şih ' d M taf -ı- Y:ahyabeyin (GülseniEn"'!r.Sahü u:nı:ıı:ıı:ıı:ıı:ınuıııı: =ı:ıııı:ı:ıı:ı:ı ııııı:ıı:ııı21ıuı:ı nu:ııı:ıNı:ıııı:ıı:ıı:ıı:ıu: ::ı:uı:ıı:ı:tJCUH • IUCCMl'Üftdcngüocazemetleşe.n~ 

aürüldüitün~. due~a duy~~ a;:zd~ı Geda, Yusuf ~e.Z~liha, Nazü Niyaz: ~ t • t d !Üzüm - incir piyasası Ko··m·· fiatı -gönnekteair.~.~la)'Jillrıld .. ,. 
memyede: Usulnnme, Gencmenar) aah eserler:ı ' · az eVZl8 ( e- . lir 1 mrlaklar katı ıvemnmı ~ ~ 

Halasl gayri ımaYJ'en. ciinıllu nNn3- vardır. Sonunca eserme- şiir A.baraylı ne zaman acıfacalı~ • deli .man1anna ıilaürücü ~ ti 
1Um ~uri cSebai Seyyat'e> adiyle iki ibin be- vam edı•yor • • tayın e ( V0J' aqe "'e ita~~ A~ ~ ~ 

Zeki ,ehidi uidü zeki felci mad yıtlik :zeyil ynınıştır. J krtnbar haTbi ma1tı)·etini ~ l§W"'". 

(fjye malctülün Jıak81z yere öldün11d""~ Cesur 115.irin cset"lcrinClen iki önıek: 18ona idare ~ ,.:mm lB. Cev4et ntütaaır. _...; 
JtÜ tasrih ettilcten sonra~ Uf! Dari dinya deli göftliim gil,,i Yinn ılzmir ia- ımiidiidü~ °7b1Ab tam- A1an.Yabnm n::ialiğinde ıtoplanam ~ iW.iliy:et iat ımf,...;'b;De lbmiisy,nuu Jbu !lfa~iD ÜÇÜnl'Ü yıJt1ÖDÜ11lÜJtiC P--., 

B •b• • • t-l_ •• d'• k• · •tt" ol• __.... -...- ocp..ıı ıre incir piyaullarmm açllma taribiııi .,;;;" ıva'll ımuaY:ını· - 18. r\L_~_ _., __ ,,___ '1118117.anı İn~teJıctiin artık -·~ 
unun gı ı lfl «un gor u, ım ısı ı ., -~L-- 1 hi lfından tehir ve üB.a'bta peitr'Oİ teni . -"-----"-- .. ~ ~ mu.ıt=""'9'"- - #-

acep ·ne~ olsa, ne can o ... ne cr~n irc devnm edilme'kteılir. - kati elarak bnt~ .... ---..... mn ıreüıliğinCle t:qplanaalk, !lcömün:ıüler aur~ila olm~gıilır .. AaıoJo s ~.,,J 
Ki oiJuna .kıya bir aerveri ömer mes- A • ••• • _ _ o1sa C • uı. - tarafından verilen bayanname1eri tet- ~le.der ıg-ıbı ~t Olmayı ~ 

rep 'Kifkı sevdıgmu 9e!P'lıe ibitan ~alla umartesi gününden iu"baren, .. şı~-ıar ı· •ı;z ve AmerlJıa kik ve sto'k miktarını tesbit ederek satı§ mışler.dir. Amerika, lagiltereye ~ 
beytiyle padi'81ım .. .; aöriı~mi• bir cıban Pınarbaşı, Altındağ, Ulucak, 'Kavakh .er> ,:ıı .~ J ğ ~· Yiı>:tlerini knrarla§t'ımcakm. kendi müd faasmın ıtemel ta~~ 

_,. b -- Sözümüz cümle hcman ktssai ceı ... an dere köyleriyle ıKemalpaşa kazasına ıka- Sefırler. ~e Çil a lJur;,a.. cAl",-Ba-.. ann ,,.--.>!ilden" ,~a""-ata ıdakikadan füL-- N-... ·onal 
cinavet il'.leC!iğini yazıyordu. 1 dar gaz dağıtılmağa başlanmıfttr. ,.... a.KB .:.ı cnı ~ .. •ıunı ~ ""'J ti 

Kanuniyi bu cinayete sev'keden ad- o sa Burıünden itibaren de Mersinli ve Fuarı görmek ili.ere şehrimize gelen göre 11lınacnk müsbet tedbirlerle !kömür ~e IFa izm1e ft'Çl~n açığa mii~ C'!; 
:razam Rüstem pap idi. ŞAir. mersivc- * Turan semtleriyle elektrikle ışı!dnndır- İngiliz ve Amerikan bi.iyük elçileri, Ku- :ihtiyacı tamamen temin edilecektir. Ay- linc girmi tir. lıtgiltercnin ltar;p ı~ 
9inde bu ıno'lctayı Ye ,~deyi iboğan Şerefi ilm iledir .imanın mıynn yukan mahallelere ıgaz emine şadasuım Selçuk nahiyesine gitmişler, ni ır:_amanda .kışın fi? ile~ t•.ük~eltilmiye- retlcrine Amttikanın_ ,...muı;rlan ;.~~ 
Z.1 Ma'hmudun :rolünü f(>vle ıgöcıterivor: Farla yok cahil ile hayvanın, hı>şlanacaktır. Şehirde ihtiyaç hissedi- d la nbclcri gezerek tetkikatta bu- cektir. Bu hususta ıümdiden :ıc.ap eden mn,,·on ıd<llan bulacağı tllbmin ~ 

CetWi ..U-.. pire Zi.!i lleTriin- Bülbülü h~gu gıöid.ir ulema len her semte peyderpey petrol ~erile- rra ~.-~~ · lınzırlıklar ~apılmahtadır. tedir. Bütün ibunlann fevkinde ~ 
mmn Cühela zAgı ıivehru gibidir. eektiT'. unm~ ır. _ Bi11l ik Oumhuriyetler hama ~ 

Viı 1 a 9itemi Riiltem ile enli ~i- Alemin zinetidir ehli kemal r.r..o-JXO""J"..0-J"~/J.:ICOOCCI~ ~ibi ingiltcre ile birlikte llıarp ~ 
pn Zineti encümü seyyare misal - BAYJNDIRDA UÇMA.K W"A.RIS.INDA rrini

1

ıtasriln·c ilia etmişlerdir. ...,J 

----------- Gelenler, Gidenler ORMA H YAHGDfl Geri fıalam,..,..,.. ngiltere - Sovyetııer Bir.lifi n ~ 
Kırklar eli emn\yet •mirliiinden po- Bayındırila 0.mumiy.e köyil Ormanla- y;-----:ı.. L...=_!:J. __ .,._-ae1 <ı.-ı... !bir .-S-:!'-- rika 'bar!bm açiiaçü ym.. ~ 11İ1' ı'lf" Milli Şefimizin dünkü tetkikleri fü müfettifliğine terfian tayin edilene&- nnda yangın çıkmış, köylünün 1.Te jan- llik ----k~ ~.en~ fi!i1ftlhile ~b f MailHblf. 

lci İzmir emniyet müdür muavini B. fs- darmanın gayret!yle söndürülmüştür. "ileti lbette çmak da da ŞEYKE:r Bf(A;~ 
----------~ ınail Kftntay ve Kütahya emniyet amiri Bir dönüm aalıilinde W.unan ıçam ~t ~daa~~ ui- c , 

- USTAltAPI 1 iMCi S&ldnDE. İtalyan pavyomı. İngiltere ve Alman- B. M~met Ali Ko~a mezuııcn şehri- ağaç'ları ıtamamen y.mımşta:. Yangına ~ • ı~ JrıtJnda ~0011,e.t JnoifiJ 
.__.. _...., wıe -.:sı illıaı1ıllded)'Je ya pav)'ODU. ;Sergi sarayındaki te§hitler mize ,gelnai'1erdlr. sebebiyet werenlcr aı:aşbrılınaktadır. ' >§aıı:ıı:ıcı:ıı:ıcı:ıA~~·a:ıaoaıx .T e 
...._ • ola llilll ı.a-z alla • tnkd" ı t tkik dil' "fekirda:ğ me"busu B. Rahmi Apak k l · D l t pr t ~ "'8ElftO- ır e c e ıyor. ...,,azill.d Hal Tü....ı.. "- • İ 11;,;;.;~ ıt·,. a ... • l '"ll af ·•--.la b1dı\1-r _....htoe ~e- Gilneş gurup ederken fuarın rengin ı"I ı en, ep u:rx ız;onısoıosu mu- 114e Müdü,r..;y.; Akd • d b• ._ • ,. • 5' 

.,_ lh9lt ldtfleıleri ıtanif:mılm sık :sık ışildıarı bu entemasyon81 müesseseye nini B. Sıtkı lstanbu1dan tzmire ~el- ,a.-.--•a ---1s-...ı.a...... eOIZ e Jr - .elfı·Jar 

.. I .. F r ft Jt&eiflaiae aaelııt.ıııp e!- bir peri masalı güzelliği aşılıyordu .. Az =~~i:t:~N>uını B. Ratlf Or- 'bı:.~~~ müd:r-;~u ~~=~ it 1 f ·ı ·ı m,ı_n _____ ..... 
' ılert ,,....lıeqıbr. a>ara sanki nurdan b!r gece içindeydik. tetnmektedir. tatc m.iidiir nlcilliiine. 8 yan l Otl • . tflAQı'AU.f'l ıl Uıi(:I .co .. .....aa~--· 

Bir peri -masalı geoe•ini yaşıyorduk. ,<WI :alUID' * 4.0 b" ı..ı .. : f t.:- ea· d ,.,_ ZABJTADA "fnlkya umumt müfettifliği !lııtatis€k h•• Jılaiilroya_ 1. (AA~ -.&.yet , 
dSLtlıol ın ~ şe i taıut' ıyor u. U'\!nQ- ınUdüril B. Naum ~ "ın raportör- laSJft8 U.CUm (limai İranm ı(irnali ~ T--

a ~ .~z lik toPIWuklan ıher dakika artan sevgi für... i!e B. Kahya tayin eililmişlerdir. Ta'hı:an nd ki ı...n.;ı.- -~1- ~ 
MJAaDA auıa tezahürleri yapıyorlardı. Fuardaki tıo- BADiN K4TGASJ 0'" edİ dİ ·-~__;:~ L.~•---7'!.-~ .. • T_A Tayin emirleri Vi!Ayete tebliğ edilmiş- •ı ~ıuue ıUUl.IA&IU~-CY!!r' ~ 
Ad& Milli Şefimiz faöau.. a3i -.1ında parlörlerde -milll ~ 'tetkil<leri anlatı- ., ~ l ..._ .. _~ ~- ı<'~ ,:_ .____.. • ....: ıp Lhi! li'-OU!I .. ıı ~ 

