
~:Z cephesinde muvaffakıyet kazanan bir Sovyet pilotu tebrik edilıyor 
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So11yetlere fıar'ı ôldlJeti 
me.şum bir harbe atıldıfı 

Teslim olunuz .. 
· Moskova, 11 (A.A) - Sovyet tebl'ği: 

10 ağustosta lutalarımız Soltsi, Kolm, 
Smolensk, Belayaçerkof ve Uman istika
metlerinde şiddetle muharebelere de
vam etmişlerdir. Kara kuvvetlerimizle 
i~ birliği yapan hava kuvvetlerimiz düş
manın zırhlı cüzütamlarına ve piyadesi-

ŞEVKET BiLGlN 

l!Hatırlardadır ki, Japonya, Fransız 

müdafaa t>df'cek 
kuvvetlerimiz düşmanın 9 ağustosta 45 ! 
ııe karşı hareklitta bulunmuştur .. Hava 

T h tayyaresini düsürmüş ve 25 tayyare 
ı a T Ona 1 kaybebnistir. Tetkikat neticesinde öğre-londranın 

ültimatom verdiğine 
dair haber )toktur 

1ndi c· · · · d ki "h tı'· 1 lll1'1 ıle Taylan arasın a ı -
•ıa 1 d • 
lıı o.tane (?} tavassutta bulundu-

• nildföne göre 9 - 10 ağustos gecesi Al
manların Moskova üzerine yaptıklan 
akın esnasında evvelce bildirildiği gibi 
8 değil on düşman tayyaresi düşürüldü
ğü anlaşılmıstı.r Ayrıca 9 ağustos günü 

lıuıı >anıan_, sözde büyiik Asya sulhu
lüı tehlukcye düşmemesi için buıı;ı 
ııı. u~ gördüğünü, tavassutun hususi 
•ld n .•atler temini düşüncesinden i\ri 
t,,::.~•nu temin etmi~ti. Hadiseler bu 
l.oy ınatın bo~lujtunu (&bık meydana 
llıii 7ustur. $imdi, Japon militaristleri, 
lıııı -~'!'leke imparattırlulhınu korumak-

fl<.:11 l..~~- .,, • ... ti 
lırtirad · "" Fransaıun perı"111~ın aıı 
1tı• ı ~· ederek Hindi Çinide yerle~
en \: •~. ~~1 Karibi, Fransanın bu 
hafa.,. nrır1ı mü,tımılekesini h;ilıi mu
llıaııı~ ~ J•hilnıek hülyasile kendini ta
llıasıd •ııo... oltasına kaptırmı~ ol
~lıtit 1~ Uzak S .-kta Japonyadan di
lldt )'x..: an, Tokyonttn ~ götiinnez 
ti r 1ı<•l\İ kabul ecl<-n Vi · müınessille-

. avcılarımız Moskova hava dafi batarya-
. B_crli~, ?~ (A.A) - Husu;ıi. muhabı- !arının bulunduğu mmtaka üzerinde beş 

rumz bıldırıyor : Alman harıcıye neza- Alman kesif tayyaresi düşürmüşlerdir .. 
r~_tin_de r_es'?en bi~dirildiğine gö~e ~~an 1 Tesekküllcrimizden biri 312 inci Al
hu~unıetı hita!~flığıru I~.er hangı mute- man piyade alayının iki taburunu ve bir 
ca,·ızc karsı sila!ıla mudafaaya ~ar:ır motörlü piyade taburunu imha etmiştir. 
".erdiğini ~ hi~ümetine ~!1~~~- ı Sovyet Jutalan düşmana ait 8 top, 11 
tir. Alnıaıı hükumeti Tahran hükümeti- mitralyöz ve üç kamyon tahrip etmişler 
ne itimat etmekte ve ha~lere h~uru ve binlerce top mermisi, 500 bomba, bü
kalple intizar eyl.emelrt~r. Berlin~.e yük mikdarda fişenk ve bir ver!ci telsiz 
bugüne kadar İııgılterenın Tahran h'!-- fıletini iğtinam etmişlerdir. Alınanlar 
kümetine bir ültimatom venlijine dair _ SONU ' "ÜNCÜ SAHİl''WE • 
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~ lıare~el ser~tile'!'ü çoktan_ b~ri l ll•::><::>'::>'::><"'""-.,<:""":><::>e<:><:><:><:><:>< rı 
ı1· Y~fınıslerdir. !)imali ve cenubı Hin- M • b • 
...:.. <:ıninin deniz ve hava üsleri tama- es' ut ır 

Jıı Jaııonlara teslim edilmiştir. 
l'a jPonlann gayesi A!IYa lnt'asım be-

; ar~an temizlemektir .. 
ltıaJı.an~ !•tıonlar, Avrupaya ~fıki'?. ?.1-
.\. tstiyen Almanlar gibı, Buyuk 
~~'Ybda tek başına hiikümran olma1' 
~l u hakimiyeti başka Jıic bir dev-

$"; J>ayla<mamak emelindedirler. 
'\>~~hldi ilindi Çinide bulunuyorlar. 
~ n muhakkak surette Taylana teca
>ı:11 ede.cek, Filipine, Bomeoya, Malez
\u] a, Sınl!'apura biraz daha yaklaşmış 
c.,:a•akJardır. Japon donanmasının 
Iİııd atıh koyuna hlikim olması saye
ll:oı~ Japon hava kuvvetleri, Filipinle 
lııe.ar da Hindistaruna 750 kilometre 
tıı.ıa eye gelmislerdir. Japonların bu
olu duraeaklannı zannetmek hata 
~r ~c R:a~ıııa sığmıyan em"':ryali.zma
>ııtııı k ittin yeni tecavüz vesılelerı ya
lıe. .a ta ustadırlar. Japon matbuatının 
"-- '

1Y•hna bakınız Ne kadar masu-
-.,.ııe b" · 
a.ı11 t ~ .eda ile Taylan'ın An~loMk-
)a11111 eh~ıdıne maruz olduğunu, Jaı>0n
lta hiınayesini kabul etmekten baş-

~•esi kalnıadıjtını yazıyorlar. Si-

>aııı hük"· 
Ilı~ umcti bu tehditlere mukave·· 
tııu ~demiyerek memleketinin kapula
ftte 3 Ponlara açarsa, Pasifikte İnl!il
>iıı; "e Amerikanın hayati menfaatle
dttb ~•hdit <'den asıl büyük tehliike 
\ıı ~ ~~gösterecektir. Bu takdird!, 
ili ,ı.;:ku gerginliğin en vahim şcklı
lııok? .ası ve Japonyanın büyük de
ltııııı as!Je aleyhinde bir harbe sürük
:ıil'a ~sı sakınılmaz bir şey olacaktır. 
lliıiJe n":'>nlar cenubi Taylandan Çin de
la~ 1ıo 1ııd okyanosunu ayıran ve Ma-
2'6 . ğıızına hakim olan Singapura 
iıtrd1,11111 .,mesafeye yaklasmış olacak· 
1Qtln~ Bo;vıe~e bütün İııl(iliz impara
tlttııı • llindistan, Yeni Zclanda, A vus
~in yh Japon tehllikesini karş:ılanıak 
<!•tıe ~rekete ge(mek zaruretini şid · 
lıltriv tı"Yataklan gibi. Birleşik Çum
tiıı.ıiıe er de bu tehlükenin sadece ik
•~tay •mbargo ile önlcnemiyeeeğini 
d.ı,a arak belki tahmin edildiğinden 
Biir~""el harekete ge.;eceklerdir. 

!tık; uıı . bu miilahazalar Uzak Şark
~tıılı " 1121Yetin fevkalade' vehametini 

... etıne~e kW"d" •»nd· . ı ır. 
lııatur ı 

1 
C:::ıniyi ve Taylaru istilaya 

ı)•rkta ~an Jaon teşebbüsünü Uzak 
&ııııver te ovy~t .. Rusya aleyhinde muta
l4r "a d eavuzun mukaddimesi sayan
töre, J ır. Bu fikre zahip olanlarıt 
>aıı "e •t><ınya, Siberyaya tecavüz ka
hptı•·ı "1ıcden Almonlann Balkanlarda 
t ~an ·b· •na al gı ı cenahlannı emniyet al-
ltıiı.c ~a1·ı düsünm~ktedir. Fikri
J•ııoıı'ıan l7JJ Ordu inhilru etmedikte 
l°a\>U>c n ~hnçoko hududundan le· 
ta l!ıa~"<:meleri beklenmemelidir. z;. 

•• tor en 
Valimizin fıızı ile bay 
izzettinin nilıah töre· 
ni çofı parlafı oJdu .. 

Valimiz B. Fuad Tııksalın kızı BiL 
Daime Tuksal ile Sümerbank iı;let
meleri organizatörü B. İzzettin Tu
ranlının nikah merasimi diin saat 
11 de İzmir evlenme dairesinde ya
pılmıştır. 
Şehrimizin tanınmıs bütün simala

n ve bu arada tümJ?eneral Hakkı 
Akoi(ıız, mebuslar vilayet erkfuu bu 
sevindi törende hazır bulunmu.5Jar
dır. Nikruı muamelesini bizzat bele
diye reisi Doktor Behçet Uz yapmış 
ve onun saadet temennilerine salo
nu dolduran yiiderce kişi alkışlarla 
istirak etmislerdir. 

Valimizi, mulıterem refikalanru ve 
havatlarıııın en güzel bir dönüm 
noktasını :vasamakta olan iki mesut 
genci candan tebrik eder, saadetle
rinin ebedi ohnasını dileriz. 

* B. İzzettin Turanlı İstanbul Robert 
Kollejinin yetiştirdiği gilzide bir 
l!'ençtir. B. İzzettin Robert kollez
den ıııezun olduktan sonra Amerika
ya gitmiş ve dünyanın en maruf 
iioiversitelerinden biri olan İndiana 
üniversitesinde sınai organizasyon 
tahsil ederek üniversiteyi iyi derece 
ile bitirmiştir. Türkiyede en iyi İn
J?ilizce tekellüm edenlerden biri de 
B. İzzettin Turanlıdır .• 
~.....-- ·-- ----

• 

Kremlin sarayı 
a~ır has<ra 
uiratıldı 
--o-

Faka1 askeri hedef-
lere isabet ka yde

dilmemiftİr 

Berlin, 11 (.A_A) - D. N. B Bildiri
yor: Dün gelen haberlere göre 9 - 10 
Ağustos gecesi Moskova üzerine yapıfan 
akının şimdiye kadar bu şehire teve!b 
edilen hücumların en müessiri olduır.ı 
anlaşılmaktadır. Yüz kadar Alman tay
yaresi tahrip bombalan ve binlerce yan
gın bombası atmışlardır. Haber alındı
ğına göre atılan en büyük çapta bomba
lardan biri Kremlinde ehemmiyetli ha
sara sebebiyet vermi§lir. Büyük yangın· 
!ar çıkmış ve bunlar yüz kilometre uzak
tan görülmüştür şehrin şark kısmında da 
büyük bir yangın çıkmıştır. 

Moskova, 11 (A.A) - Alman tayyare
leri tarafından Moskovaya karşı dün Y.e
ce yapılan akında en aşağı beş Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. Alman tayya
relerinin muhtelif gruplar halinde hare
ket ederek Moskovaya hücuma teşebbiis 
etmişlerdir. Dafi bataryalan ve gece 
avcıları tarafından karşılanmışlardır. 
Ancak münferit uçan düşman tayyarel.e
ri tahrip ve yangın bombalan atab•l
mişlerdir. Hususi evlerde müteadd't 
yangınlar çıkmıştır. Ölü ve yaralı var
dır. Askeri hedeflere isabet yoktur. Rlli 
tayyarele"i zayiata uğramamıştır. 

