
Reisicumhurumuz ismet 
Inönü Borsaya gittiler 

En buhranlı saf· 
hasında olma
sına 

Fon Papen 
iman yaya 

neden gitti? 
Almanların Bulgariı

tanda iıazıTlandıfı 
yalan diyorlar 

ı ·------. -- -- --~ 

. -~~~~~~~- -~~~~ --I 
Leningrad 
ihata edil
mişdeğil 

Almanlar muazzam 
zayiat veriyoTlar: 
ilerl~l'emi yarlar 

Almanlar Lenin
~radı alman..ız 

tazayacak 
divorlar 
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Çinvene Memo ka~acaktı ! 
Küçüfı bir yelJıenli satın almalı Jıararında idL 

Da{I Deviren de pe ıinden gidiyordu.. 

-
Tramvay kavsi 

Şirket kavsin 
kaldırılmasına 

muhalif 
Sokağa çıkarnk ileride gitmekte olan 

demirci Mcmoyu, kendisine hiç çaktır
madan w.aktan takip etmcğe koyulmuş
tu.-

--<>---
haber nlıuı Padişah İstanbuldaki bütün Vil.. B 1 eli -=
yasakçıları arkalarından koşturacaktı.. ! ayet ve e e yeauu 

Memo dUşUndU. taşındı. Nihayet pa- noktai nazarı Nafia ve-

* 
rayı ~ir gemi ile ~buldan kaçırmak kiletınce tetkik 
çarcsı aklına geldi. Evet, bundan başka dil. 
çare yoktu... e ıyor-

Memo çok dalgın bulunuyordu. Başı- Yelkenli bir gemi ile bu beş milyon 
nı önüne eğm!ş, etrafına hic; ~or duka altınını pek ala kaçırabilirdi. Ufak Hükfunct önündeki tramvay kavsinin 
ve çevik adımlarla yoluna devam ediyor- bir yelken .,..misi satın almak icap cdi- kaldırılmnsma trrunvny idaresi itiraz et
d b- ıniştir. Bize verilen malOmata göre, 
~giden büyllk cadde7i takip yordu. Böyle bir ~emi tedarik ebnek elektrik ve trnmvay şirketi vakAlete 

- • • • önOn k çok kolaydı. Her gUn İstanbulda bunlar- müracaat <.-dcrek, nnkil vasıtaları b!r:bl-
ederek .-urat paşa camısmın e a- dan yüzlercesi alınıp satılıyordu. Ken- ı . . . . . w 

dar ilerledl. disi' .• 1 :1_. __ anlamad;, . . b rının mtitemmımı oldugundan saat ku-
. • . f gemıcıll&ı.t:ıı ıgı ıçın u ışc 1 . . eli ka · alız ı 1m 

DaTrdevircn çlııgeneyı, yırmı adım a- kıf b. d d _:_...ı d bulmak 'r.-·-dı esını ÇC\T yen vsın m uru o a-
0 dun taki _.J: va ır e enUA;• e mz.ıuı • ı d w b' ı!l.ı.:- tob" iskelesi 

sıla ile peşinden adım a p '-'UI· Vaktile Akdeoizde korsanlık etmiş ıgını, tuı.ıu:> o W: ve vapur -
uordu Acaba Memo neden bu kadar .. il pek k 1 k tl' b" k Le ne yakınhb'l dolnyısıyle faydalı bulun-
" · goz - ve o u uvve ı ır ço • d ......... ~ halka k la ık temin tt"ğ" 
dalgın bulunuyordu? vcntler ( ) şimdi İstanbu1da eşsiz ve ~b~'ldi~ ve. . o Y ı el b··tu e Aı ı-

Yo1dan geçenlere demircinin hiç dik- u~ı.. b•, . tte d t~- 1ard nı ı rınış, aynı zaman a u n v-. . . . g ...,...... :.r vazıye o~.yor ı. l k tl . d bilhassa p 
kat ettiğı yoktu. Ve Dağde~.peşınlne Bunlardan münasip birini bularak kendi r~pa bı:':e~ e e edanların e dve b b a-
dilşerek kendisini takip ettiğini as hizmetine almak ta kolayW<la kabil ola- rıst~ uyuıt mey_ r a una enzcr 
farkctmiyordu. bilirdi. knv~ler bulundugu~u ~~tır: 

Memonun yürüy{lşüne dikat eden M b' 1 k k b . U Viülyet ve belediyenın nok.tai nazarı 
. . . cmo ır arn ı nrısının u ışe m - · h'"k" t ·· ·· d ki d darLğ 

Dağdeviren onun bu dalgın vazıycüni maneat edeceğini düşünmüştU.. Evet, ısc b'ulh·wnc onunk el . °,ley ~b. ı 
görerek kendi kendisine dedi ki· p be ünl' d k h k ve ı nssa saat u esırun genış ır yer · en son g er e ço eyecan ve or. beb. ı danda • ...:ı~r 

- H .. ..rif çok dil.şUncıell görünüyor, k . 1 ti. Kadı . t .. l' bir tutması se ıy e mey sc,. .. ~e-
zihnen pek ziyade m...-.1 olduğu adım .u gcçırmb 1-Ş dn gaye sınır 1 va- rin çok müşkül şera!t altında yapıldığı, 

~6..... zıyctte u unuyor u... t b'l t b .. - bal la · 
a.,sından belli! B'. 1 hlik 1. b' i t 1 w o omo ı , o o us ve ara ar a}W za-

w.;ı .. • • .. • oy e tc ·e ı ır şc n ı magı onun d 1 • 
Çingeneyi bu kadar denn hır duşiln- .... k la k 1 k . kt. Fal t man a trnmvay arın manevra yapması 

ceye sevkeden sebep acaba nedir? ŞUp- ~zu 0
b Y 

0 a~ d~~YC:C r L d·~ 

1 

yaya gidiş gelişi çok zorlaştırdığı mcr-
hes!z hileklr herif altın dolu torbala- bilemilo .ud para 'da ışad~ d~~ ~ eMı kezindedir. 

e en e yenı en or uncu u- a· k Un el ıır· · g l 
rm üsfilne yatmasını düştlntiyor... dm teklifi . 1 ka llaşacaklarına ır nç g evv şe ınııze e en 

Fakat böyle yapayım derken yakayı ra b f Firerıy bee . ist~ •1 ı' Nafia vekili general Ali Fuat Cebcsoya 
. • . ve u se er uz ym eoı en parayı . ·--L dilm' kil b · ı b" t 

ele verecek te hiç farkında değil. Hadi l d' ed . k t'ocd b .. ük' b' vazıyet l:GüU e ış, ve u ış e ızza 
d . .. . . ç· e ıyc cmıycre ne t e uy ır alak d 1 k t tkikatta bul ~u 

bakalım, D~ğ. evırcn goreyımüis~ .'?· tehlikeye maruz kalacaklarına dair bir 1 Al~knrdo alra e diki . unml./\ tar. 
genen!n peşını bırakma ..• Her suç us- tak d lill d tın k t'l k a n nr arın ver erı ma uma 

1 un e er ser e c sure ı e an- - 'h ~ k N r· 1_41 ti k d tünde yakalamak zamanı işte ge Up çat- kand mağ kar 1.,.1 , gore nı aı aran a ın ve1M1 e ya ın a 
sını ır a ar verm~... ktir 

mak üzere bulunuyor. . İşte Pembe yatağın içinde, yanında verece · 
Ve _Dağdeviren av k~kusu alan bır derin bir uykuya dalmış uyuyordu. Çin-

1 
-.---•• 

tazı g~bl Memonun peşındcn ayrılmıyor, gene karısını uyandırmaktan ihtir~'t I Belediye Reısı bizzat 
onu sinsi sinsi kovalamakta devam edi- ederek ynvaşça yataktan çıktı. teftişlerde bulundu 
yordu. Pencereleri örten kalın perdelerden ı 

Aksaraya v~ Memo yokuş ~ukan birini sıyırarak h.-afcsin aralığından dı- Belediye reisi doktor Behçet Uz, dün 
tırma_?arak Bayezıde kadar Ucrlecı:. Son- şanya baktı. Artık sabah olmuş, ortalık şehirde yiyecek maddeleri s:ıtan dük
ra ~üle~yeden geçerek Cıbnlıy~ ağanyordu.. . kfuı1arla lokanta ve aşçıları bizzat tc!Uş 
indi. O tart~te burada yelken gemilen Marmaronın karşıki layılnrındaki tc- etmişt!r. 
imal eden bır takını tezgfilılar bulunu- pelerin üzerinden gUn~ doğmak üzere Temizliğe ve belediye nizamntma rin-
~·ordu. . . . bulunuyordu. yet etmiyen bazı lokanta ve kahvehane 

Demicl Cibali~~ g~ 1~ eden ~a- Memo hiç görUltü cbnlyerek bUyUk sahipleri belediyece para cezasiyle tec-
lithane~erden. bınne .girdi. Bunu gören bir ihtiyatla hemen elbisesini geyindL ziye edilmişlerdir. 
Dağ~vıren 5ıngenenın m.aksadını keş- Derin bir uykuda olan Penbe bunun hiç ----
fettiğinden otüril derin bır. ~vin~ 

1
ka- fatkına varmanu.ştı. Yavaşca oda kapu

pılarak içinden kendi kendisine soy en- sunu açan Memo parmaklarının ucuna 
meğe devam edere~ basarak dışarıya çıktı. Hafifçe çekerek 

FVARIGEZENLER 
JttJSJ Ki$i-

-. Oh. hele herifi ~pana kıstırdık, oda kapısını yeniden Brttü.. Ve sokak 
dedi. itte gemi b imallthaneye Evvelki akşam fuarı ziyaret edenler 

yapan ır kapısını açarak sokağa fırladı.. 15.201 k''"iye ve fuann a-1dı~ günden 
mUracaat ediyor. Vay lrurnaz çingene B dan ··tes· ıse· • mal"'-dur "'l ~ ı;.• 

ı --1ft- '---'-- tle ka ırmak un ° ı wu •• düne kadar ziyaretçilerin yekö.nu 399 
vay. ı-.a-· ~sure ç * 
mUmkU.n olamay8':8ğına aklı yatarak Cibalide bir gemi imallthanesine ınUra bin 183 kişiye baliğ olmı.ıştur. 
mutlalca buradan hır g4:°'1 58~ ala~-· "caat eden Memo öğleye kadar bUtün iş- ı· A $ E AA ... -

Blraz daha sabredelim. Şimdi netice terini bitirmiş, hallebniş bulunuyordu. 

•0~;ı:~ aklına gelen bu ihtimal Hafif, yelkeni kuvvetli bir çekdiri sa- Müdill" ıtaıa11inl §eldi 
L-L•L- ta tab k tın alıruştt. Bu geml ufak, fakat mUte- İ . . .. d "nliv' . 
IMUUAlltenmımı tamımnıa mu ı ~dd't yelkenli idi. Yelkenlerinin hepsi zmır ıaşe mu ür muavı gıne tayın 
btıl~uyord~ •. . açıldığı takdirde denizin üzerinde bir ~di~en ~ra~~~ umumt müfettişliği ist~· 
F~ beyın gondercliği al~ torbala- kuş gibi uçabilecek ve dördilncil Murat 1 tı~tJk muduru B. Nazı~ Balkov, şehrı

rmı gorerek .~ ~?_an gıden haris araknsından bUtiln donanmayı gönderse ı mıze elm! ve vazifcsıne b la~. 
çingenenin butün benl:gınl baştan başa . la kıfl t-ıı 

Utb.iş bir hırsı · tilA tmiş b 1 bile öyle kolay ko y tev mUmH.un • 
:aıcıa idL para ıs e u un- olamayacaktı. Ge~ bir me~tl d~- }pli/t Oerilmesi için 

G mid alan -'--- ....... dık ha. ufak olan bu sefineyi tek hır geını· 
e en. par 'li&AG.I "'~ eve ._. • cinin idare edebileceği idi. 

tan sonra çıngene o gece hiç uyumamış- Geminin oldukça geniş bir anhan var-

tı-Bu paralan kendisine mal etmek için dı .. Memo b~ya beş milyon duka altı-
baha k dar zihnini d 

.• cl nile yUkte hafı{, pahada ağır eşyasını 
sa a yorup urm~.u k ~ h ı rd 

K 1 la b k dar kül}. tı· 1 oyaca0.nı esap ıyo u. ara yo uy u a ıye ı a -
tın torbalannı kaçırmak hiç bir veçhile - BiTMEDİ -
mümk.Un olmayacaktı. Böyle yapacak 
olursa yilzde yiiz yakayı ele verirdi. Akdenizde ıezeo konanlara Levent 
Kend!sine mevut paralann kaçırıldığını denir. 

