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Türkiye için teminat 

:cele kendisine verilen 

d• sözler deği 1, ya J. 
ıycrlar nız ordusudur 

ŞEVKET BİLGİN 

Moskova, 4 (A.A) - SovyetJerin ma
halli mukabil Mlcum1arı merkez mmta
kaaı cephesi ilzerinde muvaffakıyetle 
devam etmektedir. Almanlar mevzileri-

Bi,. tank cephede ilerliyor 

Sovyetler çok 
çetin b~r mu
kavemet 2ös

terecekler 

Mac&r ve Finler 
ilerlemişler 
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Alma olar K iyef ve 
Smolensk mıntaka· 
larında taaı ruz -ede:. 
miy~cek, fakat ••• 

............. De Kronftad 
deniz asd ciddi .tlnıa11 , ............... 
~-Le.ita, 4 (A.A) - .Ruslar Ki7ef ve 

~ mmtakalarmda JD118ız.em ... 
brl kütleler tabpt ettiklerinden bu 
mıntakalanla Almaniarm taarruzl ha. 
reketlerde bulnnmalan imkAnsız bulun. 
maktadır. Şimalde Leningrad muheera 
edilse bile uzun müddet mukavemet 
edecektir. 
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dar mnezpıri Rus ldltlel!ıiııün tBPdl 
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SAHİFE 2 

Fuarı Gezerken 

ltalyan Devlet pavyonu 
hu sene de güzel .• 

Pavyonda ltalyanın hize satmak 
maddeler tt~şhir ediliyor 

istedi,ği 

Pavyonun kuruluşu ·İki mende et ticaretinin 
~ecirdi;!i sd!talar - Ya n tes~ · le~-· 

. 
YENi ASIR S EYLÜL CUMA 

ŞEHİR HABERLER. 
Gecenki yai
murlr r bir kı
sım mahsulata 

fa1·da verdi 
Henüz sergiide bulunan 
incir erle kozaları aç • 

amu:tlarda 
zarar gördü.. 

Fuarı !lezenler 383984 kişi -
J\nkara lçel, lzmir muh-

telitleri karşılaşıyor 
Puzar günü' Milli atletlerin ıştirakile 

atletizm müsabakaları yapılacak 

Almanlar 
Acele 
Ediyorlar 
- HAŞTAKAFI 1 İNCİ SARtlllll!I 

kullanmaktadırlar. Ruslar 
b laymcaya kaıiar, Almaa 
kat'i bir mahiyet almasına ....ı 
lersc bu savaşın neticesine em.., .. 
ka ilirler. Hele arkasından 
np tn yollar buz tuttu mu T9fll 
kandı ını harekat ister istemes 
kaybederek tevakkuf devresim 
lir. Bu itibarla Mareşal VoreeilOI• 
tün şimal cephesini bir · 
rumak için en ncvmidane g·andlll! 

· · Dtmn~ .. tentis müsabakalarının verdiiti neticeler makta olduğunu söylemek ~ 
Geçen gün şehrimize ve mülhakntta dir. Bu gayret akim kalırsa, .,.. 

bazı yerlere el üşen yağmurlaruı mahsu- Evvelki gün Fuarı gezen ziyaretçi )'aptıkları karşılaşmaların hemen hepsi tazyikinin önüne geçileme7.se, 
lata .7.arar verdiğini ynzını~t.ık. mikdan 12,398 dir. ı iki turu geçmiş ve müsabakalar çok he- ningrııdda ne kadar denm •-• 

A!ilkadarlnra gelen mallımata göre, Açıldığı 20 Ağustost.nn beri Fuara ge- yecanlı ve alukalı olmuştur. Güzide bir olmıyım bir muhasara harbi ka 
yağmur bir kısım mahsulfıta zarar irns len ziyaretçi mikdarı 383,984 adedine seyirci varlığı önünde yapılan müsaba- ğe mecbur o)acaklnrdır. Gerçi 
etmekle beraber diğer bir kısım mahsu- vannıştıT. kaların teknik neticeleri sunlardır : cHinyanın en iyi tahkim cdilmif 
l:it için d..: çok faydalı olmu5tur. Bilhas- FUAR SPOR HAREKl!.TLERt Tek erkekler : Birinci tur.. rinden biridir. Bununla ite,..._ 
sa zeylin \'C pirinç mahsulü yağmurdan Fuar spor müsabakaları progranıınıı• İbrahim (An.) Hakkı_ 6/0 - 6/0 Galip ny1nrca sürecek bir mukavemet 
azamı dC'rl'ccdc favdalamnıs. buna mu- tatbikine başlanmıştır. Tenis müsabaka- Aydın (İz.) Hayali 7 /5 - 6/2 Galip clir'.' Bunu ancak hadiseler ~·mıs· Hıl'I• 
kabil Kusadıısı. Tire ve ödenıic:te ve ları devam eylemektedir. Futbol miisa- Hasan (İst.) Par~wizo 6/10 - 6/2 Rusyn harbi üzerinde kafi-~,.. 
bilhassa Aydın v<' havalisinde henüz bakalım yarın. atletizm müsabakaları Suat (A.n.) Nadi_6/0 - 6/0 kiiınler senl dmcklcn sakı_.k 
serr,ide bulunan İncirler yüzde yinni da Pauır günü başlıyacaktır. Recyo (iz.) Kerim 6/2 - 6/4 en doğru hareket tarzldır. 
bes kadar zarar görmüştür. Futbol müsabakalnrına Ankara ~c~ya~ (İst.) Alunet 6/3 _ 6/1 1 dar Rusya harbinin inkişafbılul 

Bir kısım mıntakalarda J'ozn acan pa- İzmir ve İçel i~tirak edecektir. t ç e 1 Erik (iz.~ Şevket 6/0 - 6/1 eden nskcri miinekkitlcrin bile 
muktar da -zarar görmü~. fakat k~ aç- takımının kuvveti hakkında malü- Muhittin (~t.) Semih 6/0 - 7/5 - 611 lerindr. çok aldandıkJnnı göntak. 
mıyanlar )'2gmurdan istifade etmişler- matınuz pek cüz'idir. Fakat İçel takı- Far~k (~ıli) Recep 7/5 - 6/2 tabiidir. Zira Rusyada ~ 

Ftt.a.Tda ludya D evlet pavyonu dir. mının bu müsabakalarda derece almak c. Jıro (iz.) Orhan G/3 _ 6/2 ce dünyanın en büyük iki onl.a 
K l .... d b isteyeceği gayet tabiidir. Godlrc (·-) A 1!1 ttin sı· G/2 uru uşu gunun en iti aren bmir I fabrikasının mamullui naı:an dik.katı ------- Y ız. ru&e • - dir. Burada ha~·ntivetlcrinin -

F..nteroaqonal Fuarma ~ lı::ıymett!l:- <-.aliptir. Kurs lıö-.ri,infl~lıi 6 Eylul Cumartesi günü Ankara ~n (An.) ~üseJ.in GI• - 6/3 ne kndar dövÜşm;ğe azmelml't 
bir alnlca ırösteren halya, bu seae de j İtalyan jüt fabrikası mamulleri ara- muhteliti İçel ile oynayacaktır. Pazar Mel~ (lst.) Süha 6/0 - 6/2 I itleın huğulapnaktaiır. Böyle Wır 
harp içinde olnWllftA rağmen ayni al-- smna çuvallar bizim ihtiyacımız olan hatn~J,p.Jt hMr1ı.1tııftrlf."t günü Ankara ve İzmir muhtelitleri bek- ~- (lz.) Şcfı.lt 6/3 - 1/6 - 6/3 delenin ne kadar ~iirprmer 
lı:cyı göatermit bulunmaktadır. Bu dost- e.~"" arıuıındndır. Diiğmecilik. kornizd- Kur~ak l:üyünde bulunan 300 dekar- lenen maçı yapacakbrdır. Ikincı Ü!" : • tahmin edilemez. 
hılc tezahürünü memnuniyetle keydeyle· lık cam ve züccacive mamulleri mükem- lık bir sahadaki bataklık, sahipli olduğu 8 EyHll Pa?'.artesi günü ise tçel - lz- Hasan (lst.) Aydın (iz.) 6/0-6/3 galip 
mele hm.itli bir gazete sıfatiyle yerinde m;ldir. · için köy hnlkına büyük bir zarar · ver- mir muhtclitleri nihal müsabakada kar- Suat (An.) _ Recyo (İz..) -
hir hareket olur. Vernikli boya fabrika ının boyaları, mekte idi. Tire kaymakamı Rüştü Ül- şı karşıya bulunacaklardır. Telyan (İst.) _ F.rik (h.) 

Maddi ve manevi çalışmalarla her sc· her nevi fuçalar, dokuma makinelerine ken ve Bogaz nahiyesi müdürü Safi İstanbul, bu maçlara iştirak edeme- Godfrey (İz.) - Faruk 6/1_1/0 
l'!e biraz daha tdccmmül cttiiilen lnlya liizumlu aksam ve yedek parçalan, yazı Türenin teşebbüsleriyle bu bataklık hı- melde beraber maçlann ehemmiyetine C. Jiro (İz.) _ Cclasin (An.) 6/2 _ 6/0 
aevlet pavyonu sergi sanıyı karşısında. makineleri ve şeritleri, karbon le.ağıtları, rutulmuş ve köy halkı sivri.s=.nek ve sıt- halel vermiş değildir. Biliıkis bu iştirak Melih (İst.) _Hani (İz.) 6/1 -6/0 - RASTAKA•'I 1 iNCi SA 
~un'i gölG cephesine alan geniş bir saha- mürekkepler iyi teşhir ~dilmiştir. ma derdinden kurtulmuŞur. eylemeyiş lstanbuiun aleyhine olan bir Çift erlrelder : bahsediliyorsa da ~phed~. 'haırelrlll! 
t!a bırulmuştur. italyan miman tarzını TlBBi ECZALAR ------- muvazenenin tessüsüne imkan verecek- LOhner _ Recyo (İz.) ŞeVket Vasfi kanlı safhaya gırmck uzere 
andıran pnyonun ön sütunlan ilk nazar- H rpte nevvel olduğu gibi şimdi de tir. 6/2 _ 6/2 Galip muhtelif kaynaklardan 'bildiriliyor: 
aa caziptir ve ziyaretçilerin umumi tak- fırsat zuhurundn İtaJyadan memlekl"ti- GE F, v <!ıo GİDEN Maçlara sant. 17,30 da başlanacaktır. Orhan - Şefik - Baha - Kros (İx.) . ~ . 
a, irinzii oelbeçlylcm;~ir.tHeır gün.saY!ca faz- m;ze ec.zayi bbbiye getirilmektedir. Car- E u M DUhp uliye 30 kunıAnkaraştur. ı fu bol 6/0 - 6/2 - 8/1 Galip dFınFa?dilcy~ -RRus hilududunabirv 
a Y•!_d k~_l!ıanh ta yan tıcan emle- lo Erha"run müstahzarlan her uman it- :Muğla mebusu BB. Hüsnü Kitapçı İs- azar gi.inü - zmir t Müsabaka1ardn Ankaranın henüz: 15 ır '~in rın . usya e .. ayrı 

a..qnı gormc ı,...n u pavyonu ~iyarct hal edilenn:ınddeler ııra.,ındndır. karşılasmasından evvel Ankara, !zmir, . • . paccı~ arı şayıası teeyyud etme 
eylcmdctcdirlcr. Ziyaretçiler arasında Pavyonda teşhir edilen ve Rodostn tanbuldan. Çankırı mebusu doktor Akif Balıkesir, Aydın bölgelerine mensup Y":~.ndakı ek~ o~neusıı CC\astn ıl~ J.z: manlar ve Finler bu şayiayı R 
balyadan mal celbeylemek istiycn tüc- )mal edilen işlemeler. Fayans tabaklar. Arkan Ankaradıuı, Ordu mebusu Sellin seçme ve rckordmcn atletler arasında m(~~ın J~n) ı emkı ~~~~yaş l ~?~ısı rafından yapılmıs bir iskandil 
tarlar da vardır. Pllvyon debrasyon \'ı:zo ve bilezikler v,üzeldir. Venedikte Sırrı Tarcan İstanbuldan, Tunceli me- çok heyecanlı atletik müsaba'knlar yapl- t 1~ T~. 0u:.:ı.J,1~m~sı .

