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''Bursa güzel herşeyin Ör- ··Ai;.~~ı~; 
lleği olarak tanınmalıdır,, !~hranda 

--------· sılahlannnş 
lırnet lnönü Bursalıları Güzel San' atlara tefvilt bu yurdular 

Ya hesabına 
~lllışaıı 3 f ab
rika yakıldı 
~=Ü:eti ve Al· ~ 

ba llareket· ~ 
lert ötdemete F 

11 çalışıyorlar. ~ 
"ata 0 skova, 7 (A.A) - Fransız ~I 
ı>oa nperver k:idı.1ları Paris banli-
3 }'llnda Almanlar hesabına çalışan t 
~..ıı~ız fabrıkasına ateş vermiş- J.' 

"\ll? • t .. 
tııı!1 ~aber alan Fransız menbala
lal goı-e 'Vişi Nazırlar Meclisi iş
~lll~tındaki topraklarda ve serbest 
ıı-;.; kada süikastlerin ve komünist 
~ketlerinin izalesi hakkında mü-
~ bler yapmıştır. Dahiliye Na
tı,ı U meseleyi Alman makamla
le !d111ihakere için bu akşam P.ari

•• et?ektir. 

llün yapılan. Fuar 
spor rniisabaka ları 

--------
Tahran cıvarındalri 
elçilik binaıına 800 

Alman toplanmış 

ITALYI RUSIAYl YEll 
ASIEI IİIDE&IYIR 

Alman askerleri Rus mukavemetini kırmağa çtıl1§1yorlar 

l Almanlara göre l ·- -·- --·-·-···' ·-·- -· 
Müstahkem 
Rus n evzi
leri yarıldı 

·- - ·-. ·-·-·--- -·-· l 
l .~~.~~~~~~~.-.?.~~e-• 
Havadan 
ağır darbe
ler indirildi 

Rusların bu meozileri Leningrad cephe man
geri almalı te,ebbiiıiJ zara•ı aldı ve •onuna 

pü•ltfırtfıltlfı #tadar dövüfecek 

Almanlara göre ilk 
tecavüz eden Ame

rikan torpitosu! 

HER El IÜSTIHIRll1 B&I 
IAlE lllllE GEL ~ı 

tn111nz1ere IÖN B. Bit· Alman tahtelbahlft Parola : ccKlyel Sovyet 
1• ıtaıvadan kaVYet ancak ~c11•1 fellrldir ve öyle lst......_ mtidalaa etml5! kalacaktır ... 
Roma, 7 (A.A) - Mussolini bu sabah • A) Grir hadisesi bak- Moskova, 7 (A.A) - Kiyd halk1 

merkat ttalyada bir mahalle geçmiş, kı=lm, ~ neşredilen Hldia göre normal hayatlarına devam ctmcktcdir
zııhlı kuvvetlerinin talimJeriyle hava Der haltm bom • leYı:.n,._ lcr. Kadınlar mutadi veçhilc ci,•ar köy
bataryalannm :manevralarınd8 bulun-A~ su = halinde lerden çiftiçilcrin getirdiklerini pazar 
muştur. Mussolininin refakatinde Gene- Wr torpil •tnoştlr~ ın:.e ~ meydanlanna giderek satın nlmaktadı·-
ral Kunnay reisi General Kawlyero bu- • b -..1.isinde vuku 1ndm lar. Şehirde her ev bir müstahkem kale 
hmmakta idi ne mil eenu u ~IKU • .. ~ haline konmuştur. Kiyef hsykının paro-

tNGttmm GORE tur. Alauud.r B. B~e~ b!r llidise lası vardır. O da şudur: cJ~ıvef b'r So,·-
Lmulra, 'l (A.A) -Mwısolini merkez! e-'8 eahştıimı ıddıa ediyorlar. yet şehridir ve böyle k_alaca~hr.> 

ttalyada llBy)enme,yen bir mahalli ziya- tooc:ıc:ıc:ıuocuıı~oc:ıc:ıc:ıc:ıaOl Moskova, 7 (A.A) faa aJansı Kı~ef 
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SARIPE2 YENi ASIR 

"Kardeş rran" Pavyonu -
ş•=••ıa 

Posta, Tel«' 
la ~alelerin 
deeişiklikl 

Riza Pehlevi Han-etle
rinin lr~nda yarattığı 

eserlerin bir nümunesidir 

Masala leau11en ve 
"'6n geçen bir Da k 'a 

Rir Fok balıiı 
deaizclea ~ıkt1, 

Resmi dair~ler.tle ya.gın tedbirleri 

Evvelce ve yangın esna
sında yapılacak işler· 

İcra vekilleri heyeti, dahiJi 
selatı ve hizmetlenyle telgrA:';w·.n~ill"'".a 
nacak ücretleri gösteren tarilmr 
tiren bir kararname kabule·-.. -· 
bik mevkiine konulan bu kA-..--.• 
tarifenin gazete ve mevkut · -------------------·---

81'.pa herkesin tak 
llZhDIB1' bul sa1ı· e~zen 

kadını ısırdı! 
-0--

Fok balı~nm ısırdıtı 
.-ayan Melek Erdinç 
hastaneye kaldlrdclı 

Wttttin vDayetlere yeni tebUaatta lndanulda.. 

lığı, gazetelerle en az 3 ırayda 
mevkut rialeler pklinde 
tir. Körlere mahsus kabartım 
kağıtlara ait had 500 gramdan ı 
ma çıkarılmıştır. Posta telgraf 
ri ücretlerinde havale basına 

Amme hizmetine tahsis edilmiş olan rılması ve vesaiti itfaiyenin sureti isti- kuruş ücret alınacak, havale ol 
devlete ait veya devlet tarafından kira- malinin öğret.ilmesi ranın her lira veya kesirindeıı 
lanmış olan binaJann yangından korun- Hortum.Jann sk 

1 

sık muayenesi ve telgraf havaleleri için aynca 
ması hakındaki talimatname dışında ka- Kurutulmadan yerine konulmaması, reti olarak 50 kuruş alınacaktıı 
lan husu]arın tatbik şekli bir liste ha- Boru ve hortum rekorlanndaki kösele tahsilinde her bir senetten t 
I:nde viliyetlcre bildirilmiştir. Bu listeye 

1 
veya lastiklerin sık sık muayenesi ve bo- reti olarak ınaktuan 5 kurtlf. 

göre; binanın bir tarafında çıkan bir yan- zulmuş olan1arınm tebclili. mayan her bir senedin ibtaz 
gıru diğer kısımlara sirayet ettirmemek Emme basına tulwnbalann dalına do- rak 3 kuru• alınacaktır. tkam 

Güzelyalıda deniz kıyısında dün saat · · d h"l ı d ] l be ır ıçın a ı en yapı mış yangın uvar a- u bulundurulması ve on ş günde bir diye edilecek Iıer havaleden 
1 1 sularında görenlerin ifadesine naza- d k" d · k } ı k 1 rın a ı emır apı arın gece eri apa ı d.efa ols~n madeni aksamın silinip ha- kuruş alınacaktır. Acele teı-' ran birdenbire bir fok balıgıv zuhur et- ı . ı d rulm - ıµ• 

uu un u ası. fifçc yaglatılınası ve gene su konarak !erinden 150 yıldmmda 250 
mit. o auada sahilde gezmekte olan Pencerelerinde kepenk lnu kir uhafa edil . l li tul ba ' 

1 GüzPlvalıda İnönü caddeainde sakin gir dairelere 
58

,..,.
0 

ke nk 0 •a ~- m za mes:, a avere um - tu telgraf ücreti alınacaktır. 
hacı Mucıtafa kızı 30 yaşlarında ve dul Film bulu a '""d . peha tan~ P ktc · lar versa bunların da aynca lastikleri- la fazla alınan telgraf ücreti 
bayan Mell"k Erdinçin üzerine hücum l d f"l 

1 
n 11

• aıre.. s e, n:ıe ~ nin m~hafa.zası ve kırılmamasına dile- kurusa kadar olanlar talep üz 
ed k b b 1 fı d "k" er c : ın cın fılın talımatnamesme go- kat cdilmcsı, mutlak bunlarla he!· haf- lası resen sahiplerine iade edil 

~.r~ u ayanı so tara n an. ~e 1 ~ re hıfzedilmesi ta susıkmak suretiyle tecrUbe yaptırıl-
yennden ısınn1,tır. Etraftan yetı~ılınesı . .. ' . -------
uz.. . f k h 1 v d . t 1 1 Sıncma gosterılen mektep ve hastane- ması, ~- -•t 

erıne o a ıın enıze a ı ara t o sı- 1 de bel . . f V'&'"MS lft..a ep 
rada denizde b.,lrk avlı.makta olan ba- er cdıye zabıta talımatnamcsinin çinde bölme du ... arı olan dairelerde 
lıkçılann aandallanna hiicum etmiştir. sinemalara :ıit olan. ~ısmı:ı~ tatbiki.. bu duvar dam ile ayni seviyede ise yan- muallimleri ara 
Bir balıkçı kürekle fok balı~ını ko~ma- Evrak ma~enlerının kargır ve daırc- gının bir taraftan diğer tarafa s!.rayet terfi ve tayin 
ğa ça]ıfllllf i.e de sandal devrilmi4 ve relerden harıç ~len;Je tutulması, etmemesi için hiç olmazsa damdan bir Orta mektep muallimJerin 
baLlcçı denize düşmüştür. Fok balığı da kapı ve pençcrelcr:nı demir olınası, metre kadar yükseltilmesi, müddetlerini dolduranların 

_ _ cleniu dalarak kaybolllWflur. Depolarda, imalathanelerde işçilere iş Binanın içinde itfaiyenin ist:fade ede- ve yerleri değiştlrileeek orta 
İNtl dnlet 'JIGftJIOllUftu• sııöriiaifi Bayan Melelı: Erdinç tedavi edilmek başında sigare içirilmemesi, bilece~ havuz mevcut olup ta kapısı it- ualJiml ril den , 

Her kesin itirafı vedıile bu sene bü- ı büyük bir makama nail olmuştur.. Çay üzere memleket hastanesine nakledil- Dahili ahşap olan binalarda tahta ara- faiye makinelerinin gi.remiyeceği kadar m lis e e yeni tayin 
tiln fuarın lndlıl han pavyonudur. Bl- hakeza .. Esasen İran çayı memleketi- mit. denize d~n ballk.ça kurtanlnuttar. Wdarmın saç veya çinko ile kapatılma- dar ise genişleti)mesi. ~ . teler hazırlanmaktadır. Be 
DMUD llbellik,,. ...feti Terk "9 İran mDıde pek meşhur~ böyle Fok baJıifının itllfı için de etrafa mo- sa. Bir dairede yangın baş1ang1cının der- Maarif Veklletinin tasvabine 
~ sevgi w ellhsmın manevi gCl- nefis bir çayın tirtakileri pavyondaki törler çabnlmlfbr. Elektrik sigortalarma tel sardırılmama- hal itfaiyeye haber verilmesi ve ondan nacaktır. 
nl!lllJ1e im~ etmlt ft bUtGn bip- bu lammı Meta mecl6p ft meczuptan sa. sonra mevcut ftllL'tle s&ıdilri11meye -.-_-Sami--( F-:.k-iteh_lr_)_2_4_._ 
lerde bu pavyona karşı derin bir allka olmuşlardır. Zaten kardeş memleketin .. Koridorlarda içinde su dolu sigara tab çals....,._, 2 _ Sezai (Jatanbul) 
uyanmıştır. kuru yemişleriyle çay ve sigaralarının Uzi:m pİV8§8SI lua bulundurulmam. Bir dairen.in civannda YaDIDl olduiu Türkiye rekoru 22,S uni 
' Biz İm* Entemasyoml fuanncla bulundulu v!trin zb'are~ anmıda Otomatik telefonun mUsdahdemine takdirde o dairede açalı:~ lmakıl- Emengendedir. 
1ranh tıı.dııhrimilln böyle llaşrnetli mtltldt 1lir allb uyaodınnıt ve &Un- hu-;~n o·· ::..)eve ve gece beJrçllerine ölreti1emesi. bun- ımpnk Dp.blmaa ikan gelmekte- 800 metre: 
ve mmetll bir pevJOnu olmalannı da- de daiint SUtette banlan dJlclrat ve avk- • - u •"' lara 8lk: 8lk: ympı tecriibeleri yaptı- dir. 1 - Raa (iatanbul) ı dakib 
ima arzu ederdik. Bu yıl bu arzumm le tetkik eden bUyük bir kalabalık g6- ~0~~~~">"--7<.:><.. ' ~ 2 - Kemal (A)-cluı) 
yerine 91tirilmiştir. İran pavyonu milin- rilnmektedir. dottra a~dıvor Üfl YOIJı/ara Fuar apar mü•abakaları Tiirkiye rekoru 1.58/4 le 
tas blr yerde kAia olup gtlr.el iki cep- Şahlnpıh hazretleri İran toprakların- ili. ~· mandadu. 
hesinden her biri bu mevkide ve bura- dan imkln nisbetinde azami her türlti Sırıkla atlama: 