• • • • J• l1J'(W cazino1ar dolup ~ ~ lhaKc ır..anramam ar ımanaıı.,.rı.oe JUteymaa ....... -.~ ....... ııın _ _. ___ - it'-.. 
yUbek btr işaret ıve direldiflen ile vU- şeüni :kendi da .. ekten 'lc"rm 20 yumda Asiye ılMr bwga ıo- · metre ceaubu ~ele Betti de ~ 
cut venlilcleri fuarda bUtün bir,gUni lir~~ go,a sonsuz nunda AYuU8'.1karw 40 yaşmda Mür· Almanlara göre Biritaly-·llln'ltamllisl• ~.J.,.:ıedileın üçiiDca"'b.':J 
~ ıgecey.i haDaa coşlı;un te7.abürab için- Ada pır,· :;:;ı:ı_ arkasında ?ide,! deıriiıle lltapdan 7•aladıia iddi-- •-....n .__...,._. _... ta aa Benderşah limanınw l2i ~ 
de geçirdiler .. Mukaddes bir ibadet gi- w lD08Un. . asiyle tutu'lau~tur. --- ae ..-.--.... ~UCl.'Cl.U.. ft'!Cellubu prk.isi.ode Şahnıttur. 
bi •lııönU• sevgisini kalplerinde taşıyan metıt.ap es~eı~w.Ja"":· a~va\~ J•~ ....... nnz'hf•...... -RA~A"~_Fl 1 1'ıf'f ~AJriFF.O~ • INirt 981HU'ıltatudda.. ALMANLit\84 ıGÖAB ._;~ 
bu iiasaa da1g81arı, fuarm nudıu 1eması şeo e~ re ""fl.A&&l saçar eta ır ~ ~ ~·· yet lkuYVetlcn tan1da.r:m maab.eretiyle L1>ndra, 1 (A.A) - Bahriye ıNm:am- Klruı 1 (~~ - D. iN. B . .ajan"~~ 
~~da ~ ~fi adım adım, ~ .:;:~;:ı::a1a ~~~ ~ H~y1n oğlu 1(1Jlı Bekir ~ arap şark cep?esinin .~er~ez ~~gesinde bD- tinin tebliği: 24 ~ ,günü :3 Dı::mva- ;eliriyar : ~at kuvvetleri han ~ 
go:zleri ıle takip ederek tahassurlerini Ad ; ~ dirdil ~ Tllhain hal&mda !Basmahane cıvarmda I Alman pıyade tümenıne ıbucum etmek -zör ıtmpi.to muhribinden mürekke.p ıbir metinin ateş kes emri wr.mesiDe f. 
gidermişlerdir. d a ~az:no~~u .şcre en _ ~r. ura- zar atmalc. &metiyle Ali ı0ğlu Malımudun I t~ebbüsünde bulunınupardu:. Alman !ta:lyan !ilotilliaı görülmilş Ne lı::r:uva- men Tahran ıü.zerinde yürilmekı. '..J 

Sanki her .kes onun :fuan teşrif buyu- a mu:a:U.ınt .Y~k yenildi. Yemek U~S liarımn dolandırd&lan iddia olun-j piyadesi Sovyct hücumunu püskürtmüş zörlcre taarruz edilmiştir. Düşman tar. nmı ediyor. Cwnartesi ,günü ~ 
racağım bilmiş gibi, Lozan .kapısı önün- esnasın kıp ~7ıcn a:ın gc:ec manza.. duğundan tahkikata baelanıruJtır. ve derhal mu1tabi1 hücuma geçmiştir. ıfın.dan y.apl.lan şiddetli mukabil ıhUcum tayyareleri Tahı:ana bey.ana.meler •'11!"..J 
de top\anmıştı. Milll Şef memleketlınlı.e r~l Y? ;_,_, gı . .~ :ı~~.uu SU TıVZfJ F.lf ı Cereyan eden muharebe emasmCla :35 bir denizaltmıızm bir cttaly.an harp ge- .!ardır~ Fakat .&ili batary&lann şid" 
t1t11h ıve nmm giineŞ'i getiren bu ikinci ÇC re crın ~ ISCVlDÇ ~Jur er.mı Oıı..U- .$ovyet ıtan!:J "'::ıhrip et!ilmiş \Ve Sovyet misine ıisabet et.tirdiği 1ıorpilin Jıusule ateşiyle lkarşılaşmışlardır. _ ~ 
Loızan bpısuıdan girerken ıuğaltu ha- m;k fırsa.tuu !:t1:U-·. KAPILI BiR "'1VGA piyadesi ağır zayiata uğratılmıştır. Ay- getirdiği mfiJAk aıetieesiııin m~<;a.hedc ALMAN TBBAASL."llN VAZ~ 
linde yiÜcst!Jen bir :alkış tufaniyle karşı- ~ ~- g f 1:ın ~k ;1W:,~'{; Tıirede Tatarlar köyünde Ali ~ğlu Dl mıntn~ın 'ha_şka bir 'kısmında cere- ıedilıneısini Jmk8n.sız kılmışbr. Bir sar- Tahran Alman elçisi Amerikan~ 
landıla~. Al~~ o kad~ de~~ ve o ~ldüle.:..Ş;ı::: ist!k~e a 

1 
_ Mehmet Yılmaz :su meselesin~~ arala- yan ec1en ~iddetlı mulıı:_re~~en soı; n~ç gemisi ?,atın~crtı~. A Diğer ~ .de- rıi ziyaret ederek !ahraodaki 700 ı/ 

kndar :ıçtendı ki bunnn .ifadesı ımkiınstz malan hakkında ilen izah tla a~:: ınnda çıkan kavga sonunda Ali oğla Nu- ra 2170 csır almm~, kullı~ top, ~ı- nızaltımız dort hm tonıüıtoluk bır ıaşe maıı tehaasımn müttefik makaııı1stJ ..J 
ıgibj bir ~e~. . . .•. . lanıyorlardı ver a - ri Şcneri lbıça1cla sol bacağından yarala- i y~d~ ıes1iliası mühımma't iğtinam edü- ıgemlıii ıbatmnışbr. Ayrıca ıiki bin toni- rafından himayesini .istem!.ştir- ~ 
~alk 1zmır~ 6!tihar e~ b~ .• eserı Milli Sefuniz bu arada halkla tamu- mı!br. rnıştır. • .iltdhı'lt bir gemi de batır:dmıştır. Bun- kan.~ b~ ~?i al~dar ~ 

Milli~ beğemp ~ğenmjyecegını mı: lar yaptılar. Milletin en hüy\iiü handa PiS C B.JJll.SIZUJ[ StM!iL BöLGESlNM . . '.lnraan aşka bir iaşe gemisi mp at~y- rn bıldirecegını soylemiştir.. _..,/ 
ırak ediyor. Çok yennde olan bu enru- kartı karııya idiler 'Bu ulvj ıbir sahne - BeTlın., 1 (AA) - Şar\:: ceı)h~ının le bntmhnış, ü.ç torpito muhril>inin .re-
tenin yavaş yavaş dağılmağa ~dığı- dl. • Y 'l':APJfl l.AIL. Şima1 bölgesinde cereytın eden muhm-e- fakatinde seyir etmekte olan .iki .bin to- KJS'ACA 
ru halkı~ Millt :şefin çehresindeki Vakit gece yansına 7ak'la§JYor. Halk iBozyakada Mehmet oğlu Mehmet. belerw esnasınd?. Al~a~ lhücum ::ıtıtaları nilatDluk bir ltaly.an petrol gemisine de • • • • • • • • 
tn~~n:yet emarelerinden anlıyor. .tezahürleri her dakika .Yükselen bir he- Mustıifa, Hüseyin oğlu Mehmet ve Se- 30 .. A.ğus'tos.tn c~e:tli bır baSk_ın !'8pa~k Aıücum edilmiştir. PERVZ HANIM 
. ~}lı :şef neşeli, beşuş çehresi ile iken· yecao içinde .devam CJ3iyor. Milli .Şef 1im oğlu Nusret. muhtelif tarililerde mühım hır ko.Prli ~; . geçırm~s1e:<1~· _ .A/) 

dısını alkı§lıyan halla selamlıyor .. Refa- bu halk tezahürlerini seyrederken te- (!ımer, Servet ve Tahirin <eVlennden et- Uç Sovyet diifi ~u ığtmam eclt~mıstır. 8aponlar.zn saldırdığı ECZACI KEMAL K. ,,,,. .. 
biletinde Nafia vekili, vali ve belediye hessüm ediyorlar. ya ve çnmaşır c;a1diklan zann1y1e yaka- Alman tnyyare it~~ bntar:yalaM ü~.Sov- ~ 
reisi olduğu ha~de pavyonlan ziyarete Bir aralık aun'i gölde bir sandal ge- 1nnmto1araır. Y?i gam~o!? ile h"?c;ım b?tu. öı: buy~k, yeni 'bir ~in sehrL Hanım sı'f.ntını tarihe kanştır.t1 Jf 
başlıyor. Beledıye reisimiz az.iz Mılll z.ıntisi yaptılar. Hnlk şefini alkışlıyordu. M --nA- bir de kuçuk gem~ tahrip e~<di!rd.ir. Tokyo, 1 (A.A) - :D. N. n. 't.'letkezi halde, Peruzu ifade ederken P~ fJ 
Şefe fuar hnltkında izahat veriyor. Scnra büy,iik fuar-gazinosunu teşrif etti- • • .-ır<-- uu - Çinde bir japcın deniz "'.e hava lisrunde:n mm ilemclt mecburiyetinde "ka1~~ Jf 

Etibank pavyonundayız. Büyük Reisi- er. Gazinonun cazı neicli parçalar ça- bır ceset.bıdıuıdu.. Rusva F:ınlanaifl.a ara- Domei Ajansına verilen 'bir habere gö- ,YazıDU o1rur'ken pek çok ~1erı~~ 
cum.. bur bu n!\vyonun haz..,.•--·- il -•<!I h"ordu Gazın" d ld T"" 1- ec re J

0

apon donanmasına mensup Savaş ve ne bilm. em hanım dn kim dedi.lc•=..,I' 
r- -~ c CUd- ..,, • oyu 0 uran UTA.o - Limandn mavunalar arasında bir ı::ay- l:J)'ıf!;:ır 

kadar oluyor. Bizim mühim saydığımız ':lebi bilii istima her kes ayağa kalkarak ri mü·lümün c*•edı' bul.unmuştur. Hu·- Sında mu .. nferit sulh avcı 'tayyarelerinden ı:münikkep.mülüm zannedıyor.um. .Peruzu hatı_;~ı..+s' 
:al~l-1- dı- • hari • d ka tt'fi k ılad} " ~ hlr t1M:Pkldi} ıi}k ae'fa O'laraE s:~ .. ,., .. DDUD ıeski bir EaıxtoSllnU bir pıaı>-- 111 

ve aAaJaD gımız şeyın cın e - ~ ar§ 1 ar. viyeti t~b1t edilemivcn cesedin iizeTin- -.,,- U>.~ .... ~ ] ClılD " 
lan noktalar Milli Şefm alakasını çeken Harp içinde, mulıtelif m.illetleTe men- de bir kol santı, (Meryem) yazılı bir yapılacak. mı? eyaletinde Şi?ngı '!bombardıman etmis- ey4Un seibeJ? nlmuştur. Bun bo.J ~ 
hususiyetlerdir. Mesela h:z Etıôankta ~P insanlan birlqtirerek nele a§llayan 2-İncir ve 4 kuru!'! çıkmt.ıttr. tir. Bu ş&rm son zaman1arda Çan -Xay ellisene ıevveld bb,ız çocukken Peruzuk :P'A 
maden .işletmelerini tetkik ederken aziz bır çab altındayız. Her yerde geceleri ----- Şek tarafından merkez htihaz eililıljği · yaşın n ir şantöz jdL Ça ~ 
Şefimiz yüksek görüşleriyle bu milesse- 1plr'lar aöndürü1ür\en :burada bir tŞk zi- YAt ~ İLAH ... BA$TARAFI 1 INL1 ~AHfFEllE • haber al.ınml§br. çap'km ruhlu, :nüktedan, zarif ~ 
senin kereste iŞlctmesi ile meşgul olu. sıJeti 'Ve coıkun bir ınq'e hakimdir. rAŞIYORLABMIŞ- ~t .nlnınuhdant Scltalinind. :il.3~d s~~ti a~~- bir ermeni kadını olan Peruz, o ~ 
yor. Verilen izahatı dinl!yor. :Maden iş- Milli Şef bu net'eli cecenin içinde bura- :r mesı m cm eg LUT. u~'ıOD ıgı- - A ae sahneye ı&ıKıP -fasih ve lekcsif. ~ 
1Jetmeleri ve son ıfaaliyet bakkında ma- da .lhıınr bu1unanlara heyecan ve weref ~kiçeşme1ikte 6.ner oğlu Suphide hir ııe ~öre Finlandiya ile So~ct Rusya ~ 05'1151 çesiylf> kantolar söyler., komik ti', 
1lf1mat alıyor v.enyorlar. tabanca, Kemerde Lale sok.ağında Mu- arasında sulh miizakerclcrini Amerika- komik Abdi ve Şevkinin .salın~ 

