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Türkiye 
l<i111seden ihtar 
kabul eden bir 
nıemleket 

de~ildir 

~hi:v~ine ait 
·-.uııar üzerinde en 
~ÇüJı bir müdahaleye 
ıvıle ıniisamaha 
ltisteremez ••• 

ŞEVKET BİLGİN 

liJt~~p k.nsırgnsmın ciluınşiimul bir fc. 
~ halınde dünyanın biiyiik kısnunı 
~ışı pd ka\ urduğu bir smıdn, biz harbin 

ç rı a bulunuyonız. 
"tŞ 0~.trın beri fcliiketin içine yuvarlan
~ ır. çok milletleri imrendiren bu 
tib• a~ıyctinıiz, daima tekrar ettiğimiz 
)y.pı,k.bır tali veya tcsadiifiin eseri olma
~ bUt"t.~ıluşumuzu elde ettiğ~z gü~
!'ttı .ugtınc kadar, dahiyane bır bası
bir e. •dat'c edilen şuurlu ve kuvvetli 

'l'~'Ya etin neticesidir. tcte:r:un ezeli ''e ebedi beşiğini teşkil 
,.~ u güzel toprnklnrda yeni bir alem 
~rıı·Uştur. Bmıunla beraber bu yenı 
'ıığ 1 hala tanımnnıış, insanlar bulun
lt)~.rıu zaman zaman hayretle görmck-

~ usı~a ~ t:ı,~ı are h:· cum 
IPrrı epeuce şiddetli 

D inveper nelı
rinde us va§ı

ta arı tahrip 
olunmı ş ~e •hnstn ndamn tesmiye edilen 

~ İnıparatorluğwıun ülümünii 
~enJerin icad ettikleri bir şark me-

~~zlcri do)mak bilmeyen Em- Alman tayyareleri Mur• 
'Wc ~·~in hudutsuz ihtirasla? i~in manskın cenubun aki 
~l'et "' ulke sayılır, istismarcı hır zili- böl d F. tayyarele-
lt eri~~-~rkm bütün hayatına müdaha- ııe e, ın 
........ ~. Hele hürriyet ve istiklal mcf- ri Karelide ıaaliyet 
~dan şark milletlerinin de isti- ı=österdiler.. . 
' Ye haklan olduj:;'ll hiç diişüniilmez- Berlin, 3 (A.A) _ D. N. B. ajansı-

il" nın öğrendiğine göre Alman savaş tny-
~ta !1Yiik milletimiz, istiklal sa\·aşında yareleri Mormatskın ccnubundaki böl
lııi§:~renç, sinsi zihniyetle nıiicadcle et- gede faaliyette bulunmuşlar ve tayynre 
~~ Yıldönümünü, bir kaç gün evvel meydanlariyle diğer askeri tesisata kar
.. ~ tezahüratla kutladığımız 30 şı yaptıkları mukerrcr hücumlardan mü
le ~tos zaferi düşmanlan yere sermek- kcmmel neticeler almışlardır. 
~İti lnıanuş, ebedi şefin muhteşem üi- Amakurti' nin şarkında Sovyet kuv
te/1e. ~an şumul bir inhidam vücude vetlerine karşı bomba hücumu yapılmış 
ilt l!'nıiştır. Biz bu zaferden sonra, şark ve alçaktan uçmak suretiyle bu kıtalara 
ıw._C~ arasındaki bütün ayrıhkları kö- tayyarelcrdeki diğer silahlarla ateş açıl
~en kazıdık.. Mukadderatına ta- mıştır. Yapılan müşadehelerden tahri
~ sahip azametli bir Türkiyenin bat vuku bulduRU anlaşılmaktadır. 
lb;.,_~ nıevcudiyetini bütün cihana ta- DiNYEPERDE 
~ Türkiye, §İmdi hürriyetin vatanı Berlin, 3 (A.A) - Alman Ştukaları 
1ı...=:uttur. Medeni insanın en mukaddes dün Dinyeper üzerindeki nehir nakliye 

~~~ teşkil eden bütün hürriyet- '>'~::::::·.<S::>O-<::>N<::U:><:::3>"f;::::)..<N::::::C..<:0::::ı.<::S>A.;:l>'lt;::::F>"'E::::::D.<E::>, ""-
~ dunyanın hiç bir yerinde Tiirkiye- 8 lJ 
ııot.:11a şercm bir mevkide bulun.mu- atan ~us gemileri 

• ---- --- = ----- ----- --· ı 

l.~~~-:~~~~~~--~~-~~-. 
1 ~ ilyon ton 
Rumenpet
rolu vakıldı .. 
22 Rus tayyaresine 
mukabil 75 Alman 
tay yare si düşürldü 

-<>-
TaHill tahliye edildi·Blr 
aslıeri muharrir Rusla

rın umumi taarruza 
hazırlandığı fihrinde 

Moskova, 3 (A.A) - Pravda gazetesi 
yauyor: Sovyet tayyarelerinin Rumen 
~l kuyularına ve tnsfiyehanelerine 
karş{ yaptıkları hava akınlarında bir 
milyon tondan fazla petrol yakılmıştır. 

Romnnyada bütiin hastahaneler yara
lılarla doludur. Yalnız Bükreşte yet.mi§ 
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Harbin yıldönümü münasebetiyle 
fikrini !tÖyle1JC11lerdrn B. Atle 

bir törenden Ç1karken 

Harbın yıl dönümü 

lnönü seyahatlerine de-· ı·-Aı~a~J;;~ ~Ör~l 
vam buyuruyorlar Qd~s~---~Ü~ 

Dü• aabeh ,e]irimizden ayrdan Milli Şefimizin lzmirdeki 
.. tetkiklerinden iki intiba 

İzmir, 3 (A.A) - Reiaicümhın,ebnek üzere bu aabalı (dün aabah) 
lmıet İnönü seyahatlerine devam lzmirden ayn)ml§lardtr. 
~"'/'..'Yl~'- '..< .,,;-..~~~~-..,...;...~ ........ ~ 

s. Ruzveltin "HHl~rizmi ıra ~ltl3r müt reke tek-
uıkacıöız,, sözü lifine ceıap ıerdiler 

Ruslar Ameri
kadan bombar
dıman tayya
resi alıJ-orl~r 

Şahinşah Haz
retleriain lsf a-

11 ana ır;ittiti 
haberi asılsız 

1 daf aası su
lsuz bırakıldı 

Jl ml!n gölünün fi mali 
garbisinde Ruslar 
muhasara edildi 

Dinyeper boyunca bir 
çolı yerlerde Sovyetler 
tart 11e bir çoJı sevlıül·' 
ce:vı nolıtaıar alındı.. 
Berlin, 3 (A.A) - Alınan tebliği: Bü-

tün şark cephesi boyunca tam muvaffa
kıyetle inkişaf eden harekat oluyor. 

Rumen hava kuvvetleri cenuptaki ha
rekatta mühim bir rol oynamışlardır. 
Şimdiye kadar 432 Sovyet tayyaresi dü
şürmüşlerdir. Rumen hnva kuvvetleri 
kara kuvvetlerinin harekatına takdire 
değer yardımlar yapmışlardır. 

LENlNGRAD, DlNYEPER VE 
ODE.SADAK1 MUHAREBELER 
Stokholm, 3 (A.A) - Almnn pişdar-

:.' ' U " tNf'I SAHİFEDE -

'-tav • CümhW"iyetimizin bu parlak 
llt daff?kıycti haric:i münasebetlerimiz
~ a~ kendiui göstermiştir. • Yurtda 
~ •.cihanda sulh) politikası yeni Tür
-._:ttıin apaydın çehresini canlnndır-

Alman mavnle- Bir lnıriliz nazırı Uçler konferansı Va· iranda İnglllz. Rus 
· ~ lingtonda delil, Mosko· kıtalarının birleşmesin· 

adır 

~rkiy~, iıstikliline \'e toprak bütün
~tıf Qe tecavüz edilmedikçe, hayati 
~: .. llatlerini tehdit eden tehlikelerle 
i;'ılaşnıadıkça harbin dışında kalaca
...; claiına tekrar etmiştir. ittifaklan
~ "~.dostluklarımız hep bu ana pren
«-.: Core tanzim c(tilmiştir. Bugüne ka
~cihanda sulh• siyasetimizden inhi
tllig icap ettirecek bir vaziyet tehad-

'*'~tnıemiştir. 
le~~afih ordumuz en kötü ihtimal 
't,t karşıJamağa hazırdır. Milli şefin 
-.,.

1 
'ti.ya mesajı kahraman ordumuzur: 

~ llllsız kudretine olan güvenimizi ifa-
e~ştir. 

~te bu sırada, iki çatlak ses duyul
~..__ .\ınerikanın deniz kuvvetleri eski 
~·ııay başkanı ile bir Amerikan ga-
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lerine ~arparak mücadeleye vada toplanacak.. deki eheınmiiranyet.. 1 . 
Nevyork, 3 (A.A) - Büyük rütbede Tahran, 3 (A.~) - gazete en 

b• t •t h • • beş Rus .memuru :Kalifornlyaya gelmiş- Tahranın bva hucumlanna maruz kal
ır OrpJ 0 t•~U ~- şımdı baQI(• lerd:r. Bunlar büyijk bombardıman tay- dığı, yüzlerce kişinin öldüğü, ~a~~m 

~ yareleri satın almak için müzakereler Tahranı terkederek isfahana gıttiği hak-• b• de batmış d • yapacaklardır kındaki haberleri tekzip ef.mitlerdir. Almanlann varamadıklan hedefleri 
rl J VOrUZ ( vor 47 kişilik bir Sovyet askeri heyetinin . Jurn~l iran neşrettiği bir makalede Mosk01'ad4 bir g~çit "esmi 

• Noma muvasaletleri mUnasebetiyle de dıyor ki : 

şu iki ihtimal ileriye sürUlüyor: - Şahinş8h Tahnmdadır ve her za- Vladlıı·ıtoktan Rus11aga 
Bu heyet azasının büyük kısmı tayya- ~ olduiu. gibi ...enıleMtin menfaatle- !I 

reciler olduğuna göre ya bunlar Aıncri- nnı konımaktacbr. lı • t Bir Rus mayn dökücü :tngllizler harbin tam 
gemisi .Jumlnda a~a- zaferleriyle neticelene-
rında mayne ~rpıp ceğlnden kat'iyen ltadıın aıı~acak büyük .. ~mbardım~ - soNu z tNct Rı\ntF'EDE • gapılan S81ıl~la 

tayyarelermi Rusyaya ıtötureceklerdır. :.; 
Yahut ta tekiıik meseleleri görüşmek 
için gönderilmiş eksperlerdir. 

mahvolma$- emin.. 
Berlin, 3 (A.A) - Askeri bir menba- Londra, 3 (A.A) - lngiliz orduları 

SON DAKİKA dan öğrenildiğine göre Alman maynle- genel kurmay başkanı general Sir Con 
rine çarparak batan So~et gemil~ri Dili aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
arasında Straşna adında hır de torpıto c- Harbın üçüncü yılına girdiğimiz 
muhribi bulunmaktadır. Straşna 18 bu sırada maziye iftihar ve istikbale em· 

B. RUZVEt.TiN 81'..'YANATI 
Vaşington, 3 (A.A) - Cümhurreisi 

B. Ruzvelt son beyanatındaki : •Bitle- • • • • • • • • • • • • 

. ~0'.11111 2 İNCİ SAHİFEDE - niyetle bakabiliriz. Hezimet üzüntüleri
ni geçirdik. Kuvvet ve müessirliği ar· 

riznıi yıkmak için her şeyi yapacağız..• 
- SONU Z İNCİ SAHiFEDE -

tan ordularımızın istikbalde bize neler A 1 F 
bahsedeceği biJinemez. Ordularınuzın ~ m&D\78 - ran
her halde bertaraf edilm<,si icap eden 

Çörçil Amerikanın 
Japon yaya harp ilan 

etmesini istemif 

Londra ve Mos-
vanın ce'1ahı .Ja
ponları tatmin 

• 
etmemış 

vaziyetler karşısında vazifelerini layı- Jh ?' 
kiyle başaracaklarından eminim.> sa S!! u mu~ 'Nevyork, 3--(-A"""';.""'·;--·:;lr gruo.etenin ----0-

8. GRiN VOODUN SöZLERt haber verdiğine göre Atlantik konfe- Bir Japon gazetesi 
Londra, 3 (A.A) - Harbın yıldönü- · d Çö ... .n J h t 

S Ül~•·atta B Bitler ransı esnasın a . rı.u aponyaya a A-erJ .. a..ıa hücum rnü münasebetiyle salahiyettar şahıslar 0ft m Cl!-" • H• H 3 çizilmesini ve şayet bunu tecavüz 
mühim beyanatta bulunmu~lardır. Harp Jtalyadan neler istemiş cder5e Amerikanın Japonyaya harp ilan ediyor-
kabinesi azasından Mister Grin Vood 3 (AA) J ''"':'L'L--

M d 'd 3 (A A) B" ]' de bildi etmesini B. Ruzveltten istcmış' tir. Tokyo, · - apon a.::ıuııuouat •ıınları söylcmi .. tir: a n • • · - .. r: ın n - b ' " ri]' ıı · · t' .. ·· ·· F .. ..ı Nezareti namına beyanatta ulunmağa 
c- Tam ve kuvvetli bir cephe ha- :yor: arıcıyc nczare ı sozcusu ran- FİNLER I~Ei"iıNGRAD YOLUNU me:ı:un bir şahsiyet Vladivostok yolu 

Jinde harbın üçüncü senesine girmi" bu- sa ile yapılması muhtemel bir sulh hak- TEHDiT EDİYORLAR 
v k d d • • • · . . . Ok ile Rusyaya yapılan nakliyat hakkında 

ıunuyoruz. Taarruz kudretimiz haftadan m a fikir beynnm an ımtına etmıştır.. H l ki 3 (AA) Fin Jcı•-1--
B MUSSOL1NlDEN T'AI..EPLER e sın , . . - uu•e.n • şunlan söylemic:tir: 

haftaya, aydan aya artıyor. Hitlerin · ş1 b k ba ge- -s 
M S kh l d tovayı zaptetm: er ve u asa yı c - Bu hususta yaptıg~ ıınız teşebbüs-

kaynaklan gittikçe azalmakta, bizimki- oskova, 3 (AA .. ) -. t.o 0 m e.n hal T- d M k d 
d 1 h b 1 Hitl M 1 çerek en LA:Dingra • urmans e- lere henüz resmi bir cevap alınmamış-

ler ise artmaktadır. Zaferi temin e e- a ınan a er ere gore er • usso ı- 1 · d d · k da · ı d Llb dah miryo u ilzenn e ve enız. en . .fll'lll.. tır. Moskova ve Londra tarafından sua1-<"ek devreye doğru durmadan ilerliyo- nı mü akatında Diiçe en . yaya a Şe hr teh 
ıuz, harp henüz kazanılmamıştır. Bizi fazla asker göndermesi, Yugoslavya ve mühlm bir liman olan m şe ını • lerimize verilen cevaplar tatmin edici 
hüyük imtihanlar beklemektedir. Fakat Yunanistandaki garnizonlarını arttırma- dit eylemekte bulunmuşlardır. görülmediğinden japonyn bazı yeni sual-

Baltıkl4 Vibav limanında batırılmış bir Rus tahtelbakiri -
bir ,ey muhakkaktır: Ancak Hitleriz- sı, Fransadaki işgal kuvvetlerinin de ~~ ler ~rmSOU§tNUurz.>iNCİ SAHiFEDE _ 

J • SONU t ONCtl SAHİFEDE • tezyidi istenmiştir. ~--- ...... ~, ~T'~T-.-~ 
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MERAKLIŞEYLER 

YENi ASJR 
:::::» c::ız:::: 
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Şa • 
ı alar asıl irıa 

lir, bilir 
Her devrin ve her milletin serpuşlan

ru, şapkalarını bir araya to;:>1amak mUm
kUn olsaydı, garip ve eğlenceli bir man
zara karşısında kalacağımız muhakkak-
tı.. . 