dan gec.-enleri kendisine doğru çekmek- zirai istifade teminine teşebbüs ve bu- ltzüm piyasası bugün saat 11 - 12 lzmı·r Muhteıı·tı• A.nkara 1 - Halit (latanbul) 3,15 
tedir. Bayle bir mevki, inşa tarzındaki nu emir buyıırmu'1ardır. Bugün İran arasında açılacaktır. Bunu Ça~mba _ 2 - Sudi 
bu zevki sellin ve Jerinde olan bu ild büttın zirai merhalelerde bil.yük terak- günü incir piyasasının açılması takip Türkiye rekoru 3,85 le Muhid 
cephe sırf İran pavyonuna mUnlıasır kiler kaydetmiştir. İranın zirai teşkilltt edecektir. dadır. 
kalmışbr. İran pavyonu her kes için bir her büyilk memleketin 2.İJ'at teşkilatına Piyaıralann acılmam emri. dün sehven 1lr ht ı •t • • d• 4X400 bayrak: 
konuşma mevzuu olmuştur. Her kes uygundur. Askeri, sanat ve iktısadiyata kaydedildiği Jribi ticaret odasına d('jiil. lfl. u e 1 ın 1 yen 1 Birinci lstanbul. .f6 saniye, 
ondan konuşuyor. Fuar radyosu mate- ait kültilrel ve içtima! ve saire, hillisa borsaya verilmiş bulunmaktadır. Ahruın Ankara. üçüncü lzmir. 
addit defalar d bu b 1..-..:ı 1d w "b" '-•1L--- hll 1 haberler, 9 mımaralı u'·zum·· un·· fiati 40 rbo metre: uzun uza ıya pavyo- er "'1uııı::ue o ugu gı ı o:~ e o - 1 - Sezai ( lstanbul) il 
nan llzellilfnden ve husmıiyetfnden mak ilzere hayvancıhk kısmında da ve kunqtan, incir !n~iliz cinevin fiatl de Anlraral•lar ı, !zanbtDer i ... yal'ldar •• Dttllkö 2 _Sami (EakJtelür) 
bah8etmlştir. PayYODa girer g4'mez Bl- onların ıslAblan ve nesillerinin çoğaltıl- 20 lrurustan apğı düşmeyeceğini teyit ti .,.__ .._a_ •·--- Tu""rlı:ive --Loru IO 6 /lO la 
hazreti htlmayun Şahfnşah Iran Riza ması hususunda tasavvur o1unaınıyacak etmektedir. 8 e....- Ve •~ lnÜS&ballalal'lllCla aunau Türkdoiancl:dır. 
Pehleviyle hama .,.llelylının iki resim ciddi gayretler Mdolumnaktadır. un•- ~ •etlcel•- 1609 .uı •• lwww ,..,. 
tabloları naarlan okpma1mıchr.. Bu tramıi bUyUk Şehlnşabı dünyanın her K J d r-1' (i L_1 ı_ I:'- f ( 
dd yallı boya renkli resim arasında 16 tarafına gerek mat 1$ler ve gerek hay- ema pacra a Fuar kupası maçlarına dün devam enerjilerini sarfederek oynıyorlardı. ~- .•tanım~ loirdi~i, ...,.re 
melre ....._ .......... ve 1llllllNlan- va...,. ait ... İnında in._.h, ne- "l edilmiş, İzmir muhteliti, bir gün evvel Maamafih bu brşdıldı akınlarda İz- ı ıncı ıe lf er ır . 
..2... ~ '1..a-. ---a.. _ _.,a_ 1..1 L... '-S..1..-.JI- ..:,, _ _._,_ _,..... _..J_ .. , d Ü !'I uhte1 " • l 1 1 be l.t.- kalan · daha · d l b:'---L .ı.._ Derece alaa atlıetlen tzmirl 
..- - _. .-- - .. uu ~ -._._ -.. .-uerinin tekmri ve J J ) ç1er m ıılay e - raut:re nur zıya e go yapa 12\.~A .ur u baıkanı B Retat Lel>leWel 
... n ... urfmcla bQyilk Şabinşahm bir takını damızl,lrlara apç, çiçek, ye- ze ze e o u Ankara muhtelitini bire karşı üç sayı satlar elde ediyordu. Bu arada ~ rafuMlan hedi:ve 'Ve .......,..., 
saltanat -.a1 f ı f:rw1ıl TUkua gelen miş fidenlen "9 tohamlımmn celbi iQhı Kemalpap kuasında dün saat 8 30 da ile yenın!ştir. ild sıkı şutu ble direklerine ~ edilıaiftir. 
~ lnkdapl.ır g&. ~ m&te.ıcllt memurJmı ve talebeler gön- orta fid.c1ette bir aebele olmuştur. Hasar Ankara - İzmir maçı, bir gün evvelki kurtuldu 35 inci dak!kada hakem An- * m. . denniştir. BOt8n İnn Ulkesi zirai her yoktur milsat.kaya nazaran seri ve heyecanlı karalı bir ')yuncuyu oyun haricine ~ı- TENtS MOSABAICALARJ 

Yirmi }'11 iDelld. tıa8ı Mraz tanı,an "t teerilheJer için daimi surett,e mG- • olmu~. AllkaraWar üçler muhteliUne kardı. An.kara on kiti kalmasma nl- . Fuar tenis mWalan düa 
w Nimler lııu e.lllonun 1MM n kıy- tefws91slarm nezaretleri altma kommq- •u••• 0 .,,...,11 • .,.8 kaqı çıbrddtlan oyundan ~ ilstün men İzmirin hUcumlanoa bir müddet etdi. lzmirin kibar mahiti 
metW de ldrA ederler. 18 J'I) içinde tur. İranda hayreti mudp bir zirai faa- .. ..... ID«nD ~ bir oyun çıkarmalanna rağmen, forvet- muvaffakıyetle mukabele etü. 40 ıncı takip edilen bu müabakalar 
'.fthld)*+ '-le J'lll)llan lnlnlAplar da ll1ft ....:lır. Ş.hbqabm 21 yılı bulan U2WI DŞf. lerinln milessir hücum yapamaması yil- dakikada Sait, güzel l;>ir hareketle üçün- eimdiye kadar yapılan tenis 
bayle Wr taWo a..rtnde tenim edfı.e saltanat devrinde içtimai, asbrl, iktısa- züaden ~ olmuşlardır. 1miir muh- en golü kQdedince Izmir muhteliti sa- hlirlerinin en ehemmi)'etliai 
- ..a alıııııır. i.- ..... n ı dk ld .. _., WJ1e 'ft wiıQe ait ..... Enelki atin fuarı 2I05S kiti ,..ruş- tellti 1 - 3 Ankara muhteliüni yenmiş hadan 1 - 3 galip olarak ayrıldı. Orpnizaqon mükemmeldi 
MI .. ., ...... ld .... m mhkde lıırda oWalu 1f1ıi lııu *-t............ .. tir- Bu mrede fuar ~ sa- olma.na ralmen insicamh bir talanı * intizam içinde clenm etti. Hit 
w' r ..... d •ı• MhJa lıialliaillfı mame ._ dellşllrllkler ..,...... .... 7lm 4Gll1 i lmhmlllur. manzaraa anetıınelten QOk uzakta. Salt 8ugOıı İzmir - Öçler muhteliti maçı mal ve lakaydı ga- ~rpmada. 
• .... k ... ' w ....... :tı... ........ düa en 8iizal oyunlanndan birini çıkar- yap11aeektır. Bu müsabakada İzmir be- fecleruyonu reisi Kerim Bake1' 
lı :zlkM •"ı w hW lll:rlk X..- iıamn 6-nmada DWJI w lr&a ... r ..... il RllG auş. vanmda kendW,Jle &nlaşabilen ol- rabere kalsa bile fuar~ kaza- mir tenia ajam Ali Halim'-
8't>p•m ..W ,...,, t • - ... _. ... oldula llll•Jcm. İıM ıleld ileri aml IH ••• •elellleP madıiı için fazla gol yapamamıştır. İz- nacaktır. lerinden ve söeteıdlkleri ib 
•mı lsa .......... ._. .................. ,,. ....-.. 'w-' ' ıla lılr Dil- • mir muhtellti. dnnkü kadrosiyle mil- * aayretlerden dolayı PPJU 
.. ..,..... •c dA•. Pawı- ._ d)aet edlD l'8fl çıill.. bnnnel teşkil edilmiş addedilemez. Bu- A TELEnZM BA. YRAMI Bu gibi ..,or tezehüderinin 

Bu ,.ı .. .,..... ...... _... ira 1ı 1 'ı ,,. tn.. bqa sempatisini iz- Y: t..irin ~ ı.- tesit günkii muhtel!ti biraz daha kuvvetli ve 9 eylül atletizm müahakalan, Milli izmir mporu ve aporculan için 
•d ' 1 ........ ~ 'ft pamukla ı.r .... ifllr. =="'~ti Bu =~ ~-' _ ayni zamanda Saide anlaşabilen bir, iki ateletlerin iftirlklyle dün Alaneak menni olunur . 

._ ...._ p _iiCCT_r. lllllQ'i- _. INIUD oyuncu ile teşkil etmek muvafık olacak- mdyumunda, futbol maçlanodan eYVel Dün müaabakalara Kül.törl~ 
mı iT M, ~. ....,... IMJ'il "• mrık-.. ..,.,..,,,_pek çok wıtan- yapdch. Bu münasebetle atletizm fede- kulübü kortlannda Mat tam 2. 
~ .......... ded. ...... ,. aı1·ııı ~eıı·mr··ı·n B .... c1at ~ •LWtedlr. Her iltika- brBm.ass. haf oynıyan Adilin, yerini ruyonu tarahndan Türkiye birincilik- tek bayanlar finalı maçı ile 
IO 4 -. ~. çanl. ~ yla W ,..ı ~' • M•' mellım lmnlıe --..Jet eden u.ı1er • lclurd lerinde dekatlon birincisi olan Seha•a Tahmin et•1:C.imiz 0 ibi b••an 

-L - • a....a- ...___... _.__ LıL ao uktan sonra, Saitle iyi anlaşaca- , Uf' D _,, 