MillJ Şef i,· İran Şah. h ıBir aaat :kadar gazinoda kalan §Cf .sa oğlu Himmette bir bıça1t bulunmuş nuı Lond.ra Wiyük ~isi :Vaynan .iaare y f R• şarkılan dillere destan o1urdu. ~ 
b tl . . ::Z S::· t.ler.i si:P:1 lıallcın coşkun a1laflan içinde bu müate.- ve zabıtaca miisadere edilm~r. edecektir, USU IZ3 de P.erm.un 'bir iltifatına .nail ola1' 

az.ret bulanerın:1 ymd ~_., :ışare :vıı- na :n .. •'e havasını terk ettiler. Halkımız E t -~-~ı. ile gösterilirdi JI cu .ıran ev.Jeı ~ -S s~ar ae!ıvornıus ,p<l.'U.<AA d O', 
-ı-.:a:... Burada ,,,_ıanzy:;:r~ ~- 1~6 fuann !kapıaında .aeqi ile lJ&1Ular- ~ Ruslar .,,.,fe~e had.ar k DU. plakta: <Bir §uha ben ' -~ co.u_yor. yapı :ıenn ve ken· ömer oğlu Hilmi :isminde biri, .Na- - , . o 1 verdi hmıa hilmU elem> :şar.~~I 
bu standın ıfuanmız için !loymrltar bır · y M·ıı· Şef 1 mazgih mevkiinde Uzerinde 3.S santi- U U "--:-"ken "D,...,, ... ..-...... ::mım·· fuıiiDe , 
;.,.firak ıOld ~ -·t"- -\.__..;...d --L- - ap • l I 'VaT !? ••• • gram esrar buJundugu~ ~Çin vakalanarak harp •decel..far J.t:.I: ,..~.,... 6'""" -tl'_,r ~~ ugunu ~ !<'~""'~ en -au.u Avazelen durmadan yııbelıyor. g ""' R oı;; Va1d.inae ;alim par.a ile oyna~ .v~» 
yoruz.. adli~·eye verilmiştir. _.... Ana ı:ve ilk :kıs:ım1arına ~ ta1ebe lPentt se'ksen :Yaşında 'titrek ?iJ" .......,., 

Sef '.Mani.sa PBV)'Onunu da :ziyaret edi- FUAI! CEZE.NLER DjjJddma t arruz etınis . JBASTARAFJ ı iNOİ SARfFF.OE - kaydına '8 ilül, 8ers1ere 22 ey1ill ltarı olara"k Şijli civarım1a 'bir~ 
yor. Manisa pavyonunun 1bir çok husu- Mehmet 'Oğlu 'Mustafa isminde biri. ınc geçen harp esirlerini öldürdükleri tarihinde ~yacaktır.. Um semt- ö1dü. Plağım dinledikçe !P~ 
siyetleri arasında iizüm mahsulünün al- .=-,ıS$2 lılfl- 1kiçesmelikte 574 fuıcti soka1da Hasan hakkında, ortaya 'ıbir takım yalanlar ~a- ler ,için otobüsleri wrlbr.. 'avuç toprak, ısesini <le .!hali ~ 
a&ğı geniş yeri we ırekolte ~ ıtetldk P.azar gilnil fuan 40.TTS kişi gezmiş, oğlu Afinin öükk~nma taaıTUı: ederek yılmıştır. Bizim tarafa geçerseniz iyi Jlafturak- !Ke9telli caddesi.. ıda çınlar görü_yarum. <baki ~I 
'buyuruyorlar. Veden izahat kıymettar- bu suretle 12 günde fua....,_ gezenlerin sa- -camları kırdıf.ı c;ikayet -edildiğinden tu- ınuarnele göreceğinizi ıdaha evvel .evle- ikub'hede 'bir hoş sada imip aecJiıPt 
dır_ Sd memnun \Ye mültefittir. '"1151 342.552"""" L-t:"' olm••--+•... tıilmıı<flur. n·ıze do"nec~ı .. ;.n ~~1- -uül ecle..ı...... No. 76 TELEFON : 2914 
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Bir Zam~~~; ·-si;·:"'::::::::::·-·-·-·-·-·-ı PamuJıçululı BaMsleri 

Pa k tom r-
ca!~I· rının he -

ı si koza olmaz Tarih :~:ı'ı'·:~:e:~:::~::~b:e::;! 1 
ıw-v_ı_r ır ı •-•-•-•-u_ı_t_ı_ r r-•-•-•-•-u_r_ı ••-•1_..._,,_•!• ~- Pamulılarda taralı ve 

•aııol,YOn, İIJPaJaim beyi mağlup ettiiıten sonra, Jı za sill:me sebeple,.; ... 
Kahireye IJüyüJı bir zafer alayUe girtfL.. Bugünlerde pamuk tarlalnrını dola-

L şan çiftçiler tarak ve kozacıkların fazla 
••• Ju ••• d k ld kl k N ö ü üğünü görme e mera ve teliiş 

d d•Polyon arttk Kabirenin kapılann- 1 siniz ve beni Kah:.reye hüsnü ~'llretle etmekte, mütemadiyen bunun sebep ve 
il emekti kabul etmedikleri takdirde çok büyük çaresini ı:ormaktadırlar. * l fcli'ikctlere maruz k:ılacaklanru da iliive Bu sebeple biraz ölsun meraklarını 
~urat beyin bu büyük mağlUbiyeti, edeceksiniz.. teskin cd~biJmek için Akala pamukla-
çO da. kölemen saltanatının da birden •Eğer bana inkiyat ederlerse, ne şa- rında br;ttk ve koza silkme hakkında 
ıe:,~ı mucip oldu. Mısır, kölemen-! hıslara ve ne de şahısların servetlerine aşağıdalCı malumatın verilmesi faydalı 
l!zbiı. hakımındnn nrtık h~misiz, müdaf~a: 1 ve ne de MlSlrlılann dinlerine teca\"ÜZ görülmüştür: 
oJan memleketti. ~ asıl .;;alııbı etmiyeceğimi de güzelce anlatacaksınız. Ege ve Trakya bölgesinde ekilen 
llUıı ~smanlı dev!etın.ın ıse. henuz a_dı ı Fakat en 1..-üçük b!r muhalefet ve mu- (Akala 5) pamuklan orta bir büyüme 
lillsıbile yoktu; bınaenaleyh, Mısınn ıs- kavemet ile karşılaşırsam, toplarımla sırasında takriben 700 elen fazla tomur-

ııre artık ~ir emri vaki olmuştu! Kahirede taş taş üstünde bırakmıyaca- cuk meydana getirmektedir. Fakat yi-
d ınh1k: uiaresi o kadar çabuk ve fe- ğınu da bildireceksiniz .. Haydi! dedi.. ne nonnal olarak bunun onda biri koza 

SUrette ço'lonliştü ki Murat beyin sti- Hilekar ve para düşkiinü mi.isleşrık : 

1 

olup kemale gelcbiJınckte-, mütebakisi 
~ canlannı kurtarmak için Nil - Generalim, dedi.. Bu diyarda uzun aşağıda sayılan sebeplerden dolayı ta-
lı~ atılırlar ve budalacasına boğu- müddet bulunmuş olmaktan doğan tec- rak yani tomurcuk halinde veya ilka-
1:.,~. Kahirede korkunç bir anarşi rübclerlıne göre aklıma gelen bir plfını hı müteakip kozacık halinde dökülme1:-
~ Murat beyin entrika ortağı arz için müsaade lıuyurulur mu? tedir. Umumiye.ıle bir fidanın vereceği 
ıruşh_uaı beyin ı.errece nüfuzu kalına- - Söyleyiniz, sizi dinliyorum.. tarak ve koza mikdarının onda 4 -6 sı-
lnıııdanKahire sokaklannda ay8k takı- - Beyanatın~z~n .Kahi1:1iler üz.~rinde I nm dökülmesi ta bil görülm;k!c.dir. 
ı_ mürekkep çapulcular dolaşıyor- lazını gelen tcsırı yapacagına şupheın I Fakat fena sartlarda ve bılgısız usulü 

B:,_e ~ yağma ediyorlardı. ~·oktur. Fakat bu adamların biraz da 

1 

ziraatle bu silkme mikdarı yüzde yüze 
vaziyet, Kahirenin bilhassa ayan bahşiş düşkünü oldukları unutulmama- ka.Jar da ~ıkabiJmektedir. 

~ginleri.nin aleyhinde idi. •Rahat- lıdır. Paraya dayanan söz., bu diyarda Silkmenin scb::-pleri ve çareleri için 
~ dokunulmasın ve kazançlarına en müessir ve en kolay anlaşılan söz 

1 
bir çok ar~tınnalar yapılmıştır Bu tet

ho gelm:5İn de boyun~ına ~in demektir.. . ~. ~iklerc ~ö~ şe~i~t! ~ani silkme Iizyolo
litı Yundunığu geçerse geçsııı- nazarıye- - Doğru ... Bu araplann bah.şış duş- Jık, pata.03ık, ırsı hır çok sebeplerden 
~ başka bir şey dilşünmiyen eşraf, künü olduklarını ben de biliyorum .. Si- ileri gelebildiği gibi kusurlu ziraat usul
~·· ve .. Ulema sınıfı, bu yağmaların ze şimdi bir tecl:ye emri vereceğim .. Bu- !eri ve muhit şartlarından da ileri ge-

une .geçilmesi için Kahlrcnin bir An nu ordu vemesine götürecek ve muhte- lebilir. 
;ı:1 ~ Napolyoodan rica ve is- viyatını altın olarak alacaksınl7~. İki bin Silkmeııin en mühim sebcpler.i şun-
de ın (?!) için bir hususi heyeti Cize- altın yeter mi? lardır: 
~Napo]yonun nezdine gönderdiler. - Fikrlıni sormuş olduğunuz için bu l -: Toprakta rutub(•tin kifayetsizliği 
~ a~Iyon, bu derece alçalmış olan bu mikdarın hiç olmazsa iki m:sline çıka- veva ıfrat derecede bulunması; 
~ 8tirü vatansız ve hamiyetsizi buzu- nlması lüzumunu arzcde~im.. 2 - 1frat derecede tebahhurata se-bc-
hsi bile kabul etmedi ve erl<Anıharbi- Napolyon : biyel veren kuru rüzgarlar, şiddetli sı-