Fuar kupası maçları ı·e istanbul 

lstanbulun maçlara gir
men ~esi doğru mudur? 

ileriye sürülen sebep, fJ ir bahane hissi veri.]for-
Dün sabah çıkan gazetelerde oehrl

mizde yapılacak olan fuar kupaSJ rnaç
lanna lstanbul bölgesinin iştirak etmi
yeceğini okuduğumuz zaman, gayri ih
tiyai, acaba neden) Suali dudaklan
mızdan dökülmüştür. lstanbul muhte
litinin lzmir maçlanna ötedenberi gös
terdiği ihmali esasen biliyorduk. Fakat 
bu defa müsabakalara istirak etmemek 
için ileriye sürdüğü sebep lzmlr spor 
mahafilini haklı olarak müteessir etmiş
tir. Dünya hnrbı dolny1siyle yabancı te
maslann imkansız olduğu bir zamanda 
bu gibi temsili maçlara iştirak etme
mek, her hnldc böyle sudan sebeplerle 
izah edilemez. kanaatindeyiz. 

Fuar kupası muhtelit maçlanna lstan· 
bul bölgesinin iştirak etmemesi sebep
lerini biz, beden terbiyesi umumi mü
dürlüğüne izah edilen sebebin dışında 
gö~kteyiz. Bu da 1934 senesinde bir 
kaç kulübün lstanbul liklerlne iştirak 
etmiverek ihdas ettikleri vaziyete ben
zer bir vaziyet yaratmaktan ibarettir. 

Bize verilen malfunata göre, lstanbul 
bölgesi Beşiktaşlı oyunculara verilen ce
n yüzünden hakiki bir İstanbul muhte
litinin teşkil edilemiyeceğini ileri süre
rek fuar kupan maçlanna iştirakinin 
mümkün olamıyacağını bildirmiştir. 

Besiktaşlı oyunculara Terilen ceza se-

bebiyle tam kadrolu bir lstanbul muh
telitinin teşkil edilemiyeceği belki doğ
rudur. Fakat acnbn hangi tarihte lstan
bul muhtcliti tam kadro ile fuar kupası 
maçlanna iştirak etmiş veya ettirilmiş
tir) 

İstanbul bölgesi lzmir rnaçlannda da
ima zayıf bir takımla temsil edilmiş ve 
bu sebeple hiç bir vakit derece alama
mışbr. Biz öyle tahmin ediyoruz ki Mil
li küme müaabakalanna dört takımiyle 
iştirak eden ve irili ufaklı otuzdan fazla 
kulübü bulunan bir bölge her halde bir
den fazla muhtelit takım teşkil edecek 
bir kudrete sahiptir. Daha. yakın gün
lere kadar müsabakaya iıtirak için f s
tanbul bölgesi. müsabakayı tertiple ala
kası olmadığı halde, lzmir bölgesine 
müracaat ederek. muhtelit takımın iz. 
mire gelmesi için altı yüz lira para iste
mekte idi. Bu da müsabakalara iştirak 
etmemek için daha ilk günlerdenberi 
bahaneler arandığını gösteriyordu. Ni
hayet aranılan bahane bulunmuş, Beşik
taşlı oyunculann cezalı olmalan yÜzün
den muhtelit teşkil edilcmiyeceğini ile
riye sürülerek müsabakalara iştirakten 
imtina edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında hayret ve tees
sürümüzü izhardan kendimizi alamayız. 

Acih Bartu 

Dokuma el tez
~ahları numa~ 

ral«>nacak •• 
-0--

lKTISAT MOOORLOGO HA· 
ZIRLIGA BAŞLADI 

---<>-
Mıntaka iktisat müdürlüğü, lzmlrde 

mevcut el dokuma tezgahlariyle çorap 
ve fanile makinelerini tesblt etmeğl mu
vafık görmüş, bu hususta hazırlıklara 
başlamıştır. Bu !§le iki memur tavzif 
edilmiştir. 

Bize verilen malOmata göre, şimdiye 
kadar bu gibi tezgah ve makine ııahip
leri hakkında tahkikat zabıta marifetile 
icrıı ettirilir ve mevcude göre iplik \'C

rilirdi. Badema tahkikat iktisat müdür
lüğü memurları tarafından yapılacak. 
iplik için müracaat eden tezgah ve ma
kine sahiplerinin gösterdikleri adrese 
giden memurlar, makineleri damgalıya
rak numara koyacaktır. Bu suretle her 
iı aahibine tezgah ve makinesi mikta
nnda muayyen miktarda iplik veriJecek 
tezgah ve makineleri olmıyanlann diğer 
bir yerden makine ve tezgah temin et
mek suretiyle fazla iplik. almalanna mey
dan verilmiyecektir. 

-------
HAVA GAZI 
Müdürü değqtL 
Belediye hava gazı müdürü B. Mah

mut, serbest meslekte c;alı~mak için b
tifa etmiş, yerine hava gazı muhasebe
ci.l B. izzet Erişen tayin edilmiftir. 

R. 811RBAH BELGE 
İZMİRDE .. 
Matbuat umum müdürlüğü baŞ mü

pviri Bay Burhan Belge dün Deniili 
tariki ile tehrimize gelmiştir. Sayın ar
kadaıımıza hoı geldin, deriz. 

BE 
• LE 

ebuslarımızın temasları 

Mebuslarımız dört kaza
da tetkikat yaptılar 

Rusya har~ 
En bu 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAllİF' 
Akdcnizin garp kapısını zorlamalı 
tiyle Fransız mUstemleke impat' 
ğuna el koymaları muhtemeldir.• ~ 

Akla )·akın olan bu miitalea t _t tbıJıı 

Tohumluk ibti 46- • d d ld · t ederse, Almanlar, gayelerine varrıı.., _ yacı ~erın e uru u ve vazıye lıcm '\'işi ü:zcriııde oxami tazyik . 
Ziraat vekAletine bllcllrildL. caklar hem de ispanyayı da harlı' ~ 

İzmir mebusları Bn. Şehime Yunus, heyecanlı tezahUratına i,,,crtirak etmişler- me!o mecbur edeceklerdir. İsps ~ 
Bn. Benal Anman, BB. Mehmet Alde- dir. kerre barba girmeğc razı olduktan llQı e 
mir, Ktlmil Dursun, Sadettin Epikmen, Tire ve Bayındır halkevlerinde birer Alman-İspanyol kuvvetleri mü filo 
Nazmi İlker, Tire, Bayındır, Ödemiş ve konferans veren B. Mehmet Aldemir, harekete geçeceklerdir. Diğer 
Torbalı kazalarına g:derek halkla görilş- kurtuluş bayramının manasını tebarUz çölde boğucu sıcakların şiddeti~ 
müşlcr, müntehipleriyle temaslarda bu- ettirerek, bugünkü dUnya buhranı kar- olıruız İmparatorluk kuvvetJerioi' 
lunmuşlardır. şısmda Türkiyenin durumunu izah et- Dingazi ,.e Trablusgarba kaı11 
Mebuslarımız bilhassa köylUnUn ihti- miş ve Türk hlikümetinin Mil11 Şefin yük bir sefer yapacaklnrmdnıı 

yaçlarlyle meşgul olmuşlar, dileklerini direktif ve irşatlariyle milleti sulh ve i scdilmektcdir. Görülüyor ki şipıAIİ 
tesbit etmişlerdir. sükCtn içinde refaha ulaştıracak bütiln yetl"r ülkesinde tekıisiif etmiş 

Çütçinin tohumluk ihtiyaç.lnnnı ma- tedbirleri aldığım, TUrk ordusunun bil- lınnşünıul allikn, sonbahar ''c im 
hall:nde tetkik eden mebuslar Ziraat yiik kumandanlarile Türk m!lletinl her nnda tekrar Akdenizde toplana~ 
ve~letine telgraf çekerek vaziyeti izah türlü tehlikeye karşı korumağa mukte- deniz şu ıııunzzanı mücadelenin eo 
etmişlerdir. dir bulunduğunu kaydederek şiddetle hiş iııkişaOariyle \arşı~caktır. 

Tem.as ve tetkiklerini ikmal eden mc- alkışlanmıştır. $EVKE'J' BİL 
buslarımız Tire ve Bayındırın kurtuluş Mebuslanmız kazalarda yaptıkları tct
b::ıyrnmlarında da bulunmuşlar, hallan kiklerinden şehrimize avdet etmişlerdir. 

....... ~ ................... ~~~::,..<;:~'>'<:::~~~~~~~ı;.s,..~:;:.,,, 

Tenis r•,üsabakalarının 
dünkü neticeleri 

Müsabakalara bu2Üft de devam olunacak-
Dün saat 9 dan itibaren Kü1türparlc 

tenla kulübünün kordlannda fuar kupası 
maçlarına devam edilmiş, fevkalade 
enterc.snn karşılaşmalar olmuştur. Bilhas
sa tek erkeklerde Suat-T elyan ve Cim 
Jiro- Melih karşılaşmaları çok ehemmi
yetli idi. Gerek Suat ve gerek Cim Jiro 
genç rakiplerine karşı teknik ve tecrübe 
üstünHiğü ile müsabakalarını kazanmış
lardır. İstanbulun iyi oyuncusu Muhit
tin müsabaka saatinden geç geldiği için 
hükmen mağlup addedilmiştir. 

Yann dömi finalde Suadın Ankarn
nın gt'nç ve ve fevkalnde cevval oyun
cusu F ehminin karşısında finale kıılabil
mek için büyük bir efor S<ırfctmesi icap 
-edecektir. 

Diğer dömi final maÇ& da iki Jirolar 
arasında yapılaca{'.'lndan şim<liden pa· 
zar ~iinü yapılacak final maçında bir 
f zmirli oyuncu bulunacaitı garantilen· 
miştir. ihtiyar ve gene; Jlronun yarınki 
maçı da fevkalade heyecanlı olacağı 
şimdiden tahmin edilebilir. 

Çift erkeklerde Suad - Hasan çifti 
ile Cim Jiro ve Godfrey çifti arasın• 
daki müsııbah da gayet heyecanlı ol
muştur. Her iki tarafın birbirleriyle iyi 
anlaşmış oyunculan arasında. cereyan 
eden bu müsabakayı lzmir çifti çok gü
zel oynıyarak kazanmıştır. 

Tek bayanlarda bayan Muallanın bü· 
tün rl'kip1erlni aürklise ettiği görülmiit· 
tür. Bavan Mualla Türkiyenin olduğu 
gibi Balk.anlann da en kuvvetli bayan 
tenisçisl addedilmeğe sezadır. Kendi.al 
<:..""" 
·~ 

Uzüm ve incir 
fiatleri 11 er~nn 

yükseli,·or 
Borsanın a~asma in· 
tizaren tüccar mühim 

mikdarda mal aldı 
Üzüm ,. incir piyasaları henUz açıl

madığı halde mahsul mıntakalarında sa
tışlar hararetlenmi.ştir. Ayni zamanda 
fintlcr de her gün bir mikdar yüksel
mektedir. Bu sene mahsulün iyi f!atle 
satılması esasen bekleniyordu. 

Evvelce yazdığımız gibi üzüm piyasa
sı önümüzdeki pazartesi, incir piyasası 
da çarşamba günü açılacaktır. 

Haber aldığımıza göre, şimdiye kadar 
borsa dışında alınan üzüm yirmi bin, in
cir de on bin çuvaldır. 

Satışların hararetlencccği ve fiatlcrin 
de dnha yükseleceği tahmin edilmekte
dir. 

-------
Odemi$te 1Jir ihtilıtir 
mazmınu l]alıalandı •• 
Ödemişte bir ihtikfir hadisesi olmuş-

tur. Manifaturacı İsmail oğlu Mecit Ata
cın beher metresi 48 klX'uş olan Nnzılli 
fabrikası mamuUitı basmanın metresini 
yüz kuruşa satmak suretiyle ihtikar 
yaptığı iddia edilmiş ve kendisi yaka
lanmıştır. 

Cümhuriyet mUddeiumumiliğine ve
rilen Mecit Ataç tevkif edilmiş, M:lli 
korunma kanunu hUkümlerine aykırı 
hareket maddesinden mahkemeye veril
miştir .. 
~..Q"~~=cı~~ 

BVGVN LALEDE § 
1 - TÜRK SİNEMACTLIÖININ ~ 

fuar kupaaınuı tele bayanlar galibi ola
rak şimdiden gÖsterllebUlr. 