1 
u ~c lor_ Mareşal Ma~nerhaym 111·1.1111~-. 

itibarile sade bir cüzellik tapyOT. Salo- meşhur Muranonun Biblolan ve cnm busu Sami Erkmen Alaşchirden İzmirc lacakbr. ~ıs~ ıgmı~- k -; :a~~ı d~1b. ma ı- rinde avrı ~ulh şaviası haberini 
nnun geni1 ve ferah oluşu ve renkler ht"'\·'kelleri sım'atkarane bir tarzda imal r.elmişlcr. Tekirdağ mebusu Th:thmiApak Bu müsabakalara 1zınirden Türkiye Y~d n Ce ~e.n a .3 •

1 .e _ ~~ c .1 :11. ır ;oaç bir delille yala~lıyarak d 
içinde bogulmayı ziyaretçilerin rahat- edilmiştir. Hele vazolar cSki Roma üslu- İstanbula, Es~hir mebusu Osman işin dekatlon birincisi Suha Ahoy ve yine do uk. e aCsı~ atJı.ıçındumıt ~nml u:1 ~nan- cı:Eski sınırlara vardık. Fakat 
ça gezmelerini temin eylemektedir. Pav- huvlc cazip Lir surette nazarları çekaıek- Manisaya, Balıkesir mebu.su Hacim Mu- T"" :1_• d k •] .k. . . R .f D . ırtr en. ım U"O a zmır enısının Ş<'- • • • k · k 

_ı_·~ ,._,.. od bu1 h:•tin rn-ldı Balıkcs"ırc g·ı•~:..1-....:1:... UTKıye e a .. on l ıncısı aı emır- fli . . . h •. ...ı tt rımızı or,a yapma zamanı 
7onaau ,oü.r a unan memul'lar, iş tedir. ... ..,._,.. ~t:rulL ağ ve Mılli Uet Hiza Maksudun en kuv- re mazısını aı.ına ı. . memişlir. 
~annın her sualini alaka ile karfı- Çolı: ileride olan İtalyan porselcncili- ------- veıli .rak"o'lerinilen Ali Türküsay ve Birinci turda izmir:liler umumiyet iti- ALMANLAR KRASNA YA 
layar8k Utcnilen malumatı vermekte 're r~ bizde tanınmıştır. ftalyan porselen ZAHITADA gülle saınnivonlanndan ,Atıf A'till.a işti- bariyle - iki maç müstesna olma'k Ü%ere- Almnnlann Leningrada 25 
\Jd mıcr0le1cet ticaretinin inkişafı için lıer {.ıbrikalım mamuTieri Her kesi ~zbet- rak edecektir. milsabakrilannı ku.andılar. mcsnfcde Krunayaloya ._. ....... 
tüflü kolaylığı göstermektedirler. Bu iş- --1-•-..1!-- Her mutfak hunlan bwwı- böl el d el ti tl tk· • t d '"' k .. a··· . d. ilın '-t a· "!:'-ki. . le ·~nıtıll tfrak YCW1lefl)e bazı tümrlar alcLltlan O~U-·~~--. BiP ıfrn.endifef' memuru Dİ~C'l' •• ~ er PO g en a e er için- lnCI Ur a ISe, ÇO gu\•cn ıl!lffitZ ır CK e ır • .c.:> ısmıy "' 
,_ _ı __ ,___'. _ _.__..___ __L b ruldA. .a.:.~. de Eski~hirden Milli atlet Ömer, !stan- «Erik> rakibi cTelyanı; a talı::tik hatası lo diye maruf olan bu köy valriltl,. 
~le uıuıuwen~ye giriş~ llZ1 "ta1-·a.n Vcglıa" H• .. tları ar~ında nıasa • ------da b ld ij ·· d •ı!\ ' ..... K Ç lan ·~ t-•:h :;;ı: _:ı ..1_1 ___ n_ ,.. __ ...L.L" l rd • 13 -- .....,...~ • ...--"8-• u an Riza Maksut, Eşref, Malib de y ı.un en mng up oımuşmr. eza ar run a.Atne 0 .. ı nn. 
lnaouex% ÇCJ.Dine ~oiiı elmişe ir. •·ı. --'on •aatları m .. '-emmeuir. Memle- iJ lı öld"" R S h 1 1- d ,.., -~ Da "}'OllCla Uere büh • lf,&.l u.. :ıa ez eıae u varaır. Ankaradan R~it, Edit, Milli at- ~ ccyo - uab maçı gayet eyecan 1 o Rus ra yosuna ~re YOnıııtJ-

pa :ziyaretç" ve . assa lceıimizde az iltullaoılan balyan saatlan ..,.._,L ____ _.a_ De_, .., Uarı lel Jerfi, Muslnfo bu müsabakalarda du. Kazanabilecek vaziyette ohı-n Rec- ccph~ve gitmiŞlir. :Marepl ~ 
ltalya De q yapmak arw.sunu ishar eden ibi1hu•s ibu lıarp senelerinde iy'i mütıterl- Da.&&a~Uö ~et Demiryo ld I': ..._. ___ , __ ("'- Liri - 1 __ ._ ~- ~-- u - ~~1......:-.ı ölüml ti ı feci b' yer alacaktır. mfisabakaların &.mirde yo mnçın sonlannda ruhsu7. bit· şcki c bası içı"n kendi ı.n-:kanlı~ 
~ vu g acı ıınıır ~aqo- ler çkehilir. ve ra~bet uyandırabilir. a~~e e ne ce enen ır ~ 
..... _ ., il___ f"-'- • i -·•-•) -'-et <• '---- •-• • .,...,,, şimdiye kadar }'apılnn atletizm müsa- oynadığından kııybt"lrnişt.ir tik bir komisyon teşkil etmltllr· 
:11&1 nıanna wu7 amn iJt r~ aam a ..,, .. ·ı..... .ı-·---'-Mından yapılan Japon ~ ouu~_.r. 
LL ~~ _., __ L ~ -"" n __ ._ _ - d ...-ı-- ..... LMA-t-.. n--=- ğl 11-· ".d Ali'"-"-~-·· id bakalarının en hc .. ccanlısı olaca_lfına Fı"na1- ka'-'hile,.,..k 1zm"ırli oyuııc··L- Leningrad halkı sillh1- .. ---•• ~ uıu..,.r Te~tC'OU. D1I vco~r e tarzında çocuk sabahlıtdarı güzeldir. na:wu.ı o u maırınh-. ıunmun a- " ,., ıc ıa """ war -·..,.-· 
ıı..__ ::..:.:ı--L _ _. __ 1tal d · ""-•-· ı ._ ___ ...,., tel ede şünhe .YOKlur. en çetin nll"u'sahakalarını bu~ün '-"ana- .sokak sokak, ev ev mtıdafaa 
™Ta .-..u.ra.; ıcucn yan pa.yoomı a Ayni müesacsenin oyuncak kısımlan da ı:esınaeıcı o.ıwwum a Y manevra <'- " , .. 
t~ yapal\ ~lıınn adlan yazılıdır. hoşa gid~ek e~yalarfo siislenmiştir. yaptığı sırada, makineyi diğer bir loko- DÜ1'"KÜ TENfs MtİSABAKALARI caklarmdan müsabakaların fevkalade tir. uç milyon nüfus olan bta 

:tırı MEMLEKET TtCARETt Sonra bir Fiat marka otomobil teşhir motife bağlamak istiyen m:ınevra me- Fuar tenis kulUbü kortlarında dfin heyecanla takip cıJilrce<'.ıi .<.iiphcsi7.clir. hir eğer hakkiyle mildafaa edi-ı.: 
Türk.iye ile ltalya arasındaki ticaret edilmekte ve ayni müessesenin kara, hıı- muru Süleyman oğlu 35 yaşında Aliyi Ankara. İstnnbul ve İzmir tenisçilerinin NtHAT AKSOY ya tarihinin en kanlı m.ubıarelt.1911!1 

n...:: L.~ aı c ı::ı:: ı:ı ı:ıac oaı::ıcıacı~ ı:ıı:ıı::ıı:ıı:ı:ı ı::ıcı~C~""'O"'~J.XX:Cı:ıc ı::ıco~ ne olması beklenir. 
~ es\i :zamanlardan beri laıqilddı ola- Wi ve deniz n.akliyah vasıta.lan biT tab- UÜ tampon arasına sı~tırmıştır.. .rui /( h d / L C f 
nk i.a.ldfaf eylemiştir. Umumi baıptan foda reklam edilme1ctedir. ölmüştür. O Ve oğıfı OCOR l ezaya çarpan esna .. tn~ii - Amerikan ra.ahfilleii 
aonra d.:lıa da in~f eden bu ticaretin DOKUI\IA SANAYİi Müddeiumumilikçe hldiseye et kon- ruı dilşmesiyle Rus mubvemllll!"' 
Yud td .. derece · batı •-'-L' , ____ ... __ rdnı1yacağım ldm etmekte w 0 agu mcmnunıyet f- Bizde dOkumacılık sanayii dev adım- muş ve ~kata baş .... ~. F 1 ı yapılacak uzun vadeli yardm1tde 
hı. l.talyanlar bizdn s.atm aldıklan cm- laila ilerlemekte olduğu için İtalyan~ .._ •• .-...s- .-~ Te\ zİ at i.-in az a para a an gul b. ulun.maktadır. 
lea nbbcstinde mal i?Öndermektedirler. kınnalanna knrşı eski nı~bet azalmıştır. ~.,AaNS -·- ~ 

~~lya ile ya~l~~. Oeanng ~~mala- italyanlar bu sahada dış piyasalarda lıcijdl•an ~ICIP h 1 k i f •• 1 KIYEFLE SMOLENSK IUaıl~ 
l kyı ~ticd~-~~kr.:, ~ mem- Japon dokumaları ile rekabet halinde- Gümrük rvisinde memur Abdülü-. ftZlr 1 ar ŞO Or er ceza . ye~~;,ıı:: bi~ 111! 
e et ,_ h ~""!' ,r:;eccb. ok e~~~l-c dirlcr:. Pavyonda teşhir edilen dokuma d:r oğlu B. Ali ile Maliye odacm A.b-

vannqKen, arp ıçuıae ır ç muşKu num·· ··--'--' arasında basmalar emprime d 11 h .r.ı T hük' .. te .t t 1 1 d ld doğ'usundn harekat yapan 
~ · ··cuı buld " "'rülmiişt.. B WIÇICil • 1 u 3 0 6 u nyyann ume aı WJ- amam~anıyor 80 Jrl l günlerde büyük bir taarruz 
:ıe~~~-ülvul • b ugtfı gd~l •. ~r. hu kumaşlar desen ve dayanıklık itibariyle mi kiğıtlan gümrük iılaresinden ve ma- gır· ;.,,,...ek Brı·aıısk şehr.:ı' '-!.!•"'111!1-"ll 
muşK erın ertara c ı mesı ıçın er ld' ,... bir . . lm . B k . -.= uu ... 
türlü kolaylıklardan ve fırsatlardan iıtl- güze ır. ıeş ıyı yapı ıştır: 

1 
ut alu- liye şubesınden çalarak hrunal Behçet ---o- -o- dar ilerlemeğe muvaffak 

fade edilmiştir. 7.orluklar en faxla nak- m-~~ .~;d{~Ud.irdolaB~~~!-e+_.~_ - v: Hasa~ vası~iyle İbkcse ~ğıtgı Hasan Tabmislere b u d el a da · Belediye nizama'blun Londra radyosunun teyit 
liyat ~indedir. Diğe1· bir zorluk ta tediye ~ilUill.ı. ge~ eg · ~ .ı.sum- f ogJu Seyıt Ahye. v~ ~ ~glu Ah- b:ldirdiği bu haber doğru ._ • 
işindedir lci bunun da ileride telafisi 'bul pıyasa~ma ~vvcloc ge~ kumaş- mcde satbkları ıddıa edilmiştir. ha lazla kahve tatbiki için telti$ler.. Kiycf bölgesindeki Budyelli 
mümkün olncaktır. lardır Ve fıatlerı harp do}ny.ıs:yJe art- Maznunlar yakalanmışlar \'C adliyeye VeriP.=~~ği söyleniyor devam ediyor.. için de tehlikenin yavaş ya~ 

PAVYONDA mıştır. • . verilmişlerd!r. Çalınan knğıtlardan lG ld • '-b t k lll:ı-111! 
B. ilcr"d ı•-'1 fabr!'--'-- kil ,d Önu··müzd· ki "ki 1 k ihü · · 11 ıı·· il · d f--1- · 4 te 0 ugunu ~ u etme halya pavyonun ziyaret,..edenlcr. bu- ıraz ı e ""'yan uea.ı&rmın • osu eı e edilmiştir. e 1 ay 1 yaç ıçın .ı.' üştcl'. crın en iUoUi para isteyen yef Brianska babya doğru --· 

y da ltalyadar salın almakta olduğumuz bisiklet, motorsiklet, deniz motörii. van- kahve tevziatına yakında başlanacaktır. nrabact ve 2 şöfor belediyece 25 şer lira dil şcltfindcdir. Şimdi AlııuDll~ 
bir çok ithalat maddelerini bu1ud.ar. Ulatör, motopomp. elektrik saatleri ve Sopa De yaralanı~lar İaşe rnüdürfüğiince tevziat için icap para cezasına çarptırılmı.şbr. d!li koparmak. TimoçeDko 

99 
Pavyonda ilk nazarda Ebedi Şef saire teşhir edilmektedir- Y-ıne pavyon- Kuruçay mahallesinde Ali oğlu Ha- eden hazırlıklar yapılmaktadır. Belediye zabıtasınca yapllan tahki- ordulannın büyük kumını bm-1111'! 