l'eisi general Bertiyeye : - Pek 8.lA! dedi ve Fil dişi kakmalı, caklar; 
~Bu bezirgBn efendilere deyiniz ki, abanozdan mamul şark işi bir masa ba- 3 - Ani ve şiddetli suhunct değişik-
eıı....._ .. ~e sükOıı ve inta.amı iad~ şına geçti ve oldukça biçimsiz bir yazı liklcri; 
).i ~ Şimdilik kcndiJermo biraz ile dört bin liralık değil. beş bin liralık ' 4 - Böcek, bakteri ve manta1i hasta
~~ ~iz ve ~na da Arabi hoca- bir ita emri yazdı, imzalıynrak müsteş- Iık_Iar taralından nebat bünyesinde iras 

gönderımz... Dedi.. rike \'erdi ve : edılcn zararlar; 
~ı;>olyon, Murat beyin Kabkahrl he- _ Bunu hüsnü istimal edeceğinize 5 - _Kusurlu ~iraat işleri. mesela: 
~ tine rağmen, Kahirede de bir mu· eminim! dedi.. 1 Fena bır sulama, yanm . yamalak bir 
bu ~tle karşılaşacağını sanıyordu. Ve, _Generalim, yarın ve yahut bir gün çapa1nma ~cya~.ut ç~k dı-n~ yap!lan bir 

lr' ~~ncesiode Napolyon haklı idi: sonra Kabireyc sulban giıınen!zi temin ç~_oalan~a ıle ~oklerm kesılrı~esL. 7..arar 
lak~ Mısır ülkesinde, vatan - Mem- 1 ,edcccğim.. fonnes_ı, arazı s.:ıthının g<.>nışlctılm<'si 
~ .'Ve. kö1emenlerin düşUncesiyle ~e~- _ Sözünüzü ycri~c getirirsen~. size doln~ısıyle toprn<rtn kurutulması: tıırla
eı.-.~dar ka~gusıı, Murat beyle bırlik mühim mikdarda mi.ıkllfnt vcreccgnn.. nın ılk 7ıımanlarda ~tlu kalınası, 
~cunıar önünde harp eden beş on bin * 6 - G~nr~ şuaın~n azlığı; 
ı,._·Ye tnüıihasır değildi ya .. Elbet bu Müsteşrik sıfatiyle Napolyonun mai- 7 - .. Çıçeğın telkih olunması, l:u hal 
~ kıtada, 300 minnrcli güzel ve zen- s·etine girmiş ve çok itimadım kazanmış tezeh?u~ zama~ı.nda çok fazla yngışlar. 
~ ~yi. Mısırın bu baş şehrini olan bu casus, aldığı emir üzerine, arap dan ılerı gelcbılir; 
tlA..~ edecek kuvVet ve insan bulu- kıyafetine girdi ve kölcmcnlerden alın- 8 - Nebat tnrafmdan sarfoluııan su 
-:_'"<Uttl,. mış güzel bir nt üzerinde Kahire şehri- mikdari ile kökl~r tarafından c~h vo 
~lYon, üstüste iki harp vermekten ne vardı. Bu adam, esas vazifesi olan mas oh~n~n. su mıkdarı arasındakı mu-
den .. clt ınecburlyetinde idi. Kahire- casusluk hasebiyle bugünlerde Kahire- vazenesızlık, . 
~,, ~y}e bir heyet gelmesini işine çok ye girmek ihtiyacında idi. Toplamış ol- 9 --Meyve uz.uvlanyle bu~a~ tası
f . ertşU buldu ve bu vaziyeti Jstismar duğu malCimatı 'tngilizlcre verebilmek Y~ govde ensacının tccessUmundekl 
~ ~disine arabi hocalığı eden ve için en güzel yol ve vasıta ancak bu idi muc:avntsızlık, aykırılık; 
-=-~ uzun 28IDall bulunm1J1 olan Napolyon bilmiyerck casusun bu ihtiya- lO - Bol ve ~c.va~lı y~urlar; 
rtın .... __ -;L..~ isüfadeyi a:;~;~da ilk l t . t ;., ı"di Bu kusurlar bılındıkten ~onra elden r.:..._<qr ...... ~ U<l"'" cını m emme en emın em.... ·· ld··· k d 'lk · 
~ ~ bahis~ercL; de ~~dirdiğimiz .~- Casus, Kahireye glrdiği vakit, ~u ~ekı~~l~d~r.me sebebıyet veTme--
lt. ttdlst.qrik ba İngiliz casusu idL memleketin yabancısı ohnadığım gos- A d N ·n· .. 
hl 7:.aınanda Barrasa da Napolyon terdi. 300 minareli bu büyük İslam şeb- Y ın ve azı 1 mt-troroloı~ istasy~n-

,--,1\--t · rd "---ft . . .:ı- ka l k kak1 da b" larından alınmakta olan knyı.lara gore 
tıı..__ .ı.ua.awws venyo u. ~. rının Wlr ve ran ı so arın ır T i · · d '-' " k~ .. i;" d6*Unn b" damdı.. Böyle hnak:- li k dar k 1 1 kl d laşarak cmmuz ayı çensın er.ı yag1ş ye unu 
~~her. ken~ Napo1yona :Cvdir- ~=~ bira hede(~ a!oğr: il~rlemeğe ~~~ mgreatreoldm~abhbaldına b_i.:_ kilo seb:_a ~~ 
~ nıuvafiak lmuşt dı.. m ugu a e mı:ue mura •Uiltnı=n 
~ral Bertio buu. damı N 1 Kahir bil .. k şh b" İ tnbahhur eden su mikdan 153 kilodur. 

h .. _ ye, a apo yo- e en yu ve rne ur ır s- Suh t değ •• kl'". ı· a·· ··k 
~Yanına .-..dermekt hl kal- u_ ~-'--= 'd" Fakal b .. ükl"""•üne koca une ışı ıgıne ge ınce en urı 
~ ne.a:uu e ç geç ~u ~m 1 ı. uy ug '. .suhunct 13 Temmuzda 14,~ ve en yuk-.. gelln adam Napolyooun yanı- bir kı~ merkE7,1 olm~ _ragmen. sek suhunet 17 Temmuzda 40,9 dur. Bu 

~ce, Napolyoo: memluklerın ve yuksck mevkılı olanla- farkların Ag"ustos a · · · d daha 

~- .--ı--..:- fen 1 ..... ~ urduklan kı.sıml ist.is" • ed"ld·-· yı ıçerısın e ,,__.,......... LPrsoını rın ot ar na 1 ıgı fazla artması tnbiidir: O · · dir kl 
"-·· ediyorum. dedL takdirde Avrupalılar için hiç te oturu- Hazlrnndan Eylül" e ~-dnun ,~~ hır 
QJ.Ust.......:ı_ l..n~~· __ 11_.ı. la ak b" şeb' d vildi ııuı ar O.ıau ay 
~-~ ~ ... biUUaU ve : c ır ır eg ·· lazım ve mümkün olan e 1 r<W pamuk 

ltut:.:ı~le olmasını tabii buluyorum, ku- ~eınl~~ti gayri me~ ve haksız bir tarlalarlllln sulama ay~ı~ı~. 
~~· Bazı zengin evlerinin ve ha- şekilde istismar cdenlerın, ha~~n soy- Aydın Pamuk Kontrol Memurıı 
~~ taaıTuzuna ve yağmaya dukları paralarla kurulmuş buyuk bah- H0Sh"'Y1N BALCI 
~~ haberini 8ldım. Cevabım çeli oldukça güzel konakları vardı.. Fa- -----

-..1'1.. kat bunların dışında her .şey usulsüz, : .................. - .................. . 
~ ~n yarın Kahireye girmek niye- piı v~. berbat i_dl Fellahlar, süfli b~r ha-

1 
: AN~ARA_RADYOSU E 

11.t-. ~. Fakat :şehre girişimin kan ve yat surm_c~te _ıdiler. Bedevi vazıyette 1 : B u G Ü N K O t' R 0 G K A M ~ 

m 

lZMtR StClLt TJCARET Z..JIEMUR-
LUGVNDAN: SAYI 30i8 

Tescil edilmiş olan Singer Dikiş ma
kinelcri kumpanyası İzmir şubesi na
mına muamele yapmak üzere Permn 
Cemile verilen temsil vekaletnamesi ti
caret kanunu hükümlerine göre sicilin 
3078 numarasına kayıt ve tescil edildi
ği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mühür imza okunamadı. 
1 - Vekaletname. 
2 - Beyanname. 
Zirde sahibi imza, Rafael Grünberg, 

müUehidei Amerika devleti Niucersi 
hükümetinin k:ıvanini mucibince ber
veçhi m~ru müte~ekkil ve kalın Sin
ger Dikiş makinesi kumpanyası nam 
şirketin Türkiye için vekili umumisi 
olup 5/K1inunuevveV1930 tarihli ber
\•eçhi meşru musaddak ve tarafımdan 
aheTi tevkile hakku salahiyetini havi 
vekaletnamem ahkamına binaen İzmir, 
Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, 
Denizli, Manisa ve Muğla vilayetleriyle 
millhakatında vaki şubelerimizi ma te
vabi Singer Dikiş makinesi kumpanyası 
nam ve hcs.-ıbına olarak idareye, mez
kU.r tic:ırethane namına vürut edecek 
teahhütlii ve tcahhütsüz mektuplan, 
telgrafname, posta paketi ve havalena
meleri postahaneden nhze. kafi emtiayı 
tesellüm ve irsalc ve icap eden muame
ffitı rüsuıniyenin kiiffesini ifaya, hakiki 
Singer Dikiş makinelerini perakende 
olarak ve meriülicra oıan tarife üzerine 
peşin veya veresiye füruht veya icara, 
satış ve)•a icar bedeli muayycnini alu..-u 
kame, mağaza, depo ve saire için sene
vi bedeli icarı jki yüz Türk lirasını geç
memek şartiyle icar ve isticar kontura
tolan aktc, batrıda muharrer şubeler ve 
tevabiinde kumpanyanın leh ve aleyhin
de ikame edilmiş ve edilecek bilcümle 
deaviden dolayı alelumum mehakirnde 
müddei ve mi.iddeialcyb ve müdahil sı
fatlariyle bidayeten itirazen tcmyizen 
muhakeme ve muhasemcye, tebliğ ve 
tebellüğe, işbat ve istişbade tahlif ve ta
hallüfe ve ikame ve- reddi beyineye, 
protesto keşidesine ve ruyeti muhase
beye tetkiki hat ve hatem ve istiktabe, 
hfikem mümeyiz ve ehli hibre nasbu ta
yin \•e teptile, ihtiyati ve icrai hacizleri 
vaz ve ~kkini talebe, nakli davaya ve 
tayini mercie, ifıns davalarını ikameve 
ve alelumum muamellitı iRnsiyeyi tahlp 
kabul ve itiraza, ahzu kabzc, sulh ve 
ibrayc, ferağat ve kabulu davaya, reddi 
hakime ve hf\kiınlerden tazminat dava
sını ikameye ve hususatı mczk\lrenin 
mütcvakuf oldui:ru umurun küllüsünü 
ifaya, icap eden levayih ve mlistediyat 
ve evrakı kumpanya namına tanzim ve 
takdime istihsal edilecek ilamat ve mu
karreratın mevkii icraya vaz ve tenfizi
ni talebe, memur acente vesaireyi tayin 
ve azle ve salahiyeti me;ıruha dairesin· 
de aherleri tevkil teşrik ve azle mezun 
olmak üzere İz.mirde mukim memuru
muz İzmir şubemiz müdür vekili Bn. 
PCIT'a.Il Cemili işbu vekru.etnameyle ve
kil nasbu tayin eyledlın. 