$arkta kuvvetli bir Sovyct 
- ~ONU 2 İNCi SAHİFEDE • 1 Bombalarla haııaro. uğradığı bi!dı ri!en Kreınlinden bir görünü; 

l Almanlara ~<ire -r 
"" --·-=-

Budiennior
dusunun ar~ 
kası kesildi 

Ukro.ynanın merkezi Kar kof tan bir görıinii.ş 
a:: c:c~.r..ıec::coo:)Ooca:cc~a=ccc:cc:cc:::c:::::::oc==a=c===c 

320 mümessilin iştira kile 

Kooperatifler birliği 
kongresi dün toplandı 

BirUğin son bir yıl i~ind e elde ettiği parkılı neti· 
ce, bu müessesenin istif:balinin teminatı olaraıı 

fıarşıla nmıştır ••• 
lzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Ko

operatifleri birliği umumi heyet toplan
tısı dün saat 14.30 da Ticaret ve Sanayi 
odası salonunda aktedilmiştir. Toplantı
da 30 kooperatifi temsil eden 320 mü
messil hazır bulunmuştur. Celseyi açan 
idare meclis reisi Dr. Sabri Akın dele
geleri selamlamış ve umumi h.eyet baş
kanının seçimini rica etmiştir. 
İncirliova mürahhası sabık ticaret ve.kili 

Nauni. Topçuojtlu or!akbrm hımıretli 
ıilkışları arasında müttefikan başkanlıija 
seçilmiş ve emekli bir kooperatifçi sıfa
tiyle, bu Jeref verici vazifeden dolayı 
müıl'iessillere · teşekkürlerini bildirmi~tir . 
lki zabıt katibi seÇildi1<ten sonra birli
ğin 1940 - 1941 iş · yılı faaliyetine dair 
idare meclis raporu ve yeni iş yılı prog
ramının okunmasına başlanmıştır . 

Ricat eden Sov\'t'l -
l:krayna ordu!'ıu 

takip t-diliyor 

Vçüncü So11yet Piyade 
tümeninin imha edildiği 

bUdiriliyor-
Bedin, 11 (A.A) - Alman orduları 

umumi karargaJurun tebliği : 
Ukraynanın cenubunda ricat halinde 

olan d~arun takibi süratle ilerliyor .. 
Şark cephesinin diğer kısımlan üzerin
de harekM, evvelce teshil edilen plan 
dahilinde devam etmektedir. 

Moskovaya taarruz eden hava kuv
vetlerimiz silllh fabrikalanna tonlarca 
infilak ve yangın bombalan atmışlardır. 

Berlin, 11 (A.A) - D. N. B. ajan.ı 
bildiriyor : İlmen gölü civannda üçün
cii Rus piyade fırkası muharebeye ic-
bar edilerek imha edilmiştir. ' 

_ SONU 4 tlNÇÜ SAHİFEDE -

• 

tdare meclis raporunda kooperııtifçi
liğin Ege bölgesinde hızlı inkişafı tebarüz 
ettirilmiş, kooperatif say:ısının üç sene 
içinde 16 dan otuza, ortak sayısının 4 
binden 16 bine çıktığı, Ege bölgesinde 
istihsal edilen İncirin yansından fazla
sının, pamuğun yarıya yakın kısmının, 

1 Üzümün de dörtte birinin kooperatif or-1 
takla~~run is~~~ali o1':1.P k?~pe~at!flere . Sovyet Erkıinı Harbiııe Reisi 

K00peratijlPr birliği umum müdürii teahhut edıldıgı tebaruz ettirılmıstır. GRENGV AR .ŞUKOF 
'" B. MUH1P öZVEG1T · - SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE - ~ı:ıı:ı:ı:ı=--A::ı:ıcı:ırı:ıcrcı 
•• r: cı:ıı:ır:::cccrı:ıcnrrrr~ı:ı 'Cı:ıcı:ıı:ıcrccı:ıcı:ıcc:ı:ıı:ıc:: ~rccccı:ıccı fi KRALiYETi 
---~~ Amerikan 
ONDAKJKA ............ 
Siyan~a karşı 

••••••••••••••••••••••••••• 

l\t.killetine 
•••••••••••••••••••••••• 

lngiliz .Kralıçesınrn 

radyoda bir hitabesi 

Ita!yan kralının 
damadı Fin kra-

lngiltt-re ve Amerika -<>--
•• • Kraliçe yapılan yardım· 

lı olacak 
tecavuze geçmış dan dolayı teşefıfıürle· Fin mareşal• parlamen· 

rini bildirdi.. toy'! fe~hetmefı 
Tokyo, 11 (A.A) - Royter Ajansı 

bildiriyor : İngiliz büyük elçisi ile Ame
rikan büyük el~isi Japon hariciye neza
retine birlikte g!tmişlerdir. Tokyoda 
pek yakında mühim inkio;aflar bekleni
yor. 

Tokyo, 11 (A.A) - Yumini Şimbun 
gazetesi İngiltere ve Amerikanın Uzak 
Şarkta bilhassa Siyama karşı tecavüze 
baııladıklan mütaHlasındadır. İngiltere 
ve B!rleşik Amerikanın Hindiçininin 
müdafaasına ait Fransız - Japon anlaş
masını anlamaları Jazundır. 

İngiltere Hindicinivi tahakküm altı
na almak istiyordu. Bu şartlar altında 
Vişinin Janonya ile bir anlaşma ytıpma
sı ç0k iyi bir hareket olmuştur. 

Londra, 11 (AA) - Royter ajansı
nın Bankoktaki hususi muhabiri yazı-
yor: 

Gazetecilere yaptığı beyanatta Siyam 
kabinesi 6zasından Lavank Vişit Vana
hakam demiştir ki : 

•Siyamlılar kanlarının son damlasına 
kadar dövüscrek milli istik15llerini h<'r 
hangi b'r taarruza karşı müdafaa ede
ceklerdir. Hükümet sıkı bir bitaraflık 
siyaseti takip etmek azmindedir . .> 

Saygon, 11 (A.A) - Birlesik Ameri
ka tebaasından elli beş ki<i dün mareşal 
Jorj Fransız gemi<'yle Saygondan ha
reket etmişlerdir. 15 İn~lizin de bugün 

ı Singapura hareket ederekleri talunin 
l ııdilm~ktedir 

l~ 

Londra, 11 (A.A) - Pazar günü myetınde-
Amerikan milletine hitaben bir nutuk Moskova, 11 (A.A) - Tas ajansı bil· 
irad eden İngiltere Kraliçesi ezcümle diriyor : Almanlar Finlandiyada kraDı
denıiştir ki: . ğın yeniden ihyası için bir plfln hazırla-

- lki sene evvel size yine burada hı- mışlardır. Mareşal Mannerhaym bu p!A
tap etmiştim. O zaman bize karşı gös- na müzahirdir. 
terilen iyiliklerden dolayı sayıs!z dos~ Mareşal parlamentoyu feshederek 
!anınıza şükranımızı bildirmlştım. Bız krallığı iade etmek niyetindedir. Krallı-

- SONU 4 t)Nçü Sı\HİF'F:DE - ğın namzetleri prens Frederik Çar! Dô-

r I 

' 

. . 

hes ile oğlu Filip Hestir .. Filip. Döhes 
İtalya kralı EmmanüeUn kızı ile ev
lidir. 

Berl'.n, 11 (A.A) - Bo4evikliğe kar
şı cidalde A vrupanın mukadderatının 
mevzuubahis oldu)!unu takdir eden Fın 
orduları Alman kuvvetlerile teşriki me
sai etmektedirler. Fin subaylarının ku
mandasında Ruslarla ham için Alman
yada Fin lutaları teşkil ediliyor. Bunlar 
g~en harb'n 72 inci Fin taburunun 
ananesini ihva edeceklerdir. 

Helsinki, 11 (A.A) - D. N. B. bildi
riyor : Salahiyetli bir menbadan bildi
rildiğ'.n< göre düşman 9 ağustosta Fin 
toprakları üzerinde hava faaliyetinde 

• bulunmuştur. Dün sabah saat beşe duğ
ru bir ctuşman bombardıman tayyareşi 
Finlandiya körfezinde Korho şehri föc
rindc uçınuş ve a!°'!.keri hcdener yerine 
alu;ap iki evi bombalamıstlr. Orta çağ
iardnn kalma ve bütün s'.mali Avrupn· 
mn en ı:;izcl kilisdcrindcn birinin kub
J.JC'5İne taın iralx.-t '\-ak.i olmuc:-tur. İn ı· 

l''a 1414 le başlanan kubbe 1418 d~ h ' r 
;;.:;;,.:::.:......_ ..... ._....,.-.;;...jAlınan mimarı tarafından t•,,.,amlanmış-

lnll'lı;.!eriıı Rvııal Sol'crci11 krura•vrü tır. · 
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Büvük 

-1: 
Gün 11 nci Fuar daha mütekamil 

128 -
A nkara - iz- F narda bu sene n,.ühim -- Bu ulema tavf asına itimat 

asla t_erekme?. ••• spor faaliyetleri olacak 
• 

mır yarışı 

HOnft8,. anasına IJ'!I t.dim.afı "erd~fııen $OnPa ~ 
'Us1ıiida,.a geçmeJı ttze,.e saıeaydan ayrı!dı.. Ya.rı.ı ı e~ladde Ankara· Fııar miJna~ebetiy!e serbest dtiPlz uerilecelı 

ŞelıPimiz 'lolıııma, otel ue nalıll uasıtaJGl'I sdıı ,,;; 
Jıontrol altına alındı.. 

Hatt! DördUncii Murnt sevahate cık
mak Uzere sanıydan ayrılma!ta hazırlan
dığı J;!Ün Kösem Valdeye demisti ki: 

- Baka valde_ İmdi bu zorbalan vıl
dınncaya ve lstanbulda fit:ıeyi b~ı,;,,_ 
caya kadar neler çektivimizi sen de be
nim gibi bilirsin ... Ortalığı dU?:eltinceve 
kadar ırenden emdi!!imiz .!'Üt burnumuz
dan gelclL. Şimdi blı: buradan ayrilıyo-
ruz ... 

Bütün umuru sana ısmarladık.. Ah
vale bir iyice mukayyet olasın. .. 

Yeniçeri Oca~ındakiler tekTar fitn r 
kazanını kaynatıp başımıza yeniden bir 
iş cıkarm!Ş olmayalar. 
Tabanı yassı Mehmc• p3Ş8 mUdebbir 

ve işgüzar bir Vezlı'1mclir _ 
Acele işlerde onunla baş başa verip 

icap eden lüı.umlu tedbirleri alırsız.._ 
Hem mUhim bir mesele zuhur edecek 

olursa hiç vakit geçint't>den bana yaz .. 
- Sen merak etme arslanım. Güzlin 

arkada kalmasın .. BP,n burada A11cıhın 
inayetiyle senin yokluğunu hiç belli et-
mem ... 

- Bir de valde .. Bu Ulema taife<>ine 
itimat etmek aslA gerekmez .• 

Mil!~it ve menfaatine diic:kün herin ..... 
rin hepsi de başlanna bir 1:-...aç arsın tül
bent sarıp Ulemalık taslar dururlar •. 
Ht>1huk.i bunların ekserisi \tara ca'hildir. 