Atatürk ile aziz Milli Sefimiz İnönünün da hususi surette imal edilen bir küçük san ile Mustafa oğlu Alinin sigara ynk- Geçen dc{akl levziatta görülen bazı katta son günlerde Fuar civannda tak- rabnılk maksadiyle Harkof 
bUyük fotoğrnflnn vardır. Yine bu pav- asansör vardır ki clcltlrikle işletilmekte mak meselesinden Demir oğlu Basanı noksaıllara bu defa meydan verilmeye- si mahallinde bekleyen şöfor \'C araba- de iki taraflı bir harekete 
yonun turizim köşesinde, Milli $efimiz ve bliyük bir asansör hakkında insana 1 sopa ile ve demirle başından ve kolun- cektir. cılann uzak yerlere gitmekten imtina Minsk _ Lemherg _ SmoletdE 
İr·önür.ün Roma seyynhatı dönüşünde bir fikir verebilmckı.edir. dnn ~ surette yarnladtklan iddia Haber nldığımıza göre b.mir ihtiyacı ettikleri ve diğer yerler için de pazarlı- muharebelerine hem.er büyük wr 
Çekilen kıymetli bir fotoT•rafı nazarları Heyeti umumiycsi itibariyle pavyon edilm;.-1; •• İkisi de tutulm"" yaralı için dağıtılıı.cak 752 çuval kahveden tah- .... :..: ... :ı..ı · "--L•t edil ·..-:_ B "b" "' ~.... -.. isl ga &.&~~ en ~ı m~""· u gı ı dan muharebesi vermek is" :tal-19'! 
üzerine çekmekte 'Yf" büyük bir değer hakkında verilecek nol miikemmeldir .. memleket ~esine kafdınlmıştır. m· er için bundnn evvelkinden daha hallerin -Onüne geçmek için icap eden mal dahilindedir. 
taı;•makt dır. Pavyonu hazırlıyanlar çok çalışmışlar bUyUk bir hisse ayrılacaktır. tedbirler alınmıştır. GÜÇ İ$ 

Pavyonun ana kapıs~ girince sağ- ve ıruıdcll manevi fedakitrlıkt.nn geri Belediye zabıta Belediye nizamnamelerine aykırı ha- Almanlann buna muvaffak 
:(fa Roma ~ .. Commer~iale l>anlcasınm durmn~şlardır. . mernUl'anU yaralamış GENERAL . ENTZ reket ede.o bir kısım otel ve lokantacı- için Brianskın cenup batısmda 
rt>kAlıım!ıırkı go~ılmektedır.cl 1 'L· La . ŞEFiN zi~ARETI .:l- b"ld.ir.:ı:::.· .b. Gaziler caddesinde Kerim oğlu Ah- K d"" t t •tti lar da ceznlandınlmıı:tır. rad - Sevelsk bölgesiyle~ ynı ·ısunua son mo c ıoır ncıa Anadolu 8Jansınm WI l u.o.ol gı 1 edin bel di nizam) kın ha u us eyru a 2• ii' s:k bQ"I.. d b' mı;-~ 
otomobili vardır. Karşıda 1tnlyıın deniz Aziz Milli Şefimiz İsmet İnönü. İzmıri m ~ .Y~ .a.rıruı ay - Kudüs, 4 (A.A) - Gcnernl Dentz rov ",&8esin en ırer 
t.icnretini temin eden ve dünyanın her . 11 . da .ı:ır. d let pa - rekct ettiği ıçın kcnd:sıne ceza yazmı Beynıta gitmek üzere bu sabah Kudüs- 1· l mnları ve bu suretle Dinyeper 

b 1 t z:yarc en sımsın u.oc;cr ev v beled·yc zabtta memuru B Huseyın·· . "gt
0 

ı·z/ere go" re bölgesinde toplanacak ordWWll 
noktasını birbirine ağ ayan talyan yonlnrını gezerken İtalyan devlet pav- n::-"~ • b :akla 

1 
b ... . : d hafif ten ayrılmıştır. Kendisine, esir ed:Ien •• 

scvrisdnin id:1rclerinin vapurlarına ait yonunu da ziyaret eylemişlerdir. Bu zi- ..,u.s.t>ttenen 1ıçdı~ idsodia odi~lmişt" .en Ah İngiliz subaylan yerine şimdiye kadar Dinyepcr nehrini ş!male = 
cüzel bir t~hir ~örülmektedir. Bu tah- ynret esnasında Milll Şefimize vali ve sure yama o• e ır.. - tevkif edilmiş olan Vişi subaylan refa- ----- lhımdır. Yap1lması çok m' 
lonun altında büyült bir turistik vitrin belediye reisi de refaknt eylemişlerdir.. met yakalnnmıştır. kat etmektedir. l · stahklan hasebiyle • BA$TARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE - olmakla beraber Almanlar 1Ja 
''ardır ki ziyaretç.ilerin önüne halyanm Rcisicümhur Milli Şef pavyonda ıs- y A.MA.H KÖYÜNDE Fransada kalmış olan bir kaç İngil!z Alman ~r~usu için yeni bir vaziye: ~- ~::~a:°;l~~ a~ukları 
t~~ köşelerini getinndctedir. A~i tikbal olunmuş, teşhir edilen maddeleri subayı dönünceye kadar iki Vişi gene- das etmiştır. Alman ordusu teşebbusu- k eh . tli b" "-lkl'l'lllll 
vıtnnde lta1yan moda mecmwalıın. 'ki- tetkik eylemiş \'e bir müddet İtalyan ME~BUL HIRSIZ raü ile bir yavel' burada kalacaklardır .. nü elinde tutsa bile toparlnrunıık ve yeni ço emı:ı~~dı ır muva 
t.lplnr yer lmı~tır. pavyonunda kalmıştır Menemenin Yaman köyünde Mustafa takviye kuvvetleri almak için dunnağa zanmış 0 ca r. 

Rad lar t,.,.ı,.• s~~~.!.1 k~~~l İtalyan.pavyonunu
0

hazırlıyan heyet oğlu Yakup Özük ile Hallın Uyar ve ~ICOC)OCICOcoı::aooooe:aococ::ııX1CIOOl~~ıihtiyaç görmektedir. Bu vaziyeti değiş- ı·z-.a-s .... d~CI 
yo 10 ~.ır ıgı oşe e •. -· - arasında 1.unir jeneral konsolosu B. Pa- Şerifin evlerine giren meçhul hırsızlar lius Sİ tirmek için Alman ordusunun oldukça .-.-..r• V« 5 1 

yen Superla ve Celoso radyolan ~orul- 1 Albert Rossi vardır ve İtal bazı ev eşyası çalıp kaçnnşlal"dır. uzun zamana ihtiyacı olacaktll'. aören lldlVCll'-
mektedir. Mıuclli radyoları da bu kısım- ~-0 

t üst" 
0 

B A drea n .. ...:!~. ~ Zabıtaca yapılan araştırmalara naza- y f R · · _.. 
"-' •--'L• d"l kted" B' b '- k- uı.re m eşan • n .._..aoacuıının e LENtNGRADDA VAZIYET Fuar münasebetiyle lzmil'e .-ı: 
OD ,.esoır c 1 me ır. ır aşa;a oşe- L!-- • dedir T rt• k -=---=-d İ ran bir müddet evvel köye cslri ayak- usu ıza __ ..._ 
d ,_.li k •· -ı k d' A w.uwycsın • e ıp Om.•~ e s- gelen Sivaslı Nuri Kab ad~ e .ıı;.ı t ve o ·samı r.oru me te ır. VrJCll bul İtal . -~-- . . kb almak üz Ü k" · ·f,....;., bunl -1r 
ouoılı:lar ve tırpnnlardn naz.an dikbtı tanBanko di yan ti~d~' .~Co n;wUve 1 ere Q ışı gı ... ~. nr Londra, 4 (A.A) - Almanlann Tal- ve neşeli bir: ihtiyar şehri,.._ 
cClhl"tmektedir. Roma mu uru razu m- köyde bir giin knldıktan sonra gitmişler- lini almış olmalanna rağmen Rus do- lzmirin üç şeyini pek 'beğ 

Montcc.ı:ıtini sanayi maddeleri şirlı:e- berto, ikinci reis Bifulco Amaldo, Aza dir. Hırsızlığı bunlann yapmış olmala- Ok ı nanmasını Finlandiya körfezine hakim !emiştir. Birincisi fuar,i .. •aı·--
ticin fabriblannda imal edilen l:imve- Marinelli Giunio, üza Fllinesi. Pol.:carpo, rındnn şüphe edilmektedir. U U ''"C Alınan vapur kafilelerine büyük,J.a- knlesi, üçUncüsil HiW ecı~--.! 
vi maddelerden bazı numuneler teşhir sekreter Cavigioli Umberto, tüccar Ali- t" G • d yiat verdirmekte olduğu ve Ruslann rilya kolonyuı im!s. F.cr.acı 
~ilmdctedir. Bunların ehcrisi harp do- beı1i Enrico, vapur acentesi De Zando- r aar azınOSIUt an Aruı ve ilk kısımlarına yeni talebe sağlam bir surcUe tutunduklan Hangö mil Aktaş ihtiyar SivaslıJ'l 
layisile ithal edilemcmelı:tedir. nati Rodolfo, Şark sanayi müdürü G. catal çalm.ı$lar- kaydına 8 eylül, derslere 22 eylül hariç Almanlann Sovyet Avnıpasında- terde arabn1$ ve buldunıımaıı.-ııı:;ı; 

DltiER TF.SHtRLER Ciavanni, S:gorta acentesi Guidici, mil- Fuar gazinosunda Necip oğlu garson tarihinde başh~acaktır. Uzak semt- ki bütün üsleri tehdit etmekte bulundu- disiyle hasbiha1 etmek üzere 
halyıyı dikiş makineleri de ~teşhir edil- ~endis P. Annando, tüccar P. Michelle, Mehmet Yüksel ile Ofanis oğlu Maruk ler için otobüsleri vardır.. ğu ve dilnyanın en kuvvetli kalelerin- byı Hilal eczanesine davet 

mektedir. Mesela bu pavyonda teşhir Izmir pamuk mensucatı müdürü Trichcs ve Hüsnü oğlu Mustafamn gazinoya ait Başturak • Kestelli odde!i.. den birisi olan Kronştad üssüyle Lenin- A7lz ihtiyara hOnnet ve 
edilen Nccchi diklıı makinelerinin çeşit- Rernal"do vardır. İstanbul İtalyan ticaret bir mikdar çatal ve kaşık çaldıktan id- . No. 76 TEI.EFON : 2914 gra~m. c~ddi tehdide maruz olduğu öğ- le hoş geldiniz deriz .. 
leri kullanışlıdır. Milanoda PireUi lastik odast da çok müuıhcrclte bulunmuştur. dia edilmisür. Bunlar tutulmuşlardır. aooooc:ıı::ıoc:ıcc~ccı:ıcı:ı~cı:ıı:ıc:ıc:ıoc rcnilmıştır. etıAL 
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Tarih bir tekerrürden n1İ ibarettir ? 

••• 19 ••• 
4btiptJJ Nelson, uzun zamandan ileri izini lıa:Y· 
ilettiği Fransız donanınasmın Ellulıirde llıılun· 

duğunu haber aldı ue IJir IJa.slıın yaptı.. 
. .Akdenizde, Akdenizin ve cihan de- ı gemilerinin ateş faaliyeti artmakta idi. 

h:1erlnin mukadderatını değiştirecek bir Topçular, sönmez bir kin ve tükenmez 
rp hazırlatmakta idl. bir gayret ile mermilerini topların nanı-

" .A~Pal'.ı bir Diktatörün keyif ve he- lularına ycrleştinnckte, toplarmı ateş
t.~erıne tabi görmek istcmiyen ve bu lemekte idiler. 
~~tinde haklı olduğu pek tabil olan Ortalık kiıfi derece karardığı vakit, 
~ Başvekili cVılyan Pib Napolyo- her İngiliz gemisi, dü.'!nutndan forkc<lil
rn~,§arka aoğru el ve ayak atmasına melcri ve kendi mermileriyle zarar gör
~ olmak vazifesini Amiral Nel.sona memeleıi iç!ıı direklerine dörder fener 
k e~L Bu husuta geçen bahislerde çektiler. 
ta~ 17.ahat vermiş bulunuyoruz. Fakat Bir ful geldi ki, Ehukir koyu bir cc
ed:hte «cihanın mukadderatını tesbit hcnnem halini aldı; topların müthiş pat
oltn. n en bilyük deniz harbini kazanmış laıiiaları, Fransız gemilerine isabet eden 
bı .. 1~k. şöhretini elde etmiş olan bu güllelerin korkunç sademe ve infilakla-
~tedir Amiral, ya kendi talihsizliği rı, parçalanan d:Xek ve gemi aksamının 
~ut hasmının talihinin yaverliği . gürültülü inhidamlan, taraf taraf çı
-'-• bıyle, muazzam bir sevkiyat kafile- kan yangınlar ve yaralaııanıarın tcryat
;,,.~ izini kaybetmek bedbahtlığına uğ- lan bu cehennemi vaziyetin en korkunç 
--...ııştı. bır hadde varmasını mucip oldu. 
rn~elsonun bu bedbahtlığını, Laydi Ha- Golyatın ilk mermisini Fransız gemi-
ha tonun uğursuz aşkında görenler, terine attığı andan on dnkıka sonra bir 
k tı&, cNapolyon Mısır seferine gider- Fransız harp gemisinin d:.reklcri - tabii 

en, 'Nelsonun Laydı Hamiltonun ağuşu İngiliz gemilerinin amansız atc..'iİ ile -
~tnda olduğunu> söyleyenler do var- çöktü, güverte üzerine yıkıldı .. 
~ Ber şeyi daha soğukkanlılıkla mu- Bu tarihte, bir harp gemisini!" direk
besıeıne eden İngilizler böyle bir kanaat lcri, harp kabiliyetmin en fazla istinat 
li ernemektedirler ve hakikatte de ettiği kısmı idi. Dı·ek, harp gemisi için 
1 .. ~.n. Napolyonun Mısır seferi sıra- her şey demekti. Bugünkü zırhlıların 
~a ve Naj><>lyonu takip ederken yi- kazan, makine, tarassut tertibatı 18 inci , ı: idi.ta.rihe geçen aşkını henüz hissetmek- asır gemisinin direkler!nde top~anmıştı. 

