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lzmir Ordu Evinde Ziyafet ~erildi 

lnönü Şereflerine Verile~ Boğazlara 
hücumedi

· lecekmiş!. 
Ziyafette Bulundular 

Rusya da 
8ir inhidam 
\tuk bulmazsa 

~GPon:v~ politi· 

1 GSJnda esaslı 

1;"avvüııer belılemelı 
~IJrıdır •• 

SE\'KET Bİl.GİN 

l\fııı 
dtOer-· anların Rusyn hıırbındıı :ısıl he-
lthıer 1 

arazi kaumcından \'C biiyiik şc
dıısun:aptındnn ibaret olmayıp Rus or

. lı ıı Ilı •ınha etmek oldui:'ll malumdur. 
it diye ;:7.ıtıın neticeye \'armnk için, şim
" ' 

0 
dnr sarfettikleri gayretler, Al

il' ~iıı rdusuna parlak muvnffakıl·etlcr 
daııe r:tnıcklc beraber, ne Rusların anu
~eıı . Ukavemetleri kırılmış, ne de bek-

Istanbn]un heyııel

ınilelleşti ril nıesi 
taydalı oluı· mnş 

Bir Amerikan gazetesi 
ile Amerikanın deniz 

kuvvetleri eski kurmay 
ba$kanı bize dair saçma 
sapan şeyler yazıyorlar 
Vaşington, 2 (A.A) - Star gazetesi 

cRusynya İrnndan kapı> .serlavhası al
tında neşrettiği bir makalede <;"lJnları 
yawıaktadır: "' 
Rusyanın dünyanın aksam sairesiyle 

muvasalasını temin eden bir sıcak su 
kapısına olan ihtiyacı izhar edilmiştir. 

Gazet.e Rusyanın açık denize cLlcmak 
- SONU 2 lNct SARiF'EDE -
~~-~~ 

~ ltıhidam vuku bulmuştur. 
)llttlaıi etler, A~n tebliğlerinde nıi.1-
~~tılan :zayıata şaynnı hayret bır 
:;;;::uı kudreti göstermişlerdir. Diğer Sele ~~nlar hlıla kafi darbeyi in
~ """!"etini ı.kendileı:indC' bula~ 
~rıı; l ore, bu vaziyetin kat'i neticesi 
~ eyaı clenmten Karadcnize kn
~ ~n harp meydanlannda Sovyet
' tliye.n milyoolan yanında Alınan· 

Rcisiciim1ıurumuz Ftıardaki tetkikleri esnasında 

~ ~ ınilyonlan eridiğine hiikmet-
~ dır. 

İzmir, 2 (A.A) - Reisicümhur İsmet 
İnönü bugün (Diin) saat U.40 ta İz
mirden harCkctle Manisaya 'litJDişlcr, 
oraaa müesseseleri gezmişler, halkm 
coslmn tezahürleriyle karşılanmışlardır. 
Milli Şef"8kşam sant 20.40 ta imllre 
dönmiisler ve ordu ..eVine g iderek or.ada 
şereflerine \'erilen ziynfottc hazır buhm-
nıuşlardır. ! 

* ~ ~ b~' İngiltere harbı gibi, Rusya lıar-
"llli11ı ·~ çıknuıza girmiş görünmektedir. MİLLİ ŞEFİMiZİN İŞARf.'T VE 
hıı.i b ltZdeki günlerde Nazi ordularının DİREKTİFl...ERI ... 
~t .... 11llnleler yaparak daha biiyük arazi 
diit\" arın Yurttaki sanat okulları aziz Milli Şe
l... • neu/ zaptetmeleri bcJki miimkün- fin yeni ve çok mühim bir işareti karşı-
'4Yııe..1c1 ı Ukraynnnın istil:isını tnmam- S f 
t\tiı~~~ır. Fakat Rus orduları imha sında bulunuyorlar. Milli e , sanat 
~111"~ikç. e, Kızılar tarafından enkaz okullarının tam hızla çalışarak . azami 
ıı..' ha} randıman temin etmelerini ve memle"""lc.le b ıne konan şehirleri ele geçir-
..._ .o\U h ketin iş hayatında lüzumlu ve z.nrurt 
L"hllhs sya arbının kazanılması mev- elemanları en kısa zamnnda yetiştirme
:'Ş\a olaınaz. Bu sebeple Almanlann 
~~ Çarelere baş vurmalan, Uzak lerini emir buyurmuşlardır. Milli Şef, 
'~ Ja ayni zamanda yetiştirilecek. gençlerin "flG J>onyayı Sovyet1er birHği aley- . . . . 
lııt1tt7 harckete teşvik etmeleri mu hte- bıl?ıli v~ tam. maJWııata sahıp olmalan-

-4. ır. nı ıstcmışlerdır. 

ltt: h.ıanıar şüylc bir tC2 ileri si.iretiilir- Şimdi Maarif vekilleti mesleki ve tek-
' ftli .. nik te?risat umum müdürü, idare~ ~-
~uk Asyada Japon geni~leme..poli- tındaki okulları seferber eylemıştir .. 
'tiJı ın tahakkuku her !'leyden evvel Devlet bu işe dört elle sarılırken beşse
-~;:tin galebesine' bağlıdır. Halbuki ned~ tat~ik. edilmek . üzere muazzam 
)ti~11/•lulmadık('.a, Bolşevizm afeti yer tahsısatı ıhtıva eden hır program hazır· 
~ en kaldırılmadıkça mihver herbı lanmıştır. 
~illc.iı~~lllaz. 'Vaziyet böyle bir mecraya Büytik bir memnuniyetle öğrendiği
' t·se Alınan davası gibi Japon dn- mize göre memleketteki sanat okullan
'tt it a knybolmağa mahkumdur. Mih- nın sayısı nrttırılacak ~e bu okullarda-
1tgi, ev~ctleri arnsındn ü~üzlü paktla ki talebe sayısı 20 bine çıkarılacaktır. 

il' ~ııt:dilcn sıkı mukndderat birliği, Ja- Ayrıca Maarif vekaleti orta okullar 
tı' ~~ ... ~ kendi hissesine diişcn fedakar- tedrisat programlarını ince bir tetkikten 
11 l'll4lh~~Plllastm icap ettirmektedir.• geçirecektir. Tnsavvur edildiğine göre 
il' '~tı b hutıere Slldakat esasına müstenit orta okul ders programlarına sanat 
~ ~ ~ t~in bir kıymet ifade edebilmesi dersleri de ilavesi faydalı olacaktır .. Bu

lıotı~a tıun realitesine uyması, yani Ja- nunla beraber henüz bu hususta veril
~.~~. biil·iik demokrasilerle muha- miş bir karar yoktur. 
•t. gcı:,.e alacak halde olması lazım- Sanat okullarının ikinci devre ders 

ı. .\llterik programlannın b!raz daha takviyesi için 
":•i de 8 - Japonya arasında gün1erden tedbir alınacaktır. Maksat memlekette 
~il tı. ~arn eden ~Ü7.ake~~~er, K~noye- fazla mikdarda t~k~isyen ve fabr~a~arı: 
~ :Ya uı.veltıe g~ınder~ıgı ~esaı ~tra- mızla. işletm~lcrımızde çalışacak ı.şçılerı 
;"ita 'ltPılan ncşrıyat gosterıyor ki Ja- yetişlırmektır. 
/~U.~ tıs - Alman harhinin ikibeti te
tt;11d efn.ıd eden son karfmı Ol"Damak nİ· 

c eğildir. 

~ l\dıııerikn J .. .. ı . t r 
ı l.l\· - apon guru~,ne crı e r.ı ın-
d Ut cet-an eden bir rivayete göre, bir-
~ an llınhuriyctler Jnponynyı mihver

\' bit· .l'llıağn çnlı ·inaktudırlar. 
llhıııtı\·ayct doğru mudur, bilmiyonız. 
ltuıv •ınu hatırlatmak isteriz: 

~~ll}~lt son nutuklarından birinde 
dıı"ce~?n_ın kendi usulleriyle mağlup 
'\1trı f::ını söyleıni~ti. 

b~ll .;rı:\a, itlifok mualıcdelerilc bağlı 
\'. ltbiı-;n~ttılekctleri tcthiş etmek suretilc 

ıfl' ~~İ~irıe c~ nyırarak birer birer mağlUp 
~ 1lıver· 

1
gorc, Anglo Saksonların da 

,~ <lllııltıq~<cndi i~inden inhilfıle uğratmağa 

ı! 
t 

l{<ıtı:ı rı ıniimkiindiir. 
~fl:'tjlldatıınızcn Jnponya, Almanyanın 
l ~de en Ümidini kesmedikçe siynse
~~!!t Ja as]ı taclilUt yapmayı düşünemez. 
ı·~~ı, \ ~n diplomntlnn ve genel kur
J \'.lı;llde <ıııyctin hakikaten Demokrasiler 
~l'Jııl lls~lduğuna, Almanynmn diişman- 1 

~~ 

Iran hadiseleri 
veTür iye 

AMEFı lKA SEf 191 HÜKÜ
METIMIZE BAZI TEBLi

GATTA BULUNMUŞ 
_,,,.,.,,, __ 

Berlin, 2 (A.A) - D. N. B. ajansı bil· 
diriyor : Türk resmi mahfilleri Türkiye
nin bitaraOık siyasetini ehemmiyetle 
tekrar etmekte ve her ne taraftan gelir
se gel in bu siyasetin hiç bir suretle de-

• SONU 2 tNCt SAHİFEDE • 

/randa muhasamatın 
• tatili ve Tiirki ye 

Rus hareketin
deıı endişeduy
n. amali imi§iz 

B. Ruzvelt ttutuklanndan 
birini sÖ1}lefoken 

Ruzvelt Almanyaya 
fiddetle hücum etti 

"Bitleri ezmek 
için her~eyi 
yapacağız •• " 

Beyli relgrafa göre ıcDimyada tallalılıüm 
'J'üPJı mahfilleri Rusla~ tehdidine elledf~yen ril· 
rın IJu tehdidinden Jıopfı· fıayet verUeeelıtf P- Bu 
nıağa mahal olmadığını mücadelede tam payı· 

11ııı11ornauı- mızı aımaıı:vız .. n 
Londra, 2 (A.A) - !randa muha- Nevyork, 2 (A.A) - Cümhurreis 

aematın tatili Londre gazetelerinin baş- B. Ruı.veltin dün Amerikan iş bayramı 
Lca mevzuunu teşkil etmektedir. lngi• münasebetiyle radyoda söylediği nut
liz gazeteleri muhasematın tatili b ütün kun en mUhim kısımları şunlardır: 

- SONU 2 İNCİ SAH1F'EDE - « - Amerika Birleşik devlerinde bu-
Y::::><::::~~,.<;;:::~"V~~~~~0.<~::> gUn, bu bayram gününde kadın erkek 

işçilerin haklarını kutluyoruz. Bu hak
ların idamesi halen yalnız bundan mils· 
tefit olan bizler için değil, fakat hnsti
yan medeniyetinin bütün istikbali için 
hayati bir ehemmiyeti haizdir. Ameri
kan ame.le sınıfı şimdi bUtün harple~ 
en haşinini ve en müthiş olan bu harbi 
kazanmnk muaz.Üım mcmıliyetini taşi· 
maktadır. · . • , · -

Fnbn1mlanmızda, ate)yelerimfade 
tersanelerimizde gGıiş bir mikyasta si
Hilı imal ediyoruz. Bu siltıh1ar gece gün
düz deniz ve hnva yollnriyle denizler 
ötesinde dünyanın muhnrebe cephele
rine gönderiliyor. Bizler harpçı değiliz. 
Diktatörlükler gibi yağma ile alakadar 
değiliz. Her hangi bnşka bir milletin 
arazisinden bir nıetre murabbaına bile 
göz dikmi.~ bulunmuyoruz. Münhasıran 
işçi hakkının haklnrı da dnhil olduğu 
halde hedefimizden ileri göz dı"kmiş bu
lunmuyoruz. E.saslı haklanmızın i:,.~i 
sınıfının haklnn dahil olduğu halde Hit
ler tarafından yapılan cebrin tehdidi al
tında bulunduğu keyfiyetini müdrik ol
mamız icap etmektedir. Tarihimizde hiç 
bir devre yoktur ki Amerikalılar hür 

·~ıe~ a Ycnemiycceğine kanaat getir · ı' 
llncnk o zaman makul göri.inme

• SONU 2 iNCİ ~AHİFEDE • Milli Şef on binlerce ziyare~nin he21eca1ılı teroiiylc Fuardan ayrılırken 1 - SONU 2 İNCİ SAHİFWE. -

~--~~~-
Alman askerleri vanan bir Rus 

kasabasına girmeğe çalışıyorlar 
c:::::.-..~~~~ 

ıranda harekat dur~ ı 
Ruslar ilerlemi

yor, ln!{İlizler 

biraz 2eri 
~ekildi 
--0--

Tayınis iranın silahtan 
tecridifti; kacınaını$ 

Almanlarut esir · 
abıünasmr lstlyor-

Moskova, 2 (A.A) - Moskova radyo
~ bu~bahşuhaoorlvermiştir: 

Sovyetler Birliği ile Bilyiik Britanyn 
iranıa müZakcre halinde bulundnkla
nndan Sovyet kıtalan İranda daha ileri 
gitmemek emrini almışlardır. 
İNGILİZLER BİRAZ GERİ ÇEKİLDİ.. 

r 
• J' •= ... = =•= =•=•=•=•=mO 

• ~·~~.~J~~a . .?~r~J 
\ 

Ruslar ka-
rı raya asker 
cıkaramadı 
' 
Sovyetleri o Kara de· 
nizd~ asker ihracı 
teşebbüsii akinı 

. 
Dinyeper boyunca Rus 
mukabil hücumlarının 
bazı noktalarda şidde· 
tini hissedilir derecede 
kaybettiği bildiriliyor ••• 

Stokholm, 2 (A.A) - Berlin radyo
su Sovyet kıtalarının Karadenizin Dfo· 
yeperin garbında bir yere asker çıkar· 
mağa t~ebbüs ettiklt-rini, fakat Alman• 
lar tarahndan püskürtüldüklerini bildir
miştir. 