kutu şeklinde bir makineye konur. 

-
zü.m e 1 c·r 

pı~rasası hafta-
ya a~ı ıyor 

Meksikalıların geniş- kenarli: ve sivri 
uçlu şapkalariylc Eskimoların Jrurklii 
bac;lıkJarını bir mukayese ediniz. SOnr.a 
bizim giydiğimiz. ipek şafcpa ile ~b:rnm 
adalarında giyilen şemsiye gı'bi geniş 
hasır şapkayı yan yana koyunca ve ni
hayet Arapların sarıklı takkesi ile ts
koçlarm parlak renkli beresini karşılaş
tırınız. 

Bu mahrut döndükçe tüyler onun yaş 
011!.n dış tarafına kaçışır ve ince bir ta
haka teşkil edeı. Bunur. üzerine yaş bir 
bez kapanır ve üzerine bir mahrut da
ha geçirilir. Sonra hepsi birden sıcak su 
kazanma hatırdır. ffiırada tazyik a!illı.- Ü pazarte• 
da bu tüy tababsı bir IWmaş şekli alır. 
5c.nra çıkanlip kum.aşım tepesi isteaileru ~$3.ft• 
şelile konur ve kalırıfatmnk için bir &an- açılacak •• 
}'odan geçirilir ve kurutulur. Daha ı;onra -----0---

mahrut tekrar sıcak suya hatmlaralt şap- Şehrimiz borsa idare heyeti diln B. 
ka şeklini alıncaya !.adar yassılaştırılır. Ce\'det Alanyalının reisliğinde toplan-
. Ondan sonraki a1?~liye artık basit- ml.'1, üzUın ve incir piyasalarının açılış 

tir, kumaş şapka şeklını almıştır. •~ "hl • • te b"t t • t• 4000 yd föce EFe medeniyetinde kul
lanılan mahrut şeklindeki külahla. Hitit 
Kral ve Kraliçesinin kullandıklan si
lindir şeklindeki başl:klar her halde ca
zip bir mantara teşkil eder. 

K 1 k . l .... rı ennı s ı e mı~ ır. 
enar arı sıca kum torbaları ıle taz- B "d h r h ·k· h l"" 

y:k edilerek kıvnlır. Şapkanın sathı ütü- I d ~ı~ 1 are .ey~) 1 
• e; ı ı ma ~u ~n 

Jencrek yumuşlltılır. Sonra kurdelası ko- ı ~. ~ 7 vaz:yc e:.~~ uzu_n oy u 
nur ve satılığa hazır bir hale getirilir. ~~ .. ere ~n sonra _uzw:ı ?1Y~sasının 

Hasır şapkalar, ııureti nıahsusada ha- j onUmuzdekı pazru:~s~. Ye ıncır pıyasası
zırlanmış hasırla yl\pılır. Hasır itina ile 1 nın da carşamba gunu açılmasını karar
hülür, makinede su geçmez zamkla laştırmıştır. 

HülAsa, her devirde, her ulusun ken
dine göre bir baş örtUsi.i, bir şapkası ol
muştur. 

* 
zamklanır. ---....-

Şekilde bu kadar şaşırtıcı değişH:liğin 
sebebi nedir? Kısmen bazı ihtiyaclara 
cevap vermek, kısmen de süs arzusu. 
Çok sıcak ve çok soğuk memleketlerile 
başı örtmek, korunmak ihtiyacından 
doğmuştur. I.Akin mutedil iklimli mede
ni illerde ppka boy, ~kil vesaire itiba
rile çok değişiklikler gösterir Ekseriye-t
le parlak renk kullanılır ve şapkalar 
daha ziyade süslüdür. Şaolr:amn cinsini 
ve şeklini de moda tayin eder. 

Garp memleketlerinde şapka, şekil 
itibarile mevsimden mevsime de<Tisir. 
LA.kin şapkanın esas şekli uzun yıllar
dan beri değişmemiştir. Bueün kullanı
lan şapkalar, fötr, ipek ve hasır c;apka
lardlt'. Bunlardan maada kumaştan ya
pılan Adl şapka1ar vardır ki pek a7 kul
lanılır. Bereler de ~yri r'!sm! yerlerde 
ve pek nadiren giyilir. 

* Şapkanın naS1l yapddığmı biliyor mu-
sunuz? 

Güzel ,apkalar için yalnı!: hnyvan tü
yü kultantlır. Cinsce ikinci derecede 
şapkalarda yünle tUy kanştırılır veya
hut yalnız yün kullanılır. 

Fabrikada Uk iş hayvanın tüylü de
risini temizlemek, sonra yumusatmak 
için fıça ne cıva nitratı sürmek
tir. Sonra bir makıne deriden tüyleri 
ç'lı:.anr ve onlan dişli bir makine icine 
alar. Burada tüyler. yabancı maddeler
den aynlır. 

Şimdi bunlann fP'lpka haline geçmesi 
zamam gelmiştir. Bir ppka için lazım 
olan miktard4 tüy. on santim kadar 
yükseklikte bakır bir mahrutu bulunan 

Almanlara aöre 1 
• BASTAKAFI t . lNct SAHİFEDE -

lan Lenlngrada 20 - 25 kilometre mesa
fede Krasnaya Slova gelmişlerdir. Fin
liler de Lening.rada 50 kilometre mesa

Panama şapkalan, gayet ince ve hafi.f 
be.ttırdan yapılır. 

Bu şapkalarda. hasır daima nemli 
bulunmak 1İlzım ge!d!ği ve örme işi yal
nız akşamlan veya güneş doğmadan sa
bnhlan yapıldığı için bir şapka ancak 
alt: haftada tamamlanır. 

* Şapka ve bere imalatı büyük sanayi 
haline ıı:elıni.ştir. Ş!lpkanın kabülünden 
sonra Türlıdyede de yerli şapka fabri
}.aları kurulmuştur. 

Şapkaların üzerindeki fiyangoya dik
kat ettiniz mi) Bunun niçin mevcut ol
dui!unu bilir misiniz} 

EVTelce yalnız bir ilci boyda şapka 
vapılır ve sonra f&pk.a bu kurdela ile 
ba,a göre küçültülüp büyültülürdü tş
t~ fivanl!o o vakitten kalmı~tır. 

Eski Yunanlılar yolculuk esnasında 
önden iple çeneye bağlanan ve icabın
da. arkaya ablan Jc.rnarlan geniş, yuaı 
b;r başlık kullarurlardı. &pkaya, çeneye 
bağlanan bu ip, h318 şapkalann k.urde
la kenannda vardır. 

On dört ve on beşinci asırlarda ka
'.lırJann şapkaları sekil ve boy bnkımıo
dan çok garip şeylerdi: Bazılnn sip siv
ri. bazılan yap ya"ıydı. Bazen bu uzun 
şapkalann üx,erine bacakle.ra kadar dü
<1en bir tül atarlardı Simdi de kadın 
şapkalan az garip değildir. 

Şapka. ötedenberi din, mezhep ve 
nrka mensuplannı birbirinden ayırma~
~ mühim rol oynamıştır. 

lngiliz Avam kamanı.smda aza mec
liste şapka ile otuTUT lakin söz söyliye
cekleri zaman pplt...Jannı c;ıkamlar. 

bmail ilhan 

/ranlılar mütareke 
teklıline c~oap 

verdiler · 
feye varmışlardır. Almanlar Gomelden • BASTARAFl 1 lNCt SADİFEOE • 
Moskovaya kadar giden bu yol Ozerinde Roma. 3 {A.A) - Stefani ajansı Tah-
yhıe mukabil hilcumla Brlyanga kadar randan istihbar ediyor : 
ilerlemişlerdir. İran hUkümeti lgiltere ve Sovyet 
Mareşal Budyeninin kumandasmdald Rusyanın mUtareke teklifine cevabIIU 

askerlerin Dinyeperin garp sahilinde vermist:r. Cevabın metni yakında neş
tuhınmak lçln yaptıktan teşebbilsler redilecektir. 
akim blınıştır. Londra, 3 (A.A) - İngiliz - Sovyet kı-

Odea. civarında su ile çalışan bir fab- taları İran topraklarında birleşmişler
rika, Alman - Rumen kıtaları tarafın- dir. Bu birleşmenin gözden kaçmıyan 
dan zaotedilmlştir. bir kıymeti vardır. Bu sayede Basra 
T~ EDtLEN TANKLAR yolu artık emniyet altındadır. Ayni za-
Berlin, 3 (A.A) - D. N. B. Ajansı manda Amerikadan görecekleri büyük 

prk cephesinde bir kol ordu bölgesinde müzaheretle iki milttefik: devlet ölUn
piyade ve zırhlı kuvvetlerin yardımlyle ceye kadar mücadelede devam 37.mi.nl 
96 Sovyet tankı tahrip edildiınru, bu su- teyit etmiş bulunmaktadırlar.. İngiliz 
retle bu cephede bir avda tahrip edilen Sovyet askerleri konuşmadan ellerini 
dllşmaıı tanklarının 178 ze bali! oldu- tebessümlerle sıkarken her şeyi ifade 
ğunu blldiriyor. Düşmandan •beş yüz etmişlerdir. 
esir, pek çok harp malzemesi alınmıs 
ve her capta 107 Sovyet topu iğtinam 
cdilmistir. 

HA VA HOCUMLA.RI 
Berlin. 3 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: Alman hava teşekki.illeri 
Dinyeper ve Kınm arasında Sovyet 
takviye kuvvetlerine ve askeri tecem
mUlerine muvaffakıyetli taarruzlarda 
bulunmuşlardır. Dört Sovvet treni tam 
isabetlerle imha edilmiş, dört Sovyct ba
taryası susturulmuş. çok mikdarda kam
yon tahrip edilmiştir. 

Helsinki. 3 (A.A) - Şarki Karelide 
Fin kıtalan 3 dafi topçulaı:ı da 8 Sovyet 
tayyaresi düşürmüşler ve kara kıtala
rıda 2 tayyare i~inam eylemişlerdir. 

noktalan zaptetmişlerdir. Sovyet kuv
vetleri ehemmiyetsiz keşif hareketleri 
yapmakla iktifa etmişlerdi?'. Bu müna
sebetle 150 Sovyet esiri alınmış, bir sal 
ve milteadd!t sandallar iğtinam edilmiş
tir .. Macar tayyare dafi bataryaları bir 
Sovyet avcı tayyaresi Ue bir bombardı
man taY.Yaresi düşünnü.şlerdir. 
İLMEN GÖLÜ CİVARINDA 
Berlin, 3 (A.A) - D. N. B. ajansının 

i)b'Tendiğine göre, Alman tayyare ~k
küllcri dün birbiri ardından gelen dalga
lar halinde İlmen göliinün şimali garbi
sinde ihata edilmiş olan Sovyet lotala
rma hücum: ~ Sovyet askerle
ri arasında ölü ve yaralılar vardır. R'.ül
Jiyetli harp malzemesi tahrip edilmiştir. 
Üç tayyare dafi bataryası muharebe ha
r!ci bırakılmıştır. 28 nakliye treni va
him hasara uğradıklarından demiryolla
n fu.eıinde hareketsiz kalmışlardır. 

Berlin, 3 (A.A) - Odesa için cere
yan eden muharebeler esnasında Rumen 
teşekkülleri, şimdiye kadar Sovyet pi
yade kuvvetleri tarafından müdafaa 
edilmekte olan bu müstahkem şehrin 
başlıca su tevzi merkezini işgal etm!_r 
!erdir. Yiyecek noksanı yüzünden şiın-
diden güclüklerle karşılaşmış bulunan TESEKKOR 
Odcsadaki mahsur Sovyet kuvvetleri K.ahvec~er cemiyeti idare heyeti ta-
içecek su bulamamaktan mütevellit da- rafından sureti mahsusada yaptırılan 33 
ha büyük müşkü1atn maruz kalm!!i ola- adet Türk ve Parti bayrağı ile aynca 
caktır. bir adet 1 büyük Türk bayrağı bu ker-
DİNYEPER BOYLARINDA re birliğimize he<liye edildiğinden mez-
Budapeşte, 3 (A.A) - Şark cephe- kur cemiyet idare heyeti azalarına ve 

sinden Macar ajansına verilen haberle- bilha-;sa cemiyet reisi B. Hasan Yiğide 
re göre müttefik kuvvetleri Dinyeper birlik namına arz teşekkür ederim. 
boyunca b!r çok yerlerde düşmanı tar- C. H. P. i,.c;çi cemiyetleri birliği reis 
dctmişler ve bir çok mühim sevkiilccyş vekili Remzi Zeytinoğlu 
~J"'~~~~..-cr~CC)~~~ 

KADIN TERZfT.ERt İLE ŞIK BA VANLARIN NAZARI DİKKATİNE 
fstanbulda PATRON ve MODEL EVİ SAHİBİ 

RAYAH LİHA SOl'İRYADİS 
Yeni mevsim modeUcrinden mürekkep fc"vknlade zengin bir kolleksiyon 
Eylfıl 3, 4, S ve 6 mcı giln)erinde saat 14 ten 18 c kadar İmıirde ANKARA 

PALAS Otelinde teşhir edecektir .. 
3-4 (1934) 

hanalizn~'fGnları 
ifıınl~ edildi-
Belediye daimi C"ncümeni dün dok· 

tor Behçet Uzun rt"isliğindc toplanmış 
yukarı mahallelerde bazı sokaklarda 
yeniden yapılmrunnl\ karar verilen kal
d:nm ve kanalizasyon inşaatını müte· 
ahhide ihale etm~tir. 