Bundan başka, çok kanşık ve tefcrrüatlı 
~~U~~ yaştan denizciliğe girm!ş, ta olan direk ve yelken tertibatının gemi 
~sahillerinden Ege ve Akdenize güvertesine yılalma ve çökmesi, güver
!:aele U7.anan çok geniş bir sahada se- tedeki faaliyeti tamamiyle dw-dı.ıracak 

reıe mihnet çekmiş, dalgalar ve düş- mahiyette bir kaza demekti Yani, di
~la çarpışmış, kabiliyet ve kuclrc- reklerindcn mahrum olan bir harp ge
b· sadece denizler Uzerlııde kazanmış, misi, yalnız hareket manevra kahiliye
~ k~lunu bile yine bir deniz muh.are- tini değil, mürettebat ve hat1a toplan
~ terketmiş gözü pek bir deniz nın faaliyet kabiliyetini de kaybederdi. 
il~~ için aldığı emir hilafına Napolyo- 18 inci dakikada, diğer iki Fransız ge
ldi. ~ÇJ.nnak ancak bir talisizlik eseri misinin daha direklerinin yıkıldığı gö
lieıs l.aydi Hamiltona yazdığı mektuplar, rüldü. On sekiz dakikada, Fransız filosu 
te .0 nun vazifesini, her zaman aşkın3 13 mevcudundan ilçünü harp harici gör-
~ih ettiğini sarahatle göstennektedir. I nıüştil ki bu müthiş bir felaket demekti. 

itti ~ bir denizci ve aldığı vazifeyi ade- Harp, her geçc.n dakika ile şiddetini 
~ft~ ne demek olduğunu bilen bir arttırmakta idi. ilk anda elde edilen 
l-;'11 olduğu için, Nelson Napolyonu muvaffakıyetli nelicc, İng:liz denizcile
~ lon • İskenderiye yolundn enseleye- rinin gayret ve şevklerini aı'ttırmakta 
)'~~ olmak yüzünden derin bir asabi- idi. Bununla beraber, Fransızlar da da
de ,1çinde kalmış ve donanması ile Ak- 1 kika geçtikçe cesaret ve soğukkanlılık-
~ ş.iklrmı aramakta idi. l&n.nı arttırmakta idiler. Ve bu on ~ki-

ııan~on, Mısıra çıkbğı zaman, do- zinci dnkika sırasında bir Fransız en-
111, ~~kendisine !Uzumu kalmadığı.- dahtı, Nelsonun gemisi olan Vankuard 
da !!cat için bir ucu İstanbul. diğer· ucu harp sefinesinin baş tarafına tam bir 
~ ... llindtstan olan p bUyi1k bir za- isabet yaptı. Kwnanda mevkiiode olan 

Ye hedef için geldlğini bildirerek do- Nclson, bir menni parçasiyle alnından 
~a F raruıaya avdetini emretmi~ti. yaralandı, bUyUk bir et parçası, alnın
~t amiral Brueyes bu emri yerine dan koparak sol gözU U7.erine sarktı. 
J::"'"Inekte geç kalmıştı. Fransız amira- - 8 t T M E O t -
~ teahhilrden maksadı, belki de 

~~,~ca~=::ca~!8~ ~~: Leningrad cıoarın-
idı. ~ bir kısmını kurtarabilmek da ki rr u ha re bel er 
~ RASTARAfo'I 1 İNCi SAHWUlE · 
~n, tuttuğu bir Fransız gemisinin - Bu taarruz için teksif edilmiş olan Al-
~ ve tayfalarından Fransız donan- rnan tayyare kuvvetleri ınuaz.zam gay
~ İskenderiye yakınında. bwunan retler sarfetmekte ve Rus istihkamları
~ limanında demirli olduğunu ha- nı pike taarruzlariyle mütcmaJiyen 
~ ~ca. yukandaki bahiste yazıldığı dövmektedir. 
~· gemilerinin bütUn sliratiyle Leningradın Hit.lcr kıtaları tarafından 
tteç· Yolunu tutmakta blr an vakit zaptı Rusyayı Baltık limanından mah
ıı.._ırrnedi ve 31 temmuz 1 798 günü ak- rum bırakacaktır. Lcningrad muharebe
:,-ıı Uıeri b1r Fransız harp sefinesinin 
.. ~•...ı-! Ebukir ufuklarında tn..au- do- si Vehekibuti şimendüferiııin şimdi Al-
ta .. -~ · g.uu. mnnların eline geçmiş olan şimal kolu 
~~ gördil ve kumandana haber civarında bilhassa şiddetli olmaktadır. 

\1 Rusların itimadı ve kuv\•el maneviye-
i.t'r bugün, İngilizlerin Akdenizde si snrsılınnmıstır. Mevsim sonundan ev
le ı \'e bugüne kadar süren hakimiyet- vel Almanlar· üınilc;iz bir gayret yapı
ili ro~ kuran meşhur harp gününün arefe- yodar. çember mütemadiyen daralmak-

\' u.: tadır. Bu parlak şehrin çok çetin bir 
tıab"iir,l'ıyazt bir kat'iyet olarak ifade olu- mukavemet göstereceği tahmin ediliyor. 
de t ki EbUkir harbi, cihanın mukad- Gomel etrafında Mareşal Timoçenko

l'ıltını değişti.ren bir harp olmuştur. nun mütemadi taarruzları, Mareşal Bu-
ş· * dienin ordu~nnın sağ cenahı üzerindc

lait ~ garbidcn esmekte olan çok mü- ki Alman tazyikini hafifletmeğe muvaf-
lhn- ıı.r rUzgarla, Nelson Fransız donan- fok olmuştur. 
14ı--uu imha planını daha kolayca talbi- Bizzat Almanlar şarki Ukraynaya ka-
1,Uva.ffak oldu. Ebukirde demirli bu- dar ilerlediklerini iddia etmiyorlar. 
>. .. _ 13 Fransız harp gemisinin arala-
·~ Yerleşen 14 İngiliz h&rp gemisi, ilk ................... --.. •••••••••• ••• •••• 
;:ıan itibaren düşmana hfilclm bir va- E AH1fl ARA _.,!.A D'fOSU ~ 
h!_et elde etmiş oldu. Bu vaziyet bil- : R U G Ü N K Ü P R O G R A 1\1 ' 
~ altı Fransız gemisi için pek fena .......... ----- ••••••••• 
\Q Ve L-u· 1 ar 7.30 Program ve memleket saat ayarı 
diğ .uı.g ız ere müsait esen rüzg ' 7.33 müzik (Pl.) 7.45 Aı"an.c; haberleri 
~e er :Fransız gemilerinin bu altı gemi-
trıe;dardım fçiıı yelken kullanmalarına 8.00 müzik (Pi.) 8.30/ 8 45 evin snati 

. an vermiyecektil 12.30 program ve memleket saat ayarı 
ltı~illz dorummnsının en önünde bu- 12.33 müzik karışık oyun havalan 12.45 
Uk"° C?olyat harp gemisi Fransızlara Ajans haberleri 13.00 müzik piyasa sar
tn,,a~1 açbğı zaman güne.ş artık bat- kıları 13.30/ 14.00 müzik (Pi.) 18.00 
(«l!t uze "d" G 1 k d F .. program vememleket saat ayarı 18.03 
ey r re 1 ı. 0 yatın uman anı <r milzik muhtelif şarkılar 18.40 müzik 
~Y~tl r8:IlSJz gemilerinin demirleme va- rndv. o swing kuarteti 19 00 konuşma 
~k C!rınden çok mahirane istifade cde-

rnevki 1 ~ {fak ld (iktisat saati) 19.15 miizik radyo swing 
diı'for in a ınaga muva 0 u ve l kuarteti 19.30 memleket saat ayarı ve 
tti mu ~iliz gemileri de birer birer ay- Ajans haberleri 19.45 müzik klcisik Türk 
ı,ft_-.. saıt şekilde mevzi aldılar .. NelsOn, 

2015 
d · 

;.ı;::n gemilerine •Serbest hareket. em- müziği programı . Ta yo gazetesı 
; Verrnişti.. 20.45 müzik karışık şarkılar 21.00 ziraat 

içindans~ _gemileri, pek az bir zaman takvimi ve toprak mahsulleri bors:ısı 
-~ c ıkı tarafdan da korkunç bir 21.10 temsil 22.00 müzik radyo salon 
Ve b trıaruz kalmak tehlikesine düştü orkestrası 22.30 memleket saat ayarı 
~İdd U tehlikeli vaziyetten kurtulmak ta Ajans haberleri bcırsa fiatfori 22.45 mü-

en trıilşkü"l ·d· zik radyo salon orkestrası 22.55/ 23.00 
ı::.. 1 1. • ki k 

t;- <:.0u1tir ha b d kurtulm l yarın program ve apanL~. 

l\!r:::z Rcmil~r~i~nkumandası1 °b: DR. ALfF~ 
bıı " ~ransız amiralı Vilnöv, bilAhare 
•İtıg:~Yct hakkında şunları yazmıştır : DOl°;UM VE KAOIN HASTALIK-
~de~ ~emilerinin bizi ihata eden şe- LARI MÜTEHASSIS! 
~he ~esıs ettikleri vaziyet, bizim fecl Her gün öğleden sonra Salepçioğlu 
ttı..ı~_lilllhi ilk Andan itibaren göster- c;okak. Ahenk matbaası yanında 23 

frı"""··• No.lı muavenehanesinde hasta kabul 
~~]· · . donanmasının bütün zabit ve eder .. TELEFON : 3990 
<ıvrıi erinde, Nelsondaki kin ve hiddetin EV : Gilzelyah fnönU caddesi 1174 

vardı. Ortalık , _____ _:ı _,_ça +___,,,_ • (1670) 
IUllCl1'UlA .ı.ngııa JOcaacaaaaaacaaacacaccacaaaaaae11 

JfElfJ ASIR SARIPE J 

Macarlar ve Finler 
ilerlemişler 

- BA$TARAFI 1 lNCt SAHİFEDE -

her taraf ta akim kalmıştır. 
Macar hava dafi toplan üç Sovyet 

tayyaresi dü~ürmüştür. 

FİNLER MANiLAYA GtRDlLER 
Helsinki, 4 (A.A) - Fin kıtalan Ma

nila şehrini işgal etmişlerdir. Buraya 
girmeden evvel sembolik olarak yedi 
top atmışlardır. Sovyet Karc-li hududun
da olan Manilaya 29 ikinciteşrin 1939 
da Finler tarafından yedi '!lille atıldığı 
ıddiasiyle Sovyctlerin Finlandiya~·a 
harp açtıktan malumdur. İşte 21 ay 
.sonra F inler mezkur :r edi gülleyi sem
bolik olarak atmış bulunu\•orlar . Mani
la ertesi gün işgal edilmiştir. 

RUSLARDA KALAN 1Kt YER 
S tokholm, 4 (A.A) - K areli berza

hında Finlandiyalılar eski Fin - Sov
yet hududuna varmışlardır Finlandiya
nın c:imalindeki köylerde tarla etrafı~da 
da Fin - Alman kıtaları altı hafta siiren 
c:iddetli carpışmalardan sonra şimdi Rus
ların eski hududu tarafına akmıs bu
bulunmoktadır. Bugün 1939 hnrbi~den 
evvel Fin arazisinden olup Rusların 
elinrlP bulunan iki yer kalmıştır. Bun
lar Hant'o yanm adasiyle Petsau civa
rında balıkçılar adasıdır. 

-------
Ofi o jansın '"? ~ö, e 
R~<::rr QJH~I 1 tNCt SAHİFEDE -

TÜRKİYENİN PAROLASI 
Türk milleti tehlikeler içinde memle

ketini daima idare etmesini bilmiş olan 
ınilli Şefine nıutlıık bir itimat besliyebi
leceğini bugi.inkü vahim anlnrda tama
mivlc miidriktir. Harbin bütün Türk 
hudutlarma yaklaşmış olduğu bugünler
de yıldönümünün kutlandığı kahraman
lık menkibelcrinin gerek resmi teza
hürlerde, gerek gazetelerde tebarüz et
tirilmesi kadar tabii bir şiy olamaz. 