TEKNiK NETICELER 
Dünkü teknik neticeler şunlardır: 
Tek. er1'eltler ve Ik.inci tur: Fehmi 

(Ankara) Hasan (lstanbul) 6/ 3x4/6 
x.6/2, Suad (İstanbul) Telyan (lstan
bul} 6/1x6/3, Godfrey Jiro (lzmir) 
lvan (lzmir) 6/3x6/2, Cim Jiro (iz. 
mir) Melih( fstanbul) 6/ 4x6/3 

Çift erkekler ikinci tur: Bedri - Ben
jrunen (İstanbul) Semih - Faruk (An
kara) 6/ 3x6/ 1 

Cim Jiro - Godfery Jiro (fzmir) 
Aehmet - Celuln (Ankara) 6/ lx 

6/1 
Lohner - Rejgio (tzmir) 
Melih - lbrahlm (tııtanbul) 3/6x6/4 

x6/ 4 
Muhiddin - AIAettin {lstanbul) Or

han - Şefik (Ankara) çiftine galip 
Tek kadınlar birinci tur: Mualll (lı

tanbul) Edna (lzmir) 6/0x6/0 Odo
nel (Ankara) Kolıen (lunir) 6/4x6/3 

Bahar (tstanbul) Jale (lunir) 6/0 
x6/1 

Güner (lttanbul) hükmen galip 
Muhtelit çiftler birinci tur: Bn. Mu

alla - Ha.an (lstanbul) Jale - Harri Jiro 
(lzmir) 6/3x6/I, Bn. Kahen (lzmir) 
ve Partoneri hükmen ıalip 

Bn. Fılipı - Şefik (Ankara) Güner
Alaeddin (lstanbul) 6/1x6/3 

* Bug\in saat 1 S tc müsabakalara de-
vam edilecektir. 

Mensucat fabrikaları 

İş kant nu bakı
mından teftiş 

edilmekte 
--<>---

ŞEHRIM~ZDE DE TEFTiŞLERE 
BAŞLANIYOR 
---0--

Mıntaka iktisat müdürlüC\i müfettiş
lerinden BB. Fahri Solar ve Sadri Ak 
soy, lzmir vi.liyeti mensucat fabrikaları
nın iş kanunu bakımından umumi tefti
,ine memur edilmişlerdir. 

Bir kaç gün evvel Kulaya giden mü
fettişler oradaki teftişlerini ikmal ede
rek şehrlmize avdet etmişlerdir. 

Mıntnka iktlıat müdürlüğü müfettiş
ler tarafından Kulada yapılan teftişlere 
ait verilen raporlnrı tetkik etmektedir. 

Müfettişler şehrimiz fabrikalarının 
teftişine bir kaç güne kadar başlıyacak
lardır. 

Sof yada bır habul 
- RASTAHAFI 1 lNCİ SAHİFBUE -
yemeği vermiştir. 

Ziyafette prens Kiri!, Alman elçisi 
Bek Carle, amirnl Şuster, başvekil pro
fesör Filof, harbiye nazırı gen~al Das
kalof ve diğer bazı resmt şahsiyetler de 
bulunmuştur. 

TÜRK - BUJ~AR DEI\URYOLU 
l\IÜNAKALATI 
Sofya, 5 (A.A) - Burada alman ına

lQmata göre Bulgaristan - Ti.lrkiye dc
miryolu birinci teşrinden itibaren mü
nakaJeye açılacaktır. Mer!ç üzerindeki 
bUtün köprüler ve Edirne - Sivilingrod 
hattı Almanların Yunanlstana taarrunı 
esnasında tahrip ~. AÖY:sEi. 1 

BATAKLI DAMIN KIZI -
TÜRKÇE sözLü sARKILI YENi NEŞRtrAr 

§ 2 • Cehennem :voıa R • • • • • • • • • • • • • § Haydutluk ve dehşet filmi.. § HA VACU..IK. VE SPOR - Bu her 
§ 3 • $ANGHAY yanıvor § kesin mecmuasının 293 - 294 UncU sayı
§ Kan, ateş ve heyeca~ kaynağı 8 !ar~ bir ar~d~ nefis ve olgun bir halde 
~ı::ıaı::ıaacı::ıaccıccıcıcac 10t$U' etmıştir. 

---·----
Ankara - lzmir ya 
- IJAŞTARAFI 1 İNCİ SAH 

Pazartesi günli bisikletçiler 
yoluna düşecekler \'C AlaşehirdtJI 
nisaya kadar olan 110 kilometre 
saieyi ikmal cdccclderdir. 9 eylül 
hı lzmirde kurtulut bayrama t 
lerinc başlanacağı saattan az e 
tam onda bişikletÇilcr hm.ire v•r1""'""
taklardır. 

Salı sabahı sat onda bu turu 
eden bsikletçiler Atatürk anıtı 
tören yapacaklardır. 

Bisikletçiler şimdl yoldadır. 8 
bim ınUsabakn mutlaka en iyi d 
ikmal cdilecekth. 

Kütahya, 5 (A.A) - Yantı 
memur hususi muhnbirimiz bildi n 

Anknra - Jzmir bisiklet yarışın l 
tnhyayn kadar olan umumt tasnd bo 
celeri §unlardır: e h 

1 - Osman (Eskişehir) san 
taşımaktndrr. Müddet 20 saat 48 
ka 45 sahiye: 

2 - Nizamettin (Eskişehir) 2 
S 1 dakika 5 4 saniye: 

3 - Hikmet (Bursa) 22 saat 
kika 36 saniye 

4 - Ahmet (l%mir) 22 ııaat ~ 
kih 1 ıaniye be 

5 - Halit (latanbul) 23 ... t 2..,. 
ldka 3 .saniye f"rni 

6 - Hamza \lstanbul) 231Ye 
daklk.a ı O saniye b 

7 - Sabih (l•tanbul) 24 \'e 
dakika 5 saniye 12 

6 - Hasan (Buna) 24 aaat 
lti1ı:a 9 saniye t 

9 - Kemal (Eski§ehir) 25 
dakika 12 saniye 

f O - Ali (E.kitclıir) 25 saat' 

ldka 3 3 saniye ~o lf - Mahmut (Hatay) 2S · 
dakika 

Koşuculardan mühim bir kıı · 
etapta yanlış bir yol takip ettlkl ıı-~ 
yarış harici edilmişlerdir. Fakat 
devam etmektedirler. C: 

* l 

Fıvtr kuaası ma 
bQün baslı•or.. l' 

Fuar kupası maclarma bugün '1 
den sonra saat t 7.30 At.ancak Us 
munda baıılanacak.trr. 1 

ilk karşılasmayı Ankara muht f~J 
lçe.l muhtelitleri yapmaktadır. f't1 4t 
knlnra baslanmadan evvel mcrasi 
edilecek bütün futbolcular sah11 t 
geçit n.smi yaoacaklardll'. Bu~üıı e 
umanda yeni futbol mevsiminin 
dıM dıı ilan edilecektir. 

Bu'tünkü müsabakanın neticesi. 
0

>.U 
atimizce, Ankara lehine olncakt1' 
muhtelitini teşkil eden futbolcul~ 
kında kafi bir hükmümüz yoksa l:!ı.ı 
karanın her sene fuar kupası maçı ll(!j 
~österdi~i muvaffnkıyeti g6z o 
tutarak bugünkü maçın teknik füıt 
avantnjiyle Ankara muhtelitl 1 
netlr.elenc~ini rahmin ediyoruz· 
mnfih içe] muhteliti irin de mu 
yet ihtimal dahilindedir. 

-------
ZABIT ADA 

P.a 1ık tarlasında ktı 
ıı·tıtt f!t>._-.:et h, Jnndu Utu 
Karşıyakanın Çiğli köyilnUn :rJ t'' 

mevk:inde pamuk tarlasında bir k· 
bulunmuştur. 
Zabıta yapılnn tahkikatta bu 

İzmirdc birinci kahrnmnnlar m 
nin 142G ıncı sokakta 9 savılı e 
rnn Mtıstafn oğlu İsmnil Ertepc 
ve bir kaç gUn evvel yağan y ~ 
esasında tarlada bulunurken o 
isabetiyle öldü~ tesbit edilmistit• !!le 
İntikam so~A{{m a " 
~ona 7.Jvaieti.. rJ 
Bucada İntikam sokağında ?J ~ 

oğlu Salih, b!.r aile ge<;imsizllltf bı 
den Mustafa oğlu Karanfili sopa 
raladığı iddiasiyle tutulmuştur. 

Kira meselesindell 
eve taarruz.. 
İklre..<mıelikte Hnstııne caddesl" 

kızı Makbule ve Hüseyin kızı JI• 
kira meselesinden Mazl{\m oğlu 
tin !le kızı Nedrettinin evine ta 
tikleri şik!iyet edilmiştir. İkisi ,Jc 
muşlardır. 
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.... ,,\wı,•.111111' r apolyon Vardı! 

os- Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 
J1 ._.. - . •. ·- - -· . .-,-· e ... -·-·-·-c-·-··- -· 

4nıı,.aı Nelson, EIJuJıir harbinde baıından bir 

._..., ____ ı(4 

. ·t1ı ~a,.a aldı, f afıat sıpası § eımeden yarasının pan· 
~ sıman edDme sini istemedi •• 
parııl ••• 20 ••• 
. . •_ J ~~ l'l..~elson, geminin süvarisi kaptan Per-J tahribi, İngilizlerin. denlz ~~iyetleri~ 
nl'JJI,} '"'Ut l'nnına koşarak: ni kurmuş oldu. Yıne aynı amıral Nel-
·~ - Mahvoldum· mümkün olursa ce- son, Trafalgarda da Fransız donanması

~ı rfıt ~ zevceme t~slim edin.iz.! deye ba- nın diğer kısmını tahr!p etı~esi üzerine 
8 -ııı. clhruun bütün denizlerinde Ingilterenin 

~:ıı ~elsonu hcman yarahların yarnlnrı- tefevvuk ve htikümranlığı kendili~inden 
ü~t tlıtı sarıldığı yere götürdüler. Doktor. kurulmuş oldu. Bu bir buçuk asra ya-

~ " :Jo. kuınnndanınm kanlar içinde getiril- km bir zamandan beri de. bu tc~evvuk 
~ ~89 h iinı görünce, diğer yaralıları bırakarak ve hükümranlık devam etmcktedır. 
· •rJI eınan Nelsonun yanına koştu ve yarayı Fakat Napolyon donanmasının gerek 
~~ ~l'lsuınan etmek istedi. Fakat Nelson, Ebukirde ve gerek Trafalgarda nihr.i 
dnn ,ı_ Yatının bu çok tehlikeli ve nazile anın- mağlObiyetlere uğramac;ma ra~men, Na-
1 • di "<l: polyonun zafer yıldızı sönmemiş ve da-
!~ )' - liayır olmaz.. Evvela askerlerimin ha 15 sene devam etm:ştir. 
~"' ~ atalarına bakacak ve sonra da benim Napolyon. d_?nanmanın mahv~ldu~-
~ llrarlarımı saracaksınız!. dedi. nu haber alclıgı zaman. gerek ıradcsı-

?3 11 ~elson, muvakkaten yatırıldığı bir cin sağlamlığı ve gerek donanmanın oy:r e l'etden, rnUtemadiyen getirilen yaralı ve nıyacağı seri b:r rol olmaması hasebiyle 
rı: : ~er ve zabitleri görerek, cidden zerre. kadar tel~. vey~ teessilr göster-

laı YUk olan ısbraplar içinde pansuman memış, Mısırdaki ıslerıne dc\·am ctmı.ş· 
l'asının kend!sine gelmesini bekledi. tir. Donanmanın Fransaya iadesi ıcın 
~ gemisinde diğer gemilerde verdiği em!r dahi. esasen Mısır sefe

i bir hal vard
1

ı: yaralıların ah ve rinde deniz kuvvetlerine bir lüzum kal
,. ............ llllnları, düşmanı mutlaka yenmek için mamasından ileri golmi.ştir. Filvaki, za

rnuhariplerin kin ve hiddet avaz- manına göre kuvvetli ve kıymetli bir 
. . topların vahşi haykırmaln bitmek donanmanın ve binlerce bahriyel'nin 

urdeJI ~Yordu. Her An yeni yaralılar, yenl mahvı. İngiltere karşısında Fransa için 
Uleı- getiriliyor doktor ve pansuman- bir madunluk demekti. Fakat Nanolyo

haş döndürilca bir faaliyet ile ça- nun plfuılarının genişli~!. bu maddi de· 
Yorlard.ıı. necek zarara kıymet verdirmeıni tir. 
Oı>eratorlar ve muavinlerin!n kollan Ebukir zaferi İngiltere, Rusya ve Os-
~ş,elleri ta dirseklerine kadar kan manlı hükümctleri tıırafından çok ınU

de idL Nihayet sıra Nelsonun yara- s~;t k~ılanmış. Nelsona t.nv,il.te.re hü
.. Pansumana geldi: Nelsonun yarası kurneti baronluk unvanı ıle ılo batın 
0tUndUğü kadar mühlik değiJdi. Fakat varislerine de intikal sartiyle senede iki 

nenin fecaatt Nelsonun çelik kadar bin altınlık bir irat. Rusva ~arı Pol bir 
llarn olan m~ev!yatına tesir etmiş altın ve mücevher kutuda resmini, Os

Nelson hayatından ümidini kesmiş manlı sultanı da kiirkler ve mi.lcevher-
&danı tavrile: ler hed:ye etmiştir. 