RUS MUKABtL HOCUMLARI 
Budapeşte, 2 (A.A) - Macar ajan• 

sı bildiriyor: 
Dinyeper boyunca bütün Sovyet mu

kabil hücumlarının muvaff akıyetsizllğ·e 
uğraması üzerine bu hücumların §idde
ti müteaddit nokta~nrda hissedilir dere
cede azalmağa ve hatta gev§emeğe ba§• 

• SONU 2 fNCi SAnt.FEDE • 

• ·- -·· ·- ·-·-·-·- -· 1 
1 Sovyetl~re göre 4 
ı .. _,_, . --·-·-·-·-·-· 
Berlinde 
yangınlar 
çıkarıldı 

Nevyork, 2 (A.A) - Tahrandan bil
dirildiğine göre 31 nğustos gecesi Kaz
vinde Kızılordu ile irtibat tesis eden n
giliz motörlü kolu dün Hemedan yolu 
üzerinde Save geçidine doğru çeki.lm.iş
tir. Save geçidi şimalden gelen Sovyet 

1ntalariy1e cenubu garbiden gelen İngi- Gön ,·kab•rg Dan ·ı·g 
- SONU Z lNCl SAHİFEDE - "' : ~ , 

~~ Memel de bombalandı 
~.CCCQQQOQQQQQQCC~ 
~~ ~ Bütün cephe boyunca 

SON DAKİKA muharebe devam 
•••••••••••• 

. Alman Resmi Tebliği 
Şark cep besinde 
- 11. arekit pli~ 
mucibince de

vam ediyor 

ediyor .. 
Moskova, J. (A.A) - Tas bildiri. 

yor: Dün gece Sovyct tayyareleri Ber ... 
lin, Königsberg, Danzig ve Memele akın. 
)ar yapmıştır .. Berlin, Königsberg Dan .. 
zig ve Memelin askeri ve sanayi hedef
leri üzerine yangın ve infilak bombalan" 
atılmı§tır. Bütün bu şehirlerde yangın
lar mü~hede edilmiştir. Biri müstesna 
olmak üzere bütün t~arelerimiz ~c· 
rine dönmüştür. 

RUS TEBLiCLERi 
Moskova, l (A.A) - Sovyct i.tih• 

barat bürosunun bu sabahki tebliği: 1, 
C"ylül gecesi kıtalnrımız bütün cephe bo
yunca muharebeler yapmıştır. 

Berlin, 2 (A.A) _ Alınan resmi teb- Moskova, 2 (A.A) - Sovyet istih-
liği : Şark cephesinde harekat plan mu- harat bürosunun dün akşamli tebliği: 
cibince devam etmektedir. Alman hava 1 Eylül günü kıtalanmız bütün cep· 
kuvvetlerinin muvaffakıyetle neticele- he boyunca düşmanla muharebe etmiı-
nen hUcumlan Çerkof mıntakasında ve tir.Hava kuvvetlerimiz düımanın zııhlı 
Moskovanın cenubu garbisindc demir· k 1 

llanna cih dil 
. . Ştukal ıta arına, piynde ve topçusuna ağır 

l'O tev e ruiştir. ar d b 1 · d' · h d 1 
Dinyeper Ü2:erinde bir topçeker batır- dar e er ın1 ı~m.ış vh •. ava ~e~ aH:n.~-
mıf ve üç tan~aini yakmıştır. :ı tayyl arc erını ta rı11? etmııtır:. n3u0z 

tamam anmıyan me umata gore 
~ ağustosta hava muharchlcri esnasında 
~~ 'i 1 Alman tayyaresi düşürülmüştür. Bi

z.im zayiatımız 16 tayyaredir. 

Alma& cıskerlcri Rus11ada bir ileri hareket esnasında 

• 
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Ankara .. İzmir Bisiklet yarııı 

ŞEHİR DADERLERi Rusya da 
Bisikletçiler dün " Eski

şehir,, e vardılar 
Bir inhidanı 
vukLL bulmazsB Mürakabe komis vonu 1941 aenesi vilayet bütçesi 

:=5sı:'ı:..~~fC:~ 1::ı~=e::ı!:~i Perakeııde kö- Bütçe bazı küçük tadı·ıa~t .ıapony=polll" 
Kemal Arat; RfrdL. mÜr TÇİD 7 ,5 ku- lıasında esaslı ~ 

Sivrihisar, 2 (A..A) - Aakara - iz.- ~.scumuza mayo gi\'dirilmiftir. Koşuçu· f t k d ı• ıe ta sdı• k edı• tdı• fGflGIJllÜller IJefıf.,,,..-
mir biaiklet kO§U9Uftll yapan bieikletçi- lar Eskişehir yısrışt.na büyük 

0

18Ünltle ba~ ruş r at o"' u Uizondır- ~ .. ~ 
ler Pulatlıya gdinceyc: kadar birbirleri- lamı§lardır. Kaymakla.. birinci geçca :'1 ŞEVKET B~ 
ni geride bar akmak için 4fU116 büyiik k~cuya taha:i. edilen bomuzu Salih Al- 'lfoltut f iatJepJ tesMt -
sürat vermiflerdir. Fakat tabii manie- hn kazanmı~tr. Saat dörde doğru E.s'ki- • BASTAKAn 1 tNd SA~ 
iarJ çok olan Acıkır ovasına geldıkleri Şt"hire yaklaştığımız zaman halk bisik- edildi ••• Mühim lıömUI' Varidat 2.606 • .)90 lira 5$ lıur111, tidi maral 2 mfl· leri ve ihtiraslanndan bir ~~ 
.uman l,~tte.ı~~e ~lend: - ~ti 1f.tçileri büyük tezahüratle kar~ılama'k stofra yapılacafı- yon 67447 fffta ss lıara•, felllıaltide Ntce ederek uzlaşmaya ~·Men alil :ıJ, 
yarıya ve aaUa Q.IUUl qagıya UfUflrlU~ • • ll d"k''l .. b l d Fi - k be k · d- ali '"f B •-kd' de J ih _ _.. ., ! d' K b ,_ _" .ı_ k l ~çın yo ara o u muı u unuyor u. at mura a omısyonu un v • ~2&n43 ı~- u ua ır aıK>nyanın m· v~ ~ 
er ır. oşunun u .ırnımınua 011ucu ar Salih Al Omı Sudanın 1 ;JJ# 7 ..,._ larıru çöanesi ihtimalinden bile ~ 

ıta'bü zoduklan yen~rdc Ankarada.a ha- . . '- daşlatın ve -~n ''-l · y~r.~l- muavini B. Ekrem Yalçmkayarun reisli- Vila"yetı'n 1941 sAnesı' bu'"tresı· tasdı"'-e ı d ı f k d'I b'J' F k t J • t' de ... ı_ l · d ı ı s· .ı_. r.ınJ ar&.a nna tenı;ettu. en goru - .. ,. ıı. surete erecc ve maa .. ann ev ine ,,,_ ı c ı ır. a a apon sıyasc ın PJI 
ır.:ııı;et enn en '' saat sonra ıvrıntsara mek "d' Saa ' 6 SS birllerce halla 1 ğinde toplanmış odun 'kömürü ile no- J; "' " ,,,,.., stirmiılerdir. E.sldşe'hirden Osman Pak ht~. ı ı. t d • v -~ 1 A lL· • ~ hutun satış fiatl~r!ni tesbit etmiştir. i ·tiran etmiş ve vilHyete gönderilmiş- kılmıyacaktır. ı·ccc radikal bir tahan-ülii iy~, 
b

. · · N' _.ıd· Öz •• k ,,_. · ı tcza urab araaan a n..euıa raç ıuırıncı tlr. 1941 bütçesinde ta.dildi teşkilat ce1c '\'AZİyet heniiz mevaı~deıı-::; 
,_nncı, ızameu __ ın .. tu.r. _uuncı, .z- . . . . . . . Komisyonca uapılan tetkikatta köınü- Bü ·-' ._, ._ d d-L· _L_,,. id---1- h-1..I- pdmak 

d Ah S- Liil 1 o 1-r- '- r -•-:--\.: ,...., Yıne Eskı ~ trenin taııaiıcinin ""...,. kalması, ev- &.ll rown ım.ı cmuuw.ı ' ~r miifet- ---= ya ta olan ~ mtr en met unu uçuncu ce mış- ua aıı: ı:.a1t~re gırm"'!l'-r. - •· maı· et fi tinin alt k: · 12 ,.. ,"»...,. 
terdir çelıirdcn Ali Çetin ikinci. Ni.zamettln r: _ ~- !rom· 1fakurfek para vclee de yazdığımız: Teçhile, doktorla- l;şi> ıan,,.m «mahalli idareler kontrolö- böyle sans.yonel Wr aetiee is .... ~ . * üçüncü, Osnıan Pak dördüncü celmi~ o ugu. ı~ ış, u te ~as- nn mnaşatı üzerinde çıkan bir noktai r~i> şeklinde değiştirilmiştir. Hususi ida- ziyade va'kit kazanmayı istihCllll_~ 

SivrilWar, 2 (A.A) - Bisikletçiler tir. raflar ılavesıyle pek rakende ola1rak kıkalo- nnzar ihtilafından ileri gelmiştir. Vekil- renin hazineye ait 9 75 lira borcu, ce- söylenebilir. Tokyo beklemek ve '11 
..... lrot-:aklan ildnci merhaleyi teş- FM.itehlr beden ıterbiyesi tCf)illatımn sunun azami 7,5 uruştan satı masa . ler heyetince ittiha7 oluoiiln karara gö- ıniyetlere yardmı maddesinden tenzil siyasetine sadık kamak Sovyet ~ 
kit eden SiYrihisar-Eskişehir yanıma sa- birinci gelene tahais ettiği fotoiraf ma- radaştınlmıştır. r,•, hususi idarelerin O. cetveline dahil s.ıretiyle karşılanmış ve bütçeain vari- lanna '\'eya PMifikte lıarba karat ftlP'' 
at 12 de ba•ladılar. Kabul edı'len pro- 1_1·0-·ını· m---'-"- C'_l!l._ 'A'bn al-u•br. Şehrimizde halen 1000 ton odun kö- o.at lcısnu ı_.606 .• 39.!> .lira 5S kurut üze- den enel A'tTtıpa luldtinin n~..r 

.. 1t - -·asunıc ~ ;t"'U • ...,.. •• •• t k ld - csb' d'l · .. te memuriyetler için ~6S6 sayılı kanun d b d 1 -ama .. öre İzmire en evvel ..tren kosu- Dıg'-er "-,,_ .. çulara C'_.t-;:._ı.ir ta .. ndan .""'- muru s 0 u 0 ugu l ıt e 1 m:ş, gos - nn en tes ıt e 1 mıştır. kiıo:aF seyri takip ede,...;.u.i ut __ , • - . .._,,_ ~ ,... -·- ·ı k wı· . de . .;ı__ •• :aucibince kabul ve tasdik olunan teş- vu· . 1941 d"kl' b . . d ., --~~-:! -__..,, 
en delil. en lk• müddet zarfmda kotan pı!DUf altJ oldu bir ,.ozct Yen1mi~. Ko- rı ece tes at sayesuı yewuc:ıı mu- . ayetın .. . tas 1 ı utç.esın c nin büyiilı: kuvvetlerini ~ / 
)'BTIJI kazanmıt olacalr:tır. Beden terbi- !UDUll üçüncü med.alesini tef)dl eden hiın mikdarda kömür yakılacağı ve şeb- .kilit kadrosundakı derece ve maaı1aı adı masraf but~ ı,067.44~ lir~ 55 usunda ne derece serbest ola~,.J 
ynlnia lııu ..kaatla koyd..ö.ı •eref ma- E-L:..-1..:_ - Kiita'I.- ............ yana (bu- re ithal edileceiij de anlaşılnuştır. esastır. Bunun için de V:ekillcr heyetin- kuruf ve fevkal.idc masraf lbutçeaa de lamak arzusuadadar B·-ı.. ... ~ 
-unu 0.-n Pak kazaa;;:-,b;. Bu ko- ~) devam ~fu~-r . NOHUT FİATLERİ den ayn bir kaı:ar almmadıkça lıiç bir 338.94.3 liradır. t 'h fmeL •~--_; ~ ..- ~ ,,_ .,.- h -....:-....· ...... ~~~~~'"><~~ asrı e a mamnıar: -pellfllf ..: 
:JIDHlllDllHUHUD :ınccnan ııınnanıınnannnı:ır:ııaı:ıııı:n:ıı:ıııııaaocı No uUaradakonwanazamifiat.şun- F h b .... r dk' bahar~ 

/ran hadi•eleri oe lluzoelt Alman vaya ıa:ta~oıu ince matın kilosu ıs. ıcıniz- Dar tenl•S mu•• sabakalarI n;fa~".:~a 0;:;.:a~:eii 1 

::nuraY• •d' ~ / .1.. • hır chcmmıyet atfetmektedir. ~ 
Tilrlıi ve fi aet e nücum eflı lenmiş ve inceleri alınmış malların ki- Rusya ltütün mUbwmet ~~ 

.T losu 17.5, İsoanyol nohutunun kilosu da b 1 tüketerek yıkılırsa Japon ord~ 

ıi,!=,"!'i:~...ct..=DE· .::ı.~~8!=:'ui. :E=~EGiDf!N yarın - aş ıyor s-;.::E~~~ 
._., .1 (AA, - y.. ~ bir nmda sava~ lmade bUlunmamıt M.EBVSLA.anflZ ____ .__ muazzam Ahun harp makinesi....,..~ 

1mJ'D8ktan ~ • olsuntar. Müstesna milli ahvalde bir va- ...,,Cll'CI, ~ı, Koeae il, Baldıedr IH! Seyltan da bütiin tahminlerin f~ ~ 
Almm , • lw 'l"'e 'ftllıi . kı.a biır.e açıkça ve kat'i olarak ~tmış- Muğla mebusu emekli Orgeneral iz- ı--a...u...-a ..... INdıflt a..a-..• _.._._ kavemette -._ elene Ak ,,.. 

a.- 1 1 M 1 111 , , 1 1, • .,.ı:::_ trr ki bUtün baklannm: hirb:.rine bağlı" zetitn Çalış~, Manisa mebusu ~- Hüs- 5•~-· M CiN -.....--- ~~-- Wiyük eep .. ede lwvnıderiai 
rimle--WlllılQ ..._maia W:...... J'Ok bulunmaktadır. Din serbestisi haklan nü Yaman, Irmir mebusu ve lstanbul .F11ar tenis müsabakalanna yannki ~anndaa da beter teni.çi ge1ecelt n mii- mecbur kalacağından,~;::::~ 
tm TtbtiJenln ~ "ftrk : lkeUm serbestisi ile olmadıkça 'hiç bir Parti müfettişi B. Reşat ~aroğlu, İs- 0ttteml>e giinii saat 9 da bqlanaCaktır. sabalcalara iftidlt edeceklerdir. A1mnn zaferine be1 'he ,., 
_ .. .: .. ~ v _..___n~ t~~ mana ifade etmez. Ve bugün bildi~miz tanbul mebusu B, Fikr! Aü Ogen, Edir- ıuu---'L-•-.ı p•••r m. - 11_ .ı_ _:ı Kül ,_ ıL.~ı .. E fL 
.-u:JCDU- e "' ... .,. ...... nun --~·)'a ı.,.e 5 ' '" ..uaa. ar -- .. -nune 111.agar ae- .. tüıpar~ teni. ı&.uıübü lcortlannda tl'I VKE• B 11-- /. 
bt't tte tavaauh bn'stir şekildeki semest ~ kanunu serbest te- nemebi.ısu B. Osman Şahinbaş. Erzurum Vl'm edecektir. .& ~-". :A.m:::a sefirinin ı: ~ld 'harekete şebbüs haklan mevcut olmadıkça 0eka mebusu ve Ama!lYa - Tokat Parti mil- Ankara teııi9Çi1erinden on kişi dün yapılacak olan müsabab.tara her gün 
:Amerikan ımOzaheret a tti-· b kk d bulamaz. fettişi B. Sa1im Istanbutdan şehrimize upnllci trenle tdırimizc gelmiŞlerdir. S<lbu 9 da batlanacak. saat sekize ka- ~ıocııı:oı:or.:~ıoo=ıoııxx:ıooooıı:ıdlllllll"" 
Türki hınUküm' t' t beli gıtta abulın a DENiZLERİN SERBESTİSİ gelmişler, Kütahya mebusu B. A1aettin 15 lk.ifilik bir tenis rlrihinin de fstanhul- dıır denm ec:lilecelctir. Dululliye 5:0 ku- Levleı·berat 

ye e ıne e ga un- m:..:·ıoğl B ·ı . .,.. •- k sb' _.ı"-' • M L-k duiuna daİJ' yapılan ifpat 'lluarı dik- Düşman, kudreti mütemadiyen artan Uel U Ul'Saya gı mı~,tr. ~an ibu akşam gelmeleri oeklenilmclE:te• 1Uf O.ı.ar& le lt CUUDUftir. ÜS&oa a-
bti celbetmiştir. bir 'bahriyeye sahip olduğumuzu bili- - cfü. !:uda derece alan bölgelere ve teni.çile- p ~I 

