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:\ll1ay Noks 
Şikago 14 (A.A.) - (Evre

la Amerika ) komitesi dün 
akşam bahriye nazırı albay 
Noksun istifa etmesini talep 
elmiştir. Komite verdiği ka
r.ırla yalnız kongre harp ilan 
edebileceğinden albay Noksun 
harbe iştirak tavsiyesinde bu
lunması kanun~esasiyeye bir 
t~caviiz adcetmektedir. 

I.Jozofskiı1in 

be~ranatı 
Moskova. 14 (A.A.) - Sov

yet istihbarat dairesi reis mu
avini Lozofski beyanatta 
l ulunar .ık İngiliz - Sovyet 
anla~masını il beynelmilel va
i'.İydi esasından değiştiren 
ve tarihi bir manası olan mü
him bir vesika olduğunu· söy
lemi ilir. 

Lozofski Hitlerin Sovyet
lere karşı avrupa milletlerin
den mürekkep koastion vücu
de getirmeğe teşebbüs ettiği 
ve fak~t bu siyasetin iflas 
etmiş bulunduğunu da beyan 
etmiştir. 

Sovyet istihbarat reis mua
vini sözlerine şöyle devam 
etmiştir. B?yük beritanyamn 
Y<ınıncla dünyanın en büyük 
sınai memleketi olan Ameri
ka var:lır. 

Bulgar elçisi -
Moskova, 14 ( A.A. ) -

Bulgaristanm Moskova elçisi 
Starnenof Alman hükumetinin n .. 
Hı aadesile 11 ve 12 tem· 

rnuzda Sovyet hükumetine 
~~rdiği notalarla Alman hü-

umetinin 18 ilkteşrin Lahey 
hl}.ikavelesine istinaden Bal-
tık ve . 1 b d .. h şıma uz enızıne 

b
astane gemi!i olarak birçok .. Uk 
~y vapurlar göndermek 

nıyetinde olduğunu bildir
nıiştir. 

.. Almanya 
Uzerine ıngillz 
honıbardınıanı 

. londra 14 (AA) f . 
lı~ l ' · · - ngı-
rİni11 ~~bardıman tayyarele
bi'>inde manyanın şimali gar
ett"kl . bazı hedeflere hü~um 

ı crı ö- ·ı . . 
grenı mıştır. 

Londrada 
14 temmuz Fransız 

bayramı 

Londra, 14 (A.A.) - Müt
tefik milletleri temsil eden 
<levlet adamları 14 temmuz 
Fransız milli bayramı müna
sebetile Londratla Hür Fran
sızlar tarafından neşredil

mekte olan ( Fransa ) ismin
deki gazeteye bir mesaj gön
dermişlerdir. 

İngiltere hariciye nazırı 
Eden mesajında demiştir ki: 

14 temmüz müca<lcle etti
gimiz hürrıyet mefkuresinin 
sembolüdür. Kalplerimiz bar
bar ve deni miistevlinin bo
yunduruğu altında şimdi ıstı
rap çeken Fransız milleti ile 
beraberdir. Harp esirlerine 
mahsus kamplarda hala has
retle kıvranan evlatları, ko
caları ve babalan da unut
mıyoruz. Birçok Fransızlar 

yanıbaşımızda bizimle birlikte 
harbediyorlar. Bunların tafii 
daha güzeldir. 

Alman ordusunun ve (Kes
tapo) nun üniformalarını F ran
sız tokraklarından atılacağı 

ve bir başka yıldönümü daha 
idrak edecek ve o gün istik
laline ve bütünlügüne tekrar 
kavuşmuş bir Fransanın cesur 
muharip kuvvetlerinin mus
tarip ayak sesleri bir defa 
daha Şanzelizeyi çınlatacaktır. 
Müttefiklerin zaferine ve Fran
sanın kurtulmağa olan iman 
ve itimadımiz bu günkU pa· 
rulamız olsun. Yaşasın Fransa 
Ceneral Degolda şu me~ajı 
göndermiştir. Hur Fransa 14 
temmuzu ikinci defa olarak 
dost ve müttefik İngiliz top
topraklarında tesit etmekte
Askerlerimiz, bahriye! ilerimiz 
tayyarecilerimiz Fransanın is
ti~lalınden feragat etmedik
lerini isbat ettiler. General 
Suriye muharebesinden de 
bahsetmiştir. 