-------
Kömtbte 1"'7!la para 
v...-ın~vinfz-
Vilayet fıat mürakahe komisyonu bu 

hafta icinde fevkalade bir toplantı ya· 
parak komisvona gelen evrak üzerinde 
mü::r:akerelerde bulunacaktır. 

Komisyon salı günkü toplantısında 
odun kömü~ünün toptan satış fiatlerini 
te.<ıhit edecektir. 

Fiat münıkabe komisyonunun kararı· 
na avlan olarak prrakende satışlar da 
kömürü 7.5 kuruştan fazlaya satanlar 
veya sakhyanlar mahkemeye verilecek· 
ludir. 

-------
ZABITADA 

Bir baba 13 vaş,ndaki 
oğlunu ö 1dürmüs .. 

-----
Kemalpaşa kazasının Ören köyünde 

feci bir cinavet olmuştur. 
Mehmet Tarak adındaki ıahsın henüz 

anlaşılmıyan bir sebeple 13 ya.fındaki 
?ğlu Ali Tarağı öldürmü, olduğu za
bıtaca b.aber verilmistir. Mehmet Tarak 
yaknlanIJ11', lı.adiae hakkında t~ikata 
bPıılanmıştır. 

Hapishaneden nfıar 
cıfımaz saf; isledi 
Bayındır 1caDWnın Burun köyünden 

Veli oğlu Halil Giren müteaddit sırkat 
suçundan hapse mahlcUın olrnll.f ve cez.a 
müddetini ikmal eoderelt hapl.ahaneden 
ç:kmış. yolda giderlcen kar~a,hğı Ha
lil km 19 yaşında Hadiçe Sanşına taar• 
ruz etmek istemiş, gördüğü mumaneat 
üzerine tabancasının namlusiyle başına 
vurarak kadını yaralamı~ ve kaşmıştır. 

Halilin tutulması için takibe çıkılmı~ 
tır. 

BtRCOCIJK 
Y AHGIH CIKARDJ 
Dikili kazasında Zekerriyaya ait tü

tün çardağında oturmalcfa olan yedi y~ 
larında Yaşar ateşle oynarken yangın 
çıkarmış ve amcasına ait 200 karğı tü
tünle çardağın tamamen yanmasma se
bep olmuştur. 

Onlunq fıaraholdan 
almalı lstemfı-

Mirza oğlu Ali isminde birinin, evvelki 
gece aarho~ bir halde iken kumar oy· 
nndığından tutulan oğlu lbrahimi Kah
ramanlar karakolundan alıp götürmek 
teşebbüsünde bulunduğu ve buna mani 
olmnk i.stiyen zabıta memurlanna karşı 
geJdiği iddia edilmis ve hakkında mu4 
amele yapılmıştır. • 

Otobüs ı~mde 
yanfıesicilifı 
İsmail Haşım isminde birinin içinde 

bulunduğu otobüs Fevzi paşa bulvann• 
dan geçerken yolculardan Hüseyjn oğ
lu Yaşarın 12 lirasını ceketinin cebinden 
çaldığı iddia edilmiştir. Ha,ım yak.alan· 
rnıştır. 

Tatulan fıumarcılar-
:sıamni 
Çorakkapı Kamerler sokai;;rında Şe

rif oğlu Ahmedin evine topladığı Meh
met oğlu Mehmet, Halil oğlu Ahmet ve 
Ferhat oğlu Ahmet adındaki şahıslara 
menfaat mukabilinde kumar oynattığı 
ve bunlardan Ahmt"din 1 7 buc;uk 1irası 
kumarda alındığı şikayet edilmiş, hep
si yakalanmışbr. 

Kemerde Kahramanlarda Osman oğ
!J Ahmet ve Musa oğlu İbrahim de ku
mar oynadıklan iddiasiyle tutulmuşlar
dır. 

~..-~---~~.,.,.. ...... ....-~,..~~~ 
BUGVN LA.LEDE § 

1 - TÜRK SİNEMACILIÔININ N 
ÖLMEZ ESERİ ~ 

AY.SEL 
BATAKLI DAMIN KIZI 

§ TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 

1
2 • CPlıenneın yola 

Haydutluk ve dehşet filmi .. 

J • ŞA.lf GRAY yanı:vor B Kan, ateş ve heyecan kaynağı 
~J"J/~...ıCıO"'~..,O'"...c;cıcr~ 

C! 

ye 
• 
ıms 

Pam k . . "' . 
tevziatı 

~n ta 
kabul e en bit 

memleket 
de?zildir 

ıp 12' 

ipliklerin kullanıldığı 
işler gösterilecek • 

'rürlıiy~ine ait 
halılar iizel'inde en 
fıüçüJı bir müdallaıe 
bile rniisamalıa 

fph-ıtleri yerinde kullanmıyan tezgah ve i$ sa
hiplerine bir daha iplik verilmiyeeek 

gösteremez... Ci 
Pamuk ipliği tevziatı tanzim edilirken kararlar verın!.ştir .. Bundan böyle iplik 

halkın bez ihtiyacının ve bu arada biz- alanların, aldıkları iplik mikdariyle do
zat dokumacının kcnd!si ve ailesi efradı kudukları bezi veya ördükleri çorap ve 
ile yakınlarının bez ihtiyaçlarının karşı- fanilruan mahaıii ticaret odalarına götü
lanınası düşünülmü~ ve buna göre ted- rerek damgalanmaları ve damgalattıkla
birler alınmıştır. Kendilerine iplik tevzi n mik.dıulan bildirir birer vesika alrna
edilenlcrin bu maksada uygun surette lnn usul ittihaz ed:lmiştir. 
çalışıp çalı.şmadıkJarını kontrol etmek Aldıkları iplik mikdannda bez doku
için mıntaka iktısat müdürü, Süıncr- duklarım veya çorap ve fanila ördükle
bank yerli mallar müdürü ve Ticaret rini bi1dirir vesika ibraz etmiyenlere 
odasiyle yaptığı temaslar sonunda bazı müteakip aylarda iplik vedmiyecektir. 
,,....._ ..... ~ ........... ~"""" -,..<~... " .. -...:>--.'>"-~~ ............. '>"'-..~~ .... 

ŞEVKET BiLG _____ __.,, 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHtF.El>e· 

zetcsinin memleketimm alakadar s', 
en hayati bir mcyzu üzerinde ileri ~ 
dükleri aletfıcaip müUıJAAlar n~ 
miştir. Radyo gazetesi bu serscıncC JJi 
talealara ~k ic;abctli cevabında: : ' 
le bir miitalan 1918 yılında dııJdııt J 
kudıın ancak bugün uyaruın '\'e b !il 
niin maddi hakikatlerini bilme~·etl il 
adamın ağzından çıksaydı belki Y8 
ganrnazdı.• dem.iştir. 

Ten is müsabakalarına Ne kadar doğru... ·lı' 
Yirminci asrın en muazzam inıoli., 

yapan yeni Türkiye)i ~ 
rarlarınuzda ne derece kat'i ve ' ~ 
olduğumuzu, siyasetimizin haki~...ı ~ 
nasını bilmemek kadar ha:rret ver
cehalet daha iasavvur edilemez. • ~' 

bugün başlanılıyor 
$e.hirleft' arası terus müsabakalarına yeni yer

lerin katılması zevkli bir mü$3hecledir-

İngiltere Tür~iycnin müttefikidit· ~ 
mınla beraber lngiliz clostlarınU' 
falrunızın salabeti kadar hayati rl..V 
faatlerinıİ7.e en uygun olan btıgıı"J 
dış politikamızın değişmez ka Sabah saat dok.uzdan itibaren Kül-1 

t\.irpıırk. tenis kortlarında hatılyarak ye
.~i eylül pazar gÜnüne kadar devam ede
cek. olan fuar tenis müsabakalanna bu 
sene İstanbul ve Ankarıuun maruf te
niscilerinden başka Kocaeli. Balıkesir 
ve Seyhanın da iıtimkleri bildiriliyor. 
Memleketimizde şehirler aruı tenis mü
,ıahakaları şimdiye lcadar lstanbul. An
k.ııra ve lzmire inhisnr etmekte idi. Bu 
qcfer Kocaeli. Balıkesir ve Seyhan mın
takalarının de istirakJeriyle bu en nezih 
'porun yurdun her kö~ine yayıldığını 
\.!Örmek zevkine nail oluyoruz. 

Gcc;enll'rdc İstnnbuldaki mlis<ıbaka
lara iştirak eden Suha. Ümit ve Aydı
mn bu müsabakalanı İ!!tiruk edip etmi
v«>ceklt'ri henüz belli dci:il ise de her 
hı:.lde iştirak ettirilmeleri şayanı temen
nidir. 

Fu t ho Jcu la r davet 
ediliyoı lar 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
lımir bölgesinden: 

A,.ağıda kulüp ve- kendi .isimleri ya
zılı futbolcuların futbol levazımlan ile 
birlikte 6 - 7 ve 8 rylül cumaretsi, pa-

zar, pazartesi günleri saat f 6 da Alsan
c~k stadyumunda bulunmalan ve stada 
ftıtbol ajanlığınca kı-ptya verilecek lis
tede ismini söyleyerek girecekleri; 

İstanbul, İzmir, Ankara ve üç vilô.yet 
muhteliti ile dört mtıhtelit takım arasın
da müsabl'kalara 6 eylül cumarctsi gü
nünden itiharen Al~ancak stndyumunda 
br.şlanacaklır. Hakemler futbol fcdaras
yonu bıışkl'lnlığı tarafından tayin edile
cektir. 

de pek iyi bilirler. Harbin ciışuıda ~ 
Türkiye, kimin tarafından gelirif f', 
sin,. her taarruza bütün laıvvetiyll 
iüs gemıeğe ve •geçmiş ka"'-.--"",. 
ıururlandıra~ak• zaferler kay 
her zanıau zunade bulunmaktadır. ~ 
Bugüniin realitesine hiç uymıyaıı. 'I 
leşmiş doı;tluklar üzerine bir şiipbe ~ 
lutu serpmekten başka bir şeye llSf"j 
yan bu kabil telkinlerin bir zeki ıı~ 
sayılamıyacağım kabul etmek ~ 
Amiral Sterlinglcr '\'e Star gaze~ 
o gülünç satırları yazan sersem ın ~ 
rirler iyice şunu bilsinler ki. 1:ıı 
kimseden ihtar kabul eden ve k. -; 
ait haldnr iizcrinde en küçük bıt ~ 
clahaleyc milsamaha gösteren meJJllt 

dci:rilclir. ŞEVKE'J' BiLGll Fuarın lzrnire te.."Ilin ettiği bir çok fay
dalar mevanında ileride lzmir tenis 
@porunu yükseltecek bu iııtidatlı gençle- Cl'~ılan futbolcular: 
ri te!lvik hususunda da vesile olma!!' iti- Altay: Fikret. Ali. Raif, Seref' Sela-
bnriylc ayrıca isarete sayandır. Tenis hattin. Saim, Ömer, ilyas, Hi1mi. 
mUsabakalannı di~~T mühim mü-halta- Altınordu: Kaleci Ömer, Sait, Adit 

KISA.CA. 
•••••••• 

tar arasmda her hnlde çok büyük ali\ka Hüseyin, Halil. 
veo heyecanla takip eodeccği.miz bedihi- Cöztepe: Reşat, Fuat. Halit, Alaet-

Saadete mi, lelikete 
tabammtll ~erek! .. 

djr. tin, Namık, Emin • 
ECZACI KEMAL K. At:f~ Müsabakalann teknik neticelerini Karşıyaka: Hakla, Cahit. 

ujz okurlanmıza aynca bil...ıi,.ecc~iz. Ateş: Salih, Ferit. 
Nil:aat Aksoy Demirspor: Ruhi, F ethL DostlaI'.ımdan ?iri dün eczaneye ,,ıt. 

dı.. Uf sırasında hepimizin bildiği~ 
arkadaştan bahsetti. Zavallı c;ok ~ 
imiş, hastalığı maalesef tedavi "1 
edecek şekilde değilmiş, daimi blt / 
ve teessür içinde yatakta meltU ve ılJ 

~~ 

Bir çivi ihtikarı isi F1at isler;ne iaşe mii-
adli ye ye verildi dürlüiü bakacak 

Keçecilerde yenl bit pazarında Meh
met oğlu Mahmudun c;ivinin kilosunu 
275 kuruşa satmak suretiyle ihtikA:r yap
bğı iddia edilmiştir. Adl!yeye verilen 
Mahmut tevkil edilm.i.ştlr •• 

-----
BORSA 
Roınf.,eri deql$tL 
Senelerclenberi borsa komiserliği VftM 

zifesini ifa etmekte olan B. Şevki Er
tuğrul Samsun ticaret odası baş katipli
~ine tayin edilmi.,tir lzmfr borsa komi
serliğine tayin edilen lstanbul ticaret 
oda!!ı umumi katibi B. Cevat Nizami 
,ehrimize gelmek üzeredir. 

B. RuzrJ!lt Hitlerizmi 
.Yıkacağız diyor ---• BASTARAFİ 1 INCt SAHİFF.[)F, . 

cümlesi hakkında daha fazla tafsilat 
vermekten bugün imtina etmiş, bu 
cümlenin tefsire ihtiyacı olmadığını söy
lemiştir. 

Ruzvelt gazeteciler kongresindeki be
yanatında Amerikaya gelen 47 Sovyet 
t.nyyareciS:nin bu seyahati ne maksatla 
yaptıklarını bilmediğini söylemiş ve üç
lü konferansın Moskova yerine Vaşing
tonda toplanacağı $8yiasını ınruıasız bu
larak tekzip etmiştir. 

Viladivostoktan Rus-
yaya yapılan seokiyat 

----
- BASTARAFI 1 lNCt SADtFEDE -

AMERtKA YA HÜCUMLAR 
Japon Tines gazetesi diyor ki: 
cBizzat kendi gayeleri için başka 

memleketleri harp ettim1ek, Çan - Kay
Şeke para vermek ve onu teşvik etmek 
harbin ta kendisine benzer bir harp si
yasetidır. Par.ı ile üsler satın almak 
Groenlandaya asker çıkarmak Ameri
kanın hırsını ifade eder. 

Birleşik cümhuriyetlerin bu hattı ha
reketi japon efkan umumi.vesine emni· 
yet verecek mahiyette değildir. japonya 
vaziyeti yakından takip etmektedir. 