...... -nw., uııanrrı - -- .,...... .... aalıfa.,- ı..,·•al..-.f· 1-ldi istialııilerind faJa yolcu &etir- iı iç:n santrfor meYkiine getirilmesi ha- ve iyi derece elde eden Atifa bir lı:upa lı:.ibi bayan Behan MUklaae ed ..,. ~ ...... lchll-...... • .. n &' uc mektıedlr ve alhn madalya •erildi. (ıame) bile "Vermeden iki --
Dllt ı..... tıııklautll devı.me n....... • BASTAun 1 INd SAHbııW • . ~~~ ~:~~aidı: Müsabakalara baflanmadan evvel kazandı. 
br~'-- ~'-' ., __ dm• -ı... ..n__ı_1 ___ ,._.__ __ L!l~.....!....L.... Ya- 1 lk ............. yanına b ~ h t bütün •tletler muntuam yirüılerle bir Tek erkekler final maçı 
~- -.ır-_,.._. _____ ......... ..-.~--~ oyuncu uıunamazsa a ıra ge- geçit resmi yaptdar, pddetle allatlan- korunu kırdı. izmirin kıymetli 

etmıektedlr. Slllaırılar '* -.ki -1lm ..- • ~ 1 uiz &... d• llllldller Jebillr. dılar. Bayrak çekme merasiminden 800- Godfery Jiro rakibi Suadı Y 
meh-ıltl o1m .....,...,..__, .... dolı-rn Şe8a L~-~~..11 c~°!:' GGmrWt ve tnhisarıu vekAleti me- Dün maçın hakemi Fehmi bir iki yan- ra atletizm federuyonu reiai. B. Saffet için tam bet set azami pyretial 
Ye ~ ~ m8ht •"er- aa oa - ,,._aı - _.__ --.L. -a.1-. :1..w terfi lış karariyle oyunu vasat derecede ida- Gürol tarafandan müsabakalar açaldı. mek mecburiyetinde kaldı. 
.a....L..111.-1-a k - ... opullıla .......... dheJee-ı. munmn ~ ~.........,.. UllU ve re etmiştir. 
__..Ba Qondatn""!~~:__ '--- yem'ı' l u...a.. •I••~ Llıt-L1-L....-. _ _..._ .. L_ uldlJer -pm•= .. Bu anıda Van ıüm- Teknik neticeleri tunlardır: Muhtelit müaabakalann fi 

.ll'llDID ıuın.ı -••• - .-- -- ~ ~- • .._ - ,,_ ,...... Takımlar şöyle teşekkül etmişti : U la f"k f kal"d ·· el la 
.. ____ ..J_ Obiın lılr ,.._ ............. ....- q..-. -iol rilk mBıılOril Galip Balwon Bodrum .auv-uu •.w~•"-' •• zum at ma: ı ev • e KUZ semaş rıd 

... ~ .. .,.veu,..._~t mella[_~-~u-- ~ sltılı •• l'••hr uiz pA-ia:> moJdalarb'le aDmrOk mDdlklOIOne. Boclrum gümrük ~~ ıraun.1.~u 1 - Ömer (Eakitehir) 6 metre 58 lelerine raimen Partoaerl bay .. .u- ..... en IDWUID ft en ya ......... L.-D.1.L.1 aalllaırtl Abılll11nıtif Y1kel v -ıı-..:rı.. Bedri, Şevket, Ali, Abdi, Halit, Yu- santim. boıluğunu dolduramadı. 1 

...__ ılıld lndee biri ele L..-ı.....a... ... .. .... ~ • .._ 
80 auuu~ suf, Hamdi, Ahmet, İbrahim, 4 11 2 - Melih (lstanbul) 6 metre 39 Mualla - Suad takımına iki setti .... 1ntF •• ,-.--· ~. m6ılGrltliOne. GOllilk muayene memuru a&., 

RaJtıald ...._ buna b~.,ea ebem- &.neli. Dilbn İmıir bepnildDrlUiO mu- Kenan.. santim. di. 
....,_ .........._ Plyına ~ ilk 1 ' .,_ ınemurlülftne, İzmir muayene me- tzMIB MUBTELtrt : Türkiye rekoru 7.1 O ile Muzaffer Çift erkekler finaline iki 
bir yerde tanınmaz. ve mllşterisi bulun- lr d va•ı· t muru Asım Asal Güllük muayene me- Fikret. Ra!f, Ali, Salihettin, Ömer, Baloiluna aittir. mı kalmıştı. Bu lzmir tenisi içit• 
mazdı. .Alıcılar bıle ştlphe ve tereddüt- an a • )'e mmluıuna, Kilis muayene memuru Nt- Adil, Hilmi. Hüseyin, Sait, İlyas, Saiın. Yüksele atlama: bir ınuvaffaluyettir. En fula 
le ticsı muamelede bulmurlardı. Alsa- - BAŞTAHAFI 1 tNct SAfttFRDE • yui BeşlÜf'bm İ7.mir muayene memur- Maç başlar baılamaz iki tarafın da 1 - Jerfi (Ankara 1,80. seyredilen müsabaka da bu maG 
Jar bile e'---ı-etle -'•manolurlardı LA dJ1-1--'-.:1en berı· burada bul ........ Al- hızlı oynadıkları görüliiyordu. İlk daki- 2 - Kemal (Aydın) 1.65 tur. Çok çetin olan bu maç u 
k . b .......... bq h ~ta · teft'lr·1~t· k - ·ILIU"lllU ....... luluna tayin edilmişlerd:r. . ın ugun u usus genış 'lAııa u- mantardan hiç biri memlekeU terk et- kalar mütekabil akınlarla geçtikten son- Türkiye rekoru 1,86,5 le Pulata aittir karanlıia kalındığı için salı · 
rulup bütün İranda baştan başa bu iş meğe muvaffak olamamıştır. İngiltere ZABITADA •'tl'-. ra İzmir littikçe hj..,)ilir bir hikimi. Gülle atma: hir edildi. Birinci seti Jirolar 6 
teferrüabna varıneava •adar daimt bir hükümeti tarafından Tahrandaki tngi- yet tesis ebnele muvaffak oldu.. Bu 1 - Ahf (lzmir) 12.70 bettileree de müteakip iki seti 
nezaret altındadır. Ve bwıun inkişafı liz elçisine gönderilen talimat yalnız müddet zarfında İlyas iki ve Sait bir gü- l- Alaeddin (lzmir) 10,60 lar ve dördüncü 9etİ kaybet· 
için azamı gayretler sarfedilmektedir .. huda bulwunakta olan. Almanlara ol- Tramvay• Otomobil ze1 fırsat kaçırchlar. Ankara devrenin Türkiye rekona 15,0 metre Ue irfana iki tarafta ikişer set kazanmış 
işte bu yilzc1en bugün İranın kuru mey- makta kalrnayup Kudüs baş müftüsü ~ yansından sonre oyunu evveli milteva- aittir. maç tehir edileli. 
\>eleri gerek mahsulün nefaset ve leta- ve hak isyanı baatınldığı sırada trana Karantinada asker hastanesi önünde zln şekle döktü ve biraz sonra da İzmir Disk atma: Bu müsabakalar lzmir te 
feti ve gerekse ambalaj tarzı dolayıs:y- kaçan Iraklı asilere şamildir. bir kaza olmuştur. Önwr otlu Cavidin kalesini sılaştumaia başladı. Ankaralı 1 - Abf (tzmlr) 36,22,5 (Yeni iz- raküi ve istikbali için çok ü 
le bevnelmilel piyasalartla şöhrete ve N-..&. 1 (A.A) - Tahrandan bir idaresindeki Sıhhi imdat otomo"-:ı: Ko- oyuncular İzmir kalesi önlerinde iken mir rekoru) olmuştur. Bilhassa İzmirli ten• 

" ..... ~...., •ua.u, IZmir 2 - Aıaeddia (lzmir) 30,92,S müsabakalarda çok biiyiik bit 
~~erib:" kaynalmuı verdiği haberlere nak istikametinden ilerlemekte. o~ · iller ini bir fır~ ~ ~ Tii~e rekoru 46,67 ile Veysi Eın- göstererek ızmirin yüzünü gül 

I. ususi 

YusufRiza 
Okulu 

Ana ve ilk kısımlanna yani talebe 
kaydmıa 8 eylül, derslere 22 eyltll 
tarihinde ba$lıyacaktır. Uzak semt! 
ler fçin otobüsleri vardır .. 
8aşturak • Kestelli caddesi.. 

No. 11 =ON : Z9H 
~=aaaa~ıııaaıııııııaıa 

gore İngiltere ve Sovyetler Irandaki Al- Muharrem oğlu ~ idaresındeki lesi yakm]anna geldiler. Kalenın önU rededir. ]erdir. 
rnan ko)Qsılıdnin ~ ft ıpaıtsız tes- l tramvayla karfllaşnııı ve her ikisi de karıştı ve top mU.dafiln eline çarptı. Ha- f I O metre manlab : Oünku tenis müaabakalarınUI 
lirnini istemektedirler. Bu koloni neza- hı yapmala fınat bulmadan çarpış- kemin penaltiyle tecziye ettiği bu hare- f - Seha (lzmir) 17,2/10 neticeleri şunlardır: 
ret altına alınacaktır. İran kabinesi J>u mışlardır. ket lzmirlllere, Seldin ayaliyle bir gol 2 _ Klmil (Ankara) Tek bayanlar: 
talebi tetkik l~io bir toplantı yapmıştır. Şoför ve vatman eşhasın eınn.i,vetini kazmıdlrdı. Ve devre 1- O Ankara muh- Türkiye rekoru 14,7 sani1'e Faik Bn. Mualli (lstanbul) - B 
Başvekil Furuıi Hanın bugUa veya ya- tehl!keye koyacak fekilde vesait sev- telltlnln aleyhine bitti.. Omerne aittir. tanbul) 6/0 6/0 
ruı parlAmeııtoda beyanatta bulunması ketmek maddesinden adliyeye verllmlt- tldncl devrede AnbraLJer ilk dald- 400 metre: Tele erkekler: 
muhtemeldir. terdir. kalanla IQ1 yapmak lc;la çok c;.lıetder 1 - Nuri (F,.lrifeLit) ' ' 9/10 Godfery Jiro (lzmlr) - Suat 

COCUGUIRJ ve kh1ıılae 'bir laıo frlldk ve korner ol- 2 -Raif (bmlr) bul) 6/3 1 /6 4/6 6/4 6/.f 

................... Öldilı'anek lateınif.. :;,::u_:ı ... ~ ~ =kf= Cö~~ona 49,4 saniye ile Ferit ~b;.f~~H~n (la:tanl~: 
aJmaalar ı İkiçeşmelikte 17 yaşında Naciyenin bir vQl'Ulla ikinci defa Anbra b1ell- Uç adım: Filipe - Şefik (Ankara) 6/0 6 
Yabancı meuılebtlerden m~t pyri meşru çocuk dotuııfutu ve çocu- De IOktu. On Uldb _,.Ankara muh- 1 - lbrahba (Menin) 1 J.19 Cift erkekler: 

ve Jltica suratile yurdumuza ~ bu- tu heUnın çukuruna bıraktıla zabıtaya tel!tl d tct-1 Ali ~ı. bir 2 - T ... (P.W. H•) Coclfrey - Cim Jiro (izmü) "' 
hmllD 1322 TUMün vatwn.o'hjlmJtalhaber verilmiş ve~ lrurtanlmıştır. gol atınca maç büsbütün heyecanlandı Türkiye rekonı t 4.37 ile Yavru Tm- Reciyo (lzrmr) maç li .. 
alınması İcra Veknleri heyetince kubul . Zabdaca çocuk ve anası hastaneye lzmir başka gol ,ememek, Ankara da mazd•dll'. la gününe kalmlfbr. 
olunnnqtur. kaldırılmıt, tahkikata başlanmıftu'. beraberliii tdıin etmek için btltilD 200 metre: 
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' """'\',W,"""' Jı!apolyon Vardı! •ı 

Tarih bir tekerrürden n1İ ibarettir ? --.._._.. _______________ .._._.. ______ _....., ______________ .. ~ 

Almanlara göre 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

ruzlar yapmıflardır. Bu taarruzlar püs
kürtülmliıtür. Düşman kanlı zayiata uğ
ramıştır. Elimize geçen evrak bolşevik
lerin bu mevkiye verdikleri ehemmiyeti 
göstermiştir. Düşmanın mukabil taarruz
larına bir ço~ fırkalar iştirak etmisler-
d~ -

Merkezde bir kolordumuzun cephe
sinde 36 düşman tankl yakılmıştır. 

