
Milli Şef Bursada tetkikatt8 bulundu 
Jnönü'nün Buraadalıi tetlıilıleri I 1o;iii;ı~r;·- ğö;-I 

uhtelif müessesatı gez- A/;~~i~r · 
diler, izahat aldılar Leningratta 

lırnet Jnönü Merinos labrikaaınır Sanat durakladı 
O/ırı/unu ı·e kız Enstitüsünü bl!ğPndiler 

Almanlara göre 
·-·- - - 1 1 1 1 -·- -·· 
Merkezde 
büyük arazi 
kazanıldı 

ler müzaker~ 
edilecektir? 

mihler 
hı-mümessili 

rakılmıyacaiı 
anlaşıhyor 

Leningrnd muhare
beleri umumi neti
ceye tes.ir edecek 

Rusların ınukabil 

hücumları ~anlı 
zayiatla kırıldı _ 

Alman neıl'lyatında da Almanla,. f(Jf'k cepheBinde Ru&a •. n mukavenaetini lmmağa ~orlaf' 25 A,,..,osdan ' e.yllile 
ayni fıanacdın fzflap nıınanııı:ınııı:ııuıunınaaııuı1111 ınnnınaann111nnn1111aaı lıadGP 17 ldn esir 121 
edUdlfl ...... yop Alman heyeti diin lıtanbııla geldi tanlı.,. JJJ top aı~ı 

Londra, 6 (A.A) - Rus ve Alman ~ 6 (A.A) - Şarkta mf'rkez 

nefriyatına söre Leningrad ~rlne Al- T •• k Al cephesinde bir Alman kolordwru büyi.ik 
manlann !apbiı ileri ba~keti dü~ pek ur - man tı·caret mfkdarda arazi )raı-.pnml§tJr. Bolievikle-
u terallı etmit veya hiç terakki ede- ıe insanca ve malzemece alır zayiat 
memittir. Bu mıntakadald mukavemeti verdirllm1ftlr. 

bizzat marqal Vorotllof idar~ ~tmekte •• k 1 • b 1 25 Ai'usf,oıstan 4 Eylille kadar bu ko-
ve bu mukavemet emuli gorulmeclik muza ere erı aş ıyor lordu 17.384 esir almış. otuzu afur()}-
derecede ıiddetli ve Hbatlı olmaktadır. mak üzere 12 1 Sovyet tankı, 19 3 top, 

Eluen Alman .....-bab da ima Wr 517 kamyon iğtinam etmiştir. 
- SONU 3 CNcO SAHl~!2JE - Sovyetlerin mühim zırhlı ku.vvetleri 

~O!llHD"~ ecı=~~~ 7 laflden ftlÖPefıfıep olan Alınan lleyetlne tarafından yapılan teşebbüsler düşmanın 

H~,. F,_... nfa General .o.golün 

vni bfr """' 

lıırıtı . Hlr Fra111 
111111-ıtı dutını 

Vi$i hükümeti 
Birleşik Ameri
ka ya protesto 
notası verdi 

B. HULLUN HOR FRlftSIZ • 

dofıtop IDod'a..M. _. ..... _. e.ıa.•OP bUyUk zayiatiyle k~~ış~r:. 63 Sovyet 
• .,,.... r• ı-c• •.7 tankı Alman mevzıJen onunde yakıl-

man ticaret muahedesi müzakerelerine yete Dr. Klodiyüs riy.-t etmektedir. StMAL CEPHESlNDE 
t.tanbul, 6 (Y~ Asır) - Türk - Al-1 Heyet yedi kişiden mtirekkeptir. He- mıştır. 

Alman hükUmeti naımna Ştirak edecek .Miwftılti dolraea ~Alma thnea l(ilü eivarmda bir Alman kolu 
olan Alman heyeti ~ motorlu bUyUk bir ielaretbımeıslne ~erdir. Yatıll (bu- Derleyerek düşmana büyük ıayiat veı-
tayyare ile bugUn (dUn) saat 18.30 da giln) Aııbraya hareket edeeeklentir. dlrmlt, altısa alır olmak ~re yirmi 
Sofyadan şehrimize gelmiştir. - M~n ! twrt ~ARl•tr.nfi! • tank, 20 top, bir tok siWı lıthıam et
:ıaıoıHUHHIHDllHlaaanaaaacıtQ:IOHaaaaıaıHIHHHIHIHHlllH m~. Bu kol ı Eyll\~ 3~'1t&tasmda 

Y ~± H lire le • MW..tıı~.ffarpeairl.edniaifa
enıaen a v n. ve = =~~=~ 
Halk odaları açılacak .... ~ ... ~-p~;: .. s~~ 