Amerika hariciye nazın Kordel Hull yor. Britanya imparatorluğu, Hollanda, Zlraatte yeni Kocaeli. Balıkesir. Seylıao mıntaka- re kupa ve hedi7e1e-r Yerilectiktir. azar eece,,. 
bu :ifşaattan m bazı beyanatta bulun- Norveç ve Rus bahriyelileri hep birden ı•dicadefe saflalaPı 
ımak ıhU5USUDda artık iU%UD müddet :te- denJzlcrin serbest!sini temine muktedir- M - 1 d k ] 

d. ı T L-"'- d'l ,_ ol A 'k eyve agaç arın ıı çı ·an ve meyve e-
reddüt ıetmiyecektir. ır er. auc.ıa. e ı eceA ursa merı a . eden tari F ·gt d 

Londra, 2 (A.A) _ Deyli Telgraf ga- b~riyelileri de harekete funadedirler_ i:.sıa~ı:s meml:ruwe~ v~~~ 
Rtesi Amerika sefirinin '1':~.L.:-... baricl- Duşmanlar ordumuzun umumi kudret • . . . 
Jııe lftkill SaracıOlhıyu ~-;:; bilyilk itib~~le h.er gün büyümekt~ olduğu- ~=~e zıraat veUietmce karar 

Nafia vekili 
Dinara~· tti 

• 
iaşe müsteşarı 

eelivor 

Leylei Bcratm -önUmüuleki ~ 
tesi akşa•ma, yani pazar ~ 
rastladllıru Mil ..Wetimise .,...-

1'*- iL~ 
eh--'-et vermektedir nu, istihsalatm geçen senedekine naza- u-'---'l .. . d ..... -.n. '--ak 

<;ı<uuur' • :1..._ 1 lk d-a.c~ • mansu.ı er uzenn e .--...... OJ.iU za-
Bu gazeteye göre Amerikanın icar ve ran muazzam -zanç ar .•Y _,..~~15·n: ve rar yapan Küskllt ıbutalığı baklanda da Nafia işlerini teftiş etmek üzere şclı- Haber aldığımıza gött iaşe mU.teşarı ___ __:. ____ ...:_--"--

iare ba .. uyle tienıokrasl ı.eephes:ııde h~r B?n artan her tiirlil ıstıhsalatm tetkilcat yaplm.em lüzumu alibdarlara rimize gelm!ş olan Nafia vekili Ali Fuat B. Şefik &yer. bir kaç gün ık.adar iz- . ' 
bwunan menileketlere yardım için sar- Hıt~enzme ~ı ~~pılan 'tr.U~dele cep- 1ıMhlhaqttr. cebesoy, İzmirde tetkikatını ikmal et- mire .e1erek tetldlc1erde IN1aınaca'ktar. Tobrukta in . 
ıfettill 

18
yretler Türider iU.erinde bD- hesme seVk edılcli~ ae bilıyodar. Fa- tikten sonra Dinara gitmiştir. _ ,___ I'! 

yUk tesir uyandırmaktadır. bt hl;t dil~ yıne biliyorlar ld ~ .,. • • ....... om' aa..w Vekil Dinarda da nafia işlerini, yol IJelefli~ IJll' ,....,, ıı•zıer bı•r me _ _..I 
Amerıkablar.m yapblJmtz ~ klfı srı •• ...... ·- ve köprü inşaatını tetldk edecektir. ,_ ~- Y1' 

r 0 • •lflllrı·a s••lıer ~. lmhsalatımm 1111radendirmiye_ ,...de• •M•eıtuw- _ esnafı eezalandll'Cll 
y• e- - - 'ft lharp ..mlarıu R'Wk edh bu Sl1ıluıt w lc&..t wu et nıklleti, 30 ı?OC•lı sünnet edildi- Belediye zabıta memurları otel, gaD.- aldılar 

• BASTAMn t tNct sARfFEDE • i9tiM81ltı c1a1la futa ınndlafua altına h6 iJE:a ·"' lb'* .W w ~ C. H. P . Dolaplıkuyu ocağı idare he- no, lokanta ve kahvehanelerde teftişleri- ,; 
için ımuAlıeW devirlerdeki tıqe'lııbüsle- alnuyacak ôhmiıık ~ ce- fiJim1er lıec1arik elwııı!lıte w .. &Umleri ne devam etmekte ve n1zamata aykırı ---
rinden w ilul1ann ne pkilae althB kal- -saret ı.alaeak ve lhOcmnl!lnll.l ıeAi ve hDtfin yma. tem ..., .,..,.. . yeti ~ .sene de 30 yoksul ~ulun süa- hareketi görenleri cea1nılmnaktattır. Kahire, 2 (A.A) - Orta prk 
dığından bah.9ederek f8 mlltalalys ili- yeni Aha!ara yapaca'klariır. V.ekllet 1'llU m1l1ıl f111m1en1ea .m-:mi- netleriıu yapbrmlftır. Evvelki gün yapılan teftişler netice- n kamrgilun.&a ıehı1iji.: 
ve ediyor: Bunun abiai anne~ 6taı- ede- •de~ 98 ı.r.. BlllkeYi .me- - sinde tiç otel. ! ~. 4 aşçı, 2 ka· ~ada Tobn.lkta .Mvri~ 

Sovyetler hiaWra llMca CJ1m.k im- rim ki ıtıehlikeli bir taluninde "°1ua11- mam tauıfmAan MJb ~ ~e- 2'raJdÖf' lllalılfteferlnfn sap, l ~ dilkkinmda ve 1 pasta- aliyette ~ Bir d~ 
tiyazına .. ebmqı.dı. ftibl uıferin ,.-lar. Her lıangi Wr harpte düpıaam- aS ele hel' ....... __,,.,,.., •• llefleU.. ne ile 'bir handa belediye nizamatma a,- 'Eiini ._. ettik. Diltmmı ..Dala. 
1emeresinden mahrum birakılmqhrdır. um ~lr sene enre!kiııien a.ha a~r ~ loş vUkua gıelea .,.tip yiizüıı- kın vaz1~ görülmüş Ye bunlann sa- ıllombarduualar ~-

1878 Bıer1tn kongresi btanbulu alma- llerliyw gibi g6riinc1Up zınnn ona da- UBll'W den anır gören~ 1opra1darmm .sür- bipleri muhtelif ;pat1l ceza1anna çarptı- Yilzlerce ~~ b•Dsunt.rak 
ja matuf Mr Rw ......,iaiail ,durdur- ha fazla kunoetle d.rhe ~ enu dilriilmesi :için Ziraat ftklleti tanıfnı- rılmıştır. .bilcumlanıı f!ddeüne rağmen 
._ 1919 Versay konferansı ailer bir mağltıp etmek içia dalta fUla enerji DIJıJıatslzlllıten dan g&aderilen w 'TU'llll Satış koope- Sıtiht ve temiz olmıyan 15 kflo i;;kem- ehemmiyet.sizdir. 
a.. tl!ıeiılJieiiee ıenpl oW.. .e. nııu. aad oluna~ zamandır. d-• al ratifleri birliğine verilen traktör mali- be,' kilo :işkembe yala ve T'! kilo ldlfl'1 ITALY.AN TEBı.Jöt • .....a • 
11 .. rı teemmül eaen mütahitlerln umumi :Diaı• altakkim 1t+ qı.... ebedi- V!'fan yar anma neleriniıı t! bedeli larak tea-~ m8sadere Olunanik mm edil- Roma. .2 ~A.A) - italran ........ 
bı Mhe llre ......... ıdi:Jıe __..olan yen nihayet ...mleeı1ctır. Kemerde lltahramao1ar ·~nele bit Adil -= = Ziraa: bank miştlr. mail Afrikada Tobnıkta i8pOU 
tehir bir.wr.önce c1a1mt aı1arak beyn~- Bizzat fenaı.kla w • .......,_.elaya- dikkatsizlik yüzilnden bir yaralanma -•.en ......... -'---~-- .. __ 2_ ed'lması tiyle ileri teşekküller arasında 
mileDeffirseryaı 'bnttbı meaeniyet Alemi nacak her tilr1D sU1b fikir ve SlSz1erine vaku olmattar veznesaıe Y•nnnmutawn """IA&ll ı e- Al l ma1ar o1mU$tur Dilfman ~ 
için istifadeii Wr n ıOlurdu. Bugiinkil son verilecek zamandır. ÖnUmüzdcld Hasan oğlu ıi yaşında Turan babası si zlrallt veklletinden 1bi1dirilmlştir. man OTQ f. Öre püskürtülmüştür: 
lli&cadele nihayete erüp ,te aetdtrasye- b&,ıük vazifede tereddüt güft:remeyiz.. tarafından pencereye bırakılan tabanca- . - R.\S'fı\IUFI 1 tNM SAHin!:DE - İagiliz ~y.areleri Trahhıs, 
mm .eki& maddesi ta~ etfillrken 'bu Ameribıtm hürrly.etini müdafaa ede- ,ı ıbueaı.bn sS&la pldamış ft çıkan J d ha /ıJ:.t du d 1a1m1br. Miittefik hidi.lder miitelll!ldit .bombardıman e~ Bir 
mesele ha'ttl T.Urltler için iaya.11 Ola- bilmesi dlj'!er her gayenin ve bütün sah- brşun Turanın kız kardeşi Mece11anm ran a re u Tı O <liipnen bücum .bte1aruu elir .allftlfbr. mü.ş, bir kaç kişi yaral_:mıştar• 
cıa1c ~1ci1c1e münalta.- ednebilir. si menfaatlerin önünde gelmelidir. Teh- aya~ndan yaralanmasına sebebiyet ver• '" , Geçenlerde .tatbik .ettllderi müdafaa .bat ehemmiy.etsizdir_ 

BOQAZl.AR:A HOCC'M 1Mtt ditkir ft ıtelallkeli bir ~azifeye baf1amış miştir. - BAS'l'Aııt&FI 1 iNCi SAHiFEDE - usulünün hilafına Sovyetler pdi bii-- Biııgazi civarında dön düşınao 
ED'tLıoc=EKM'tŞ ! bulunuyoruz. JI y ASJNDA liz kıtalannın evvelki sabah b:rleştikle- yük piyade kuvvetlerinin içtimurıdan resi düşürülmüştür. Yine B~ 
Vaşington, '! (AA) - Uneyted Pres cNAztLElU EZMEK 1CtN .. > C""'-.Aww _.,_..j'• ri noktadan Z5 .kilometre mesafededir. vu . .c~~ek biDıau.! to.P?' ve .. tayyare ır.mda yapılan araştırmalarda 

'.bildiriyor: 'Bitler fUUrsmca bwvet1eriıü ibu diln- ~VVv ~-, .. . TAYMisiN TALEPLl!:&I .faalıyetının yapacagı tesire gunnmek- tebliğlerde düşüriild··- .. b:Ic)iıilldl 
Amerikanın sabı'k deniz General kur- ya ti'ıcrine sevk etmiştir. Bu cebir kuv· Y~ oğlu ~et ~smindek·i-~för lki- Londra, 2 (A.A) _ Taymis gazetesi tedir. MaanıaFih düflllan hiç bir yerde ya.relerden ~ka dö~üşmaa 

may başkanı Amiral P.erley Almanların vetlerlni mağllip ıetmek icin 'Yapılan çeı?me.ık caddesınde ıdare ettigı kamyo- İranın silah.tan tecrjdi ~üzumunu ınüda- ınuvaffaltıyetler elde etmeğe muvaffak daha bulunmuştl.lı'. 
Kafkasyaya yakın :peıtro'llere ancak de- gayretleri tam yapmamızı uzerimke a1- nu Ruhi oğlu 11 yaşında Yibnaza ~rp- faa ederek diyor ki : İran da dahil oldu- olaM~mıt!kier h fta • lhd f Alman· İtalyan fayyareleri 
Dizden hiicum edebilecelderini, 'buna malıyız. Çünkü bu kuvvetler Amerika- ~. Yıbw yaralanmış, Pöı' tu- ığu halde bir çok lbitaraf memleketler tikle~t~:C.eflere ~a:::ıar -.e .. !ıüı~ı&:i ~baboyabağmrdıurunadatu~~w 
mani olabilmek için Tilrkiyenin ~az- ya karşı salaırabilirler.. Hitleri ma~ltlp tulmuştur. Almanlan iczdırmakt.aıı Jwckarak İngi- h kl . . ıhı e.l rt1 • aarm m man ıyı neıu:ı--
lan İngilizlere rizasiyle •çması lAz.ım etmek işi uzun ve çetin olabilir. Bir kac F JlLC'fl.fl[ liz ınenfaatler!.nin uzun müddet can sı- ttre t ıçın m g en ta ar temıa mıştır " 

gelece!lııl ~si takdırde_:s~~ ~n: teskin tarafdarı ve Nazizme mütema~il YapapJıen :wcdıalanmq lcıcı ~lmaksızın ihW edilebil~ zan- et~~ RESMi TEBUCt nu.ş°~an tayyareleri Krot~ 
cum el.me'k ıcap ııedecegmı ve şımdik:ı msanümhr ki 'buntm ım\lmkiin olmadı- K karuı Şehit Muhl. ka- da netmışlerdir. İran makamlariyle bir bal Budapeşte 2 (AA) _Macar ordu- bardıman etmişlerdir. 12 010, J 

ahv_at ~ ~ gibi olınadığm~~lD bun- !ınt söy1ityorlar. . • 1sm~u Hils . . Meıı:e~ N~n is- sureti .tesbit edilirken yarım ted~irler :llU genel mı'.-ay ba,kanlıiıınn tebliği: vardır. ,,.,,.. 
da 1ııgilizlerin muvaffak ~n1 yaz- Bu_n1ar benden H1tlede müzakne et- mind ibirisin bi~ mukabilind fala mevzuubahis olamaz. Almanların Iranı 18/8/941 tarihli teb'M.in ncarinden- Pozavloda düşman tayyareleri 
maktadır. memı, onun nfer masumdan lkırmtılar e . . e . • e terke:bneleri için 'bir hafta müddet \Ye- beri lutalanmsz 250 _ 300 kilometre ni mitra1yöz ateşine tutmuş}ardst .. 

dilenmemi, sevdi~miE ve tam ~~iz badll~ğı ıdtdesliıa. edı1medil~ .Hşti~seyın tutulerak rilditi şayiası teeyyüt etmemiştir. Ent- ılerlemlf. tir Piyademiz bütün kuvvetle- kaç yolcu yaralanmıştır. a 
h h- · et' • 1oilsel • · a yeye m mı r . . • 

'

randa muhasamatın er şeye, u.m.y ımıze, enmır:.e • j nkalan ile Iranı Şimdiki hale sokan düş- Te kartı muvaffakıyetle neticelenen mu- ~ 
e 1e11.. ..... ımıze hıyanet ---emı ı .... : , .. E,,.RU• c·~.:-D u ba h -.: •• A ... ı:;K ... 7..:;·;.-R·~·D .. ;r,;_..-".•• 1'. ve m m ~ıua . "'~" • J.1tu- .aq, -.,. • ~ .l:.lıi».E. "' man te alarma başka yerlerde ayni harebeler yapmıştır. Son hava mu are- n -~ ~ •. 

tat it l ve 7 iir'ki ye yorlar. Bu hattı_ hareketi bugun ibır 'ker- HtJVIYBl'I ANLASll.DI mahiyette faaliyete başlamak için mil- heleri esnasında 1 s Sovyet tayyaresi 
re daha reddedıyo~m. B.unu. ya~- Dünkü ınüshamızda limanda ~vuna- saade venneğe h:ç bir sebep yoktur. Be- diifiiriilmÜft:Ür. Bir tayyareıniz kaybol- ! BU GONK() P R O G ıi!JI. 