- Laydi Nelsona, son d.nklkamda da - 8 t T M E U t -
ırışn ~disini düşündüğümü söylemeği ih-

tasntf "'ekttıneyin!z! dedi. •••••••••••••••••••--••••••••••••••••••• 
vo or, Amiralı yeniden tatmin etti : ANKA ]J!~llJ'fl'~~Y E 

an rıı e ~~ kabinesinde istirahat edebile- : B U G ÜN K Ot- R O G R A M r 

lt 48 n~ söylediı. . . . d" :......... ----- ••••••••• en sırada, ngiliz gemılerı, mlitema l-

ir) 2 a~ püskürerek Fransız j?emilerine 7.30 Program ve memleket saat ayarı 
ırn adını yaklaşmakta ve daha fazla 7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 

ıaat J -.,nı: Verınekte idiler. 8.45 Müzik pi. 13.30 Program ve mem-
0 e nihayet, İngiliz gemileri, Fransız leket saat ayan 13.33 Milzik : Türkce 

,aat ~an~nın en büyük ve en kuvvetli plaklar 13.45 Ajans haberleri 14.00 Mü-
!le g~ olan .Oryan-Sark• gemis!- zik: Türkçe plilklar 14.30 Müzik: R:ya-

saat ı le ~aklaşıuar. MalO.m olduğu üzere bu seticümhur bandosu.. 15.15 Müzik pl. 
· • _ae illi, Napolyonun Tolondan İskenderi- 15.25 - 15.30 Kapanış .. 

2 3 ... &e Ye kadar olan Akdeniz seferinde için- 18.00 Program ve memleket saat ayarı 

j 
bulunduğu ve bilhassa- Şarkı ismi- 18.03 Müzik: Karısık şarkılar 18.40 Mü-

~4 \'erdiği gemi idi. Geminin bilyilk çap-. zik: Radyo caz ve tango orkestrası 19.00 
120 topu ve 1000 mürettebatı vardı Konuşma (Kahramanlar saati).. 19.15 

aaa ~sağlam şekilde inşa edilmişti. MUzik : Radyo caz ve tango orkestrası .. 

25 ~t İngilizlerin yağdı.rdıkları yUz- 19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans 
ınermlnln, bu muazzam gemide haberleri 19.45 Konrnıma (İaşe mUste-

aaat' t yapmaktan aclz kalmadığı da sarhw adına) .. 19.55 MUzik : Facııl sazı 
't Çabuk görüldü: 20.15 Radyo gazetesi.. 20.45 Milzik: Ka-

zs~0ı>lanndan UçünOn sustuğu ve direk- rışık şarkılar .. 21.00 Ziraat takvimi ve 
l'tl in ateş almağa başladığı bir sırada, toprak mahsu11eri borsası .. 21.10 MUzik 

lcı · r\sı2 bahriyelileri insan kudreti fev- Dinley!ci istekleri 21.45 Konuşma (Cü-
•ttikl de bir gayretle ateşi söndünneğe niln meseleleri .. ) 22 00 Müzik : Radyo 
;akat Q\'affak oldular. Fakat biraz sonra. salon orkestrası' 22.30 Memleket saat 

<;! bir ateşin direkleri sarmasına ayarı, ajans haberleri, borsalar !iatleri .. 
~ olamadılar. Bu da, 0 zamanki harp 22.45 Müzik : Radyo salon orkestrası .. 

ı ~etinin şekillerine göre, pek tabü 22.55 - 23.00 Yarınki program ve kapa-

l
y ll'ıUkadder bir akibetten başka bir nış •• ·or.. değildi. 

L1gün ~ am!ralı da bu sıralarda bir ~><:::~~"'>~C>":;:::,,..<::-,..c::::.,...:;::~y;;:-,.ç.,~~ 
teak .. ~ ~le ölmüştü. Bu felAketi, yangının J... 

1ı ~I!~nın cephaneliwne doğru genişleme- Bo~tor reUil Y~r''I~ ~ 
ı::u ~~t~~~ ~rk:~tillitimali, ·Şark• ge- tz:rtR MEl\fLEJ{ET HA~T:NESİ ~ 
aerll9' · ltiJı mUrettebatı arasında müth;~ ~ llAllİLlYE MÜTEIIASSl81 ~ 
;ı1'~ıı t 'Panik husule getirdi ve toplan ter- ·~ Mlll\ VENF.llANE ! İkinci Beyler ~ı 

.u:u bn askerler kendilerini denize atma- {., ııokak No. 25 
mınıo bh !lşlndılar. Saat onda, sark gemisinin ~ TELEFO!'ıi 3956.. ' 
ticesi. · .anesi korkunç bir gürültü ve gök ~ ........ ~~Y-.Y ..... ~ 

YEHI ASIR SAHiFE J 

Boğazlar hak hındaki D:~'ItR TİCARET MEHKEMEStN- İZMİR DEF2'ERDARLIGIHDAN: 
İz.mirde Anafartalar end.Jesinde Arap Satı~ No. 

hanında Hulusi Zeral ve ortakları deri sözler oe Almanlar 
Muhammen Bd. 

Ura 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -
edecek ve kimsenin üzerinde şüphe et
mediği dürıtlüğiinü tekrar edecektir.» 

Bir Amerikan slpikeri bu hadise mü
nasebetiyle: c Yabancı müşahitler Türk 
efkarı umumiyesinin bu infialını yok ye
re bir gürültü saymaktadırlar> diyerek 
Türkiyede baş gösteren infialle alay et
mektedir. 

Türk kollektif ~irketı tarafından verilen 81 O 
istidad:ı 1/8/ 941 tarihinde Devlet deniz. 
yolları işletmesine mensup lz.mir vapu- 811 
nınun 9 uncu seferinde 5965 sayılı kon
şimentosu ile İstanbul emrine kaydiyle 812 
tstanbulda (Odre) namına 47 balya deri 
tstanbula göndermiş ise de konşimento- 8 f 3 

Bornova Ereene mahallesinin 3 üncü yaka sokağında 
2, 4, 6 taj numaralı 222 metre murabbaı arsa • 
Bornova küçük cami mahallesinin Arslan Gıu.Uer sokağında 
51 taj numaralı 9,50 metre murabbaı dükkan 
Bornova Ergene mahallesinin 3 üncü yaka sokağında. 9 
taj numaralı 429 Mr. arsa 
Bornova çay mahallesinde Göçmen sokağında 22 taj 
numaralı 2 oda ve avlıyu havi hane 

4S 

60 

75 

140 
nun meşru hamili bulunan Fansuve 
Rupçiç tarafından hamulenin tesellümi.l 814 İkinci karantina mahallesinin çeşme youl ao. 1 7 4 7 ada 

1 3 parsel 96 M2. 2 taj numaralı hane 
70 

---- , sırasında düşürülmek suretiyle z.iyaa uğ-
~ OV yetle re yardım jram~ olduğundan bahsiyle iptali is- 815 

. 1 tenilmiş olmakla icr;ı kılınan tetkikatta 
Karantina mahallesinin lslahane sokağında 1724 ada 
5 parsel 107 M2. 89 taj numaralı hane 

280 

- 8A$Tt..I!AFI 1 İNCİ SAmFEDE - mezkCır 47 balya deriye aıt konşimento 816 
. Başvekil ezcü.~~.e Ruzveltle deniz üze- 1 sureti ibraz edilmiş oldu~ndan ticaret 
rınde yaptığı goruşmeden. Sovyet RU3- kanununun 638 nci maddesi mucibince 81 7 
yadaki ~·aziyetten, Sovyet Rusyaya ya- ziyaa uğradığı iddia olunan konsimen
pılacak Ingiliz - Amerikan yarmıdından tonun 45 giln zarfında mahkemey~ ibraz 818 
[ran ve orta şark vaziyetinden bahsede- olunması ve ibraz E-dilmediği takdirde 

Karantina mahallesinin Bülbül sokağında 1 7 40 ada 
1 panel 255,50 M2, eski 75 numaralı arsa 
ikinci karantina mahallesinin Bülbül sokağında 1740 ada 
4 panel 2 19 M2. bila numaralı arsa 

.36 

ikinci karantina mahallesinin Bülbül sokağında 1742 ada 
14 parsel 128 M2. 75 eski numaralı arsa 

30 

.30 

cektir. bu müddetin hitamında sözU geçen 5965 819 
Sovyet Rusyaya yapılacak yardımın sayılı konsimentonun iptaline karar ve

ikinci karantina mahallesinin Bülbül sokağında 1742 
ada 1 7 parsel 148,5 O M2. 75 eski numaralı arsa 

20 

hnfi celsede mUı.akere ed:lınesi hakkın- rileceği i!An olunur. 4 5, 6 3628 (1937) 620 
da bir cereyan varsa da hiikümet mah- ! ~--mamıı:a-• •mm1mıım•-.._ 

ikinci karantina mahallesinin Bülbül •okağında 1742 
ada 21 parsel 150 M2. bili. numaralı arsa 

21 

filleri buna taraftar gözükmemektedir.. Rirint'İ ı;ınıf mitt.-Jıa~sıs lloktor 
Bu mahfillerin kanaatine göre bu husus- Demil' A.H Kamnoqlu 
ta söylenecek sözlerin alenen söylcıül- ! 
mesi l!zımdır. 1 

PETROL YÜKLÜ BİR AMERİKAN 1 
GEMİSİ VLADİVOSTOKTA 
Vaşington. 5 (A.A) - Amerika bah-

riye komisyonu oetrol yüklü bir Aıneri-

Cilt ve Tenn~fil hastalıklan ve 
(o;l.EKTRfK TEl>A Vtl,ERf 

Birinci Rnler Soknf, No. 55 .. İnnil' 
Elh:tmro Sineması er~a<ında sabah
tan 11ksama kadar hastalannı kab\ll 

ka n gemis:nin Vladivostoka muvasalet , .. 
69

) 
ettıCini bildirmiştir. 1 Tfo~l.~FON : :l479 " •'"' 

eder .. 

RUS SEFtRi - KORDEI .. HULL ._IS!!l._l!!l!Z!1~!!m oıııı:amzı:m-'9P 
l{ONUŞTULAR 1ZM1R SlC:tL TlCARET MElVIUR-
Vaşinglon, 5 (AA) - Sovyet büyUk LU(.tUNDAN: 

elçisi haric!ye nazın Kordcl Hulle bir Tescil edilmis olan Singer dikiş maki-
çeyrck saat görüşm{4tür. 1 neleri kumpan~ası namına muamele 

---- - - yapmak üzere Süleyman Krakas'a veri-
Genera! Dentz Fransa· len temsil vekfıletnamesi ticaret kanunu 

Ya cidiyor Hür hükUmlerine g~re si.cilin 3080 numarası-
1'9 ' • na kayt ve tescıl ~dıldiğl nan alunur. 

lFran~ızlara iltihaklaır ı - Vekfiletname 
Bcyrut, 5 (A.A) - General Dentz ile 2 - Beyanname 

47 subav Fransaya gitmek üzere bura- ! İzmir Sicil ticaret memurluğu 
ya gelmişlerdir. Generalin Vişide roü- j resmt mühilrü ve imzası 
hım bir vazife kabul ettiği zannedilmek~ TtCARET VEKALET! tC TİCARET 
tcdir. Haber alındığına göre Beynıta UMUM MODüRLüöüNDEN: 
gelen vapurların mürettebatından yüz- 30 tkinciteşrin 1330 tarihli cEcnebi 
den fazla gemic! hür Fransız kuvvetle- Anonim ve sermayesi e~hama munkasim 
rine iltihak etmişlerdir. şirketler kanunu > hükümlerine tevfi-

Bu gemicilerden bidsi Beyrutun tabii kan Türkiyede çalışmasına izin verilmiş 
halini görünce •Vişi propagandası bu o1an ecnebi şirketlerinden Singcr dikiş 
şehrir. b:r harabe olduğunu ve seyrtise- makinesi kumpan}'asının Türkiye umu
fer için hiç benzin buhuıınadığını söy- mi vekili bu defa müracaatla haiz oldu-
lemektedir• demiştir. ğu seHihiyete binaen, şirketin İzmir Vi-

- ---- layetile mülhakatı acPnteliğine, şirket 

Parnste b!r suikast namına yapar-ağı işlerden doğacak dava
I tarda dava eden, edilen ve üçüncU şahıs 

<lla a yanıldı.. sıfatl:ırile haiz bulunmak selnhlyetlerini 
Faris. 5 (A.A) _ Sabık komünist de haiz olmak üzere tzmirde mukim Sü

rrıcbuslardan Martel Ditton dün bir su- lıeyman Karakaşı tayin ettiğini bildirmiş 
iknsde uğramıştır. Tabancasiyle bir çok ve 15.zım gelen vesaiki vermiştir. 
defa ates eden katil motosikletle kaçma- Keyfiyet tetkik edilerek kanunl hü
ğa muvaffak olmuştur. Dittonun vaziye- kUmle'I"e uygun görülmüş olmakla ilan 
ti cok vahimd:r. olunur. 