BiLHASSA KÖYLEROE H•LKOOILARI ICILllSINl 
FAZLA EHEMMiYET VER~LIYOR 
~~~~---·~~~~ 

latanbul, 6 (Yeni Am) - C. H. P. köylerde aÇl]acak halk odalaıma fala 
tıenel aekreterJiii yurdumuzun her tara- eheınmf7et verilmektedir. Ba J'olda ~ 
fmda yeniden balkevleri ve halk oda1a- Din selen Jumrhlı:Jar yapdmaktadır. 
n ·~ karaT venniftir. Bilhaaea 
ııııııııııııııııaııaııııııııaııaı~ııaaaııııııııııııııııııııııııııı 

Amerikan torpitoıuna Harba dair ıon Alman 
yaoılan taarruz oe Macar haberleri 

Hiicum 2nndüz 
ve Amerikan 
saLili aeıkla
rında yapıldı 

Sovyetlerin bir 
piyade tümeni 
kimilen İ•ha 

OILDUIUf 



-

iM •• Et ve sebze f iatleri 
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HABERLERİ 
Ticaret Vekaletinin tebligatı 

Moskovada 
Neler miizaket 
1 edile~ektir? 
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IV~emo bir çekdiri r lmıştı fiat ~~!0 ulLorta Erıir geldi üzüm ve incir 
tez,rıc..ıne mah.al ' 

Rusyaya yardım 
meselesi etrafında 
bazı düşünceler ,... ~11' 

Daedeviren vaziyeti heman Da.vatın e haber 
ilellyordu? •ermek ti.zere ko$81' adımla 

"J~riİmivecek piyasaları açılıyor ŞEVKET IJllP"" _____ _..,,,._ 

- BASTARAFI 1 iNCf SAHfYt.1"' 

İnCİ• mcktedirler. Batta bazı g~·-' Fiat hususunda geminin sahibi ile pek 
çabuk uyuşan Memu ayni zamanda bir 
gemici dahi bulmuştu. Bu adam burun
suz reis adında bir deniz kurdu idi. Vak 
tiyle Akdenizde uzun mUddct fo,rendlik 
yapmıştı. Son gUn1erde gemisi batmış
tı. Şimdi fstanbulda boş dolaşıyordu 
Ckmiyl sntan adamın tavsiyesiyle Me
mo burunsuz reisi ogün hizmetine aldı 

Burunsuz reis çok yaman bir adama 
benziyordu. YUzU Akdenizin yakıcı gü
ne!;iyle yanarak kapkara kcsilmisti, sa
çıı;ın, sakalının tüyleri fırça gibi dimdik 
duruyordu. 

Memo Burunsuzun gözlerine baka
rak bu adamın en tc lılikeli işlere giris
meğe milsteit, gözU pek b!.r denizci ol
duğunu anlamakta geçilanemişti. 

Burunsuz reis hemen çektiriye atladı 
Memonun yardımiyle yelkenleri açtı
lar. Muvafık bir hava bulan yelkenle>r 
derhal şiştL Çektir barelı:et etti ve dü
mene geçen Burunsuz reis Samatya is
kelesine doğru geminin bereketini tan
zim etti. Bunu gören Dağdeviren kendi 
kendisine söylenerek dedi.ki: 

- Vay klHir çinkene vay! Herifin iş
leri gayet yolunda ve düzgün gidiyor. 
Bu işi ne çabuk becerdi! Eğer biz peşine 
düşmemiş olaydık çingene beş milyon 
dulı:a alhnını kaçırmakta hiç zorluk çek
miyecelı:ti. 

Hemen gidip Bayatiye vaziyeti anlat
malıyım. O da vaktinde varıp Firuz be
ye heber versin ... 

Hiç soluk. aldırmadan çingeneyi pa
ralarla birlikte enselemenin çaresine ba
kalım. 

Ve DaMeviren koşar adımlarla ora
dan aynldı. 

lir. 
Acaba nereye kaçmalı.,.. Şimdilik 

Akdeniz adalarından birine sığınmak 
herhalde muvafık olacak. Bir müddet 
için hUnktirın bizi bubmıyacağı meç
hul bir adaya gizlenmek Jazımgelir. 

Padişah adımızı unutlukdan ve bizi 
ele geçirmek mümkün olamıyacnihna 
knnnat getirdikten sonra oradan kalkın 
~önlilmüz nerede isterse orada pek ala 
yasaya biliriz ... 
Şimdi işin en mü.şkül cıheti altınları 

hiç kimseye sezdirmeden bu çektiriye 
taşıyabilmekte ... 

Bunu yapmak içinde çektiri Samatya 
iskelesine yanaştı kdan SO!lra gemiciyi 
vann erkenden gelmek üzere bir tara
fa savanın ... 

Gece kendim torbaları birbir tasıyıo 
anbara yerleştiririm. Vakıa bir hayli 
zahmet çekill!'Cek amma, işin ucunda 
bes milyon duka altını buiunuyor ... 
Çekeceğim bir gecelik sıkıntı vız ge

lir bana. .• 
t~in diğer müşkUl tarafı da Penpcvi 

kandırmakta ..• Bizim kan bu işe öyle 
oek kolav kolay raı.ı olınıyacak amma 
biltiln nilfuzumu kullanarak onu da yo
la yatırmanın bir çaresini bulmalıyım ... 

İşte Samatyaya geliyoruz G 0 mivi is
kE'l"de bir tarafa sımsıkı baı;1atmalı ... 

Memo yerinden kalkarak laz1m1.?elen 
talimatı vermek için o sırada cektirinin 
vclkcnlcrini indirmekle :neş~l olan 
Burunsuz reisin yanına yaklaştı ve ona I 
dediki : 

- Nasıl reis? .. Bu cektiri bana fena 
dei!il gibi görünüyor Bu 11emi ile pek 
uzak yerlere gitmek mümkün müdii r?. 

- Böyle hafü bir çektiri ile deeil u-* zak yerlere gitmek, Akde!lizde k01·son-

Pe~nırıerln etUıetıerıne 
mutlaJıa tam, orta ve az 
yaiılı olflulıları 
yazdacalı 

Son zamanlarda et ve seh7.e fiatlerinin 
hemt'n sık sık yUkse1mesi alakadarların 
dikkat nazarını çekmektedir. Sebepsiz 
olarak fiat tereffU:.inil önlernek için icap 
eden bütün tedbirler alına~akttr Lüzum 
görlildüi!U U:ıkdirdc fiat mürakabe ko
misyonu bu gibi zaruri iiıtivaç maddeleri 
nin gelişi giizel fiatlerle satılmaması için 
mU,.o.ıir mUdahalede bulu!'l9caktır. 

Alakadarların haber veTdiğine göre. 
peynirlerin fiat etiketlerine tam, orta 
ve az ya~lı d:ye kalitl"l~rini Pöc:terir ka
yıtlnr konulmamaktadır. Halbuki finl 
mürakabe komi.c:yonu bu maddPnin sa
tış fiatlerini tesbit ederken fiatleri ka
lite farkına göre avn avn üc: sınıf Ü7(~
rinden tayin etmi~tir. Bu sebeple fiat 
etiketlrr;ne pevnlı-in kalitesini yazma
yan dtikkan sahi"l"ri hakkında kanun? 
muamele vaoılacaklır. 
AYAKKA~I FlATLERt 
Aynı zamanda ısmarlama ve ha1ır 

olRrnk S8tı!la t-ıkarılan ku~duraların da 
sıkı bir kontı-ı;\ altında bul11ndıırtılmpcı1 
muvPfık vöriill'•liqfür. Ayakkanların al
tına imal P.den firmanın adresiyln fintini 
yazmayanlar hııkkında da kanuni mua
mele yapılacaktır. 

---- ---
İnhisarlar idaresi şa
rap/ıh vzümü sekiz 

kurusa alı vor 
Cellad Kara Alinin babası çok mem- l k k b" ·· k.. · '-·ı· S · ı yapma ıe mum un olanı ır.. enın t h. 1 ·d · 1 k ·· ·· -

nundu. Satın aldığı çektirinin göverte- niyetin nedir? Yoksa kors'lnlık vapm11k 1 b n ısar ardı aresı şarakp ıd. uzuEm mlu
sinde oturmuş, bu ufak ~eminin mavi . . Akd 1 d - 1 k fk • d avaasına evam etme te ır. vve ce 
dalgalar üzerinde sUrntle kayıp akışını ıc'.n. ? en zc -Oı.,'Ttı acı ma 1 nn e mübayaa için az fiat verdiğinden miis-
taklp ediyordu. mısın· . . tl'lhsil üzüm satmaktan imtina ediyordu. 

Gözleriyle enginleri tetkik eden de- Demırcı Memo sırıtarak : Bu defa yaş üzümün kilosunu sekiz ku-
mirci Memonun kafası o dakikada bir - Şimdilik böyle niyetim yok amma ruştan almağa başlıyan idareye mal ar-
takım müzehhep, sUslU hayaller. kurun- ilerde belki de bu işi yapanz Ben aslen zedilmeie başlanmıştır. 
ttilarla dolmuş bulunuyordu $imdi he- l!!tankövlüyüm. Memlekete dönmek is- ____ _ 

men hemen sonsuz, hemen hemen sayıl- tiv;;ır:··buradan hareket edeceğiz. Sen İlk okularda kavt mua· 
ması kabil olamıyacak derx-ede mebzul şimdi çektirlyl Samatva iskele.~tne ya- nt•1~ıte b a518fttVOr 
altınlarla dolu torl>alar elinde bulunu- nastırdiktan sonr.a gider, srvahat iein Yeni ders yılma yan'ldan itibaren 
yordu. Bet milyon duka alhnı.. Buna b lan 1 
Firuz beyin verdiği iri zümrut ile Penbe- şahsına her ne lAzımsa bunlan tedarik aş ı maktadır. 8 EylQl Pazartesi gU-
nln :r.ad serveti de lllve edilecek olursa edPrsin.... nil şehrimizdeki ilk okullar açılacak, 
elinde bulunan paranın yekdnu biraz 'Safakla beraber buraya avdet etmeli. talebenin kavdına başlanat'aktır. DE'rs
C:laha kabarmlf, alb milyon dulı:a altını- Ci.inki yann sabah erkenden bereket lere 22 EylUlden itibaren devam edile-
na yaklaşmlf olacaktı. edı>ceğiz... cektlr. 

Bu bdar para ile pek bUytlk isler ya- Demirci Memo keseye davranarak Orta okullarla liselerde devlet olgun-
p dabllirdl. l thu eervetl yaka}'I ele Ter- Burunsuz reise beş altın toka etti. luk imtihanlan 18 Evlüle kadar devam 
meden t stanbuldan uzak, çok uzak bir Burunsuz reis çektiriyl Samatya is- edeceğinden bu okuiıarda da yeni ders 
yere bdar nakledebllmekte idL tşte ke!P.!ılne yanaştırdı. yılına 25 Eylülde başlanacaktır. 
Mannaranın dalgalarla köpüren mavi Sefineyi )?ilzelce bağladı. Sonra Me- --- --
sulan OstUnde şimdi bt Jc...ış hafiflli!lyle monun tenbihi vechile ertesi sabah er- (.!S!t....,~NF.I~ r-IDENL~R 
11ekerek llerliyen bu ufak çektiri tasav- kenden dönmek üzere oradan aynldı. Balıkesir mebusu BB Hacim Muhlt-
vur ettlli işi basanna~ muktedir bir Burunsuz ~ittik•en sonra yalntz ka- tin Canklı Balıkestrden, Samsun m,.D-
b blliyette gtirU.nOyordu. lan Demirci de orada daha fazla kalını- usu Ruşen Bartın fstanbuldsn, Gümilş-

Burunsuz reis gemiyi tek basına pek yarllk çektiriyi terketmişti. hane mebusu Edip Snrvet Tör Ankara-
gQzel idare ediyordu. Memo dU~Unce- Vakit eneyce ilerlemiş, artık ikindi dan, Van mc-busu Ha\tkı Ungan. eski 
•ine deYIUll ederek kendi kendi.ine de- 7'.amanı yaklaşmışb. Eve d<Snen çin~cne Varşova elçisi Cema HUsnU ve mUna
dl ki: M .. mo doğru kansı Penbenin odasına kalAt vekAleU zat isleri müdürü Atıf b-

- Cemi çok yollu.. Bu herif iee ha- çıkmıştı. tanbuldan, Bayındir kaymakamı Fuat 
kiki bir deniz kurdu gibi görUnOyor. İşte Penbe yere serili bir minderin Bayındırdan şehrlmize gelmişler, Mani
BC:Syle mahir bir gemicinin idaresi altın- Ustilnde otunıvor, kara kedi de yanın- sa mebusu HUsnU Yaman Manisaya git-
da bu çektiri ile buradan en uzak yer- ela bulunuyordu. miştir. 
tere kadar gitmek bile mümkün olabi- - B t T M E Ot -
aa cııcaaıaaaaaaaaaaııaaaıaacaaa.ııaaaaaaaaaaaaaaccaaaaacaaaacacaD1 

/nönü'nün Bursada
k i tetk •hleri 

- BASTARı\FI 1 lNCI SAntFF.DE -
c-Teşekkür ederim çocuklar, mem

leketin bu güzel eserleri size emanet 
edilmiştir. Gördiim, iyi çalışıyorsunuz. 
Müdür ve amirleriniz sizden memnuni
yet gösteriyorlar. Memleketin bu g{izel 
emanetine liyık olmağa çalı~nız. Size 
teşl'kkür ederim.» demişlerdir. 

lnönü kız enstitüsünü müteakip ziya
ret evledikleri sanat okulunda bilhassa 
modeller üzerinde durmuşlar ve talebe
nin kabilivet ve çalısma faaliyetleri hak
kında sunller tevcih buyurmm~lardır. 
Milli Şef her iki müessese hakkında 
memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 