• BASTAKAFI l iNCi SAHt•·..,nE • ~ğmt ,,~bunun 'Y~ Hıtlerı :'~ Hıtıı: lar arasında ibir ceset 'bulunduğunu yaz- nüz Türkiyeye veya. Afganistan& kaç- muıtu. r: lstihk. am. ~ demi'!ol~ miifre- .......... - • 
orta p.rk: milletleri ve bilhassa Türkiye nn Nazı kuvvetlerlnı ezmek ıçın iktı- tık. B .il.. .. E fpa d .... ...ii maınış olanlarm tevkifleri Jizımdır :u-lerının faaliyeti ncrleme .ım'kAnlanmı- 7 30 p lek t ss11C 
için çok faydalı olacağını yazıyorlar. danm zda lan b . " > nuş u o unun şre şa a uçun~.,. . . . . ._. • . . . rogram ve mem e 

Deyli Telgraf diyor ki: ı 0 er şeyı yapacagız. Nezaket sokağında 1 sayılı evde oturan .:13~ tevkif edilmezl:ı-se m~tte~ zı ve ıa~ -emnıyetım.ı.zı ıtemın e~tşti~. V.33 müzik (Pl.) 7.45 Aianl b' 
T""uddıetiu tran t..rekib etnifmda gi ltir R• ......... ötedenberi hanaıi- Üzeyir oğlu Mustafa Dizdar oğlu oldu- hükümetler modern harhm mahiyetini 1 O Agusosla • eylul araaındaki zayı- 8.00 mtizik (Pl.) 8.30'8.45 e~ 

daydtildlın eadifeler silı:imet bUlmut- yet ~ÖtılenniJtir. Rm lotalannm Tebrize ğu tesbit edilmiştir. anlamamış ıolacaklardır- Çünkil Hitler am;ıl ıbdur: 15_. .. 1m-· _ 37 12.30 program ve memleket .,.eti 
h:r. T'mk pnel kurmayı 87nİ zamanda ve daha i~ gitmesini iyi 1rörmemq- Mustafa Dizdar perşembe günil evin- propagandacılan tanklarda ve tayyare- b la 367Y ve la er 

0 u~r. k su= 12.33 müzik semai ve saz sen ali'~ 
kendiaine matuf bir tehlikenin ortadan t!r. H•••tte ıbe 1nailiz _ 'Scnyet dek- den çılomş ve bir daha avdet etmemiş- lerde çalşm Hltler askerleri kadar fail- b •k er yara nmq ve er ay Ajans haberleri 13.00 mUzilc uıiJ' 
lmllnnuiyle daha ifula amuiyet 1nıJ- Wuyoımndan ..,.... ba eadifela' zail tir. Nasıl boğulduğu hakkında tahkika- ~!'~e~.;..,. ...,,"- ~c;:~:aaaıınaa aııar:ıı~=ı=ıı~~ saz taksimleri 13.30/14-00 ın· _..t 
mUflar. r..tı: nm1afilleri ~ bir ohnalQ'Ciı. Ba ..er.- .tık tea.niyle ta devam olunmaktadır. .aa.anuA sCK'ONET su.:ıatl'M FERMA L' A 18.00 pre>gram ve memleket pır-
t-.MKlindmt wlunaia .-.ı oı...a.p. nil obıcaima fÜlllw' ,aldw. ÇiiaWi tn- BiP adam men altında Siırila, 2 (A.A) - handa sükUnet hü- ..--i.USOSI 18.03. müzik ?rkılar 18 25 "5 
llH"Jiyadar. tr.ı..a.ld .__. T'uddyenba -eiltere .e Rmyaw ar- NmıileN kar- küın sürmektedir. Zanned.:ldiğine göre (dış politika hAdiseleri) ıs. 
~Nazi.............._ kona- fi IHr midafaadan ıJ.i1aa PY'!tMİp et- C!Gn uerdL bundan.böyle günlük tebliğ neşredilmi- y f R• saati 19.30 memleket saat 
~--. ,a....w1. -.... Jüik 6in 1Jledilderi .tik Tiirlderce & .wt ol- ,;"tin sabah ~irnikl~ köyü ~e Çiğli yecektir. usu ıza Ajans haberleri 19.45 konu~k 
mwui,ai 1na ..._metiade lııer hen- lllllfb8'. koyil wasındaki demıryolu m.erinde hava kurumu adına) 19.55 rrı~ 

ikinci beton köprünün üstünde kafası p,--a-...e •--' -.-t1..9.A-8_ Ok 
1 

sesleri (fasıl) 20.15 ıradyo gaz 
:vücudundan kopmuş, kol ve bacak kı- ..,.,.... ,,_,_. ...............,, müzik bir haUc türküsü ·· 

KADIN TDtZiımd 1:u: ŞIK BAVANLAJUN' NAZARI DiKKATiNE sımlan ~ blr lhalde bir ceset Yft fıaral'laP.I oeP.DcfL u u haftanın türklisü Gürgeni '1~ 
:W..lııaWa PATRON w •oDEL EVİ SA.HiBt bulunmuştur. . P.aris, 2 (A.A) - KomOnist faal..7eti- havası 21.00 .ziraat takviıni °" 

'1114YA.Jf IJJrA. SO!'iRYADjS Zabıtaca yapılan tahkikatta bu ölü- ne mini olmak için Pllriste teşekkül, Ana 'Ve ilk kısım1arma yeni talebe mahsulleri borsası 21.10 :m~ '-
Yelli mn&im 'JM41eflıeiiMea ımlirekbp fnbJAde zengia Mr 1lm1lebiya nün İstanbullu Musevi Baron oğlu iNe- -eden fevblide mahkeme :ildsi kadın ıol- r kaydına 8 eylill. denlere 22 eylill leri ve saz taksimleri 21.30 
Zyliil :ı, 4, :S w 

1 
aneıı ı&aleriHe •at 

11 
tela 

18 
ıe ba. !lzmirie ANKAaA. sim İshak olduğu tesbit ıedilmişt:r. mak U7.ere dokuz kişiyi ikişer Rneden 

1 
tarihinde başlıyacaktır. Ur.ak semt- (sağlık saati) 21.45 milzik .rit~ 

PALAS Ok!f ih ~ eieceldir- Nesim ısıwon geceley.in tren hatbnı 10 seneye kadar muhtelif hapis oezalan- Jer için otobüsleri vardır" hur bandosu 22.30 meınlek~ -." 
~ takiben Çi~ köyüne giderken o J11J11da na mahkOm etmift!r. Bunlarm suçlan lllliltwtalk • Kllltelll aMh1elll.. Ajans haberleri borsa fiatlert 

3 - ıl (iti&) geçen kataım a1tmda kalarak öldüğü komünist propagandua ppmak ve 'be-1 No. Ti TELEFON : ztıt zı1c (Pl.) 22.55123.00 yaruıld 
JOIX1CMX1100GOaaı:.ac~rc:ıaaoaaı•~rc:ıaıooaaı•10Crc:ıaccııaaı••ıocımaoıxıc•I anlaJ1lmıp. yanpameler daiıtmaktu'· v:e .kapanış. 



YENi ASIR SARIPEJ 
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::'enelık · 

Y~fıselı Ziraat Enstitüsü Vetel'ina FalriUtesl 
AsJıeri ııısmJnın Jıayıt ve lıalJul fartlaPı.. icarı 

LiTa No. Cinsi 
• 

Mevkii Vakfı 

_ 111111\'ı'l,'I,"""' ı-apolyon Vardı! 

1

, 160 404-42 7 2 dükkan Hal binası Mazbut evkaf 

1 :-. Ankara yiik~e~ Ziraat en,mtüsil veteriner fakültesi askeri kısmına bu 
yıl ~vıl. tam c!cvrelı lıs~lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgun
~ ımtıhanlarınz '>ermış olmak şartiyle talebe kabul edil kti tst krt 
nn aşaltıdaki şar.ları hruz olması lhımdır : ece r.. e ı e-160 405-428 2 dükkan Hal binası Mazbut evkaf 

_ Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 
36 5 38- 2~ . nısıf ~ükkan Çekmececiler Kurt Mehmet paşa 
.. ~ukarda m~v.k.ilerı yazılı kıralık akerata açık arttırma ve temdit müddet

len ı~ınde. de talibı zuhur etmediğinden ihaleleri pazarlık suretiyle yapılacağın 

A) Türk\ye chınhuriyeü tebaasından bulunmak 
B) Ynşı 18 - 4-.2 olmak (~2 dnbildir .. ) ·· ............. ______________ .._..._._.._. .... ._._._.._.._... ..... ________________ , ___ ~ 

dan ısteklı olanların vakıflar idaresine müracaatlan. 3601 ( 1930) ~) Beden t~şekkülk~ ve sıhhatı orduda ve her iklimde faAI hizmete mU.
saıt olmak (lJil rekfiketı r;fanlar alınmaz .. ) 

D) T~vır ve hllrc~eti ıi.hJikı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak .. 
. kE) ~ılesinın Mç hır fona hal ve .şöhreti olmamak (Bunun için de zabıta ve

sı ası ıbraz etmek.) YArısız YA'l'ILI 111lraldPedefıl İn§llh INl.f lıon.solo.sa Pf apolyonun 
..... lsfll4nlla müınanecd için çolı çalqıyoPda.. 

Resmi liselerle muadeleti tasdikli 2 - ~t.eklıl~:.n aıUracaat istidalaruıa şu vesikaları bağlamalan IAzundır • 
. ···17-· 

,. Bu. ~eydanlığm bir cephesinde, sayfi- - Fakat .. dedi. Fransızlan ne pahaya 
lıtlllklinde, beyaz badanalı, oldukça gU- olursa olsun Mısırda yerleşmeğe bırak

r'ORK MAARiF CEHtYE'l'İ iZMİR ECE LİSESİ A) Nutuz cuı~anı veya mt!saddak sureti.. • 
B) Sıhhatı t.a1ı:kı1tda t&m ~kkülJU askeri hastane raporu ve aşı kiğıdl 

d...~rah bir e• vardı; koca mey- nuyacağız!. 

Yeni talebe kaydına baflamIJtır. Kayıt için her gün 9 dan 17 ye kadar 
Karantina Köprü mevkiindeki okula milracut edilmesi •. 

C) Llse ı:ıezunl~et V6 ~lg.ınluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti.. .. 
~>. Okula alınrhgı takdird<? ::ı..~erl kanununun, nizam ve talimatları kabul 

ettiii hakkın.ta velisinin ve kcndLcrinin noterlikten tasdikr taahh .. t senedi ta
lebe okuld'\n ıstifa etmek. i~~erse okulca tahakkuk ettiril~k m~fian bir
den veri~ ve lr.ı d~ taahhilt senedine kaydedilir •. 

~ yalnız bu evin pencerelerinden Casus, Konsolosun bu sözlerinden 
~. ışık sızıyordu. Diğer taraflarda aldığı cesaretle. 

Yatıb Ocret Lise lasnu 240 Orta kısım Z20 linıdır •• 
Yatısız Ücret Lise kısmı 85 Orta kısım 60 liradır .. 

~.bir ıssızlık ve karanlık hüküm - İşin en kolayı Napolyonun vücu-
-ı.~u. dunun izalesidir! Fransız ordusunun 

Memur e mütekait çocuklarından yiizde JO temilit yapıhr .. 
TELEFON 3947 .. TEL EGE LİSESİ - İZMİR - E) Sar ah, uy•rrk.en gez.en, simkH, bayılma ve çırpınmaya müptela olmadl

lt hakkınW. velilermin noterlikten tasdikli taahhütnamesi (B gib. hastalık 
lardan biri llc okula girme7.den evvel malQJ olduktan sonra~ a!ı.,,.ıanl.; 
okuldan çıkanlır ve okul masrnfian velilerine ödetilir .. ) 

.._~t ve muhit arasında garip bir ruhu bizzat Napolyondur dedi. 
-..aiyet gösteren bu binanın etrafında Fakat konsolos: 

%8 - 30 - 1 - 3 - 5 349Z (187Z) 

eJeri andıran kalın ve yüksek duvar- - Ben de bu fikirde idim; fakat 
lZMtR StCtLt T1CARET MEMUR

LUCUNDAN: 
SAY 1 4001 

l'lla Vardı. Bu kalın ve yüksek duvarla- maalesef hükümet.ten böyle bir teşeh
~~ yerlerinde bir mazgal deliğini büste bulunmamak için kat't emirler al
;;:::an uzun. dar mUstatil menfezler dun. Deyince, casus, büyük bir hayret 
i...~ Binanın büyük kapısı, sağlam ve ve esefle: ~-~~~ parmaklıkh idi. Bu demir - Ya? .. Demekten kendisini alama- Tescil edilmiş olan (Doyçe Oryent 
::ı~~ 

0 
kadar sıkta ld arasına bir dı! Bank - Dresdner Bank şubesi İzmir) in 

.. hUe sılamazdı.. Konsolos sözUne devam ederek: 119/ 941 tarihiyle tasdikli sirküleri tica-
b..._ -;."";. ret kanunu hükümlerine göre sicilin 