5 eylülde bir ormanda düşman kuv
vetlerini imha ettik. Bolşevikler orman-

İZMİR riCAREr r.i&ESI MUDiiRLVGVHDEN:' 
- Yeni talebe kaydı 25 ağustos pazartesi günü başlamıştır. 20 eylüle 

kadar devam edecektir. 
2 - Her gün 9 dan 12 ye kadar yeni talebe kaydedilecek ve 1 4 den 1 7 

ye kadar eski t~lebclerin kayıtları yenilenecektir. 
3 - Orta kısma kaydedilecek ilk okul mezunları ve lise kısmına kayde

dilecek orta okul mezunları, beraberlerinde velileri olduğu halde getirecek
leri vesikalar .şunlardır: 

A - Okul diploması 
B - Hüviyet cüzdanı 
C - Hükümet doktorundan alınmış rapor ve aşı kağıdı 
D - 4X6 büyüklüğünde 6 adet fotoğraf. 3681 ( 1967) 

4buıur hadisesile heman ayn· zamanda Osmanlı 
hiik&meti Napolyona ka r$1 harp ilan etmfşti dan çekilmişler<lir. Aldığımız esirlerin İZMİR riCARE2' LİSESİ MilDURLilGVNDEN: 

ve harp malzemesinin miktarını tayin 
·- 21 ••• etmek henüz mümkiin değildir. Cenup Her sene akşamlan açılmak.ta olan mütahdemler ve memurlar için akflUD 

2200 ı kurslarında Ana dili - Muhaberat, Fransızca, lngillzce, Metamatik, Muha-lfısu. harekutı ve bilhassa Napolyo- bulunuyorJ:ı ve şark! Akdcni7.i tama· cephesinde yeniden esir, 2 7 top, sehe, Daktilografi ve stenografi denlcri verilmektedir. Bunlardan birine ve 
ll11~ Osmanlı bük' llıneti aleyhine bazı mı·yte ı...... .,e ser'L--t bırakın•..... 127 miltralyöz, bir zırhlı tren, Lir cok k 

..... uu~ ·• UC!> ~.. h · d ·ı·h ya bir açına birden devam kabildir. ~ke İ ı Napolyonun Suriye seferine hasl"eltiği seyyar astnne, pıya e sı a. ve cephn- k. 
tleri Babıaliyi ngiltere ile bir~- dar nesi alınmıştır. 12 Ya ından 45 yaşına kadar talipler kayt ve kabul ediline tedir. 

ıneğe SC\it etmiştir. kuvvet. yirmi bini bulmayacak ka LENINCRADDA HAVA Kayıtlar 2 5 ağustos tarihinden itibaren her gün 9 dan 12 ye kadar yapı-
- 6 _ azdı; rakat Suriyede ve bilhassa Lüb- lacaktır. Kaydedilecekler beraberlerinde : 

AKKA ÖNÖNDK nanda ızayri memnun \'e hıristiyanlar- HOCUMLARI a - Okul vcaikası (En az millet okulu B. ktırau vesikası lazımdır.) 
.. Napolyon, Kahircde zafer n~cleri dan toplayacağı askerler l-uvvetine mü- Berlin, 7 (A.A) - D. N. B. ajansı b _ Hüviyet cüzdanı 
~!11«1e cyleniyorken, büyük şark veya him surette artacağını umuyordu. bildiriyor: 6 eylülde Petersburg (l..e- ı c - Hükümet doktorundan alınını~ sağlık raporu ve aşı kağıdı. 
.. llllt İmparatorluğunu da unutmamış- Napolyon Suriye ve Fırat havza.sın- ningrnd) mıntaknsında çözülmüş Sov- d 4X6 büyüklüi:ründe 6 adet fotoğraf getirmelidirler. 3662 ( 196S) 
~~- &~M~da~~~~hl~~~~~t~~nüeri~~~iri~ ~~~P ---------------·----------------d-• uusır işini blbniş farzctüği bir sıra- h d L d h 1 .., __ ,_ tiyan unsurlarının varlığı hissiyle batta dalgalar alin e nücum c en ava kuv-
' Yeni şark işlerine b<QM1madk istiyor-, daha kolay bir zafer bckli;•ordu. vctlcrimiz Sovyetleri ağır zayiata uğrat-

Bunun için. Ebukirde onanması- _ 8 t TM E () f- mışlardır. 
tılt\ mahvolduğunu duyduğu zaman, ~.#'~..J7'J.Y~..ı""~..r.J"/~~r.,.- .r.r..r..rA~.OCC~~ 

- Şu anda bana donanmanın ıazu
:ttıu yok. Fakat Mısırdaki vasıtalarla 
~mükemmel bir donanma vücuda 
~ğim. Fransaya avdete muvaffak 
olatnasam bile yerlileri silAhlandıraca
~ Türklerle ittifak ederek 800.000 
~iden mUrckkep bir ordu ile mutlaka 
~ zaferi kazanacat!ım. Demekten ve 
~ Osmanlı hükilrnetini aldatabilece
&İtıi sanmaktan kcndiSini alamamıştır. •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. ~apolyonun en kıymetli ccneralle

l'itıden olan Kleber: 
. - Fakat, şu anda Mısırda mahsur 

bll' haldeyiz! dediitl zaman Napolyon: Pembe 
-142-

tehlikevi sez misti 
- Ya kemiklerimizi burada bıraka

e&ğız, yahut eski kahramanlar gibi 
~lmiş ve muzaffer olarak çıkaca- Meıno- benim liluıim buradan kac:ı.,. kendimizi 
~ Cevabını vermiştir. kartarmaktan iPJare~~!r c!!!'OrdU-

l!!vet. Napolyon da ümitsizli~e düş-
lnelc: yoktu. Bakıcı kadın cok dalgındı. Mahut 1 Senin irin yalancı divE'mem. Fal<at 

bu hOyQk zarar ve felll:et karşısında kum torbası yine (inUnde serill bulunu- .. ,.t,~ın fı>11 .. nn do!!ruhıl'rnna pek 7İvade 
lif _,.,.t..ı..-~ıı yor, harıl harıl fala baknıakla iştigal :timat rtt:~in icin yanılıvorsun. Bir tA-

llJ>olyonun gösterdiği bu ı:.uı;lllU!oDJ• - i 1 ı 
\ık "" azhtı, etrafındaki ceneratleri, fen edivordu. Kapının gıcırdnnıası Pembeyi 1(ım çi1~il<>l'. sacma sanıın c;aret et'le Aı-
~ d baw daldığı işten . kurtardı. Başını kaldırdı 1ah1n hizden gizli uttuğ'.ı esrar keş-
!adı. kendisine daha :ziya e g- ve kocasını görmesi üzerine haykırarak 'edilemez. 

~apolyon aynı zamanda Parisc Direk- dedi ki: Artık ben karar v"rdim karıcıeım ... 
tt.ıar idaresine de, İrlandada bir hareket - Sabahtan beri ortada görünmüyor- Bizi f Phdit etmekte olan feli\ketten hem 
~andırmasını vand etti çok bir deniz sun. Yine nerelere sıvıstın! Herif, fena, seni. hl'm de kendimi ne yapıp yapıp 
'U istikbalimiz çok fena görünüyor... "'"'-ııtr1(ok kurtaracağım. 
d VVetini her zaman Akdeniule bulun- Vakı"t, saal artık bizim ic .. in yaldac:. Pemhı>nin dnclaklannda kocasının sö-urrna lüzumunu bildirdi! :s » tJ... ZiİnP İn<>n.vı:ır11&ın1 ı!ÖStt>rP.n tlCl Oİr te-

QpO}yon Mısırda mü.stakbel pl!nla- tşte fal gösteriyor: Müthiş bir felaket heQ.,;;.., belirdi ve heyecanlı bir ifade ile 
t'tn.ın ilk lasmı olmak ilzere Süveyş ka- bac:ımızın üzerinde dolaşıyor. dedi lri: 
n_aluu vUcuda getirecek bir plAn üze- Bu sefer bundan yakamızı övle ko- - Nn vııf'lmnk niyl'tincl0ı:in? .. Bir <ıey 
!~~e. çalışmaJta başladı; Fnmsadan be- ]aylıkla kurtarmağa muvaffak otamıya- vanmı>;;ı\ knrar vermic; l!ibl rı~riintivor-
aueri.nde getirdiği fen adamlarına ve cağız. sun. foht nP yanc:an hos . . Cün'kn bPn 

lnUhendislere bu hususta sıkı bir faali- Belki sabahtan beri yinni defadır ki nek sarih bir surett,. szörilvorum ki va
~e:_ g~elerlnl emretti. Bir aralık ta kara kediye fal açtırıyorum. Acılan fal- nımı7ıı vp1,.1ııc:ıın tPhli1ce artık kacmP;..,,. 
~ uz'" üm y~~..:~ek ınümkiln ı ç~........ lar hep aynı neticeyi stösteriyor: 7.a VP k"ndi..,i?:i kurlarmamı.,.a imld\n 0 ~ olnuyacağını tetkik ettirdi! ölüm .. Ve daima ölüm. .. Kocact.t,'lm, btrakmı\•:ıı-n\ blr c:urı>++a etrafımızı sal'-

dece 9lnada Mısırda • daha doğrusu artık biz mahvolduk. mu: 1ı-nc:at.,w: bulunuvor. 
~ ~ -ald~ ::=u~ !ştc bu falde da ufak bir ümit ve kur- Fnk:\t hlr kPrre de -senin fikrini an\:ı-
~ ,....._. tuluş ,alAmeti görcmis•orum. malc isterim .. Kenrllmizi kıırtP"""'ı-k için 
~ Qok ani olaralı: bir iByan ~öster- Penıbe bu sözleri söylerken beti ben- Sl'l"'ın fasPvvur ptti~ln çare nedir?. 

' :Su başıbozuk hareketi Napolyoo ta- zi atm.LJ, yUzUnUn rengi pek ziyade sol- Mnmo hıırnr ... t1l bit' tavurla söze atı· 
~dan çok çabuk bastırıldı ve failaca muş ve gözleri yuvalarına sıi'mayacak larak ""vao VPrdi: 
Şiddet gösterildi. HattA, asilerin iltica derecede bilyUmUş görUnUyordu. - BP.n1m fikrim buradan kar-ın ken
ettiJcleri cam1 de hUcumla zaptedildi Karısınt bu vaziyette görmesi Demir- ~imt?.i ln•rt:ıMn11\.tan ihıırı-ttir. P'""""'"· 
~e elde edilen asfler kurşuna d!7Jlerek, ci M~monun korku damarlannı da ye- dücıiin hir k,.~? .. BUyük hir t,.l.1;\c 
. alıirenin belli başlı yerlerine asılarak rinden oynatmıştı Korkak korkak Penı- icinrle h .. l11n~ .. ~~u7u sö,,levio dı;rıı
thret olmak Uzere halka teşhir olundu. beye bakarak cevap v_eı:di: vonıun. Bn ~n71,.r•n• h".n. de. t~m~~ı~Y': 
ı._tiapolyon bu sırada pllnlarının ana _ Senin aklını fikrını hep bu fal al- lnım1vorı1m. ~" h::.1d .. 1w,.tm ıçın P1•mı7.ı 
•&&ttuun bozuldu!unu hls9ettf: O, Os- mış_. Yakında büsbütün aklını oynata· böli"1lmf\7,. hııı;;lııvıp alık alık dıırmak 
~ hUldlmeti ile ittifak ve işbirliği cağından korkulur. Ortada fol yok yu- ve hk hir hnrP~Pt vanmıvarak tp1'1ll<-n. 
~VVUrunda iken, Ebukır bAdisesiyle murta yok. .. Yakında büyük bir fc.llkete nin 9'lr1c:1na hndlml.,,i t<>alim ı>tmek, b11e 
~en aynı zamanda Osmanlı hUküme- uğrayacağımızı hilmem ki nereden çı- hil,. ötıım .. ra7.ı olmak ~emeldir. 
tlnın Direlrtuar htıkümetine i11n harp karıyorsun?- Ben ketl:ıv ko1ıw kendimi (jlijmUn oen
ettituu haber aldı. - Bunu ben söylemiyorum .. İşte aç- cesine terk v.- tt>slim etmek Me"'iyo-