ZiYAFET 
Bursa, 6 (A.A) - Milli Şef lnönü 

şerefine dün akşam cümhuriyet halk 
partisi tarafından belediyede bir Zi)·afet 
verilmiştir. 

-----
Parisde suıııa.~te ugra· 
]'"~ J!~"!f)n!ct ölü 

Paris, 6 (A.A) - Dün akcıam bir sUl
kaste maruz kalmış olnn <>'3ki komünist 
partisi mebuslarından Marsel Kisnve 
bugün hastahanede ölmüşt~r. 
,,....o-.r--.-:';l"'J"'J.-'-"J:ı""~-''"'"'"'~~ 

· MeQnt hi r nişan 
Ayvalık ihmcııtç!larından B Ali 

Özoralın kızı Bn. Gürgün Özoral 
ile Forbes kuır.panvasmın Alaşehir 
müdürü B. KAmil Ocako~!unun oğ
lu B. Orhan Ocakolilu ile nişanlan
ma merasimi diln ölileden sonra f!a

zetemiz başmuharriri B. Hakkı 
Ocakoğ1unun evinde iki taraf aile 
efradı arasında icra kılınmıştır. S 
Genç nişanlıları teb,.ik eder. mesut Si 
bir yuva kurmalarını candan dile
riz. 

A lman heveti dün 
lstonbula 11eldi 

- R~~Tı\Rı\FI 1 tNct !';AHfFF.nE • 
Milzakerelere pazartpc;i gilnil başlanma
sı kuvvetle muhtemeldir. 

DR. KLOD!YOS 
SOFYADA tKEN 

Sofya, 6 (A.A) - Dr. Klodiyüs refa
katinde mUhlm mikdardn Alman milte
hassısı ve teknisyeni bufonduğu halde 
bucrün (dün) Sofyaya gelmiştir. Burnda 
hUkUmet azasiyle ve Bul~ar ekono~isi
nin yUksck şahsiyetleriyle mülAki ola
caktır. 

BULGAR - ALMAN TtCARETt 
İyi bir menbndnn öğrenildiğine ~öre, 

ba!=:ında harici ticaret müdürü Dr. Lan
l!Uver buundujhı bir ticaret heyeti 15 
Evlülde doğru Sofyaya ~elecektir. Bu 
münasebetle Alman - Bul~ar ticaret an
lacıması hUkümlerini tadil eden yeni bir 
an1ncıma imza edilecektir. 

Yeni anlacıma hükümlerine göre Bul
garistan Almanyaya bakır mi\denivle 
üzilm ihraç edecek ve mukabilinde göz
tnşı ve mamô.1 eşya ithal edecektir. Ge
lecek haftalar içinde Bulgaristandan Al
manyava günde 150 vagon üzüm sevk 
edilecektir. 

-----
Jtnlwanlar .51 tav1 are 
tahrip e,.,ıeml~lede 6 
tovwa,.P- lın~b<?tmlşler 

----
l'ual'I zivaret edenler 
Evvelki gün fuan 13,965 ki~i gezmit

tir. Havaların biraz geceleri serin olma
sına rağmen fuara gösterilen alaka, ge
çen senedekinin fevkindedir. Fuarı ge
zenlerin mecmuu 41 3148 kişiyi geçmit
tir. 

----
Mürebbiye mıp..ktebine 
talebe kavdı basladı 

Coeuk esirgeme kurumunun Ankara
da Keçiörende vücude Retirmiı olduğu 
cCocuk bakıcı - Mürebbive> okuluna 
eylül s.,nuna kadar yeni talebe alınaca
ğı haber alınmışhr. 

ilk mektebi bitirmiş ve 16 yaşını bi
tirmemiş olanlar okula kabul edilecek
lerdir. 

-------
ZAHITADA 

KacJ1n ~zünden 
;var alama 
Peştemalcılarda Hüsevin oğtu Şevki 

bir kadın meslesinden dolayı Ali oğlu 
Mehmedi, lkir.eşmelikte Orhaniye ma
hallesinde Bekir oğlu Ahmet te yine bir 
kadın meslesinden dolayı lsmail oj!lu 
Ahmedi müteaddit yerlerinden yarııla
dığı iddiaııiyle yakalanmışlardır. 

• -Va~ttıa cocp~ ezdi 
Mehmet o~lu arabacı Murat. arabnsı

nı Çayırlı bahçeden geçirirken 4 yaşla
nnda Murada çaptnmıştır. Arabacı hak
kında takibata başlanmıştır. 

~~=cıı:=aCOOOOCC'. 

NİŞAN 
Anadolu gazete!i opeTatörlerinden 

Mustafa Bayerle Cafer Hulki Fenercigil 
kızı Fethiye Fcnercigilin nişan törenleri 
Tilkilik Halk Partisi salonunda akTaba 
ve tanıdıkları tarafından samimi bir su
rette icra edilmiştir. Tarafeyne saadetler 
dileriz. 

,..ııııaıaıaaaı=ı=ocıaacaaaaııxxıc 

Roma, 6 (A.A) - Stefani ajansı bil
diriyor: l l eyliildenberi ltalyan tayya
releri ve hııYa dafi bataryaları Akdeniz 
ve oimalt Afrikada elli ür. dfü~man tay
yaresi tahrip etmişlerdir. Takriben buna 
yrkın bir miktarda düşman tayyaresi de 
ciddi hasara uğratılmıştır. Ayni devre 
zarfında İtalyan hava kuvvetl ... 1 6 tay
yare kaybetmiştir. 

Bu sene üzümün kilosu 40 kuraştan, )·ardım talebi, bir alarm mahiyetİP' 

rinki 20 kuruştan aşağı düsmi yecek mı.,b~ .. Rusyan!n ~yalda d~. 
~ tere ıçm hayatı hır ehcmmıyetı ~ 

duğundan siiplıc edilemez. Su bal .. 
Evvelce yazdığımız gibi üzüm piya- ı 40 kuruştan ve incirin de 20 kuruştan 1 neşriyatın İnıtiliz umumi efkarınclı 

sası yann, incir piyasası da çarşamba aşağı düşmiyeceği muhakkak görülmek- rin akisler ııyandmnnması imkA 
günü bonıada merasimle açılacakhr. Bu tedir. Amerika YC İngiltere, Rusyayı ·• 
açılma günleri dün ticaret vekaletinden DiğCt' taraftan Ankaradan alınan ma- tacel yardımlarda bulunabilirler -
şehrimiz ticaret odasına resmen bildi- Amerikan yaradırnının Viladi\' 
rilmitıtir. lumata göre de Ticaret vekaletince de 

1 
.
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R k uh lif 
O ·· · • k 1 d üzümu .. n 40 ve incirin 20 kurustan a,.agvı yo u 1 e nsynya a mnsına m 8 ..ıı zum ve ıncır mınta a arın an yapı- • .,. Japonlann bu nıevzu etrafında giiı .. 

lan satışlara ve ihracatçılara hakim olan düomemesi için esasla tedbirler alınmıı- konardıkları nıalUındur. Mesele 
kanaate göre 9 nuıiıaralı üzümün fiatı tır. _ __ _ hallcdilınemi tir. fngiltercyc ya 
~~°>'-.........._~~'>' - - ~ - ~ - - - - yardım şeklinde kon\'alar Vilad._

1 ~ehrın kön.ür ihtıyacı tetkık ediliyor yolunu tutarlarsa Japooyarun pP' 

---------- ta\'lr takınacağı betli değildir. Ja 
şantajla bu yolu tıkayauuyacaklardl' 
ladıkJnrı gün harekete gcçeceklet 
Yani So\'}'ctler birliğine yardım 
nihayet Uuk $nrkta korkulan f 
kopınasına sebep olacak nu? 

K.ömür stokunun tezyi· 
dine karar verildi 

Fetiye, Köyceğiz, Ka$tan ve Balıkesir kömür 
mıntakasından $ehrimlze mahrukat getlrllecek 

Japon politikası o kadar opo 
ki hu hususta şimdiden kat'i bit 
yiiriitmeğe kalkışmak beyhudedir. 

Rusyaya yardını için. daha 
telakki edilen yol İran Transit 

İnl!ilizl~r Ruslarla birlikte bu yol' 
mış bulunuyorlar. Bazı haberlere 

Alakadarlar şehirde mahrukat ihtiya- C!a odun kömürU yakmak isteyenlere, İrrm üzerinden Rmıyaya İn~ilb 
cı üzerinde hass~iy~tle durmaktadır-1 onnanlardan uzak mınlakalarda olmak km"\·etlerinin se\'ki b~lamıştır. 1 
lar. Bilhassa vali muavini B. Ekrem 1 şarliyle, mUsaade edilmesini bildirmiş- da miilıim bir yekiina balii oıacal' 
Yalçınkayanın bizzat meşgul olduğu kö- tir. Millhakatla kömür yakmak isteyen- min edilen bu ku\"Vcllerin Snrk 
mür meselesi esaslı bir şekilde halledi- le.re odun kesme ruhsatiyesl de verile- sinde faliyete geçmeleri bekle 
lecektir. cektir. Teşrinievvel ayında kömUr yak- dir. MutasaV\·er yarclımm diter 

tlgtli daire tar&fından zaptedilen ra- mak isteyenler, şl-ndiden alakadar leri iizerinde Jnıpliz - Rus genel 
kamlara nazaran Jreçen A{!ustos ayında makamlara müracaat ederek milsaade mayları arasmda miizakcreler 
sehrimize 827 750 kilo kömür ve alabileceklerdir. maktadır. Şurası ınuhakkakbr ~ 
231,810 kilo da odun getirilmiştir. Bu Balıkesirin Savaş tepe ve Dursun bey manlar Dinyeper nehrini cecer • 
mikdar şehrimizin bir aylık ihtiyacın?an mıntakasından Ja kömUr ithali için icap ha\'ZaSıru istilaya \"e Kafkaslan 
ço.~ fa~adır. Aynı zamanda. Fethı~e, eden tedbirler al.nacaktır. Bu suretle, de mu\•nfak olurlarsn İnl!ilizlcr .ı 
Koycegız ve Kaş mıntakalarında da kul- . . . yanın miidafnnsmda mühim bir P' 
liyetli mikdarda kömür yakıldığı haber fıat mtirakabe komıı:ro~u. tnrafından ruhte edeceklerdir. Zira hu takdirdi 
verilmektedir. Kömürün bmire kolay- aztımi olarak odun komUrüno konulan ta snrkm v9 hatta l\lısınn mU 
Iıkla ve bilhassa deniz va31tasiyle nak- 7,5 kuruş perakende satış fiatinin arttı- Kııfkasyada yapılncaktır. Bütün il' 
ledilme.slni temin için de icap eden ted- rılmnsına müsaadl: cdilmeyccekUr. Hat- bcplcr yüzi.inden ln~iliz gazeteleri. 
birler a1ınmaktadır. Bu cümleden olarak tA alakadarların tahmin ettiğine göre, ların kısa kadar mukavcmctleriol 
kömilr nakletmek isteyen deniz vesaiti- dışarıdan getirilecek külliyetli mikdarda tacnk y~rdımlaruı büyük bir siiratl' 
ne benzin, mazot ve makine yağı verile- kömürle mülhakatta yakılacak kömUr- pılmasında i"'rar etmektedir. Ziri 
ceklir. lerin fazlalığı sebeoiyle fiatlerin blr yetle.r kışa kadar mukavemet 

Bundan başka vil!yet makamı, İzmir rnikdar dU§mesine intizar etmek doğru !erse, bunclan sonra, Rus ordoı.ı' 
orman mUdUrlüğUne. Teşnnievvel ayın- olur. _ nldcn dhazlanmak ve kuvvet 
~~ - - - - - - - - - - l<1a Ufi derecede vakte sahip 

Husrsi Muhasebe kadrosu tır. 

Tahakkuk memurları 
hep bir arada çalışacak 

Teblll ınemarlarmdan hizmeti görülenlere 
yeniden q verilmesi için tetkikat yapdayor 
1941 vilayet bütçesi t.asdiktan geldi- damlan muvafak görülmüttür. 

ği için huauai muhasebe müdürlüğü lı:ad- Vazifelerinde ehliyeti göriilemeyen 
rosunda yapılacak değişi.lı:lilı:ler hakkın- bazı tebliğ memurlarının işten çıkartl
da tetkikat icra edilmektedir. malanna zaruret hasıl olacağından bah-

Hu.sust muhasebe müdürü B. Adil Sa- sedilmektedir. 
yann reisliğinde şef ve amirlerden mü- Evvelce şubeler mevcut olduğundan 
teşekkil komisyon toplanarak, yeni kad- şehrin bazı semtlerinde dağınık bir hal
ro ve teşkilatın ne şekilde tanzim edile- d.e v~zife gö:Cn tahakkuk memurlarının 
ceğini tesbite çalışmaktadır şımdı hep hır ar:ıda çalıştınlmalannda, 

Habe ld ... ·· ·k. k d d işlerin süratle intacı ve halka kolaylık 
r a ıgımıza gore, es ı a ro a :f •• uı k 

m t t bliv 1 kl ı·... d·1 . olması bakımından, ayda gor me te-evcu e g memur u arı agve ı mış . l · · l b. · 
Oldugu... nd b 1 . t• dır. Bu ı:ıuret e ışı o an ır memurun işi an u memur arın vazıye ı . ... . d 

1 
• • fazla dıger bır arkada~ına yar ım 

Uzerlnde c1t1rıı · .nuş, vazıfelcrınde mu- etmesi temin edilmiş olmaktadır. 
vaffakıyet göstermiş olan memurların, Tahakkuk memurlarının hep bir ara
veni kadroda ihdas edilen tahsildarlık- da çalışacağı muhasebe müdürlüğü ta
larda veya tahakkuk işlerinde muamele hakkuk servisine elverişli mUsait bir 
tashih ve tnnzimi vazifelerinde istih- bina aranmaktadır. 

___ , ___ _ 
in önü 

Kampında hava te 
hürleri yapılaca• 

9 Eyltll gilnü Tür!.t Hava K 