~-nnaıtııkh kapıdan içeride gijrünen - Yerli arapların veya nemrut ve 400l ka ı ,... hem Arap hem de .,,.l'ft _,_,..,..,;_ kölemenlerin de böyle bir suiLaste te- - numarasına yıt ve tesci edilcl!-- -p~~- ~ ~ilb~~~ 
llt l&ıe yapılnnfb. Fakat. bu birbirine şebbüs etmelerine meydan vem.emek İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
'9 iki nıhnart uslQbunun karıştılı köşk- de bena emir edilmiştir. dedi. mühür ve F. Tenik imzası 
~ JJt6Jafu tertibatının da yapelmı' ol- - Su halde, ne yapalım? 
1.-=:-.daba bUyf1k bir garabet -ve hayret - Düşünmek için bana vakit veri- 1 _ StRGOLER: 
~ Retiriyordu. niz! DRESDNER BANK 
L....: - _larip blnanm ilzerinde bUyilk bir - Güzel ».ma... Vakit geçiyor, zaman • 
~ direti vardı; bu direlfn üzerin.. çok dar ve naziktir. Napolyon Kahireye Berlin, AğustoslAugust/1941 
~. bir bayrak dalgalanmakta, fakat girmek için sabırsızlanıyor. Bu suretle İstanbul ve lzmirde kiin Türkiye şu-
~ karan1ılt bu bayraltın hangi hem şerefini ve kudretini artttrmak. belerimizi ilzam eden salahiyet.tar imza-
..,_ alt olduğunu gizlemekte idi Ka- hem de bu büyUk şehirde yağma ve ların listesini takdim ediyoruz. 
~ nklqıldıtı zaman, lcapmm sUtu- anarşiye nihayet vermek istiyor. Aynı Kanunen muteber olmak için. bu şu
~ mAdent bir 1e9ba üzerinde bir zamanda, mtıslUmanlık Aleminde suit.e- belerden çıkacak vesaikin iki imzayı 
tbli arması oldutu, blnanm mahiye- sir yapacatından korktutu için şcıhirde ihtiva etmesi llzımdır. Listedeki tatbik 
,...._kolayca gösteriyordu: B~. 1n- kan dökülmesini hiç istemiyor, halkı imzası altında hususi bir kayıt bulun
... ~ Kahire bq konaOloeluftu ve okşamak ve Osmanlı Sultaru Ue bir it madıkça, ikinci derecede imzaya sal!.-
"- ; ikametglhı idi. tifak vesilesi bulmak emelindedir. hiyeUar olan blr zat ancak birinci dere-

l'l -.poıYonun MISln lstill tefeb'>Usle- I cede imzaya salihiyettar bir zatla müş-
lllr llrasındald Mwrda İngiliz komolosu - B T M E D 1 - tereken imza edebilir. Bu vesile ile say-

var Mortimor idi. gılarımızı sunarız. 
~yonun arapça hocası. bu kon
~enin kapısı i>nUnde durdu: 
ıı1ııo... ; indi ve kapmın yan sütununun ;:::CÜ büyük tqmm bir noktasına 
'-a Alnı şiddetli bir aurette bastırdı. 
.. ı:::e, casus lc;eriye - şUphesiz oek 
......_ - ere malQm olan bir şekilde
.:::ı vermiş oldu. Ve bir kaç dakika 
~bahçe ortasındaki binanın kanısı 
~ Avnıpalı kıyafetinde bir adam 

8 pıya dokru yUrlldtl. 
1111 ~tvrupalı adam - daha doğnısu 
._.~var Mortimonm kendisi - casu
tf» 'l.Parnıaklık arasından gösterdiii ga-

ulr şeye bakmadan· 
~ gelecettımİ bOiyorum. Hoş 

..ı.z. D dedi ve kapıyı şifreli bir anah
e llÇank auusu içeriye alclı. 

BAYAHURA 
MVRiH FIRSAr 

.Japon işi 
FEVKALADE LÜKS EŞYALAR 

SATILIKTIR.. 
Japonyadan sureti mahsusada cel

bettiğimiz en son moda kadın sabah
lıklan ve pijamalar erkekler için rop 
dö şambrlar, çocuklar için pijama
lar, kahve fincanlan, masa örtüleri .. 
(3 eylUlden 10 eylüle kadar .. ) 
Gayet ehven fiatlerle satılıktır .• 
ADRES : Basmahane Gaziler cad

desi l.c;mail Hakkı Urlu otelinde No. 
1 daireye mUracaat. 30-31 1901 

* ~ tııgiliz bq kondosuna .eril· GH DHMDH H rr 1 n n Dl Hl IUll!" 

....___ laam gelen haberleri yerdJ.kten 

1 

DRESDNER BANK 

Doyçe Oryent Bank 
Dresdner Bank şubesi İzmir 
1 nci derece imzalar. 
Dr. Siegfried Roggenbuck 
Müdür 
Direktör 
Yaver Timurkan 
1 nci derece imza sahibi. 
Prokurist 
Osman Bergman 
1 nci derece imza sahibi 

İmzalar 

Prokurist > 
Nazan dikkate: İzmir fUbemiz namı-

na atideki baylar dahi vaz'ı imzaya me
~undurlar: 

Zur Beachtung: FUr clie filiale tzmJr 
zeıchnen auch die nachsWhencım ber
ren: 

J.POSTH --.: SALtHLt KAZASI MAL M'ODt>'ll-
...:- fJimcli. dedi. Napol;roo Kahireye, LttOONDEN: Tatbik imza No. 1 de 
~ merkezine mu•vam bir zafer Salihli kazası hududu dahilinde Mar- Unterschrift siehe Nr. 1 
IM.ı:: - ile fakat kan. dökmeden ~k mara gölll namiyle maruf gölde 1/101941 A. HAENDEL 
li:!J!· .~u temin ~ de beni ~ tarihinden 3019/90 tarihine kadar olan Tatbl]ç imzası No. 2 de 
~ müddet zarfında balık avlama hakkı ile Unterschrift siehe Nr. 2 
::-;o-- mıwh-ekt• bir taVll'la ; yUzde 12 saydiye resmi mUltezlme veri- il nci derecede imzalar. 
~: • Gt0a bunlan bWyonım. Fakat lecektir. Unterschriften deT kategorie Il. 
~ bu ~~ti Amiral Neüona ne- A - Avlanacak bal•kların beherinin Johannes Niessen c.::,mediniz?. diye IOl'du. sıkleti 500 gramdan atağı olmayacaktır. Fonde dö Puvw.r > 
hll LL lrendiıriuden hiç !Upbesi olma- B - Muhammen kıymeti 12100 lira- Umuml No: 10352 Hwıusi No: 14/189 

UU' adam tavrl1le!. dır. , Bu sirkülerin dördüncü ve beıinci 
._.~Amiral ~eboıı. benim verdiiim C- Şartname bu Uanın yapıldığı mal sahifelerine konulan imzaların phl9 ve 
~ 91Yesinde Ud ay Tulon önUne dairesinden bedelsiz olarıık verilir. hUvlyetlerl manıfum tzmlrde Atatürk 
~ h bir donanma topladı, Napoly~ D - Arttırma 10/9/941 tarihine tesa- caddesinde klin (Doyçe Oryent Bank 
~n ~ pekAll biliyordu. tnklr dUf Çarşamba gilnil saat 11 de Salihli Dre.mıer Bank ıubesi hmir) namına 
~ detildlr ld, ben Napolyonun hiz- mal mUdUrliltnnde milteşekkil satı~ ko- bu sirgillerin birinci sahifesinde yazılı 
At...G girmezden ve girdikten sonra misyonu }ıuzurunda icra edilecekti~. şek.ilde imuya mezun mezkQr şube mü
~ ve 1ngiltereııin Başvekiline E _ Arttırma açık şekilde yapıla- dürU Dr. Siegfrid Roggenbuck ve bi
Ith: 11; YtnetU. mUhim haberler verdim. caktır. rinci derecede imza salahiyetlerini haiz 
~e, lelerin hedefinin katı olarak F _ Muvakkat teminat mikdarı 907 Yaver Timurkan ve Osman Bergman 
~ olduiunu ve hatta hareket zama- lira 50 kuruştur. Talip olan yevmi mez- ve (For.de Dö Puvuar) Johannesin ol
~ bUe bildlrd!m. Şu vaziyete göre, kQrda Salihli mal mlidiirliiğünde milte- duğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
~k L~~lson Napolyonun yolunu ke- ı sekkil satıf komisvonuna müracaatları kırk bir senesi Eylıll ayının birinci Pa
~ &.&aatı ~lde etmif idi. Haftalarca ilAn olunur. 28. ·s. 5. 8 3468 (lS74) zartesi günü. 1/9/1941 A. 'O. 
"1lı seyahatimiz sırasında tek bir tn- Tayyare pulu aslına yapıştırılmıştır. 
~ lefinesine bile raslamadık. Ben bu tZMtR St tLt hmir üçüncü noteri rseani mühür ve 
ti. bir türlü izah edemiyorum. de- LU(;UDAN:C TiCARET MEMUR- Süreyya Olcay imzası. 
JI.... ~los ta, bu kuvvetli tık (Moız Naon) ticaret ün•ıaniyle İzmir- İZMlR 1 1NCt tCRA .... ~llTn>TU-
~llııde: man de Halim ata ÇBl'!lısında Cakal oğlu ha- uru:.aı.vn.1-1 

-Ent.. Be d bunlara nında 18 numarada her tUrlU mahsu1A- OUNDAN: .._k ,._ ? e . . ne mana ver- tı arziye ti<'.aretiyle lstigal eden Moiz 
lbl-... ~, geliyor, bır türlü takdir ede- Naonun isbu ticaret Unvanı ticaret ka- EmlAk ve Eytam bankasına ipotekli 
~'°'Utn Demeğe mecbur kald olup arttırmasına karar verilen lzmir-

...... Yenİ b' talimat L nunu hükümle:ine göre akilin 4002 nu- de Mahmudiye caddesi Eski balık paza· 
- ifa 