Suriyede mütareke 
Kahire 14 ( A. A.) - Bu 

akşam resmen bildirildiğine 
göre Fransız ve lngiliz mü
messilleri imza ettikleri müta
reke şartlannı hükumetlerine , 
bildirmişlerdir. Nihai , kararm 
neticeleri beklenmektedir. 

• 

Fransız - İngiliz 
Mlltarekesl ve 
Filistin 

Kudüs, 14, (A. A.) - Mü
tareke müzakerlerinin neticesi 
sabırsızlıkla bcklenjrken Su-

riyede muhasemata nihayet 

verildği haberi Filistindc en
dişeleri izale etmiş ve büyük 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Çünkü Filistindc bu 3:1 gün
lük muharebe müttefiklere 
tahmil edilen acı bir zaruret 
telakki edilmektedir. 

Kudüste tahmin edildiğine 

göre Vişi hükumetinin müt
tefikler tarafından ileri sürii
len mütareke şartlarını red 
etmesine rağmen askeri va
zi_vet dolayısiyle general Dens 
müzakereye mecbur kalmıştır. 

••• 

Mütareke hakkında 
\

1 işi hükumetinin 
noktai nazarı 

Vişi, 14 (A. A.) - Vişinin 

iyi malumat alan mahfillerin
de beyan olunCluğuna göre 
hükumetin mutalaasını almak 
üzere İngilizlerin mütarake 
.şartlarını harbiye nazaretine 
bildirmiştir. 

Şu cihet ehemm:yetle kay
dediliyor ki: İngiliz!arle F ran
sızlar arasında henüz m üta

reke kat'i olarak akdedilmiş 
değildir. Suriye ihtilafın halli 
hakkındaki anlaşma bizzat 
general Dens taraiın<lan imza 
olana~aktır. 

Fransa hükumeti mütareke 
hakkındaki noktai nazarını 
bildirmekle beraber anlaşma

yı imzalamıyacaktır. Vişide be

yan olunduğuna göre Suriye 
ihtilafı mahallı ve askeri bir 

hadisedir. Ve Fransız hüku
metinin siyaseti ile alakadar 

değildir. Gerek Fransız hü
kumetinin İngilız hükümetile 

olan milnasebetlerine gerek 
Fransız hükumeti ile Suriye 
hükumeti arasindaki müna
betlere taalluku yoktur. Bun

dan başka iyi malumat alan 
Fransız mahfillerinde beyan 
olunduğuna azaran İngiliz 
mütareke şartları munhasıran 

askeri hususata şamildir. 

15 Temmuz 1941 SALI 

İmtiyttz sıthibi ve U. N. Mtl. 

Fuat Şahin Erlaçio 
r dıtreh:mesi 

Hilmi TUkel \tatlıaası 

AYDIN 

F"IA Ti 2 KURUŞ 

Yıl: 1 
== 

ZABITA HABERLERİ 

Ilıcada yıkanırken 
boğuldu 

Ortaklar kpyünden 336 do
ğumlu Hasanoğlu Şükü Gümüş 

Y eniköy Ilıcasında banyo ya
parke~1 çoktanberi mübtela 
olduğu sar'a hastalığına tutu
larak boğulmuştur. 

Meçhul hırsız 
Köşkte Ahmet karısı Dudu 

Vll1"alın evde bulunmadığ bir 
sıradat kandisinin on sekiz 
lira parası ve oğlunun laci
vert pantalonu ile kahve ren
gi caketi çalınmıştır: Mechul 
hırsız aranmaktadır. 