nun dNöNO:t kampında bUy{l1' 
tezahürleri yapılacak ve Türkkuf' 
kilatına mensup genç pilotlar, katıı'. 
lışmalarının sonu mUnasebetiyle i..dl 
mahiyetini haiz uçuşlarda bul 
lardJr. 

Bu tezahUrlerde gazetemiı.i 
edecek olan muht.rrir arkadaşı~ 
nan Bilget yarın tnönüne hareket 
cektir. Yapılacak hava tezahürleri 
berlcrini günU gUnUne gazetemizd' 
lacaksınız. 

-----
Rükmnet lronağındl 
tamiri bitti 
Valimiz B. Fuad Tuksalın hirn 

bükümet konağında başlanılan 
ve tadil faali,yeti bitmiştir. .... ... , -~~y:~--.,...:..."'>"..~ 

BORNOV ADA Civi ve Lastik ia$e --- ~• 
ıo P.iinlük bir zirai Müdürli!iil taralmdan E~~vc;t kaclroSUllV 
kurs acılıor tevzi ecıtlecek dPt..~s~kl~e~ . ..... .. d 
Bornova mücadele istasyonunda mın- Şimdiye kadar mıntab. ticaret mü- İzmır Er:mıye.t mudilrlugu ka ı 

takamızdaki ziraat memurlarının teknik dürlüğü tarafından muvakkaten yapıl- da. b~zı .. ~~~işiklıkler olmuştu.r. ~ 
ve ~meli bilgilerini takviye etmek mak-1 makta olan çivj ve lastik tevzi işi bade- ?'üdlirlugu teft~ .~~ş komsen B. · 
aadıyle on gün sürecek bir kura açıla- ma lzmir iaşe müdürlüğü tarafından ya- ıda~ kısı~ .. r.~ıslıgıne, Ankara Y 
cakhr. pılacaktır. Mıntaka ticaret müdürlüğü oolıs Enstitusu kı:rsundan mezull 

Bugün açılacak olan kurslarda ziraat şimdiye kadar verilen istidalarla tevzi komiser B. Haşim de Kara'ltina 111 
memurlarına zirai hastalıklarla haşarat edilen çivi ve lastiklerin listesini iaşe baş komserliğine tayin edilmiştir. 
mücadelesi hakkında ameli olarak tem- miidürlüğüne devretmiştir. 
rinler yaptırılacaktır. 

-----
Yeni ceza evleri taınmat
n,.mesi mer8vete q~rlyor 

Yeni ceza evi talimatnamesi bu ayın 
16 sından itibaren tatbike başlanacak
tır. Adliye vekaleti talimatnameyi ala
kadarlara tabliğ ettiğinden yeni husus
lara intibak edebilmek maksadiyle şeh
rimiz ceza evinde hazırlıklara başlan
mıstır. 

Evvelce kaydettiğimiz yeni talimat
nameye göre badema her mahkeme bu-, 
lunan yerde bir ceza ve tevkif evi ve 
adliye vekaletince tesbit edilecek yer
lerde de birer mıntaka ceza evi ve birer 
çocuk islAıh evi bulunacaktır. 

Bu miiesııeselnden tevkif evlerinde, 
salahiyetli mercilerden verilen tevkif 
kararlan, mahkemeler nezdinde bulu
nan ceza evlerinde de hafif hapis ve 
infazına baslandığı tarihte mütebaki ce
za müddeti üç seneyi geçmiyen hapis 
veya ağır hapse mütedair mahkumiyete 
dair mabkömiyet hükümleri infaz olu
nacakbr. 

YERLt ASKERLtK $UBFS1NDEN: 
tş sahipleri her gUn öğleden sonra şu

beye müracaatla işlerini yııpbnrlar. 
Elbise yalnız Cumartesi günleri tes

lim alınır. 

Yusuf Riza 
Okulu 

' 

Ana. ve ilk kısunlanna yeni talebe 
kaydına 8 eylill, derslere 22 eylUl . 
tarihinde başlıyacaktır. Uzak semt- ' 
ler !çin otobUslerl vardır.. 1 
Başturak - Kestelli caddesi.. 
No. 78 TELEFON : !914 

M:ıaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaoaooc 

Ki.SACA 
•••••••• 

Bravo ile oardotl 
ECZACI KEMAL K. f4 

Yabancı dillerden ağzımızda Jo 
en harcıalem kelimelerin başınd• 
don ile bravo gelir. Aferin ile af ~ 
nizl ifade eden bu iki kelime b11JI 
dilinde birbirine karışmış bir hııl~; 
leniyor. Dün bir müşterinin beni 
lonyalardan birini açıp kokl• 
sonra cpardon vallahi ve hem bit' 
don ... > demek şeklinde takdirine 
dıihmı aövlersem inanınız. 

Çocukluğumda bir uşağımız 
Hüseyin ağa. Hastalanmıştım. ": 
Hüscvin a~a ve ben bir arabay• 
rak Beyoğlunda bir hekime ~ltffllı' 
Hekim beni muayene etmi~ il~~ 
ma vermiıtl. cPt'IVO, cocuga ı 
mış,ınıu demiııti. Muayeneh~tı' 
<:•ktıktan ııonra Hüseyin a~anın b 
cbevefendb doktor çocuiu I,'. 
pardon dedi• demesi bala hetırtrı' 

Lif değil mi. dumanı doğrU ,I' 
dedikten sonra buna lif ta yok• 
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lJünkü futbol ve tenis müsabakaları lranla müzakereler 1ZMIR BELEDtYF.SlNDEN: 

A. nkara - Uçler muhte
litleri berabere kaldılar 

iKi TARAF BiRER SAYI Y4PABILDI • TENiS MÜSABA· 
KALARININ TEKNiK NETıCELERI 

hemen bitmek üzere 1 - Mimar Kemalettin caddesinde 
914 sokak 953 ada 29 parsel 82 sayılı 

• dA$TARAFI 1 lNCt SAHİFEDE • 86,50 metre murabbaı yerde ve 904 ncü 
MÜZAKERELER B1TMEK 'OZERE sokak 341 ada 12 parsel 12 kapı 2 taj 
Bern, 6 (A.A) - Basler Nahrihtcn sayılı dUkkilnların, çıkacak enkazı mü

gazetesinin Londra muhabirinin bildir- tenhhidc ait olmak üzere yıktınlması 
diğinc göre İngiliz - Sovyet - İran mil- \•e molozlarının kaldınlması ve tesvi
zakerelerinin 24 sııate kadar intaç edil- yesiylc duvar çekilmesi fen işleri mü
ıniş olmasına intizar edilmektedir tran dürlüğUndeki keşif ve şartnamesi veç
hükiimran1ığının bir delili olarak· Tah- hiJe açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
ı-andaki Alınan, İtalyan ve Mihvere ya- bedeli 176 lira 75 kuruş muvakkat te
kın diplomatik miimessillerin bırı:.kıla- minatı 13 lira 26 kuruştur. Taliplerin 
cağı hakkındaki haberler iyi ma1Qmat teminatı öğleden evvel İş bankasına ya
alan ınahfilletce asılsız addedilmekte hrnrak makbuzlariyle ihale tarihi olan 

- ve 1rnn sefirinin sureti mahsusada 17/9/941 Çnrşamba günü saat 16 da 
Fuar kupası futbol maçlarına diin ,"Ilet.. trandaki Mihver propaganda merkezle- ennümen,.. rnUracsat1ar1. ~cak stadyomun1a başlanıldı .. ~Ik 1 * rinin ortadan kaldırılması için yaptığı 2 - Altıok mahallesi 411 nci sokak-

1 arsılaşmayı yapan Ankara muhtelıtiy- ı DÜNKÜ TENtS MAÇLARI . hususatta israr olunmaktadır ta 75 metre boyda kanalizasyon yapb-
e ~çler muhteliti (Adana-Mersin-Kay- Dün KüJtUrpark tenis k~rt!cr.ınd: I tR"N BASVF.K1Lt · nlması, fen işleri mildürlüifündeki ke-

8e11) l - l berabere italdılar. Milslbaka Fuar tenis '?Usabııkalarının do~ı ~mali 1ST1FA ETMEDi şif ve şartnamesi veçhile ac:ık cksi1tme-
f111.tııniyet itibariyle üçler muhteliti yapıldı. C?üzıde ~lr knl~balık seyır::ı hu- Tahran, 6 (A A) - •rrnns Osean ye konulmuştur. Ke~if b"deli 495 lira 1eh_ınde cereyan etti 'Oçlcrinforvet- zurundn ıcra edılen .müsa~a~alar baştan Ajanc:ı İngiliz _ Rus tekliflerinin kabulü 65 kuruş muvnkkat teminatı 37 lira 20 
hel'i ellerine geçen fırsatlann yarısını aşağı heyecanla takıp edıldı. K~dın se- mümkün olmadıfündan bawekil Furugi kurustur. Taliplerin teminatı öğleden 

Ussu istimal ede::>ils~diler maçın neti- yircilerin e~scriycti teşkil .2tmesı hılhS.: Hanın istifa ctUğkıi 4 Eylülde bildirmiş- evvel ts b:ınhsına yntıra:-ak makbuzla-~ 1 - 3 lehlerine çevirebilirlerdi. sa. nazarı dıkk.~~i celp ı>d~~ordu Mevsı- tir. riyle ihale.> tarihi olan 17/ 9/941 Carşam-
DUnku kadrosuna göre, bu sene Fu- ının en şık OnJınal kostıını modaları Pars Ajansı esassız olan bu haberi t<>k- ha günü s~at 1R dıı enrUmPnP müra<'aat-f kupası maçlarına iştirak ettirilen An- nauırları okşuyordu. . .. iube mezundur. Furugi Han İngiliz_ Ruıı lan. 3. 7, 11. 15 '.lG05 (1925) 

ara rnuhteliti, geçen seneierdekine na- Suat - Fehmi nıaçı günu~ en _h;ye~an- tekliflerine trnnın c~vabını verdikten 
~ran zayıftır. Bilhassa hücum hath bir lı müsabakası oldu. :cı~umıyet ~tı}larıyle sonra kalp hastalığından yatma<Ya ~cc- MF.NEM'F:N SULH HUKUK HA-
q~ akın istisna edilirse, ovun üzerinde Ankaranın genç ~n.ısçısi. ı:'ehmını~ atak bur olmustur. "' KtllıtLfôtNDEN: 941/118 
~Uessir olamamıştır. üçler muhtelitt d; ~yunu Suadın dai~a yennı bula~ ısabet- Başvekili tedavi eden doktorlar ara- Menemen Gaybı mahallesindPn S~vk1>t 
1!'!11

• ~iyette tempu ~ttunnuştu Sav lı ~rnyolayını nlt ust eder~~ J!a.lıp ı.;el~ sanda Tahrandaki Fransız tıb fakültesi çocuklan Ekrem Ak gün namlanna bil
-.catın ıyi oynadıfü nısbette sol taraf ceğı tahmın olunurken tecr:ıbelı tenısçı- mildilrü Profesör Roberlan da vardır. velnve ve kendi namına bUasale kansı 
IXIUvaffak olamamıştır. mJz Suat çok sıkı drayo1arıyle ;~nç ra- _ SehPre 

M°AÇIN TAFS!LATI ikblne nefes aldırmadan maçı ıkı sette Almanlara !!Öre Hnzine tnrafmdan aleyhinize açılan 
ti lttaça, hAkem Mustafa Şen\:alın işare- kaz~ndı.. .. . on lira alacak dnvasının 12/9/941 cuma 

Yle başlandı. 'Oçlerln bir iki hamlesin- . Cım Jıro.nun G:.ıdfrcy Jı~oya ~enıl~e- • R..\~T/\R~FI 1 tNf'f SAH1FEIH~. ı:Unli saat 9.30 dak! duruşmasında hazır 
den sonra Ankaralılnr üstünlll~ te-::is sı de tah~~n1erI 8~~ ilst ettı thtıy?r 1 ro arasında 42 si havn muhar ... belerinde ve bulunmadığınız takdirde gıyabınızda ya. rıere~ yirmi beşinci dakikada Ok go1U arlık ycnnı genç Jıroya teı:-k etmış olu- 23 çü yerde olmak üzere 65 düşman tay- nılacai'.'l tebliğ makamına kaim olmak 
~hlerıne kaydettiler. Hf'men muknbc>le yor. . f" td S 1 k 1 k yarPsi tahrip edilmiştir. üzere ilan olunur. 3667 (1962) 

e tnek isteyen üçler sağdan $!Uzel ini$- Bu.ı?iln ına e 'Jat e arşı a<::aca Diişmanın bir sabit bal )nu yakılmış-
ler Yaptılarsa da ~kara mUdafilerlnin olan İzmirin değerli teniscisinin maçını tır. Dnguenies şimalinde bir dilşman ti
,.eıinde ınUdahaleleriyle netit'e alamadı- ka~ac:ağı ~hm in edilse. bil~ bunun pevk carel gemisi batırılmıştır. 
lar. Dev.renin sonlanna dcXh-u Anka,.antn çetin bır musabalta netıcesınde olacagı ----

İZMİR SİCİL TİCARET MEMURLU
GUNDAN: 

flerı oynamasından istifade eden 'Ocler m11~akkaktır. .. . . 
'?ldan yapılan gtb:el bir akınla beraber- Çıft erkı>kler musabakao;ındn ıkı lı-
li.lı: l?Oliinü kaydettilerse d .. hftkem bu- mir ekibi finale kalmıs buhınııvor. 
tı.u ofsayd addetti ve devre-1 -O Ankara Lohner - Reciyo ekibinfn iki ovıın-
tlluhtelitı }Plılnn bitti. cusu d" bir çok mndnnnda gördü'hi-

lkincl devrede rUzd.rla beraber oy- müz JZibi heyec~~lanıp asabiyete k~ptl
~n genç Oçler muhtelitf oyunun hl- madan ovnayabılırlP~e <'Ok kuvveth ra
t:layetınden sonuna kadar Ankara hle- kipleri Cim Hro - Godf,.rv Jirova karşı 
&İni sıkı bir çember ;çıne aldılar .. 31l n- kr-.. .. n~nk ihtimalleri daima mevut~~· 