1 
ır ve emir yok mu?· marasına kayıt ve ı~cn etm~ııti ilAn 1 

....... S!ırAmiral. olunur. 3595 (1928) rında 33 No. u ve tapunun kaydına gö-"-al - Nelsoııla re 6/Teşrinievvel/927 tarih ve 29 sıra, 
?. temasta mı- - 393 muamele, 5 cilt, 71 varak numara-

~~~~=n ni~oo:i~~~~~~ :}- -o-o\t-or·- -;,,-a~1a- ;-,~a-r~ı~. -~ ~=M~ı::~il ta;~k~y~~:~~i~~::~ 
~ı.- lllal6matı Londraya göndermek ı\ 811 t A ~~ porund.a yazılı 2700 lira kıymeti mu-

- uttriyetindeyiml , ı hammineli bir bap mağezanın mülkiyeti 
J.oı~_l'akı.t.. Bu suretle çok zaman kay- ıl tzMiR MEMLEKET HASTANESi j açık arttırma suretiyle ve 844 No lu 
~k! 

1 
DAHİLiYE Mth'EHASSISI Emlak ve Eytam bankası kanunu mu-

llı~un bu sözleri, İngiliz diplomatı- , MUA VENRHArlE : ikinci Beyler cibince bir defaya mahsus olmak Uzere 
"'-· ~ti nefsine ~~ır surette d k d . ~sokak No. 25 arttırması 13/10/941 Pazartesi günü sa-
.... '""' 0 un u · TELEFON 3956.. 11 d .J • -_ at e ıcra .... aıremiz içinde yapılmak 
;::- ~,....._..,..._--.-_y.._......._~ Uzere bir ay müddetle satılığa konuldu. 

Zenci Cazı 

MAK ALLAN 

Bu arttırma neticesinde satış bedeli 
heme olursa olsun en çok arttıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 

Satış peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk de~laliye masra
fı alınır. tpotek sahibi alat'aklılarla di
~er alacaklıların ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayrl menkul üzerindeki hakla
nnı işbu llAn tarihinden itibaren yimi 
~n içinde evrakı mUsbiteleriyle birlik-

Borsa 
ZAHİRE 

222 çuval Arpa beyaz 8 

3) İsteklifor bulur c.'ultlan mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile mil
racaat edecekler ve şubeler!n • 2 inci maddede - bildirilen evrakı ikmal et
tikten son.re .An~da :vllksek ziraat enstitUsU veteriner fakUlteld Aakert 
talebe Am11'~~ne gl>uderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 tine kadar 
dır .. Bu tanhten sonra mUtılCMl kabul edilmez. 

. 4) ~k~la ~yıt ve kabul sahadetname der~lerine ve müracaat mrasma 
tzMtR BF.U::fltVF.cı•NDEN: g~redir. ısteklı a-tedi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edilenlere 

Kocatep~ mahallesi 559ncu sokak kana- müracaat ettikleri MkerJik şubeleriyle tebligat yaptlır. 
llia~oop~~~.p~~~mu~~---~~----------ı ___ 1_"--~~m=7~-~(1:7:ll:)~----
lüi?ünde:ld keşif ve şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Kesif be- Matllaat Unnan ,,.,.,..,,.,,..,.ıtden • 
aeli 628 lira muvakkat teminatı 47 lira ~yodifüsyon hizmetleri için 'o Eylül tarihinde, Anhrac1a --·'---L 
10 kuruştur. Taliplerln teminatı öğleden imtihanla ve qağıda prtl.trla erke!: apikerler alınacaktır. ,.....-. 
evvel tş bankasına yatırardk makbuzla- 1 - En az lise tah.Uini ikmal ve ukerliitni ifa etmlt olmak Tn..L--' 
riyle ihalE- tarihi olan 15/91941 Pazarte- iyi bilmek, diiqiin konutm.Jt ve okumak, ..... ~ .. 
si gilnil saat 16 da encilmene milracaat- 2 - Buğ.z ve gögüs hı.m)Jcla.,..dan biriyle mala! olmamak tabip re-
len. 29, 3, 8, 13 (1893) poriyle aynca telvik edilmek lizımd,r. ' * 3 - Sesi mikrofona 'U)'gun olm.Lk. 

- Gaziler caddesinde kadastro 1604 ~ot: Yabancı dile vakıf bulunanlar ve yükaek m~ktep mezanlan tercla 
ada 46.;>arselde 37.50 metr'! murabbaın- edılir. 
riaki yol fazlasının bir sene mUddl"+le ki- Bu teraiti haiz bulunan taliplerin 9 Eylül 941 alt.apmına kadar memarbı 
rava verilmesi yazı isleri müdilrlil~n- ka_?ununun S ca maddesinde yazılı vaailc ile matbuat umum müd6rJüiGae 
cteki sartnam~l v~hile aç•k arttırmaya muracaat etmeleri rica olunur. 29 3 3S2S (1890) 
1conulmustur. Muha1'1'men bedeli ?!; lira 
nuvakkat temi'lıttı 190 kurustur. TallP- · M EM 11 R A f. 

forin t~minllb öiilrdPn evv~l is bankaın- l lf A C A il[ 
r.a r<'h"'"'k makbuzla,.iyle ihPle tarihi -G.........,, De in ......... DelrcUetlftden : 
olan 5 '91941 Cuma ~U ~aat 16 c1a en- u __ ı - Merkez Ye bıtra gümrüklerinde açık 20 llralık memuriyetler için 
rilmen" mf1,.acaatlan. wıe mezunla~ arumcla mü ... baka imtiharu açalacalcm. 

22. 26. 30 ~ 3403 (1825} . 2 - Muaabalta ımtiharu 1 O /9 /941 ~arwamba aut ı 4 ele latanbul. ı .. * m13 Mersin, Kan. Trabzon. Samaun, Ankarada yap:lacakbr. 
1 - Kahramanlar 1920 nci sokakta. - Açık yerlere tavinler mU.balcadakJ muvaffak.ye aıruına ve kendi 

88 sav.ılı 6A40 M. 2 daki b:ıhcenin birse- bulunduklan yer ile harcirahv veziyeti itibara alınarak yapılır. Müsabıklaruı 
ne mUddetlP kiraya verilmesi, yazı is- aayua bot yerden fazla nldugu taktirde idare bunlan daha 10nra açılacak 
teri miirHi,.]ijbündeki şartnamesi vechi- yerlere tayin ile mukayyet olmıyacaktır . 
le 10 19/941 r11nıamba gUnU saat 16 ya bili~. - Müsabıldardan askerliğini yapmış olanlar diierlerlne tercilı edile
uzatılmıstır. MuhAmme!\ b~e11 100 lira 
muvakkat teminatı 7 lira 50 kuruııtur. ..5 - Me~u?n kanununun 4 üncü maddeainde yazılı tartlan haiz ol 
Tali"llerin teminatı öl!ll"den evvel fş m~n .. ba~aya. ııtırik e!D1ek iatiyenlerin dilekçe ile yukanda yazdı gGmr: 
ban1uı"ma yatırarak makbuzlariyle ta- mudurluklennden birıne müracaat ve tahadetname, nüfus Ye bibnGlıal k.&-
yin e~ll"'" gUn ve saatte encümene mU- iıtlulyle aıhbat raporlanrı. tevdi etmeleri. 1 3 3S70 (1916) 

raı-aatlan. 
2 - Kahramanlar 1920 nci sokakta 

94 savılı 7 dönilm bahçenin bir sene 
müddetle kiraya verilmesi. yazı iııleri 
-n~ ::-ıH~indı>ki şartnamesi vet"hlle 
10/91N1 Çaramba gOııO saat 11 ya 
uzatdm•br. Muhamm~ bedeli tot li
ra muva\kat teminah '1 Ura 50 kuru&
tur. Talh>lerin teminatı ~edf"D eınel tş 
banka•1na yatırarak mak'>udariyle ta
yin edilen giln ve saatte enC'ümene mU-
racaatlan. 3604 (1926) 

* 1 - Mimar Kemalettin caddesinde 
914 sokak 953 ada 29 panel 82 sayılı 
86 50 melft murabbaı yerde ve 9M ncll 
sokak 341 ada 12 panel 12 kapa 2 taj 
sayılı dUkkAnlarm. çıkacak enkazı mü
teahhide ait olmak üzere yıktırılması 
ve molozlanıwı bldınlması ve teevi
yesiyle duvar çelcllmesl fen işleri mll
dUrlüğündeki keşif ve şart.namesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 176 lira 75 kuru§ muvakkat t&
minatı 13 lira 26 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel İş bankasına ya
tıraralı: makbuzlariyle ihale tarihi olan 
17/9/941 Çarşamba gUııU saat 16 da 
e?l"ilmene milracaatlan. 

2 - Altıok mahallesi 411 nci sokak
ta 75 metre boyda kanalizasyon yapb
n lması, fen işleri mUdUrlüğündeki ke
şif ve prtnamesl veçhile açık eksiltme
ye konulmU§tur. Keşif bedeli 495 lira 
65 kuruş muvakkat teminatı 37 lira 20 
kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel t~ bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 17/9/941 Çarşam
ba gilnU saat 16 da encUmene milracaat-
lan. 3, 7, ıı .. 15 3605 (1925) 

Birinci 11Dıf mUtehUSIS Doktor 
DemlP All Kam~ıot;la 

Cilt ve Tenasül hastahklan ve 
ELt;KTRİK TWA VİLKRİ 

Birinci Beyler Sokaitı No. 55 .. İzmit 
1<;Jhamra Sineması arl-.asnda sabah
tan akşama kadar hastalarım kabul] 

il eder .. 
' TELEFON: M79 (469) 

DR. ALI FAİZ USMAN 
DOOUM VE KADIN HASTALIK

LABt MÜTEHASSIS! 
Her J(iln öjtleden sonra Salepçio~lu 

'IOkak. Ahenk matbaası yanında 23 
No.lı muayenehanesinde basta kabul 
eder .. TELEFON : 3990 
EV : G~lyalı İnönü caddesi 1174 

~naaaaaaaaaaaaaaa~~oO~)~ıooDOI 

GAUTRıER VIDAL 
ANllJN YE 41.IZAIUN BOYAUIU 

Ev 1'1er1ne me'wm her m.. bmat içla... 

••••• llA&KA 

PAKBr 
BO'l'ALARI 

u ............. 
Depo•: 

:······································································ ... ·········· .. i Devlet DemiT Yolları,,dan ~ 
.................................................................................... .: 

~. Muhammen bedeli 18000 lira olan 600,000 adet rakamlı galvanize !taret 
çlviai 26/9/941 cuma günü saat 1 S,30 on bq buçukta Haydarpaşada Car bl
nuı ~·hllindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuli ile aatın alınacaktır. Bu 
lııe gırmek iıtiyenlerin 1.350 liralık muvxkkat teminat, kanunun tayin ettiği 
Vl!'aikalarla . tekliflerini v~uhteYi nr~a~nı ayni gün saat 14.30 on dört buçuğa 
k .. dar kornıayon reialilJlne vermelerı lazımdır. Bu ite ait şartnameler komiayon-
dıan pıaraaız olarak dağıtılmaktadır. 28 31 3 6 3434 (1873) 

VDttyet Dafıni Encltmeninden : 
1darei husuıiyenin ihtiyncı olup teebit olunan liste mucibince 1700 lira 

muhammen bedelli 11 kalem evrakı matbua 28 / 8/941 tarihinden itibaren 
t 5 gÜn müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. Gerek tab edilecek evrakı 
?1~tbuanın nümunelerini ve gerebe elcailtme tartnamesini görüp okumak 
ıatıyenleriıı her gün muhasebei hususiye müdüriyetine müracaatlan ve ek
siltmeye giTmek iatiyenlerin de 127 lira 50 kuruşluk banb teminat makbuz
lariyle birlikte ihale ta!ihi c.lan 11 /9 '941 tarihine müteaadif pe~mbe Riinil 
saat 11 de vilayet dc1imi er.cümenin8 müracaatlan. 3598 ( 1929) 

l'IAr MV_.A.KABE K~MISYONVHDAH : 
Odun kömürünün kilosunun perakendr azami aahf fiatı 7,5 kuruı olarak te.

bit edilmiftlr. 
Keyfivet alikad"rlann malOmu olmak üzere ilan olunur. 3602 ( 1931 )" 

FIA r Mfl.WA.1".ABE KOMf$YOJIJJPfDA N : 

DENiZ 
BU AKŞAM 

CAZiNOSUNDA 
Başlıyacaktır 

te memurlyetimize bildirmeleri icap .. _ ... __ ... __. 
eder. Aksi halde hakları tapu sicilince ff'll........-euc.;• al'ftftnlOI'• 

Nohutların nevileTine göre perakende azamt satış fiatlan apiıda dercolun
duiu üzere teablt f'ctilmittir. 

-...ı.n....... erkenden mpje edDmesl rica oJanar .. 
1ıııı.......__ TELEFON : 4eo'I 

malöm olmadıkça paylaşmadan haric UsuJU muhasebeye vakıf Fransızca 
kalırlar 2-10..941 tarihinden itibaren bilen bir muhasebeciye ihtiyaç var-
şartname herkese açıktır. Talip olanla- dır. Taliplerin şimdiye kadar çalış
nn yüzde yedi buçuk teminat akçası tıklan yerlerin adreslerini de bildir
veya millt bir banka itibar mektubu ve mek suretiyle, H. K. Rumuziyle mat-
939-8877 dosya numarasiyle tzmir birin- baamı:ıa yazı ile mUracaatlerL 
cl icra memurluğuna milra<"aatlan 1lln 1 - 3 ( 1918) 

olunur. 39' 3600 (192'1) ~----• ·-----~ 

Nm Fiab 

Anadola ince mal nohudun kilosu 
T rmlzlenmit incesi alınmış ve kalbur
dan geçmlt iri mal nohudun kilosu 
lspanyol nohudunun kilosu 

Keyfiyet allkadarlann ve mGatehllk 
aur. 

ıs kurut 

1 7, S ltul'Uf 
20 kurut 

maIOmu olmak üzere ilin olu-
3603 ( 1932) 
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:,SON HAB·--~-~: '_ -J·• 
. ; ::r."- '-.. : . 

Ankarac:la Ziraat kongre•i toplanıyor 
~kara, 2 (Ye.~i .. Asir_)' -.- Bütün ziraat müdürlerinin iştirakiyle ayın oıı 

b~şınde burada buyuk hır zıraat kongresi toplanacakbr. Kongrede zirai ~ 
zıyetler tetkik olunacaktır. 

-<>--

Amerika azimli 
hattıhareketini 

muhafaza 
edecek İr Dn teklıf edilen sart .. Bu garip yazdar bizim 

... kadar Sovyet dostları· --o--

l arı kabul eitı mızı da müteessir iki $3rt: Rusya yardım 

Moslıova Fin elçi•i memleketimize geldi •• 
~ars~ 2 (~.A) - ~vyetler nezdin- Karsa gelmi§Ier ve istasyonda vali fi 

İranın mukavemet et• ?ekı Finl~~dıya elçısı ve 12 nüfustan Mevki Komutanı naı;nına Kurmay :Bar 
ıbaret elçılık erkanı Pazar günii saat kanı ile bir askeri müfreze tarafın~ 

memesi Müslüman • İn· 12,45 de tr~I.e hududumuza gelmişler, istikbal olunmuş ve hazırlanmış olatl 
giliz tesanüdüne h~dulla harıc.ıye memurlarından Celal biifcde izaz ve ikram edil-nişlerdir. 

-----<>-- etse yeridir-- görmeli, iecavüzden 
Zıyal ve Emniyet müdürü Ziya Süer ta- Bir müddet istirahatten sonra ~· 

delil Sayılıyor.. rafı?dan ~~rşılnnm~ş1ardır. lirler trenle Sankamışa tıareket ey1t"' Japonya ile müzaJıere• Radyo gazetesinden: Anadolu ajanı.ı· 
ıer. Cephede Alman nın haberleri DlC)anında şöyle bir lın- vaz ge~ilmeli •• 

Londra, 2 (A.A) - İngiltere ve Fın elçilık heyetı aynı gün 17,45 de mişlerdir. 
Sovyetler birliği bükümetleri tarafından =-:ı-~~~~~-r-:;-:xx-:-~~~'Z~~==ı::ıı::ıı::ıı::ıc~ı::ıı::ıcacı::ıooO" 

ber '\'ar : Unc~tcd Preste bir makalesi Vaşington, 2 (A.A) - B:rleşik Aıne-