Meseli Falih Rıfkı Atay 1.nusun %7 
ağustos tarihli nüshasında, Türkiycnin 
kendi istiklalini müdafaava aunetmiş 
olduğunun her kcsçe bilinmesi lizmı 
geldiğini. aİni>nü• adını ta ıyan bir şefe 
malik bulunduğunu ve bu adın milli 
kurtuluşta ilk zaferin remzi olduğunu 
ve Milli Sene ordunun etrafmda ihane
ti asla kuhul etmiyecek olan bir birlik 
bulundui:'lmu ynzıyor ve ertesi günii de 
kahramanlığın aŞııursuz hareketler. de
mek olmadığına işaret eyliyordu. 

İste Türki;\·enin parolası şudur : 
nKalıraınanlık \ 'C ihtiyat .. • 

1ZMiR S1C1Lt TlCARSI' MEMUR
LUCUNDAN: 

SAYI 4005 
(Şükrü Akalın ve Ali Sayar) ticaret 

iinvaniyle lzm.irde Yemiş çarşısında 34 
numaralı mağazada bil\ımum emtiayi ti
cariye, zahire ve kuru yemiş dahili ti
caretiyle iştigal etmek üzere teşekkül 
eden işbu şirketin ticaret ünvanı ve şir
ket mukavele.namesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 4005 numarasına 
kavıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

tzmlr sicili ticaret memurluğu resmi 
mühür ve F. Tenik imzası 

1 - MUKAVELE: 
Bugün 2/ 9/ 1941 bin aokuz yüz kırk 

bir senesi Eylôl ayının ikinci Salı günü 
saat on beş buçuk sıralarında tzmird<' 
Dr. HUiusi bey caddesinde Kardıçalı 
han 15 numaralı dairei mahsusasında 
Türkiye cümhuriycti kanunlarının bah
şettiği sallihiyetle vazife ~ören İzmir 
üçüncü noteri Süreyya Olcay velcili 
ben aşağıda imzası bulunan Raif Giray, 
yanıma gelen kanuni ehliyet ve vasıfları 
haiz olmakla şahadete ehil olduktan 
görülen tzmirde Kızılçultuda ödemiş 
caddesinde 15 numaralı evde oturan Os
man Nuri ve lzmirde üctıneil Sultaniye 
tkinci Havai sokal!ındn 6 numaralı evde 
otııran Şahan Bezen. 

Nam şahitlerin tarif ve şahadetleriy
le taayyiln eden ehliyeti kanuniyeyi 
haiz bulunan, İz.mirde Arap fırmmdıı 
FPv?i onsa caddesint'1e 2/ 1 numaralı ev
de oturan ve maha 1li mezlniru kanuni 
ikarrıPt .. t.l.h ittihaz cd0 n tqmail o<ih.ı S lik
rü Akal•n VI" İ?mird"' aynı yerde misa
fir ve İstanbulda Ni ı;;antac:ında Giizel 
bahc"' sokağında Yeni yolda 2411 nu
maralı apartmanm dördilncü katında 
oturan ve mahalli me:7.kuru kanuni ika
metffah ittihaz eden Bekir oğlu Ali Sa
yardan sebe-bi müracaatlarını ~rdu
ğumda anlatacak1an gibi tarafımdan 
resen sirket mukavelenaınesinin yazıl
masını lc;tediler. İsim ve aclresleri ynka
nda ya7.ılı şahiUer yanında müttPfikan 
söze baslayarak a!>aih<laki ~artlar daire
sinrla bir mukavele akdettiklerini beyan 
ettiler. 

Madde 1 - Sirketin merkezi İzmir ve 
merkP7. muamelatı İzmirde Yemiş çar
Şl!l'nda 34 numaralı mağazadır. 

Madde 2 - Şirketin nev'i kollektif
tir. 

Madde 3 - Sirketin ünvanı (Şükril 
Ak"lın ve Ali Sayar) dır. 
Madıle 4 - Aleltımum muamelat ve 

:ıkitlerde seriklerden her biri Unvanı 
şirkete bill?.afe mlinferiden vaz'ı imza 
etmek suretivle şirketi temsil salflbiye
til"" mp liktirler. 

--- ı a: 

YArrsrz 
Resmi liselerle muadeleti tasdikli 

2'CIRK MAARİF CEMİYE2'İ iZMİR EGE LİSESİ 
Yeni talebe kaydına bqlam.J§tır. Kayıt i~in her gün 9 dan 17 ye 
Karantina Köprü mevkiindeki okula müracaat edilmesi .. 
Yatılı tl'ttet Lise kısmı %40 Orta kısım !!O liradır •. 
Yahsız tlcret Li4'e kısmı 85 Orta kısım 60 liradır .. 
Memur \ 'e mütekait çocuklarından yiizde 10 temibit yapıbr .. 
TELEFON 394T •• TEL. EGE LİSESi - İZMİR -

28 - 30 - 1 - 3 - 5 MIZ 

kadar 

(1872) 

VIY ANA SERGiSi 
21 - 28 Eylül 1941 
MÜMESSiıJ K. A. M tlLLER \'E $ERİK.i 

Minerva Han Galata - 1 stanbul Tel. 40090 

lzmlP 'J'elefon MüdüPliijünden : 
1 - K&ğıt. Karton ve bilumum malzemesi müteahhide ait olmak üze

re (3500) üç bin bet yüz adet lzmir Telefon rehberinin tab ve teclidl açık 
ehiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Muhammen bedel ( 1300) bin üç yüz liradı.r. 
Muvalkat teminat akçesi (97) lira (50) kuruıtur. 
Elcailtme 15 Eylül 1941 pazartesi P."iinü saat 15 te lz:mir Telefon müdür

lüğü merlı:e:ı: binasında müte~elkil sabo alma lcomisyonunda yapalaca1ı:bt. 
'3 - T aliplerln muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve ka

nun\ vesaikle mez.klır eün ve saatta komisyona müracatlan. 
4 - Parasız olan şartnamelerin he:- gün i.zmir T clefon müdürlüğünde 

görülebileceği ıllın ')lunur. 31 5 3555 ( 1911) 

Devlej DenizvoUa,.ı izndr ,tııbesinden : 

Madde 5 - Sirketin mevzuu; bi1ö-

İdaremize nit Konak vapur iskelesi üzerinde kfiin deniz gazinosunda yapıla
cak camekan 30/ 8/ 941 tarihind;n itibaren eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
15 cylill 941 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 te Devlet Denizyolla
n İzmir şubesi binasında satm alına komisyonu huzurunda yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 650.30 alb yüz elli lira otuz kuruş muvakkat teminat akçesi 
de 48.78 kırk sekiz lira yetmiz sekiz kuruş .. Şartnamesi bilA bedel körfez vapur
lan şefliğinden verilir. İsteklilerin ihale günü kanuni evrakı mUsbiteleriyle be-
raber komisyona mUracaatleri.. 5 - 13 3571 (1951) 

EN BÜYÜK TEMİNAT mmn cmteai ticariye, zahire ve kuru 
Reisicümhur orduya gönderdiii tel- ye,.,..ıc: ~ahlli ticarPtivle iştigal etmektir. 

y,rafta da yine bu iki Mkta görülüyor.. Madde 6 - Sirketin sermayesi. 
1-'ilhakika bu telgrafın ilk ciimlesi. mil- (18 Mt\ A5) on sekiz hin dokuz yüz sek
lct icin asil teminatın aOrdu• olduğu sen dokuz lira ve 45 kuru~tan ibaret 
hakkındaki cümle, Türkiyeye mütema- olup bunun (11.570,80) on bir bin be~ 
diyen verilen ve emniyetten ~iyade hak- yüz yetmis lira ve seksen kuruşu Ali lzmiP inhisarlaf' 8Clf ntiidtil'lü«)ünclen : 
sızhklar doğurabilecek olan teminata Sayar ve (7418,65) yedi hin dört yUz on İhracat gUmrlllil önilndelr:i idaremiz kimyahanesinde yapbnlacak tamiratın. 
doirudan doğruya bir telmih olarak te- seklz lira altıriış bet lcunışu da Şilkril ihalesi on gi1n uzat·'-·~-. K.....ıf bedeli 4949.75 muvakkat ~-1--tı 371 ·- 11-
lilrki edilmektedir. Akalın tarafından tamamen Vaz edil- uu~w.c ~ l.Qll.lUA .Ço4J .1.11'11-

ftU cümle ihtiyata tazammun ediyor- mi<:tir. dır .. Keşif ve şartnameleri başmUdUriyetimlz levazım şubesinde görülebilir. fs-
sa telgrafın heyeti umumiyesi de su~u Madde 7 - Seriklerden Şükrü. Akalın teklilerin l3/9/941 tarihine milsadif cumartesi gUnU saat 11 de başmUdUriyeti-
korumak için sarfedilmekt.e olan gay- şirketin tzm.irdek.i ma~azasmda bilfiil mizdeki komisyona gelmeleri ilin olun ur.. 3643 (1954) 
retler aklın kaldığı takdirde milletin çalışma\: ve şirket umurunu bu muka-
kahramanlığına miiracaat olunacağını velename şeraiti ve ticaret kanunu bil- İzmlP ZIPGat MeJdelJI lfüdfbelüğfjftden: 
ifade ediyor. kümleri mucibince tedvir etmek ile mil- Mektep 15 eylillde açılacak ve tedrissata başlanacaktır. ~ ve yeni talebe-

. I l , AN ET rı.. ,,.. ... 1 kellef olup di~er şerik Ali Sayar şirket nln. mezkar tarihte mektepte bulunmalan lhımdır. 3607 (1952) 
ING ı~ Z VE ALM ~ıLr...A - umurunda biliül çalışıp çalışmamakta 
NİN ZiYARETi serbestir. tzMtR tKtNct 1CRA MEMURLU-ı 1ZMtR 1.KtNCt tCRA MEMURLU-
Bu tel~rafta bizzat rei!ıicümhurun da Madde 8 - Sene nihayetinde yapıla- ~UNDAN: öUNDAN: 

isaret ettiği gihi geçen ha!tı~.sulh_u koru- eak muhasebe netjccsinde tahakkuk tzmır Emllk ve Eytam bankasına ipo- lmı.ir EmlAk ve Eytam bankasına ipo-
mak yolunda Ankara bükümeti muu- edecek saft klrdan Şükrü Akalının şlr- te'kll olup sab.lmasına karar verilen t:ı- tekli olup satılmasına karar verilen İz
.zam gayretler sarf etti. Habrlarda~ır ki 1 ket umurunda yaptığı masarifi zaruri- mirde Karşıyakada Donanmacı mahal- mirde İkinci AiWye ve Kadriye mahal
reiskümhur birbiri ardından İngilis n ı yesini karşılamak Uzere senevi (720) lesinde Fetiye sokafında ada 52 parsel lesinde 584 üncil sokakta klin 14, ?, 4 
Alman bü~iik elçileriyle görüstil.. Her yedi yüz yirmi lira blltefrik kendisine 35 numarataj 5 de kayıtlı vesait lüzumlu nurnaratajlı ve 1080 adanın 24, 25 26 
iki bü~·iik elçinin hariciye vekiliyle de verildikten Sonra geri kalacak mebllğ izahatı dosyasındaki vaziyet raporunda parsellerinde lca;rıtlı vesair lUzumlu 
mun uzadıya konustuldan malmndur... iki ortak arasında yan yarıya taksim ve tapu kaydında yazılı 250 lira kıyme- izahatı dosyasındaki tapu kaydı ve va
Bo suretle Türk hükümeti iki tarafın olunacaktır. tindeki arsanın tamam mUlkiyeti açık ziyet raoonında yazılı ve heyeti umu-
hakiki ni:retlerini öğrenmiş oldu. Madde 9 - Şirketin milddeti 1 EylQ.1 arttırma suretiyle ve 844 sayılı emlAk ve mlyesi 1250 Ura kıymeti muhammeneli 

ŞEY HAi 1 EDİi MEDİ 941 tarihinden 1 EylQI 1944 tarihine ka- eytam bankası kanunu mucibince bir de- gayri menkullerin tamam mülkiyetleri 
HER • • •. . ""ld"r dar devam etmek ilzere Uç seneden iba- faya mahsus olmak üzere arttırması açık arttınna suretiyle ve 844 sayılı ka-
Fakat her A<ıe~ o~up .k~ı~ış .!~~~ ·· rettir. Bu müddetin hitamından nihayet 16/10/941 tarih Perşembe gUnil saat 11 nun mucibince bir defaya mahsus olmak 