cı dakikava kadar bir cok !'Ol fırc:atları But?ünkU maçlara tek bavanlar mu-
be~riksi ~llk b b" I · k 1rt kt ırı>bakası ile saat 2. 30 da başlanacak. 
Sonra n"h t ~~';.ı~k açın k ~n Müımbalcaların fevkalade chemmivetine 
tllu'7aff ık aylde 1 B 1rYL<;ını a~ 8 

binaen maçlar sinempvp alına<'P~ır. 
lt a o u ar. u go en sonra n- NtHAT AKSOY 
la~a tekrar sayı pesinde koşmai!a bas- + ~ 
\a_~ ise de 'Oçler mildafa1tsı bun~ .im- Mfl'ZAllAK~f .A.RIN TEKNtK 
8 • bırakmadı. Maç, 'Ocler muhtE"lıtmln Nl='.TICRJ FRt 
deYırciJert ~Ah~h> nidalarivle verlı>rin- Tek erkı-kl,.r dömi fi"al: 
s·et; kaldıran $!Uzel fırsattan kacırma- ~uPd (fstanbul) - Fehmi (Ankara): 
ısr e ve ı _ 1 beraberllkle nı>ticelenrli. 6/l 614 

l Dan sahada tik defo ıtördü~iimil? trr. Codf .. rv firo ff,.nıir) - Cim Jiro (iz. 
0er tnuhte1itinin, Ankı:.ınının fncriihrli mir) : 612 · 416 6/6 
~~nculan karsısındP. aldı<Yı neti"e kPv- <'ift erkckl,..r: 
btr· ei?er btr muvaffnkıycttir. İclerindP Lohn"r • Reciyo <fzrrıir) - Muhiddin 
ltıuhcl sınıf ovun~ular da bulunan 0C"l~r _ AUed'fin O•ta .. bul) 7 /5 6/~ 

"'-~llU ilerisi ıçin Umit vermekteaır Cim Jiro - Godferv Jirn <lzmır - Bed-
ta;.1t1t1tn1ar dUn şu kadrolarla oynadı- ri - Benvamen (lstanbul) 6/ 1 6/0 

..\.rvr.c T,.k kadınlar: 
ket b AltA MUHTELm: Hilmi. Sev- g,.ı, .... {lstanbul) - Güner (İstanbul) 
~· .ı:usuf, C:eJAl, ~alit. Ahdi, Kenan. 6/1 612 

trıet. tbnıhım. Alı, Kemal. Muht .. lit: 
l'a ll'ÇLını MUHTELM1: Selfilıattln. 1b- Bn. f'ilips - Sefık (Atık:ı.ra) - Bn ~·-
:S hını, Niyazi, Ahit. Rifat. Mu%3ffer. h8 r - Benyamen (lstanbul) 6/2 3/6 
~t!. FUnızan, Hamdi, Mahmut. Meb- 6/2 
-~=~aaccccccaa~~caaaa=aa:ccc:.Y.:o-:·~~--,.~~~o~~~>~-~,.,.~'°°'W!!lı!~~~-~ .... ~~~~~~~i:)!~~~~~,,,._,.JY.!'.e~ 

Harba dair son Alman Amerıkan torpifosuna 
ve & acar haberleri 

• ltASTAJ?AFI 1 fNCt ~AnfFF.OF 
~ı.ndan kAmilen imha edilmişti?'. 1000 

"Yet askeri esir alınmıştır 46 top, 6 :k. çok mlkdarda mitralyöz mezlc\tr 
lh~nln bUtUn ağırlıklan iğtinam edil
~dr. 

0 Bertin, 6 (A.A) - Şark cephesinin 
'tl.:ta bölgesinde bir Almnn zırhlı tUme
~tle karşıl~an ve ağır tanklarla mll
---nez olan bir Bolşevik tümeni imha 
~~r. Almanlar 18 ni ağır, 27 tank 
~ıp etmişlerdir. 
~.ll\CARLARIN VERDtôt 
.("JABERLER 

~ lludapeşte. 6 (A.A) - Müttefik kuv
e~tl~ harekAta muvaffakıyetle devam 
tlt~ışler ve düşmana kanlı zayiat verdlr-
8 "'lerdtr. Macar kıtalan mühim bir 
d~\>kUieeyş noktasını zaptettikten sonra 
l' Ştnanın bu noktayı geri almak içtn 
b~?tı-ı teşebbilsU pUskilrtmU~lerdir. 
il u-,nıanın yer yer yaptığı mukabil ta
d l'ruıJar da şiddetli to~u atesimizle tar-
l'dilnıiştir. ~ 

tıtJ eni esirler alınmıştır. Bir muharebe 
o}a frezesi sivil elbise ~iyen ve teslim 
g cakrnış gibi hareket eden bir düşman 
tubunun taarruzuna uğramış ve bu 

f:ubu tamamiylc imha etmiştir Macar 
b Y}'are ve dafi topçusu iki Sovyet bom
~:;YYaresini dü~ürmüştür. Macar tny
tlı leı; düşman kıtaat teceınmülerini 
~akıyctle bombalnmışlardır. 

A leni te~ekkiir 
ttı!~ Scned~nberi milptelfi olduğum ro
o} h:ı:rna hastalığından a~·ağımda arız n:'1 ~aralardan dolayı Eşrefpn.~a hasta
~ ncsınde tedavim hususunda Dr B. 
'\>:~t '7e Bahanın gösterd:kleri hn7.alrnt 
tis ihtiınnmlarına ve pansumancı B. td
h k Ve koğuş hem•dresi Le-nan ve ha~a 
ha ıcı liuriye \'C Emine ve kan alıcı Ne-
ahat bnvanlara alen"n teşekkür ederim. 

yapılan taarruz 
• ffA~TARAFf 1 t'Jf't lö;f\Rfn.:ı>E • 

da izahftt vererek demiştir ki: 
- Hücum gündüz ve Amerikanın At

lantik sahiJleri açıklarında yapılmıştır. 
Grir, denizalh dalmadan evvel bir tor
pil atacak lcndar vakit bulmuştur. Tor
pito muhribinin ismi açıkca okunabildi
diği gibi muhripte aynca Amerika do
nanmasına mahsus işaretler ve Ameri
kan bnvrağı bulunmakta idi. 

ALMAN T AHTELBAHIRt 
DA TIRILDI MI ? 
Vaşington, 6 (A.A) - Amerika~ 

torpito muhribi Cririn ıubayı ve bt1hrı
yelileri kendilerine hücum eden deni
zaltınnı hasara uğrııdığmı veva battığı
m zan ettiklerini söylemitlerdir. 

Amerikan torpito ve muhribi, deniz
altısına isabet ettinnek gayretiyle bir 
çok 111 bombalan atmt'lbr. 

3 MtLYAR SS'l MtLYON 
DOLAR DAHA 
Vaşington, 6 (A.A) - Dün ayan 

meclisi milli müdafaa masraflannı kar
şılnmak için 3 milvar 583 milyon dolar· 
]ık bir kanun lilyihn.srnı kabul etmiş ve 
ayanın yaptığı tadilatı müzakere için ka
nunu konrreye göndermiştir. 

KOST ARfKA DA AMERtKANIN 
MOST~K MODAFAASINA 
HAZIR • 
Boynos Ayr~. 6 (A.A) - Montevi-

deodan haber aldığına göre Kostarika 
cümhuriyeti Amerika kıtasının 
Teken müdafaası tezini kabul 
bildirmiştir. 

Hirind sınıf miitehnssıs Doktor 
em:P A.li Kam('11o~la 
Cilt ve Temısiil hastalıklnrı ve 
ELEJ{TRfı{ TlmA vtumt 

Birinci Hevlcr Sokni!ı No. 55 .. lzmi-: 
Elhamrn Sineması ar~nsnda sabah· 
tan akşnma kadar hastalarını kabul 

'eder-

ingılizıere göre 
• llA ~'l'.'"'" "'m 1 f1"('f S HlFF.OF. • 

Zf'manda n,.•ırerı;n ahn .. mrvııcağnu. Le
ningTndm Akibetini tayin için yapılan 
m~delelerin yalnız bu ıehrin &ıcibetini 
değiJ ayni zamandt Alman - Rus harbı

(Resat Mornlı) Ticaret unvanile İzınir
de e~ki Sipahi pazannda 50 numaralı 
dükkf\noa tootan manifatura ticaretile 
istil!al eden Resat Moralının isbu ticaret 
unvanı t!caret kununu hükümlerine gö
re sicilin 4008 numarasına kavt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 3683 (1960) 

nın kış mevsimindeki umumi Vf'chesini tZMtR Str.tL TİCARET MEMUR-
de t"yin edeceğini göstermektedir. LTT~UNDAN: 

Almanlar Lenin~raddan 15 kilomet- Tescil edilmiş olan SinttPr Dikiş Maki-
re mesafede olduklannı bildiriyorlar. neleri Kumpanyası İzmir Subesi namına 
Bu iddia ihtivatla karŞllanmalıdır. Zira mu<>mele yanmak llzcre Fevzi Altıntu!f a 
daha evvel yine Almanlaı Leningradın veri1Pn tem<:il veknletnamPsi ti,.nret b
dış mahallelerine girdiklerini söylemiş- nuu htikilmlerine l'ÖrP ı:l,.illn ~079 numa
lerdi. Alman bao kumandanlığmın Rus rac:ına lr=ıvt ve tc>scil edildiği ilan olunur 
orduları arasında intizam kalmadığından 1 _ Vekôletı:ame 
bah~etti(.i d,. unutulmamıştır. 

2 
_ BPvanname 

Eğer hakikaten bu iddialar doğru ise 1zmir Sicil til'aret memurluğu 
şu halde Alman ordı•lımnrn tantana ile resmi mi!hlirU VP fmzas

1 ilerlemele•foe mani olan nı-dir} Vaziyet ıı ET 
sudur ki Ruslnnn vımabildikleri muka- TlCARF.T VFl{.t~T.F:'rt tr. TtCAR ' 

wırrn~ Mtmtrnr n~ttNDFN: 
bil tlr."n'~k~zlad~I şimb~lilikb tf'Sdafii mahdiylet- 30 ikinci t?c:rt.n 1330 tarlhli <Ecnebi 
te te nK ı e ı se ı e u ovvet or u a- • ~- • Esh a •fıınka-

d · · b ı d ~ d ll Anonım VP .::x:.rmııyesı am ı• "ı·d~rasın a ınsıum u un ugunun e • sim Sirknller Kanunu > hükümlerine 
ı ır. k TU ki 'd 1 17"n ve-Voroşilof ordusunun mukabil taar- tevfi an · r ye e .C!l ıqn~sına 1 • 

ruzlan mühim neticeler v~rmiştir. Al- rllmicı C11Jın ccnehi şırketlerınden ~:~a~ 
mMlar Ağustastn zapt ettikleri Lucr&da Dikl~ Makin:ısı Kumpanvasımn Türkı
şiddctll muharebeler cereyan ettiğini ve Umumt Vekili bu de!a mU~caat~a 
it. f d" ı haiz oldulru sell\hlvete bınaen, S•rltetın ır,. ,. ıvor ar. • Ca k 

t "'RA YNADA İzmir. Aydın, Balt1ccsır. Bursa, na -
Ultraynaya gelince: Düşmanın ar- kal.e. Denizli. Manisa ve ~~~la vil~yet

ka•ır-da müthiş boşluklar yarahlmııkta- lerıyle millhakatı acentel!l?ıne, Sırket 
dır. Bı•ğ<lay tarlalarına fosfor döküle- namına yapaca~ı işler.den doğacak da
r~lc. çok geniş yangınlar Qikanlmakta- valarda dava eden, edilen ve ilcilncil şa-
dır. hL'ı sıfatlariyle hazır bulunmak selaht-

----- yetini de haiz olmak Uzere, İzmir'de 

ır· r~s fevP ~ıide 
t~l(vjvp Pdili•·or 
Kahire. 6 (A.A) - Orta şarktaki t~

J!iliz kuvvetlerinin ba~kumandanı ~ır 
Klod O~illı•k layvare i!e 'folasarak Su
riye. Filistin ve K 1hr1sı teftiş eİT"'ic:tir. 
tyl hııber alan mahfiller milhim K~hrıs 
scvkülreyş ils~Unün son hııftalıır i~ınde 
fevkalllde takviye edildiğini bildirıyor
lar. 

mukim Fevzi Altıntuğ'u tayin ettiğini 
hlldirmiş ve lbımgclen vesaiki ve~ 
tir • 

Keyfiyet tetkik edUerek kanun! hU
küm lere uygun görülmOş olmakbt ilAn 
ohınur. 

Uç kunışluk pul füerine 21 temmuz 
1941 tarih ve ticaret vek~eti iç Ti

caret umum müdürlüğü resm! 
mühürü ve imzası 

VEKALETNAME 
Zirde sahibi lmuı, Rafael Grilnberg, 

Z A Y i Müttehidei Amerika devleti Niucersi 
Ankara belediyesine kayıtlı ol.up ora- hükümctinin kavanini mucibince ber

dan almış oldu~um şöffrliik ehlı~·et ~~- vechi meşru müteşekkil ve kalın Sin~er 
sikamı bu kerrc z!yaa u~ttım. Yenısı- Dikiş Makinnsı Kumpanyası nam Sir
ni ala<'.ağımdan eskisinin hUkmU :vo~tu.r. ketin Türkiye için vekili umumisi olup 

Ankara söfürlerinden Muhıttin 5 kanunuevvel 1930 tarihli berveçhi 
oğlu f:ııdettin 011Yuncan meşru musaddak ve tarafımdan aheri 

3665 (1961) tevkile hnkku snlilhiyetlni havi ve'kalet-
---------------:: n:ımem ahkamına binaen fzmir, Aydın, 
R~ .. "".:ı:";~-~~"~~/...t.:r/'/.',..B Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, 
§ DR. ALİ FA.iZ USMANIS Manisa, ve Muğla vilayetforiyle mülho-
8 UOCUM VE KAHiN RASTALIK· katında vaki şubele-
§ 1.Am MÜTEHASSISI • rimizi ına tevabi Singer Dikiş Makina-
§ Her ~tin öjılcden sonra Saleocioğlu sı Kumpanyası nam ve hesabına olarak 
§•mkak. Ahenk matbaası vanında 23 S idareye, mezkQr ti.~~~tlıane na.~1?.a § No.lı mmwenehanesincle hasta kabul ~ vürut edecek tnahhutlu ve taahhutsu~ 
Nerler .. TELE!7'0N . :~mıo §9 mektupları, telgrafname, posta paketı 
$ EV : Güzdyalı İnönü caddesi 1174 u ve hnvalenameleri postahaneden ahze, 
~ ( Hi70) (1 kaffei emtiayı tesellüm ve irsale ve ica
~~...r..r..rA.~...cr~;..,r_r,....._...,.,.._,..._,.....;:r_,..P'..l!:I. beden ınuamelfıtı rüsumiyenin kaffesi-

~ 
ni ifaya, hakiki Singer Dikiş Makinala. 