Onun sükutuna gelince; bu sükut ja
ponyanın bulunmad;ğı ~eklinde tefsir 
edilemez.> 

tarip bulunuyormuş.. J 
Verilen mal\ımata göre, şimdiye ka- Dostum bu arkadaşı ziyaret j 

dar ticaret mUdUrlilğU tarafından yapıl- evinden çıkarken biraz ötede b!.r ~...I 
makta olan fiat mUrakabe işlerine ba- dosta rastlamış, ha~tanın fec1 ~ 
dema iaşe müdürlUğü bakacakb.r.. Bu hakkında konuşmuş, karşılıklı mil ~ 
hususta vekAlet:n tamimi beklenmekte-- olmuşlar. Bu iki zattan biri de~ ı 
dir. Aman yarabbi, bu adam ne kadat° 

İzmir iaŞe mUdUrlU~ raportörlUğUne harruuUllü, ne kadar metin imiş.. 
tayin edilen B. Nazif KAhya şehrimize öteki cevap verm~ : 
ge~miştir... v • • • - Başa gelen çekilir derler. ~ ..ıf 

la"?C musteşarlıgı fıat mUrakabesi şef- felaket ve ıstıraba karşı o kadar bW'~ 
lerinden B. CelAl Ergül merunen şehri- metanet gösterdikleri halde saadete 
m.ize gelmiştir. hammUl edenleri pek azdır. _ ..A 

Hakikaten bu böyledir. Pek çokJP~ 
5ov vetl ere f!Öre dikkat edin, tesadüf eseriyle elle~._.; 

. dASTı\RAFI 1 iNCt Sı'UIİFEDE - gün bol bir para geçse, derhal ~ 
bin yaralı tedavi e-dümektedir. leri değiş!r, hiç li.izumu yokken ~ 

Moskova, 3 (A.A) _ Ş!ddctli muha- bir otomobil çıkar, mizaç, ahlak, ";_.\,il 
rebelerden sonra kıtalarımız Tallini ve terbi~eye göre ~erhal bir ba;t/ 
tahliye etmişlerdir. başlar~ luzumsuz hır başkalık.. "l ~ 
Şimdi elde edilen mütemmim malıl- larda ısraf, ya dalkavuklar.la vur ~J 

mata nazaran 30 A~t.c;tosta tahrip edi. ~ı çal _oy~~ın. veya evınde JW!j!ıır 
len dü<Jman tayynrclerinin adedi evvelce Ulcmlcrı, gostcr1$ler meydan alır· fl1' 
bildiriİdiği gibi 31 olmayuı> 75 dir. Ay- yaç ?.uyn~adı~ı şeyfori yapmağ_:ı, i~ 
nı giine ait zayiatımız ise 22 tayyareden n, gosterışlerı başına toplamagn i#. 
ibarettir. İşte saadet kelimesiyle ifade etmek _f!i * diğim bu varlık karşısında tnhıırwı/. 

MÜSTAKBEL tNKtsAFLAR eden pek azdır. Felakete her kes uıb JI'' 
HAKKINDA TAHMt'NLER mi.il eder, tah.nmmü1ü kudret ve 11 

Londra, 3 (A.A) - Analiz gazetesinin karşısında göstermek g~ 
askeri muharriri yazıyor: , 11;, 

Sovyet tebliğleri bir az daha farklıdır. :.'"'A'''N''x'"A'''a'''A' R'A'''n'''y··a··•;;iJ i 
Bundan anlaşılıyor ki ya Sovyet kuman- ~ , 
danlığı taarruza geçmeğe hazırlanmak- ~ B u G Ü N K OP R o G R A ~,, 
tadır. Yahut da yer yer yapılan mukabil ...... ,... ----- ••••' 
taarruzlar genişlenwktedir. Muhtemel ,/, 
olarak iki taraftan biri bu~ünlerde yeni 7.30 Progmnı ve memleket saat ~)S 
arazi kazançlan bildirecektir. 7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberlcrılZ 

Timoçenkonun merkez cephesindeki Müzik pl. 8.30 - 8.45 Evin saati l~ 
ordula:-ınll' Bug ordusunun sağ cenahı- Program ve memleket saat ayarı ı: 
na karşı teşkil ettikleri tehdidin mahi- Müzik : Kemençe - Tanbur - Knnt111 .. , 
yeti de pek yakında anlasılncaktır. Rus- osu .. 12.45 Ajans haberleri 13.00 l'A~j 
lar Bobrikste muharebeler olduğunu Hafif şarkı ve türküler 13.30 - 14.00 ti 
bildirdikleri gibi Almanlar da bu muha- zik pL 18.00 Program ve memleket :.• 
rebelerden bahsediyorlar. ayarı 18.03 Müzik ; Radyo caz ot%~ 

__ __,_,,..,,.,_,, rası 18.30 Müzik : Fasıl sazı 19.0~ ~ 
Batan Rus gemileri nusma <ncrtıeşme saati) .. 19.ıs ?w1:~~ 

Radyo caz orkestrası 19.30 Merıv~~ 
. Rı\~Aq.aı., 1 İNCi SAnfFEDE • saat ayan ve ajans haberleri .. 19.4Sj9 

Ağustos tarihinde Oesel açıklann.da nu.şma (Türk h.nva kurumu adın~) ıof 
batmıştır. Bir Sovyet rnayn do"kücü gc.. Müzik pl. 20.15 Radyo gazetesı 

11
.;I 

misi de 27 Ağustosta jumindo açıklann- Müzik: Divan ve koşmalar 21.~0~~ 
da batmıştır. takvimi ve toprak mahsulleri t><P"r~, 

TEKRAR KtLtSE Y APMISLAR 21.10 Müzik : Beraber şarkı ,,c til,,J 
Berlin, 3 (A.A) - Bolşevikler tara- ter 21.30 Konuşma ($lir saati)·· ~ 

fmdan bir dinsizlik mittesi haline ko- Mü7.ik : Radyo senfoni orkest.raS~ıt 
yulan Smolensk Kadetrali Alman nske- Memleket saat ayan, ajans ba ~ f 
ı1 makamlarınca tekrar kiliseye kelbe- borsalar fiatleri.. 22.45 Müzik pl. 
dilm~tir. 23.00 Yarınki program ve kapanlS .. 
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Bir Z nl B• 1111111111111 ama ar ır uımmnıı 

.ııım ıııııı ı -apolyon Var il 1111111111 ı! 

YENi ASIR 

SIHHAr KÖŞESİ 
•••••••••••••• 

iskorbüt ha -
talı2'ı 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
TiRE SU tŞLERt 20 INCl ŞUBE 
MODORLOC»ONDEN : 

A - Eksiltmeye konulan i§: Küçiik 
Menderes regiiliitörü yanında feyezan
lara knrşı yapılacak sedde ve sahillerin 
tahkimi işi olup keşif bedeli ( 482 6 7) 
Ura (96) kuruştur. 

-<>--- B - Bu işe ait ( eks!ltme şartname-
• Avı·upanın batı taraflarında, bu harp- si, mukavele projesi, Bayındırlık işleri 

te istilnya uğrayan memleketlerin ha- genel prtnamesi, Su işleri umumi şart
Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 

· -· - -· • • .,_, "·- - --·- --·-·'!- zılarında iskorblit hnstnlığının baş gös- ıınmesi. fenni hususi şartname. projeler, 
tcrdiği haber veriliyor. Bu hastalık es- ve keşif ecetveli) nden mürekkep dos
kiden beri harp zamanlarının salgınla- yayı istekliler Ankarnda Şu işleri reis
rından olduğu için o rivayet -maasclef- !iğinde ve Tirede su işleri yirminci şu-

... -· rvım 

lfapofyon Kahfrede bir Memlufı fıonağına yer· 
leftiği uafıit, artılı $arlı imparatorluğu yolunun 

açıldığını sandı, fafıatee. yanlış olmasa gercldir. be müdürlüğünde görebilirler. 
Fakat geçen seferki uzun harbin so- C - ihale 19 /9 /941 cuma günü 

-ıs-· nundan beri bu luıstalığın önünü almak s:otat on beste Tirede su işleri 20 inci şu
çarclcd pek emniyetli bir surette bulun- be müdürlüğünde toplanacak komisyon 

;,,,-;: Böyle bir im.kAn henUz mevcut de- ı dan kurtulacaktır. bu muş olduğundan bu salgının bir daha 1 !w7.urunda yııoılacakır. 
b;"'- Osmanlı hUkilmeti Mısıra yapılan - İngiltere değil, bütün Avrupa çıkamıyac:ığı zruınedili~·ordu. Demek ki D - Eksiltme kapalı zarf usulile-
)' tecavtızu hiç bir zaman hoş görmi- beladan kurtulmuş olaca'ktır!. insanların biribirlerini yok etmek için dir. 
etektir. • * Ç gözleri karardığı vnkitlerde ilmin en E-Eksiltmeye girebilmek için istelc-

d - Bununla beraber Napolyon düşfuı- Ve, ertesi gün Mısın idare eden er- mniyetli ve en kolay tatbik edilebile- liJt-rin ( 3620) lira ( 10) kuruş olan mu-
Uklerini tatbik edebllen bir adamdır. kezJ.erden mürekkep bir heyet ve arala- ~ keşifleri bile unutuluyor. vakkat teminat ''ermeleri lazımdır. 
- Böyle mi fanediyorsunuz? rında İbrahim beyin yakın akrabao;ın- Bu hastalığın tarihi. medeniyetin ta- F - lsekliler ihale gününden üç 

SAHiFE 1 

NAZARI 
OiKKA Ti NE.. 

Körlenmiş eğeleri hu!usi ve imtiycldı bir usul ile tekrar yeni bir hale ge
tiriyoruz. Fuarda Ticaret ve Sanayi. odıılan pavyonunda kibrit kısmındaki 
nümunelerimlzi görünüz ve orad:.ın el ilanı isteyiniz. 

Mühendis Şefik Okay atclyesi 
Calata - 1stanlul 

Haraççı Ali sokak, Dar Han No. 4 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
i Devlet Demir Yollarından ~ • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BALASr ALIHACAK 
D. D. Y. 8 Ct iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Moralı - Söke kemeri arasında KLM: 1 l 3 de toplama veya ocaktan çıkararak 

kırmak suretiyle ihzar edilecek 6000 M3 balast i~i 10200 lira muhammen be
del üzerinden kapalı zarf ueuli ile eksiltmeye konulmuştur. lhalesl I0/ 9/941 
gÜnÜ saat 16 da Al.sancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 
fsteklilerin 765 liralık M. Teminat makbuziarlyle teklif mektuplannı ayni gün 
saat 15 fC kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnamesi ltletme 
kıUeminde görülebilir. 24 28 31 4 3449 ( 1849) 

- Evet Hakikat ancak budur Na- dan bir de Şeyh (efPndi) olduğu halde: dhi kadar eskidir. İnsanlar medeniyet r,ün evvel ellerinde buna benzer işler 
Polyonu ~başında görm~e başladığım Napolyonun Kahireye muaz7 am bir za- lrnrmadan önce, her günkü gıdalarını yaotıklanna dair vesikalarla şube mü- MVS'ABAK'A İLE MEMUR Al.INACAK 
lndan itibaren bu hususta kafi bir ka- fer alayı ile girmesıni kabul ettiler ve dağlarda, ormanlarda ararlarken iskor- diirlüğiimüze müracaat ederek bu i~ 
:aat._sahibiyim. Çok kıymetli bir asker Napolyon, arapç~ ~OC'as~nın sa.dec: dör~ büt hastalığının hiç bulunmadığı şüp- ait ve .. ikn nl~t'llan lihımdır. rürlıiye ı, Banlıası Anonim Sil'fıetfnden: 
l~ugu gibi dehasına da zerrece şüphe bin altın mukabılınde bu nclıceyı elde hesizdir. Fakat insan oğh .. medeniyete G - Teklif mektuplannın (C) Bankamızın muhtelif şubelerinde çalı§tınlmak ve 3659 sayılı kanun hü-

caız. değildir. . ettiğini sandı. Halbu ki bütün bu altın· başlayıp da, ekmek verecek taneleri maddesinde yazılı saatten bir saat ev- kümleri dairesinde maaş verilmek üzere a~ağıdaki şartlar dairesinde müsa-
~apo}y:>nun Kahircye sulhan ve bir lar cesu::ıun ccbinne kalm•ştı! öğütüp un yapmağı, sebzeleri ve etleri vel lrnmiııvon reisine makbuz mulcabi- baka ile memur alınacaktır. 
~r alayı ile gireceğine de şüphe et- - 6 - kurutup saklamayı Adet edinince bu linde verilmesi lazımdır. Posta ile gön- 1. - Müsabaka imtihanl~n 1 S Eylül J 941 pazartesi günü Ankara, t .. 

emek llzımdır. - EBUK.lR DENİZ HARBİ - tıastaJığın meydana çıkmış oLnası ı:;ek cluil"'Celc mektuplann nihayet saat ( 14) tanbul lzınir, Samsun ve Adanada yapılacakhr. 
Cli. Bu defa hayret SU'8SI konsolosa gel- Napolyon, lıkenderive eibi Mısınr, muhtemeldir. Onun için iskorbüt has- ,... kadar gelmiş olması lwmdıT. Posta- 2. - imtihana girebilmek için : 

'le: merkezi olan Kahireye de phane v~ mu- t;ı.lığına medenryetin sebep olduğu ilk da vukubulacak gecikmeler kabul edil- a) Laakal orta mektep mezunu olmak, 
- Ya!h dedi. ?.affernr.e J?irdikten sonra. hayal ve emel- hnstalıkbr, denilebilir. mez. b) 18 yllfllldan qağı n 30 yaşın:lan yukan bulunmamak. 
- Bu mabat için ~na her şeye muk- lerinin artık tamamiyle tahakkuk yo~~- tskorbüt hastal.ğmın pek eski oldu- 31 4 8 t 2 .3S 77 ( 19 t 2) c) Askerliğini yapmıt olmak (Auerliğini henüz yapmamıt olanlar mu-
~r olan şeyden de kafi mikdarda ver- na girdiği 7..anednına kapılmaktan kendısı- ~unu pirimiz. lpokrat hekimin kitnplan vakkat memur olar.ık almacakJ.ardır.) 

' Yani mnhim mikdarda altın! ni men edem i. ıia ispat t-der. Fakat pek eski zamanlar- 3. - imtihanda muvaffak olanlar arasından ecnebi lisanı bilenler ter-
- Siz bu vazifeyi kabul ettini7: mi? Şark yolu. ke>.ndisine çok kolay açıl- da muhareb::?ler galiba . pek uzun sür- t7MtR RELl:'OfYF.StNDEN: cih olunur. 