1.!cnafilne son derecede mugayir ol- tığım fal bizim için felAketin pek yakın rum ve SPni de kurtaracaJtm Pembe.. 
"1akla beraber, Napolyon bu harp ilA- olduğunu apaçık bildiriyor. B"radan ha~umzı alır. U'lalclan. çok 
tlıtıı da sUkunetlc karşıladı ve: Böyle diyen Pembe elini uzatarak uzaklua J!'ideriz.. Arlık fstanbulıla Vt\• 

- Madam, ki böyledir, Osmanlılann yerde srcili duran kum torbasını i~ret ~amıılc bi7im icin kabil olamıyacalc Bu-
hazıa tecavüz ve taarruzlarına meydan etti. na ıo\lım iylr.e yath. 
~yeceğim, Suriyeyi isUU edeceğim! - Yıllardan beri hep böyle söyler du- Elimizin altında bes mil~·on duka al-
~edi. rursun.. Şimdiye kadar ağ7.ından iyi tını bulunuyor Buna bizim sahs1 Sf>t'Ve· 
t._Y~ dört ceneralin kumandasında dört ümit ve inşlrah verici bir söz çıktığını timizi ililve edecek ohırcı<>lr ;.1tı milyon 
~ ile ceneral Mura kumandasında. duvmadım gitti. altını geçer. - BiTMEDl -
~unan br süvari alayından mürekkep Bir zamnn açtığın fallaı·dan bir çoi!u-
ır kuvveti Suriyeyi istilaya sevk etti. uun hakikate uygun çıktı~ını göriirdl.im 

._.!!:bular felAketinden kaçma{ta muvaf- de eskiden sözlerine oit' dereceye kadar 
-.ıt olan ve Amiral Perre kumandasın- inanırdım. 
da bulunan dört harp sefinesi de yar- Fakat şiıudi ne sö_vlesen. Artık a~tl
~trncı bir kuvvet olarak tahsis edildi. ~ın fallere öyle kolay kolay inanamıyo
r1~ .d~nanına, ağır toplarla askerlerin rum. 
~en nakledilecek kısmını himaye Hem gaibi ancak Tanrı bile~ilir. Al-
-~kti. Wıın işine insanlnrın aklı ermez. Mü-

..\nurat Nelsoo, Napoliye dönmüş, neccimler. bakıcılar, kShinler hep yalan
~gilisi Leydi Hamiltonun nezdinde cı makulesi klınsderdir. 
-...........:..---~~~~--~-~~~~~-~~--~~~~-~~-~~-

F11ar Zamanında 
Şehir Gazinosu açıktır 
fzmirln emsalsiz gurubunu seyretmeJı, reesell 
hliiziJı, lezzetli yemefdı, lcitif haua, güzel man· 
zara ş E H t R Gazinosandadır •. 

SALIH' .. i KAZASI MAI, MüDüR
L"OCüNDEN: 

Salihli kazası hududu dahilinde Mar
mara gi:ı1ü nıımiyle maruf gölde 1/101941 
tnrihinden 30/91942 tnrihi:ıc kadar olan 
müddet zarfında balık avl~ma hakkı ile 
yüzde 12 saydiye TeSmi mültezime veri
lecektir . 

A - Avlanacak balıklarm beherinin 
sıkleti 5 00 gramdan aşağı olmayacaktır. 

B - Muhammen kıymeti 12100 lira
dır. 

C - Şartname hu ilanın yapıldığı mal 
dairesinden bedelsiz olarak verilir. 

D - Aıttırma 10/9/941 -tarihine tesa
düf Çarsambn giinü saat 11 de Salihli 
mal ıniidiirlUğünde müteşekkil satış ko
mi.syonu huzurunda icra edilecektir. 

E - Arttırma açık şekilde yapıln
caktır. 

F - Muvakkdt teminat mikdarı 907 
lira 50 kuru tur. Talip olan yevmi mez
kurda Salihli mal müdiirliiğünde müte
ı::ekkil satış komisvonuna müracaatlnn 

M.A ı~ VF- jr.., . (ıj KULA oar" l'İCARET 
OKULU MVDVRLVGVNDEN: 

Okula kız° ve erkek talebe kayıt ve kabulüne devam olunmaktadır. Kayıt 
muamelesi 20 eylül 941 akşamı kapanacaktır. Şartlan öğrenmek. istiyenlerin 
doğrudan doğruya veya yazı ile okula müracaatları 8 9 3673 ( 1966) 

İ~'JI'ANBVL BELEDİYESİNDEN: 
Darülaceze müessesesi için defatcıı teslim edilmek p.rtiyle alınacak 8000 

kilo sade yağ 900 kilo tereyağ ve 2500 kilo beyaz peynir kapalı zarf uaulile 
ckailbneye konulmu§tur. Mecmuunun tıı.hmin bedeli 16695 lira ve ilk temi
natı 125 2 lira 1 3 kuruştur . .Sartname zabıt '\'e muamelat müdürlüğü kalemin
de görülebilir. ihale 23/9/941 salı günü saat 15 te daimi encümende yapa
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan 941 )'llına ait tiu
ret odası vesikaları ve kanunen ibrazı lazım gclen diğer vesaik ile 2490 nu
maralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacaklan taldif mektuplannı ihale 
güııü saat 1 4 de kadar daimi encümene vermeleri IA.zımdu. 

8 12 16 20 3671 {1966) 

IZMİR DEFrERDAR 1..IGINDAN: 

Satıt No. 
Muhammen kıymet 

Lira 

826 Karantina Türkoğlu sokağında 772 ada 9 parselde 
32, 50 M2. 41 taj numaralı dükkan 

827 Karatq isimsiz sokağında 1768 ada 13 parselde 899,SO 
M2. bila numaralı arsa 

828 İkinci karantina yeni yol sokağında 1768 ada 11 par8Cİ 
878,75 M2. bila numaralı arsa 

829 ikinci karantina iisimsiz sokağında 1768 ada 15 parsel 
942,25 M2. bila numaralı arsa 

830 Krantina isimsiz sokağında 1768 ada 17 parsel 744 
M2. bili numaralı arsa 

831 ikinci karantina Fethiye sokağında 71 3 ada S parsel 1 7 7 
M2. 1 1 taj numaralı arsa 

632 ikinci karantina Fethiye sokağrnda 713 ada 7 parsel 
262,50 M2. bila numaralı arsa 

833 ikinci karantina Fethiye sokağında 713 ada 4 parsel 
854,50 M2. 2-7 kapı numaralı arsa 

834 Karantina Tevfikiye sokağında 721 ada 1 parael 212 
M2. 10-8 kapı numaralı arsa 

6 3 S Karantina T evfikiye sokağında 72 l ada 9 parsel 2 12 
M2. 6-4 kapı numaralı arsa 

836 Karantina Tevfiklye tı0kağında 717 ada 6 parsel 146 
M2. l /3 numarab arsa 

837 Umurbey şehitler caddesi 1421 ada 9 parsel 93,SO 
M2. 78 taj numaralı klrgir dükkln 

838 ismet paıa mahallcai Makara 90kağ1nda 424 ada 14 parsel 
35 M2. 36 taj numaralı harap hane 

839 Gö-ı:tepe Nevzat bey 90kak 84 t ada 4 parsel 130 
M2. 29 taj numaralı arsa 

840 Karşıyaka Alaybcy Günaydın sokak 16 ada 6 t parsel 
276,50 M2. 1 /1 taj numaralı arsa 

641 Salhane mahallesi Enveriye sokak 688 ada S parsel 
29 M2. 119 taj numaralı dükkan 

8•42 ikinci karantina mahallesi 1763 ada 26 parsel 227 
M2. bili numaralı arsa 

843 ikinci .karantina isimsiz sokak • 1771 ada S parsel 249,50 
M2. bili numaralı arsa 

lur No. 

300 

ns 
120 

130 

tOO 

o 
fOO 

2>0 

60 . 

6J 

70 

2000 

3SO 

6S 

150 

1S 

H 

3S 

6 Birinci kordon balıkhane altında 4 eski 9 yeni numaralı dükkan 135 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri. Petin para ile 3/9/941 tarihinden 

itibaren 19 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. ihaleleri 22/9 /941 
tarih.ine müaadif paı:artelİ günü saat 1 S tedir. Taliplerin muhammen bedel
leri üzerinden % 7,5 depozito akçetıi yatırarak yevmi meikGrde Millt Em
lak müdürlüğünde müte§ekltil satış komitl)'onuna müracaatlara ilin olunur. 

3593 ( 1964) 

İzmirin en kıymetli lı ediye11i 

KOLO ~YA - Esan~ - Podraları 

SAHİFE J 

tzMlR BELEDf YEStNDEN: 
Kocntepe mahallesi 559ncu sokak kana

lizasyon yaptınlması, ya7.ı işleri müdür
lüğünd&ki keşif ve şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be
deli 628 lira muvakkat teminatı 47 lira 
10 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel İş bankasına yntırar'1k makbuz.la
riylc ihale: tarihi olan 15/91941 Pazarte
si günü saat J 6 da encümene müracaat
ları. 29. 3, 8. 13 '18<ı3) 

* - 941 yılı İz.mir Entenusyonal Fuan 
!tatalof!unun tabı ve ihzarı yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi vE>ı-hile açık 
0 ksiltmeve konulmushır. Muhammen 
hedeli 1200 lira muvakkat teminatı 90 
liradır Taliplerin teminatı öğleden ev
\'el lş bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 10/91941 Carşam
ba günil <;aat 16 da enı-iimene fl'liiracaat-
ları. 27 31. 4. 8 3500 (1867~ 

Türk yılmaz mahallesi 842 nci sokak
ta 140 ınPtre bovda yeniden kanaliuıs
von yantırılması fen is1eri müdiin:iğiin
deki keşif ve sartmımesi veçhile ac1k 
0 kc:iltrneve konulmuştur. Kesif bedeli 
ROO Hra 81 kuruş muvakkat teminatı 60 
lira 10 kuru~tur Talinlerin teminatı ö~
leden evve) ts bankasına vabraralc mıık
"u7.1arivle ihale tarihi olan 1019/941 
f:arsamba ı!iinü saat 16 da encümene 
müracaatları 27. 31, 4, 8 3499 0868) 

KanAlı zatf wnlile eksiltme ilanı 
TiRE SU fSLr."JU 20 tNCI ŞUBE 
MODUl?f.Ol:ONDEN : 

A - Eksiltmeye konulan iş: Küçük 
Mcndereı res::ülatörü yanında feyezan
lara karşı yauılacak aedde ve sahillerin 
tahkimi i~i oluo keıif bedeli ( 4826 7) 
lira (96) kunıttur. 

B - Bu ite ait ( ebiltme pr:tname
si, muku·ele projesi. Bayındırlık itleri 
genel prtnameai. Su iflcri umumi prt
namesi, Ienni buauat '8rtname. projeler, 
ve keıif ecetvcli) nden mürekkep doe
vayı istekliler Ankarada Şu illeri reı.
tiğinde ve Tirede su işleri yirminci fU• 
be müdürlüiünde ~örehilirler. 

C - ihale 19/91941 cuma gun• 
sıtat on beste Tirede au işleri 20 inci fU• 
be müdürlüğünde toplanacak komisyon 
tnozurunda yapılacakır. 

D - F.ksiltm~ kapalı zarf usulUe
dir. 

E-.Elcsiltmeye girebilmek için İstek• 
lilerin (3620) lira ( IO) kuruş olan mu
vakkat teminat vermeleri lazımdır. 

F - lseklller ihale gününden üç 
gün evvel ellerinde buna benz~r iıler 
ynotılclanna dair vesikalarla şube mü
diirlüğümüze müracaat ederek bu işe 
nit vesika almaları lftzımdır. 

C - Teklif mektuplarının (C)' 
mnddesinde yazılı saatten bir saat ev
vel lcomiııyon rt'İaine makbuz muit.ahi· 
1inde verilmesi lazımdır. Posta ile gön
derilecek mdctuplann nihayet ııaat ( 14) 
e kadar gclm~ olmaN lhımdır. Posta
da vUlcubulacak geellcmeler kabul edil-
meı:. 