ilerlemesi ağır intişar eden Amerika sabık genci kur- rika ıle Japonya arasında cereyan eden 

Radyo gazetesince günün .siyasi man- may ba kanı Amiral SterlingiJJ Al- müzakerelerin şi.irnuHi hakkında hiç bir 

iran hükümetine bildirilen f811lar hak- 1? &rlSIDı 12 yerıu nden , . U r dU kında buraya gelen malümat Taymis ~ 
muhabirinin Simladan verdiği haberler- J b ı ı y · 

zarası şudur: mantarın Kafkasyaya yalun petrol- şey ifşa edilmemesine ra!;,'lllen Birleşik den ibarettir. Aske?'ler tarahndan me- stan ~ '. . ( en\ Asır) - Kasımpa§hda bir aile faciası o]mu~tur. HaY'' 
selenin nrtık kendi salahiyetleri dı•ma ndında bmsı, karısı Makbuleyi on iki yerinden ağır surette yaralamıştır Se-Dünya efkin umurniyesini aı;.ı,.adar )ere anl'nk denizden hiicum edebi- Amerikanın nziınli hattı hareketini mu

eden en ehemmiy~tli mevzu Ruzvelt ta- Jeccklcrini, bmıa manı olmak ıçın hafaı.a edeceği söyleneb!lir. Bu hattı 
rRfından söylenen nutuktur. Bu nutkun Tiirkiycııin Boğa1Jarı kendi rizasiy1e harekete göre Rusya Nazizm ile müca
ehennniyetini belirten nokta Ruzveltin a"ması icap edeceiYini, aksi takdirde Bo: dele ettiği milddelGe yardım görmeği ve 

" bt'bi geçimsizliktir. · 
~kh~h~~dapp~nbe~~e~ ,~~~~~~~~~~~~~~~~<~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Atlantik mülakatındanberi ilk defa ~ ., 

ne Taymisin verdiği haber Londra ai- F• ) d h 
:v~ti mahfiJJerinde u:::un uzadıya bahis ın er e osnrnt-
mevzuu olmaktadır. Ekseriyetle izhar • · "" 

d ğadara lıiicum cdilcccg"iini \"C sinıdiki alı- Japonyn tecaviiz siyasetine devam ettiği 
oi .. ıak söz aöylemesidir. Birlqik ev- • 
leller cümhur reisinin harp vaziyeti hak- \al eskisi .gibi olmadığından bıında İn- müddetçe, kendisine karşı tatbik edilen 
kında kullanacağı dilin bu mülakatta giliilcrin mtl\'affnk olacaklarını ~·azmış- J lakyidat muhafaza cpilmelid:r. 

eililen kanaate göre bu işin halli askeri J k Ih 
icaplarla siyasi "düşüncelerin telifini is- suz . u ' ve su 
tilzam ettirmektedir. 

verilen kararlardan mülhem olacağı her hr.. j -
bes tarafından takdir edılmi§tir. Ruz- Amerikada bir zaman çok yıiksek bir LilYJ'ZİJ! panayırmda 
veıtin haktı olarak harbe girmiı bir dev- mevki işgal etmiş olan bir zatın bu yol-1 Türk mamulatı 
Jet lideri gibi konu§ması dikkati çek- claki ıniitalfüılarını hayretle karşılama-
miıtir. Ruzvelt Almanyadan bahseder- mak elde değildir. Böyle bir mütalaa beye!lil(ijj •• 
ken düşmanımız tabirini kullanmııtır. J918 yılında daldığı uykudan ancak bu- .. Berlinı 2 (A.A) ......_ LlıY_P1J_g . sergisi 

lngiltere ve Sovyetler handaki hare
kete lran ordusu tarafından gösterilen 
mukavemetin hanın toprak bütünlüğü
ııe ve istiklaline hürmet prensibini hiç 
bir suretle ihlfıl etmiyeceğini bildirmiş
lı-rdir. 

Haı.:ikat ıudur ki: Amerika yavaş ya- gün uyan{Ul ve bugünün maddi hakikat- dun sabah açıldı. 19 devletın ıştirak et-
v. ş harp ilan etmeden muharebenin içi- }erini bilmiycn bir adamın ağ;-.ın<lan çık- ı tiği bu sergide Türk m~~u.latı emsali MOSLO~ - INGiUZ 
ne kaymıııtır. Ruzvelt artık Amerikayı d belki d d E•"ier bu zat arasında umumun takdırını kazanmış- TESANODO 

d k say ı ya ırgamaz ı. b r s ·a . d k l"k Almanya ile harp vaziyetin e sayma - lıakikntlerden bu kadar gafilse kendisi· tır.. ergı e Iran pavyonu a ço a a a Kudüs, 2 (AA) lngilterenin 
tadır. Nutkun ağırlığı iııçi1eri bugünün . d k . . k d' r k' uyandırmıştır. han harekatı müna'lebetiyle sarfettiği 
harp ""rtlarına uymagwa davet etmek nı uyan ırına ıçın ısnca ıye :m ı ı 1-~ l a· J b'" ·· M'" 1"" 1 k 

r- a yan -a tt'f"e n<!'!'zırı ~nyret er utun us uman mem e et-
1 1 d E l'- ' Bogy•azlar mukavelesine göre harp halin- ı . 11~" .u. ~ maksadiyle yapı mış o ması ır. vve ıu B lerde iyi bir intiba hto.sıl etmiştir. Şahin-

,.:~ B. Eden de so"'yledı'g"'ı" nutukta lngı·- de bulunan devletlerin bile ticaret ge- erlınde.. ~ k · 1 "li l · · · .,u.. - ş,•nın ate_ş es emrı ngı z erın samımı-
Jiz işçilerini bilumum istihsalı arttırma- milcri yalnız sıhhi muayeneye, tabi ola- ı Beri in, 2 (A.A) · - İtalyan maliye na- yetini hanlıların da anladıklarına delil 
ğa çağırmıştı. Eden bu sahada snrfedi- rak Boğazlardan ge'<ebilirler .. Eğer bu- zırı, Alman maliye nazırının Romaya addedilmektedir. Bu hadise İngiliz -
J~cek mesainin ehemmiyetini cmalze- gün bu serbest geçitten istifarle cdilemi- j vuku bulnn ziyaretini iade için Berline Müslüman tesanüdünün yeni bir teza-
ıne zaferin anahtarıdır> sözleriyle tebtı- yorsa bu boğnzlarda her h:ıngi bir mcm- gelmiştir. hürii olarak karşılanmaktadır. 
rüz ettirmişti. İngiltere haritiye naz.ın nuiyetin bulunmasından değil, boğazlaı· ı ---- -
istihsal noktasından Almanyanın hala dışında'ki denizlerin emniyetsizliğ!ndcn ı • ı• AJ 78 h ) • • -'1 
demokrat devletlerden ileri bulunduğu- ileri gelmektedir. Sonra bugün.kil günd~ 02'1 iZ ve man a v1- l"IDue· 
nu bildirmiş ve demiştir ki: Karadenizdeki Sovyet donanması ha-1 ~ 

c- Eğer Fransa harbı günlerinde sımlariylc hiç bir mukayese kabul etmı-ı' h~\ ~ akJY~lar• k• d:a ~ 
)k1 bin tank ve iki bin tayyare daha eli- yecek kadar üstün bir durumdadır. u-... -..ıJ •• n 1 ~srar me~er 
mizde olsaydı, Fransayı kurtarmak ka- Sovyetlerin bugünkü ihtiyaçlarının da 1 } f f • ? 
bıl olacaktı.> bir kaç zırhlı veya torpido olduğunu da i k8 i neymış . 

Şimdi İngiltere Rusyayı kurtarmak sanmıyoruz. Amiral şimdiki ahval eski j 
vaziyetindedir. lnı:dlizler Dünkerkten h l d k" "b" 1 d 1 d bahsedi · -· - -
çekil;rken malzemelerini Fransada hı- y:;. er e 

1 gı ı 0 
ma ıgın an 1 Rendelıö hedeflere ile 

J:lktı]ar. Balkanlarda çok malzeme za- J f Gerçekten şimrliki ahval eski harpler- Alman 11apur Jıafi es ne 
yiatı verdiler, şimdi Rusyaya da malze- tl 
rne yetiştirmek vaziyeti karı:ıııındadır- ~~:::s!i~ıis:~t~dtat;ie b~: :~::a~!~~~~ğ~ hücum edildi:.. Alman 
lar. lngiltere ve Amerikanın bu yüzden fı ff 
zor vaziyette kaldıkları tahmin edile- olmadıkça filolar sahillere yakın yerler- a ınına oe nce 
bilir. . de muharebeye girişmekten ihtiraz et- Londra, 2 (A.A) - Dün gece Britan-

IRANDA MOZAKERELER mektedirler. Vaktiyle.. yüksek mevkileı ya bömbardıman tayyarelerinin Ren 
lran müzakereleri müsbct neticeye işgal etmiş olan kimselerin kendi mem- havzasınd;:ıki ht\deflerc hücum ettikleri 

varmıştır. Güvenilir kaynaklardan ma- lekctleriyle dost yaşıyan b:r devletin öğrenilmiştir~ 
tumat alan lngiliz _ Amerikan gazete- canına kasdeden böyle hesaba sığmaz Londra, 2 (A.A) - İngiliz hava ne-
feri ileriye sürülen sartlann lran hükü- yazılar yazarken bunun ne türlü zarar- zareti tebliği: 
metince kabul edi1rfiğini bildiriyorlar. lar doi:<tıracağım kestirmeleri laum ge- İngiliz avcı myyarelcri tarafından 'bir 

t,cızvinde iki ordu birleşmiştir. Bu lirdi.. Eğer bunu yapamıyorlarsa mcsu- taarruz devriye hareketi esnasında 
lngilterenin müttefiki ile temin ettiği liyet mevkiinde bulunaniara bunu da- Fransa sahili açıklarında bir vapur ka
i1k askeri temastır. İngiliz ve Rus asker- nışabilirlcrdi. Amerikanın harbe girme- filesine karşı muvaffakıyetli bir hücum 
lerinin birbirlerini samimiyetle selam- si veya girmemesi Amerikanııı kendi bi- yapılmışur. Bir tayyaremiz üssüne dön
ıadıklarını ve ellerini bıçak gibi boğaz- leeeği bir iştir. Biz bu mesele hakkında memi§tir. 
larınR götürerek A!manları mağlup et- daima objektif mütaH\alar söylemekten Londra, 2 (A.A) - İngiliz hava neza
rnek azmini ifad~ ettiklerini Londra geri durınamışızdır. Fakat Amerikanın rctinin tebliği : İngiliz bombardıman 
radvt.>~u bildiriyor. harbe girmesine aleyhtar olan Amerika- tayyareleri cliiıı gece yeniden Kolonya-

JAPONY ANIN V AZtYETt lılar harbe girildiği takdirde Sterling gi- daki doklara hücuın etmişlerdir. 
Ruzvelt nutkunda Japonyadan hiç bi düşünen adamların iş başına geçece- Taarruz g\?rıi:? mikyasta olmamalda 

bahsetmemiştir. Bu bir ihmal değildir. ğinden korkuyorlarsa hakSlz da değil- beraber iyi netice]Pr elde edilmiştir. Bir 
Atlantik mülakatından sonra Japonya lerdir. tayyaremiz ka?bo.muştur. 
ve Amerika arasında temaslar ba!!lamış-

d d w Star -:ıılı Amerikan gazetesi de neş- ALMAN AKINLARI fır. Japon başvekilinin gön er igi me- MU 
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jla lngiltere ile de müzakereye Firiş- rettiği bir makalede dünyanın sahil kı- Londra, 2 (A.A) - H&.va ve dahili 

ti[!inden şüphe edi1emez. Anlaşılan Ruz- sıınlariyle muvaseleyi temin eden bir sı- emniyet nezaretlerinin tebliği: 
vt:lt müzakereye devam ederken görüş- cak su kapısına Rusyarun ihtiyaç izhar Dün gece düşman hava faaliyeti kü
melerin sakin havasını bozmak isteme- ettiğinden bahsederek Sovyetlerin 1878 çük mikyasta olmakla beraber bilhassa 

mlııtir. 
Bazı Japon gazeteleri ve subayları 

! ngiltere aleyhinde oiddetli lisan kul
lanmaktadırlar. Unutulmamalıdır ki Ja
r.onyada her türlü anlaşmaya aleyhtar 
olr.n bir zümre vardır. Müzakerelerin 
müsbct netice vermiyeceği bilinemez. 

CEPHEDEKi VAZIYET 
Alman - Sovyet harbine gelince: 

Tebliğlerde kara harekitma dair hemen 
hemen tafsilat yoktur. Buna rağmen 
bütün cephe boyunca muharebelerin 
devam ettiği muhakkatır. Yalnız AJ
m11nlann ileri harel<itta eskisine naza
ran bir ağırlqma o,duiu barizdir. Cep
hedeki deği~ikliklerP. dair her iki tara
fın tebli~lerinde bir ifU'Cl yoktur. Al
man - Sovyei cephesinde durgunlu
~ ayni ~kilde dP.vam edeceğini dü
fünmek doğru değildir. 

---- ---
Is\ ec'in hiç bir 
devlete husu

meti yok 

lSVEÇ FlNl:ftNOlYAYA YAR· 
DiM ARZUSUNU DA BESLiYOR 

de zaferlerinin semeresinden Berlin kon- !ngilterenin şimali şarkisinde bir mın.: 
gresiyle mahrum edildiklerini, l stanbu- takaya tevcih cıdilmiştir. Burada bir 
lu almağa matuf Rus te~ebbüsünün 1919 mikdar hasar ve insanca zayiat olmuş
Versay konferansında da durduruldu- tur. Diğer mıntakalarda hasar ve insan
w dk k 1 • .. 1 1 ca zayiat hafiftir. Geceleyin iki düşman 
gunu yaz ı tan sonra ma a esme şoy c •- . •-h . d"l . t' 
d • . ı"st b ) d" f ı ... yyaresı ...., rıp e ı mı.ş ır. 

evam ~tm~tır : • .. an u . ı~e maru 1 ALMAN RESMi TEBL1G1 
olan şehır hır asır (mce daımı olarak . • 
be 1 ·ı )) f ·ı d" b ·· b"f' Berlın , 2 (A.A) - Alınan rcsını teb-

sd·ne ~ı c r:.e1ş ı~ı ~e.y ~ ı·r 1dıgu1. nb. u un Jiği: 
me enıyet u cmı ıçın ıs ı a e ı ır şey B"" "k B ·ıa k ·· del d 

• ----- ) h b "h t · t uyu rı nyaya arşı muca e c olurdu. uısan ar ar c nı ayc verıp e Alın h k ti . d'" T 
sekiz maddeyi ger~ekl~tirmek için top- • anh ~va. u~ved en. . un ge~e ay-

la ki kit b ı h t•::. T'" k mıs ne rı Uzerın e hır ıaşe limanını 
naca an va u mese e a .... ur - bo b 1 D" y b 

l • · f d 1 ) k k"Jd .. k m a amıştır. ıger azı Savaş tayyare 
er ıçın ay a ı o afa şe ı c muna a- t kk'" 11 • Mitl dd h d 1 d"J bT eşe u erı an a ava mey an a-
şa e 1 c ı ır.• nna hücum etmislerdir 
Türkle~n. yıllardan beri medeniyet ı Eylul gecesi az ~ikdarda düşman 

~emokrasısıne. hayran ?l:iuklar~. A11!e- tayyaresi şimali garbi ve garbi Alman
riltada çıkan hır gazctc:ıın bu ~utalaası ya üzerine nkın yapmıştır Bir düşman 
k~~smda ayr.ıca hayrete ~uş~~mek bombardıman tayyaresi hava dfıli top
elımızden gelmı~or. Bunda bır suıkast muz tarafından di.işürülmüstür. 
vardır dense belki haksız olmaz. Fakat ~ 
Amerikanın kendi öz davasını da çürü- -------

Yeni Sırp dev
leti teşekkül 

etmi~··· 

ten böyle bir mütalaaya süikast·demek
lcnsc cehalet hakikatı bilmemezlik de
mek daha doğru olaeaktır. Harliın dı
şında ve uzağında bulunan Amerikanın 
bir gazetesi elinde bir kundakla harb1 
başka memlckoılerc yaym:;fia uğraşması 
kimbilir nedendir. Acaba bu gazetenin 
bu 7.ararlı yazılardan umd•ıi{u fayda ne
dir. Bu kundakçı yazı Ti.irkler1e Sov-
vetlerin Türklerle dostluk münasebet- Slff P DEVLETi MI Ll( BAY• 
!erini de bozmnğa çalışmakia acaba han- _ _ 
gi. ~enfaatlere hizmet ... ediyor. Tahrik RfıGINI DA ÇEKMECE MEZUN! 
edıcı yazı her halde hızım kadar Sov-

---o----- yet dost1arm"!ızı da miiteessir edeccktir. ı Belgrad 2 (A.A}---n. N. B Bildi-