-- Üç kuruşluk pul üzerine 15 temmuz 
İtalya ve Arnavutıu.ır.a 1941 tarın ve ticaret vekaıeıı iç n-

!I caret umum müdürlüğü resmi 
~ahana f,Jazete mühüru ve imzası 
solııdrnıvacafı.. VEKAL.l!."TN AME 

821 ikinci karantina mahallesinin Veysel sokağında f 743 
ada 2 parsel l 5 3 M2. bila nwnaralı araa 

822 ikinci karatina mahallesinin Nur sokağında 1743 ada 
7 parsel 121,50 M2. bila numaralı araa 

82 3 ikinci .karantina Bülbül sokağı 1 7 41 ada 3 parael 
144, 75 M2. 65 eski numaralı arsa 

824 ikinci karantina mahallesinin Veysel sokağında 1742 
ada 6 parsel 154 M2. 75 eski numaralı arsa 

625 ikinci karantina mahallesinin Veysel sokağında. 17 4S 
ada 7 parsel 21 7 M2. bilA. numaralı arsa 

22 

24 

28 

22 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin para ile 1 /9/941 tarihinden 
itibaren 1 7 gÜn müddetle müzayedeye konulmu11tur. 

İhaleleri 18/9 /941 tarihine müaadif pertembe günü saat 1 S tedir. Talip. 
lerin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 depozito akçesi yabrarak yov
mi mezkilrde Milli Emlak müdürlüğünde müteşekkil sntq komisyonuna mG-
racaatları lan olunur. 3563 ( 1955) 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
ldarei huausiyenin ihtiyacı olup tesbit olunan llate mucibince 1 700 lira 

muhammen bede1li J 1 kalem evrakı matbua 28/8/941 tarihinden itibaren 
15 gün müddetl:ı açık eksiltmeye konulmuştur. Gerek tab edilecek evrab 
matbuanın nümunelerini ve gerekse eksiltme ııartnamcsinl görüp okumak ı.. 
teyenlerin her gün muhaaebeyi hususiye müdüriyetine müracaatlan ve ek· 
sıltmeye girmek istiyenlerin de 127 lira 50 kuruşluk banka teminat mak
buzlariyle birlikte ihale tarihi olan 1 l /9 /941 tarihine mU...dif perşembe gü
nü saat 11 de vilayet daimi encümenine müracaatlan. 3 6 3598 ( 1929) 

CAMAL2'1 TUZLASI MtlDVRLUOfllfDEN: 
Tuzlamızda yapılacak badana i~i pazarlığa konulmu~tur. Keııif bedell 

2 1 3 Ura 60 kuruş ilk teminatı 16 liradır. Keşif hulasası her gGn baş müdür
lükte ve müdürlüğümüzde görülebilir. isteklilerin 16/9 /941 Alı g{inü -at 
14 de müdürlüğümfizde toplanacak komisyonda hazır bulunmaları. 

6 ıs 3651 (1957) 

izmBr Villtwe 1 Ziraat Müdi!rlüqünden : 
Ziraat müdürlüğüne 60 lira ücretli bir erkek katip alınacaktır. isteklilerin 

orta mektepten mezun olma.lan ve memurin kanundaki evsaf ve ıartlan haiz 
bulunmaları ve eylülün onuna kadar müracaat etmeleri ldzımdır. LUe mo-
zunlan te•cihan alınacaktır. 3662 ( 1958) 

:····················································································· • • 
i Devlet Demir Y otlarından i • • 
·····················································································: DEVLET DEMIRYOLLARI UMtJM MODORLOCONDEN ı 

Lise mezanlal'ından memul' alınacalıtıl' .. 
Haydarpa,a, Sirkeci, .ı\nkara, Balıkesir, 

ya, lzmir, Err.ın.m. l~let:ne merkezl4'rinde 
te imtihan açııacakbr. 

Girme ,actlan : 

Kayseri. Afyon. Adana. Malat-
25 Eylül 941 tarihinde aaat 14 

Roma, 5 (A.A) - D. N. B. bildiriyor: Aşağıdaki imza sahibi Rafael Grünberg 
Maliye nezareti tarafından neşredilen Singer dikiş makinesi kumpanyasının 

bir kararname bugünden itibaren itaI- Türkiye umum vekili olup 5 K. Evvel 
yaya ecnebt gazete ithalini menetmiştir. 1930 tarihli usulu dairesinde tasdikli ve A - Türk. olmak ve 1 ürldye cümburiyeti tabi.Yetini haiz bulunmak. 

tarafı _. __ aharı kil hak --111. B - Lise nıe-zunu otır.~ Ayni kararname ile Arnavutluğa da ec- mwın tev · e ve ı>ö.U&-
nebt gazete ithali memnudur. hiyetinl havi vekiletnamem ahklmına C - Ya11ı..lacak muayyenede sıhhab ıimendlfer hizmetino elvcrltll bu-

- binaen İz.mir Vil~yetile mülhakatında lunmalt. 

T O B R U K T A vaki şubemizi ma tevabi Singer dikiş O - Nüfus tenereai. 
makinesi kumpanyası nam ve hesabına E - T eıhia edilmıt ve askerlik son yoklamaauu )'apbrmq olmak nya 

P '?VAZİYETİ idareye, mezkô.r şube namına gelecek ıukero celbine en az bir sen~i bulunduğuna dair mensup ol.duiu 
Kahire. 5 (A.A) - Orta şark ordula- adı ve taahhütlü mektuplan, telgraf, pos aakerl.i.k ıubesinden veaikuı ol.aı.ak. 

rı karargahının tebliği : Tobrukta şid- ta paketi, havalename ve saireyi posta- F - Mektep dfplomuı. 
dctli fırtına yüzünden devriye faaliyeti : neden almağa. bütiln mallan tesellüm H - Atı kiğıdı. 
tahdit edilm~t:r. Dil!?lllan tayyareleri ve sevke ve icabeden gUrnrük muame- 1 - PoU.ten tutikli doğruluk k&ğıdı. 
bir hava hücumu yapmışlarsa da hasar Ultının klffesini yapmağa. hakild Sin- K - Yetim maaşı varsa cüzdanı )"oba olmadığına dair vMika. 

L - Halen bir vazifede ise muvafakatname bir yerde çalı,mıpa bir 
foktur. ger d:kiş makinelerile kumpanyanın sa- ııüna iliıiği olmadığına dair vesikalan bulunmak. 

----- ı ir mallarını kumpanyanın tarifesi üzere M - Evli iae evlenme cüzdaDL 
K~hüre Val'O$!arına ya• perak~nde ol~k peşin veya veresiye Müracaatl.u- 16 eylül pe~embe günü akşamına kadar istenilen vesikalarla 

pıfan ahındafıl zayrat 1 ~:t~~~yveC:bı!d~u~%~ğ!1h:t~b~ast!: birlikte iıletme müdürlüklerince kabul olunacakbr. Bu tarihten e.>nraki mü-

lan racııatlar kabul olunmaz 30 31 6 3S26 (1895) 
Kahire, 5 (A.A) - Di.ln gece yapı 

1 

ger dikiş makinesi· kumpanyası nam ve Muhammen bedeli 18000 lira olan 600,000 adet rakamlı galvanize İ.faret 
bir hava akınında Kahirenin varoşları- hesabına bütün mahkemeler huzurunda çivisi 26/9/941 cuma günü saat 15,30 on beı buçukta Haydarpaşada Car bi
na dü!';Ct\ bombalardan bir ölü ve 21 ya-

1 

dllva eden ve edilen ve müdahil sıfatla- na11 dcihilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usull ile satın alınacaktır. Bu 
ralı vardır. Hasar ehemmiyetsizdir. rile bidayeten, itirazen, istinafen, tem- işe girmek istiyenlerin 1350 liralık muvt1kkat teminat. .kanunun tayin ettiği 

----- yiz.cn, iadeten ve tashihan muhakeme ve • veoı:1ikalarla tekliflerini muhtevi zarflannı ayni gÜn saat 14.30 on dört buçuğa 
İn«11iltereve bir A vu~tu· 1 muhasamaya, tebliğ ve tebellüğe, işhat k .. dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyon-

ralva _,..,...rı Pe!e.,.e!< 1 ve istişhada, tahlif ve tehallüfe, hakem dıın pıarasız olarak dağıtılmaktadır. 28 31 3 6 3434 ( 1873) 
a!lcıF4 'I b •• mümeyyiz ve ehli hibre tayin ve tebdili-

acaktı1 tı~ne yükselen, denlz..lere yayılan b!r 
olculı>f ·;;:; ve ateş içinde patladı. Gemi de 
oksa d İl ık suların içine gömüldü. 

Londra. S (A.A) - Avusturalya bas- ne ihtiyati ve icrai haciz koymağa ve 
vekili Fadden Londraya gönderilecek ~(izmeğe istihsal edeceği Hamlan icraya 

~,.~--~~~-=-~s :'~tur_al~a nazı.rının ism!ni 24 saat koyınağ~ icra muamelatını son dereceye 
B /AY. A N~A . A ~ ıçınde bıldırecektır. ı kadar takibe, itiraz merciinde milrafaa-

BORNOVA ZEY'J'İNCıLiK ısr ASYONU MU
DVR!.tlQiJNDEN : 

f - Zeytincilik istasyonunun aruisi çevresinde 1920 metre uzunluğun
da tefcir hendeği açı!ması k<ırarlaştınlmıştır. 1 mac;l <it!~ facta, bir An için hnrbi durdurdu .. 

.. 1<lrıı • h • 1 . . d ~6z o ~ .. n aznmetı mu arıo erın vıc an-
ik üst~ ~ Uzerine hAk:m bir hal yarattı; dost 
liti lt .<ı cliişman bütün muharipler, kendi
yoruZ· a.::de hareket imkanını bulamadılar. 
: mu~ 'l' 1:uart amiral ~emisinde de uhrevi 

_ ti~~ kaotan Perri. •Sark• gemis'.nin ~
\" s~~il.t hAsıl oldu. Amiral gemisinin 

~lso tıni Nelsona haber verdiği vakit, 
~ n Yarasının fevkaHlde ıstırabına 

a ~~ en, kendisini kumanda köprüsüne 
• Utul'tnalarmı emretti. Amiral gemisin1n 
U ltı n .zabit ve neferleri, belki de insi-

1ün rJ l', ybır hal ile. ihtiram vııziyetini aldı
la bir kuı Clrah amiral Nelson hemen den'zc 

l!'rı.a.!en düşman bahrivelilerinin kurta-
bu ·kik nrını emretti. Bu suretle ateş on 

tr mıı ldi n kadar - her iki taraftan da - ke
ılı e"'d ·1lln aundan sonra tekrar başlıyan harp 
:-tepe • gece devam etti ve Fransız gemi-
n ya aıkveya çok fasılalarla beyaz bay-
en Cı Çe '?11.eğe mecbur kaldılar. 
mi~it· htı'- ?.aınan icin büyük bir kuvvet de-

~ol · tda >\! •}<.ıan Fransız filosundan •Jcnovefa• 
~e ·YYom Telıı harp gemileri Ebu

l ?J ~ n kaçmağa muvaffak oldular. 
·~·~ blJ;.1nı:la beraber iki !ırkate;,.·n de ka-
1 

1 
pa . .1d On iki sefine teslim oldu ve beş 

t 
50 ~ it e 4000 Fransız denizcisi ile Ebuid ~ ~~~:~~ dibinde nıe7.arlarını bul-

~ ~erin bu büyük harp ve zaferde 
cldesiıt ld1 ıse flOO ö1U ve yaralıdan ibaret 
ızı ftot 
oğlu ff; 
ıe tanfll ~t\'Po 
dsl ele 1Yon donanmasının bu suretle 

Mİ/ff İM FJRSJa2' §N Suiivedeki Fransız!ar• ya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, feragat 
• • 8 dan bir Jusmı Atrikada v~ kabulü dava~a, reddi hakime ve ha-a non ışı § . r ı kımlerdcn taz.mınat dD.vası ikameye ve 

~ t\.11 S Ceznır, 5 (A.A) - Fransız. ve yer ı- , mezkur hususlarm bağlı l,ulunduğu iş-
i\ . § terden müteşekkil şimali Afrika kıtala- lerin hepsin" yapmağa, Singcr kumpan-

§ FEVKAL llE LÜKS EŞYALAR §S rından bir grup bu sabah Altina vapu-
1 

v d k. :mz.a sahibinin le-

H 
SATILIKTIR.. r'yle Suriyeden gelmic: alkı!';lanınıLOtır. 1 Yh~ı :'eytakaşagı a lıa 

1 § . ...... ~ ~· ... ,~ ıne ıpo ... muamn tJnt ı"craya ve tapu 
aponyadan sureti mahsusada cel- ~~~"'~'i.! d " 1 k ·" k • -