Hele Ulemanın basındaki mut-:ıR~ın 
softaya benim hiç itimadım yok.. Yahya 
efendi Şeyhülis1am olsa idi ona inanır .. 
dım amma Ahı zade Hüs~yin dedikleri 
bu adam iki yi.izlO mllnafıkın biridir .• 

Onu ttledip Yahya efendiyi tekrar 
SevhUlislAmlık ınesncdine geçirmek. 
istivorum.. Fakat şimdi bunun sırası 
del'fil ... Bir az daha beklemek Iazun.. 

Bizim burada yoklutumuzdan istifa. 
de ederek Ahı zadenin basımrza bir ço
rap 8rmek istemesinden lrurkulur. 

Bu adamın hareketlerini daima gö~
önf'nde tüt.asın... 

Hilnklr anasına bu talimatı verdikten 
sonra onun elini öpmfüı ve -Oc:lcilcbra 
~mek Gzere saravdan ayrılmıştır. 

+ 
Valc1e Sultanm Dördllndl Murat üze-

rinde bOyllk bir heyecan tevlit ed~n 
mektubu aynen şu saltrlan ihtiva edi
yordu: 

cMilfttı Ahı zade Htlseyin efendi üh
mayı toplavıp :veni btr culus için s&l~c 
ve cemiyetler olmaktadır. 

Benim arslanım hiç eğlenmeyQp acele 
buı-ava getesiz ... > 

Sultan Muradın bu mektubu ahr at. 
maz ne kadar bUyUk bir tellşa düşfüğti 
mı>1Qmdur. 

Padi!!:llh yanına Dilçe ile Ce11At Kara 
i\1iyl. bir de seyislerindPn TekkPH Mu~
tafa adında bir gencl alıp hemen yola 
çıktı.- mç bir yerde bir dakika bile cfor
mayup atını catlatac.ak derecede bir sllr
atJ .. sürllvordu ... 

dım bers~ı~ıa.c "e 9 ey· 
Sultan Murat atını sürmekte, kamçı- liHl'ffte A~a ıi~rJı an~ı 

tamakta devam ederek aksam vaktinP !J!. 

do~ S:.manlı civannda bir karyeyP önün~e b!tecefı- · 
vardı .• Ve J?eceyl orada J?ecirerek sabah Ankara - İzmir bisiklet yarışı prog-
ıtafakla beraber tekrar yola 'revan olmuş- ramı bölgevc gelmistir. Yarış bir eylül 
lu.- ı:mzartesi gUnü A11karada başlamak ve 
Şimdi Düçe Mehmet ağa ve CPllat Ka- 9 eylill salı gUnü lzmirde bitmek üzere 

ra AU de Padişaha yetişmi~lerdi .. Dört 8 konaklıdır. 
volcu bir az sonra Marmara kıyısındo Yarışa 1 eylül sabahı saat 8.30 da An
Katırlı adında bir mevkiie muvasalat karada Ulus meydanındaki Atatürk 
ttiler... anıtı önUndc bacl~acak ve 9 evlül salı 

\Taldesinin gönderdiği o müthiş mek- .. ünü saat onda İzmirde birncl kordon
tubun haber verdij!i şeyler Dördüncü !la Atatürk anıtı önünde nihayet bula
\foradı o kadar büyük bir telaş ve heye- caktır. 
"tın içinde bırakmışt: ki burada bir da- 882 kilometrelik olan bu yansa Anka
ltika duramı,yaı;ak ufak bir kayıf,'a bin- '"tldan 4. Eaki~hirden 7, fmmbuldan 4 
di- hmirden 5. Borsadan 4, Hataydan ik1 

Hava çok fena ve deniz fırtınalı idi.. snorcu iştiM\k edecektir. Yanı;a iştirak 
Böyle bir havada küçUk bir kayıöa bine-- f'decekler 30 ai?ustos günü Ankaradn 
rek deniz yolculuğu yapan HünkAr ken- tonhmm~ olacak ve 11 evlillde İ'ZTnird" 
disini göz göre göre bUyük bir tehlikeye \•apılncak fuar b=siklet milsabakalarına 
atmış oluyordu .. da istirak cdeceklerclir. 

Fnkat Sultan Murat hiç bir tehlikeye Konak maha11eri Sivrihisar. Eskicıehir 
ehPmmiyet vermlvordu .. Ne denize, ne T<ütalwa. A<von, Uşak, Alaşehir, Mani
de fırhnaya metelik veriyordu ... Müthi .. sa ve İzmirdir. 
Pndisah tstıınbula bir an evvel yetişmek Yolda bisiklet dc~işt!rmck c:ıizdir. Bu 
için ölüm tehlikesini bile gözUne almış '~oşur1a dere"e tavin edilecektir .. Anka
bulıınuyordu.... "a - hmir ~Hzer~f\hım en a-ı 7.amand~ 

Filhakika ölüm tehlikesi bUyük bir l·:tteclecek !morcu bu koşunun birincisi 
hakilrnt şt-klinde şimdi HünkAnn yanı adıledilecektir. 
basında dolaşıp duruyordu. Da~ Jrlbi iri Birinri<lcn üçiincüye kadar mükafat 
dal'!alar mütemadiyen kayığın üzerLıı~ ver~ccekür.· 

On birinci fuarın a~Im. gilnil artık 
pek yl!lk::ı.nlamıış bulunuyor. Bu itibarla 
fuar sahasındaki ca~atar hızlanmış 
ve geceli ~ilndiizlli bir faaliyet nazara 
çarmnaea başlamı!itır~ 

On birinci fwır. on.uncu fuardan bir 
<:ok bakımlardan daha ileride. daha mü
tekamil b~r eser halinde hazırlanmış bu
lunuyor. Bu sene renklerde daha büyük 
bir tenasüo ve i~abet. elektrik tertibatı
nın hazırlanıs1nda hususi bir itina ~ö
..ütmektedir. Henüz .in.sa halinde bulu
rıan bazı pavyonlann ikmali gün me,se-
1esidir. Dekorasyon i'Jler: de ilerlemiş
tir. Bunla~ vnkın günlerde ikmal edilmiş 
bulunacaktır. 

Belediye rei"Ji Dr. Behcet Uz. dün ~e
ce fuarda saatlerce mesl!UI olmm;, ~ör
c'lüW nrıksnnlar 1'aklcında alakadarlara 
di .. PktHler vermiştir. 

Bu sene fuarın eğlence ve soor prog~ 
-.unlan bir hayli zene!ndir. Rnc;it lfo.a 
tivatrosu fıınrımı7.n j:!elr-r.e~t teklif ctmis
tir. Bu teklif tetlek edilmektedir. Atilla 
revüsü de gc1meği teklif etmicnir. 

dana cıkacak ve galibe fuar kupası ve
rilecektir. 
Ayrıca fuar gUnlerinde İc;tanbul, An

kara ve İzm!r arasında yelken. yUzme 
ve kürek mU.,abakalan yapılacaktır. Bu 
mUsabakalar Tllikiye ı:ıamniyona'Jl ma
hivetini ht\iz. olduğu için daha bUyUk bir 
eh"TDınİyettedir. 

ÖnUmllzdeki cumartesi J?eeesi fuar ı?a
zinosunda verilecek ı?arden part! dave
tiyeleri tevzi edilınistir. Daha sim.diden 
garden narti için masalar angaie edit
miştir. Garden parti cok neseli olacak 
ve sabaha kadar devam edecektir. 

Bu müna~betle 16 n!hıstos ~ce!'ii fu
nr snha~ındaki rli~~r e~lcnce yerl~ri de 
ac1\ bulundurulacaktır. 

fsvi<:rc hilkilmeti İzmir fuarı müna
sebetivle zivnretct1ere J?idiş ve yeliş b'.
Jetlcrinde vüzde yinni beş tenzilllt ka
bul etmiştir. 

Esyayi tnccariye ücretsiz. nakledile
cek ve fuarda ı:ııblmıvan ve iacte olunan 
cşvnlnrdan navlun alınmıyacaktır. 

HOkümetimizin fuarda yanılacak alış 
veriııten m:.tada. dısan~a vaoılacak nlıs 
veriş için de serbest döviz venneğe ka
rar venni~ kevflvet ticaret vekAletindcn 
belediyeye telgrafla bildirilm!ştir. 

saldırıJı·orlardı. Ve o ufak kayık bu V1l 

ziyette sonsuz sular~ itterinde yilzm 
mini mini bir fındık kabuğunu andın-

Fuarın soor prom-amının d"'ha açılı~ 
"'i!nil tatbikine ~eciJecektir. 20 ve 21 
"fuıstos ~eceJMi s:ıı-l 20 de fuar acık ha
•.-a tiyatrosunda TUrklvenin en seck'n 
"Ürec:,.ileri arasında serhest güreş müı;a-

'1(. A R y E \.,akalan yırı:>1hıMık ve T""urk gtireş milll * 
- • ,.t..,mı secilecektir. Fuar mUnashP.tivle sehirdeki bütün 

yordu... · 
Dalgala?ın biri ~idip biri geliyorcl • . 

Faknt Padisah bunları hiç rnrk etmi:·or
du_ HattA kayığın bir dakika ic1nde en 
derin uctırumlara inip bir az sonra dat
<'alar gibi yilkseklcre cıktığının bile far
kında değildi... O yalnız fstanbuJa en 
kestirme yoldan ve en seri bir surette 

Da{f ddntaifa bn.,landı Futbol müsabakaları 29. 30 ve ~1 lokanta ve oteJ1erin teftisine ba.cılmım.ıs-
Sehrimizin iki avlık iht:vacmt ka~- ~nıırtos tarihlerinde Alc:ancak ı::tadınd§ tır. Diin \lir cok lolrnnta. ,ascı dUkkAnı 

lamnk fücre vctiri1en 752 cuval kahve- "''anılacaktır. Bu müc;ab;t\:alara İstanbuL ve otel be1roivecf' fP~ls edilmiııtlr. 5 otel 
nin tevzii, muhtelif semtlerdeki ba'k· 'l\nkara ve İzmir muhtelitlerivle Adana, !ki satıcı. 7 nsm dükkanı ve üç lokanta
l(allar vasıta<>hr]e yanılmıc:tır. KahvelPr ll_fersin ve Kavsc,.inin b=r mıılı.teliti iş- da görülen n,.l·c:anlarCl""'l dolıwı be1cdi
•l01is ve hcle<live meınurlnr.vıe· :nıa'PR11r tını'lt edecektir. Bu suretle ofirt kuv- .vece tecr.ive edilmi~ir. İki arabncı da ta
"llÜm~lJeT"inln ne'laretinde. dağıblmış ' ·etli muhfelit bir devrelik lik halinde rife fevkinrle iicret talep ettiklerinden 
her aileye 2!'i0 nam verilmiştir. '.:_a,.sı.Jac:malar yaoarak sanmivon mey- Ce7.stlanclınlmıstır. 

.J!)OO:>·~~· ~~=aı:ıcı::aooaı:ıı:ı~ 
varın yetişmesini dUsünüvordu_. 