Fon Papckn "t arah 8

1 
ı 1 .~~un.. Aln bir ay evvel feshine ve tasfiye hak1unda de icra dairemiz içinde yapılmak u7.ere Uzere arttınnası 17110/941 tarihinde 

sonra fo rar slan u a donmus ve - ti 1.ııd h h · b" ta fta •· c ·· u t 11 d i d h k • . d H"tl § reıuı an er angı ır ra n mura- bir ay müddetle satılığa konuldu Bu uma gun saa e cra atremiz 
!"an~:a~a ıırck . el etmıştır. Ora a 1 e" cnat ve tahriri ihbar vaki olmadığı tak- arttırma neticesinde sa•· .. bedeli he~ ne içinde yapılmak Uzere bir ay müddetle 
ıle P.oruşcce tır. d' rd k l ke d"liY · d · """:l tıl ~ k ld b rttırm · · :... . . . İ ı e mu ave ename n ı gın en yı- olursa olsun kıymetine bakılmıyarak sa ıga onu u u a a n!!tıcesın· 
Dıger taraftan lngılferenın de rı n ne aynı şc.raitle tecdit edilmiş olacaktır. .. . . de sat~ bedeli her ne olursa olsun kı -

mescl~iyle •. <·ok mesı,ıl bul~d~ığtından Şayet şeriklerden her hangi biri bu en çok arttıranın. uzerıne. ihalesi yapı- metiM bnkılmıyarak en çok arttıran~ 
d~ha hır mudd~t her lı~n~ hır ~eşeb- mUddetin hitamında şirketten ayrılmak la~ktır. Satış ~ın paz:ı ılt? olup m:ıır üzerine ihalesi yapılacaktır. Satış pe
bustc bulunacagı 7.a_nn_~ 1Je;nez. Bmaen- istediği takdirde kezalik hitamı müd- terıden yalnız yuzde iki b~çuk dellah- şin para ile olup müşteriden yalnız yüz. 
aleyh Ankarada biiyuk bır kararsızlık detten bir ay evvel diğer tarafa tahriri ye masrafı ve tapuya tescil masrafları de 2 buçuk dellnliye masrafı ve tapuya 
h~~ası devam e~ekte.d!r. Mill~~.bun~ ihbarda bulunması şarttır. alınır. İpotek sahih~ ~caklılarla di~cr tescil mnsraflan alınır. 
bılıyor ve tamamıyle ıtimat etbgı şe(ı Taraflar bac:ka bir diyecekleri olma- alakadarlarının ve ırtifak hakkı sahip- t t k h"b. al cakl larla digye ı 
l r d ki t h .. , ·1 kı to , ~ l tinin . nk··, .. . d ki ha la po <' sa ı ı a ı r a a-

e ra ın a sev a 11 1 .., sıınsı pıanı- dığıru beyan ve ifade etmeleri üzerine e gn~ı me. \U uzerın e . k - caklılarm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
yor.. ben yeminli noter baş katibi yazılan bu rını hususıylc faız ve masrafa daır olan gayri menkul üzerindeki haklarını hu-

MEHK.EMEStN- mukavelenameyi açıkça ve yüksek ses- iddialarını i,.c;bu ilan tarihinden itibaren susiyle fniz ve masrafa dalı- olan iddiatZMtR '11CARET 
DEN: 

tzınirde Anafartalar cadriesinde Arap 
hanında Hulusi Zernl ve ortakları derl 
Türk kollcktif .. irketi tarafından verilen 
istidada 1/ 8/ 941 tarihinde Devlet deniz 
yolları işletmesine mcnqun tzmir vapu
runun 9 uncu seferinde 5965 savılı kon
<;imentosu ile İstanbul emrin~ kaydiyle 
tstanbulda (Odrc) namına 47 balya deri 
tstanbula göndermiş ise da konqimcnto
nun meşru hamili bulunnn Fansuvc 
Rupçiç tarnfmdan hamule:ıin tesellümü 
sırasında düsürUlmek surC'tiyle ziyaa uğ
ramış olduğundan bnhsiyle iobli is
tenilmiş olmakla icr.ıı kılınan tetkikatta 
mezkör 47 balya deriye ait konşimento 
sureti ibraz cdilmis oldu<!ıından ticaret 
kanununun 638 nci maddesi mucibince 
ziyna uğradığı iddia olunan konşime,n
tonun 45 gün zarfında mahkPmeve ihraz 
olunması ve ibraz edilmediği takdirde 
bu müddetin hitamında sfüU geçen 5965 
savılı konc::imentonun iptalin~ karar ve
rileceği ilan olunur. 4 5, 6 3628 (1937) 

Z A Yt 
Tilkilik orta okulunıın 3 D. sınıfından 

aldığım 267 no tasdiknamemi zavi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmU yoktur. 

Tilkilik orta okulu 3 D. 2324 Mehmet 
s. Satıcı 3642 (1953) 

le okudum ve manasını anlattun. DiJe- 15 giln içinde evrakı müsbit.leriyle bir- lnrını işbu ilun tarihinden itibaren 15 
dikleri gibi yazıldığını benim ve şahit- likte memurlyetimize bildirmeleri icap gün içinde evrakı rnüsbiteleriyle birlik
lerin yanında tamamen kabul ve ikrar eder aksi tnkdirde hakları tapu sicilin~ le m emuriyetimize bildirmeleri icap 
eyledikten kendilerine ve şahitlere imza malum olmadıkça paylaşmadan harıç eder. Aksi takdirde haklan tapu sici
ett~dikt~n sonra be~. de imza ':e tasdi~ kalırlar 1/ 10/ 941 tarihinden . itibaren lince malCım olmadıkça paylaşmadan ha
ettim. Bın dokuz yuz kırk bır senesı şartname herkese açıktır. Talip olnnla- riç kalırlar 1/ 10/ 941 tarihinden itibaren 
Eylı11 ayının ikinci Salı günü 2/ 9/941 nn yüzde 7 buçuk pey akçası veya milli şartname herkese açıktır. Talip olanla-

Taraflar: İmzalan bir banka teminat mektubu ve İzmir rın yüzde 7 buçuk pey parası veya milli 
ŞahiUer: İmzalan ikinci icrasının 20292 sayılı dosyasına bir bankadan teminat mektubu ve tz-
1zmir üçüncü noteri Süreyya Olcay müracaatlan ilan olunur. mir ikinci icrasının 18350 sayılı dosya-
resml mUhürU ve Raif Giray imzası 1263 3647 (1949) sına müracaatları ili\n olunur. 
Umumi No. 10417 Hususi No. 1246 3646 (1950) 

l§bu mukavelename suretinin daire 
dosyasında saklı 2/ 9/ 941 tarih ve 10417 SALlHT ... 1 KAZASI MAL MOD'OR-
numara1ı aslına uygun olduğunu tasdik LüC'ONDEN: 
ederim. Bin dokuz yUz kırk bir senesi 
Eylı11 ayının ikinci Salı günü 219/ 941 

Biri 30 ve diğeri 15 kuruşluk damga 
pulu üzerinde 2/ Eylul/ 941 tarih ve 
İzmir üçüncü noterliği resmi mühürU 
imza okunamadı. 3645 (1948) 

Salihli kazası hududu dahilinde Mar
mara gölü namiyle maruf gölde l/10/ 941 
tarihinden 30/9/ 942 tarihi:ıe kadar olan 
milddet zar!ında balık avlama hakkı ile 
yüzde 12 saydiye resmi mültc71me veri
lecektir. 

Birinci sınıf mi.itehnssıs Doktor 
Demli' AH Kamnoğlu 

Cilt ve Tcnasfil hastnlıklan ve 
• ELEKTRİK TEDAVİLERi 

Birinci Be\•ler Sokai'ı No. 55 .. İzmit 
F.lhamra SinemaSI arbımda sabah
tan akşama kadar hastalannı kabul 
eder .. 

A - Avlanacak bal•k1arın beherinin 
y;;:>.c:;::><:><::><::><::><::>c::::>c::::><::::><::::><::::><::::>"">, ~ık le ti 5 00 gramdan aşağı olmayacaktır. 

1 B - Muhammen kıymeti 12100 lira- ,, (469) , 

~o~tor ~elil Yarkın : 1 dı~ _Şartname bu ilanın yapıldığı mal -----... ____ _ 

TELEFON : M79 

tz 1 dairesinden bedelsiz olarak verilir. caktır. 
MİR MEMl,,EKET HASTANFS 1 D - Arttırma 10/ 9/ 941 tarihine tcsa- F - Muvakkat teminat mikdarı 907 
DAHİ~İYE MOTE!IA:SSISI ı) düf Çarşamba günü saat 11 de Salihli lira 50 kurustur. Talip olan yevmi mez

MUA YENF,HANE : hrlncı Beyler 1 mal müdürlüğünde mütesekkil satıs ko- körda Salihli mal müdiirlüğünde mUte-
aoluık No. 25 ı . ı. d . " dü kt" ,_kn t k . .. tla TELEFON 

3951 
mısyonu ııuzurun a ıcra e ece ır. şel'i. sa ış omısyonuna muracaa n 

ll~~~~::::><::ı..<:::><;;:)~~~~ .. ::.<::::...c:::< E - Arttırma açık şekilde yapıla- ilAn olunur. 28, 3, 5, 8 3468 (1874) 



r"'-HİFE 4 YENi AS'IR 

SİY ASI VAZİYET 

Bulg-arlarda Rus 
cephesine as
ker ~i 2ön
derecekler? 

-<>-

B. Çörçile göre harp 
çok devam edebilir 

General Vaveı mühim 
beganatta bu,undu 

Rus yada harp pek 
ziyade şiddetlendi 

D.. f Lenin~radda ve 
" uşman zayı - k h 
1 d• mer ez cep e-
amış, en ışeye • d R h .. 
d.. " b §ID e US u-
uşme~e aş- cumu ~enişledi 
lamıştır •• '' 

Leningrada Alman tacır· 
. -o-- Vavel, zahmetli günle- ruza d evam ediyor •. 
ln~iliz taYY.areleri Rus- rin henüz bitmedini d e Mosl<ova ümitli •• 
ya~a ~idiyor - Amerika söyliyor - Hindistanda Moskova, 4 (A.A) - Sovyet tebliği: 
ve lnt:iltere _uzak Şark 1 mı:I". on asker var.. 3 Eyli.ilde kıtalarımız bütün cephe bo-

d 
,.., yunca düşınnnla anudane muharebeler 

SUiarın a bıtaraf tnın• Simhı. 4 (A.A) - Harbin ikinci yıl- yapmıştır. l Eyliilde hava muhar~be-
taka tanımıyorlar döniimti münaselx>tiylc Hint kuvvetleri terinde ve hnvn meydanlnrında 39 düş-

Radyo gazetesinden : Londra radyo- b.~ku~~~nd_anı general -yavel rad':o~a man tayyaresi tahrip edilmiştir. Bizim 
sunun haber verdiğine göre Fransada s~yledıgı hır nutukta ezcumlc demıştir znyintımız 27 tayyaredir. 
sabotaj hareketleri devam etmektedir.. kı : .. .. .. . . Sovyet pilotları Lenrngrad civarında 
Brötanyaya giden bir demiryclunda sa- " - Onuınu~dc .. katedılecek uzun hır düşman tayyarelerini muvaffakıyetle 
bo•· . .. .. d tr 1 tam 30 saat ışlı- yol ve zahmctlı gunler vardır.. Fakat tahrip etmeğe devam elmic:lerdir Yet-L<'lJ yuzun en en er c d' n d.. . . w • • -s 

Almah işgalindeki ger
ıerde iaşe derdi 

Almanlar iaşe 
ile değil, nizam

la mükelle
fiz diyorlar 

İ$ga1 altındalıi yerlere 
insani harelıet olaralı 
yiyecelı gönderdilıleri

ni de söyli11orlar .. 
Bcrlin, 4 (A.A) _ Yarı resmi bir 

menbadan bildiriliyor : Şarkta işgal 
edilen mıntakaların inşe vaziyeti hak
kında sorulan bir suale cevaben Alman 
saU'thiyetli menbnlarında dün . şu beya
natta bulunulmuştur. 

İnhisar amelesine bedava yeme/r 

Bu usulün tatbikine 1--~ 
tanbulda başlanıldı 

Bütün yurddalıi inhisar idaresi amelesiıte 
dava yeme lı verilecelı 

İstanbul, 4 (Yeni Asır) - İnhisnrlar 
idaresinin fabrika, atelye ve depolarında 
çalışan ameleye bedava yemek vl'rmek 
karannın tatbikine başlanılmıştır. Bu
gün ilk olarak Üsküdarda tütün isletme 
ve amele çocuklarının bakm1 ~vinde 

1200 ameleye yemek verilmiştir· 
Yemek çok beyenilmiştir. 

Bu usulün bütün yurdumusıilJıl 
hisar idaresi amelesine teşmili 
tınlmış bulunmaktadır. 