:u 
" 8 12 3S77 ('9U) 

~ Rfrin<"i santf mfftf'hll!ISf!' Dokter 

Demlfe Afi Kamrıotra 
Cilt " Team.tl bMtalıklan ve 
ELEKTRht TEDA vtLERf 

Biriari Bnler 8obfl No. 5L tz.lt 
Elha111 ... Sieema11 arbsna süata
t.a ÜŞallltı kMar llMf.laTllll bW 
eder .. 

TKLa'ON : M'Jt 
' 

(f8) , 

nı'tar cııaı ıarkıı 
izMIB MEMLBKBT BASTANl!8l 

DABiıJYB llO'rEBASSISI 
MUA YENE11ANE : bdaci BeJ1er 

$Obk No. 21 
TEISl'ON 3156.. 

~~ ................... -.....::.. ......... ~ 

... 

ilıln olunur. 28. 3, 5. 8 3468 (1874) 
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lzmirin Altın Kolonyası 

ALTIN DAMl.ASI 
BAffA.R 

D4LYA 
REVDOR 

KREP JOR.JEI' 
YASEMİN 

L!J!OH CİCEt:t Altın Ruya 

ZEVK, SANAT, BEDAYİ 

KEMAL K. AKTAŞ 

Hilal Eczanesi 

LEYLAK 
FVL 
BEŞ ÇİÇEK .... 

5. FERJI' Ettacabaşuua en yeni plıeseri.. 

(FVAR J 9 4 J) kokusunu muhakkak tercı1t 

E D t t Z 

Depo ş;F A Eczanesi 



YBlfl ASJR 8 ETLIL PAZABTBSI 

' ' Yenı Aaır:, ın aalterf Yeni Zelanclanın laarp 
muharriri yazıyor gayretleri bü vük 

ııırıta . Japonuı ıo. 
zakereıi mtıait safhada 

Kanad• da Amerilıa 
gibi yardım edecek 

- BAŞT.ALU~I 1 lNCl SAHiFEDE • 
alaeak surette bu şehirlere yaklaştıkla
nnı bildiriyorlar. 

Bu haberler Sovyet ordusunun, Le
ningradın gerek şimal ve gerek cenup 
batısındakı kuvvetlerini bizzat şehrin 
üzerine çekmış olduğunu gösterir.. O 
halde bundan sonra artık Leningradm 

Deniz aşırı ver· J M.h Kanada Rusya- Ankarada Deniz Spor Bayr , • ... aponv a ı - ç· 
1
•
1 lerde .l5 hın Ye- d - 1 ya ve ın ı ere •• 

ver en ayrı ma- · ·· 3 t b ni Zelanda as- • harp malzeme- saa suren ayram 
dan Amerıka • k B k•J d b J d Odesa gibi yakından muhuara ve mü- kerı• var 

dafaası bah::ı mevzuudur. Buna göre 
Kareli berzahında ve Leningrad cenup 

ve cenup doğusunda buyük bir Sovyet f.<LONDRA>ı. o• NE~REDlLEN 
•ı ) k i Si terece 8ŞVe J e U 00 U 
ı e an aşaca • 

ordw unun çenber içine alınması ihti- '' , it 
malı artık kalmamış ôbiclir. BununJa 1 R RAPOR Tokyo, 7 (A.A) - Çok emin bir .kay-
beraber Fin ordusu, Kareli berzahında ŞAYANI O KKA T B nağa göre Amerikan - Japon ihtilihnın 
~aptığı takip esnasında üç Rus fırka'iı- --o- bir hal suretine rapta için yapdmakt:ı 
nı ~rmış ve $11Ddiden 10 binden fazla Londra, 7 (A.A) _ Yeni Zelandanın olan miizakereler müsait bir tanda in-
es:r alm~tır. Finlerin külliyetli harp Londradakı fevkalide komiserı Yenı kişaf etmektedir. Ruzvelt müzakereleri 
malıtcmesi almaları da pek tabüdir. Zelandanın yaptıgı harp gayretleri hak- bizzat idare etmektedir. 

Çünkü hızla çekilmek vaziyet!11de ka- kında bir rapor neşretmiştir. Bu rapora Muzakerelerin teferruatının her iki 
ban ordu. lar, ~p olunma_k ~~le, da- göre deniz asırı memleketlerde bulunan memleketteki bu işe aleyhtarlık göste-

b!IL--- küll yetlı harp ı enlerle üçüncü bir devletin müdahale-ırna esır ve UU&ıı:M1 1 Yeni Zelruıdalı kuvvetler 35 b:n askere 
malze~esi verir~.. .. baliğ ol.naktadır. Bu kuvvetin bir kıs- sine meydan verilmeme.si için gizli tu-
Lenıngrad şehr nın Ruslarca ~n:ıdaf~ mı Yunm.i.s•an ve Girit harekatında nis- tulduğu sanılmaktadır. Ayni menbadan 

edil si halinde b un nihayet l"ındcki l bildirildimne göre Japonya mihverle me un "' betcn a • ır zayiata ug· ram ıştır nai)iz r>· 
tI l ..u& •• n..:u~ aşikArdır Al- · ,.,,. olan baglannı kırmıyac:ıktır. Zira bu ba-kuvve er~ u~'" ..... ""'"""15• •

1 
· h·ı donanm:ı.-;mJn sub3y ve er olarak 4183 uhak 

manlara gore burasın~ Rusya ı e ç Yeni Zcland lı bulunmaktadır. Yeni Zc- haya sulhu elde etmek imkanı m -
bir kara ve denis irtibatı kalmıyacağı land f 1 d 0 hills Le d . . li kak dahi olsa Japon kabinesi böyJe bir 
içın Tallin ve Odaa kadar da dayanma- "ki ı:.ıa ı ~un ~- c dı • İ ı:>11 er :m şartı kabul etmiyeceğini bildirm!ş, ve 
81 beklenemez. Çünkü Tallinin Fin kör- 1 0 vazo~ var r.. n~ı er e ve Vaşington da Japonyadan bu fanda hi~ 
fezi yoluyle Leningradla ve ana vatanla orta ~kta ve saır yerle~deki hava lruv- bir sey istememiştir. 
deniz irtibatı baki idi. Odesanın da. Rus v~tlennde bul~nan yem Zelandalılarm • Mu akerelcrde Amerika hariciye na
donanmasımn hlkim bulunduğu Kara- mikdarı 2500 dür.. zırı B. Kordcl Hul tali bir rol oynamak
deniz yoluyle hali Rusyanın cenup do- Yeni Zelanda senede dört bin tayy3- tadır. Görüşınrler Çin meselelerini hal
ğu lusımlariyle irtibat muhfaza etmek- reci y~ştirmek ~~in bir proje hazırla- ledecegi gibi Uzak şark vaziyetinde bir 
tedir. Fakat Leningrad karadan ihata maktadır. istikrar husulüne yardım edeceği teba-
edildıği dakikadan itibaren artık Rusya Yeni Ze1anda harbin başladığı tarih- rüz ettirilınektedir. 
ile ancak hava yoluyJe bağlı kalır. ten 30 haz.irana kadar İngilt...reye Jj4 ----

. •• ....... d-:-.. ., = Fin .körfezi- b~ ton tereyağı .• 20~ bin ıon pe?'nit', s9s TOr~ lngll·ız tıc~reti 
nın dıblnde. Lenıngraduı 30 ~ hm ton et ve bır nulyon 600 bin balya j • • • • ~ ~ 
garb~ uzun Retuosari adasının d~ yün göndermiştir. Yen! Zelanda ayrıca ----<-
köşesinde bUJ(lk ~nun . lrurdugu portatif silahlar için mühimmat ta imal T 1 A • • b d 
meşhur Kronştadt şehri, kalesi ve tersa- etmektedir. 1 ıcarı n u a e-
neleri vardır ki bu suretle burası Rus- - --- ••~ 

ALMANLARA GORE BiR 
NAZIR VAlDDE BULUNDU 

Ankara, 7 (AA) - Karadeniz ha-ı Serbest, kurbatlama ve sutUsdt 
vuzuncla bugün öğleden sonra harbiye rne yarış1an çok muntazam 
mektebinin tertip ettiği deniz spor bay- Su altında mesafe alış o·m· ıtıntm 

. ramına yiW..-rce sporcu .i§tirak etmistir. Nevzat ve Mustafa çok muvaffak 
B7rl~, 7 (A.!1) - D. N B. Nevyor~- Fevkalide parlak olan bu bayramda baş- lardır. Nevzat su altında 50 metre 

tan ıstihbar edıyor: Ottavadan gelen bır vekıl Dr. Refik Saydam, Mim Müdafaa safe katederek su jçiııden Türk 
habere göre Kanada mühimmat nazırı Vekili Saffet Arıkan Genel Kurmay juu çıkarmıştır. Atış çenberinden 
Kanadanın Sovyetlcr Birli1Yine ve Çunk Asbaşkanı Asım G~düz, Generaller, cbktan sonra bir intanın elbise ile 
Kin~ ~~kümct~.c .her nevi h~~ malze- Mebuslar ve bir çok halle kütlesi bulun- geçişi seyircilerde büyük heyecan 
mcsı gondcrccegmı v'.la~ ct~ış~ır m~tur. Bayrama istikJAl marşiyle baş- dırmıştır. 10 metre uzunluğunda 

Ot.tava, 7 (A.A) - Duk D.o Kent K: larutııştır. Bunu genç harbiyelilerin ge- uıanan yağlı direk UzerindeJd 
bek:te. hava~ılık ve or~u t~ı~tını teftış çit resmi takip etmi§tir. Şimdiye kadar almak müsabakasını Şahap kal:amı .. 
ctmıstır teftış 6 saat c:unnustur. görülmemiş co~ hareketler büyük Bu yUzme, atlama hare~ket~ ... 

---- bir muvaffakıyetle biribirini takip rimİ§- IOl1l'8 su topu milsabakalanm ma 
İn~illzler bir ~O~ yerleri tir. Harp okulu tarafından ilk defa ter- kun bire karşı iki sayı ile bzımdlllJI 
bombardıman ettiler üp e_dilen bu bayram 3 saat sürmüş ve Mü.sabakalar bütün davetlilere.,. 

Londra' 7 (A •. A) - Hava nezare•:-:- takdırle karşılanmıştır. sif bir seyirci kütlesine heyecan, 
umu Deniz spor şenliği harp okulunun . • bir 

tebliği : Dün gece bombardıman tayya- marşiyle nibayetlenmiştir. Başvekil haıp ve sürprizlerle dolu.. gün yaşa 
releri Rende mühim bir sun'i kauçuk okulu komutanını ve spôr öğretmenle- Harp okulu spor ölretmeni &n,... 
fobrikasına hücum etmişlerdir. Hedef- rini ayrı ayn tebrik etmiştir. şı Hüsamettin Gürelin tertip ettJ11 
1erde bir çok infilaklar olduğu görül- MOSABAKALARIN TAFS1LATJ ba her sene tekrar edilewldlr• 
mi.iş, büyük yangınlar ~ıkanlmıştır. 

Garbi Almany3ch. münakalAt ve baş
ka endüstri hedefleri de bombalanmış
tır. Sahil muhafaza servisine mensup 
tayyareler dün gece Norveçin garp sa
hili üzerinde J3ergofe adasındaki lin\a
na bir hUcum yapmıştır. Bir balıkyağJ 
fabrikası yakılmıŞtır. 