~
b tt -· · d k d b h ll K pç, ~ a o surete ta rır abulilne ve resmi 

e ıgımız en son mo a a ın sa a - ~ i ı vano m . ı· . . ld k . ki . ı ki · · 1 k ki · · ezunıye ımızı a ı tan sonra ıpot~ erı 

§ ı arı ve pı1ama ar er e er ıçın rop § ç" v 1 ak üzere tzmirde 
dö şambrlar, çocuklar :cin ı"ama- S 1 ' . ozmege mezun om 
ıar. a ve mcan an. masa o u er: .. 6 · b ·1 
(3 eylülden 10 evlüle kadar .. ) § A i ş l e r i lŞ u :'ckfiletname ı e vekil nasbu tayin 

2 - Şen.iti anlamak istiyenler her gün istasyon mGdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

3 - Bedeü keşif 11 16 liradır. E.k<ıiltmeye iştirak edecek talipler '!o 7, 5 
teminat akçalannı IZ"nir mal sandığına yetınp makbuzları ile birlikte 15 /9 / 
941 pazartesi günü saat : 4 te istasyonda tonlanacıık komisyona gelm~leri 
ilan olunur. 29 2 6 1 t 350b ( 1684) 

Bornova Ziraat Melıte 1 Müdürlüğünden : 
Beher 
Metre 
Muhammen 
Bedeli 1

, k h r· I •. rtP }.1 . S ~ Akort, Tamırat, Alım Satım, Klra ~ oturan memurumu:.- Silleyman Karakaş'ı 

Gavct ehven fiatlerle satılıkhr.. § § A l 'mer 1 eylenm.. 30. 5. 941 

§ ADRES : Basmahane Gnzi1er cad- § §S .ıı B Sing d"k" k~~i\':'~:~a~ınm -- -
Nsdesi Ismail Hakkı Urlu otelinde No. 8 0 Anafartalar C . No. 557 S§ T'" {_.r 

1
• ~ş ma ı~ vekili Galatada y f'rli lacivert kumnş 350 612 Kr. 160.65 

!il daireye müracaat. 30-31 1901tt~ 1 S Telefon: 3695 So Tauhr"ırıyHeaınçdına ogtcunrean Rafael Grilnberg 

% 7,5 
Teminatı 

Lira Kr. Cinsi MetTe 

ıJ S g tl Mektebimiz talebeleri ihtivacı için Rlınncak ( 350) metre lacivert yerli ku-
7.r.r.r..r..r.rL.r.r..r.r~.r..r.JXr..r..r...r...r...rJ"J.r..r..r. N.~~~.. Beyoğlu ikinci noteri resrn! mühürü ıııaş 23 / 8 / 941 tarihinden itibııren 15 ıtün müddetle açık eksiltrreye konul-

MVSAl9AKA İLE MEMUR ALINA.CAK 
2'i.irfıiye İ$ Banlıası Anonüm S8Plıetinden : 

Bankam12ın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak ve 3659 sayıh kanun hü· 
kümleri dairesinde mı:taş verı!mek üzere aşağıdalc.i ıartlar dairesinde müsa• 
baka ile memur alınacakt11. 

1. - Mü11öbaka ımtihıanlı..rı 15 Eylül l 941 pazartesi günü Ankara, ı .. 
tanbul. lzmir, Samsun ve Adanada yapılacaktır. 

2. - imtihrına gırebil:r.c:k için : 
a) Laakal '>rta mektep mezunu olmak, 
b) 18 yaşından aşağı ve 30 yaşın'.!arı yukarı bulunmamak, 
c) Askerliğini yapmış cl.muk (A~kerliğini henüz yapmamıı olanlar mu

vakkat memur olar..:.k alınacııktaıdır.) 
3. - İmtihanda muvaffalc olanl.ar arasından ecnebi lisanı bilenler ter

cih olunur. 
4. - Talit:>ierin en geç 13 Eylül 1941 cumaretesi gününe kadar yukan

da yazılı ~ubelerimiz müdürlüklerine vesikalariyle birlikte !nÜracıı.atta bu-
lunmaları ilan olunur. 2 :4 6 ( 1919 

Bin dokuzyüz kırk bir yılı mayıs ayı- muştur. ihalesi 9 /9/941 salı günü saat 15 te mekteple müteşekkil satın alma 
nın otuzuncu günU tarihll olan bu vekn- komisyonunda yapılacağından taliplerin teminatını lzmir mektepler muhasebe
let altına önümde konulan klise ve imza ~füföne yatırmaları ve makbuzunun adı geçen komisyona getirmeleri. 
kim olduğu dairece tanınmt5ı Sin~er di- Bu işe ait şartnameyi ve mühürlü nünıuneyi görmek istivenlerin her gÜn 

kis makineleri kumpanyası Tilrkiye ve- rn<'ktep müdürlüğüne müracnatlart 23 2 7 31 6 ( 34 33 ( 1836) 
kili umumisi Rafael Grünberg'in oldu- """~~,.........,. ~ ·' · ....,.....__.. ..::~ · _.... ......,.......,""-~ 

ğunu ta~clikederim. -y G A u TR ı ER v t DAL 
Bin dokuz.yüz kırk bir yılı mayıs ayı- ANİLİN VE ALfZARİN ROY AL.ARI 

nın otuz.uncu cuma günü. 
30.5.941 

T.C. Beyoğlu ikinci noteri A.HilmiUmar 
(Miistenit vektılet dairede 71.931Ta. 

ve 199/2 No. ile terl'eme dosyasında sak
lı olup sureti iliştirildi.) 

Bu suret dairede 30.5.941 tarih ve5251 
No. ile saklı aslına uygundur. 
T.C. Beyoğlu ikinci noteri A.HilmiUmar 

Beyoğlu ikinci noteri resm1 ınlihürü 
ve imzası 

Ev işlerine mahsıı~ tı«>r t'ins kumq için ... 

HOROZ 
MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

Umumi Satış 
Deposu: 

lcıtnnbul Çicekpazan 
sokağ-ı Altıparmak 

Han No. 3 - 4 



SİY ASI VAZİYE2' 

Alman denizal-
tısı bir Ameri

Çinliler bir za
fer kazandı 

kan torpito§l.Lna Formuz adası karşısu.da 
hiicu~ etmiş bir şehir geri alındı 

Jngiliz gazeteleri Rus
ya va acele yardım 
eailmesini isti yor 

.Japonlar ne yapı31or, 
ne diyorlar? ... 

Radyo gezetesinden: İngiliz gazete
leri Rusyaya yardımın derhal ve müsta
celen yapılmasını ısrarla istiyorlar. Bu 
gazetelere göre yardımın bir acil kısmı, 
bir de uzun vadeli kısmı vardJT. Rusyn
nın kışa kadar mukavemetini temin ede
cek acil yardım yapılamazsa ve Rusya 
yıkrlmıa uzun v,.deli yardıma lüzum kal
mıyacaktır. 

Vaşingtondan gelen haberlere göre 
Japonyanın itiraz]arına rağmen benzin 
yüklü iki gemi Viladivostoka varmıştır. 
Prens Konoye tarafından B. Ruzve1te 
gönderilen mesaj Çin meselesinin hal
linde Amerikayı tavassutta buluomağa 
davet etmişti. Şimdi Japonlar Çincle ih
rilaflannın halline hi9 bir memleketin 
müdahalesini kabul edemiyeceklerini 
bi1diriyorlar. 

ALMANYA - AMERtKA 
Londraya göre Alman denizalbsı, 

Amerikadan lzlandaya Kurye nakleden 
bir Amerikan torpidosuna taarruz et
miştir. Torpito mukabele ederek deniz
albyı kaçırmııtır. Berlinin bu haber mü
nasebetiyle nasıl bir mütalea sert edece
ği henüz malfım değildir. Hücumun ken
di gemileri tarafından yapıldığını tekzip 
mi edecek, yoksa harp rnmtakasmda bu
lunan her gemiyi batırmağa hakkı oldu
ğunu mu ıöyliyecek? Bu ,imdilik bilin
memektedir. 

-------
Amerika ~emilerine 

Alman hücunıları 

devam ederse ... 

Amerika harbe 2irmete 
mecbur olacak •• 

VB§ington, 5 (A.A) - Nevyork 
Taymis gazetesi Wandaya giderken 
torpillenen Amerikan torpitosuna ta
arruzun Alman tahtelhahiri tarafından 
yapı1dığ1m yazmaktadır. Bu gazete di
yor ki: Bu vaziyet açık denizde harp 
gemilerimizin toplannı kullanmağa bizi 
mecbur bırakmaktadır. Alınan taarruzu 
karanmızı vermekte bize yardım eıme
lidir. 

Ayan hariciye encümeni azasından 
Corç bu hadisenin ilk nazarda Ameri
kayı harbe aürükliyecek mahiyette gö
rülmediğini söylemiştir. 

Ayandan diğer bir zat: cBu kahil hü
cumlar devam ederse mutlaka hiT şey 
olacaktır.> Demiştir. 

Nevyork, 5 (A.A) - Alman oldu
ğa zan edilen bir denizalh gemisinin bir 
Amerikan torpitosuna taarruz eylediği 
hakkındaki haberler üzerine burada he
yecan basıl olmuf ve bu gibi hareketle
rin Amerikayı harbe sürükleyip ıürüle
miyeceği meselesi ortaya çdmıJ§tır. 

-------
Akdenızd~ İtalyan 
gemileri batırıldı 

~ dAŞTARAFl 1 İNC1 SAHİFEDE • 
Hudut mıntakasında düşman avcıları

nın yolunu keserek beş düşman tayya
resi düşürdük. Hiç bir tayyare kaybet
medik .. 

Londra, 5 (A.A) - Amirallık dairesi
nin tebliği : Mesina boğazının hemen 
civarında faaliyette bulunan bir İngiliz 
denizaltısı bir düşman kruvazörüne mu· 
vaffakıyetli bir hücum yapmış ve düş
man kruvazörünü torpillem.i.ş ve ağır 
hasara uğratmıştır. Bu kruvazör 8 pus
luk toplarla mücehhez on bin tonilato 
hacmindeki kruvazörler sınıfındandır. 

Londra, 5 (A.A) - Bahriye nezare
tinin tebliği : Cenup istikametinde. gi
oen büyük bir transatlantik gemisi Ital
yan sahilleri açıklarında bir İngiliz de
nizaltısı tarafından torpilleruniş ve he
men muhakkak olarak batınlmıştır. Bu 
gemiıun ~3 bin 636 tonilatoluk Dilliya 
gemisi olduğu zannedilmektedir.. Ayni 
düşman kafilesine mensup 4971 tonilato
luk Asilıınya iaşe gemisine bir torpil 
isabet ettirilmiş ve gemi ağır hasara uğ
ratılmıştır. Takriben sekiz bin tonilato
luk diğer bir iaşe gerr.isi de merkezi Ak
denizde bir t.ngiliz denizaltısı tarafından 
torpillenmiş ve batırılmıştır. 

- ------
n.uslara göıe 

- U.\~'I AttAFI 1 İNC1 SAHİFEDE • 
Neticede bu haberin bir Göbels marife
t:nden ibaret olduğu anlaşılmıştır. Harp
ların cok şiddetli olduğu Leningrad ci
v::ırmda \"e Lcningrad - Novograd ara
sında Almanlar muazzam zayiata uğra
makta \"C ilcrliycmemektedirler.. İşgal 
l!ttikleri araziyi kaybetmemek için Al
maııl;ır muharebe~·e veni kuvvetler sok
mak merburiyet'.mledir. 

Alınanlar Leningradla muvasalcnin 
kcsildi"'ını vevn şehrin muhasara edil
diğini iddia ediyorlar. 

Lcningradla muvasale kesilmed:ği gi
bi bu şehri Sovyetler birliğinin diğer 
kısımlarına bağlıy:m demiryollan da iş
lemektedir. 

Japonlar bütün Fokyen 
eyaletini tahliye 

edecekler 2ibi 
Çunking, 5 (AA) - Çin hükümetı 

Fokyen eyaletinin merkezi olan Fuçco
yu tamamiyle işgal etmişlerdir. 

Fonnuz adasının karşısına isabet eden 
Fuçco elde edilen malumata göre sene
lerden beri Japonlar tarafından askeıi 
ve ticari bir metkez olarak kullanılmak
tadır. 

Buraya gelen resmi hal)erlere göre 
Çin kıtalan dün sabah şehre g:rmişler
dir. Bu kıtalar .şimdi mühim bir deniz 
üssti olan Şangmen ve Mamoyi üzerine 
yürüyorlar. Bu şehlrlcrin ikisinde de 
Japon kuvvetlerinin işğal ett:kleri nıev
ldler sahil b<ilgesindcdir. Uzun zaman
dan beri Fokyen eyaletinde yerleşmiş 
olan Japonların buradaki mevkilerini 
milclafaa için daha büyük bir gayret sar· 
fetmemiş olmaları burada alaka uyarı
dırm~ ve bir çok tahminlere yol açmış
tır .. 