Duçc ile Kara Ali ve Tekkeli Mustafa. ZARITADA C. o.~man Cudi Jzmir lht•kar yooanlar birer 
her üÇil de kayıdın bir k&:e!!ine sinmi"" 
lerdL. Da?,lar kadar cesim dalcıalar kavı
b çarptıkca gözlPrini kapıyorlar ve Ut'u 
buca~ı bulunmayan bu en~in sularda 
boğulmak trhlikcsini dUşUnerek kor\cu
larmdan tlrtir titrivonardı.- tele.rinde 
hiç korkmayan ve muhakkak bir ölilm 
tehlike.sinin götllnUn önUnde dolaşması
na rağmen zerre kadar fütür ~etirmeyen 
biri varsa o da DördiincU MurattP. .. 
Padişah kavıkta iş1tal ettij!i mevkiine 

kurulmuş, korkunc bakıcılariyle dall!a
ların hUcl•munu takip ediyordu .. O btı 
vaziyette büyUk bir muharebeyi idarr. 
eden cesur bir kumandan tavrını takın
mıştı ... 

- BiTMEDİ-
-------

2'!:Vd~ ~~~!eP!!N 
ALMAN L!DERl.ERİ 

Sıpnohlarda yeni doy. 
muş b;r çocuk bulundv 

Evvelki gUn Tepecikteki sıfi1n2kbrdal' 
birinde bir çuV21 k'nde ~öbebi k-'lmP
mi'I bir k•z cocu~u bulunmuslur Ru er 
ftu~ bırakan vicdan.cn7. ana. Jtsliba h;-
"atına ~nn vermi$ olma'lt ir-in ~M•na ton
rak dolılıuınuq ve cocuk "'"" <hkikı>lıır•
.,ı ya.,ı-dıPı ;:ıralarna tföriilmil!-l, derl-ı:-' 

icap eden s•l-ıht tedbirler alınmış ve ha
, • .,+, kıırt:ınlmıştır. 

Bir taraft.,.n coculYıın pl.,pveyni ı:ın~c: 
'•r11ırkrn d;::. .. r taraftı>n nüfuaa test'il p• 

'in1mi<:tir, Zabıta Prommiyetle çocuğu 
\.ıın>,,."'"llı>rı arstmaktndır. 

F~a ~!l!~'~"t!!!!~. 

iase rrüdürü oldu birer tutuluyoular 
ö~di~imi~e göre İzmir iaşe müdür

ı:;~nne. S9ms11n ticaret od:ı.cıı baskatibi 
13 Osman Cudi tavin edilmiş. ve k~;n
vct yUksek tastii\ra ihtiran etmiştir. 

---·-------

1kiçeşmelik Pazarverinde Dede oPlu 
Mustafa ve Kemerd .. Pazaryerinde Ba
ron ol'flu T.ft!<>n ve Salih oğlu Recebin 
,,rı~sek fiatlerle mımifatura ~ası sat
•ıkları sikftvet !'dildiMnden her ücU h~k
kında da takibata ba91enmışbr. · 

e-:.:~f!:,_, t.!!~~:.c;!~?'i -
ReJediye reisi Dr. B ehç"'t Uz dün sa- Y~G!~!~ l?_~m~ında 

"-rh şehirde inc:aatı tefti!; eylemi5 ve öğ- Hnbcr aldığımıza ıtöre Yamanlar da: 
' eden sonra bclcdiyc dai'ın1 encümeni r.ında kamp kuran aileler bu hafta ken-
•oplnntısınn riyaset eylemi'j'tir. di atalarınıla bir Gardenparti tertip et-

-~- mic:lerdir. Fğlence Sl\de ve rok samlm1 
~ ~ ~ ~ Jf.' ~ ı:. P~.- r.. r.'9 e.-~e~-~ef' olmucı, ve karni') mi.ldiirliil'\ii misafirlcri-

Bnzı fırınlar veni 'fip ckt~ek cıkarma- ne cııv ve pasta ikrnm etmistir. 
~a ba!ılamışlardır. Eu ekmekler daha İzmir HnlkPvi Mandoli:ı -takımı Cu
"';"kin ve nefo.,et itibariyle ete daha iyi- martesl gUnll kamna gitmiş ve orada bir 
.'lir. Anca":, elde mevcut t>ski unlar tU- lronser vermMir. Karşıyakadan Yaman-
1.renlnce bütün fırınl:tr aynı şekilde iyi ı lnr kampına her giln muntazam otobüs 
ekmek çıkarııcaklardır. seferleri vardır. 

Uzak şarkta 
Bir Fırtına 
Bekleniyor 

SEVKl<:T BİLGİN 

• HAŞTARAFJ 1 İNCi SAHİFEOI -
ordusu vardır. Di~cr taraftan Japcrf' 
lar bilirler ki Almanvava ka"1 .... 
mukavemeti mUzmlnlesirse. A~ 
harbinin bütiln mahiyeti dt-~~1tAil• 
Bilakis Almanlar. bir kac hafta fr.-. 
kat'I neticeyi alırlanıa Rus orduı.ıt' 
nm inhilali Siblrynda kan do'ldi~!~ 
ne ihti"aç o1madan Janon eıne~ 
feh:.kkuk ettirecektir. Zaten Janotdl' 
'hUyilk bir Rus orduc;uno ve blnlert' 
Rns bvvaresini Urak Sarlda nlı .. ~~ 
mnktıt İtalyanın Franıta harb;ndP" 
rolilnU oynamakt.ndırlar. Jaoonlann Tttf' 
lı:>nd'dan sonra Jf'ii7.1erlnf Hollanda fi" ... 
disttınma C'evirettk Malezya ve ~ 
neoyu istilaya t~ebhfüıı etmelerf il 
mUınkü"diir. Muhaldtaktır ki Ja
emneryıı1i7.rni en taŞkm haldedir. Jlr 
fond:ı. fn~ltıere ve Amerikan-ıı p,; 
fildeki mevkileri avnl derecede tela• 
ke:ve maruzdur. Amttikablar lJ-* 
Snrk vazi~·elinl hih-iik hassasiyetle ._.. 
itip etınektedirl"r. Jaoon ~enislen1~ 
hundan sonra in~ilrzler kadar Anıert· 
katılan da kendi knrşısında bıılae1it' 
nı s'iylemek yersiz savılamaz. Bi.rldi' 
rumhurivctlcr. ister ic:temcz her tfttl 
birnz daha harhe nkla~rıktndı.-1a1· 

$EVB.Er BİLGl11 
-------

ilk pamuk 
Mahsulü Söltede 

idrak edildi 
--0---

Söke, 11 (Husus1) - Sökede geçen Si' 
ne 2.500 dönüm pamuk ziraati yanıln1ıc;.. 
tır. Bu .ııene 20 bin dönilm pamuk ekil
miştir. Fakat dört bin dönUm kadar ye'I• 
tavında ekilemediğinden tohum çı'knıl" 
mıs ve buralara yeniden susam ve dat' 
ekilmiş veya nadas olaTak boş kalnılf 
tır. 

Nisanda milsait bir marazlı ekilrııİ1 
olan oamuklardan Mustafa S~cuk isnt~ 
de bir çiftci ilk toplanan 60 kilo çiğiı:" 
oamulhmu Söke pamuk satış kooneraü
fine 8 / Ağu"tos günii. ilk pamuk tcsl~ 
tı olaralc göndermistir. 

Pamuklar normal ve çok iy i evsıılt! 
r1tr. Tellerinin uzunluğu ölçüle.."'P.k ~· 
M/M. oldı•l!u , sıı~1am, parlak ve iyi o1-
d uıtu görül m Uştü.r. 

Kooper:ıtif mecl'gi idaresi ve zirası 
odnsı tarafından tebrik edilen bu çiM 
işlerini vaktind~ ynpm2sındnn dolayı bZ• 
kikalen tcbrikc şayandır. 

-------
~$!.?!E!?E 
'rc:-~i ~e ta!?~~-

Dllçe Mehmet alfa ile Ce11M Kara Ali 
rlizt!Ar gibi bir hızla giden Padi-ınha ye
tic:e'lleyerek daima ~cride kalmakta ve 
arnlarındaki mesafeyi kısaltmak için heT 
ikic:i de hayvanlannı zorlayıp durmakta 
idiler ... 

Sant~yago. 11 (A.A) - Burada bir 
çok Atman liderleri tevkif edilmiş ve 
evlerinde vesaik bulunmuştur. 

Karantina 1nnnU cadd~nde HU! .. vir 
o~lu Gemici Ahmedin üzerinde 10.7" 
-mnti rram esrıır bıılunmuş ve hakkında 
"lll'~"'"lr v.,nılmıc:otır. ™ 

Antakva kada~tro hAkimi B. Ha!İ1' 
Kur::ıl. 70 lim maac:la tzmir kadastro,,._ 
kimli~ine terfian tnvin edilmis. t11111t' 
Cümhurivet mUddeiumum1 muavin1~ 
rlnden B. Snbri AtPmanerle İzmir Sıı~ 

A cm Q www • ••m•I!!• !!l!-m!'!!"f "!IM!mffl!l!!!!-i~b·&!IM!!!ll•----··~ hSkirnlerindt-n B . Münir Pilbo~ln , 9,.. 

Yalnız Tekkeli Mustafa binicilikte co1.r 

mahir oldu~u icin bindir,i atını bth;üi.
bir meharetJe ku11anıvor ve Padlsahnı 
pec:\ sıra i1rr1emPkte dE!'Vam ediyordu .. 

Tekkeli Mustafa aynı zamanda menıil 
yerlerind" Hünk!\ra at yetistlriyor. yor. 
sun hayvanları dağMirivordu. Bu yol
culukta Padişahına o kadar kusursuz bir 
surette hizmet etti ki nE"Ucede Di>rdiint'ii 
Muradın gözline ginnclie muvaffak ol
du. Ve genç sı>yis o ~ün Pani~ahın verdi
ği bir emirle Yt>niçeri bClü.üne alınmak
la beraber günde seksen akcelik bir tah
sloıntn nail olmak imtiyaıını da kazanmış
tı ... 

İs:Jtın~n ~·~amnm 
yıldörri!mL 
Madrit. 11 (A.A) - D. N. B. bildiri

";;, : Bütün fsnanvada ömrü az olan İs
panya cümhurivetine karsı yaoılan mo
r.arsist isyanın 9 uncu yıldönilmil tcsit 
ed!lmiştir. 

-------
So~ !lı Jıöyü 

Tekirdağ. 11 (A.A) - Bu sene Tek:r
ciağda 500 1?öı:men evi yapılmıştır. Çor
luda •Sathk • J!öcmen kövtı lrurulm'Ulf 
lur. Bu ki.ivle viHivet dahilinde kurulan 
göçmen köylerinin adedi dokum baliğ 
olmustur. 

l
-- ·--·-------- - -·-~-. 

m I Korsanın ölümü I ·-·-<· 
• ..l 

..------~-------··---·--... ·------ - •••••• 1. ·- - ·-·- ·-· 

Deniz erde 
sanlık \ 'e 

~ecmiş bir kor
aile f aeiası 

----------------------------------------
1 

Kaptan Mendoza, hiddetinden yerin
den fırladı; hatta korsan arkadaşlarının 
bile .şimdiye kadar duymadıkları en ağır 
bir küfür savurdu. 

Knpdnn Mendozanın, dBrt toplu ve ikı 
d:rekll •Kara buluh korsan gemisi, az 
evvel yine iki direkli tilccar gemisi üze
rine azgın bir yunus hah~ gibi atılmış, 
korsanlar birer sırtlan va~tile gemiyı 
ele geçirm:şlerdi. 