rını perakende olarak ve merciülicra 

O~t r r.ela .. , Y9.r~ı" olan tarife üzere peşin veya veresiye 
~ : 4 ~ i\ ] füruht veya icara satış veya icnr be-

t 'ESİ ~ deli muayyenini ahzu knbze, mağazn, 
iZM R l\IBMLmCI~ HASTAl'll 1· depo ve saire için senevi b~deli ican iki 

DAllllJYE MÜTEHASSIS y.. T'" k lirasını geçmemek şartıvle 
MllA ~!NJ~IANE : ikinci Beyler~' ic: v:risticar konturatoları akte, b~la-

~ ı;okak • da muharrer f:ubcler ve te.,abiindc kum 
~ TEL~ panyanın leh· ve aleyhinde ikame edil-
~ · miş ve edilecek bilcümle deaviden do-
s~ ~!")';)~~ ...... ~~& layı alelumum mehakimde müddei. ve 
8 BA AN,~fl A 8 müddeialeyh ve müdahil sıiatlarıylc 
8 j 9§ bidayeten itirazen temyizen muhakeme 

MVH M FJRSAr S ve muhasemeye, tebliğ ve tebellüğe, iş-

lzmirden gidecek kıymetli heJi vemi% 

Kem al K. Aktaşın Eczacı 
Kolonya ve Esansları olacaktır 

Altın ru ya Dalya 
Bahar çiçeği 
Ya•emin 
Gönül 
ieylak 

Amber 
Fulya 

Limon çiçeği 
Son hatıra 

.. 

Ful ya Mene'ltfe 
941 Kolonyası 

Depo: Hilal Eczanesi 
lnldsorıaıe umum müdiirlü§ünden: 

(Jmtıhanla Memur alınacaJıtıl') 
- T C§ldliltımızde.ld münhal memuriyetler için müsabaka imtihanı 

yapılacaktır. 

2 - Bu imtihan 20/9/ 9 .. 1 tarihinde lzmir inhisarlar baı müdürlüğü bi
nasında yapılı:.caktır. 

3 - lzmir, Aydın ve Manisa, Mu~la mmtakalanndan talip olanlar bir 
diJelı...;e ve evrakı müsbite ve bir fotoğrafla birlikte mahalli bq 
müdürlüklere mürctc-.aat etmelidirler. 

.. - imtihana girm~k ıstiyenlerin a~ağıda yazılı vasıf ve tartlan haiz 
olanlan llzımdır. 

A - En u orta tahsilini bitirmiş olmak, 
B - 2 1 yaoından aş!lğı ve 30 y~ındlU\ yukarı olmamak, 
C - Vazife ifastna metni bir hali bulunmamak, 
O - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak. 
E - Akrabasından ol.Qı.yan iki zatı da referans olarak göstermek, 
F - Askerliğini yapmış olmak ya müeccd bulunrr.ak ve bilhusa hu 

halde de son yokfamalannı nüfus cüzdanına kayt ettinnit olmak, 
G - Türk olmak ve ecnebi kadınlnrla evli bulunmamak, 
H - Mektebe devam eden taleb..:den olmamak, 
5 - imtihan mevzuu §unlard11: 
A - Hesap ve hendese 
B - Yazı 
C - Umumi malumat hayat bilgisi. coğrafya, 
6 - imtihanda kıızananlann muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerin~ göre 

Baremdek.i derece:ler üzerinden ücretleri tesbit edilerek sıraaile ta-
yinleri yapılır. . . . 

1 - T .tyin edildiği m&hal ve vazifeyi tebelJug tarihın~en i~baren. o.n 
gün zarfır.da kı.bul ile vazifesi başına gitmeyenlerın tayın ve ımtı-
han hakları iptal t-dilir. . 

8 - imtihan mahalline gelenlere biç bir suretle yol masrafı venleme:z. 
30 5 11 19 3S65 ( 1896) 

l'iffıselı Ziraat Enstitüsü V etePineıe FaJıüJtesl 
Aslıe,.i fıasmınm Jıayıt ue fıabal şartlCll'I.. 

1 - Ankara yii~k Zirnat en.~tUsü veteriner fakUltesi askert kısmına bu 
yıl sivil tam devreli liselerden ryj ve pek iyi derecede m~un ol~ ve ol~ 
luk lmtihanlal"n.ı '·ermiş olmak şartlyle talebe kabul edilecektir •. İsteklile
rin aşa~ıt?nki şartları hfı:z olma'il lhımdır : 

A) TUrk\yc climhuriveU tebaasından bulunmak_ 
B) Yıışı 18 - '-? olm&k ('?2 d:ıhildir .. ) 
C) Beden teŞE>!ı.~Ulkri ve sıhhatı orduda ve her iklimde fail hizmete mf.L... 

salt olmak (Dil rek.~keU r.Jıonlar alınmaz .. ) 
D) TavıT ve h11reketi uh1Akı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak.. 
E) Ailesinin lılç hir fena hal ve ~öhrcti olmamak (Bunun için de zabıta ve-

sikası ibraz etmek. ) dır • 
2 - fstetdıl~n müracaat :sttdalanna şu vesikaları bağlamalan IAzun • 
A) Nbhız cü1".am veya mt!saddak sureti .• 
B) Sıhhah ha1rloııda twn tc.<;:ekküllU askeri hastane rapo~ ve aşı kağıdı.. 
C) L~ cıc7.uniyPt vt. ol~.ınluk şahadetnamesi veya tasdıkli .sureti.. ul 
D) Okula ahn<tı~ takdircl.'.! ru:kert kanununun, nizam ve talimatlan kah 

ettiği hakkın..ı.a velisinin ve kcnd.Lc:inin noterlikten ~ikU taahhüt senedi ta· 
lebe okuldoın ıstif>t etmek i~rse okulca tahakkuk ettirilecek masrafları hil'
den verir ve b~ d:> taahhilt senedine kaydedilir.. 1 

E) Sar'alı, uy•ırken gezen, si<likll, bayılma ve çırpınmaya mUp~la olmadı
W hakkmdl\ veliler:nin noterlikten tasdikli taahhütnamesi (Bu gıbi hastaljk
lardan biri ile okula gim1e7.den evvel malru olduktan sonradan aalaŞJlan •• 
okuldan çıkanlar ve okul masrnfi:ırı velilerine ödetillr .• ) 

3) İsteklHcr bulur t1 uktan mahalleı·dekl askerlik ~u~1erinc istida~m'!: 
racaat edecekler ve şubelcr!n • 2 inci maddede - bıldınlen evrala. e 
tikten sonra J\r.karadıı yüksek ziraat enstitUsU veteriner fakUI~ Askeri 
talebe flmirJi~inc göı,dcrileC'Cktir. Mtira~t miiddeti eyllllUn 25 şıne kadar 
dır .. Bu tarihten sonra mürncant k2bu1 edilmez.. . . 

4) Okula kayıt ve kabul şahadetname dcrccelenne ve mil.racaat ~sına 
göred!r. İstekli a-IE-\li tamam olunca kayıt i.şlerl kapanır ve kabul edilenlere 
mUracaat ettikler! i\SkerJik şubeJer!yle teblıgat yapılır. 

1-14 3237 (1751) 

i LA 1 Abbas tnrlnsında kuyu soka~:mda &, T~LIWON : :t419 (469~ 

17 sayılı evde Ali AhmetBin _,. ... :::::::::::::.·--:::':.•:.re:: • .,.::~ 
Fı•ar Zamanında 

J • • 1 hat ve istişhade tahlif ve tahallüfe ve apon ışı ikame ve reddi beyineye, protest~ ~eşi-
.. S desine ve ruyeti n~uhascbeve telkı~ı hat 

1
. • D dan • 

FEVKALADE LUKS EŞYALAR 1 ve halem ve istiktabe, hakem mümey- zmrr Ji. Cr38Slli • 
SATILIKTIR.. yiz ve ehli hibre nasbu ta.ılin ve tept!le, . . ..... ""m ve 10 EylQl Çarşamba günü de incir pfyasala-

Şehir Gazinosu açıktır 
•~mırın emsalsiz gurubunu seyretmeıı, ne$elf 
'hüziJı, ezzetli -:tJemeldı, ltitif hava, güzel man
~ara ş E H i R Gazlnosundadır •• 

"' ......... __________ :...--... ------------~ 

Japonyadan sureti mahsusada cel- S ihtiyati ve icrai hacizleri vaz ve fckkıne 8 Eylôl P~za~esı gunu uzu (
1969

) 

Is bettiğimiz en son moda kadın sabah- B ıaı~be. nakıı davaya ve tayini mercie, rmın açıtacagı ııarı olunur. 

~~nw~~~M~bhler~inrop§ın~d~al~ını~~cyewalclum~~ =.=~==.=--.----m-u7k-arr_e_ra--~----m-u~~~m-m-~-u-ru_m_u:z~l:zm=~~~=
dö şambrlar, çocuklar için pijama- 81 muamelatı iflnsiyeyi takip kabul ve ıtı- istihsal ~~~ecck ıllimat ;enfizini talebe bcmlz mildilr vekili Fevzi Altıntuf:'u 
tar kahve fincanlan masa örtüleri.. raza, ahzu knbz~. sulh ve ibraya, fera- tın mevkiı ıcraya vaz. ve. e . z.le işbu vektıletnameyle vekil nasbu tayin 
(3 °eylüJden 10 eylül~ kadar .. ) ğet ve kabulü davaya, reddi hakime ve memur acenta ve saıreyı tay~n ve ah" eyledim. 
Gavet ehven fiatJerlc satılıktır.. hakimlerden tazminat davasını ikameye v~ Sl~ger ~umpanyas: ve:·a b~za h~s~ Kılişc ve imza 
ADRES : Basmahane Gaziler cad·~ N ve hususatı mezkörenin mütevakuf ol- bı lehınc ıpote~ almaga .e l"h" r Beyoğlu ikinci noteri resmi mühürü 

desi İsmail Hakkı Urlu otelinde No. duğu umurun küllüsünU ifaya, icap e- ha~cla d !8k:ırd v~rmf : tsa ~il 1~=~ ve imzası 
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SİY ASI VAZİYEI' 

Almanlar için 
Leı1in2radı al
mak kat'i bir 

zaruret 
-<>--

Bir Japon gazetesi 
mıhveri tehlikeli va

zı yette görü vor 

Radyo gazetcsinde'l: Lcningrad mey
dan muhnrcbesi dünya efkan umumiye
!>:ni alfıkadar eden en ehemmiyetli me
~elc olmak~'l devam ediyor. Finlandiya 
haberlerine göre, eski Rusya paytahtı
nın muhtelif semtlerinde ynngınlıır çık
ımştır. Yangınlar çok uzaklardan görül
müştür. Yangınların Alman topçusunun 
tesirli at~inden ileriye geldiği tahmin 
edilmektedir. Londra haberleri Lcning
radın tehdit abnda olduğunu kabul 
etmekle beraber bu şehrin uzun bir mu
kavemet göstermeden düşcceğl.ni zan
netmemektedir. Moskovada Lcningradın 
akıbeti hakkında bedbinlik yoktur. Mn
reşal Voroşilofun Almanları geri atmak 
için bir plan çizdiği söylenmişse de bu
nun tatbiki hakkında malOmat mevcut 
değildir. Leningradın işgali Alman Ge
nel Kurmayı için bir stratejik ?.aruret
tir. Sonbahar gelmeden Almanlar Le
ningrndı zaptctmek suretiyle münakale 
yollarını tanzim etmeğe muhtaçtır. Bu 
sebeple en kısa bir zamanda eski Rus 
paytahbnı zapte çalısacaklan muhak
kaktır. 

Leningradattan sonrn alfıkayı çeken 
ikinci hedef Odesadır. Burada Roman
yalıların ağır zayiat verdiklerini İngi
lizler ve Ruslar bildirmektedirler. Ode
sa şimdiye kadar bütün hücumlara mu
kavemet etmlştir. Londraya göre muha
sara altında olmasına rağmen Odesadaki 
fabrikalar harp mdzemesi yapmakta de
vam ediyor. 

ÇETE MUHAREBELERt 
Rus)ar ve İngilizler Alman işgali al

tındaki yerlerde vuku bulan çete muha
rebeJcrini uzun uuıdıya bahis mevzuu 
etmektedirler. Bunlara göre bu vaziyc1 
Alman ordusunun gerilerinde Almanla
rın büyük mikdarda asker bulundurma
larını icap ettirmekte ve va7.iyet1erini 
zorlaştırmaktadır. 

Londrada bugünkü ağır tazyik altın
da Rusların ne zamana kadar mukave
met edecekleri sorulmaktadır. Muhtelif 
kaynaklnrdan gelen haberlere göre Mos
kova konferansı toplanır toplanmaz İn
giltere ve Amerika kendi ihtiyaçlan icin 
imal edilen ve ellerinde bulunan harp 
malzemesini derhal ve ktlmilen Rusya
yn göndereceklerdir. 

Rusyaya yardım meselesinde biricik 
müsbet adım İran yolunun açılmasıdır. 
Filhakika bunun şumulil ve ehemmiye
ti takdir edilmektedir. Fakat açılan yol 
üzerinden yardımın akmnsı da isten
mektedir. 

1NGtLtZ - RUS DOSTLUôU 
Berlin radyosu İngiliz - Rus dostluk 

tezahürleriyle alay etmektedir. Gazete
ler İngilizlerin Bolşeviklerle böyle sa
mimi bir dostluk kurmalnrını hayretle 
karşılamaktadır. Fakat müşterek düş
man karşısında şimdi her iki tarafın da 
eski telakkileri bir tarafa bıraktıkları 
ve İngilteredc en koyu Bolşevik alehdar
larının bile Rusyayı İngiliz halkına 
sempati ile göstermek için sistematik 
neşriyat yapacakları muhakkaktır. 

AMERtKA MUHRtBtNE 
TAARRUZ HADtSESt 
Amerikan muhribine taarruz eden de