Japon kuvvetleri Fuçeoda sokak mu· 
harebeleri yapmışlar ve ~chri adım adım 
mtidafaa etmişlerdir. 
Japonların bu eyaleti tahliye etmeleri 

Nanking kukla hükümetinin nüfuz ve 
itibarına büyiik bir darbe ind'.rmiş ve 
buna mukabil $an Kay Şek hükümeti
ninkini arttırnuştır. 

-------
Rus ya harbi haberleri 

birbirine zıd .. 
- BA$TAltAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 

yük ehemmiyet verdiklerini, zira bu 
şehre ihtiyaçları o]duğunu söyliyor1ar .. 
Hülasa büfün dünyanın alikası Lenin· 
grad Uzerinde toplanmıştır. 

Cenupta Odesa mukavemet ediyor .. 
Şimdi Odesamn bir Tobruka benzediği
ni İngilizler iddia etmektedir_ E·vvelki 
gün gelen .haber1crde Odesa su tesisa
tının Runıcnlcrce tahrip edildiği bildi
rilmişti. Bu haber teeyyüt etınemiştiı .. 
Romanyalıların iddialan doğru bile olsa 
Odeı-a luila mukavemet ecliY,or. 

ALMAN TEBLİGi NE DiYOR? 
Lcningradın Rusyanın mütebaki kıs

miyle münakaksi kesilmediğini söyliyen 
Lozovslcinin beyanatına rağmen Alman 
orduları kumandanlığının tebliği bu şeh
rin ktişatıldığını ve şehrin Alman top
çusunun tesirli ate~i altına alındığını 
bildirrnŞir. Ayni tebl:ğ Sülesenburg 
şehrinin de ayni suretle topçu ateşi al
tına alındığını iddia etmektedir. 

Alman teblii;,ti şark cephesinin merkez 
kısmında mukabil taarruz yapan 292 in
ci Sovyct tümeninin imha edildiğini, bir 
Alman kolordusunun kendi cephesinde 
Ruslardan 117 b!n esir, 1122 tank, 500 
kamyon, 200 top aldıklarını bildiriyor .. 

Sovyetler de Dinyeperin doğusuna 
geçmeğe çalışan Alınan kıtalarının mu
vaffakıyetsizliğe uğradığını ve cephenin 
diğer kısmında muharebelerin devam 
ettiif.ni haber veriyorlar. 
MUHTELİF l\1ENBALABA GÖRE 
Londra radyosuna göre ise Leningraa 

muharebesi süratli bir şekilde azami 
haddine yanaşmaktadır. Finler eski hu
dudu geçtiklerini, çok sıkı bir mukave
metle karşılaştıklarını bildiriyorlar. 

Almanlar ileride yapacakları kat'i 
taarruza bir hazırlık olarak bugünkü 
mevzilerini tahkim ediyorlar. Sovyet is
tihbarat dairesi de Rusların mukabil ta
arruzlarında muvaffak olduklarını, bir 
kaç köy istirdat ettiklerini bildirmiştir. 

Yine Almanlar Sovyetleri adını adım 
çekilmeğe mecbur ettiklerini, İlmen gö· 
lü civarından da düşmanlarını püskürt
tüklerini, Smolenskin doğusunda Sov
yet mukabil taarruzunun devam ettiğini 
bildiriyorlar. Dinyeperde zaman :zaman 
nehri geçen kuvvetler birbirlerine ani 
baskınlar yapmaktadırlar. 

Lozovski Ballıkta Rus donanmasının 
hiç bir harp gem!si kaybetmediğini söy
lemişti. Alman radyosu ise Rusların 43 
nakliye gemisiyle bir kruvazör, dört 
muhrip, 9 mayn gemisi ve 3 karakol ge
misi kaybettiklerini bil~tir. Baltık
taki Rus deniz kuvvetlerine nazaran bir 
kruvazörle dört muhribin ziyaı Rus fi
losunun durumunu değiştirecek mahi
yette sayılamaz. 

-------
Buna'a göre 

• BA$TARAl<'I 1 İNCi SAHİFEDE· 
FON PAPENİN SEYAHATİ 
Fon Papcnin Alınanyaya yapbğı se

ya11at münasebet\yle Alman hariciye 
ne2areti bu seyahatin mahiyetini yeni
den tebarüz ettirmiştir. Böbreklerinden 
hafif surette muztarip olan Fon Papen 
tedavi altına alınacaktır. Bu Fon Pape
nin orta ve yakın şarktaki vaziyeti hak
kında şifahen malumat vermesine \IC 

gtiniin mese]clerini müzakere etmesine 
bittabi mfmi değildir. 

1\Jaamafih Alınan • Rus harbi büyiik 
muharip devfotlcr arasındaki kuvçet 
nisbetlcrinde yeni bir ''aziyct doğunna
dığı mtiddctçc hu gibi müzakerelerden 
bii~·iik deı:rişiklilder çıkacağına intizar 
cdiJemcz. 

BO(iAZI..AR VE AI~IANYA 
İn~iltcre ile ol::ın ittifakının çcrçivesi 

dnhilinde Türkiyenin oynıyacağı rol 
hakkında ge<:cnlerde bir Amerikan P.mi
ralı tarafından yapılan beyanata Bcrrn
de ehemmiyet verilmemektedir. 

YENi AS'IR 

Rusyada çok çetin 
muharebeler oluyor 

-----
Lenin~rad ön .. 
lerİııde iki ta
raf ta birbirine 

saldırıyor 
-----

Almanlar da, Ruslar da 
ye!~ nğerinin hücumla

rını kn"d!ldarmı 
söyliyorlar-

Moskova, 5 (A.A) - Royter ajan
sının muhcıbiri yazıyor: Leningraddan 
gelen bir habere göre Leningrad cephe
~inin bir çok bölgelerinde çok çetin mu
harebeler cereyan etmektedir. Alman
lar şehrin istikametinde yeni hücumlar 
yapmak ümidiyle mevzilerini takviyeye 
te§ebbüs ctmi~lerse de devamlı Sovyet 
taarruzları yiizünden yeni mevzilere 
yerleşmeğe muvaffak olamamışlardır. 

ALMAN YOLLARI 
TEMiZLENiYOR 
Berlin, 5 ( A.A) - Bir Alman kol

ordusu 4 eylülde Sovyet öncülerini bir 
mağlubiyete uğratmıştır. Alman kıtaları 
yolları düşmanın döktüğü maynlardan 
ve infilak maddelerinden temlzliyerek 
Sovyet1erin bir mukavemet hattını kır
mışlardır. Düşman, burasını tanklar ve 
ağır toplarla takviye emişti. 

RUS MUKABtL TAARRUZLARI 
4 eylülde Alman mevzilerine tankla

rın himayesinde olarak düşmanın yaptı
ğı bir hiicum bir Alman tümeni tarafın
dan tart edilmiııtir. 24 Sovyet tankı tah
rip edilmiştir. Diğer bir bölgede 1 2 
tank tahrip edilmiştir. Alman cüzütam
ları İdiçük bir Sovyet birliğini imha ede
rek 1 2 top 2 5 kamyon, mühim miktar
da silah ve harp malzemesi almışlardır. 
Bir çok dü~man tankları tahrip edilmiş
tir. 

ALMAN HAVA HOCUMLARI 
Berlin, 5 ( A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: Alman llava kuvvetleri 5 
eylülde Poltava - Harkof. Kiyef - Bro
vadı demiryollarını tahrip etmislerdir. 
Yollına bir çok isabetler kaydedilmiş
tir. Baltıkta üssel adaları acığında be
şer bin tonluk iki S ovyet şilebinde yan
ınn çıkanlmı~hr. Ladoga gölünün ~ar
kında bir rok dü~man vapurları ynkıl
mıştır. Balıkçılar yanm adasında düş
mana büyiik tahribat yapılmıştır. 

Alman havacılan düsmanın bir bom
bardıman tayyare:ıini tahrip etmişler
dir. 

-------
Am~rikan vardı mı 

Kanadada hazır 
ftanan Leh ordu
suna a.skeri mal-
zeme verilecek 

Ödünç 11erme kanununa 
göre Polonya:va ilfı 
yardım yapılıyor 

Vaşington, 5 (A.A) - Ruzvelt 
~imdi Kanadada deniz aşın milletler için 
talim görmekte olan Polonya kıtalanna 
askeri malzeme gönderilmesine ve hu 
suretle Polonya hükümetine ödünç ver
me ve kiralama kanunu mucibince ilk 
yardımın yapılmasına müsaade etmi§
tir. 

Beyaz saraydan bildirildiğine göre 
reisicümhurun müsaadesi mitralyöz, 
top, tüfek, teçhizat, kamyon ve iaşe 
maddeleri gönderilmesine şamildir. 

----
ıranda v :ziuat sakin 

----
Gern._enşahta 
asi bir kaç ~e· 

te daiıtıldı 
----

Benderşapurda abnan 
vapurlar kullanılmak 

üzere .. 
Simla, 5 (A.A) - Resmen bildirildi

ğine göre lranda vaziyet sakindir. Ger-
manşah ınıntakasında &i subaylann ku-

Son tayyare 
hücumları 

k~altada 6 mihver tagga. 
resi denize düşürüldü 

İngiltereye Alman hava 
akını çok hafif ve 
zararsız oldu •• 

Malta, 5 (A.A) - Son hava hücum
lannda muhtelif düşman tayyareleri ada 
üzerinde dolaşarak bombalar atmışlar
dır. Hususi binnlara biraz hasar ika edil
miştir. İnsanca :r.ayiat yoktur. 

Altı dü~-mnn tayyaresi denize düşü
rülmuştür. Diğer üç düşman tayyaresi 
de üslerine dönemiyccek kadar büyük 
hasara uğratılmıştır. 
İNGİLTEREYE YAPILAN HÜCUM 
Londra, 5 (AA) - İng!liz hava ne

zaretinin tebliği : Dün gece Büyük Bri
tanya üzerinde Alman bava faaliyeti 
çok hafif olmuŞtur. İngilterenin şark sa
hiline yakın yerlere bir kaç bomba düş
müştür. İnsanca zayiat yoktur. Pek az 
hasar olmuştur. 

ALMAN RESMi TEBLİGİ 

Atatürk'ün hemşireleri 

Bayan Makbule kıymet 
teberrülerde bulundu 

Samsundalıi tarihi binayı Kızılaya, Kadılıö 
defıi bir evini Darüı ~af alıaya bır.alııyor .. 

-----------~-
lsta nhul, S (Yeni Asır) - Ebedi kün Samsuna çık tıklan zaman ~ ... 

Şef Atatürkün hemşireleri Bayan Mak- eyledikleri 80 bin lira kıyınetinde.
bulenin Kadıköyünde kain ve 25 bin li- rihi binayı da Kızılay kurumuna 
ra kıymet tahmin edilmiş olan bir evini rü etmiştir. 
ölümüne bağlı tasarrufla Darüşşafakaya Bu hususlara ait noter muameıe' 
bıraktığı öğrenilmiştir. limizin de haZJr bulunduğu hir ao 

Bayan Makbule ayni şekilde, Atatür- da ikmal edilmiştir. 

Nafia Vekilinin beyanatı 

Antalya ovasının 
sulanrrıa.sı mukarrer 

Nafia vekili iki gün tetkiklerde bulundaktaı' 

Berlin, 5 (A.A) - Alman tebliği : İn
giltereye karşı harekatta üç bin tonluk 
bir düşman gemisi batırılmıştır.. Diğer 
bir ticaret gemisi ağır ha;ara uğratıl
mıştır. İngilterenin şark Sahilinde İsk<X:
yada liman teslsatı bombardıman edil
miştir. Manş üzeıindeki harekatta İngi
lizler ağır zayiata uğramışlardır. Alman 
avcılan ve dafi bataryalar 2s düşman sonra Antaly adan ayrıldı .. 
tayyaresi düşürmüşlerdir. ~ _ 
Süveyşte 8200 tonluk bir düşman ti- . . .. . 

t · · b tmlm di v b' Antalya, 5 (AA) - Şehrımızde bu- ] lasını gormekle bahtiyarım. An 
ca.rle gemısı ık,a arılınııştırve ger ır ge- lunmakta olan Nafia vekili general Ali 

1 
istikbali çok parlaktır. İktısadi i 

m:c e yangın ç ş · F t C b dl'- tn·· ·· Kız tit'' - b kıml d fah h 
İNGİLİZLER DE FRANSAYA . . ua e esoy w..l onu ens .. ~.u . a ar ~· re .. ve.. ~ . 
H'ÜCU METTİLER ınşaatıru, soI,ruk hava deposunu, Kül tur I dan en müstesna üstünlük.len "il 

Londra, 5 (AA) - Dün öğleden son
ra İngiltere bava kuvvetleri Fransa üze
rinde yaptıkları h:ıreketlerde 11 düş
man tayyaresi düşürmüşlerdir. İngiliz
lerin zayiatı yedi tayyaredir. 