Nişan 
Aydın İnhisarlar Başmü

dürlüğü satış şubesi memur
larından Eşref Gezen'le lz
mirde akrabalarından mer
hum Osman Durakçay kızı 
Vahide Durakçay'ın nişan 
merasim; pazar günü İzmirde 
icra edilmiştir. 

Yeni nişanlılara saadetler 
dileriz. 

- :ı:::z=: AA 

Taymis gaze
tesin:n ınutalaasi 

Londra, 14 { A. A.) - İn
giliz - Rus anlaşması İngiliz 
matbuatında B. Çorçilin üç 
hafta evvel bildirdiği siyase
tin mantıki bir neticesi ola
rak bildirmektedir. 

Taymis gazesi itilafın bir 
ittifak manasına geldiğini 

v.e son 20 sene hadiselerinin 
Rusyanın iştiraki olmadıkça 
şarki ve cenubu şarki avrupa 
meselerinin hallinde istikrar 
temin edilemiyeceğini göster-

miş olduğunu yazmaktadır. 

T aymis silahtarı ancak be
raber bırakılacağını ifade e
den ve dolayısiyle sulh he
deflerinin beraberce hazırlan
ması demek olan bu anlaş
mayı salahiyetli İngiliz mah
fillerinin yerinde olarak iyi 
karşıJayacağını ilave etmek
tedir. 

• • 
iTiZAR 

Yazımızın çokluğu hasebile 
( Cüneyt bey ) tefrikamızı 
bugün neşredemediğimizden 
özür dileriz. 
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t';u;w: Sabri Erlaçin • 
- DünkU sayıdan mabad -

Üç sene bulunduğum bu 
köyde genç, ihtiyar herkese 
kendimi sevdirmiştim. Ayrıhk 
haberim bütün köylüyü mü-

. t .:uısir etmişti. 

O akşam son defa yelde
j!irmenine gittim. Zeynep ben
di!n evvel gelmiş, herzaman 
oturduğumuz yerde beni bek
liyordu. Uzaktan beni görünce 
duda1'lırında hazin bir gü
lümseme ile ayağa kalkmak 
istedi, fakat olduğu yerde 
St!n<lelcdi. Hemen koştum ve 
kollarından yakaladım, vücu
dunu bir külçe gibi göğsüme bı
raktı, elleri ate~ gibi yanıyor 
ve bi\tün vücudu titriyordu. 
Başını kaldırdı ve gözlerinden 
<tkan yaşları benden sakla
mıyarak hıçkıran bir sesle: 

Gözlerimden kayboluncıya 
kadar onlara bakıyorum. Ni
hayet tepeyi koyu bir sis kap
lıyor ve herşey kayboluyor . 

Aradan çok uzun seneler 
geçtiği halde şimdi nerede 
bir yeldeğirmeni görsem ft na
dolunun bu cennet köşesini 
hatırlarım ve gözlerimin önüne 
yeldegirmeni altında bir elinde 
başörtüsü dalgalanan bir e
linde küçiik mendili gözle
rinde ağlayan kalbimin en 
temiz ve nezih sevgisinin sa
hibi nazlı Zeynebin hayali 
gelir. Ve avucumdaki pembe 
kordela ile bağlı ufacık sarı 
altın saç demetinin birkaç 
damla göz yaşile ıslandığım 

hissederim. Seferihisar 

İlaçlarını daima taze bulundurur. Kendi eliyle ve ucuz 
yapar. lıiçfarı vaktinde hazırlar, müşterilerini bekletmez. 

Daima müşteriyi memnun etmeğe çalışır. En temiz 
ve ucuz ilaçlan: ( 4) 

(Kanaat eczahanesi ) nde bulubilirsiniz. 

1941 İz.nıir E ıternasyonal Fuarına 
~iındiden hazırlanınız 

20 ağustos - ~O eylfil 
- Zeyne bi unutmıyacağma •wl!l!'lıs.=ıımm==::;:;::;;==;;,;;;o.;._.-··;.;;;··=----. 

l IRADYOJ_ yemin eder misin? dedi. 
Başörtüsünün düşmesile gü

l'leşin alhnda parlıyan ipek 
saçlarının boynundaki dalga
ları kendisine İlahi bir güzel
lik vermişti. 