Singcr kumpanyası veya sahibi imza 
lehine ipotek almağa ve bu husus hak
kında takrir vermeğc imza ve klişe: 
İmza ve klişe: 
15 ve diğeri 8 kuruşluk damga pulu 
üzerinde 21 Temmuz '941 tarih ve tç 
ticaret umum müdürlüğü mühürii 
ilzerindc im.7.a okunamadı. 
Bin dokuz yüz kırk bir yllı Mayıs 

ayının otuzuncu günü tarihli olan bu 
vekalet altına önümde konulan k1i~e ve 
imza kim olduğu dairece ilanmmıŞ sin
ger dikiş makineleri kumpanyası Tür
kiye vekili umumisi Rafael Gnmbergin 
olduğunu tasdik ederim. Bin dolmz yüz 
kırk bir yılı Mayıs ayının otuzuncu Cu
ma günli. 30/5/941 

T. C. Beyoğlu ikinci noteri A Hilmi 
Umar. 
(Milstenit vekAlet dairede 7/1/931 

larih ve 158/2 No. ile tercii.me dosya
sında saklı olup sureti iliştirildi.) 

Bu suretle dairede 3tl/5/941 tan1ı ve 
5250 No. ile saklı aslına uygundur. 

T. C. Beyoğlu ikinci noteri A. Hilmi 
Umar. 

h~ ile alSıkadar olmasını arzu ebniyo- olanlar gıbı, bırnz servet kazanarak Ka- .......... ---- ........ . 
-'"'il. Siz evvelce Kahirede bulundu- hiredc tutunmuş olanlar da Fell8hlann Ticaret veklileli İç ticaret umum mil-
~ değil mi? içtimai durwnlanndnı1 kurtulmuş değil- 7.30 P~gram ve meml.eket saat aya~ dürJUğlinden: 
~ - Evet, d"'rt kadar b şehird diler 7.33 rnilz.ık (Pl.) 7.45 AJans haberlen 30/!klnciteşrin/1330 tarihli cEcnebi 

Unduın.. 0 
sene u e B~ bedeviler, memluklerin mağlılbi- S.OO mütlk (Pl.) 8.3018.45 evin saati anonim ve sermayesi eshama munkasim 

":':.Yerliler arasında dostluk: peyda yeti üzerine, nıhlanndaki ~pulculuk 12.30 P:-?~ram _ v~ memleket saat a~an 1 !':i~ke?er kanunu• hliküml~ine tevfikan 

:ı: ::c:::z ı 
SAHiFE J 

'l'iirlıiye Cümluıriyeti Ziraat anJıası Ödemiş 
Şubesinden : 

Bank~?1~ 36 numamlı ıpotcldi senetle borçlu Ali oğlu Mustafa ve vc.re
sedcn Lutfıye Y tldızın bımknmıza merhum 

Tapının No. Tarih Mıka.arı 

19, '8 

14 

Birinci T. 3 t 7 

Birinci T. 31 7 

'3906 M2. ödemış çatalyol ar
gıllıda incir bahçesi 

4595 12. ödemiş çatalyol argı-
llıda tarla 

gayr~ menkulleri 1/9/ 941 de başlamak 16/ 10/941 t rıhinde bıtmek üze
re bır buçllk ay müddetle ı-.çık arthnnaya çlkanlmııhr. Muvakkat ihale 
16/ 10/941 perşembe g~nü saat on .Li~de Ö~emiş ziraat banka61nda yapıla
cağından daha fazla malumat almak lıtıyenlerın bankamıza müracaatları. 

3590 {. 923) 

MtlSABAKA İLE MEMUR ALINACAK 
'l'ürJıqe İş Banlıası Anonim ŞirJıetinden : 

Bankamızın muhtelif şubelerinde çalı§lınlmak ve 3659 sayılı kanun hü
kümleri dairesinde maaş verilmek üzere apğıdaki şartlar dairesinde müaa
baka ile memur alınacaktır. 

1. - Müsabaka imtihanları 15 Eylül 1941 pazartesi gii.aü Ankara. ı ... 
tanbul. jzmir, Sam.un ve Ada.nada yapilacalctır. 

2. - fmtih.ıına girebilmelt için : 
a) Laakal ·orta mektep mezunu olmak, 
b) 18 yqmdan 8.fağı ve 30 yaıuı:lan yukarı bulunmamak. 
c) Askerliğini yapmıı olmak (A:&erliğini henüzryapmanuı olaolar .mu

vakkat memur olar.ık abnacaklaıdır.) 
3. -. imtihanda muvaffak olanlar amsından ecnebi lisanı bil.enler ter

cih olunur. 
4. - Taliplerin en geç 1 J Eylül 1941 cumaretesi gününe kadar J'llhrİ

da yazıh şubelerimiz müdürlüklerine vesikalariyle birlikte müracaatta bu-
lımmalar1 ilan olunur. 2 4 6 ( 1919 

SEN· JOZEF FRANSIZ Oll.ULIJNDAll: 
1 - flkokwu bitirip F:ıanRZCa b:lmiyen ta)ebder obllunumm iHZARi 

aılııfına kabul olunurlar. 
2 - ikmal imtih!lnlan eylülün birınci günü bqbyaclltır. 

3 - Dersle.re 13 eylül cumartesi başlanacaktır.. ,Alsancak 
Franaz koJejı. Tel. 4237. 29 31 

Sen Jom 
2 (1894) 

BORNOVA ZEYTİNCİLİK isrASYOJfV ,..,_ 
DURı..Vt.UNDEN : 

1 - Zeytincilik istasyonunun arazisi çevreainde 1920 metre uzwılujua
da tefcir be.ndeği açılmasa ltıan.rlaştınlmqtu. 

2 - Şeraiti anlamak istiycnler her gün istasyon müdürlüiüu miincaat 
edebilirler. 

3 - Bedeli kqif 1116 liradu. E.kailtmeye iitlrak edecek talipler % 7,S 
teminat akçalannı IZ!nir mal sandığına yatmp makbuz.lan ile birlikte 15/9/ 
941 pazartesi günü saat : 4 te istasyonda toplanacak komisyona gelme1ed 
ilin olunur. 29 2 6 11 3S06 ( 1884) 

Doyçe Oryent 
J)RESDNER BANK 

i Z MIR 
Merkezi : Bl<.:KUN 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 17§ subesi mevcuttur-
sermaye ve ihtiyat aktesi 

17 ı,soo,ooo Rayhsmarıı 
Türkiyede tabeleri : ISTANBUL •e IZMIR 

Murırda ısubeleri : KAIUKI': VE ISKENUKIUYE 
Ueı- türlü banka muamelibm ifa •e kabul eder. 

............... ml ....... E6?5!!'.::z:LM::;;:%'3E3~ ............................. ~ 

/zmir:den gidecek lıı ymetli hediyemiz 

Eczacı Kemal K. Aktaşın 
Kolonya ve Esansları olacalthr 

Altın raya Dalya 
Bahar çiçeği 
Yasemin 
Gönül 
Leylak 

Am6er 
Fulya 

Limon çiçeği 
Son hatıra 

' 
Ful ya Menelııe 

941 Kolonyası 

Depo: Hilil Eczanesi 
'tti~ kJinse1 dır' duygularının bütün bir serbesti ile ka- 12·33 muz.ık Turkçe pll\klar 12.45 Aıans 1 Turkıyede çalışmasına ızm verilmiş 

- E er~ mı • bardığını hissetmişler ve hemen şehri !haberleri 13.0~ ~Uzik Türkçe plaklar olan ecnebi şirketlerinden Singer Dikiş 
- 'B~en=~·· mevkii yağmaya f.._'lyulmuşlardı. . 13.30/14.00 muzık (Pl.) 18.00 pro~~ makinesi kumpanyasının Türkiye ' 

'lar yüksele Napolyc.-ıun Arapça hocası ve İngiliz- ve memleket saat ayan 18.03 muzık umum vekili bu defıı müracaatla haiz :1ııwt11mM1111111111!ltttltnHHtllltlllHmınıwE' 
. - B~ mı~ bUhasSa er- lerin casusu, bu yağmacılar arasından, r~dyo sai~~oork:ı~ 19.00 müzik fa- olduğu sa1Ahiyete binaen FTketin İzmir, a ı ba ~ 
~ b~ıe dostluğum QOk ku~dir. oldukça sak:n bir halde fakat eli belin- 1 ~. sazı hab~l ~ 19 ~5 ei saat aya~/~ ':Y~m, Balı~esir, Bursa Çan~kkale. ~ ~--

1 
_Tahta '---·•---- .,__,_ eder. =-=' 

- Bu damı Kahircd .. deki tabancanın kabzasında olduğu hal- ıans en · onuşma ( r niilı. Manısa ve Muğla vıtayetlmyle ~\.lnllaCuu u.ıuc 
~ll'? 8 0 e nüfuzu var de, Kılhirenin pis. dar, eğri büğrü yol- havf~uru~ul adına) 19.55 müzik Türk: mülhakatı acenteliğine, şirket namına § 2 - Her kumaştan çıkmayan le- ~ 
ı_. - E'Vet . . ü1 lnnndan epeyce ilerledikten sonra, hur- çc ~: ı arı 20.l5 ra~yo gaze~~ yapacağı işlerden doğacak davalarda, E keyi giderir. E 
IQ~e ba generalim.: ~emlcketın m. - ma ağaçları dikilmiş oldukça büyük bir 1 20.4S muzık (Pi.) 2~·00 z.ıraa.t tnkvımı dava eden, edilen ve üçüncü şahıs .51· E 3 - Mideni ewıtYı parJ.Atır. E 
~ kınımdan funırı olan İbrahım meydanlığa .vardi. ve toprak mahs~erı borsası 21.10 ko- fatlariylc hazır bulunmak salahiyetini E Bu üç vaz:ifcy:i tamamen üa eden E 
liallc>~n akrn~ındandır. _ B t TM E ot _ n~ma (~O~ sene once nasıl y~ıyord!1~) de haiz olmak 01..ere, :tzmirde mukim ; l B A. mn az müddet ıçinde s:ıtışa E 
~ kYon suallenne aldığı cevaplar- 21.25 müzik (PL} 21.45 müii.k klasık Bn. Perran Cemili tayin ettiğini b"ld" - : çıknnlan bu harikulMe maul . ile =--

Ç<> nı ld - Tü' k .. "ğ' 2 ml k ' ı ır J , 

KULAK. BUKUN w BO(;AZ 
HASTALIKLARI l\IÜTEHASSISI 

DOK'OOK 01-EK'l'Ö& 

Dahi Oke 
ikinci Beyler Sokai; Ne. (80) 
Uastalarıru her ~ öiJedea 80Dl'll 

kabul ve tcdav.i edtt .. 
(J680) - s· .em~un o u v_e : . . B r muzı 1, programı 2.30 mc e et miş ve lAzım gelen vesaiki vermiştir. § müşterilerin denemel~ri neticesi E 

bıı do tz. şımdi ~P elb~ gı~ecek ~ orsa saat o.yar~.· ~Jans haberleri borsa fiatle~ Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hil- E gösternikleri rağbete binaen bu keıı- : 
lliı. B stunuz şeyhm nczdıne gıdeceksi- 22.45 muzık (Pl ) 22.55/23.00 ~·arın.ki kümlere uygun görülmüş olmakla ilan : re FUMa iştirak etmiş bulun.makta- E 
\re d U adama, benim müthiş bir harp program ve kapanış. olunur. :; ız· E ı~=====~ 
htı- 0~Unadamı olduğum.u, ö~~~de hiç ZAHİRE 3 kuruşluk damga pulu üzerinde 21 § Y Pavyonumuz 1$ BANKASI pav- § S DR. ALİ FAİZ VSMA.N 
~un tutunamadığını soylıyccck- 32 çuval Fasulya 18 875 !ZMtR StCtLt TtCARET MEMUR- Temmuz 941 tarih ve tç ticaret umum E yonu ynnmda l B A pavyonudur. E 18 DOCUM VE KADIN HASTALIK-
_,_ LUöUNDAN: rnildilrlUğü rnühüril imza okunamadı. ; Perakende satılmaktadır. Saym § IAKI nıOTEHASSISI 