nizaltı sefinesinin Almanyaya ait oldt:
ğu anlaşılmıştır. Ruzvclt bunların der
hal tahribi için emir vermiştir; fakat bu 
hadise, Amerikada ckalliyeti teşkil eden 
infiratçılar mahfillerinde başka bir tesir 
uyandırmıştır. Bunlar diyorlar ki: 

c - Eğer Amerika hükümcti Alman
ya ile harp için vesile arıyorsa, bunu 
bulmak gi.iç değildir. Amerikan muhri
bine taarruz meselesi de bu vesilele:rden 
birisidir. Eğer bu türlil taarruzlar de
vam ederse vaziyet o zaman değişir.» 

JAPON GAZETELERlNtN 
NEŞR1YATl 
Japonlar bu tahtelbahir hadisesinde 

tabii olarak Almanya tarafını iltizam et
mektedirler. japon gazetelerinin, Mihver 
ortağına manevi yardım şeklinde yazı
lan devam etmektedır. 
Diğer taraftan hükümete yakın olan 

bir japon gazetesinde Al nanya lehine 
sayılamıyacak bh :;azı çıktı~ını Lond
ra radyosu haber vermiştir. Bu gazete, 
aske:ri vaziyeti Mihverin lehinde gör
memekte ve delil olarak dört sebep 
göstermektedir. 

1 - Alman tayyare taarruzuna karşı 
lngılterenin muvaffakıyetle mukaveme
ti, 

As~eri vaziget 
LenİnV-radın he
men düşmesi 

muhtemel deiil 

INGILIZLER DENiZLERDE NE 
KADAR ZAYiAT VERDiLER? 

-0---

Radyo gazetesine göre Lcningrad 
müdafaasının çok ciddi bir safhaya gir
diji anlaşılıyor. 

Almanlar, 3 eylüldenberi şehrin top
çunun ve yüzlerce tayyarenin fasılasız 
hücumlarına maruz kaldığını söylemek
tedirler. Fin kıtalannın da Moskova et
rafında görüldüklerine işaret edilmek
tedir. Yapılan harekata göre Almanlı:ır 
çok kısa bir zaman içinde şehrin zaptını 
istihdaf etmektedirler. Fakat bugünler
de Leningradın düşmesini beklememek 
lazımdır. 

M::ıreşal Voroşilofun, çok dar bir sa
haya çok büyük kuvvetler toplaması bir 
hata olsa bile, bu kesif kuvvetler şeh
re Almanların nüfuzuna mani olacaktır. 
Voroşilof bulunduracağı mühim ihtiyat 
kuvvetler mukavC'mettc devam edebile
cektir. 

MRKEZ CEPHESiNDE 
Maamafih bu müdafaanın pek uzun 

sürmesi muhtemel değildir. Merkezi 
cephede Smolensk kısmındaki hnreknta 
dair her iki tarafın verdikleri haberler 
birbirine zittir. Almanlar her gün terak
ki elde ettiklerini bildirmekte. bir çok 
ğanaim rakamları vermektedirler. Sov
yetler de sık, sık mukabil hnrekutla Al
manlara büyük zayiat verdirmekte ol
duklarım iddia etmektedirler. 

Ukraynada, nehir boyunca her iki 
taraf birbirlerine znyiat verdirmektedir
ler. Henüz büyük bir teşebbüs yoksa da 
bugünlerde Almanların büyük bir hare
keti beklenebilir. 

Almanlar mareşal Budyeni ordusunu 
geniş mikyasta yarmak, Harkof Üzeri
ne yürüyebilmek için Dinyeper boyuna 
büyük kuvvetler toplamaktadırlar. Bu 
hazırlıkların da bugünlerde tamamlan
mış olması tahmin olunabilir. 

ATLANTtK HARBi 
lngilizlerin ticaret gemisi zayiatı hak

kında Alman resmi ajansı şu malumatı 
"·ermektedir: 

Harbın başlangıcından 3 1 ağustos 
1941 tarihine kadın Almanlar 13 mil
yon kusur ton lngiliz veya lngilizlerin 
emrinde bulunan mÜttC'fik ticaret gemi
si batımışlardır. Bu miktarın dörtte biri 
hava, dörtte iiçü de deniz kuvvetleri ta
rafından imha edilmiştir. 

En müsait neticenin alındığı şubat 
ayının kayıplarına göre son aylarda bir 
azalma görülmf'ktcdir. Bu. deniznltıla
nnın azalmasından değil. salr cephele
re nakliyat hasebiyle Atlantikte lngiliz 
gemilerinin azalmasından doğmuştur. 

Alman askeri kaynaklarının hu dü
şüncelerine karşı Londra son iki aylık 
vaziyeti şöyle mütnlc>a ediyor: 

Atlantikte son iki ayın neticeleri 
memnuniveti muciptir. Son aylarda ba
tan gemilerin adedi biTdirilmemekle 
bernber ağustos ayı zayiatı, lemmuz ayı 
zayiatından daha az memnuniyet veri
ci olmamıştır. Esasen temmuz ayındaki 
netice de tatmin edici idi. 

Almanların iddia ettikleri 13 kusur 
milyon tonluk lngiliz ve müttefik zayi
atı ile lngiliz rakamları arasında çok 
biiyük bir fark vardır. Zaman ilerledik
çe Alman denizaltılarına ve hava kuv
vetlerine karşı alınan müdafaa tertiba
tının iyi neticeler verdiğini kabul etmek 
te doğru olacaktır. 

-------
Almanlar Din
yeperde ·eni 
bir taarrı: za l a 
zır lanıyorlar 

Rus mulıabU hücumları 
Alman plô.nları 
mani oluyor 

Londra, 6 (A.A) - Tayınisin Stok
holm muhabiri bildiriyor: 

Almanlar rışağı Dinyeperin geçidini 
zorlamak ve Dinyeper sanayi mıntaka-

'IOOOOCı::ı====~.Q'~ 

/randa vaziyet 

Tahran talep
lerin ancak 
başlıcalarını 

kabul etti 
irana nazaran halli 
lôzım bir lıaç noltta 
dah var • Bir ıralı J?on· 

§ solosu malıtuı düştü 

i 
Tahran, 6 (A.A) - lran kabinesi, 
in?il.iz - Sovyet notasını tetkik et
mıştır. 

Nota dün han hiikümetine tevdi 
S edilmiştir. 

1 Znn edildiğine göre, yarın (bugün) 
toplanacak olan lran pnrlamento

S sunda hüküınet namına beyanatta 

1 
bulunılncaktır. İran hükümeti, lngi
liz - Sovyet taleplerinin başlıcaları
nı kabul etmişse de son notadan 

ll sonra halli lazım gelen daha bir kaç 
R nokta vardır. 
~ TEBRiZDEKi IRAK B KONSOLOSU öLDOROLDO 

1 ri~~~~
6

h~:::re~:~. N~e:~::I:~~ 
frak konsolosu, şehrin Sovyct kıta

S lan tarafından işgali esnasında öldü
S riilmüştür. 
~ıo-.r.r.r.rJ.>"/~Al"'~.rJJ"//J"'~.AY~ 

lrakta verilen mah
laimi }·et kararları 

Es! i . baş\ ekil B. 
Raşit Ali idama 

ıı .. ahkôm 
-0--

Berlin, 6 ( A.A) - Bağdatta teşek
kül eden fevkalade mahkeme eski Irak 
başvekili Raşit Ali ile ticaret ve sanayi 
nazırını ve dört albayı gıyaben ölüm ce
zasına mahkum etmiştir. Raşit Ali ka
binesinin diğer azaları 24 seneden mü
ebbet küreğe kadar hapis cezasına mah
kOm edilmişlerdir. 

-------
Len·n~radı 35 
R1 s fırkası mü
dafaa ediyor 

Fin!er ı.eningrada 30·40 
lıilometre yalılaımqlar 

Helsinki, 6 (A.A) - Leningradın 
cenubunda az değişiklik olmuştuı:. Mu
harebe hatları §ehirden 30 - 40 kilomet
re mesafededir. 

F1NLERiN LENtNGRADA 
TAARRUZU 
Stokholm, 6 (AA) - Stokholm 

Tidingene göre Finlandiya kuvvetleri 
Kareli berzahında eski hududu geçerek 
Leningrada taarruza başlamışlardır. 
Fakat bu haber henüz teyit edilme
miştir. 

Lcningradı müdafaa eden Rus kuv
vetleri 35 fırkadır. Bundan ba§ka büyük 
miktarda amele kuvvetleri tensik edil
miştir. 

Bütün bu kuvvetler vaktiyle Potilof 
fabrikalarında amelelik eden Voroşilo
fun idaresi altındadır. 

RUS MUKABtL TAARRUZU 
Kareli berzahı boyunca Rusların mü

dafaa hatlan ve mühim kuvvetleri var
dır. Ruslar şiddetli müdafaaya hazır gö
riinüyorlar. Ladoga gölü civarında Fin
ler ilerlemektedir. Bu kıtalar Poluesk 
köyüne doğru ilerliyorlar. Bu köy Mor
mans demirvo1undan 40 kilometre me
safededir. Finlerin hedefi Petrozaydır. 
Ruslar Leningradın cenubi garbisinde 
yiiz kilometre mesafede olan Lugaya 
doğru bir mukabil taanuz yapmışlardır. 
Ot"vamb yağmurlara Tağmcn Almanlar 
diğer noktalarda ilerlemişlerdir. 

Fransa Batavyada 
mümessillik açıyor 
Londra, 6 (A.A) - Batavyadaki Fran-

sız baş konsolosluğu kaldırılacaktır. Bu
radaki konsolosluk bir Fransız mümes
silliğine tahvil edilecektir. 

sını kumilen işgal etmek için büyük 
kuvvetler toplamaktadırlar. Bu bölgede 
don ve Volgadan evvel büyük manialar 
yoktur. Mareşal Bud1yenTi~in mkkabi1 ~~8~..;::ıoo-~..ıe1

1CO"'...OV.&O'"~)~J~t 
taarruzları ve mareşa ımoçe:n onun 'i u nar ar mı 1 ~ 
harekatı Alman planlarının tahakkuku- ~ ~ ~ 
na mani olmaktadır. 'k k §9 

- -- · , oruma anu .. 8 Bolivya tayyarecilerini ~ 8 
2 - Alman denızaltılarının ve tayy•·

relerinin tngiltere)'i abloka edcmemes: 
3 - Rus mukavemetinin kolııycrr kı

rılmamı olmnsı, 

Amerikalılar ~ DU ,,& ıyorlar 1 
ve ·sdirecelt : B ı · mili" S 

Vaşington, 6 (AA) - D. N. B. Bildi- ! u -:arastan " • 1 -ıs 
riyor: Asosyeted Prrsin Vf'rdiği bir ha- : birliğe azamı ihtiyaç 

4 - Almanyanın işgali altındnki menı
lekcllc-rdn gittikee büyüyen bir muka
vemet ~(;ı;terilmekte olması. 

Fılhakika, :F'ran::adan gel!'n haberler 
bu Ç<' it ınukavemeiin şiddrtlendiğ:n: 
göstermekte ve bu mukavemet Alman 
askC'rlf'r;ne arada sırcıda yapılan siiikac:t
ler <-eklin-le tPbarüz etmektedir. Dün 
g~lrn bir haberde. bir Alman askerinin 
katli h ....... b!vle üç Frunsızm kursuna 
dizilmis o1dw1u bildir lmektedir. Almnn
lnr bu rcz larla i•:"n önüne geçecekleriri 
:;anıvorl. r a da. bir taraftan da komi.i
nist t- rek ti şiddet ke.sbetmektedir. Vi
sı hükümeti topl:ınnrak komünist mC'se
lesi c!rahndn şiddE>tli tedb:r]"r knr:>ı ln~ 
tırmıstır. 

her~ göre h.n:iciyc nazırı K~rdel Hu~ ile • t::örüyor S 
Bolıvra elç~ <?ovak Hul, LU:. Am~rıkrın ~ Sofya, 6 (A.A) - SobranyaCla mH-S 
ask~rı heyetının Lapaza gondcnlcrek li koruma mevzuu üzerinde yapılan S 
dört sene müdde!lc Bolivya ordusuna 'müzakereler esnasında adliye nazırı 1 
mensup pilotları yetistir.nesi için bir an- ~ Mösyö Mitakof Bulgaristnnın mu-
laşma imza etmişlerdir. § kadde.r bir devre geçirmekte oldu-

---- "ğuna i aret etmiş ve şöyle demiştir: 
Fransada ha kın ~·- Bulgaristan tnm bir mi1li birliğe si 

~ tarihin hiç bir devresinde bugünkü 
manev·va 1 komisyon• §kadar muhtaç olmamı!ltır. Yeni ka- S 
huzumnda ~ nun projesine göre milli koruma ka- S 

~ nununa aykırı biitiin hareke-ıler bun- 8s 
Vişi, 6 (A.A) - Milli istihbarta ko- S dan böyle nizami mahkemeler tara-ı 

misyonu ilk toplantısını 12 eylülde ya- S f d d v ı k 1 d l k b" d" 
naaktu. Saluhiyetli mahfilJere göre bu ~ ın an egi ' teş i e i ece ır ı
.- ~vanı harp tarafından muhakeme cdi
komisyon hnlkın maneviyetı hakkında •• lecektir. 
milli meclise malumat verecektir. ..ICCICCICO')'~~c:ıa=a=ı::ıoc 

Rus a - Polonga 

iki taraf bir
birlerine sefir 
~önderdiler 

POLONYAN!N MOSKOVA SE· 
flRI VE MAiYETi YOLA ÇIKTt 

Londra, 6 (A.A) Polonyanın 
Moskova büyük elçiliğine tayin edilen 
profesör Kotta dün akşam elçilik erka
niy)e Moskovaya hareket etmiştir. 

RUSYA DA SEFfR 
GöNDERtYOR 
Londra, 6 (A.A) - Fransa ile Sov

yetler birJiği arnsındaki siyasi münase