Korsanların başı ve belkide hepsinin 
en korkuncu olan kaptan Mend02a. bu 
kolay zaferden ~k memnun kalmış ve 
adamlarına: 

- Tek bir esir istemem .. Hepsini de 
öldUrünüz. bir kisi sag kalmıyacak. Be
nim tenbel ve korkak insan beslemeğe 
vaktim yoktur. Haydi gayret.. Emr.ni 
vermişti. · 

Adamlan da. bir kuzu kadar sakin ve 
iyi insanlar olan tacirleri. tacir gemisinin 
bütün kaptan ve tayfalanru tabanca 
kurşunlarile. hançerler, battalar ile hat
ta tabanca kabzalarını başlarına vurmak 
ve elleri ile bogazlannı sıkmak suretile 
az bir zaman içinde öldUrmüşlerdi. 

Kaptan Medoza, her tarafta parçalan
mış göğüsler. kınlmıs başlı ölfilerin yat
tıklan ve buhan hala tüten kan1ann 
bulunduğu bu betbaht tacir gemisinin 
göğertasına ayak basdığı zaman çok 
memnun idi. 

Ve. gemide çok, hem de hep kıymetli 
eşva vardı. Korsanlar bunlan birer birer 
anbar ve kamaralardan çıkanyorlar, 
geminin kan ve ceset bıılunmıyan bir 
yerine yığıyorlardı. 

Altun ve gümUş kakmalı tabancası-

r•"-" .. " r.:--""'"* --=-~•-c..............,.•<ııııU->~ ..... 
'-'"~~!..!! ~~~., 
Kanmtinad" SR1eov;ı>n J;-111 yirmi yıı

c:•nda Hac:Rn Mtt<itıtb ~u Ali ve Riht!'
uin oi!lıı Ali bir 1-:nfün mec:<>1 °~inc1r>n Vp. 
lctm oğlu Mustsıf~vı cak-ı ilt- hac:•nd?T" 
1ıafifre yaralıırıııc:lardır. }for İ.I" sı•rlu da 
""kalanmış, ıı~H""Ve verilmislPrdir. 

lfas~?: ~:~=~ ~~~~~~e6'es~ 
dCV!!~ e~~!te,. •• 

Karantina İnönil cndd<>!:inde Hüsevir 
o"lu Ahmed;n ilzPrinde hir taban,.a. fki
roc:meliktc N:tmaz.g!'ıhtsı Sadık o"1Ju ~~· 
lihin üzerinde bir bıcRk ve KeçecilPT 
Mddesinde Salih oğlu Nurinin üzerindr 
de bir sustalı çakı bulunmus, 7.abıtarp 
milcıadere olunmustur. 

nın kabzasına elini dayamış b:r halde 
bu fec? manzarayı -insanlara layık o1-
mıytm - bir zevkle seyrediyorken, 
kaptan Mendoznnın bu en y\iksek per
deden küfrünün sebebi ne idi? •. 

İlk anda korsanlardan hemen hic birisi 
bunun sebebini anlayamachlar. Fakat bu 
küfürün neden ileri geJd:ğini çok çabuk 
meydana çıktı: 

Geminin kıymctH eşyasını ve gemide
ki yolcuların paralannı top1amak ve gü
aerteye cikarmak ite mes~l olan kor
~anlar, hiç beklemedikleri bir vaz.ivet 
ile karşılaşmış id:Jer: tacir gemisinin 
kaptanı ile miçosunu oldu~ anlaşılan 
~enç bir çocuğu, anbann bir göşesinde 
~izlcnmi~ ve sag olarak buldular. Kor
sanlar hu iki zavallıvı hemen buldukları 
yerde bogazlıvacaklar iken, aldıkları 
ctiddetli emir hilafına canlı oYarak alıp 
ka'ltnn Mendoznmn <lnUtıe götürdiller. 

f ştc, Mcnd07.:ının ft.vkalade h'ddetinin 
ve en ağır şekilde küfür etmesinin sebebi 
bu idi!. 

Korsan reisi Mendoza bu iki esiri. 
ônllnde sefil ve perİ$an gördüğü zaman 
çileden çıkmış bir halde: 

- Hcp:ni:zin de allh bel:\mzı versin! 
c1ecli. Alçnk ve korkak herifler_ Bu iki 
insanı da boı?azlamaqa kör vicdanınız mı 
razı olmadı. Ben size canlı bir $1!Y 'iste
mem demedim mi?. Bunlan ben salamu .. 

Salih Palas Stüdyo 
Gazinosunda 

r!~z~rik orkestresile her 2'ece 
[Zen~1n vari~r·ete programı] 
Her haf ta Perşembe günleri fevkalade 

vari yeteli yemekli danı 

ra mı yahracdğım? .• 
Kaptan Mendo"Za çok korkunç bir hal 

ile belinden çifte namlulu tabancasını 
çekti ve: 

- Şu ugursuz mahluklan ben ötekl 
dünyaya göndereyim bari! dedi ve ev
vela kaptana nişan aldı. 

Biraz evvel gecen katliamdan ve ge
minin göğertcsindeki kanlı sahneden do
layı en büyük bir dchcıet içinde bulunan 
kaptan hemen ayağa kalktı ve: 

- Dur kaptan. ateş ettne. Yer yüzünde 
clmi seviyorsan onun başı kin dur; sana 
söyliyeceğlm bir kaç mühim kelimeyi 
dinlcyincive kadar ates etme. Çünkü, 
sövlivecekJerim cok mUhim ve çok cld
d!dir! diye bağırdı. 

Hain korsan, kaptan Mendoza, miha
niki bir ha11e tabancasını asağı indirdi. 
yine milthiş bir küfür savtirdu. Ve avni 
zamanda. hoşuna Jtitmiven bu hadise 
arasında. bir de çürük olan dişi şiddetle 
sancımıştı! 

Bir elile. biraz şişken olan yanağını 
oguşturduktan sonra. ~k çirkin ve kor
kunç olan suratım buı'u..<rturan ve adam
lanna gök giirltt ~"bi şiddetli bir sesle: 

- Gemiyi iyi aradınız mı? .. Kıyıda 
kenarda para. mücevher b1ınasuı ! de
di-

Korsanlardan kendisine benziyen vah
şi suratlı bir herif : 

- Her tarafı dikkatle araştırdık, de
di.. Eşya ve yiyecek ne varsa hep bura
'Ja getirdik .. 
-Başka? .. 
- B!zden hiç maktul yoktur .. Yalnız 

iki yaralımız vardır; iş kolay ve kArlı ol
du sanıvorum, kaptanım .• 

-- Allah hepinizin heli\sını versin, ck
m:-k düşmanı herifler!- Bu iş bwıdan 
mUkemmel ve kolay yanılabilirdi; insa
rJ11 işi siz~n gibi beceriksizlerin eline kn
lırsa, ondan hayır beklenir mi. hiç? ... 
Hele şu iki korkajb da balıklara yem 
vapmadı~nız kin sizi hiç bir zaman af
fetmiveceğim.. Her ne :se olan oldu. ar
tık.. Elbet bu korkakların da hesabına 
bakacağız.. He1e siz, şu gemiyi bizimki
nin arkasına bağlayınız.. Yakında tenha 
bir limana ıötürelim .. Orada hem gemi
yi satarız. hem de elde etüklerinhi ka
nun mucibince (?!) aramnda paylaşmz. 
Belki bir kac g{in de istirahat ederiz. 

Korsan reisinin bu sözlerini. diğer 
korsanlann bUvük seV:n~ ve al~an ta
kin etti. Çünkü gavet sert ve bir siirU 
küfürle bnsık sövlenen bu sözler, bu 
melon muhitte iltifat yerine geçti! 

Tacir ~isinden sağ kurtulan iki 
esir, kaptan ile Muco da, anbarda bu g!
b~ ihtimaDer için hazırlanmış olan demir 
bir kafes JçiM kapatıldılar .. 

-BiTMEDi-

vnn N aime ÖğUrelenin maa,Iarı 35 li~ 
dan 40 lirnyn çıkarılmak suretiyle terı• 
~tirilmi.şlerdir. 

Lilleburgaz sorgu hakimi B. Suat J(~ 
sol Mrnemen ıııontu hMdmli~ne. Ur1' 
c:orgu htıkimi B . S"'rif Kurtuluş BaYl"' 
rlır sorS?u hakimliPine ve Çeşme so~ 
lı!'ıkimi B Suphi Akının da maa9farı ~ 
liradan 35 Jirnya cıknrıltl'ak suretiyle tıt" 
yin ve terfi ettirllmi$lerdir. 

-------
(J~t'!ME!J~~P:E 
ÖKÜZ VE .iLltOR 
Ber~amadan mUbnvaa edil~n 160 çil' 

öküzünün Menemen. İzmir ve Bergaııı' 
kauılnnndak.i göçmenlere tevziine baf' 
lanmıştır. 

Manisa Uztmı sergisi.. 
Manisa, 11 (A.A) - Her yıl oldu~ 

gibi bu sene de Manisa üzüm sergisi 
ağustosta açılacak. 20 evtüle kadar de" 
vam edecektir. İstasyonda bir teşhir 'lff 
satış pavyonu yapılıyor. .__./ 

' •11••··············~·················-S : ~NY~-~ "-~~~o~u ; 
: ..__ = 
: u ı • r: O l"f " t' P ff n G R A !" .......... ----- ········· 

7.30 Program 7.33 müzik hafif pr~ 
ram (Pl.) 7.45 Ajans hııberleri 8.00 ff1U' 
zik senfonik mü1Jk (Pl ) 8 30/ 8.45 et<; 
saati 12.30 pro<?ram 12.33 milzik tUrl< 
nlaklar 12.45 Aian~ haberleri 13.00 "'; 
zik Türkce pliıklar proeramının de~) 
13.15/ 14.00 müzlk karısık orogram t.ı-~ 
18.00 progra"ll 18.03 müzik radyo sa 'JI 
orkı.-strası (Violonist Necin Aşkın) ıs. , 
serbe.st 10 dakika 18.40 müzik radyo';, 
Ion orkestrası programının devamı 1~ 
konusma (Yuva saati) 1915 mUzik lc1'.: 
yo !alon orke~t pro~ınm son tJI 
mı 9. Schmahtich :Ask ve Psişe 1~°"' 
ve Ajans haberleri 19.45 miirik ra d~ 
kiime sazındon saz C?Sı?rleri 20.15 ra~ 
1tazetesl 20.45 müzik klamet sol. fi 
(Rauf Ökten) 21.00 ziraııt takviftl~~ 
toprak mahsulleri bOl'SaSı 21.10 "' 1 ' piyasa şarkıları 21.30 kc,nuşma 2 1~ 
müzik büyUk fasıl 22.30 Ajans habe~'-l ,t 
22.45 mii:z.ik ca7.bant <Pl) 22.5512· · 
kapanış. 
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Bir Zamanlar Bir -=-
...... ;wıı.""'" Napolyoıı Vardı! 
Tarih bir tekerrüraen mi ibarettir ? 

~ENi ASIR 

SIRRA'r KOSESI Günün Ansiklopedisi 
•••••••••••••• • •••••••••••••••••• 

K e11ekli ekmek Tayyarehücı-m
lannın arttıiı 

Süveyş kanalı· 
İnsan oğlu medeniyette ilerledik~ ye

meklerinde bile güzellik aradığı için, en 
çok yediği ekmeğini de daima !yi undıuı 
yapmak merarkma dUıınUstür. Ben be
yaz undan ve bira mayasiyle ya1lı1mı.ş Kanaldan 11a .. arlaP na· 
fraca1a tnsanlann zevkine, ,uphem da- ;ti' 

ha hoş gelir. sd neçer? • Muaıtan f!V• 
Fakat, beyaz ekınek, güzellğine kar- llel 11e sonra yine Si!· 

&S LE , 

..._le.in ea ...... k WfetW artt1nr .. Kadın. arbll ... ......_ruu. em 
ve nnf ~lımtuklutunu. mesane iltihebnıı. bel a!mın1. sık tek idnr bozmak ft 
bozarken ~k hafferini (idf'rir. Hol idrar temin eder .. 