- l:o__ t kah l • B be • b' 'd. K:lrcııvaka - Bostanlı mevkiinde umu- • ı:.ve ; u ettun. u nım ır mış ı ı· . mediği için bu hastalığın Pn büyük sal- 4. - Taliplerin en geç 13 Eylül 1941 cumareteai gününe kadar yukan-

1'llnırnın icabıdır; bu teklifi kabul et- Sefer heyetini.uçsuz bucaksız Akdenız- gınları orta çağlarda, kızılhaçlılar mu- mi hela ynntırılma.c;ı, fen işleri mUdiir- da yazılı tubelerimiz müdürlüklerine vesikalarzy.Je birlikte müracaatta bu-
~dim, benden şUphe edecek, key- de, İngiliz donanmasına rastlamadan Tu- harebeleri 7.nmanında meydana çıkmış- liiMtnrlekl keşif ve şartnamesi vechile lunınalan ilin olunuz. 2 4 6 ( 1919 

te göre ya bir divanı harbe verecek londan ta tskenderiye~·e kadar sevk ede- tır. Onrlan sonra da bir az uzunca sil- ncık """c;iltmeye konulmuştur. Keo:if be-
hhut da p iad ed kti pJı!>. b'l · t' 1 k d · · harnsı'z zantet clPJi 892 lira ""tıvakkat te-ı'natı l!fl lı'-ı. arlse e ece . ;snım, ı mış ı... s en erıvryı · · • ren harr>h•rin hic; birinde eksik olma- "' " " ,.., 
ulr '-· k k b' üik" t · k .... kıın,. bı'r co··ıı·i d<> d 90 k11rustur. Taliplerin teminatı ööledı-n 44yan çı arma v~ya ır s as yap- mış, muazzam ve vr ... . mıştır. Yalnız şurası ikkat edilmeğe 
~ktan daha iyidir. Bu pl!n sayesinde kolay drnecek bir şekilde geç:nicı idi . degyer: Şarkta bu hastabğm salgını evvel fq bank~~ına yatırarak makbuzla-
-n••nte-..ı b kad Uz N 1 h 1 •· ti d · ... k en ı·vı' sl'ı ri"le ilıııt .. tr.rihi olen 5/9/941 Cuma ..:ı_ l..a6 u -~T• u ar en apo yon e ram ar on n e ısP. ş .. r •n · · - "Arptekilerc nisbetle pek az görülmüs- "u 
ql.. .. _ k k ümLı•- ıa--1- · k tl · 1 emrut ve ko"le- ıc • nU sı>ııt 1R ıta l"Ticllmene mn~""~atlan. \tto"US\lnu yo etme m 11.uıı o ı.:-d.A- varı uvve erı sanı nn n tür. Onun için eski İslam medeniyeti 

mmleri. yine kolay denl'Cek bir <=r'·ild,.. devrindeki büyük hekimlerin kitapla- 21, 25, 30, 4 (1807) 
S - Bu plAnmızı bana bildlrilmisiniz? katı surette ezmi~ V" iste Simdi K:ıH- rında hu hastalığın tarifi görü1mez. Za- * 
k1trınızı muhafaza edec~ime hat~ hli- rede. mem1Uklerin eleinan1armdaTI hir ten onun şarkta yerlı bir adı da yoktur. - 941 yılı İzmir Entemısyonal Fuarı 
h U~ete bile bildirmiyeceğL'Ile emin ola- beyin konnl!ına yerlt>cınıis 1di Artık Su- Bizim halk dilimizde iskorbit tabiri bar . katıı1o~nun tabı ve ihzan ya7.ı işleTI 
Oırsiniz! riyrye atlamak ve bir sürü kolav mu- ka memleketlerde kullanılan tabirin ~{l~iirltilYUnMki AArtnamesi vP<'blle aeık 
c .. ft N 1 imha h d ff k tl 1 İ t b 1 cya Hı'ndıs' Pk<=11tmPve konulmust11r. Muhammı>n iti .... us, apo yonu ususun a· va a ıye er e s an u n v - pek az değiştirilmiş olduğu bellidir. Yi-

?ıJ Pllnını konsolosa anlattı; bu pH'ln, tana yürümek kalıyordu.. ne bizim eski hekim kitaplarımızda kul- becMI 1?f\n 1ira muvnlckat fPTT1inatı 90 
~J>olyonu ve genç zabitlerden birisini j Fakat.. Nnnolyon, tn~iliz inadının lanıfon cdailhafr> tabiri de arapçaya lirıırlır. Talinlerin teminatı öğleden ev
\. dın ve kıskançlık ylizünden biribirine , timsali demek olan Arnırnl Nel5onun. benzetilecek bumda uydurulmuş oldu- vel fı; hnnkmıınn yatı,.arqk mııl{buzla
dtınak ve genç 7.abiti Napolyonu öl- 1 Akdneizde Fransız filosunu aramakta ğu da meydandadır. rivlP ilıııle taril-ıi olan 10/91941 Carşam-
.Urtneğe sevk etmekten ibaret, fakat olduğunu - belki de zafer neşeleriyle - $aı·kta iskorbüt salgınlarının garbe ha gilnii o:aııt lfl ela erı,.;;mene mnmcaat-

Cıdden iblisnne bir plnndı. unutmuş gibi idi. nısbeUe pek az görülmesi, ~üphesiz, bu- lnn. 27 31, 4. ~ 3500 (1867) 
au hüdiseye sebep olacak kadın, ko- - B 1 T M E O t - rasının taze sebze ve bol yemiş iklimi * 

~ını takip ederek. asker elbisesi altında olma.c:ındndır. Fakat bu hikmeti o.ncak Tiirk yılmaz mahnlle~i 842 nci soknk-
:k.a~ır sefer heyetine katılan; gilzel bir Rusvada tavvore hü- bu zamanda nnlıynbiliyoruz. Garpteki ta 140 metre hovda v<'nidPn kanııli7as-

.... ındı. insnnlar iskorbilt salgınlarından kırılır- von vımtmlması fpn isleri mürUl,.\:ii!f,in-
rlll- L-.Z d } 1- l l -'o'-f kesif Ve SBrtnamesi Vechill!' 8Clk 

blL. <uıın ~errüatını in eyen .K.OOSO os cu m arı epe )'Ce kcn şarkta bu hastalığın az olması o za- (1 K 
--ıayet! manlardn hekimlerin merakına dokun- p1rc:iltmev" konulmustur. Kesif bedPH 

- C'dd bi d r O dd ti · 0 f)O Jlr:ı Rl kurus mHvakkat temlnah M - 1 en yaman r a amsınız. e- ş, e l muş fakat bu hikmeti antıyamamışlar- " 
.. ,el..- . k d F ka 11,.9 10 kunıc:tur Tıılin1erin teminatı ö~-ll ~~ endislni alama ı. a t şu sua- dı. Yalnız, on yedinci asrın ortalarında 

~ktan geri kalmadı: - BASTARAFI 1 iNCi SAHİ1''EUE · bir Fransız hekimi bu hastalıkla tru:e Jeclı>n evvel fq banka!"na vahrarPl< m~k-
- lb.~l i • ~- •""""talannı bombalıımıcalar ve bir moni- L ı • 1 it. }n tan'h1· o1 "n 1019/9A1 

il•• lan-:-UY e hareket etmeniz çın vauını· ...... .. sebzelerin ve ycmislerin münasebetle- ""7 nrıv e ı•a " ''" . • ., 
«-O 'b..:,:___ .~ ., di to··rle altı duba babmıo.lardır. Bomba isa- -.: • ,.. h ..:ı O sant 16 .:ı,. Pn"'"nıl"TIE' d,. &~size ne yaptı.. ye SOi'-. ... rini hissctmio: ve iskorbilt hastalığından ' .ıırc:am " F;YD 

0
" ''' 

'4o beti alan diğer dört monitör yanmağa " mUrııcaatlan, 27. ::t1 4. 8 3499 (1868) 
~-- bo•lıım-r. kurtulmak için vişne, limon, portakal, * 
~ causu, bir köpek gıöi fakat yine "' ..... ar ve frenk üzümil yemcyı' tavsiye ede-

~-k'---~ 1 kl Manevra kabiliyetini kaybeden gemi- n Yednk su\>a"'. ve askerl mPmunar ka-
--ısu .ouuuı ı a: ·'- d ek -zavallı - haylice söylem'" ve yaz- " ·' - p h''" bi d ler nehrin cereyanına kapıld1&.lann an r ~ nununda de~ictildik yanan 39<''.'l ımmarn-
hltı ran.sa bana ") r ~ yapma ı, bunlara da zayi olmuş nazariyle bak- mışsa da söucrine kulak asan olmamış.- (B) ftlc 
h ftı altın hım bana vatanıma kal'Şı muk aerektir. tı . Hekimlerden bir çoğu bu hastalığı h kanumm hirinel madr1ocı;ntn -
~ enaiıklan yaptınY,Or! diyecekti: fa- FlN TAYYARELERlNlN esrar içinde bir Met olduğuna inanır, r:-q,nn, tadiline dAir 11/R'1\41 kabul 
,.,.~ llas:lsa bir az utandı ve cidd! bir ta- HOCUMLARI dünya işlerinde esrar olduğunu zihln- 15/81941 nec::lt' tarihli ve 41f\7 numanl1 

·'41' taL '- 1 ~d ı d b la k kanun askı>r1ik kanununun 4 ilncü mad-11:ınaraA; Helsinki, 3 (A.A) _ Resmi tebliğ: erine sıı:; ıramıyan ar a onu u şı 
Cla- Ben Fransıı: değilim. dedi. Ben on Fin bava kuvvet1erl dün Kareli ber- bir hastalık olduğunu iddia ederlerdi. d~nin tadili hakkında 11/R1,941 lrabu1 . 
~ rdUnC'll LUI zamanında Nant ferma- zahında bir dütman tayyare meydanına Fakat bu hastalığın nasıl bulaştığını, ı~:.:::.41 neşir tarihli ve 4102 numaralı 
-n~ ilgası Uzerlne Almanyadan dön- L.uc .. um etmişler ve bir düşman tayyare- tabiidirki. kimse anlıyamamış ve anla-
... '"i bt ail b ı F d r; A~ker silelerinden muhtac olanlarn l. r eye mensu um. ransa an sl tahrip etmiflerdır. Diğer bir Sovyet tamamışb... yardım hakkında kanun kabul tarihi 
an~a mecbur kalmıı bir protPStan tayyaresi de hasara uğratılmıştır. Mü,a- Sebebi de, şimdi biliyoruz, gayet ba-
etı.~nın başından neler geçmiş olduğunu he.de edilen tiddet~ infilaklardan anla- sıt: İskorbüt bulaşık bir hastalık değil- 11 ' 81941 nf"sir tarihi lS/S/94l, kanun 

/zmırden gidecek in ymetli hediyemiz 

Eczacı Kemal K. Aktaşın 
Kolonya ve Esansları olacaktır 

Altın ru ya Dalya 
Bahar çiçeği 
Yasemin 
Gônül 

leylak 
Amber 
Fulya 

Limon çiçeği 
Son hatıra 
Ful ya Menekfe 

941 Kolon yası 

Depo: Hilil Eczanesi 
tzMIR DEFrERDARl.JOIPIDAN: 

örnek köyü eaki muhtarı Ahmet ö2Un Karşıyak~ ıubemize olan 500 lira 
96 kunıt kanzanç vergisi borcundan dolayı haciz edilen Kat'flyab Dede bqa 
ahır kuyu mevkllnde klin 2SO lira kıynıetindekl tarla ve zeytinliğin nmf bı.-
aeai 21 giln müddetle müzayedeye çıkanlmııtır. . 

Taliplerin 25/9/941 per~mbe günü saat IS te vilayet ıdare keyetlne m&-
racaatlan ilin olunuT 4 1 1 18 2 3 3621 ( 194 7) 

~tte takd' d • 1z. d · · · numanısı 4109 örfi idare kanununun ır e ersın ı»ldığına göre bir rnühimmat eposuna dir. Onun yemeklerde C vitamınının 
le~- faahat kAfi bir şey ifade etmemek- da isabet vah olmuştur. eksikliğbden geldiğini artık çocuklar bazı mac1drlerini dcl?iştiren kanun kahul TlRE ASLtYE HUKUK HAKtMLt-ı öDEMlŞ :tCRA MEMURLUôUN-
d(luı:raber, konsolos kabul etmiş göriln- Murmansk demirvolwıa karşı yapılan bile biliyorlar. Bu vitamin insanların tarihi 11/8/941, n~ir tarihi 15181941 ölNDEN: DAN: 

' ve: bit hücum esnasında üç lokomotif tah- böbrekler üstündeki guddesine, ipofiz kanun numarası 4106 arttırma ve ek- Tire Ertuğrol mahallesinden Yalın- ( Dalremhin 941/68 sayılı dosyasından 
- ~eldIA. Fakat ben size bu işlerde rip edilmiştir. Tayyarelerimiz Sovyet guddesine. erkeklik ve kadınlık gudde- sittme ve ihRle hakkındaki 2490 sayılı ayak camii soka~nda 3 numaralı evde cevherlyeye borçlu, eskiden lzmtr Sa

tlasıt rnUfit olabilirim? diye sordu. yürüyüş kollarını bombalamışlardır. Za- }erin terkibinde lüzumludur. O gud- kanun ile 1050 sayılı muhasebei umumi- Abdullah kızı F.mlne Siler tarafından lepçi camii karşısında 87 nolu evde otu-
~ İbrahim beyt muvakkaten itaate yiabmız yoktur. delerin terkibinde bulunmazsa onların '!iP! kanununa bir muvakkat madde ek- Denizli Honaz nahiyesinin Cumalı kö- ran ve halen adresi ıhalQm bulunmayan 

etmenizi isterim. çıkardıklan hormonlar bozulur hasta- 1enme<ıine dair 818/941 kabul ve Y'il!ıde l315 doğumlu Hasan oğlu Meh- Milmine murisinizden intikal eden tapu. 
le - Fakat, bu Napolyonun memleket- Portekiz Asor adaları• lık da ondan gelir. Bu adı batası hasta- 13/!V941 neşir tarihli 4097 numaralı meı: Ali aleyhine Tire asliye hukuk nun KAnunusani 941 tarlh ve 51 noda 
>e!'tnanıiyle ynrleşmesini icap ettirml- lığın alAmetlerini tarif etmiyeceğiın. kanun. mahkemesine açtığı terk sebebiyle ~ kayıUı Yenice köydeki tarlan~ 600 li-

k nü?. ft8 yeniden kuvvet Bizim yurdumuz gibi sebzeleri ve ye- Harcirah kararnamesine ek 11/8/941 şanma davasının cari muhakemesinde: ra değer konulup haclz edılmtş ve tu Şimdilik böyle olması lhımdır. RÖftd.erdL mi~lcri bol olan yerlerde insan yaz ve kabul ve 15/8/941 neşir tarihli 4101 nu- Müddeialeyhin ikametgahının meçhul 30/9/941 Sah gilnil saat 10 da ödemiş 
•r r:.._~ plAnı tahakkuk ettirmek iç:n bir Llzbon, 3 (A.A) - Yeni Portekiz kış salata ve yemiş yedikçe o hastalığı maralı kanun. olduğu ve tarihten on beş sene evvel icra dairesinde satılmasına karar veril-
.... lt~dar bir raheta muhtacım! bu mu- kuvvetleri Aıor adalarına gönderilmiş- hiç bir vakit h.ıtınna getirmiyebilir. Yukanda ynzılı kanunlar bcle~lykntn ikametgahını terk ederek nereye gittiği miştir. 
llid ~t sulh tahakkuk etmezse, harp :re- tir. Pişmiş yPmeklerinize, mlimkün olduk- cUmle kapısındaki ilAn tahtasın~l er r- bilinemediğinden hakkında tebligatın .Muayyen gü~de yüzde 75 .~ymeti~I 
)a bn başlayacaktır. Çok bdıncı olmak- ça, maydanoz yahut dereotu koyarsanız, Çe bilinmek il.,Pre asılrrllcıtı... an O U- ilanen" icrasına ve duruşm.mın 10/9/941 bulmadığı takdirde satış OD gun tcmdıt 
fe deraber, Napo1yon harp sıra!!ında za- ·~B~A~A~H~R~A~.#.QS sonlarda da C. Vitaminini bol bol bulur- nur. 3631 <1936

) Çarşamba günil saat 10 na talik edildi- edilecektir. Adresinize gönderilen mad-
r en başka bir şev düşünmez! ~ l!J~ S unuz. ğinden davetiye varakasının da mahke- de 103 davet tc-bliğ edll~eden iade e.di~-

~~ı:~lısınız.. Yann İbrahim beyi MVRİM FJRSAr §i 
1 
Avrupanın garbindc, iskorbüt hasta- İ7.M1R TİCARET MEHKEMEStN- me divanhanesine asıldığından müddei- miş ve askerlik şubesındede ~d:Sınız 

ığına tutulanlara ne kadar yazık: May- DEN: aleyhin tayin olunan gün ve saatte Tire ~ğrenihleakmemı ~l~~:;ani hu a':ı ~-
~ Yann mı? .. Hayır •. Hayır! Napol- J • • 

1 
danoz ve dereotu bile bulamıyorlar de- tzmirde Anafartnlar cac:Mesinde Arap asliye hukuk mahkemesinde hazır bu- .ü mu eme c · ne ma esı ge.. 