1
• wpp ~ 1 s:•ı $. Kemal Evliyazade ticaret ünvaniyle --------------- ~ müşteribrbnizin bu fırsatı kaçırma- § Her ~ün ö~ledcn sonra Salepçioğlu 

lzmirde Murabıt çarşısında kain Kız- ; malan ilan olunur. Vekalet.çe Tescil E 1-sokak. Ahenk rnat~ası ynnında 23 
Zenci Cazı 

MAK ALLfl~N 
BU AKŞAM 

DENiZ C-AZiNOSUNDA 
Başlıyacaktır 

1'1.ısatannmn erkenden 1111gaje edı1mesi rica nlunur_ 
TEl.EFON; 4007 

lar ağası hanında Ust katta 27/42 nu- .: Numnrası 6962 dir 1-7 (l~) E No.lı muayenehanesınde hasta kabul 
marada bilfunum mahsul.At arziye tica- no"tor Cela'" I Y· r~ ın Jlllllllllllllllllllllllllllllllllİllll1111111111111111111İİI s eder .. TELEFON : 3990 
retiyle iştigal eden Kemal Evliyazade- ı:J A f! ft ~ EV : GüzeJyalı Lıönü caddesi 1174 
nin işbu ticaret Unvanı ticarn kanunu izMiR MEMLEKET HASTANESİ ~...oı:co""J..O-..er;~..,g:!J_1=cıcıccıcoc 
hükümlerine göre sicilin 3099 numara- DAOİUYE MÜTEHASSIS! 
sına ks.yıt ve tescil edildiği il1n olunur. MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

3585 (1921) ıokak No. 25 

tZMtR BELED1YEStNDEN: 
TELJEFON 3956.. 

- Mü:ıhal bulunan belediye zabıta 
memurhrltlan için 2/9/941 günü müsa- 1ZMtR StCtLt T1CARET MEMUR-
baka imtihanı yapılacaktır. LUôUNDAN: 

Muhasebeci aranıyor. 
Usulü muhasebeye vakıf Fransızca 

bilen bir muhuebeciye ihtiyaç var
dır. Taliplerin şimdiye kadar çalış
nklan yerlerin :adreslerini de bildir
mek suretiyle. H. K. Rwnuz.iyle mat-
baamıza yan ile milrncaatlerl. 

1 - 3 (ı9t8) Orta mektep veya muadili derecede Yaşar Banş ticaret ünvaniyle tzmir-
•-L' •-.. ........................ ~,, LCUJsil görmüş ve askerliğini yıqnn~ bu- de Büyük Kartlıçalı hanında 52 numa- .... ,... 

Birinci sınıf mütenassrs Doktor 
Demir AH W'.amçıoğla 

Cilt ve Tcıınsül hastalıktan ve 
EIXKTRIK TKDA VİLl<..ıd 

Birinci Be) ler So~ No. 55- hıniT 
Elhamra Sineması arbasnda sabah
tan ak ama kadar bastalannı kabul 
eder .. 

n:L~TON : 3479 (469) 
lunan isteklilerin imtihan günil zabıta 1 rada Yerli dokumalar ticaretiyle iştigal 
müdürliitüne müracaatlan illn olunur. eden Yaşar Barışın Şbu ticaret Unvanı lin 4000 numarasına kavıt \"e tescil edil-

29, 30, 2 3516 (1883) ticaret bnunu lılikümlerine göre sici- diii ill.n olwıur. 3589 (1922) -.,.._ ___________ r 

• 



SİY ASi VAZİYE'1' 

Av sonunda Af

2!i!l!2!LL A'.&!dC2 mc 

ingiliz tabaası la
ponyadail avr~lıvor 

YEN! ASIR , 1 

Alman işgali ltarfı· 
sında Rus sanayii 

•• lm.~iJrz - Rus an-
1 

•
1
• 

1 1 1 Dı{ı ız ere ~ore 
ııaşma şart arı d h.ld b. k 

r.ikada büyük İn~iliz - ]a~on 
In~iliz taa rruzPl münaselıatı gİt- t •t d·ıd· a ı e ır ~o 

espı e ı ı R f b .k hekleniyor t ikçe ·~er~in- U§ a rı a-
.Japonlar Amerikanın 
Vladivostoka petrol 
göndermesine neden 

kızmışlar?.. - Finlandi
ya sulh yapmıyor mu? .•. 

Radyo gazetesinden : Amerikan kay
naklarının verdikleri haberlere göre 
Rusyanın Vladivostok limanına petrol 
~..,vkind.-?n dolayı Japonyanın sinirlen
n.esi nşağıdaki sebepten ileri geliyor: 

Sibiryada petrol kaynakları yoktur .. 
Buradaki kuvvetleri petrol ihtiyaçlarını 
karadan nakletmeleri 15.zımdır.. Rusya 
~ımdiye kadar sevkiyatı Batumdan ha
reket eden vapurlarla veya Amerikadan 
temin etmekte idi. Şimdi Batumdan va
purla petrol nakli mümkün olmadığına 
göre sarnıçlı vagonlarla nakliyat yap
mak lfız.ımdır. Tek hat üzerinde bu nak
liyatın büyük müşkülat arzedcceği ve 
Uzak şarktaki Sovyet ordularının pet
rolsuz kalacağı ümit ediliyordu. Ameri
kan sevkiyatı bu ümidi yok etmiştir. 

J<"'INI..ANDİYA İLE SULH 
RIV AYETLERİ 
Finlandiyanın, Fin topraklarını istir

dat ettikten sonra Sovyet Rusya ile 
sulh akdedeceği hakkındaki rivayetleri 
mevzuubahis eden Berlin radyosu, Fin
lerin bu şayiaları kendilerine karşı ya
pılmış büylik bir hakaret telakki ettik
lerini bildirmiştir. 
AFRİKADAKİ V AZİYt."'T 
Mısır - Libya hududwıda harekat 

ufak tefek keşif hareketlerine inh:sar et
mektedir. Taarruz ve mütekabil taar
ruz.lar için eylül ayının sonunu bekle
mek Jfız.ımdır. Her iki taraf hummali ha
:ıırlıklar yapmaktadır. Almanlar ve İtal
yanlar doğu Akdenizde İngiliz donan
masının kontrolünden kaçamak olarak 
Llbyaya mühim kuvvetler göndermiş
lerdir. Halen Libyada beşi Alman, on üç 
veya on dördü İtalyan olmak üzere 18 
19 tümenlik bir kuvvet mevcuttur .. Bu 
kuvvetin en az iki tümeni :.ı.ırhlı, üç tü
meni de motörlü oldukları zannediliyor. 
Böyle olduğuna göre, geçen :;ene mağ
lup edilen Graçyani ordusundan, tank 
ve motörlil vasıtalar bakımından daha 
çok üstün olduğu anlaşılır. Buna rağ
men Alman ve İtalyanların hazırlıkları 
Mısırı istiladan ziyade Libya toprakla
rını bir .istiladan korumak maksadile ya
pılmaktadır. Zira yine ilk büyük hare
ketin İngilizler tarafından yapılacağı 
tabnlin ediliyor •. Bu defaki taarruz da
ha şümullü olacak ve İngilizler Tunus 
hududuna varmağa çalışacaklardır. 

İngilizler yaz mevsiminden istifade 
ederek Mısıra çok büyük kuvvetle.r yığ
mışlardır. Bu kuvvetler Amerikadan 
getirilen en iyi tanklarla mücehhezdir .. 
Bugün Mısırda 2000 - 2500 tank vardır. 
Motörlü tümenler eskisine nazaran bir 
kaç misle çıkarılmıştır. Silah. motörlü 
vasıtalar ve insan bakımından mihver 
kuvvetlerine nazaran İngiliiler üstün 
bir mevkidedirler. Yakın şarkta İngiliz 
hava kuvvetlerinin de mihver kuvvetle
rine üstün oldukları iddia edilebir. 

Mevsimin harekata elverişli olduğu 
eylül ayı sonwıda İngilizlerin taarruza 
ba.şlamaları muhtemeldir. 

Finlandiya sulh isteme· 
diiiiJd söyliyormuş .. 

Bedin, 1 (AA) - Yarı resmi kay
naklardan bildiriliyor: 

Finlandiyanın yapını~ olduğu guya 
lm sulh e§ebbüaü hakkında Fin hükü
meti bu iddialarda bir tek doğru söz 
bulunmadığını beyan etmektedir. 

Ma r e$al Peten bir nutuk 
iratettL 

Vişi, 1 (A.A) - Mareşal Peten Fran
sız muharipleri Lejyonun yıldönümü 
münasebetiyle Vişide şehir stadyomun
da Lejyone mensup 20 bin muharibin 
önilııde bir nutuk söyleyerek demiştir 
ki: 

c - 1'ransanın tek bir hükümeti var
dır. O hükü:net seçtiğim mesai arkadaş
J::ıriyle benim idare ettiğim hükümet
tir. HükUmetin tt·k bir siyaseti vardır. 
O siyaset teahhiitlcrimi müdrik olarak 
ve Fransanın ~eTcf ve menfaatleri en
di.şesiy]e tcırih huzurunda mesuJiyeti 
iizerime aldığım siya.settir.> 

---------
Rusvadan Ame
rikava tayya

re ile bir 
l-evet 2it ti 

-----
HEYETiN VAZiFESi GiZLi 

\f E ÇOK MÜHiM 
Nom (Ala11ka) 1 (A.A) - Mosko

.,, . .,dnn \ ,. n tona gizli vazife ile hare
ht eden 4 7 kişiyi hamil iki tayyare 
!-.ıbiry .> Vt' Behrcnk boğazını geçtik
ıen onr. Alaskndı.1 Nomaya gelmişler
dır. 

Ale.:.ku - San f nı.nsisko yoliyle Va
~ ngtoha gidecek?erdir. Yolcuların hep
•İnir. diplomatik pasaportlan vaTdır. 

l~şmektedir 
--O-

JAPON GAZETELERiNE 
KALIRSA KABAHAT 

ING ıl ~ ZLEROE 
--<>---

Lor.dra. 1 (A.A) - Sunday I ay
misin diplomatik muhabirınin Tokyo
dan bildirdiğine göre Jngilizlerin talebi 
üzerine bin lngiliz ve 300 Hintli Japon
y~yı terk edecektir. 

Toky.o, 1 (A.A) - Japnyadaki fn
g'liz tabaasının tahliye edileceği hak
bııda lngili:r. radyosu tarafından neşre
d'len bir haber Japon gazetelerine gö
l'e bütün Tokyo mahfillerinde derin bir 
t~sir yapmıştır. Bütün gazeteler bu ha
beri büyük bnşlıklnr altında neşretmek
ledir. Y emuri gazetesi bu haberin bil
hnssa siyasi ehemmiyetini tebarüz etti
rerek diyor ki: 

İngiltere gerğin olnn vaziyeti }{aha 
ziyade kuvvetlendirmek niyetindedir. 

Gazetelere göre bu tedbirler Londra
c!nn Tokyodaki lngiltere büyük dçili
ğine gönderilen talimat üzerine alınmış 
ve İngili"" büyük elçisi Japon hariciye 
nıızırı nmirnl T oyodoyu bu tedbirden 
hnberdar ctmi tir. 