..... ~ ..................... li ......... .. 
. UIKKAt: Ut:l.MOUW idl'llf\llUll ıemiıll1erek .. vU.tirir. 

S.hhal \leklletinin ruhMtnu bltzdir- Ht;R troZAN~Ut.: HVl.UNU• 
lro~ıroua RuslaP taafından yaluldı,. NG!t!Ol~·on 
Oltclasa •feate rnedl_. efQldl 11e ini r!cr!t Napol· 
»ona,. salıidana IJcqbea amfi o!da.. P11ıJ1?olyon Mı• 

Sil' sefeıellte nasıl Jıarar 11erdl? .. _,_ 
şılık ?nsanlann basına bQvük bir dert _.. Flr •- ft ac:mlfltır.; Artr:kisma hastalıktan der- ue~··· C1111111....-, o- ,... __________ _. ___________ _ 
di. Bu ha.<rtalıklar köylerde hemen hiç malıfaıt ue A•aJJICll' fCIPCI.. • 
butunmadıib halde. '8hirlerin o has- fından f'rtlan JtanRCll'
tahkJarai tutulmalan pek eşk zaman- y AZAN ı tsMAJL tLJ1AN 

l'e Nap0lyon kışı Moskovada geçirmek _ Direktör he~:ter! Bana vermis l&rdan beri hekimlerin A()zlerine ~m.. Alman tayyareleri aoa gmanlarda 
ilkbaharda barba devam etmek fik- oldu~nuz son i~n hesabını vermek rnıs. fakat sebebi anlamamamı$. Ha- Stıveyş kanalına ve civarına akın tetıe~ Klll'llhq tCll'IJd: 1-T. C. Ziraat Bankası 
~ idi. Fakat 15-~ ey1Q1de Moskova Icin ~eldbn! dedi.. yat kimvası ilerledikten sonra, şimdi bUs1erini arttırm&Aa buladılar. Bu V&-
''Ulqr tarafından yakılmış. Napolyon Napolvon. cok ciddi idi; 837.leri sata- iyice biliniyor ki artritisma hastalı1c- sile ile Süveyş kanalına dalı tabUAt ver.. se ... yesl : IOl.OOG.~ Tlb4c ....... 
i:uau dumanlar ve alevler içinde ka- vm yaldızlı kubbelerinde tehditkfıl' altis- tarının aSll sebebi. yedijimis yemek- mek faideden hAli delildir. '"" .. a•an adedi; lf'a 
deaı 8ehri terke mecbur blmış ve yeni- ler yaott ve direktörlerden hic; b!risi bir lerdeki madenlerin vücuda getlrd:k~ SUveys kanalı. dünyadaki kanallann Zlnl " tiwf her •.t 8-b mnrılı._. 
tlea hır takım hatalar yU7.tlnden ordunun sev sövlivemedi1er. lerl deıi~k1lktir. Bunu da şeh1Tli1e- en maruflarından biri oluo Afr.kanın !' & n .a JR._. ~ busbUtnn ktsa kalmış ve bunun RAsı1 olan sUk1ltu yine Napolyon boz. rin vücuduna en ziyade beyaz ekmek simall earkisinde ve Mısır kralhtı .. - • ...._ B •~TlRENLERE 28 .. 800 LIBA 
~o meshur Rusya seferi ricatl en du: getirir. nırlan icindedir. Akdeniz ile Sao deni- IKRANtYB YEREci:K 
_ ~ altında yaoılmıı ve muaz- - Pitin aleyhimize rnal'vl'tt artık ef- Kövlerde artritl!ıma Nıstahklamun zinl birbir:ne birlestirir ve böylece A,,.. Ziraat bank.nete lrumberab ve lhbum ıu.mıf belepla.,.. • • (., 
:-ılahftq ordunun ancak pek ... kısmı kurtu· kln umumlvevl de me~l ediyor.. Her Nn-en hl~ olmam11111 da ldw. 1tı1erln __ 1e u--L Q, --'- a--nda k--M-- b'• .. __ ıı...... ı - t i . . de ...... - ara ....... ~ .. ...... uu-•IDllD ......... ' defa _..,~ kur'a ......... dald pllna -- ·-rnlstır. kes n<Yfliz harlclve """'mnın ,.,m,.,. kenkli ekmek yemeleridir. Tekmil vol hazırlar. Önceleri ıarbl A""'"'8 li- ramiye data~ 1 ~-..-.. iP ...--

Nll9o}y00 avdetinde dabltt YUlyetl de ~vinfl~ entrikalan bilivnr ve dedi~o- bı&dav taneleırinin eksilik derecesi manlanndn kalkan -.em11e" Hint okya-
~ bozuk bulmucı Rusya Cari ise ·Al- dıı1ar arltık<"ll arbvnr. Bunun i<-in İn- 4 03 olduıtu halde onl~nn kabukları nU9UnU ~le lcln Afrikantn cenu- t Adil 
-ıyade tek bir Franm: neferi kalma- ~llz ent:rikala1'1na nihavet vermek ihtl- olan kepek, aksine. 5.05 dercede al- t,undan doluırlal' ve mMe1l Hindistan t • 
~~~ kadar barba devam• karan ilk ''acını hi~ttiriniz ve vine N-nt hı>fı,.lst- kalenlk veril'. Onun !dn bir ekmekte •tmanluına b'r bucuk avda vanl'lardı.. t • 
~e Pnısyanın Rus hareketine illi- rhnız ve ~n: bUyUk bir Jtiz1ilikle İneil- Jrenek ne k adar ~k lr-.ııu•qsk olur<>a ~ftwn bnalı bu voleulutu 14 ıtıne in- CO • 

L• Liralık 
IOI e - . •• • 
IO • 

4.000 Un 
a.ouo • 
UM • .... ..... --anı mucip olmustur. terenin istilbna ve bu is icin hl!' ordu ekmek o kadar az ekşilik verir. En dtrmm.tf. Londra ile Bomhav arua Afrl.. 100 • 

..... ~n eoınra Naı>Olyonun tllll dön. hımrhımab memu!' ettink: Bu hareke- bevn unttan yanılmıs olan ekmetin """' eenulMmdan jf9Ci1mek suretılvle ' 

.._..., bazı galebelerine ra~en harp tinlzin en baslı sebebi, efkA1'1 umumiye- ekc:illP.t 8.22 derece. IN•kamamnki Lı.44 ıı .250 nıillik bir yoldu. SUvevs bnahft.. 
120 

• tO • ._.. • 
;;nınz toprak1anna intikal ehnis.niha- Cf,.n korkmanız olmuştur. Böyle değll oldub halde yüze 94 nisbetinde ke- dan PeCillT\Pk üzere 6~~2 mildir. Böy• ltlO • • • S. • 
,_ Na~lyon tahtan ind:rilmiş w 4 ma- mi? oekten avnlmıs ~r undan ekme- ce snGO ml11'k bir yol kazan•lmqtır. UIKUT: ~ panJu bir - ~ IO ....._ 1i11A1 ...... 
lrı 1114 te AJbe adamda ika~ me- - B 1TMI!O1 - lin ebilit! 6,12 dir. sımdl sulh pmanlannda Umlt burnu rena... Uuwalıre Qdrtlla .......... rtlzde il t.1uiJr1e .. -1ı111ktlr. 
cı: edilm!stir. Bundan sonra Fransava ,,,,,_ Sehhi1ilertn. keodilerini artritifllllll yolunu yalnız Avwıhıralvava fdden va· (K•r'a&u ..aecte 4 4ıta. 11 Huna 11 EJ-10J. 11 8lrts eı- 11 Mart 
de iUs ve 100 Rttn hUktlmft ıııttrmUs t. • B erlin hükü metine hastal•klaT"ndan kurtanıeak olan bu• nurlarla bazı muvafık ri\7.drlardan • tar1Weria4e ~.) 
.... ....:ılzler tanlmdm'ı matfOo edilmıa nav ke~ atlaN w betlka hayvan- tifade eden yelkenliler taklo eder. Bu- ~------------------------""' ~ s.n Helen .daliudı bir eflir mu· bi/tliril~n ltornr lat'& yedirere'k. en beyaz undan fran- ra kftTfezi ite Almanva limanJan arum. -
..._ S ltireıek il ~ olduAu bal- .... el et ca1"' ~~ele.,.f ~enlyet!n RU'ip cll- da isllvea but .Uenler de, bnaldaa 
.. lllayıs 1821 de~ • tıAmA~ft 1 '" !'A "5DI! • -.-1-&-- ı bi -..-..-.. Peeaver. 11 lA.A) _ Simall f'81'bt velerinden biriclir. ..-.ek lc!n J'1'11l vem-_._, yoıu • * eyaletlnde bOvtık blr .Un~elik IAIAın Sehlrletde, keaeldl ekmek unutu- raz watank tt"'lt bumundan dolallna· T. iş Bankası 
..:::- - _... ...... --- ~ .ıı- - - andan - .-ı-m- .. ~ ~i.ı..ı.nı. -- .... bOtiln Avnıoavı keyf ve heve<ıi- yor ki: nfn ~ti bhıı ne&eıııt dat. o~ °""9T"""' L 
-..--..... lda -a-zft '-- _ .,_,_ _.... •--·- Lut-.t ti .... 1- ~...... _..____..: en tur Pranealantn fetllrl1e tehMftefto nı1an Pnrt Seltten bas1at' ve bir ~ae ,&. .. .._. ••• ,.... rıf flle8G_._ J•~• • il 
lh .,.;•-.. N ~~ oum n.Gnt1U1n cınan- - unm ınumme nuı ı•ınD ~· • • lf'.lnıMn Butt11t"ft f'ft ~k. ~,... • ..w»111 PWI ~ Al mı< ......... 

Na~lyon Bonal)artın hayabnı ve do~ olan yol bUtUn Alman tebaalan- mide1e"' w tw b....tdlll'I k~t&- !~ IJllfMa1\ ~· RB1Ud0 'n.-h IÖ- ~ 4 ...... ita ~eıbd Ja.ea ,..dtk . Naoolıımnan "'İran hududu hıtr.c.-lne eıbrmaktır. rlnldndm daha ldk!Uk w ince olur. 9ft"I "" et .r. . : Z J& I An.e-.1 lldlldtıa '* .... , stdı ,. ..... 
~ bastan bMa bil' destandır. Nıııoo1- fran hUkilmeti tarafındPn yamlan be:va- Bmıdan dolayı. francala J'9111979 at. iti nz.erlt.de K~ dıeminıolu !le'-•· JNI -
hll\lft destanım ~ btr • aahifeye nat A1man faallvettnhı İl'an ir.in hir teh- mıs olan bir sehirlf keoekU .elan~ lı t.na~ limant.86 IC~-~.~-= 1 Met Zlll llrahk - Zftll Un 
~ bnkammdır 'ike ~ etttMnln t .... nh18"'8 d• rna- daha uzun 7.amanda J,ımneder ve bir PoPt .,...,._ ve ven WDlllllllD 3 8'et t• llftlık _ 3111 Ura 
ı...._ lıraı>oı,.,..un 616nril~• bir aıar ve H~m bu1undu~u ~ttktediT. BI- k""'1tnı ba'mleClemedlMnden cabrır. llltllf'ur. ! 8det 711 llnlık - 1511 Lira 
Ull' _... Mir teectill bRlde hütiin Av- naen11ılevh Mınlk w~t vaTken teh1ib- I Fa1rat kenekll ekme6tn tt-rldbln~,.ld VAPfTRtAa NASIL GECl!lt? • adet 111 Ural* _!MI Un 
~ ~ Napolyon hak- v! berta..f etmek fran menfaatlerine bes•evld maddeler daha zivade oldu- t)et4ntt!tl tt w en ~b vemıde enl 1 Mlet l50 Unhk :..... !ft11 Ura 
-... ber _,. kucaklar dnlusu yenf uygun olur-• ~•""an neticede keoe1dl ekmek 19- M wnetft' olan kanalın uzunluıtu 182 Jd. IS atlet iM linhk - 35111 Ura 
~er 1"$•t:m.tdeclir Franwla ol- h·r11y( de beyaz ekmekten daha lyt IOl"•lıtMl'r. 80 edet 51 Urahk - 44Mll 1Jra 
-ıa1 ıl\,i İnldltere. ··Almanva. Vl- JC -' f be\111er. JCana1m ebet- yerlet-t dar o1duh lctn •adet • Urahk - .... Ura 
~ ~ '" Nıoo1L t._..va 808(1 $it 8 Bldm yurclumuzda1d ebirlerde de lkt -.mi kamlaMnea 1>11'1 mue~ ,..._ TD,kf-.. .. ts BANKASrna .,.,_ •llt.wldtı plaa..,. W.' t' it 99 W. 
:::.' ~ 

99 
o.m.nlı hlızlnel evre- Avruna .... lr1erln oldultı kadar be- terde ... .wya 1'8llanan1t Hte1d l(elftlye ..... olıw. 8'111 amuda taUlalri .. tlenem'9 ...,__ 