bn anc:1k yarın sabaha k3dar sabrede- • 8 pO 0 JŞI mek. G. A. hanında Hulusi Zeral ve ortaklan deri lunması aksi takdirde hakkında bu du- ref,<ince ilfmrn tebliğ olunur. 
ll'ıeece~tir. Bunun için İbrahim beyi he-- FEVKAL a '"'E L"'~s ı;-cyALAB. 8§ Türk kollektif ~irkcti tarafından verilen ruşmanın gıyaben devam olunacağı teb- SG20 (l

942
) 

ti n Şırndi dAvet eder ve istedigvim ne- n.v UI\. ~ o T.tRE SULli HUKUK MAHKEME- istidacb 1/8/941 tarihinde Devlet deniz liıtat makamına kaim olmak üzere ilfm 
Ceyi SATILIKTIR .• lb- . temin cdersinız.. Eğer bu iş için 

1 
S SlNDEN: yolları lo;letmesine mensun İzmir vapu- olunur. 3619 (1941) GA YRt MENKUL SATTS tLANI 

lc~ahırn beye bir mikdar bahşiş vermek Japonyadan sureti mahsusada ce - S Tire Bakır hanı caddesinde 77/79 nu- runun 9 uncu seferinde 5965 savılı kon- HALt TASFtYEDE BULUNAN 64 
aıı:.ke~eı;e, kemerimde kendisine malı- bettiğimiz. en son moda kadın sabah- N marada peynirci Emin Duman tarafın-! simentosu ile İstanbul emrine kaydivl<> tzMtR StCtI~ TiCARET MEMUR- SA YILl BORNOVA T. K. KOOPERA-
~ 1 1 bın altın vardır. lıkları ve pijamalar erkekler için rop § dan Tire belediye reisi Ali Okan çift- tstanhulda (Orlre) namına 47 balya deri LUôUNDAN: T1F1NDEN: 

0 nsolos: dö şambrlar, çocuklar için pijama-§ liğinde iken halen iknmet~nhımn meç- 1stanbula göndermiş ise de konc:imcnto- (Mustafa KlitUk) ticaret ünvaniyle ı _ Tasarrufumuzda bulunan Bomo-
bı;- Para, sizde kalsın .. tbrahim bey iSlar, kahve fincanları. masa örtüleri..§ bul olduğu Abdurahman oğlu Halil Uçar nun meşru hamili bulunan Fansuve İzmirae Şadırvan altında 2 numraalı va nahiye merkezinin Kazım Dirik ma-
be/sk~r değildir; idare amiridir Murat. (3 eylülden 10 eylüle kadar.) § aleyhine Tire sulh hukuk mahkemesi- Rupçiç tnrafındnn hamulenin tesellümü dükkanda pernkcnde olarak manifntu- hallesinde istasyon civannda yekdiğeri-
ilin ın rnağH\biyeti üzeorine. ve İngiltere- Gayet ehven fiatlerle s.-ıtılıktır.. § ne ikame o1unan 30 lira 27 kuruş ala- sırasında düsUrUlmek suretlvle ziyaa uğ- ra gömlek ve tuhafiye ticaretiyle iştigal ne muttasıl ve her iki tarafında sokak 
bi:vl Ya~rnağı va5d ettiği yardım hase- S ADRES : Basmahane Gaziler cad- R cak davasında: ramış oldui'n.ından bahsiyle iptali is- eden Mustafa Kütüğün işbu ticaret Un- bulunan 1132 şer metre murabbaından 
~~ e bsuzümiizil kendisine geçirebilece- §desi Ismail Hakkı Urlu otelinde No. ~ Müddeialeyhin ikametgahı meçhul ol- tenilmiş olmakla icr.q kılınan tetkikattn vanı ticaret kanunu hükümlerine göre cem'an 324 metre murabbaı iki a'"Sa. 

·· edi. § 1 daireye müracaat. 30-31 1901 ~ duğunden munmaileyh hakkında tebli- mczkOr 47 baJva deriye ait konşimento sicilin 4003 numarasına kayıt ve tescil 2 _ Bornova _ M~Minli <:ösesi üzerin· 
~u takdirde İngiltere Napolyon- O'"'..r~.r.~.r..r~.r..r.r..er~.r~~ gntın ilanen icrasına karar verilerek du- sureti ibrnz edilmiş oldui?undan ticaret edildiği ilfuı olunur. 3624 (1945) de 6893 m~tre murabbaı tarla. 
-. ruşmanın 9/9/941 Salı gilnil saat 10 nn kanununun 638 nei maddesi mucibince 3 _ Bomovanın Uygur sokai!ı"'d? 1 

r------------••a•m••------~~--~- m~hl~d~u~~~wti~~~~~~u~~~i~~~unankoo~~~ ZAYİ ~~~ın~~~brmasu~~e~ 
mahkeme divanhanesine asılmış oldu- tonun 45 gün zarfında mahkemeye ibraz Diyarbakırdan almış olduğum asker- tışa çıkanlmıstır. Satış 27/91941 tari-

·DENiZ C AZiNOSUNDA 
Zenci 

MAK ALLEN 
Birinci 

Cazı ile 

Perşeıı be vJ • e~ en~esı 

Masalar yemeklidir •. Evvelden kapatılması rica olunur .. 
TELEFON: 4007 

ğundan müddeialeyh Halilin tayin olu- olunması ve ibraz edilmediği takdirde lıK: terhis teskeremi ve nüfus kağıdımı hine milsııdif Cumşrtesi günU saat 15 te 
nnn gün ve saatte Tire sulh hukuk mah- bu müddetin hitamında SÖ7.Ü geçen 5965 zayi ettim. Yenisini alacai'-ımdan eski- Bomovada kooperatifimiz binasında 
kemesinde bizzat hazır bulunması teb- sayılı konı:ıim<>ntonun iptaline kanır ve-- sinin hilkmU olmadı~ını ilan ederim. tasfiye kurulu huzurunda yanılacaktır. 
ligat makamına kaim olm.ık üzere ilAn rileceği ilan olunur. 4, 5, 6 3628 (1937) 2 inci Karantina Kaya tene mahallesi Satıs sartnamesi her zaman koooeratif-
olunur. 3618 (1939) sakinlerinden Malatyalı 320 doifumlu te p.örülebilir. Fazla taf<:ilat almak fste-

Mustafa oğlu Battal 3606 (1938) yenlerin me7.k6r trc::<>kkülr mUracaatla• 
fZMtR stctLl TİCARET MEMUR

LUôUNDAN: 
(Ali Bozoklar) ticaret ünvaniyle 

tzmird~ Büyük Kardıçalı hanında 48 
numarada hububat, zeytin yağı, üzüm 
vesaire ilzerine toptan ticaretiyle lşti
~al eden Ali Bozokların işbu t!carct 
Unvanı ticaret kanunu hükümlerine gö
re sicilin 4004 numarasına kayıt ve tes
cil edildilU ilıln olunur. 

3625 (1943) 

Hirinc.-i 91nıf mUtehassı!i Doktor 
Demir Ali Kamrıoğla 

Cilt ve TenMUI hastalıktan ve 
ELEKTRİK TEDA Vtl.ERt 

Rirint'İ Revler Sokalı No. 55 .. fzmi'l" 
1-:ıhamra SincmaSI arl-.asnda sabah
tan Akşama kadar hastalanıu kabul 

rı ilan olunur. 3622 (1940) 

ı Doktor Celil Yarkı~ ı' Yıldınm K~tb;/ ilk okulundan 
l tzMfR MEMLEKET HASTANESi ı 1 aldığım diploman:n. ~ay~.ttim.: Yeni<:inl 
: OAHİLIYE MCTEHASSISI 1 l ~lac~liımdan .eskisinin hukmu olmadı· 

MU V.:--..rvnANE iki · Be ı gını ılfuı ederım. 
eder- A .. ,,,.,, : ncı Yer İzmir Selfihattin oğlu mahallesi 

69) 'sObk No. 25 1 1024 neli sokak 1 numarada Şakir 
TELEFON•:•M•7•9-•(•

4
- .. ,ll'~ı TELEFON 3956.. 1

1 JşıJak. No. 580 3626 (1946) 
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SİY ASİ VAZİYET 

Alman - Fransız 
sulhu ittifakı 
mı olacak? 

-<>--

Japon ya da: Arneri-
ha da henüz oakıt 

kazanmak isti yor lor 
---0-

lfarbin yıldönümü • Fin· 
ıandi31a ve sulh • Japon· 

:va buhran içinde-
Radyo gazetesinden : Harp Polonyada 

1939 eylülünün birinci günü başlamak
la beraber İngiltere ve Fransa muhare
beye il<l yıl önce ancak bugün (Dun) 
iştirak etmişlerdir. Ayın birinden üçü
ne kadar nskeri harekat Polonyaya in
hisar etmişti. Binaenaleyh Polonya har
binin genişliyerek bir Avrupa harbini 
aldığı bugünün üçüncü yıldönümünde
yiz. İngiliz nazırları bu münasebetle 
harbin iki senelik bir blançosunu yap
rtuşlardır. İngilizler askeri harekatın in
kişafından memnun görünüyorlar. Ge
çen sene ile bu sene arasındaki muka
ye«ede vaziyetin İngiltere lehinde bü
yük bir inkişaf kaydettiği tebarüz etti
riliyor. 

İngilizler için şimdi yapılacak iş hnzır
Jıklarına devam ederken Rusyayı da 
daha iyi dövi.işmesi için takviye etmek
tir. İng:lizler Rusyayı manen takviye 
için çok büyük ga~Tet sarfediyorlar .. 20 
seneden beri komünist Rusya medeni
yetinin yUz karası olarak gösterilmişti .. 
Komünist liderlerin dinsiz, imansız kim
seler olduğu ve zulümle memleketi ida
re eltikleri bildiriliyordu. Şimdi ise 
Rusyadaki rejimin ancak Rusyayı ala
kadar ettiği, liderlerin zannedildiği ka
dar fena olmadığı, dinin son zamanlarda 
serbest bırakıldığını bildiriyorlar. 

İngilterenin Rusyaya maddi yardım
ları hava taarruzlarına inhisar etmek
tedir. İngiliz hava kuvvetlerinin Alman
ynya gündüz taarruzları bir ay devam 
ettikten sonra şimdi yine gece taarruz
lariyle iktifa edilmektedir. Almanlara 
göre İngilizlerin gündüz taarruzlarından 
vaz geçmeleri ağır zayiat vermelerinden 
i1er!ye gelmektedir. 

Rusyaya yapılacak daha maddi yar
dım Amerikanın vereceği harp malze
mesine ve bunların Rusyaya nakline 
bağlıdır. İngilizler İrnndaki harekatın 
hakiki hedefi bu olduğunu gizlemiyor
lar. İngiliz - Rus komutanları Kazvin 
şehrinde buluşmuşlardır. İran hükümc
tiyle İng!liz - Rus komutanları arasın
daki görüşmelerin kat'i neticesi hakkın
da maH'ımat yoksa da İrana yükletile
cek şartların en mühimmi Rusyaya 
transit eşya sevki ilzerinde toplanacak
tır. 

VLADİVOSTOKTAN SEVKiYAT 
Japonlar, Vladivostok yolu ile Rus

yaya harp malzemesinin kendi göaleri 
önünden geçerek sevked:Jmesini, mih
vere karşı münasebetleriyle telif kabul 
etmez görmekte ve itiraz1annı bu yol
dan yapmaktadırlar. Jawn başvekilinin 
Japonya ve Amerika arasındaki müna
sebetleri düzeltmek maksadiyle Ruzvel
te bir mesaj gönderdiği malumdur .. Bu 
me;;aja Amerika henüz cevap vermemiş
tir. Japonya vakit kazanmak istiyor. Na
sıl bir hareket takip edeceğini kararlaş
tıı:madan Rus - Alman harbinin inkişa
fını görmek istiyor.. Diğer taraftan 
Amerikanın da kendisine mahsus hesap
larla vakit kazanmak istediği aşikardır. 
Bu arada Amerika, İngiltere, Rusya 
Çine yardımda büyük istical gösteriyor .. 
Çine yapılacnk yardım1arda teslim ve 
tesellüm işlerini görüşmek için bir Ame
rikan heyeti Çunkinge varmıştır. 

VİSİNiN SULH TEŞERBÜSÜ 
Vişinin Almanya ile sulh akdetmek 

için fcşehhüse geçtiği bildiriliyor. Filha
kika Fransa ile Almanya arasında miitn
rekenin imzasından beri 15 ay geçtiği 
halde harbin nihayeti her zamankinden 
daha uuık görünmektedir. Fransız top
raklan i gal altındadır. 1\lilyonlarca 
Fransız esirdir. Fransa işgal masrafı 
olarak milyarlar ödemektedir. Vişi 
'Fransız imparatorluğunun büyük bir 
kısmını kaybetmiştir .. Fransız halkı ara· 
sandaki niifuz ''e itihannı da kaybet
mektedir. 