Sırbistan da 

Bısıkletcj)er Uıak - Alaşehir 

merhalesini bitirdiler 
Alaşehlr, 7 (A.A) - Yarışı takip eden bu en çetin kısmında Nizamettin7 

hususi muhabirimiz bildiriyor: 38 dakika ile birinci, Hikmet 
Uşak - Alaşehir arumdaki altıncı 7 saat 50 dakika ile ik.incl, Şevket 

yanın Ba1tlt dentı1ndeki ba.ş deniz üs- • ) • • ) J d b •• •• k 
sünü teşkil ec1er. ~u •beple Baltık Rus ıta van are r. ore e er e uyu 
donanmasından şimdi elde her ne kaldı Sabota 1• ceza 
ise burada toplanmıştır. Rus harp ge- Af •k d h b• •• k 1• • • 
milerinden bilbasu denizaltılardan bir rı a a arp ıı yu se ış Jandınlacak 

merhale bugün bWldetçilerimiz ~ Jdıebir) 'l.58 ile Uçtincil Al'I JDllY010 
dan kOfU}muştur. Bu altıncı meıhaleyi mil olan Oımum 8 saat 8 dakika ile 
teşkil edea 131 kilometrelik mesafe '1 dibıcU. Bayram (hmir) 8saat15 
saat 38 dakikada katedilmiftir. Yarışın ile befinci aeJmiflerdir. 

kısnıının Baltdrtan dıprıya kaçabilme- u
8

k:neve 
~u!a'da~S:~~~ vazi,, eti vörülüvor n! " lntriliz tebli ~ 
hkte A1maıı1arm eline düşmemek için, ---<>--·· _ ~ Ha,,.,.,,. dYGSI ,..,.., Verilirken 
kendi kendini batumak istemesi de ha- Lo il ._._... ta... -• Londra, 7 (A.A) - Hava N 
tıra a,eJir, -~ki Almanlar, fevkalade rollr-uJıta İqlflz PCUdG• ndra, 7 (A.A) - Türkiye ile lng· - faal•wr.:s.• fıat •~Yen lHUUH :a tebliği: DUn gece bombardıman M 

• ...... ....,.. ere arasında bu haft •• lar zarfında ticari Bel t 7 (.. ..) S h 00 kilm t• Şa Jt h el Jı 0 ne m ... .,,,,. tayy--1- "D- ha·-za-bır. ustabJda ...ı-..a bauınla hAkim ola- ı- •o '.ıflf••-- aA-.-..•mı~ gra' .n..n - ırp u e ı r c•p •aın • 1 --..... ~r ~ "'' ~ ... -. u z,_._ !f•-uaN ~ mübadeleler iki memleket arasında R.... k"li Nedi S b. tan h Ikına hita ~ s; ~ Kuls .. ...ı...ı-de m .. L._ bir sun, rak Rus donanmumm kendi kendini ) b k ph · d ~ve ı ç ır ıs a - ~au wıun 
tahrip etmesine meydan vermesinler. Roma, 7 (Ah.lA - Tob lrlu ce esın e mevcut ticari münasebetlerin ehemmi- ben bir beyanname neşrederek bütün as L .,, 1'" f)Q • t" v•f fabrikasına hücum etmişlerdir. Hava 

düşmanın zır ı otomo i eri ve motör- yeüni "Östermektedir. Son haftalar i"İn· alla k . t . ti ""Tedi 11., - , so o"--ldi hedefte bir çok s....hwat."e·• ...__:en ıölil mmtaluwnda : Almanlar 1 1 a ır m rın oruıımasını ıs emış r. ""' ç eıu.c 1IU1U1JU " 
um lü vasıtaları boz'1.ına uğrah mıştı,. A - de fnaiJtere Türkiyeve cem'an bir mil- si --' ..... Mll · f aı· ti ak ld .ıc... .ıc... ••rUJmn. b"'··"~ 1 bu oölUn ...:-.. 1 ve cenuptan şimal ve şi- l · T b k M M "" y~ _. ... enn a ıye yas o u5 u- --ııww- . . 15 .. go '"il ve .. ~ .... yanguuar 
• ~---ti . de il li lar man ta.~yare en • 0 r~ ve orsa at- yon 600 bin İngiliz lirası kıymetinde eş- nu ve bu gibi faaliyette bulunacaklann Londra, 7 (A~) ~ Aşkerı vaz.ıye~ nhnııtır. Ahnanyacla mUnakaJAt ve 

mal dolu •.......-: erın er yor ··· raha hucum etmı~lerdır. ya göndermiştir. Bu ..-şya arasında Tür- şiddetle cezalandırJlacaklarını, bUtUn hakkında Annalist §Öyle yazıyor: İyı ka endUstri hedeften bombardıman 
Leningnad bölce-Jndeki Sovyet ordusu- lNGlLtZ HOCU~I .kiyenin ttalyadan ithal edemediği bin saWıiyetlerin devlet reisinde toplandı- maldmat alan Londra askeıt mahflDeri- pılmıftır. Sahil muhafaza aervisine 
~_. ~ ~~~~~~f5'ı: Dilşman tayyarefon Trablus ve Bar- ton kiiıt, hurufat dökme makinele? luıı, hUkUmetin halkı cari kanunlara ne göre aon 24_ saat içinde prk eepbesln- sup tayyareler dihı pee Norftçin 
=bbll ~ ~arak unu of diyayı bombardıman etmislenJir. Düş- vardır. Bundan başka İngiltere Türkı- katiyen riayet ettirmek niyetinde oldu- de pek az deiifiklik olmuftur. Almanla- balık yatı fabl"fbma liabetler 

bu man hastahane1crı> bombaL"'r atmışbr. yçe lokomotif ve v88Qnda aöndermi,.."1ir. ~u. saboqü hareketlerin.in ce&aJaıub. rın Tobnakta Yl;lptıkları aDü ~ 40mlt ,,. t.u Ntr.1 im ,,_... 
~~ r~ ~ ~ 31 H1U, 58 yaralı vardır. halen korperasiyon ile Türkiye mUna- rılacağını, yeni devletin '$lS kanunun da çevirece'klerı haldcru1a ilen sUrUlen ml§tır. Bu barekAttan 8 bomb81'Cll9'1 
~d .. detli muharebeler olm•• ... ur. Fakat HABEŞtSTANDA kalat vekaleti arasında tngiltereden ge- Sırp milletinin kurtuluşu olduğunu bil- ihtimal Londrada varit ıörillmmeekte- tayyaresi cl&unenJitir. 2/3 By161 
~ ~.- -,..=ı...ıı ,. ____ :~ ve Şarki Afrikada İngilizler diğer bir len lokomotiflerin n aiır mabemenin dirmi§tir. dir. Umumiyetle ~ göre bybohm bir bombardıman ta,yaJ'elll 
:-he=':-etll~: =~ve---..Jı.r.ı n .. - hastahaneye hilcum etmişlerdir. Kolka- tahliye'ini kolaylaştırmak Uzere lsken- _ Almanlar eski Rua merkezi kadar bil- mürettebatı lnırtanlnuttır. 
... ...._,,. uu- ... ._ ~ .. ._ pet bölgesinde düşman sisten istifade derunda b" d k · · · ·· Uk b" kale · oldulu gibi cnahlarmda 
lana Kareli 1mzlıluDda tıkalı 'kNmemak ederek hücum tec:ebbUsünde bulunmrnı• ır men ere ınşası ıçm muza- R.......,,. ~etf ....... e Y ır yılbb T A..&--.1 'T'l'L 

-y kereler cereyan etmektedir. Dr. Klid- bırakmazlar bl alSB ~--~ UA- ., • r ı .. ~ L .: 
için burasmı stlratle tahliyeye kendile- ise de rücata mecbur kalmıştır. Muha- yosun Türk - Alman ticaret müzakere- Cena1"ll11ııtan y fll'd1n1 rayııa btikametleıinde cereyan eden Al)'er ununue'" rini mecbur g&me)erlyle sabit olmalda· be d d b" k ··ıu· b rak dd tJ uh bel · --1-.:ıı Alman B mubbÔ re mey anın a ır ço 0 1 mış- lerini yeniden açmak üzere Ankarada lıefı~ fi e im are er netk-.::NUUe - /ı L-l 
~ ==~~':o_~ ~_:ıu:: tır. beklendiği bir sırada bu hfsilAtın 9arih Bükre 7 (AA) _ Ro:.nya Başve- lar müteaddit balgelerde bazı yeni te- ma areue er • olan~-;;; atabr -ww '.>ir ehemmiyeti vardır. kili Anı!~es'ko Rumen milletine hita~ rakkiler ~!detınl§ler ise~ aeferin - !l~~tcI INd SAJlbTD 

1111' baftsız 0",,.... - . d b" .. ,_ La.:ıı'--l..-ı b" ta..ıı... dil§manı gıttıkçe vardıimı gösteren all- mu1111re ri ında qapdaki 
•e dolayıslyle Karelinin cenuptan kapa- .. ~~i e ır ~ed-:._;:~, .:rın ır ...... ~e- metler vardır Alman zayiatı aiırdır mab veriyor: Almanlar ~ef 
tılması tehlikesi kalmaz ve bimıetke sU- ndlSadet'e edlldL MICARLl~ I GOH{ lllll Y8PBl'll& ÇM"' .... JU: • bundan başka dilşman pek çok petrol tinde yüribnek üzere her muftan 
ratle tahliyesi icap e~. Londra, 7 (A ~) - Bir Britanya tor· Jlll . -dilRumenJistie~1~nutma!m kı memleke-k sarfetml§tir. Aynca tena havada hare- Jer tahaJa etmit)erdir. 44, 95 , 299 
.... 1111 a. • 'M • ••• ve pito muhribi Bordodan Kazablankay tin şman &aaına u~ına rema keti gUçleşürmektedir. Ruslar bizzat piyade tümenlerin tehim cenup 

BıjleAı• A h la ....,.,_, .. apb : gitmekte olan V~i hllkUmetine ait iki kalmıştı. Sizden barut ananmanızı hak- vaziyetin clddı olduiunu teslim ediyor- banda toplanmıtlardı. Topçu 
Sovyet merkez ordular ll'UbunUD, bir bin tonluk iaşe g misini müs:ıd .. e Pt- Ukravnada bir larımza ve ~ınırd~n mevrus toprak- 1ar ise de yersiz bir memnuniyet ulA qni zamanda torpillerle maıı:enı .... ,,. 
müddettıen beri bılden c1uıakbJımı Al- miştlr. lar üzerindeki hniınıyetinlzin sarmlmı- göste ed.ikl rind "tiraflan endifeyi 8 aimtoatan ldbaren fql.tler 
man merkez c.phesine Vlyasmadan - - -- .-ok Rus u··sıen· yacaıına iman etmenizi istemi§tim. Ro- ucı delil~ ~ynada Smolensk kıtalann• taarruza ... kettiler. 9 
Smolensk istikametine, Roslavldan M• Malfada nteelH•i hlz• ~ manyayı bir ittifakla Almanya, ttalya ve mık.ın:Smın ce~ tarafında çok mUhlm toeta kıtalanmız dütman tazyiki 
gileve ve Brjamktmı Gomel üzerine tak- japonyaya bağladım. Bugün memleketbı ç uharebel 

0
J: Daha cenupta yeni menilere ç.drilmftti. Fakat t 

riben 200 ldlonıetrelik bir cephede gün- met asnfft tatllllı icnal edı.ldi yalnız olmadığını görüyorsunuz. Birme- Mmanıar;. epe~rine köprü bat- muz pddetll Ye müum •tefiyle 
Jerden beri bllyUk bir 1J1ukabil taarruz edllhıor.. y li. sai senesi atlatılmış, yeni bir mücadele lan kurmak m~bbilsUnde bulunmakta bataryalannı auaturduiundan .l"UI_.,. 
Yaptı"" bildirildi" ·yse de bundan esaslı bir Malta, 'l (A.A) - 16 _ 60 Y'"' arasında- senesi başlallllftır. Bu gayretlerde Al- faL-t he defa Sovy tle...1- _.,;.,. muka- bu atetin tiddetine dayanauuyuak 