Stokholm, 2 (A.A) _ İsver başvekili Bundan cmın hlılunuyoruz her halde . ' · 

"' A 'k "11 t" A 'k D k · · nyor: Hansen bir nutkunda demiştir ki : m~rı an mı c 1 nıerı a emo rasısı B k"l G l N d' s h"k'" 
de bu türlü yersiz mütalaaları iyi kar!:ı- 1?ş:Ve bı enern . _e ıkç ırpl u Bu-

•- l"ınlandiuaya yardım hususunda me ının eyannamesını o umuş ur u 
J lamıyacak onlar da prensiplerine dava- b d d' h l b" . . mevcut noktni mı1.ar ihtilaflarına rağ- 1 hh'" 1 . f'k' 1 . t k cyannamc e er. a ır mesaı progra-

men iwcı:. siyasetine snrsılınaz bir su- arımı. tea ut crınc ~ıt ı ır er;:a. e rtr mıııın tatbik edileceği, ordunun ıslah 
rc>ltc sadıktır. Bu siyaset isck1filimizi tekrar :ynyılınasındakı zararı ta ır ec e-ı usuliiniin knbul edileceği hildirilınektc-

ccklcrdır d" n k'l b b · k d k mildaf. :ı Ptmeklc beraber biiyiik devlet- ır. aşve ı u eyannameyı o u u -
Jerin criri<:•iJ.:1<.'ri harbin clışında kalmak- - - - tan sonra Sırp devletinin milli bayrağı-
1adır F1 ntırı~r p~i? l"m,p""'~°'f"_., nı çckmeğc mezun kılındıüını da ilave 

T d 1 J • • ..~-~ .... -ı~ _.e Ptmi~tir ıc::ırc•t ıı ıırı ,ı ı.ın arı soy emışhr : -ı. '}flı.:."" "" nH --- --• Biı Alman tümeninin transit su- L• ·~ 
rı tı~ le İ \(.>Ç topraklarından Finland"l'a- f!_~ ''B" f;;;~· 7!!!~ ' ·a~ııyo~.. Lavaı !y!!e,i. or •• 
l'a ritmc<inC' rrli aade edilmic; ise de bu Sof.}:ı, 2 (A.A) - Bulgar ajansı bil- Paris, 2 (A.A) - Diin akşamki teb-
ancak Finl:ındı.} aya yardım ic:;in yapıl- dirivor : Bulgor parlfımentosu 3 eylül- !iğe göre B. Lavalin vaziyeti meınrruni
mıştır. İ!i\eÇ ne mihvere ve ne de garp I de fevl.a-l<lde bir ictimaa davet edilıniş-ıyet ve~!cidir. B. Marsc>l nekahet devre-
cievlc>tlerınc> huı:umet J?Österınemı~ir.• tir.. sine ~irmiştir. 

Japon vapurunun Ar· 
jantine götürdüğü ba· 

uuııar Alman propa§an
ıra e11raldyle dola imiş .. 

Buenos Ayres, 2 (AA.) - Nana 
!\1aıu Japon vapur\.i ile Buenos Ayres
teki Alman büyük elçisine gelen 78 
~avulun araştıralm:ısı neticesinde bun
ların içinde Nazi propagahda malze
mesi olduğu görülmüştür. Bunlar Al
manca beyannameler, Nazi ileri gelen
lerinin fotoğraflan ve matbu bazı ev
rı:ktnn mürekkeptir. 

San Joze, 2 (A.A) - Kostarika 
cümhuriyeti Almanya tarafından iş
~al edilen arazideki konsolosluklarını 
kapatmağı red etmiştir. Kostarika hükü
meti, Alman notasına verdiği cevapta 
mevzuu bahis memleketlerin askeri ha
rekat sahasında mağ]up olduklarını ka
bul etmemekte ve bu memleketlerin 
kısmen veya tamamen istilasiyle bey
nelmilel hukuki vaziyetlerinin kaybol
madığnı beyan etır.ektedir. ___ ,.,,,,.,. __ _ 
ffarbın ii~üncü 
yılı mlinasebe
tiy le yeni ·Al

man sözleri 
--- --

Berlin, 2 (A.A) - Harbin ikinci yıl-
dönUmü münasebetiyle D. N. B. Ajansı 
askeri kaynaklardan aşağıdaki maluma
tı almıştır: 

cPolonyanın pek kısa bir zamanda 
y1kılması ııarld Avrupada vaziyeti değiıı
titmiş ve Sovyetler bu vaziyetten mer
hametsizce istifade ederek Polonyamn 
bfr kısmını, Baltık devletlerini, Basarab
yayı esaretleri &ltma almıııladır. Sovyet
!er Baltık denizine doğru hamlelerinde 
Ffolandiyaya da hücum ederek Vii Pu
riden ve Karelinin mühim mıntakaların
dnn milhrum bırakrnı§lardır. Finlandiya 
iki gün evvel Vipuriyi geri alml§tır. 

Kom§u küçük devletlerin zaranna 
Sovyetlerin kendi mevkilerini tahkim 
ettikleri aşikardı. Bu günkü prlt 
vaziyetini iyi anlamak için bunu göz
önünde tutmak lAz1md1r. Sovyetler Bir
liğinin ilhak ettiği Baltık devletleri kur
tarılmıştır. Bundan başka Sovyetler Al
man ve müttefik kıtalara karsı kendi 
mevcudiyetlerini müdafaa için - ümitsiz 
blr miicadcfo yapmaktadırlar. Finlandi
ya körfezinde L!!ningrad etrafında elle
rinde kalıı.n arazi parçası Finlandiya ve 
Almanlar tarafmdan cok daraltılmıştır. 

KARADFNf7.DE 1HRAÇ 
TJ<~EBBüS"O 
Ukraynada kaybcttiklCl'i endüstri 

mıntakalnrını tekrar ele geçirn1ek için 
mukabil hlicumlnrla hoş yere uğraşı
yorlar. Karndenizc.le Dinyeperin garn 
snhilindr moniturlarının himayesi al
tında asker ihracına teşebbiis etmişler
se de, tf'ı:rlıhü!:lcri akim knlmıstır. Al
manya snrkt::ı kcndic;ini tehdit ,..<len bü
tiin kuvvctlf'ri ezmistir. Bu kuvvetler 
nrasındn Bolc;ı>viklc>rin de bulundu/hı 
sövlenc>bilir. Sovvetlerin ümitsiz muka
vemetleri olsa olsa vıkılm::ılarını ~ecik
tircbi1ir. Sovve1l<'r fncıiltere ve Ameri
kanın v:ırclı~ını bekliyorlarsa iki sen" 
evvel Polonvanın da bu yPrdım• h • y~
rc bc-kledij!ini unutmasınlar :ı 

arzusu var 
diyor la~ 

- ---
Moskova, 2 (A.A) - Stokholmdan 

Tas ajansına gelen bir telgrafa göre, 
Stokholmu ziyaret eden nüfuzlu Fin 
şahsiyetleri, Finlandiyanın son on hafta 
içinde 1939 harbinin bütün devamı 
müddetince çekilenden büyük bir ıstıra
ba maruz kaldığını söylemişlerdir. Şi
mal mıntakasında Almanlar muharebe
nin bütün yükünü Fin ordusunun omuz
larına yüklemişler ve silahlandırma ba
kunından Finlere az yardım etmişlerdir. 
Alınan hava kuvvetleri Finlandiyada 

cereyan eden kara harekatına az müza
heret etmekle, bu da Finlerin ne için 
büyük zayiata uğradıklarını izah eyle
mektedir. 

Bu yüzden Fin askerleri müttefikleri 
bulunan Almanlara karşı derin bir hoş
nutsuzluk hissetmektedirler. Bundan 
başka Almanlar Finlandiyada yiyecek 
maddelerinin hepsini topladıklarından 
ahali açtır. 

Londra, 2 (A.A) - Müstakil Fransız 
ajansı bild!riyor : Finlerin münferit 
sulh müznkereleri yapacakları hakkın
daki haberi tekzip eden tebliğleri üzeri
ne şu üç nokm tebarüz ettirilmektedir : 

1 - Finler bu harbe bir müdafaa 
harbi olarak girdiklerini söylemişlerdir. 

2 - Sovyetler birliğiyle Finlandiya 
arasında sulha tavassut etmesi için her 
hangi bir devlete müracaat ettiklerini 
tekzip etmişlerdir. 

3 - Fakat Finlandiyadaki sulh arzu
su ya1an1arunamıştır. 

Nefsipi müdafaa için mücadele eden 
Fin1andiyanın eski Fin - Sovyet hudu
duna vardıktan sonra harbe devamı ha
linde muhariplik vaziyetinin mahiyeti 
ne olacağı tasrih ed11memiştir.. Finlan
diya- Almanya yanında devam etmekte 
ısrar ederse ne emniyeti ve ne de hürri
yetini müdafaa edemiyecektir. Zira Fin
ler bilirler ki dünyanın sempatisi ancak: 
Fin hudutlarına kadar kendilerine refa
kat edecektir. 

Edenin nutkundan 
Berlinın anladıkları 
Berlin, 2 (AA) - D. N. B. ajansı bil

diriyor : Doyçe Diplomatişe Und Ko
respondans yazıyor : 

Edenin beyanatı İngilterenin bu harp 
hakkındaki telakkisini aydınlatacak ka· 
dar manidardır .. İngiliz - Sovyet arka
daşlığı o kadar kökleşmiştir ki Eden İn
giliz işçilerine müracaat ederek Sovyet
lerin harp malzemesi ihtiyaçlarını te
min etmelerini kendilerinden istemiştir •. 

İngiliz hariciye nazırı İrandaki hare
kattan da bahsetmiştir. İranda bulunan 
bir kaç yüz Almanın bu memleket için 
bir tehdit teşkil ettiği hakkındaki gü
lünç iddiadan vaz geçilmemiştir. İran 
şehirlerinin bombardımanından sonra 
İngilizler ve Sovyet1erce yapılan hare
katın sebeplerini anlamış bulunuyoruz. 
Eden bu harekattan dinleyicilerinin se
vinmelerini isterken onların pek fazla 
safdillik göstermelerini talep etmiş olsa 
gerektir .. 

Londra ve Moskova İranın istiklal ve 
arazi bütünlüğüne riayet edileceğini te
min ediyorlar. Son hadiselere göre bu 
teminatın tutulacağı çok şüphelidir. 

---- ---
K. Hulün Beyanatı .. 

Vaşington, 2 (A.A) - Birleş!k Ame
rika hariciye nazırı Kordel Hull bugün 
gazeteciler toplantısında şu beyanatta 
bulunmuştur : Birleşik Amerika ile Ja
ponya arasındaki münasebetler hakkın
an söylenecek yeni bir şey yoktur. İki 
hükümet arasında cereyan eden konuş
malar müşterek menfaat meselesini ala
kadar eden bir fikir teatisinden ibaret
tir. 

Vaşington, 2 (AA) - Bugün gazete
ciler toplantısında Birleşik Amerika ha
riciye nazırı Hul Sibiryaya yapılan 
Amerikan petrol scvkfyatı hususunda 
Japonyanın Anıerika hükümeti nezdin
de teşebbüslerde bulunduğu hakkında
ki Tokyodan gelen haberler alftkadaı·lar 
mütalfiıı serdetmckten içtinap eylemiş
tir. Hul Rus - Fin mubascmatına niha
yet vermek üzere yapılacak bir teşeb
büste Londradaki Amerika büyük elçi
si Vnynantın mütavassıt rolünü oynıya
cağını haber alınış olduğunu tclr.zip ey
lemiştir. 

Maki~eye 
Verilirken 

Rusgaga uapılan gardı~ 
hakkında Japonların fikri 

Tokyo, 2 (A.A) - Vfudivostoka goıı· 
derilen Amerikan harp malzemesi ~
kında ilk yapılan Japon itirailarma '!/t' 
rilen cevaplar memmıniyet verici teli!<' 
ki edilmediğinden Japonya bu hususi' 
Moskova ve Vaşington nezdinde yeni te
şebbüslerde bulunmuştur. Bu haber btl. 
gün Japon sözcüsü Kishi tarafında» .,.e
rilıniştir. Sözcü demiştir ki : Rus cevab'J• 
nı resmi bir cevap ·olarak telakki et· 
mek istemiyoruz. Bunu daha Ziyade Jıı• 
ponya için memnuniyet verici oJnııY3~ 
bazı şahsi mütalaalar şeklinde ka~ı.ı. 
ediyoruz. Buna binaen yelli tl?§cbbUS 
lerde bulunduk. Ayni zamanda bu Jlle" 
sele üzerinde Vaşington hükünıe~ 
nazarı dikkatini celbe devam ediyo~ 
Sözcü şunları ilave etmiştir : Amer~· 
nın cevabı da meselenin yeniden tetlO' 
kine mahal bırakan bazı noktai naz.at' 
ların ifadesi olarak telakki edilmiştit .. 
Zira yazılış şekli Moskovanınkine ~ 
ran hafif bir değişiklik göstermekle bt' 
raber bu cevap ta Japonyayı tamaJlleıı 
tatmin edecek mahiyette değildir. Ja~ 
Amerikan müzakereleri hakkllıda söıoi' 
şöyle demiştir : Şimdiki safhru."ında b~; 
dan ne kadar az bahsedersek o kadar ı} 
olur. 

FiNLER SOVYEİLERIN SUl~ 
TEKLiFiNi TEKZiP 

EDiYORLAR 
Helsinki 2 (A.A) - Finlandiya tat" 

fından Sovyetlere sU1h teklifleri ?'~ 
dığına dair dolaşan şayiaların Fi~. 
ya resmi mahfilletince tekz.ibini tefsi' 
eden siyas1 mahfiller Finlandiya ce~ 
sinde va:'iyeti bilenler için böyle bir te_!: 
zihin lüzumsuz olduğunu mütalAa ~ 
yorlar. Filhakika Ladoga gölünün şirı>I' 
li şarkisinde ve Kareli cephesinde 7 so; 
yet tümeninin ve Sallada 2 Sovyet 
meninin imhasından sonra yalnız Kare' 
linin merkezinde ve Murmansk 1!1~! 
kasında talimli Sovyet kıtalan kaun
tadır. Cephe mıntakasından gelen b"' 
herler Vipurinin zaptını müteakip fi"" 
!erin Kareli be.rzahinın merkezinde~~ 
cenubunda büyük bir taarruza geç--_ 
lerini göstermektedir. Merkezde ~ 
Summayi işgal etmişlerdir. Ruslar ~ -" 
senesinde buradaki Fin hatlarına _iki_~ 
süren bir hücwn yapnuşlardı. ~ 
cenubwıda Finlandiyalılar Fin köı1C"": 
sahiline yaklaşnuş görünüyorlar. Bu b',, 
rekat Leningradın cenubunda harp ~ p 
Almanlar için büyük bir eheınınıY~ 
haizdir. Almanlar da son demirY"'r 
hattı olan Volodga hattın:ı ve şehrin ~ 
kındaki nehir münakale yollarmı 1' d' 
miş bulunuyorlar. Finlandiya hare~cı" 
nin ehenuniyeti esasen Hitlerin ve • 
Bravçiçin mareşal Mannerhayma ~ 
tikleri telgraflardan da anlaşılmakta 

- -----~ 

RUZVELTDI JRJTKll 
Almanya ve Japony•" 

daki akisleri.. 
Berlin, 2 (A.A) - Yan resıni ~ 

menbadan bildiriliyor : Salahiyetli tfJ' 
man mahfillerinin kanaatine göre il 
veltin Hyde parkta söylediği nutukta ~ 
rici siyaset bakımından yeni _ ~ !,'; 
yoktur. Ancak dahili siyaset ~ 
dan nutuk kayde değer yeni bir ib /J' 
lin mevcudiyetini hissettirmektedir· cd' 
man hariciye nezaretinden tebarUz. e ~ 
rildiğine göre reisicümhur RuzveltiJl .,
yasetinin yükünden kurtulmağa "~ 
yi.ikü işçilere tahmil ettirmeğc ça 1" 
nşikardır. Bundan başka reisic~ efl' 
Bolşevizmin müşevviki olmak teh~. 
ni tamamen idrak etmiş gibi görün·~,
Ayni mahfillerin kanaatine gôre . ;JI 
veltin siyaseti Kcrenskinin siyaseti~ 
kahili kıyastır. Filhak!ka Kerenski ıJJ" 
şcvizmi himaye etmek suretiyle b tdf: 
emperyalist planlarını tahakkuk e tP 
mek için istilaıne çalışmakla berB #.: 
bizzat Bolşevizmin yürüdüğü yola.it'!. 
ınek tehl!kcsine maruz olduğunu 1 ·~ 
etmişti. Bu !'ıhenksizlik Ruzveltin ~ 
parktaki söylediği nutukta da keti 
göstermektedir. ıJıfıJ' 

Tokyo, 2 (AA) _ Salahiyetli nı~ 
ler Ruzveltin nutkunu ÇörçiHn P.. t$ı>' 
ka Birleşik devletlerini harbe hud~ 
bir surette iştirak cttirmeğe nllıv ,r 
olduğunun bir işareti olarak tefsir 
mekfodir 