Avrupa demiryollariyle muv 
sala temini ~ayretleri 

'şti uşmanın zaı e ıgını ve magrur ıtima- miş kadar düşman tayyaresi bulutlardan 
ye~~~~~V A KONFERANSI dının b~r endişe~e inkilfıp ettiğini gös- istifade ederek mühim bir hava meyda-

Moskovada toplanacak iiçler koııfr..... teren bır çok alamet te mevcuttur. Yı- nına akın yapmıştır. Bir avcı grubumuz 
ransı için İngiliz - Amerikan murnhhas- kıJış sa.~tin!n yaklaştığı~ı g~r~ü~ü. ~:_ı- düşmanı parçalamış ve cC'l'eyan eden ha
lan tayin edilmiştir.. Fakat murahhaş man duşm:ının bu endışesı umıtsı~lıge va muharebelerinde 11 Faşist tayyaresi 

• - Almanya işgal edilen mıntakala
rın iaşesi lehinde tedbirler almak ıçın 
hiç bir taahhüdde bulunmamıştır.. Al-
man hükümeti bu hususta ancak bey- Ankara, 4 (Yeni Asır) - Avrupa. demir yollariyle muvasala temini i~ 

fcdilcn faaliyet ilerlemektedir. 
nelmilel hükümlerle bağlıdır. Bu hü-
kümlere göre işgal orduları ancak mem- Avrupa ile muv<ısala meselelerini görüşmek üzere Almanyadan bir 
i~ct~il~~n~rmW~e~ m~~g~cl~d~~~-i~h~a~b~e>r~~~ın>m~~~b>r~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ heyetlerin ne zaman Moskovaya vara- tahavvül c?ec~ktir .. ıı • • düşürülmiiştür. 

cakları henüz malum değildir.. Vavel Hındıstanda ceman hır mıl- Lonclra, 4 (A.A) - Leningradın Al-
Amcrikan mahfilleri Sovyet Rusynyn ~onluk bir muharip ordu m_:vcu.t ol~~- man tehdidine maruz bulunması husu

uzun vadeli y:ırdırnlnrda bulunmdk gunu, bu orduya mensup yuz hın kışı- sunda Moskovada endişe yoktur. Mare
mnksadiyle tertibat alırken İngilizlerin den fazla aske~in de~:z _a"?ı~ı ~emleket- şal Voroşilifun şehrin müdafaasını mü
de Rusyaya derhal yardımda buluna- lerd~ b.ulundugunu ~ıldırı:n~ştır. cssir surette hazırladığı ve büyük Al
caklarından bahsedilmektedir.. İng\lb .. Hmd.ıst:ın umumı valısı de şunları man kuvvetlerini ayiarca hareketsiz bı-
tayyareleri yakında Rus cephesinde Jô- soylcmıstır .= . . . . . rakmağn muktedir olacağı hakkındaki 
vüşcceklerdir. Tahmin edildiğine göre • -:- Bu. ıkı_ s~ne ıçınde harbın tehlı- kannnt umumidir. Almanların bu şeh
bu tayyareler İran üzerinden geçer<'k kele.rı sa_hıl~erıınıze. ç?k ~akl~~ı.ştır .. rin 25 kiloıııetre cenubuna vardıkları ve 
Rusya cephesine gideceklerdir. Fakat Hındıslan .azımlı vazıyet~m mu- Leningrad - Moskova demirvolunun bir 
VI.AllİVOSTOK YOLU hafaz.'l etınektedır. Pek çok Hınt genç- noktasını zapteltikleri hakkı~daki haber 
Rusyaya Vladivostok yoluyl sevk;l·r.t leri karada, d~nizde ":c. hnvnda h!zm~te doğru değildir. Buna rağmen Sovyet çe

mC'sclC"<ıine gelince, Japon hükümeti lıu- ha7.ırdırlar. Hınt fabrıkalan, denız ın- teleri Alman mümıkalatını güçleştir
na mani olmak için Uzak şark suların- şaat tezgahlan dunnadan çalışıyorlar. . mektedir. 
da bir bitaraf mıntaka çizmiş ve bu mın- Yer yüzü Nazilerden ve onların eserle- KARŞILIKLI HÜCUMLAR 
taka içinde harp gemileriyle ve bnrp rindl'n temizlenmelidir.• Stokholm, 4 (AA) - Lcningrada 
malzemesi taşıyan gemilerin seyriiscfo- - --- karşı Alman t.ınrruzu devam ediyor Bu 
rini menedeceğini bildirmiştir.. Japon- B ı• • h taarruz Voroşilof kıta1annın şiddetli 
lar A meriknn bitaraf mm takasını örnek er J n 111 0 m - muknvemetle karşılaşmaktadır. Sovyet-
tulmnktadırlar. Bu mıntakadan geçmek- !erin mukabil hareketi İlmen göliine 
siıJn Rusyaya varmak mümkün değil- bardımafil hak• müteveccihtir. Bunun hedefi Almanla-
dir .. İngiltere ve Amerikanın böyle bir rın ihata ettikleri iki Sovyet fırkasını 
b:taraf mıntakn tanımak istemiyecekle- f • A kurtarmaktır. Bu mukabil taarruz Vo-
ri aşiki\rdır. kanda ta sıla t roşilof tarafından hazırlanmıstır. Alman 

kcl1eftir. Buna mukabil kendi i~eleri
ni memleket dahilinde temin etmek 
lıakkma maliktir. 
Eğer Almanya işgal edilen mıntaknla

ra yiyecek maddeleri ve her şeyden ön
ce buğday göndermiş bulunuyorsa bunu 
kendi nrzusiyle ve sırf insani bir hare
ket olarak yapmıştır.• 

Berlinde işaret edi1diğin~ göre Avru· 
panın işgal edilen mıntakalarının ecne
bi memleketlerde bir çok şey satın al
mağa kifayet edecek kadar alacaklan 
vnrdır. Şark nıcmlcketleri de bnnlar 
meyanındadır ,.c hariçten ithalatta bu· 
lunabilirlcr. Boğazlar bu gibi ithalat 
i~in serbest bulunmaktadır. 

--- - ---
RulP,"ar meclisi 
fe 'kalade i~ti-
maını yapt11 

Londra radyosu Japonların kararın- havn kuvvetleri fona hava ~ şartlarına 
dan bahsederek bunun bitaraf bir mm- -<>---- rai'.rrnen Lcningrac1 üzerinde büviik faa- -<>--

~ Jiyette bulunmuslardır. · M ·· a..• L ld L B 1 
taka olmayıp hnrp mıntnkası olacağını Hücuma İ$tiralı edenler MERKEZDEKİ C( uttenıt Ha IKÇa u • 
söylemiştir. Japonlar bir tarafüın bita- C. ıJıarıfan ''Gft"lftfal'I RUS HOCUMU garlar İ~in endifeye 
raf mıntakalar çizerken ve Japon mil- -' !I 
1cti tehlikeli günler için hazırlıklı olma- anlatıyorlar.. Merkez cephesinde Timoçenkonun mahal }10fıtur •• n 
ğa çağırılırken Japonlann Amerika ile Londra, 4 (A.A) - Hava nezareti is- mukabil taarruzu şimdi 200 kilometrelik Sofyn, 4 (A.A) - Bulgar parlamen-
b 1 d kl d h ki geniş bir cephe üzerinde yaoılmaktadır. to 1 B k'l Fil f ·· !r an aşma zemini ara ı an a a - tihbarat servisi bildiriyor : su top anmıştır. nşve ı o soz 
kattir. Amerikan kaynaklarına göre. 2 eylül gecesi Berline hücum eden Sovyet hücuml:ırı şiddetlidir. Alman alarak memleketin umumi vaziyeti 

cl cüz.ütamları da Dcsno nehri civarında 
Konoye ile R uzveltin, Çörçille Ruzv t Britanya bombardımnn tayyareleriıı!n mukabelede bulunmaktadırlar. Alman- hakkında izahat vermiştir. Hariciye rıa-
arasında yapılan mülakata benzer bir mürettebatı çok agırv bombaların şı'd- zın BulgaristJUlın harici siyasetini an-

d lar Brianskoya varmışlardır ve Rusları göriic:me yapmaları bahis mevzuu ur. det1e infilak ettig~ini ve en mühim si- __ LJ. latmış ve •Milli birliğini ispat ettiği tak-
Nm.. Y üç ta.nu~nn çevirm~lerdir. Fakat Rusla- d d S01'i' A TOPLA • .uSI mendi fer garlarından biri civarında ""k 1 ir e Bulgar milleti için endişe edecek 

d d B 1 1 .. ~ rm cinde bir yol daha vardır Bu yoldan hi b Lon ra ra yosu u gar par funentosu- büyük bir yangın çıktıg''..rını müşahede et- k ·ç ir şey olmndığınııı söylemiştir. 
l~d ta viye kıtaları gönderiyorlar. 

mırı fovka i.l e içtimaına ehemmiyet ver- miştir. Ekseriyet partisi mebusları nazırların 
mekte ve bunun Rus cephesine Bulgar Ağır bombardıman tayyareleri şehri ti-- ~--.-.---- bu izahatını hususi alaka He dinlemiş ve 
askeri göndermekle alakalı olduğunu her taraftan örten bir bulut denizini s""-~--J'_,.. _____ _.::ı memnuniyetlerini sürek1i alkışlarln iz-
kavdetmektedir.. ıışarak Berlin üzerinde uçmuşlnrdır. Ruslar Din veperin har etmişlerdir. 

Bu radyoya göre Bulgarlar Rusyaya Mürettebattan biri şunları söyfomi.ştir: S -
karşı sempatileri hasebiyle Rus cephe- - $pire ırmağını gördük ve onu taki- garbı na gecmek ve g Arrikada harp canlanı-
sine scvkedi]seler biJe Ruslar aleyhin- ben şehre girdik. Bombalarımızı yağmur • 1 or Kahire c·varına da 
de dövü.şmiyeceklcrdir. gibi bıraktık. Fabrikalar arasında inli- Kar ad eniz.den asker y •• 1 

Almanlann Bulgarlardan Rus cephe- laklar ve büyük yangınlar çıkbğını gör- hücum edildL. 
sine Bulgar askeri gönderilmesini iste- dük. cıkarmak İstedıler ~ Kahire, 4 (A.A) - Orta şark ordula-
diklcri başka hiç bir kaynaktan teyit Bir Striling tayyaresinde bulunan bir ' • n karargahının tebliği : Libyada Tob-
cdilmcmiştir. yüzbaşı Berlinc geldiği zaman projek- Al nl • · b ruk cephesinde düşman biri bomba ve 

ÇöRÇtLlN NUTKU törlerle hava dafi bataryalarının diğer ma ara gore U , diğeri mitraly<iz olmak üzere iki hava 
Dün Londrada Menşen Havzada, Kn- bombardıman tayynrelerini bulmuş ol- teşebbüsler akim hücumu yapmıştır. Hiç hasar yoktur .. 

nada Başvekili Makenzi King şerefine duğunu, kendi tayyaresinin dönüş müs- kalmış.. Düşman mevzilerinde bir çok yangınlar 
bir öğle ziyafeti verilmiş, l.ıgiltere ve tesna olmak üzere hiç bir dikkati cel- mtişahedc edilmiştir. Bunların bombnr-
Kanada Başveki11eri nutuklar söylemiş- betıncdii,rini söylemiş ve şuılları ilave 

1 
Berlin, 4 (A.A) - D. N. B. Ajansı dıınan tayyarelerimiz tarafından çıkarıl-

lerdir. etmiştir : bildidyor : 2 eylül akşamı bir Bol- dığı tnhmin edilmektedir .. Düşman hu-
M-ıltenzi Klng Kanada bahriyesinin - Şehri cenubu garbisindcn şimali ll şevik hücun1 kıt.ası Dinyeper nehri- dut mıntakasında mitralyözle yaptığı 

harbin başından beri on misli arttığını, şarkiye kadar baştan başa katettik ve ~ ni geçmek için nevmidnne bir te- bir teşebbüs kendisi için zayiatla netice-
lngiltcreyc yakında daha fazla Kanadalı bombalarımızı attık. Şehrin merkezinde ı şcbbüs yepmiş ve Alınan mitralyöz- lenmişti!'. Biz ne hasara u[,ır;:ıdık, ne de 
tayyareci gönderileceğini söylemiş ve derhnl çok büyük bir yangın başladı .. 8 Jerinin şiddetli ateşiyle nehrin garp zayiat verdik .. 
şunları iluvc etmiştir: Tayyarenin arkasındaki topçumuz S sahiline varmadan ağır zayiatla çe- Kahire, 4 (A.A) - Mısır dahiliye ne-

-- Büyük Britanyaya şimdiye kadar ya- yangını 15 dakika sonra hali\ görebil- ~ kihniştir. Aşağı Diny~perde Alman zaretinin tebliği : Dün gece Kahire ve 
Pılanlardan çok daha biiyük bir yardım k ·d· B. · k d ~ 1 ~ t d'' hr zil · S" eyş kanal t k 1 b' h me te ı ı. ızım çı ar ıgımız ynngın opçusu uşmanın sa a mev erı- uv ı mm a a arına ır ava 
gayreti yapılmazsa tngiltere bu harbi mahall:ne diğer tayyareler de bombalar 1 ni muvaffakıyetle bombnrdıman et- nkını yapılmıştır. Knhirenin civar ma-
kazanamaz. Şimalde İz.landa - Groen- alınış olacaklar ki ayni yerde infilaklar miştir. Mühimmat depolarına isa-ı ballelerine bir bomba düşmüş bir kişi 
land yolu şimal köprüsiinü teşkil cdi- birbirini takip etmekte idi. betler kaydedilmiş ve birbirini ta- ölmüş ~e 2~ kişi yaralanmıştır.. Hasar 
yor. • - - S kip eden infilaklar düşmanın mu- ehemmıyetsızdir. Süveyş kanalı mınta-
Mankeıi King bu yolun ehemmiyetini Gömüshane ormanla· l kavemet azmini kırmıştır. 1 kasında hasar olmuşsa da insanca zayiat 

tebarüz ettirmiş, Büyük Britanya, Ka- rında yanaın cık.._ KARADENİZDE olmnmıstır. Nil mansabınm büyük bir 
nada ve Amerika arasındaki esaslı men- P"t ...._ 2 J"ld B 1 'kl K d k d d t hl 'k · riJ · • Gümüşhane, 4 (A.A) _ V ilayetimizin ey u c o şevı eı· ara eniz sa- ısının a a e ı c ışarcti ve miştır. 
font birliğine dikkati çekmiştir. en mühim ormanlarından Erikbeli or- bilinin Almanlar elinde olan kısmı- Berlin, 4 (AA) - Resmi tebliğ : Or-

tngiliz Başvekili Çörçil nutkunda ask k • t bb '" ım· ta kta S" k 1 ta manında çıkan yangın söndiirülmüş ve na er 1\1 armaga eşe us e ış- şar uveyşe arşı yapı an arruz-
dünyanın bugünkü vaziyetini tahlil ede- bu yangının faili yakalanmıştır. Hasar lerdir. Gece karanlığından bilistifa- da Abukir tayyare meydanına hücum 
rek; azdır. de nsker dolu beş nakliye mavunası ediJmiş ve bu taarruz müessir neticeler 