Visinin Paristeki mümessili Dehrinon 
ile Alman t>lçi~i Ahet bu sulh mevzuu 
iizcrind<' göriio;miislerdir. Mussolini ile 
Hitlcr orasındaki göriismelerin bir mev
zuu da Fransa ile sulh meselesi teşkil 
ettiği sU~ leniyor.. Almanya İngiltcreye 
karsı miiendelcsinde Fransız toprakla
rından istifade etmek istedikçe Vi i ile 
sulh nkdelmcsi miimkiin göriinruiyor. 
Ziro hn hıkdirclc ya Fransanın tahliye 
<'dilmesi li'ızımdır, yalnıt tn Almanlar 
Fransız ii !erinden istifade edeceklerse 
Fransan•n Almanlıanın miittefiki ola· 
r:ık harbe istinıki li't7.ımdır. Hu sulh te· 
~ebbiisiindc bö) le bir manevranın mC\'· 

cut olmac;ı miimkiindür. 
FİNJ..A 'DİYA VE Sl!LH 
1 .Qndrf! hnlıerlcrinc giirc bir Fin gn-

7.ctcsi Viımri nlındıHan sonra Ruslarln 
harptt• dr\ :nn etmenin mnn.ısı kalmadı
ğını V37'01!.;fır 

.lAPf\''V t'\ l\llHl?AN İÇİNDE 
f <loon h\ısvekili Konoy(' part: Jidt:r

h:rini "" haro sanrıyı seflcrini Kabul 
ederek laıvmvanın !arilite görülmemis 
<'n h.üvuk buhrnnı gecinnektc olduihı· 
rıu, bu buhranı atlatmak için biitiin 
kaynakların seferber edilmesi JUzım 
~eldiğini sövlc>m:stir. 

Son askeri vazi v~t 2 SBD81ik -arpte iki ta- H arbın yıl dönümü SC>N·~·HABEJ2 
rafın hava zagiatı 

------- lnı{ilizler Orta Ruslar "Leııin
~rad'' dr taar
ruza ~eçt~ler 

4500 Şarkta çok kuv-ln1{İlizler 

tayyare düşür
dü, 1400 tayya-

Bütün ceza evlerinde 
okullar açılması yakın -<>---

Alman ordusu S kilo· 
metre geri çekildi 

--<>--

LENİNGRAO DÜŞERSE RUS 
FiLOSU NE OLACAK? 

re kaybettiler 
-----

Londra. 3 (A.A) - İyi haber alan 
mahfillerden · öğrenildiğine göre İngiliz 
avcı 1nyyareleri iki harp senesi içinde 

----<>--- 4500 den fazla diişman tayyaresi tahrip 
Rad.)o gazetesinden: Londra radyosu-

1 etmişlerdir. İngiliz zayiatı 1400 tayyn
na göre I~ningrad cephe~inde taarruza reden ibarettir. Fakat 450 tayyarenin 
geçen Almanlar Lmingradın 20 ~ 25 pilotu kurtulmuştur 
kilometre cenup doğusuna varmıo:lar- -----
dır. Karelide ki Fin kuvvetleri de bu şe- R oo-ıen r~ı.ı.~nndaE-: "; 
hire 40 kilometre mesafeye kadar. iler-
lemişlerdir. Aynı radyo Alman tayyare- y ~d!Ud5 Ztı!Ditler 
!erinin şehire giden demirvolunu tama- CEH. nrddı.. 
nıen tahrip ettiklerini bildirmistir Al- Bilkreş, 3 (A.A) - Romanyamn res-
ınanların Leningrada 20 - 25 kilometre mi gazetesi Rumen ordusunda bulunan 
yaklaştıkları doğru ise Vologdadan ,ge- bütün yahudi ihtiyat subaylarının ordu 
çen demiryolunun Almanlnr eline geç- kadrosundan çıkarıldıklarını yazıyor .. 
miş bulunması iktiza ('der. Çünkü bu Bu sul)ayların sayısı binden fazladır. 
demiryolu şehrin 40-45 kilometre C'Cnu- ____ .., __ _ 

f. H . aım~ar daza~ 
fer i2iı1 ... cıla

diyorlar. 

bundan geçer. Bu takdirdP Lenin~radın 
çok yakıı\ına çekilmiş olan Voro~ilıf or
dularının her taraftan mahc;ur bir ha.i
de kaldığı anlasılır. Sovyetler şimdiye 
kadar Lcningradı terk etm_diklerine gö
re Voroşilof ordularının h .•r ne p.ıhası
na olursa olsun Leningradı müdafaaya 
karar verdikleri anla5ılıyor. Bu muka
vemetin harbin sonunn kadar devam 
edeceği çok şüphelidir Çiinkü Voroşi-
lof bundan böyle hiç bir yerden yardım IHl~ · ·n filı~i!l!!CJİ yda-ıiÖR!Ü• 
göremiyecek duruma girecektir. Odesa- 1 iİ m~· asebetiyle 
dan Lcningra.dın farkı Karadeniz.deki Anın aazetelle:tL'Eniıl 
Sovyet donanmasının Odesaya mütema- hı 
diyen ikmal kuvveUeri getirdiği halde ımeşriiyatı.. 
Leningradın böyle bir imkana malik ol- Berlin, 3 (A.A) - Folkişer Beobah-
mamasıdır. Müdafaası bu derece güçleş- ter lngilterenin htırbe gİri!linin üçüncü 
miş olan bir şehir için büyük orduların yıldönümü müna'lebetiy]e neşrettiği bir 
feda edilmesi doğru olamıyacağı kan'.:la- makalede diyor ki: 
tindeyiz. lngiltere harbe gireli iki sene oluyor. 

RUSLAR TECA VOZE GECMiSLER mz şimdiye kadar kru:nndığımız parlak 
Londra radyosuna göre R~I~ dün nferlerden bahseımek istemiyoruz. 

cece Leningrad hovalisinde bir muka- Müstnkb 1 nesiller iizerinde muazzam 
bil taarruz planı hazırlıyarak dün sabah te~irlcr doğuracak bir ihtiliıl muharebe
?ııanuza geçrni§lerd~r. Alman kuvvetle- 6İndc olduğumuzu h. •ırlatmak istiyoruz. 
ri be§ kilometre geri çekilmcğe mecbur Plotokrasilerin hırsınn mukabil Hit
olmuşlardır. Ruslar biiyük hıırp malze- ler ve Mussolinınin tahakkuk ettirmek 
mesi iğtinam etmi~l.erdir. Bu taan'Uz el- :stediklı:ri parlak fikirleri tebarüz etti
t\n devnm ediyor. ı-en gazete diyor ki: Harbın mü,.evvik-

Voroşilof bir günlük emir neşeredek lerini bize de araır.ak i~p ettiğini nr-
1.eningradın son nefere kadar müdafaa tık her l:es biliyor. Dünya harita!lına bir 
olunmasını emretm;ftir. hl'lkış lngilterenin 1940 hayallerinin 

RUS FiLOSUNUN V AZiYETt yıkıldığını göstermelrtedir. Hiç bir yar-
Baltıktaki Ru~ filosunun vaziy"etine clım, nerecl.cn gelirsc gelsin, Çörçilin 

~elince: Leningrndın sukutu halinde milletinin ukibetini değiştiremez. iki 
Rus filosu için ya kendi kendini hatır- senelik harpten sonra lngiltere taleple
maktnn, yahut ta Alman mayın barajı- ıjnde hala küstah görünüyor. • 
nı yararak İsveçe iltica etmekten b::ıska HARBiN MESULIYETi? 
care yoktur. Su halde bu filoya dü 0 cn B"rlinC'r Lokal Anc'1ykcr dıyoı ki: 
bir vazife vmdır. O da Lenincradın sn- aHnrbi İngiltere açtı. Tarihi hakikat 
hiJden müdafaasına iştirak etmektir. 
Huslar Almanların tnyyare hiicumlnnna budur. Şunu unutmamak 15.zımdır ki 
karşı Leningrnda fazla hnva kuvvetleri düşmanlarımız tarafınd~n . aleyhim~ 
tahsisine imkan bulbilirler. Ende sonun- açılmış ve yava.ş yavaş inkışaf etmış 
da baltık filosunu batırmnr,a kn~ar ver- tam bir dünya harbi karşısındayız. 
miş~er~: filonun. 1 <'nin~rad "2~da~aa"ı- ı1 Bu h~hi_n _siklet n:erke~i V?şingtona 
na ıştıruk etmesıyle netıce degışmış ol- kadar gıtm·ştir. Harbın akıslerı Ruzvclt 
mıyacak: buna mukebil Almanlara bir ve hempalannın aleyhine olacağına şüp-
hnyli zayiat verdirilecektir. he yoktur. İki senedir elde edilen neti-

---- celcr bu zaferin bizim olacağına kafi te-

AH APL A G • , .. Gi ,_ J( it{ minat teşkil etmektedir. 
NF.I.ER OL~UŞ? 

------
Irak İ§tiklalinin 
yıldönümi.inü 

, kulladı • 

------
iN ~ILtZLERIN ARAPLARA 

lTiMADI ARTIYOR 
Bağdat, 3 (AA) - lrakın istiklali

nin yıldönümü münasebetiyle burada 
yapılan büyük resmi kabulde lngiliz as
keri mümessilleriyle diplomatları en faz
lı. hüsnü kabul görmüşlerdir. Bu miina
&l"betle salahiyettar İngiliz şahsiyetlerin
den biri aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 
•- Surlyeye de istiklal vadedilmiş ol
masından çok mesuduz, Arap dünyası
n:n bir kısmı hürdü: ve teşkilatlandırıl
mıştır. Mister Çörçil tarafından yapılan 
deklarasyon Arap alemine gösterilen 
it;matı arttırmaktadu.> 

------
lnqUizler Alı~en!zde il!i 
biA~iilı qemi batırdılar ... 

Londra., 3 (A.A) - İngiliz tebliği : 
Akdenizde bir denizaltımız b:r düş

man kafilesini takip etmiş ve iki büyük 
gemiyi batırmıştır. Sicilyanın .şimali 
garbis:ndc düşman iase gemileri dahi 
hasara uğratılmıştır. Bu gemilerden bi
rinin batmış olması muhtemeldir. Bin
gazi limanındaki düşman gemileri de 
denizaltılarımızın taarruzuna uğramış
lardır. -------

ul?o!onvada bnr tek 
hain ıkmadı .. n 
Londra, 3 (AA) - Tnymis gazetc

ıd harbın üçüncü yıldönümli münasebe
tivle Polonyanın kPhramanlığına temas 
eden bir yazıda divor ki: 

cA1manlar Polonyada bir tek Kuis
ling bulamadılar> Bunun için bütün Po
lonyalıları idare makinesinden uzaklaş
tırdılar. Pol:>nya - Sovyet anlaşması 
1.1üttefikler cephesiri ciddi sürette tak
vive etmiştir. Yenilmez Polonya milleti 
:nuzaf ferler arasındc. yerini alacaktır.> 

Doyçc Algcmanya Çaytung diyor ki : 
Çembcrlayn ve ondan sonra Çörçil har
bi terc:h etmişlerdir. Bu öyle bir dar
bedir ki iki sene sonra İngilterenin Bol
şevi1.ınle ittifakına inkilap etmiş ve İn
giltereyi Ruzveltc tabi kılmıştır. 

-------
vılaönünıü 

• Uı\STARAFI 1 rsci SAHİFEUE . 
min mahvinden ve Nazizim tehdidinin 
kalkmasından sonr.ı harp bitecektir.~ 

Dahiliye nazırı Herbeı Morison ele
miştir ki: 

«- Mücadeleye şimdi başlıyoruz. 
Sovyet Rusyanm paılak mukavemeti 
devam edeceğinden emin olarak harbın 
muzaffer n eticesi hakkında tnm bir em
niyet beslemekteyiz. Zaferin ilk şartı 
J:er kesin vazifesini yapmasıdır.:!> 

Bahriye nıı7.ln Aleksandr şunları söy
)l"miştir: 

c- Donanma hürriyet uğrunda yapı
:ian bu mücadelede nihai zaferin elde 
edilmesinde İngiliz deniz Üstünlüğünün 
büyük bir rol oynıyacağını isbat etmi~
lİr.:1> 

iSTiHBARAT NAZIRININ 
SöZLERI 
İstihbarat nazırı: <İngilterenin iki se

ne evvelkine nazaran daha iyi bir vazi
yette olduğunu. İngiliz kuvvetlerinin 
imkansız gibi görünen şeyleri başardık
larını, harbı kazanmak için fabriknlarda 
m~denlerde. deniz ir.şant te7_gahlarında 
ve çi!tliklerde azami gayretin ve ihti
mamın gösetrilnı~i icap ettiğinb söyle
miş ve şunları Hu ve etmiştir: 

c Almanya Rusyada 3 milyon asker 
kaybetse de hşıbe devam edecektir. is
tila tehlikesinin bertı-.raf erlildiğini söy
L venler. bir sürprizle karşılaşabilirler. 
.Şimdi fırtınalı bir denizdeyiz. Limnn 
her.ii.,. rözükmemi-;tir.> 

ATLENIN SöZLERi 
Bo.şveldl muavin: binbaşı Atle de fi

kirleri"i şu suretle hulasa etmiştir: 
- Bir sene evvelkine nazaran daha 

kuvvetliviz. Daha iyi teçhizata n>a.likiz. 
Ve bugün artık yalnız dei!iliz. iyi silah
Jarln mücehhez olnn Ruslnr sayanı tıık
fü bir surette döi:ü üyorlar. Büyiik mey
nnn muharebesi henüz kazanılmamış
tır. Fnkat bu muharebenin tam zaferle 
neticeleneceğinden şüphe edemeyiz. 
Amerikadan gittikçr artan ni•bette yar
dım görüyoruz.> 

vetli ve emin 

lranda durumun iyi
leşmesindeki f aicle 

INGILIZ · RUS MUVASALA 
YOLLARI ~. RTıK AÇIK 

-----
Kahire, 3 (A.A) - Harbın üçün-

cü yıldönümiinde orta şark her zaman
kinden daha kuvvetli ve daha emindir. 
Cenubi şarki Avrupada tehlike kalma
mışbr. Mussolirıinin Habeş harp sah
nesinde bulunan 250 bin kişisinden 

Condarda muhıısar~ edilmiş garnizon
la kuvvetli 'yağmurlardan istifade ederek 
"urada burada mukavemete çalışan bir 
I:aç küçük mufrezeden başka bir şey kal 
rrİamıştır. lra~da vaziyetin islahı orta 
~ıırkla Rusya ve Hindisttin nrnsında ir
tibatı temin etmiştir. 