betler kesilinceye kadar Rusyanın V~i 
büyük elçiliğini yapmış olan B. Bogo
molof Londradaki Polonya hükümeti 
nezdine Sovyet büyük elçisi tayin edil
miştir. 

-------
•• 

~ore Ruslara 
harekat iyi 

vaziyete v:irdi 
----

Kiyef, Odesa gilJi Lenin· 
grad da dayanacalı

Moskova, 6 (A.A) - Bu sabah neşre
dilen Sovyet tebliği: 
Kıtalanmız diln gece bütün cephe bo

yunca dU..<mınnla dövüşme(!e deıvam et
mişlerdir. Henüz tamam]nnmayan ba
ber1ere göre, 3 Eylülde 33 Alınan tay
yaresi tahrip edilmiştir. Bizim zayiatı
mız 27 tayyaredir. 

Moskova, 6 (A.A) - Tas Ajansı bil
d!riyor: 

Tallin müdafileri muvaffakıyetle tah
liye edilmiştir. Bunlar şimdi başka yer
de harp etmektcclir. 

Berlin, 6 (A.A) - Alman tebliği: 
Şarkta harekat iyi inkişaf etmektedir. 

MOSKOV A NtKBtN 

'SöN .'. HAB ·.~~9 
- . '. ". ·~·.:"'"· 

Yugoslavya ve Yunanistandaki alacak/ar 

Tacirlerimizin müracaat 
· etmeleri lizım 

' 
MÜDDET 15 EYLÜLDE BiTiYOR 

Ankara, 6 (Hususi) Ticaret vekaleti 
tarafından neşredilen bir tebliğde, Yu
goslavya ve Yunaniatanın Almanya ta
rafından iogali tarihine kadar bu memle
ketlere mal sevkedip tc paralanm al
mamış olan tacirlermizin matlubatını 
tcsbit için 15 eylül tarihine kadar veka-
letçe tayin edilen suallere cevaplarım 
Ankara c:ümhuriyet bankasına veya şu
belerine bildirmeleri rica edilmektedir. 

Merkez bankasına veya bu bankanın 
şubelerine bildirilecek vaziyetin kolay
laştınlmnsı için mezkfu memleketlerden 
her birine ait mnlfuniıtın ayrı birer ve
sikaya yazılmak suretiyle verilmesi lü
zumu da bildirilmektedir. 

İstenilen malOmat sudur: 
A - İhracattan mütevellit alacakları. 

Nafıa 
Alanya, 6 (A.A) - Nafia vekili Ge

neral Ali Fuat Cebesoy Ferik, Mannv
gnt ve Alanya yolunu tetkik ederek dün 
buraya gelmiştir. 

Nafia vekili, açılması mmtakamızın 
muz portakal vesaire meyve mahsulle
rini büyük inkişafa mazhar edecek olan 
Berm kanalı inşaatını da tetkik etmiş ve 

1 - Alacak mikdan. 
2 - İhraç tnrihi, ihraç edilen ~ 

cinsi. 
3 - Mal vesnikinin hangi banktı .. ~ 

sıtasiylc tahsile gönderildiği. 
4 - Mal bedeli bu memlekette bit 

bankaya yatınlmış ise bankanın adı:ııı 
5 - Alacaklar şimdiye kadnr :ıı.IY

tahsil edilmediği. 
6 - lhraç edilmiş olan mnl alaka<!" 

memleket gümrtiklerine gelmemiş jSI 
bunun sebebi. 

7 - Mal alakadarlara vasıl oıınaı1 
ise nerede bulunduğuna dair vcrilıne"" 
mümkün olan malOmal _,ı 

B - İhracattan gayri suretle tahas:>'d 
etmiş olan alacakları· mikdann mahiye. 
ve tahsil edilmemiş olması sebcpJetl 
hakkında malfunat. 

Alanvada 
AJanyanın mazhar olduğu biiyük ınV 
şafı memnuniyetle kaydederek ya1ıı11 
çografi ve tarihi balnmdan değiJ. nE>fİ-' 
meyveleri ve ipekli kumaşlariyle dl 
Alanyanın şöhret kazandığını, yol fi 
kanal gibi bayındırlık iş'Jerinin ya'kltııl' 
tahakkuk edece[.ini söylemiştir. 

Ankara .. lzmir bisiklet · yarıfı 

"Afyon -Uşak,, merhale
sini 24 genç bitirdi 

Ankara, 6 (A.A) - Ankara - lzrnir han Suda birinci gelmiştir. Orhan Sud• 
bisiklet yarışının Afyon - Uşak arasın- bu mesafeyi 5 saat 48 dakikada ••' 
daki be,,inci merhalesi 24 bisikletçinin etmiştir. Eskişehirden Osman Tak 5 ;' 
iştirakiyle yapılmıştır. Ankaradan Or- 55 dakika ile ikinci gelmi§tir • _A 
~.r~.AY~~.AY/'~~..r.r.;:r~~~~ 

Rusları11~ Finlandiyadaki memut 
ve tabaa§ı Sarıkamışta 

~~-----~-llNIW~----------
Enurum,6 (A.A) - Sovyet Rusynnın istirahatten sonra ihzar edilen otobüslet' 

Finlandiya elçilik erkfuıı memulnriyle le SarıkamLşa hareket etmişlerdir. JIY 
tebaasından 140 kişilik bir kafile dün safirler Sarıkamıştan itibaren yoll~ 
trenle Eı-zuruma gelmiş ve bir milddet trenle <ievam edeceklerdir. .-Ji 
l(r~~~ıo=--...cr~aaı::ıaa=c:ıaoa~ 

Akhisar ve lnegölde kurtuluş bayramı 

Londra, 6 (A.A) - Rovterin Mosko
vn muhabiri bildiriyor: Moskovadn M
khn olan kanaate göre, h!ldiselCT daha 
ivi bir duruma ,girmektedir. Leningra
dın müdafaası Kiyef ve Odesanın mü
dafaası gibi mUkemmel surette tanzim 
edilmiştir. Almnn1ar' mütemadiyen tak
viye kıta1arı ı?Öndermcğe ihtiyaç duy
maktadırlar. Almanlar bu mıntakada 
mukabil taarruzların kendilcrıini mü.~kül 
vazivete düşUrecei!ini ve cl'nuptan yapı
lacak hareketlerin irtib· tlarını kesece
fiini anlnmışlardır. Bu itibarla mlitema
diyen Novogrnd, çıkınt1sın1 tabfiye et
mektedirler. Almanlar belki Leningradı 
sarmai!a ve Moskovnya ıo.arkmaj!a çafo:a
caklardır. Fakat kuvvetli huroc harPket
leri yanmağa muktedir mua~ Voro
silof ordusu karşısında böyle bir hare
ketin ne derecede tl'hlikeli olduğunu iza
ha hacet yoktur. ~~~~~-------~···--------~----~----

----- Akhisar, 6 (A.A) - Bugün şehrim iz kurtuluş bayramını vali ve mebuslaf1' 

Fran~ada iki k~dın 
m=- k''m edildi 

mızın ~tirakiyle çok parlak surette kutlamaktadır. 
Jnegöl, 6 (A.A) - Ka:.uımız halkı 19 ncu kurtulu§ yıldönümü tezahüratı. 

kutlamaktadır. 
~.r~aaac=a=====aa====~~aaa=aaaaaacaaaca~ 

Vişi, 6 (A.A) - Paristcki hususi mu
hakeme komünist beyannameleri dai{ı
tan bir kadını dört sene hııpse mllhld\m 
etmiştir. Litvanyalı bir kadın komünist 
propagandası yaptığmdan 15 ~ene ağır 
hnpse mahkum edilmiştir. 

Makineye Macarısıana 2 Rus 
' par41üt~sü indi il-

Verilirken dir?li~d:::cıte, 6 (A.A) - RC!men b 

••••••st&•L&lll••• Salı gecesi Macaristanın şimali §8~ 
yakınında Slovak milletinden iki p•':" 

Macar 2"-en~l kur Mul~telif yerler· vütı,;ü bir Rus ıayyaresinden inmişlerdi'' ~ Bunlardan biri sukut esnasında yara1-;: 

d R k b
• <lığından en yakın hudut karakoluna ıtl 

b k e us mu a ıl racaat ederek teslim olmuştur. ~ 
il av 8Ş 80) •• Diğer arkadaşının paraşütünün 

h 1 d açılmaması yüzünden düşüp parçalaııdı' 

Vaz.ıfesı·nden ncum arı e- ğını anlatmıştır. 
Her iki para§Ütçü sivil elbise giy...W 

ff d·ıd· vam edı·yor ti. Üzerlerinde mükerrer ateşli taba~ 8 e 1 J lar, harita ve pusulalar vardı. Kenoır 
rine komünistlik tahrikab yapmak. ~ 
yana teşvik etmek, sabotaj hareketlt 
yapmak vazifesi verilmişti. 

--o-
Rumenler Odesa çelifı· Mareşal Budyeni ordu· 
ten bir dıvarıa çevrili suna yapdan Alman 
dlvorlar_ tazyllıi hafifledi 

Budapeşte, 6 (A.A) - Resmen bil-
diriliyor: Stokholm, 6 (AA) - İlmen gölü-

Macar genel kurmay ba~kanı ~ıhhi nün garbında Novogrod mıntakasında 
vaziyeti dolayısiyle vazifesinden affını Sovyet kıtalan mukabil hücumlarda bu
talep etmiştir. lunuyorlar. Bu noktada şiddetli muha-

Macar kral naibi amiral Horti bu ta- ;ebeler cereyan ediyor. Tallin yolu üze
lebi kabul etmiş ve genel kurmay baş- rinde Alman lutalan Leningraddan 5 O 
kanlığına tüğbay Svonbophetyi tayin kilometre mesafededirler. Şuselburgun 
etmiştir. Leningrad gibi Alman topçusunun ateş 

Sabık genel kurmay başkanı yüksek menzili dahilinde bulunduğu teyit edil-
bir nisanla taltif edilimiştir. miyor. E.stonyada Rus kıtalannın çev-

ODESA BiR ÇELiK KALE rilmesi hareketi sona eriyor. Finlandiya 
Bükreş, 6 (A.A) - Bolşevikler Ode- körfezi yoliyle muvasala temin edilmek

sayı çelik bir duvarla çevirmişlerdir. te olduğundan Hangö ve Oaet hala Sov
Rudar yirmi .senedenberi istihkam mın- yet kıtalarının işgali altındadır. Bu ma
takasına binlerce toı> yerleııtinnişlerdir. haller Finlandiya körfezinde Alman kı
Rus kumandanLğı Odesanın zaptını gay- lalarının işgali altında bulunan adalara 
ri kabil görmekteydi. Fakat §ehiT çev- "arşı harekatta bulunan Rus hava kuv
rilmiş olduğundan ve gıda maddelerile vetleri için birer üs olarak kullanılmak
mühimmatın denizyoliyle gelmesi güç tadır. 
olacağından buradaki mukavemetin lu- Merkez cephesinde değişjklik azdır. 
rılacnğı zan ediliyor. Lakin bu bir kaç Ruslar Smolemık ve Briyask - Gomel 
gUnde mi, bir '.kaç haftada mı olacak, bi- bölgesinde mukabil hücumlarda bulu
linmiyor. nuyorlar. Bunlardan en mühimmini teş-

kil eden ve Gomele karşı yapılmış olan 
eSP.ul t'i!razic!eki bir mukabil hücum görünüşe göre Dinye-

İ ~Vit;re hon O ltddarı per hattı üzerinde mareşal Budiyeninin 
Berlin, 6 (A.A) _ D. N. B.: Resmi cen.a~ı isti~amet.in~e yapılan Alman taz

mcnbadan bildirildiğifle eöre B:ırdo, yikın1 hafıfletmıştır. 
Nant. Havr, Lil, Anvers, Roterdam ve --- --
Oslodaki İc;viçrc konsoloslukları 11 Ey- Kıbrisa da hücum edildi 
Hildcn itibaren kapalılnmtır. Paris, Lefko§a, 6 (A.A) - Bu sabah gü
Brüksel ve Amsterdnmdaki İsviçre kon- neş doğmadan Kıbrısa ilk gece hava 
soloslukları ve Berlindeld lsviçre. elçili-, akını yapılmıştır. Atılan· bombalar boş 
ği muvakkaten konsoloslukların ic;leri- tarlara düşmüştür. Hasar ve insanca za-
ni ele tedvir edeceklerdir. yiat olma~tır. 

----
İngilizler Osloya 
hücum ettiler 
Londra, 6 (A.A) - İngiliz b•~ 

nezaretinin tebliği: ~ 
Uçan kale modelinden tayyareler~ 

sabah yüksekten uçarak yaphklan ~~ 
hareketi esnasında Oslo limanın d'JI• 
düııman vapurlarına hücum etmiıledr lfl' 
Tayyarelerimizin hepsi üslerine 
rr.üştür. 

--------
Son hava hücmnlal't"~t 

Londra, 6 (A.A) - Hava ve da 
emniyet nezaretinin tebliği: 

Kayde değer hadise yoktur. ıı'1: 
Berlin, 6 (A.A) - Alman teb ,
lngiltereye karıı mücadelede sk~, 

nın şark sahilinde demiryolu tesisıtJer' 
ağtr bombalarla hücum ettik. Sun tı1' 
landın şarkında bir ticaret gemisi bil 
d~ tflf 

Süveyş kanalı üzerinde dolaşan ~ 
yarelerimiz lemailiyede hangarlaT1 giil' 
sıgmakları bombalamışlnrdır. iki rıı'ıı 
evvel Süveyşc yapılan taarruzda _c; tflb' 
14 hin tonilutoluk üç ticaret r.('mıs1 

rip edilmiştir. ,ıı· 
Düşman ne gündüz ne gece ,A]fll 

yaya akın yapmamıştır. h tb'' 
Kahire, 6 ( A.A) - Mısır da ı 

nezaretinin tebliği: 11' 
lskenderiyeye ve Süveyş kanaJı~ll b 1 

pılan hnvn akınlarında 2 kişi ölJlllld•ll ,1 
kişi yaralanmı~tır. Her iki mıntakP 
hasar olmuştur. tı"' 

Kahire Nil Dcltas, viliı.yetlcriııde 
va tf"hlikesi işareti vNilmiştir. 