-------
BİZDE AR!CIL!K 

Arıcılığa daha 
çok ehe.mıı~ i

vet vermeliviz 

Almanlar bir merkeze 
toplanacak, yollardan 

fs;trnr2 e edilecek, 
petrol istihsalatı 

dtırmıyacak •. 
Tahran, l (A.A) - Basvekil Fruği 

Han şunları söylemiştir: 
- İngiltere ve Sovyetler Birliği ile 

Cumartesi güniine kadar devam eden 
müzakereler vaziyeti bir dere~e aydın
latmıştır. Knt'i netice pazartesi veya sa
lı akşamı nn1aşı1acaktır. 

Başvekil mebusları şehirde hiiküm 
süren endişeyi yatışı ırmak için kendi
sine yardım etmeğe davet etmiştir. 
ANLAŞMA SARTLART 
Londra, 1 (A.A) - lran - İngiltere 

Rusyn ar.:ısmdaki anlaşma şartları aşa
ğıdaki maddeleri ihtiva edecektir: 

1 - Diplom.1tlar ve memlekete vii
cutları elzem teknisyenler hariç lranda 
şimdi ikamet edl'n btitün Almnnlar İn
gilt.erenin intihap edeceği bir merkeze 
gönderilecektir. 

2 - Basra körfeziyle Hazer denizi 
nrac;ında bütün yollar ve vasıtalardan 
istifadc- edilecektir. 

3 - İran petrol istihsali hiç bir inki
taa uğratılmıyacnktır. 

Gazetelerin yazdıklarımı göre İngil
tere ve Amerikanın Rusyaya yardımı 

1 
için bütün sene devam etlecck açık bir 
yol bulunacaktır. 
ATEŞ KES F..MRl VERtL1RKEN 
Londra, 1 (A.A) - Bir tngiHz gaze

tesi yazıyor: 
İran Hükümdarı ateş kes emrini ver

diği zaman cenubi İranda petrol havza
sının nnnhtarı olan Albazı almak i.izere 
bulunuyorduk. Tnm bu sırada İran su-

1 bayları beyaz bayraklarla görünmüşler
dir. 

-<>----- ı Deyli Telgraf diyor ki: üç İranlıya 
karşı bir lngilizden ibaret olan kuvvet-

Arı z i r aate "ardım e~er leri.mizin tranıı:: cenubunda _ileri hnrc-
., ketı ancak duşma::•n teshm olmac;ı 

ve berelıetli mallsuJ üzerine durmuştur. 
verir.. _, __ _ 

- - --
Arıcılık zevkli bir sanat oldui;,ru gibi 

aynı zamanda zuraımızın oldwkça mü-
him bir meselesini te.şkil etmektedir. 
son zamanlara gelinceye kadar köylü 
ve an meraklılarımız eski usul kovan
larla ancıHk yapmakta idiler. Fakat 
gün geçtikçe memleketimizin her köşe
sinde bulunan arıcılar yeni usul fenni 
kovanların iyiliklerini işittikçe eski 
usu) kovanlannı iptal ederek fenni ko
vanlarla arıCJlık yapmağa başlamışlar
dır. 

D. ATLE ' ~ i N BEYA:JATI 

"B. Bitler Rus
yıtya taarruz 
et mekle hat a 
işlemiştir'' 

Yurdumuzun ova ve dağlarında bir
birini takip ederek açan ballı çiçeklerin nDünyayı bir gün yine 
ifraz ettikleri (Nektar) denilen tatlı taarruza Uğramk kor • 
maddelerden, kovanlarda an beslendiği kusundan kurtarmağa 
takdirde azami mikdarda bal istihsal 
edHir. Arı beslenmiyen mıntakalarda a zmettik» 
bu tatlı maddeler güneş hararetiyle te- Londra, 1 (A.A) - İngilterenin he-
behhur ederek beyhude yere zayi olur nüz, istila teşebbüsi.ine uğramamasının 
gider. Tabiatin insanlara bahşettiği bu sebepleri kendisinden sorulduğu va.kit 
gibi fırsatları ganimet telakki ederek B. Atle şu cevabı vermiştir: 
arıcılığa müsait mahallerde küçük mik- « - Hitler tayyarelerimizin tahmin 
yaslarda arılıklar vücude getirmek için ettiğinden daha sert olduğunu idrak et
lazım gelen çareleri araştırılmalıdır. miştir. Hitler Rusyaya taarruz etmek 

suretiyle hata etmiştir. Çünkü Rus mu
Bal anlannın ziraatte göze görünmi- kavemeti znnnooıldiğinden daha kuv

yen pek büyiik ve ehemmiyetli yardım- vetlidir. 
ları vardır. llkbnharda acan meyveli D" d ki b"t" k k k d ı · · kl · ~ 1 unya a u :un er e ve a ın arı ve meyvcsız cıçe erın tatlı su arını b' .. . __ ,,_1 1 

. . 
- ır gun yıne O'-"U\ arının ve ev erının 

emmek, ç_içekforde. bu}t~nan ?1uhtelif 

1 

taarruza uğradığını görmek korkusun
renklerdekı (Gubarı Talı) demlen toz- dan kurtarmağa azmettik.> 
larla sürfolcrini beslemek için bu toz-
ları arka ayaklariy le kovanlarına taşı- ~~~Cl:3!CCXOXCIXOXCIXCIXOXO!X001»::000Coı.~~Oı!ICCllCCllCCllCOICC)OO:Qı!IC011Cı:>!ııcıoııcıaıc:ıc:ııocc:ıc 

ma1c surc!.iy]e arılar erkekli dişili oıan T··rk _ r ·ı· 
çiçekleri telkih ederek ağaçların fazla u n 21 1 z 
mikdarda meyve bağlamasına da yar-

1 
t • t• 

dım etmiş olurlar. Bunun için portakal, ICare ( 

ları var 

ALMANLARIN LENİNGRADI 
ALM~LARI SOPHELI 

GORÜLÜYOR 
---<>--

Londra 1 (A.A) - Dinyeper sanayi 
bölgesinin kısmen Alman işgalinde ol-
masına rnğmcn Rus merkez sanayi böl
gesi Alman tammzlarından müteessir ol
mamıştır. Sanayi bakımından Lening
ı·nduı da ehemmiyeti vardır. Şehrin 

zaptı büyiik miişkülıit arz.ettiğinden Al
manlar şehri muhasara altına alarak sa-
nayi Ttındumanını azalthkları takdirde 
bunclruı d~ıhi memnun ola'!aklardır Beş 
senelik snnayi pl<lnı mucibince Ruslar 
memleketin diğer kısımlanncla harp 
imalatı vücuda getirf'n bir çok fabrika
lar kurmuşlardır. Ruslar Smolensk. 
Minsk, Gomcl gibi nüfusu yüz bini an
cak aşan şehirler kaybetmiş olmalarına 
rağmen 300 bin nüfusu olan Dinye~r 
Petrovosktan başka bu şehirlerden hiç 
biri sanayi l>akımından ehemmiyeti ha
iz değildir. 

-------
A.f rikada harp 
harekat i biraz 

kızışıy·or 

İnRilizler Tobrukta sün· 
gü hücumu yaptılar .. 
Trablus bombalandı 
Kahire, 1 (AA) - Orta şark ln-

giliz umumi karargahının dünkü tebli
~i: Libyada T obruk mıntakasında dev
ı3yele&imizden biri düşman mevzine 
süngü hücumu yapmış ve düşmana za
y!at verdirmiştir. Bugün gündüzün düş
manın topçu faaliyeti mutedil olmuş
tur. Düşman bir hava akını yapmışsa 
da hiç bir hasar olmamıştır. Hu~ut mın
takasında topçu düellosu kayde<lilmi~ 
tir 

iTL YAN RF.SMI TEBLICl 
Roma, 1 (A.A) - İtalyan umumi 

karargahının 45 7 numaralı tebJiği: Şi
mali Afrikadn kara cephelerinde topçu 
düelloları olmuştur. 

Alman tayy'areleri T obruk limanında 
1ngiliz gemilerini bombalamışlardır. 

Jngiliz hava kuvvetleri Trablusa bir 
akın yapmıştır. Bir kaç ölü ve bazı ha
s.·u· vardır. T orpitolarınuzdan biri bü
yük bir düşman b omba tayyaresini 
'f rablus açıklarında alevler içinfle dü
şürmüştür. 

Dün öğleden sonra düşman tayyare
lf'ri Licatada ikametgah mahalleleri Üze-
1:ne bombalar atmı,hr. Sivil h alk ara
sında dört ki§i ölmüş ve dokuz khıi ya
ralanmıştır. 

Şarki Afrikada Vuolsfit mıntakasm
da dü~mamn neticesiz kalan hava taar
ruzlan olmuştur. Gondann diğer mın
i\kalarında lutalarımız muvaffakıyetli 
mevzi hareketler bulunmu§lardır. 

Ak.denizde av tayyareleTimiz bir dü,
man bomba tayyaTe teşekkülüne taar
TUZ ederek W e11ington tipinde iki tay
••nevi düşürmüşlerdir. 

Kahire 1 (A.A) - Orta şark hava 
kuvvetle;i kumandanlığının tebliği: 

armut, kayası, şcfinli Ve emsali meyve 
bahçesi sahiplerinin arının bal mahsu-
lünden istifadeden sarfı nam etseler ı 
bile meyve çiçeklerinin telkih edilmesi 
hususunu na1.an itibara alarak fidan
lıklarında bir kaç adet arılı kovan bu
lundurmaları kendi menfaatları icabı
dır. 

Mal satıcısı olarak 
İngiltere Almanyanın 

yerini alıyor .. 

Evvelki gece ağır bombardmıan tay
yareleri Trablusgarp limanına akınla
rında İspanyol rıhtımına bir çok isabet
ler kaydetmişlerdir. Malzeme boşaltan 
~emilerc isabet eden bombalar büyiik 

· yangınlar çıkmasına sebep olmuştur. Bir 
gemi ateş almıştır. Bundan evvelki ta
arruzda çıkardığımız yangınlar hala 
devam etmekte idi. 

Bal arılarının hiç bir suretle zaran 
olmadığı gibi bunlar zarardan istifade 
etmesini de bilirler. Bu mevsimde ya
bani anlar bağlardaki üzümleri yemek 
suretfyle salkımlan tahrip eder bu gibi 
kemirilmiş üzümlerden bağ sahibi iı;ti
fadc edemez halbuki bal arılan parça
lanmış mahsullerin tatlı sularını dille
riyle emerek bal yapmak için kovanla
rına taşırlar ve bağcının zarar gördüğü 
üzümlerden sahiplerine hasılat temin 
ederler. 

Çiftçilerimiz ekim, dikim, kemale gel
me ve hasat devrc1erinde ıklim müsait 
gittiği yıllardn nasıl azami mikdarda 
randıman alıyorlarsa ancılıkta da hal 
aynıdır. Havanın yağışlı ve kurak git
mesi sebebiyle- bal hasılatı da az veyn 
çok olur. 

Bal çok bereketli bir mahsul oldu
ğundan miisait yıllarda hususi şekilde 
imal ettirilmiş olan kaplar balla dolduk
tan sonra adC'tfı konulacak yerler bu
lunmadığırdan çanak ve çömleklere 
doldurulduğu ve bu halin vukuu çok 
defa duyulmuştur. 

İkinci yazımda yeni usul fenni arı 
bakımından bahsedeceğim. 