-------
n~iJ;z er Japon
lar& hi-.; inan.,, 

• 
mıyor ar 
------

iım2ilnzler Amerikanın 
J'apcnva ile müzakere

snni pek te hoş 
görmiyorlar •• 

Londra, 3 (A.A) - Harbin Uçüncü 
senesi mi.inasebetiyle bütün İngiliz ga
zeteleri zafer hakkında. tam bir itimat 
gösteriyorlar. 

Deyli Telgraf makalesinde m.ı düşün
ceye varıyor : 

aMemnuniyetlc görülmektedir ki 1n
giltereye beslenilen hürmet hiç bir va
kit bugünkü kndar olmamıştır. Biz İn
gilizler gayretimizin esas kudreti olan 
mukavemet kudretini bu dünya harbin
de bütün parlaklığiyle gösterccewz 
Harbin ikinci senesi Amerikan yardı
mının genişlcdi~'İ ve Japon tehdidinin 
Pas?Cik denizinde tavazzuh ettiği sene
dir. Japon başvekili Konoye B. Ruzvcl
tc mesajında Pasifikte bir görüşme ya
pılmasını tek1if etmiştir. Vaşington bu 
teklifi ~nbul edecek mi? .. Bilmworuz.. 
Yalnız Ingiliz efktmumumiyesi böyle 
bir görüşmeyi jyi karşılıyamaz.. İngiliz 
m!.lletinin Japonynya itimadı yoktur. 

Niyuz Kronik} gazetesi bir Japon hi
lesinden şüphe ederek diyor ki : Ruz
veltc gönderilen mektubun muhteviyatı 
henüz belli değildir. Maamafih Japon
ların bundan maksatları zaman kazan
mak ve ablokayı gevşetmek için Ame
rikayı kandırmaktır. Japon vattlerinin 
bir Nazi yemini kadar kıymeti yoktur. 
Konoyenin ballı sözlerine Amerika cüm
hurreisinin kapılacağını zannetmiy~ruz. ___ , ___ _ 
S~N HAVA HÜCUMLARI 

------
Bir L.~an kale 
Bremen limanı
nı bombaladı 

---.N--

Ankara, 3 (Yeni Asır) - Adliye ve maarif vekfiletleri arasında vuku 'tull' 
temaslar neticesinde her ceza evinde birer okul açılması hakkuidaki ~ 
hemen tatbiki muvafık görülmüştür. Yüksek maIOmnt sahibi olanlardan~ 
biitün mahkOmlar bu okullara devam edeceklerdir. 
~ 

/randa ki vatandaşlarımız sağ ve salim 
• Ankara, 3 (A.A) - Tahran büyük elçiliği ile Tebriz baş konsolosluğu et' 

k~nı~n sıhhattta olduklan hakkında hariciye vekfıletine haber gelmiştir. trand" 
kı dıger vatandaşlar da sağ ve salimdir ler. ~ 
~..r~~J:r..r~J"J.:o.'Q':'~~~~J.r~ 

Almanyadan Istanbtıla yirını 
beş otobüs 2etirtiliyor~ 

~-------------··~--------
lstanbul, 3 (Yeni Asır) - Şehrimiz tramvay idaresi Afmanyadan 25 oto&~ 

getirtmcğe karar vermiştir. Bu maksatla Alman firmalnriyle temaslara ba? 
nılmıştır. Otobüslerin kıştan evvel şehrimize getirilmis olacağı tahmin edili~ 
~~..-e.o-~~.'!"..-... ....,-~..ıO""J:r.J?.X"~ .... -7..r.rJ.r.ru.,,..,.,_,~~~ 

AKMEŞEDE Samsunda :veni 
Dolıumacılılı lıursu btasyon 1Jinası-
1zmit, 3 (A.A) - Akmeşede bir do- Samsun, 3 (A.A) - Samsun de~ 

kumacılık kursu açılmış, 72 bayan bu yolu istasyonu foşaatı tamamlanınıŞ . .ı. 
kursa iştirak etmiştir. Kurs bir ay de- valinin riyasetinde yapılan bir töretı"" 
vam edecektir. istasyon binası işletmeye açılmıştır. 
İAŞE 
Müstesarı izmitte.. Eslırim miisalJaıtaı~,. 
İzmit, 3 (A.A) - Buraya gelen iaşe Eslı!$ hirde yapılaCIJ 

müsteşarı Şefik Soyer vilayette yapılan Ankara, 3 (A.A) - Beden Terbb U' 
toplantıda iaşe işlerini tetkik etmiştir. 1941 yılı faaliyet programına dahil ıı~,. 
Bu toplantıya kaymakamlar da iştirak snbakalardan bölgeler arasında esltrv 
etmişlerdir. müsabakası Eskişclıirde yapılacnkt~ 
:.ı:r..e=r...o:r~~~:rJ'"-""~~'-'=~ıo-..r..r~~~.r.Q"..r~-0"'..r..r~~ 

Ar~E JNAfi YAR11MI Makineve 

\ eni bir kirala- Verilirken 

Tahranda müzs' 
kereler devalJJ 

ma ve ödünç 
vern _e kaııunu 
iı.azırlanıvor ediyor 

Londra, 3 (A,A) - Tahıandnki b; 
Mcskovaya gidecek yük Britanyn ve Sovyet elçileriyle lr ~ 

A - ik h hükümeti arasında müzakeratın deV-11
,. 

n.Jlner an eyeti seçildi ettiği öğrenilmiştir.. Müzakerraııı1 b" 
Vaşington, 3 (A.A) - Amerika cüm- lıınduğu safha hakkında halen bcyall~i' 

hurrei'>i B. Ruzvelt bu hafta sonunda ta bulunarnak veya nihai şartlar şi~
veya önümüzdeki hafta başında yeni den bildirmek mümkün değildir. lrıS 
bir kiralama ve ödünç verme kanunu- ve Sovyetlerin müzakertta başlıca hed.ııı' 
nun kongreye VC'l"ileceğini söylemiştir. leri bu iki devleti Irana girmeğe meGb l1' 
Ruzvelt gazetecilere beyanatında Mos-. eden vazifenin ikmalini temindir ve 
kovn konferansına iştirak edecek Ame- vıızifede lranda bulunan külliyetli ( 
rikan heyeti azalnnnın isim1erini de bil- çok tehlikeli Alman 'kolonisinin aııet"' 
dirmiştir. Heyete B. Hasriman riyaset tiği tehdidi önlemt:kten ibarettir. Sod' 
edecektir. Bir knra ve hava Genernli ile yet refikile sıkı bir surette iş birllğiıı 11" 
bir Amiral heyete dahil bulunacaktır. bulunan Bri~anya elçisine verilen 1' ~ 
İMALAT HIZLANDIRILACAK matin bu tehlikeyi en yakın bir zal'fl11 

_. 

Vaşington, 3 (A.A) - Goenberg dn hakikaten ve katiyetle önleyecek 11'~ 
gazetecilere b~y~n?tınd.a Amerikanın lıi!.ett~. b~~unduğunu tahmin ey~e~f 
harp malzemesı ıstıhsalatını tesri ede- rnumkundur. Bununla beraber Brıtıı ~ 
ceğipi söylemiş ve demiştir ki: elçiliğine verilen talimat yalnız Alf1l,. 

- Milli emniyetin konınması için bu- elçiliğinin atisi meselesini ~~ğil Al;:jr 
nun tahakkuku icap ediyor. Bu hafta kontrolu altında bulunan dıger me. JI 
sonunda veya gelecek haftanın başında ~e~er elçilikleri.nin atisi mcselesinı 
umumi kiralama ve ödünç verme prog- ıhtıva etmektedır. 
ramının hazırlanması mümkündür. ----

Parlamento mahfelleri yeni programın Leningrad meydafl 
5 milyar dolar kıymetinde, imalatı tasri 
edeceğini tahmin ediyorlar. muharebeai devam 

-----
lngiliz kralının mesajı ediyor 

Londra, 3 (A.A) - Bugün bir ziya
ft.t esnasında 1ngiliz kralının bir mesajı 
okunmuştur. Kral bu mesajında ezcüm
le şöyle demektedir. Geçirdiğimiz iki 
çetin yıl adalet ve hürriyetin bütün dün-

8 ERLi ND E DE BÜYÜK YAN· yada yeniden tesis edilmesini görmek 
nzmimizi sarsmamı§tır. Aynı ziyafette 

Moskova 3 (A.A) - Leni~ 
meydan muh.uebesi bütün ıiddetb'tl" 
devam etmektedir. Sovyet mukabµ. ,
arruzlarını bizzat mareşal Voro§ilot 1d ~ 
ıe ediyor. Alınan haberlere göre Abı>.J 
lar varnıı§ olduklan mevzilerden 3 ,. 
geriye atılmışlardır. Krasnaya Zve~lr 
ya göre gece şiddetli bir topçu had aıt' 
~ından sonra başlayan Rus hücumu d 

GINLAR ÇIKARILOI bava nazın Sinclair bir nutuk söylemi~ 
Londra, 3 (AA) - Hava nezareti is- ve demiştir l:i: 

ühbarat servisinin bildirdiğine göre pa- Bir sene evvel dünyanınazm1ni kı-
ran Almanların mağlup edilemez-

zartesi öğleden sonra Bremen limanı liği hurafesi şimdi nihayet ortadan kalk-
bombardıman servisine mensup bir mıştır. Bombalar Alman milleti yıpra
uçan kale tarafından çok yüksek bir ir- nıncaya kadar hayal inkisarına uğrayın
tifadan bombalanmıştır. Hiç bir düş- caya kadar harbın kazanç temin etme
man tayyaresine rastlanmamıştır .. Kara dığini ikinci defa görünceye kadar her 
müdafaası faaliyete geçmi§tir. {!'ece gittikçe daha fazla miktarda altıl-

Londra, 3 (A.A) - Haber alındığına makta devam etmektir. İngiliz planı 
göre gece İngiliz bombardıman tayyare- gündüz ve bu tatbik sahasında büyük 
lerinin başlıca hedefini Frankfurt ve adımlarla ilerlemektedir. İngiliz hava 
Berl:n teşkil etmiştir. Frankfurtta şi- kuvvetleri Aimanlar ve İtalyanlara on
mcdifer münakalıltına ve sanayi hedef- ların İngiltereye kaydettirdiği kayıplar
lerine şiddetli hücumlar yapılmıştır. dan çok büyük kayıplar kaydettirmek-

Bcrlin taarruzuna bir çok ağır bom- tedir. Temmuz ayı zarfında ceman 468 

madan devam eylemektedir. fdol' 
Londra, 3 (A.A) - Royterin <f' 

kovadaki hususi muhabiri Alman kıJ e' 
vetlerinin Leningradi. 25 kilometr~ jJ
a:ıfeye gelmi§ oldukları hakvkındak~ dit' 
man iddasımn asılsız oldugunu bıl 
mektedir. 

~---,,,,,_,,..~----

Fon Papen Almatı"' 
yava gitti 

İstanbul 3 (A.A) - Almanya~ 
yük elçisi Von Papen clün yqilk5Y j( 
tayyare ile Almanyaya hareket et111 
th. bardıman tayyareleri iştirak etmiştir. bin tonilato hacminde 92 mihver gemi-

Tayyareler dönerken Berlinde büyük si tahrip ettik veya hasara uğrattık. At- ,,,,.,,,,,, 
yangmlar çıktığını görmüşlerdir. Sana- lımtik muharebesinde sahil muhafaza )opo n başı·ekiJi bİf 
yi binaları üzeriııde bombaların patla- servisini İngiliz servisi serisefainine kar- k / d . 
dığı görülmüştür. §ı Alı-.1an hücumunu Alman seyrisefi- nufu .SÖy e l 

Londra, 3 (A.A) _ İngiliz hava ne- nine karşı İngiliz hücumu tahvil etmek- Tokyo, 3 (A.A) _ hükiimet .• ~ 
zarctinin tebliği : İngiliz bombardıman tedir. Ve bugün meydan muhare- lıarp endüstrileri mümessillerinin :ıttif ... 

rebesinde kazanılacak zafer harbın k l 1 b k f b. Si" tayyareleri avcı tayy· arelerinin re!aka- ıy e top anan ir on eransta ıı _., 
zaferle bitmesine doğru bir merha- k l b e1c·ı K .,.. tinde olarak dün sabah alçaktan u•·ınak tu söy eyen aşv l pren onoye 

" !e teşkil eyliyecekfa Büyük Britanyn d k suretiyle Dunkerk aı.,klarında bir düş- cümle emiştir i: . ~ ,... Almanların gece hücumlarına yeniden J ·h· h' b ~. 
man iaşe gemisine hücum etmişlerdir .. intizar edebilir. Fakat Almanlar günü aponya ttm ın en va ım :ı,~ 
Altı tayyare dafi gemisi ve dört torpido- bahalı ödeyeceklerdir. Rnusların nnu- knrııısınkda ~ulun"!aktadır. Buill b. bİi' 
bot taraflnd ... ,... h"ım"yc edı'lmekte olan d d l k d k h yenme içın yegane çare m etın "" ..... " nne müca e esi arşısın a i ayran- k k k d • f b tıııe~ 
gemi iki isabet almış ve dwnanlar için- lığımız hudutsuzdur Maamafih zafer için tün eB onkomif u rt.tıhi def'er. er e yafll' 
de kalmıştır. Avcı tayyarelerlıniz Mcs- kendimize güvenebilir. tir. u on eransın e e ı Japon el 
sercrnit 119 tipinde iki tayyare düşür- ekonomik kaynaklarını mümkün ola11b'1' 

..,... yüksek mertebeye c;ıkartmak suret 
mü.şlcrdir. e"dilmiştir. inkişnf ettirmektir. 

Berlin, 3 (AA) - Alman tebl!ği : Al- Düşman tayyareleri Almanyanın şi- ----
man savaş tayyareleri İngilteredc tay- maline, merkw.ine. Ren ve Mozel mınta- y / h b 
yare meydanlarına hücum etmişlerdir. kalarma hücum etmişlerdir. İngiliz tay- a an a er ~ 

Fransa. Belc:ika ve Hollanda Uzerinde ~arelerinden bir kaçı Alınan hükümct Vaşington, 3 (A.A) - Ruı.~e~ 
ingilizlerin yedi avcı tayyarcsiyle dört merkezine kadar gelebilmişlerdir. İka- st'kreteri B. Carly konoyenin J• ~ 
bombardıman tayyareleri düşürülmüş- metgfill mahallerine atılan bombalar si- Amerikan münasebetleri üzerinde J,11 
tür. viller arasında az ölü ve yaralıya sebe- ıüşmek için reis Ruzvelti pasifiktd .; 

Deniz kuvvetlerimizin topçuları tal'a- biyet vermiştir. Sekiz İngiliz bombar- mahalde kendisi ile göriiı~eğ~ .~:,. 
fwdao da bil' İngiliz tayyaresi tahrip dıman tayyaresi di.bürülmüştüı:. ,ettiği hakkındaki haberi yalaJılaJPll"'". 