ALMANLARA GÖRE 

parkı ve beton yolları görmüş, 200 bin Cümhuriyet hUkümeti Antalyarun 
dekar araz.iyi sulıyacak tesisatı yapıl- ve terfihi için aldığı tedbirler roe 
makta olan Aksu ve köprü çayı sahala- da çok münbit Antalya ovasının 
rmda tetkiklerde bulunmuşlardır.. Ge- ması, bataklıklardan kurtulması 
neraI Ali Fuat Cebesoy bugün Ferik ve diyle bu ova dahilindeki bir ka<; 
Manavgat kazalarında yapılmakta olan tetkikine başlanmıştır. Bu te 
imar ve yol in!?Satını yerler!nde gör- bir an evvel ikmal edilerek bu 
mek üzere şehrimizden ayrı.lmı.şlardır. işin yakında başarılacağına, An 

Beı·lin, 5 (AA) - D. N. B. Ajansına 
askeri kaynaktan bildiriliyor : 4 eylülde 
Manş denizi ve Fransa üzerindeki hava NAFİA VEKİl.İNİN BEYANATI 

yurddaşlarımızın da azami müuıhe 
muavenette bulunacaklarına ~ Çler 
yoktur.. Burada bulunduğum iki ,_etleri 
:r.ariında muhterem AntalyalılardaJfı ''"kal· 
layet teşkilatından ve valinizden ti ltı 
ğüm samimi tezahüratın hatırasuıJ lıııı ltı 

taarruzlarında Z1 İngil.iz ~v~s.~ v~. ~ir Antalya, 5 (Hususi) _ İki günden 
~°:1~flr~~ ... tay~~esı duşurulınuştur. I beri ı?ehrimizde bulunan nafia vekili 
IngıJızlerın dıger ıkı bombardıman tay- Ali Fuat Cebeso Ant 1 ad ayrılır-

. d <laf b ta 1 -~ d d'' Y a Y an Y.~resı .. ~.. ' ı a .. ı·ya ar tarcı:m an. u: ken Anadolu ajansı muhabirine hül&a-
şw·~ldugunden düşman zayı~tı yı~mı tan şu beyanatta bulunmuştur : 
b:şı bulmuştor. A]manlar hlç zayıata _ Antalyaya ilk defa olarak geliyo-

ebet kalbimde taşıyacağım.. An 1t 
ugramamışlardır. 

-------
Makineye 
Verilirken 
rnfi*M:!WMl!ft7~01i!r.K.V. 

)randa müzakerele· 
ri n bnşlıcaları 

lara şUkranımm vasıtanızla ibıağınJ 
rwn. Evvelce duyduklarımdan çok faz- ederim .. 
~~~-~·:::.-<:>":::.-<:::::.<::::::.<::><:::><::::><:::><::><:::::.<::><::::>""'IWih 

Bisiklet yarışı 
Bzsikletçiler Afyonda, Kütahya.Afyon 
halesini lstanbuldan Halit birincilikle biti 

----- . Afyon, 5 (AA) - Yarışı takibe (lstanbul) rakiplerini geride hır 
Sovyetler hangi hatta memur husust muhabirimiz bildiriyor: güzel bir birincilik almıştır • .Bugüıl 

kadar İran topraklarını Dördüncü merhale Kütahy~ • Afyon güzel bir koşu yapan Nizamed~ 
• yarışı bu sabah saat 9 da Kutahyalıla- kerliği kırıldığından 23 dakika 
1$g&I edeı::ek.. nn co§kun tezahüratları arasında baş- 1 1 nci oldu. Bu merhalenin tekni~ 

Bern, 5 (AA) - Ofi : Novel Gazet ladı. Yarışa 16 sı umumi tasnife Hibi ticesi şudur: 
dö Zurih Tahran muhabirinin bildirdi- olmak üzere 2 ) bisikletçi iştirak etti. 1 - Halit (İstanbul) 3 aaat 21 
ğ'.ne göre İngiliz - Sovyct - Tahran el- Beş müsabik bisikletlerinde vukua ge- kika 
çileriyle İran makam.lan arasında eere- len muhtelif arızalar dolayısiyle bazı 2 - Kemal (Eskişehir) 3 
yan eden müzakerelerin başlıca Sovyet merhaleleri tamamlıyamadı.klanndan dakika 30 saniye 

1 Jutalannm hangi hatta kadar İran top- umumi tasnif dışında kalmışlardır. Bun-- 3 - Atman (Eskişel>Jr) 3 as• 
raklarını işgal edeceği etrafında yapıl- 1ar arasında Ankaradan Orhan hulun- dakika 50 saniye 
maktadır. Bu kıtalar şimdi Tahrandan maktadır. Bir gün Kütahyada istirahat- 4 - Sabahaddin (Eskişehir) ' 
144 kilometre mesafede bulunuyorlar .. tan sonra yarışa başlıyan koşucular şe- 28 dakika 55 saniye O 
İranlılar Sovyet kıtalarının Bağdat yo- hirden ayrılmadan guruplara ayrıldılar. 5 - Bayram ( lzmir) 3 saat 3 
lu üzerinde mühim bir iltisak noktası Onuncu kilometrede, aralarında san kika 25 saniye 
olan Kazvine çekilmelerini istemekte- ?.1ayoyu ~şıy~n Osm~ da ol?uğu halde Umumi tasnif 1 
dirler. Tahrandaki İngiliz mahfilleri İn- onde Es~ışehırd~n Nıza~ettin, Kemal, 1 - Osman (Eskişehir) 24 sllıı 
giliz _ Sovyet _ İran anlaşmasının bir S~bahettin, Alı, S~ Bursadan dakika 39 saniye b 
kaç güne kadar Londradan bildirileceği Hıkmet, !~tanb.u~dan Halit. bulunuyor- 2 - Nizameddin (Eskişehir) 2 

Ir. ..ı_ b. be lardı. Rekıplerını çok gerıcle bırakan at 8 dakika 36 saniye 
ve anın sonraUdn ır yannaıne neş- b d h N' dd" ı (B ) 26 4ı 

d • · k t' d dirl u gurup &rasın a aşta ızame ın 3 - smet ursa saat 
re ecegı anaa m e er. .. ı i ı "d d k k y . İr b kili lduk ühim goze çarpan gayret er y e ı ame e en i a 1 saniye ı 

. enı an aşv_e ·-· 0 ç~ m 
1 

mücadele çok çetin o]du. Nihayet 60 4 - Ahmet (İzmir) 26 aaat .f 
b~ has~alık ge~digınde~ müzakere. e- ncı kilometreden ıo.nra bir iki bisikJetçi kika 7 saniye O 
r~ ~et~celerun~sı son günlerde gecµt- rakiplerinden koparak yavaş yavaş ara- 5 - Halit Ostanbul) 2 7 saat 2 
mıştir. Irandaki Almanlar hakkında In- daki mesafeyi açmağa başladılar. Bat- kika 
g~ ~lçi~ği bir list~ hazu:~~ş v~ en- tan sona kadar büyült bir müdahale için- Kütahya - Afyon merhalesinin _; 
düstrı mutehassısl~yle mühim muesse- de devam eden yarışın hundan sonraki ci ve ikincilerine Afyon belediye" 
selerde bilhassa Iran dem.iryollarında kısmında bazı tebeddüller olmuş Halit rer saat hediye etmiştir. 
ça~ınlınasına lüzum görülen mütehas- O"".r..t".urJJ.r..r~;..r.r..r;.r~J..r.r#.cooc~~-o:ıecooooı:M:)l-11""1 
sıSları tesbit etmiştir. İngilizler ve ~us- '-.1 •d b• k dd ) •..t ~adı 
lar Alman elçiliği memurlarının ıranı 1. enı en ır t;O m_a e erıv ~ 
terketmeleri istedikleri takdirde bunla- ~iş 

~~~~;::::ıne~;;n!:ı~ fiatleri tesbit edilecek ~ 
teşebbüste bulunmuştur. ----------

Sovyet kuvvetlerinin işgal ettikleri 
topraklarda mahalli idare funirlerine bi
rer Sovyet komiseri ilhak edilmiştir. 

Son günlerde hiç bir hadise çıkma
mıştır .• 

Ankara, 5 (Telefonla) - Ticaret vekaleti gıda maddelerinden en muu.....-.-~ 
nin fiatlerini tesbit ettikten sonra şimdi de zeytinyağı, pamuk, sabun, b 
ile bu gibi maddelerin fiatlerini tesbit işiyle meşgul bulunmaktadır. . 

manqa ettiği bir kaç çete dağıtılmıştır.. -----
Bir kaç mitralyöz ve mühim mikdarda Sovyet tayyareleri 

Daha sonra ticaret vekaleti ayakkabı, giyecek ve diğer eşya fiatıeriJlİP 
tesbiti işiyle meşgul olacaktır. 
ı:r.r~J";.r..-:r.r~J"'..r..rJ"~.-ıcr.-oo.~=o.o=~~~ceııo~ooı~.•ı:ao~~~:ıc:ıı:ıo::ıo.~~~XM::ıot,oıı~ı 

Ankarada iki köy baştaıı 
hir şekilde yapılacak 

silah alınmış ve başka silahlar da köy
lülerden toolanmıştır. Bunun haricinde Berllne hücum ettiler .. 
İngiliz kıtal~ı faaliyette bulunmamıştır. Moskova, 5 (AA) - Resmi bir teb
Her yerde İngil'.z ve İran askerleri ara· l:ğde bildirildiğine göre Sovyet tayyare-
sındaki münasebet dostanedir. lcri 4 - 5 eylül gecesi Berlin üzerine bir -

Benderşapur~.a müsadere edilen yedi akın yapmışlardır. Alman bükü.met Ankara, 5 (Telefonla) - Sehir hudut- köy evleri, mektep, gazino, hallC 
vapur ha.len servise glı·ec!'k vaziyete ge- merkezine.le bulunan askeri ve sınai he- ]arı dahilinde bulunan Dikmen köyülc çarşı inşa ettirilecektir. Yeni evl:1 
tirilmişlir. Hasara u;";ratıiarak karaya deflere yangın ve tahrip bombaları at- Kalaba köyünün modern köyler haline daki köyli.ilere tahsis edilecek. ~~ 
oturtulan sekizinci vapur ise kurtarıl- mışlnrdır. Yangınlar çıkmış, infilaklar getirilmesi kararlaştmlmL5, hazırlıklara bedelinden geriye kalan miktar tı t-. 
mak üzeredir ve muhtemel olarak o dn. olmuştur. Harekata iştirak eden Sovyct geçilmiştir. Milli Şef sehir civarında ge- den köylüler borçlandınlacakJardt 
d:ğerleri gibi scn•isc girecektir. tayy:;µ-clerinden biı'i üssüne dönmem.iş- çenlerde bir gezinti yaparken bu köylerin Vilayette teşekkül eden bir ko~ı 

---- tir.. numune köyü olmak kabiJlyetlerini gör- bu muameleleri ikinal ile mc'iı;~ 
A"rerıkadaki F, an sız ----- ~uş, ?lakadarla:a. bu hususta .. kıymetl~ Ankara imar müdürliiğünde de kö1 

.JOr.!Off'l1GdGfd Amer~lıQll dırektif1er vcrmıştı. MezkOr koylerdckı ri plfinları muhtelif tipler halinde 

( ti t · ..., · • '!' • · . . .. evler istimlak edilecek, yeYlerine planlı edilmektedir. r ansa an 1 g t mus a · mssyoner•le~ dcnuyol'.. :. .. .J~.::.-.,,.~%..r/JJ..:r.ar~~~~!'~~J"J:'r.ı"".r.r.:'7~~~~~;,ı:~~O!~:o.:w.:ı--

der e edıli vor . Nevyork, 5 (AA) - D. N. ~- biI<l~- Ziraat müdürleri kongresi hazırlıkları 
rıyor: Yabancı memleketlerdeki Aınerı-

Londra, 5 (AA) - Amerika cümhur 
.reisi B. Ruzvelt Normandiya ism:ndeki 
büyük Fransız transatlantiğinin müsa
deresini emretmiştir. 

kan misyonerler birliği beynehn:le1 va
ziyet dolayısiylc Japonyadaki Amerilcan 
misyonerlere memlekete dönmeleri ic;in 
talimat verdiğini bilu!rmiştir. 

-------------
Ankara, 5 (Yeni Asır) - 15 eylülde tehrimizde toplanacak ziraat il' 

leri kongresi hazırlıklarına başlanılmıştır. Umumi ziraat işlerinin konuşu 
kongreye z.iraat Yekili B. Muhlis Erkm en riyaset edecektir. 