Ona bu yemini bir alev 
parçası gibi kavrulan dudak
larına dudaklarım verdi. 

Bilmem aradan ne kadar 
geçti, birçok seslerle ve ba
ğmşmalarla kendi:nize geldik, 
bizim dört kiiçük arkadaş 

koşarak geliyorlardı. Ayağını 
sard1ğım küçük hıçkıra, hıç
kıra ağlıyordu. Hepsinin yü-
7.iindeki sonsuz kedere taham
mül edemedim. 

Gözlerim yaşla küçükleri 
tekrar, tekrar öptnm. Zeyne
bin ellerini sıkarken onun 
yaşlı gözlerle: 

- Beni unutma emi? 
Diyerek avucuma ufak ~ir 

şey sıkışttrdığını hissettim. 
Köy yolunu tutarken avu

cun· da pembe bir kordela ile 
bağlanrr. ı11 Zeynebin altın saç
larından ufak bir demet çır
pınıyordu. 

Acele bütün köylü ile kar
şılıklı temennilerle vedalaştık 
ve arabam köyden uzaklaşır
ken ilerideki tepede yelde
ğirmeni altında bir heykel, 
canlı bir abide gibi ayakta 
duran Zeynebi gördüm. Bir 
elinde yavruları elinden alın
m~ş yafalı bir kuş gibi çırpı
nan beyaz başörtüsü dalga· 
!anıyor, diğer · elinde ufak iş
lemeli mendili gözlerinde Zey-· 
nep ağlıyor ve başucunda 

durmadan senelerdeberi ayni 
rn uttarit gıcırtılarla dönen 
asırdide yeldeğirmeni. ... 

AKSEKİ 
TİCARET BANKASI 

Tllrk Anonim Şirketi 
Scrınayesi 500.000 Türk Liras1 

Tesis Tarihi : 1927 
Merkezi : İzmir Telgraf Adresi : Akbank 

Şubeleri : Aydın, Ödemiş - -
Bilumum banka muamelatı, ticaret ve ihracat işleri yapar 

İstanbul umum sigorta şirketi acentası 

Aydın Şubesi : Hükumet Bulvarı 

Muharrem Salcıoğlu 
mağazasında 

-- -- ---

(2) 

Radyo ve radyo parçalan,alaturka ve alafranga plaklar, 
elektrik tellerinin çeşitlisi ve iyisi, elektril< lamba ve ampul
ler vardır. 

Bütün bunlan her yerde bulaınıyacağınız ucuzlukla ( Muw 
harrem Salcoığlu ) nun mağazasından tedarik edebilirsiniz. 
Mağazamızı bir kere teşrifiniz sözümüzü isbata kafidir. (8) 
----~---------------------~-----------~----__.;..~ 

1517/941 SALI 

7 .30 Program ve memleket 
saat ayan. 7.33 Milyik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.3018.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayan. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15/14.00 Müzik. 

18.00 Program ve memle· 
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Konuşma. 18.40 Mü· 
zik. 19.00 Konuşma. 19.15 
Müzik. 

18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Konuşma. 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma. 19.15 Müzik. 
19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 19.45 Mü
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.30 Konuşma. 
21.45 Müzik. 

22.30 Memleket saat ayarı, ,. 
ajans haberleri. 22.45 Müzik. 

22.45 Müzik. 22.45/23.00 
Y annki program ve kapanış. 

Rüşdü Başkoru 
Zengin tuhafiye çeşitleri 

ve en son model bayan 
şapkaları gelmiştir. (9) 

Yazı işlerine Umumi neşri
. yat müdürü, idare işlerine 
İdare müdürü kanşır. 

Yazılar geri verilmez. 
Günü geçmiş sayılar 10 

kuruştur. 
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