ARI C 1 
Nazif B ilen 

Londra, 1 (A.A) - Burada bildi
rildiğine göre lngiltere, Türkiyeye 
ha§lıca mal satıcısı olan filen Alman
yanın yerini almıştır. Kanunusani
den Mayısa kadar Türkiyenin mec
muuithalatının yüzde 14, 72 sini Al
man ve yüzde 72,59 zunu İngiliz 

. ih racatı teşkil etmektedir. 
>ıoc:ıccoo~c:ıaococccc;oc 

ln~iltere ve 
.Jtmerika Siya
mı tehdit et-

miyorla r 

SlYAMIN DA iŞGAL EDiLE· 
CEGI ASILSIZ 

Bonkok, 1 (A.A) - Japonya ile 
münasebtlerini kesmediği taktirde Siya
mın iktisadi tazyike maruz bırakılacağı 
hakkında İngiltere ve Amerika tarafın
dan tehdid edildiğine dair verilen ha
hcrler katiyen asılsızdır. 

Bu münasebetle ne§redilen tebliğde 
irandan sonra Siyamın taarruza uğraya
coğı hakkında bir Japon gazetesinin 
neşriyatı tashih f!dilmektedir. 

Bardiyada depolar yak1lmış. cephane 
stokları berhava edilmiştir. 

RODOSA HüCUM 
Rodos adasında tayyare üslerine ta

arruz edilmiştir. Depolarda b ir çok infi-
15klar kaydedilmiştir. Bir düşman tica
ret gemi.c;ine torpil isabet etmiş ve bu 
han'knttan yalnız bir tayyaremiz dön
memiştir. 

DtCER HOCUMLAR 
Londra, 1 (A.A) - İngiliz istihbarat 

Nezaretinin verdiği malUmata göre Bin
~a7.İ, Derne askeri hedeflerine ve Ko
rent kanalına, Yunanistandaki tayyare 
meydanlanna da hücum edilmiştir. 

ALMAN TEBL1Ct 
Şimali Af-rikada Alman Savaş tayya

l'eleri lskenderiye ve Portsayde mi.iessir 
hücumlar yapmışlardır. 

YALNIZ 1SKENDERtYEDE 
ZAY1ATVAR 
Kahire. 1 (A.A) - Dahiliye Nezareti 

tc•bliğ ediyor: Düşman kuvvetleri gece 
tskenderiye ve Süveyş kanalına taarruz 
etmişlerdir. lskcncleriyede iki ölü, 43 ya
ralı vardır. Siivcyştc hiç zayiat yoktur. 

-------
laval ivilesivor 

> 

Paris, 1 (A.A) - Laval ve Deanın 
sıhi vaziyetleri hakkında dün sabah neş
redilen doktor raporuna göre ikisinin de 
vaziyetinde bir ivHik görülmüştür. 

2 EYLÜL SALI 

SON HAB·~e- 1' 
. ·. 

Adliye \' ekilinin beyanatı 
~~~--~--~----~._--. 

Kanunlarımız arasinda 
ahenk temin olunuyor 

Müçtemi mahlıemeıer t; oğaltdacall.- • radil 111 
iihenllıeri temin edilecell lıanunıar hangilerl1 

İstanbul, 1 (Yeni Asır) - Adliye Deniz ticareti kanununun aksa 
Vekili bugünün muhtelif adli meseleleri rı düzeltilecektir. 
etrafında bayanatta bulunmuş ve ez- "' 
cümle demiştir ki: Ceza, harç tarif esi ve noter kıırı 

- Genç hukukçuların sayısı arttıkça lan tadil olunacaktır. 
münferit mahkemeler azaltılacak, müç- Vekil, memleketimizde mücrim 
tfmi mahkemeler çoğaltılacaktır. cuklar meselesinin henüz üzerinde 

Kara ticaret kanunu ile borçlar kanu- lacak kadar ehemmiyet almıt bir 
nu arasında ahenk temin oluna~aktır. sele olmadığını da ilave eylemlftlr. 

~::::ı.<:::><:::><:::><:::><::::..<::::..<::::...<;:~~~~~~)J" 

lktıs~t ,-ekilinin beyanatı 

Kömür havzamızda 24 
-bin dinç işçi çalışıyor 

B. Sırrı Day, dem!r ve kömür havzalarunızdald 
tetkikatından pek memnun---

Ankara, 1 (AA) - 1kti.5at vekililj sağlam bir inanla ileriye doğru gitti 
Sırn Day Zonguldak kön:ür havzasın- ne delildir. Kömür havzasını dol 
ıfaki tetkiklerinden Ankaraya dönmüş laştırmakla memleketin yegane • ____ .. 
ve aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: ve harc'ket kaynağı olan kömür isi 

- İktisat vekaletinin mühim iki mev lini emniyet altına almış bulunuyo,,,. 
ıı.uunu teşkil eden demir ve kömür is- Tetkik elemanlarımız her müşkü1At) 
tihsallerini maha11erindc tetkik ettim. müe<ıdelc için bütün kabiliyetle · 
Karabük demir havzasiyle Zonguldak sarfotmek suretiyle müsbet nencel 
kömür havzasında tetkikatımda biltün nlmakt.'ldırlar 
teşkilfıtın sarfettiklcri büyük gayreti ve Türk müh~ndisliği vatan hizmet' 
temin ettikfori muvaffakıyeti görmekle muvaffak imtihanlar geçirmekt 
büyük iftihar duydum. Arkadaşlarımın Kömiir istihsal hav7.asında 24 bin 
şuurlu mesaisi, işletmelerin mahal1i teş- çalışıyor. İşçilerin sıhhl dunımlan J1J 
kilat1an gördilkleri kıymetli yardımlar, kemmeldir. İçtimai vaziyetleri ciddi 
Milli Şefe sarsılmaz bağlılığın ve Refik ihtimam mevzuu olarak ele alınm 
Saydam hiikümetine inanın tezahürle- Ankar.ıya memnun ve müsterih QöO 
ridir. Bütün burilnr büyük milletimizin 

İstanbulda f eci bir kaza 
~---''-----~~-~-~-~~-~-~-~~ 

İstanbul, 1 (Yeni Asır) - Maslak yolunda b'ir kaza olmuı, bir kamyon1' 
bir taksi otomobili çarpışmışlardır. Kamyonun ıoförü Ahmetle talr.aide bullr 
nan B. Hasan isminde birisi ve karısı a.ğır surette yaralanmışlardır. Kaxaıu' 
ııebebi tahkik edilmektedir. 

Bu seneki şeker imalatı ve hasat · iıleri 
~~~-----~---~-~-------~ 

Edirne, 1 (Hususi) - Alpullu §ekeı fabrikası faaliyete devam etmektedir· 
Bu seneki pancar mahsulü bol ve memnuniyeti mucip bir kalitededir, ıeket 
imalatmiktarı da geçen senelerdekinden çok olacaktır. 

Hasat işlerini kolayla§tırmak üzere Trakyanın muhtelif yerlerine gönderil
miş olan traktÖTler, harmanların bir an evvel Jc:aldmlmasına yardım etınek• 
tedir. 
lOOOı:ı C C CCCICICICICICICICICI CI CCICIC CCICICICICOCll 

Almanların Rus
ya da tayyare 
hücumları 

,,, 

Son In~iliz ,~e 

Alman tayyare 
akınlan 

Ut W 

Bütün cep he boyunca İngilizler bilhassa_..,., .... 
tahrlpkAr hücumlar ve Kolonyaya, .aa:nu1n1~.1 

yaptıklal'llll söy liyorlar da bir limana hücum e 
Berlin, 1 (A.A) - Alman hava kuv

vetleri 31 Ağustosta bütün cephe boyun
ca tahripkfır hücumlarına devam etmiş
tir. Cephenin cenup mıntakasında bir 
çok Sovyet hava meydanları taarruza 
uğramış, ciddi hasar ve tahribat müşa
hede edilmiştir. Alman tayyareleri düş
manın müstahkem mevkilerine muvaf
fakıyet.le hücum etmiştir. Alman hava 
kuvvetleri bilhassa Konotok mıntaka
sında demiryolu tesisatını ve trenleri 
hedef ittihaz etmişler ve cephenin mer
kez mıntakasında on üç tayyare düşür
müşlerdir. Sesna nehri üzerinde başlı
ca hedefi köprüler teşkil etmiştir. Dar
go adasının şarkında 3 bin tonluk bir 
gemiyi hasara uğratmıştır. Kanda1eşka 
bin tonluk diğer bir gemiyi çok ağır ha
sara uğrayarak durmuş ve yana batmış
tır. Aynı mıntakada Alınan hava kuv
vetleri düşman kafilesine hücum etmiş, 
trenleri yol1ardan çıkarmış, rücat halin
deki kıtalara taarruzda bulunmuş ve 
Alakurtinln şarkında düşmanı ehemmi
yetli zayiata uğratmıştır. 

-----
Eski bir Fransız mebusu 

tevkil edileli.. 
Vişi, 1 (AA) _ Eski Grenobl me

busu Perye Dcgolcu tah\'.iklerde bulun
mak töhmetiyle tevkif edilmiştir. 

-----
' Amerika amelesini 

yardıma davet.. 
Vaşington, 1 (A.A) - Asosyeted 

Prese göre İngiliz dahili emniyet nazırı 
Morison Amerika amelesine hitabesinde 
kendilerini İngiltereyi kurtarmak için 
ellerinden geleni' yapmağa davet etmiş
tir. 

Londra, 1 (A.A) - lngiliz hava 
zaretinin tebliği: Geçen gece ha 
fenalığına ve kesif bulutlara ra , .• il' 
mühim bir bombardıman tayyare ter.o 
külümüz garbi Almanyada Rur ve ~ 
mmtakalarma Essen ve Kolonyaya~ 
cum etmişlerdir Essen büyük Knıp tJJ 
rikalarının merkeziyle Kolonya ıon,,.. 
kaç ay içinde biT çok defalar lng~ t-' 
muna uğramıştır. lıgal alhndıaki ::._.., 
sada bulunan doklar bom~ 
edilmiş, düşman sularına mayn ~o~ 
müştür. Bir İngiliz tayyaresi d(iııı;, 
miştir. Fransa üzeTindeki h&Teki;,w 
dahi bir savaş tayyaremiz dönme 
tir, I ""-

BombaTdıman ıervisine mensu~ 
yareler Şerburgta doklara hücum ;' 
l~ridr. Sahil muhafaza teşkilatına Ol / 
sup tayyareler de Hollanda sahUi fi 
varında faaliyette bulunmuşlardır .. ıJ' 
hil muhafaza teşkilatına mensup ikı 
yare üslerine dönmemiştir. 

ALMAN RESMi TEBUCI 

Berlin, 1 (A.A). - Alman .. teb~ 
Atlantikte 14 hın tonluk dort d.,1 

man ticaret gemisi batırılmıştır. ~l ,_. 
~" kuvvetli tayyare teşekküllerirn~ ~ 
gilterede bir limana taarruz ederek 1,ı lıua, liman müesseselerine ve deJ0

,,; 

tam isabetler kaydetmişlerdir. Agıl' ..!. 
sar olmuş ve müteaddit büyiik yıııı. JI' 
lr.r çıkmıc;tır. Diğer savaş tayyarekl'~ı~ 
man tesisntım ve tayyare meydanlll 
l·ombardıman etmi:ılerdir. d ~ 

lngiltere üzerinde iki bombar 1 

lrıvvaresi tahrip edilm~tir. . ~ 
Dün gece lngiliz tayyarelerı ~ 

Almanya üzerine bombalar atınışlı.t f.1 
ikametgah mahallerinde bilhass~ '#., 
lonyada hasar olmuştur. Münferı;. fi.. 
mnn tayyarelerinin şimali ve şint8 \d.' 
ki Almanyaya taarruzları altim 1'• 
tır. 