~~~~d~ ~~u~-~~~~~~·~~~~~~~~~~~m~.~~•••••••••••••-••••--••••~J 
._~ ......... Bu_... Naonlyon hak- veni bir deniz ln•Patı pro"t'Rmı ba711·la- ~undııın. keoekli elem~ hazmetmek ta1'8na~~ ıu!tlm~, havU71ar ıçensine ----------------------------
~ ~ bir e!lel' YGeuda ~tinnek mıştır. Bıı m~anda muhripler ve ~rm' fıı.nCflla yemiye alımuş olan Avnn.ıa alınarak otPki ~ec:nceye kadar orada 
~f((in için karüa hatuna ı!trnivecelctir. an bir milyon ton ticaret gemisi inşa sehirlerindeki kP~ar ~ç olaca~aı bekletilir. Böv1ece Pnwi Saitten SUven 
h "-O~ ...... ,, ........ ••leo+lrür. • ............. um. ilk __...... .-. ıun.n- anaak 16 - 1" ... tte ~- Doy ç e O r yen t 

"""8ralarmt1e yalma W. .._. llıfli. ... ._ biJe huna 1ra .. ea!'9 uek -..... Kua1uı Hd tarafı a1ra1t kum teoeleri 
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~~~~~~~~e~~~~ .~u-u~~~~~n~~~~~~~~ ~-------------------------~ ;_.t.lllll 30 uncu _ yani mi1ldtn 1'198 ee- f'ncümen rivaııetine .erilir yüzde aneak tı~ eblktlr. lerin en &Qnde Franst"'lArtn ~ la.- • 
"'---• ~babnın 19 uncu j!(lnU. Parlstl! 29. 4, 8, '2 2947 (16S8) K~kll ekmelin Bt ve m .tu mindekl J.a..., pemtlerl l'fdlvordu ve Na- -------------
~~var heyetinin resmi top1anma ye- minleri de beyaz e~ldnden daha polyon m iln kansı Eu~enle tte mera-- fZMDl Dnd•ARU.R .... MODOIU.OOOllDBJf ı 
~'- LUksemburc sarayına Napolvon C"!1Vl\P JCARARI "UTTTTTT1T fazladır. Bunt;.. ekmekd fınnınm ha- simde bulunuyordu. MıStr Hıdivi bu lzmir Şehitler mevkiinde klin İnhisarlar prap fabrlbsı eski Aydm hlra fab.. 
l'L.:~l>aıt, b!r sevahat a1'8baslvle ~ldl. ~ tKtN<"t SULH nvn.un •aret:nde kaybolmadıklan icin kepek- mera4'!m mtın89ebetlv1e ~eeek misafir- !'lkuma teslim '81ityte temiz ha...talıbız ve c;Urllbnz ua mahsul çekirdeksiz 
~ b!r seyahatten eeldlıt kılık ve kı- ~ "~tNDF.N: li ekmek bu bakuııdan daha faydah lerinin nlta" ehramları ziyaret edebil- llzilmUn beher kilolu 8.5 ft' misket UzilmOııDD 9 bruJ ftatle ıntıbayusına 
i;~en ve tıstnnUn. başaun 4;81UUI' Torba1•da istasyon civannd!l ınukim olur meleri tl'"in KttltlTeden MQ'8 kadar ,.,1- 20/Atuırtıo.1'41 tarihinde ltaşlanaca~dall arzu eden bdcalanlll Wm1erlal bıvt 

;'e nlmasından bent ldt. ı\on al•vl,lne alacak d!!v?ın ı>,.,1 • ., lst>ar- Kdıı büyük faziletleri ına- lar ve Kahired,. bUyük bir oT'era ya1'br- ettirmek ve küfe almak i1ıere mnk6r fabrika mOdtMDIOu mtıracaatlan din 
--hklt ~.hattı ak:samın onu idi. Ltık- tıılı Ali ltmnın tarafında 24 Tel"'mUZ d 1 . . e: bol isbett tmatıdır lftll V9 meshur ltalvan beatıedn v..,. olamur. m• (1148) 
~ l1rg sarayını bu vakit deıtil. hattl '>41 tarihli Yeni Asır gazett-!iyle i\ln!:'n ~" erınıo 'ı>e n .e 0 

• A~11 ~~nı n1'ttnmttb. 
~ Uz bile zlvaret pek ıtır.tü. Barraıı •ebllaat yapıldı5ı 1ıa1de mahkemeye ıel- YUzdeon 1~ll!l ;e •: Dl~~ Jl'htAVUNLAit ZAMANJNDAKI .,..,,. ...... N Jrllllep llfJnaye "8 ...,,.,., c .. 
l.h lene R!bl az blr zamanda. müsavat medlğinden hakkında "'Y''° karan ve- 'anezl 0 u~ an e kadar KANAL ... .._.. 
Jraalne sınıf fark1an alevtıfne akıtılan rilmicı ve muhakemesi ~/~/941 tarih1ne · nek ne ka~ ziya~e ol~ 0 Akdeniz de Km1 denizi bl..t.~ ......iiliVIB 1 
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eocujaı ~ F'ıravunlardan lMillttan önce 609) ri oldu. Daha 80ll1'a mill:dm yedinci as- Suez> ilminde yeni bir flrket tesisine n 

p ısrar etti... Fnnsrı fabrikaları mamulltından ° rdek1 t. ıJdar G.A. Nebonun da bir baska kanal artırmaRa nnda Mısı" ele ıedren Aran kuman- hem de lşe bqlamala muvaffak o1mut-
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.ab:ttnln evvelden rilz on'uk " Mlen otomatik olarak çola1ınb... hacıl11mıs nldul!\.ınu ve bu itte 120 b1Ja dam Amr İlbmOlas tarafından yeni b!r tu. Bu slrketin sermayesi o zaman Fraft.. 

1'a~ı81dık1an bem tdl. Ve her ikisi ek: v•o"nut •nt •itam ve fail bir kiflinin telef olduğwıu. fakat işin yanm kanal ıtdlnlmılb. '170 Ylhnda asker! en- ıızlar ile Mısırlılar elindeydi. ım se. 
~ Yona hü"l'netkArane eiH1dl1er ve halde on unttmdea beş an~ b- /Sf')Qft yaJa kaM·~nı Ferodot vazıyor. dlııelet-1e kapatılan bu kanalın aha '1m- nesinde Mısır Hıdivi kendi bisse1erlnl 
" ~ller. Cenc Pene1"81. llcl bOytik dar ~ere ile matlOp derecede is ROMA,. n .Alt VE ARAPLAR dtkl Silveyı kL•abasma daha yakın idi. satılığa çıkardılı vakit bunlan tngdı. 
'"" ~ ]flks avl7t>nln :v{W.lerce mumun t?örebilir bir adet otomatik kereste ZAMANINDA Daha sonn11an 1861 - 63 t.e Fr~ mil- ler satan alclılar. BlSylece lıillelerin ço~ 
"""'1~1atmakfa ,,,,.,,~, ltıks btr da!reye btcln makinesi atJltlmr.. Madrtt, 11 (A.A) - General Fmako Bu kanal isine sonralan Jlıuiyüs ta .. tıendl•1eri Süveys ile Kahire arasında tqtllzlarhı eline ~.J.. oldu. Bu şirke-

t>_ fstivenler : fzmir Taseılar C:Sf'tlBI ~lcıhmP)erde yatan ft78 işet tahurh· rafından deveın ednm=~ir. Ukln kana- hir tath su kanah acarla.,.ken ayni eski tin imtiyazı 1988 bitecektir. 
L.~ direktör ve dıs icı!erlne bakan Ta-
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numarab tk9rethan.de Nhamet- rtnıla ee1ısan mahk0m1ardan dııfıa 150" hn suJan Kml denize varanuvordu. Ak· """'",'" i7in! kova1amıs1ardı. 

;Q8"· ates kırmmsı hlr arttı ne örtUl- Cetinlutvaya 
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tleri.. \-f~nfn b:m sarilat' a1ttnıla .~ IJıro- deni7.den reoten vemi)erin vtıkleri H~ LAkin bu tecıebbilsler hen Nil nehri 
rıı,,ft h\U!lfati1 bir mıııqmn etnlfında otu- tin 

1 5 
m 7ı:u, kıf..,Mmı emretnıek suntiyle reaf bir c,nli!';te Kıııl deniz ~iJerine ııktarma vasıtastv1e A\denne vann2k fikri etra· 

~ı ';'~rdı. 13 Vandemive l4 tesrfrı1ev- • -:. - - - • • • • Jl"fkat eseri ~- edilirdi. Sonralan kanal bUsbUtUA tı• fında dönttv:>rdu. tkt d"ntz arasınıt& d<>t· 
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~l fll"'r'rl@tle - biraz da koTku de - se- T "001"1' Bw.an" eemi1t-rine Artl:>i,Uo ~ 

BlriDd 11nıf mut ..... Doktor 
DenılP AD Kameıotla 
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BLEKftlK nDAVİLEld 

llhtMI ""'- lebll Ne. 55.. t..IT ....... Si•••- art:.• ......... ........ _..._.......,..bW J)f adı1ar.. •mm &'"'"' f1"krlv1e 1'.ındıtTI V8I P'"C"'T'lt'ltf 
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ASKERi VAZtYET 

Almanlar Din-
yepere var
mışlardır 
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SiYA İ VAZIYET 

Uzak Şarkta 
vaziyet ' eha
met kesbetti 

YENi ASIR 

Ode~a tehdit 
altındadır 

Fakat Rus cephesinin 
kırıldığı doğru 

değildir 

Makin eve 
''erilirken 
••• ı u t•ııa zc 

Mihverden çekilirse 
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Fahat Vlırayna harbin· .Japonların asJıer tahfi· 
ıae behlenilen muvaffa· datı artılı saldanmaz ŞarJı ce hesindelıi 

garip süBıunet8n 

Japon yaya Amerika 
hic bir taviz rıadetmedi , 

..... ., 
Vaşington, 11 (A.A) - Hariciye na

zırı Hul gazetecilere beyanatta buluna
rak Amer!knnın mihverden çekilmek 
şartiy]e Japonyaya bazı tavizler vermc
ği derpiş ettiği hakkında çıkarılan ha
berlerin asılsız olduğunu söylemiştir. 