.t<:ğcr biitün hür insanlar birleşmezse iki topçekerin ve torpidoların hima- vermiştir. Uçuş pisti tahrip edilmiş, sı-
dün~anın. daha büyük bir buhran geçi- ---- --- yesinde sahi1e çıkmağa teşebbüs et-~ ğrnaklar ve cephanelikler yakıhnıştır. 
recc-ğini V(' hnrbin çok devam edeceğini:t Fransada ır•da ve mişlerse de derhal şiddetli bir ateş 1 ---
c;öylemic;tir. liat meseleleri.. ile karşılaşmışlar ve r:cate mecbur Son Alman ve ingillz 

------- Vişi, 4 (A.A) _ F ransa Maliye Nazı- edilmişlerdir. hava hücumları 
Kanadada tav• rının riyasetinde yapılan bir toplantıya ~~~ 

Dah i1iye, Münakalat, Sanayi ve istihsal -------------- mahdut OldU-
nazırlnriylc i~şe nazırının mümessili, 

v a re imalatı va1i1c>r, işgal altındaki mıntakalarda ik
tisadi meselelerle meşgul olanlar işti-

k tt rak etmi~r. Bütün iktisadi meselelC'r, c o ar 1 bilhassa gıda ve fiat me.ııelcleri görüşül-

-<>---
Kanada ba~veltili ya· 

km .. a İttı;Hz ve Alm an 
ı:@ .. c · tayyar ele!'imiz· 

!e ~o ak diyor~. 
Londrı 4 ( A A) - Kanada Basvekili 

şer fin \' rill n >İr ziyafette 1nrriltercye 
aıfımi ~ · .J•m n yapılacağmı hala harp 
ceph 1 r. ıd nwv.:ut fp·kalnrcbn backa 
bu c; ne- hır z• rhlı fırkar.ın daha 1n't!iltl'
rC'Yl' " ıı 1 r i1 cu•ini :;Ciyle.11i tir. Bawe
kil c;unl rı il;ivf' l'tmiştir: 

- Kan.ıda bu harbe hür ntill('tinin 
"uurlu kırarı ile girmiştir tngiltcrenin 
d5vası d:inya hürriyet: davasıdır Biz 
sonuna kadar İngiltere ile birlikte mü
c:ıdell' edeceğiz. Sizin müdafaanıza sı-

miiştür. 

kı surette dayanıyoruz. Zira sizin mü
dafaanız, bizim de müdafaamız.dır. Ka
nada Demokrasinin istih~l tez~ahla
rından biri olmustur. Kanada bahriyesi 
on misline <;ıkarılmıc:tır. Havacılık an
ternman pltınımız dtinyanm eıı muaz
zam anternmnn pl<lnıdır. Çok J:?c><;mcden 
tnailt<'rmin ve Almc:ınyanın gökler: Ka
nadad.:ı.n r.('lcn tayyarelerle dolacakt ır. 
Göndcrccej'imiz kuvvetler nerede daha 
fazla lü:rnm vnrc;a o harp sahasında dö
vüc:l'ceklcrdir.> 

Makcnzi King Çörcilin yüksek şef 
m<"ıiyetlerini ovmüş ve d.:trih bu men
yetlerin diinya hü1T!yetini kurtarn1nğa 
vardım ettiğini söyleyecektir.> demiş
tir. 

Fransa gönüllüleri 
Rusyaya bereket ettL .. 
Vcrsay, 4 (A.A) - Rus cephesinde 

Bolşevikliğe karşı harp edecek Fran
sız gönüllUJeri lejyonunun hareke
ti münasebetiyle dün akşam Vcrsayda 
bir kışla avlusunda askeri mcrasinı ya
pılmı~tır. Merasim esnasında lejyonun 
merkez komitesi reisi Delongle gönüllü
ler!n bayrağını, cepheye hareket eden 
ilk kıtaların kumandanı olan albay Duc 
Rot'a vermiştir. 

-------
ı !f. f afta mukabil elli 

Sıır,, kursuna dizilm · s ... 
Kudüs, 4 (A.A) - Belgrad radyosu

na göre bir Alman askerinin Belgradın 
bir sokağında bir Sırp komünisti tara
fından öldilrülmesinc karşı mukabelei 
bilmisil olarak elli Sırp komünistin der
hal kurşuna di1l1diğini Alman umumi 
valisi dün akşam bildirmiştir. 

Londra, 4 (AA) - İngiliz hava ne
zaretinin tebliği : Britanya tayyareleri 
düşınan işgali altındaki Brest doklarına 
hücum etmişlerdir. Tayyarelerimiıin 
hepsi üslerine dönmüşlerdir. 

Al..MA N TEBI...ilit 
Bedin, 4 (A.A) - Resmi tebliğ : Düş

man tayyareleri dün ne gündüz ve ne 
gece Alınan topraklarına tanrruz etme
mişlerdir. 

Londra, 4 (A.A) - İngiliz hava ne
uıı·ctinin tebliği : Dün gece İngiltere 
üzcrjnde düşmanın pek nz faaliyeti ol
muştur. Baz.ı yerlere bombalar atılmış
sa dı:ı hasar ı:ııdır. insanca zayiat yok
tur. 

ALI\JAN TEHLiCi 
Berlin, 4 (A.A) _ Resmi tebliğ : Al

man savaş tayyareleri İngiltercnin şark 
sahilinde liman tesisatına hücum etm!ş
lerdir. Ağustos ayı içinde 537201) tonil~
toluk diişman ticaret gemisi batırılmış
tır .. 

Sivasta köv çalışuıalan 
Sivas, 4 (Hususi} - V.ilayetimizin bü

tün müllıakatında köy kanunu tatbik 
edilmekte, birer nümunc köyü vücuda 
g<'tirmck için çal1§111alar devam etmek
tedir. Nümune köylerinde yeni tip binn-

lar yapılmış, geniş caddeler açııo-.ıııo 
mektep ve değirmen binaları 
tur. Nümune köylerinde köylil1' 
ı-ak tevziatı yapılmıştır. 

c:::::.-c:::::.-~~~~~~~~~~:::>ıı"--7 

K ay seri dağcılarinın gez.inlileri 
Kı:ıyseri, 4 (Hususi} - Kayseri dağ- kamp kurmuşlardır. Kızılteııed.! 

cıları 3850 rakamlı Erciyaş tepesine çık- mişlerdir. Balagar dağlannda yeM. 
tıktnn sonra Toroslarda bir gezinti yap- süren bir inişten sonra geceyi 
mışlardır. Muvaffakıyetle neticelenen geçirmişlerdir. Dağcılarımız te\ral' 
bu gezintide 2000 rakamlı Gü1pınarda seriye dönmüşlerdir. -

Basvekil M aarif Vekaletinde 
; 

Ankara, 4 (Telefonla) - Başvekil bugün öğleden evvel Maarif vek.BletiO' 
derek Maarif ~ekili Hasan Ali Yücelle bir saatten fazla maarif işleri 
da görüşmüş ve izahat almıştır. 
~~~-#"~-#"..o<r.-=:~o:ıaoıocıoııe~oeıoııeoıooıooıooıo·oooooocococo• ... "'i 

idare amirleri arasında değişiklilr 
Ankara, 4 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti idare limirleri arasında 

yeni tayin ve nakillere dair hazırlıklara geçmiştir. Ba7.J vali1er te.~~-~ 
edileceklerdir. Bu nakil ve tayinler arasında Trakya umumi müfetıi.şıı8-' 
kimin tayin edileceği belli olacaktır. 

İki gazete birer gün kapatıldı 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Tasviriefk ar ve Son Telgraf gazeWeri örl1 

komutanlığı tarafından b irer gün tatil e c1.ilmişlerdir. 
;::,.<;:::.-C::::><:::::..c;;::,.~~~::::ı-<::~~.<:::ııftt::lf~~ 

ftvT akineye 
"' 

Verilirken 
11 Wlll' 

Leııin~rad 
önündeki Al
man vaziyeti 

Moskova, 4 (A.A) - Sovyet sözcüsü 
B. Lazovski, Briyankın zaptedildiği 
hakkındaki Be.rlin radyo iddiasını gü
lünç bulduğunu ve bunun bir radyo 
zaferi olduğunu söylemiştir.. Royter 
ajansının muhabiri Almanların son Sov
yet tebliğlerinde bildirilenler gibi Din
yepcri sallarla geçmek için yeniden te
§ebbüslerde bulunup bulunmadıkları 
sorulması üzerine Lazovski bu kabil bir 
çok teşebbüsler yapıldığını ve hiç biri
nin muvaffak olamadığını beyan etmiş 
ve henüz Lcningrad kapılarından uzak 
bulunan A lmnnlann ilerliyemcdiklcrini 
ve mevzilerinde tutunmak için büyük 
takviye kıtantına ihtiyaçları olduğunu 
ilave etmiştir. 

--- --
Pariste bir Alman CG· , 

VUfunu yaraladılar 
Paris, 4 (A.A) - Strazburg sokağın

da şark demiryolu mıntakasında P ermi
nuf oteli Alman ordusu mensupları ta
rafından işgal edilmektedir. 

Bunlar arasında bir Alman çavuşu, 
nişanlısı bir Alman işçisi ile birlikte ev
lerine giderken beş sayılı evin önünde 
birden bire atılan bir kurşunla yaralan
mışbr. Çavuşun nişanlısı otel civarın
daki Alman karnkolundan imdat iste
miştir. Vak'a haber verilir verilmez po
lisler ve mahallenin polis komiseri der
hal vak'a mahal1ine gelm1şlerdir. Yara
lının sıhhi vaziyeti ağır değildir. --- -
.Çin hududundaki Si-

yam kuvvetleri . 
gerı alınmıs 

~ 

Tokyo, 4 (A.A) - Saygondan gelen 
bir hnbere göre Siyap-ı hükümeti, hudut 
tayinine memur komite reisi japon azfı
lanna, milli Çin hudut mıntakasındaki 
Siyam kuvvetlerinin geri alındığını teb
liğ etmiştir. 

- ----
Roterdam bombalandı 

Londra, 4 (A.A) - Uçan knle tipinde 
bir, tayynrcnin bugün öğl~ sonra R9-

rdam dok1annı bombaJndrğı öğreni1-
mi§tir. 

Amerika SofJ 
yetlere mab 
me ~önderdi 

ie devam 
edecek 

Amerikaya giden ... 11111! 

Rus heyeti AlasJaO'! 
vardı.. 

Berlin, 4 (A.A) - D . N. B. 
nin VB§ingtondan öğrenildiğine 
ponyanın son siyasi teşebbüslerto' 
men Ruzvelt, Sovyet Rusyaya harf. 
zemesi göndermeğe azmetm~..:... 
taraftan Çine yapılan yardımı ıe
ğe, İngiltere ve Hollanda ffin.d-'l"'.' 

birlikte japonyanın cenuba do~ 
sine mani olmağa karar vel'lJUr':'"~ 
suretle jaıxmyn tamamen ç~ 
lunmaktadır. 

RUS ASK.ERi 
HEYETİ ALASKADA 
Saattley, 4 (A.A) - Sovye~__. 

ğinin Aml'rikaya gönderdiği ....-~ 
yet A1askadnn Sipkaya gelmiştir· 

----
Bir İtalyan denisol 

batırıldı 

Sobran ya mecllı• 
gız 'i celsesi 

Sofya, 4 (A.A") - Sobranya 
deki hükUınet ekseriyeti bı.'l~ 
gizli celsesini akdetmiştir .. 
Filof ile Mösyö Graborsk, m 
rafından sorulan muhtelif s 
vap vermişlerdir. Öğleden sonra 
len bir resmi tebliğde, hUküıne& 
yetin üçlü pakt devletleriyl~~ 
siynsetini tamamen tasvip etii~ 
ver devletlerinin nihai z.afe.rine-' 
Junduğu beyan edilmektedir. 