&- ...... IAh yardımcımız olsun. voyvodalanmızın - t• lr ~ .. - l ake ta.nnd 11""0d..... R •al ettllLleri bir çok köyleri terke netice çalmıalr fö.yle dursun, bilik.is Co- ki bütün erkeklerin mecburi hizmete Budape,te, 7 (A.A) - Salahiyetli "d Ka veme ıy e ~9ı aşın ır esa us- .. d K tala ubbil 
mel -kında hareket eden Alman ordu- &abı" tutulacakları hakkında neş...,.dilen Macar mahfillerinden bildirildig .. ine go" - mazı c rpatlarda yaptıkları mukad- lan lind kal Ltad ler lr. ı nmız m taa 
-· ...:~.ı... Br,ı .. -~ .. .n.--L ___ ..J_ b1r wa ·"" dns harbe miic:Abih hır" harp ı0çı0ndeyız0 • n e e m&A ır. da iki ki• daha zapt e"-1- 1er, bir - .....-..... ,_ --- - nizamname cUm1e inden olarak bazı san- re Ukraynada harbeden müttefik kuy- ... -.- ı u-.a 
Sovyet kuvvet arubunu Uç taraftan ku- atlar erbabı mecburi hizmet ifa etmek vetler bir çok düıman üslerini ittral et- Uyanık olmanız lazımdır.• yün tiınal bmmı alnnpll'dL 11 -
ptmaia muvaffak olmuştur. Uzere dAvet edilır.işrerdlr. nllşJerdir. Boltevikler yalnız topçu fa- Alman t ebli&; •iuatoeta mukabil taaınmuhuz de 

Brjam1t Gomelin a50 kilometre şimal aliyeti göıtenniılerdir. Macar harekat (l R • • .. ~· etmittir. 13 aiu-toeta yeni mü 
doğusunda oWutu 1ç1n buradan Moske>- R 1 d b bölgesinde ehemmiyetli hiç bir hidiae ru~vay eısıeum- ~ w.ı ..-. bulanay• 
vanın cenupluuıda Kalup ve Tulaya 0 m 8 n Y 8 ( 8 8 e 0 • olmamııtır. Hava da fi batarya lan bir h • • f . Berlin, 1 (A.A) - Alman ordul.ır Bir köyde fqiMlerin 11ömmeie 

len k R '--- --'--'-: tan Sovyet bombardıman tayyareıinl dü- Ur U 1811 8 et ti başkumandanlığının tebl.iii: Şark cep- bnlamachklan ö~~ yıam)annı ~ 
iler ere usya .,.. pua.uıo. cenup • 1 "' V f . .. he.sinde harekat plin mucibince devam Almanlar bir koy civarmda miiidl!!llll 
ihata imkinlan bir derece daha kolay- ztn az l~I 8f.- fÜ;;o.YADA EKMEK Vaş.~~· 7 (A:A~ - Ua:ıuvay c~- etmektedir. lngiliz sahilleri açUdar:mda hatlarımızın en ileri noktasına y 
l&şmu; demektir. ~ Gomeldeo Billueş, '1 (AA) - Romanyada gö- tHTIYACI h~ısı ~a etm~. D~ı~ .siyasetin- Alman Savaş tayyareleri himayeli bir taaıraz etmiflene de p"iMı" ıkı"iirtiilna!IJI 
bu derece fazla 

1
.çenyc ~Ufuz ~Jeri rUlen lüzum u.r.ne oto'1l0bil ve oto- deki nokt.aı nazar ıhtUAfı istifaya sebep gemı· kafilesm· e mensup -m•an 30,000 ve bu-.::L za.-.t-ta .. x...atılm11J•rdu. -----..J- Ki f Din per bölge- Helainki. 7 (A.A) - D. N. B. : Al- '""" TUA T- .... 

ayni ~ e - ·ye · · bUslerin seyrU se!erl yGade elli tahdit manyanın Finlandiyaya on bq bin ton oJm~ur. tonilAtoluk 4 dii§Jnan ticaret gemisini ordu ve aivil tqkillb Kiyef tehıin1 
sindeki Budyeni ordusu için bir tehlike edilecektir ..J__ d .ı::.ı. 1 bild" :1_:__ tahrip ... _,_1_ ve~ bu...ı:~ bir~-- fiat ietil&ema bıp. bütün metanetle .-Ln eder. Çünkü Almanlar Brjansk· • çavuar vaa et,..... evve ce ıru.uur ..... ...,....& ~ oy- ._.. fa L ed 
,_..... do ti. Almanya bu miktardan batb Fın· *-:811z lmpa•atol'I...._ ret gemiaini de mühim hasara uiratml§- da • etme&t ır. 
tan bir hamle daha yaparak ş!mal ğu iktiza eder ki, uzutı sürer .. O llalde Ode- 1ancliyaya on bin ton çavdar daha pn- ..... -e• lardır 5/6 EylQJ geceli büyük bir Alman ---~---
istikametinde Tulaya ve cenup dolu~ sa, bundan evvel, ancak blr hGcumla de,ecektir. Bu ıuretle Finlandiyanm bal'p ~lllMslncle A._. Savaş tayyare tefekkUIU Söven clva- Sooyeflere 
Kurska ulaştakları takdirde Sovyetlenn zaptoluna.bilir. Zaten Almanlar ve Ru- buiday vaziyeti alih bulmut olacak •e tla'alya mtbaesslH rında Abusuheyladaki tngillz tayyare 
cenup (Budyenl) ordular ll'Ubuyle menler, şehirdeki ve limandaki aakert nwnleketin ekmek ihtiyacı temin edil- n meydanını b&yilk muvaffakıyetle bom- • BASTARAPI 1 tNd SALHinDI~ 
merkez (Tım~o) orduları arasmda hedefleri uçak boınbaları ve en alır top- mı. bulunacaktır. Kambera, 'l (AA) - SaWıiyetli bir balaml§tır 5/6 EyW si Alman Sa- vetJerine ve topçularuıa çok ajlr 
doğrudan doğruya bir muvasale ve mü- çu mermileriyle dövmektedirler .. Bun- menbadan tiirenlldiiine göre Avustu- tayyarelerinin tak=ri edeniz üs- beler indirmiflerdir ve yerde duran 
nakale imktını kalmam11 olur. dan başka Rumenler şehrin su kaynak- raJya ticaret num Fage Londrada im- :!e tıklan taamız ~da Al- yareleri tahrip etmiflerdir. Enelce 
~iel. Otlesa: Klef müstahkem mev- 1annı tahrip ettiklerini bildiriyorlar ki B. Ruz ve. t in an- paratorluk harp bbineainde AvusturaJ. man ı!:balan 1&rk limanına düpıilf ve dirildijin.in btlAhoa olarak 3 Eyltll 

kiinin oimaJden, garpten v~ CllnUptan bu, benUz teeyyüt etmemiştir. yayı temsil edecektir. Fage 18 eYlillde mühim hasar olmU§tur. Bir petrol de- Alman ta'!areslnhı delil 58 ta,vvaı1'91'!'31 
pek sakı bir surette ihata ~ buhan- BuQ6il oNU5U ve Dlnyepe.r nehri : • d •• •• ıd H yapılacak parltmento içtiınamdan 80DJ'8 posu yakıhnıflır Aynı gece bahriye ke- imha edildjji bOAhare alman m 
duju mahlmdur. B~ mev~ ~~ Alman tebliilerine göre milyonluk Bud. r. es ~ un o u Nevyork yoluyle Londraya gidecektir. §if tayyareleri SUven limanında demir- maldmattan anlatılmıştır. 4 Eyliilct. 
zaptı Alma~lan~ iki sebeple ~e .. ge - yeni ordular grubunun biiyUk Jusmı Vaşington, 7 (AA) - Amerika reisi- li bulunan bil tik bir ticaret gemisini va muharebelerinde ve biJh"C8 
mez : A) Bır müstahkem me~ huc~n Dinyeper!n ~ muharebelerde ctbnhuru B. Ruzveltin vallcleleri buc8n haaara uira~ ~ ıece az mik- tantıN ~ il A-s· 
de zapte~ her ... ola zayiatı mucıp aaahv ve -- edllnüttfr. Buna ratmen mt a.ıs te Haydparkta 8'1 y ...... ola- Alman yatla iniltin darda lngi1iz tan~İeri fimall garbi =ri~L..~7*~~ 
olur- B) Kiefin dojrudan ~azaptı bu ordular ırubuoun bir kaç yUz bia rak vefat etmiştir. Ruzvelt, vefatından 1..--d l L -- Almanyaya ve Norveç sahiline hücum P .:unru • QVY.T""' " 

ile ~ .büıük ö11Ple Rus lntala- kişilik ı.kiyelerintn D1nyeperin doiu eWeJ valtdesinbı yatalı başında idi. )'Onu i U nuauaf etmi§tir. Bilhaasa Beçkum ve Du1mund- ~~,...... ........ 'D" ... 

n ~ır.p unha etmek imkinma malik sahillerinle geçerek: .ebndi buralarını n - ·ı.A--.. .. ih baUi bombal tJl- &.aw"IU'"a~.u.ı~n 
olmazlar. müdafaa etmekte oW11k11mm bhu1 et- aı ı · • ., ff / • ifaref fGf l yaca/ılar ta 

1
-

06 ~ near -a SONUNA KADAR DöıV'OfmclP 
Almanlann maksadı Kiefle beraber k Ih gelir Dinyeper nehrl ~ ge- ınUalO lft l R l n d! l f e ri mıştır~ arasında bir :dar !lü Stokholm, 7 (AA) -D N. B. 
bU~ bir Rus ordu.'IUJlu çevirmek, esir ~e ve -(~ine milsait bllyilk bir • BASTARAn 1 INcl SAalnDIE . . . v:r:~ ~ ıa:.: f;c; .. av~ bo:.b.J:: burataki (Leningrattaki) Bolşevik 
ve,; imha etmektir. Bunun için de onla- !:.khr. Onun için geçmek kolay deiil- ret ederek makineli kıtalan teftişe~ . Berlin, 7 (A.A) -Jlesr?ıl ~~tede m- ~ta are~i donanın:': ulan da bir diye Utiplerinden Peteıburg 
nn kief cenubunda Çerkaniden Dinye- dir. Büyijk hazırbklar ister. Her halde tJr. Bunların §ark cephesine gönderile- ~eden. 1eykll1941 tarihli mbı~ dtişma~tayyaresi düşürm=tilr. sı konsey azasından Kursnezof d 
peri geçerek Kiefi şarktan ihata etme- Almanların ı,imdi bu hazırlıkları yaptık- cek yeni tümenler olduğu zannediliyor. ernırnaıpesıne ıöre 6 yqm~ bUyük _ • , , leden sonra radyo ile Petersburg 
lerl, ayn! zamanda <;Tomel şarkındaki Al- lannı ve behemehal Dinyeperi şarka Mussolini Hideri' zıyaretiili~ •- o1-n bildin yabudiler. göiilslerinde san na şu hitabede bulunınU§tur: 
man ord'*IDdan bır kısmın cenup do- doğru geçmek niyet ve azminde olduk- Jeri göndermeli vaAd e~. Jır:umettan .ıtı uçlu bir yıldız •aşaınadlın Fin teblini c - Petersburg halkı şehrim 
ğuya sarkarak KH!fi şimal doğudan çc- larmı kabul etmek iktiza eder. Çünkü _ ___,_ baJk arume •mazlar. Yahudiler ~ etmek sureüyle Petersburgu Y 
yj[me ı 1 ~ ndır Kicl ancak bu suretle bafka türlü ne Kıef n nıe de MoekO'Ya .,.,,,, ~ eıtDrduklan mahalleleri hususi mtlsaade - - - şahlandıracaktır. Milisler Kwl 

eeı' rek ı ndekı kUYVederle hır- sukut eder ve ne de Ukıaynanm müteba- almadan deiişth11m/er. Helsinki, 7 (l\A.) - Fin resmi t...bli- beraber dövilşece'ktir. SiWı f 
ü urulebılır. ki0 ile Kafkuya zaptolurtabillr. ~ R Bu emirname~ .AJmany., Polon- ği: Temmuzda Ladop ıölünün fimalt gece gündüz şehrin müdafaası 

va ~l nce, bu da Karadeniz O halde önilmUzdeki haftada llusyada Loadra, 1 (A.A) - • aazl'tesi ya, Moravya ve Bohemyada tatbik edi· prJdsiade bq1ay8n '-P'us har.bthniz lıfmaldadır. Balk müdafaa baSJl'lll' 
aledclevam takviye alchtmdao u1relt harekAtm bu hedefleN doira. Geaenl Ali ordulln Ge- ı.eektir. Yahaclrerin hlJk mumda ta- uzun bir tevakqf- clnıestMin IOm8 na iftirak ediyor. Bütün flldr 
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