Alman heyeti ~eliyor 

Sağlam esaslara müste' 
nit bir ticaret anlaşJıı~et haberleri henüz bir hale geEm·şaht •• ...a• ., a sı neuır •.. 

gelmemiştir,. 

Rndyo gnzctcsindcn : 
Alm:m - Sovyct harbı hakkında her 

ikı taraf ta resmi tebliğlerinde bir ta
Jnm iddialar ileri sürmektedir. Sovyet
lC'r Lenıngraddan takriben 180 k;lomet
rc mesafede Solski - Koln - Smolensk 
Beynlaçcrkof ve Ukraynada Uman isti· 
J amctindc muharebelerin devam ctti
f:ini bıldiriyorlar. 

Alman ordularının tebliğinde ise Uk· 
l"a'\ nanın cenubunda çek:lme ha1indekı 
dusman takibinin süratle ilerlemekte ol
duğı.ınu. şark cephesinde harekabn plan 
mu<'ibincc devam C'ttiğini bildırmekte
dir. 

Geçen cuma günü Almanların neşret
t:klcri teblii!de Ukravnada 25 tümenin 
imhası bildirilmişti. Bundan sonra daha 
mtihim haberler bekleniyordu. Cephe
nin Finlandiya kısmında Fin - Almarı 
kıtal:ırı yeni terakkiler kaydetmemişe 
benziyor. İlmen gölü c!varında muhare
beler şiddetle devam ediyor. Somlensk 
civarında muharebeler eski şiddetini 
knybctıniştir. Ciinün en mühim hadise: 
sini Uman istikamet!ndeki muharebe
ler teşkil ediyor. Almanlar 25 Sovyet 
tümeninin imhnsını bildirdikleri bir iki 
günd~ harekutın çok :müh:m inkişaflar 
nrzetmesi lazımdı. 

25 tümen 400 bin kişidir. Bu kadar 
muazzam bir kuvvetin imhası halinde 
boslukJnnn doldurulması pek güç hat
t!'ı imkansızdır .. O zaman da Alınanların 
çok büyük muvaffakıvetlcr elde etmele
ri icap ederdi. Bu tebliğ doVnı ise inki· 
şaflann belirmesi lhıındır. Muhtelif ha
berlC're göre cephenin bu kısmında va
zivettc nezaket vardır. Almanlar Dinye
pcrc varmışlardır. Burada Alman ordu
sunun Kivcf - Nikolayef - Odesa müsel
Jesinde Dinyepcrin şarkına doğru gi
rinti teşkil eden cephelerde Sovyct or
dusunun şimal ve şarka çekilmesine im
kan vermeden Budyeni kuvvetlerinin 
imhasını istihdaf etmektedir. Ba1tn ci
varında bir Alman ordusu da bu hare
Hta yardım etmektedir. Almanlar. mu· 
vaffak olurlarsa cephenin l)u kJsmında 
çok müsait bir stratejik durum h5sıl 
olacakhr. Bundan dolayıaır ki Sovyel· 
lcrin bu cepheyi kolav kolay terketmek 
lsterniyecekleri anlasılır. 

HAVA HAREKATI 

Londra radyosuna gqre öniimüzdek! 
birinci teşrin sonunda bin AvusturalY,a 
tayyaresi uçusa başlnmak üzere hizme
te girecektir. 1941 senesinin ilk altJ ayın
da Amerikalılar 7420 tayyare inşa ettik
Jcrini bildirmişlerdi. Bu mikdann en az 
yansının İngiltereye verildiği ve İngil-
1ere Dominvonlar ve Kanada fabrikala
nnda da yine en az bu mikdardn tayya
re yapıldığı tahmin edilirse 1941 ilk altı 
avında İngiliz ordusuna 7400 tayyare il
tihak etmektedir. 

Bu mikdarın yüzde yirmi beşi yol
Jarda za:vi olsa, yüzde onunun talim tay
yaresi olduğu kabul edilse bile ~eriye 
4000 tayyare kalır. Bundan son altı ay
da Alman teblii?lerinde düsürüldüğü vc
yn tahr!p edildij!i iddia edilen 1600 tay
yare (!lkarılırsa İngiliz hava kuvvetleri 
her altı ayda en az 2400 tayyare artıyor 
demektir. Bu suretle İngiliilerin yakın 
bir zamanda hava kuvvetleri bakımın
dan Almanlara yaklasacaklan ve belki 
de Almanları ge~ekleri tahmin edile
bilir. 

-------
Amerikan milletine 

----
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİ~E -

oe şi::'.in gibi sulhu seviyoruz. Mazide 
senclerimizi ölüm ve tahribat düşünerek 
geçirmedik. A1lahm inayetiyle muhak
lrnk galip gelecek olan Britanya milletler 
ailesinin imkfin ve kudretleri ancak şim
di etrafımızda toplanmıştır. Taşıdığımız 
yUk büyük.. Aralarında bulunduğum 
için halkımızın sarsılmaz mukavemetine 
hayranım. Bir çok şehirlerde siz.in ve bi
zim sevdiğimiz eski abidelerimiz gibi 
halkımızın buraları da harabe haline 
gelmiştir. Bize gönderdiğiniz tibbi malze
me ve.sair eşyalar gelmektedir. Size olan 
minnettarlığımızı tam manasiyle ifade 
edecek kelime bulmak zordur. Bu min
nettarlığın hudutsuz olduğuna inanma
nızı isterim. 

Teberriilerinizin nasıl kullanıldığını 
görmedik~e anlayamazsınız. Muhtelif 
subclermizdc çalışan kadınlarımızın Mil
li mUddaalarımıza yaptıkları hiunetler 
o kadar çoktur ki bunlara namütenahi 
diyeoilirim. Sizi kapınızın önünde örgü 
örerken. komitelerde faaliyet gösterir
ken, sivil halkımıza her hangi bir suret
le yardım ederken temsil etmek bize te
seJli ve kuvvet ver:yor. İki bin yıldanbc
ri ivi komşuluğun alfııneti olarak göste
rilen şeyleri yapmıs bulunmanızdan do
layı bütün Amerikalılara minnettarız 
Fedt!karlığınm. unutmıyaca<rız. Zulüm 
bizim it·in ol lu~u karlar siz.in için de neC
ret ed<>cek bir S<'ydir. Alicen:ıulıP.ınız 
biz.im oJd .. i"•u k<ldar c:izin dE.' olan bir da
va i~in <' lıc;tığımıı.a inanarak adaletin 
hiiıTiyC'tin ine; nlı~ın. iyili"in ve serdiıı 
dünvad:m kalkmama!;ı"la karar verdiği
nizden ilt-ri ~E'liyor. Allah sizi takdis et-

Radyo gazetesinden : 
Londra radyosu uzak şarkta vaziyetin 

vehametini muhafaza ettiğini bildirmis
tir. Avusturalya başvek:li alelacele 
Avusturalvaya dönmüş ve gazetecilere 
beyanabnda : aBC'ni derhal buraya dön
mcğe sevkedcn şey gecikmec;i caiz ol
mıyan i lerdir .. ıı demiştir. 

Bcrlin, 11 {A.A) Anadolu ajansı-
nın muhab=ri bildiri~or : ası akdedilecektir 

Merkezdr Smolcnsk cephesindc kısmi 
bir tevakkuf vardır. Ukravnada büyük 
kıtaat tahc::idativle fevkalade bir faali

Mr. Hul Japonya ile Amerika ara
sındaki ihtilafların bugünkü dünyanın 
başlıca mescldE'ri olduğı.ınu ilave etm!ş-
tir .. 

~~~~~~--~~~..,,,,.,,.,-~~~--~~-~-

yet kaydcdılmektcdir. 
Muharebeler Dinvester ve Dinveper 

arasında cereyan ediyor. Mühim Alman 1 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Almanlar- len şehrimizde bulunmaktadır. Ht'yclil' 
1a dpha yeni ve sağlam esaslara müste- diğer fizası Bulgruistan yoluyle gck~ 
nit yeni bir ticaret anJnşması akdi için tir .. 
bugünlerde şehrim:Zde müzakerelere Müznkerelcrc yakın bir ihtimalle (jıltl' 

Avruturnlya donanma nazırı beya
rıabndn Pasifikte vaziyetin kötüleştiği
ni s(jyJC'rniştir. İngiliz kaynak1arı Jn
oonların uzak şarka nskcr yığmakta ol
duklarını bildirmektedir. 

Japon bn~vckilinin imparatorla mülfi
katına da büyük ehemmiyet verilmek
tedir. Londra radyosu Janonyanın hu· 
~iln umumi seferberlik ilfuı edeceğin" 
bunun neticesi olarok hükümet:n borsa
lara, nakliye vasıtalarına ,.e sanayie ('] 
lcoyacaj'.,'lnı bildirmiştir. 

motörlii ve pivadC' kuvvetlerinin bu mu- ~ ... e '!dan ! ooareTIJesi 
harebcJe:e işfrakinden harekatın müs: Londra, ıı (A.A) - Ukrayna mey-
lıet o~du~u anl~c;ıl~yoı;. Alman asken dan muharebesinin şiddeti artmıştır. 
m:ıhfıllerı çok nıkbınclır ı Resmi mahfillerde ö<{rnildiğine göre 

Londra, 11 (A.A) _ Salfihiyetli mah- muharebenin yeni safhası kat'i ·oıa·cak
filforde bt: yan edıldiğine göre Almanlar tır. · 

başlanacaktır. Bu müzakerelere bükü- müzdeki hafta içinde başlanacaktır. 
metimiz adına iştirak edecek olan heye- ~manlar bir çok ihracat maddelert 
timiz ti~aret vekfilcti müsteşarı B. Halit mize taliptirler. Buna' mukabil Alın~ 
Nazmi Kışınınn riyasetinde olarak te- yadan memleketimize bir çok ithalfıt et 
şekkül etmiş ve .şehrimize gclm:ştir. yası ithnli cihetine gidilecektir. Alrııaır 
Alınan Myetini teşkil edecek teknis- lnr bilhassa tütiin, incir ve üzümleriftll' 

yen ve müzakerecilerinin bir kısmı ha- zc talipt!rler.. _-4 
IO"'~...-.r~~~J"..rJ"..r~..r...-~~..Q-J'.r..r~..o-J"J"~..0-~---Ukraynada çok ilnlcmis ı:törünü:vorlar. 1 ·~ .. İ ·~ @ ti 

Ode a füerind.,ld tehd"t artmıstır. Fakat 
1 

~ • 
Rus ceohcsinin kırıJd•<'Jmı delfıJet ede- " .,, _ 

1 
i 

cek alumct yoktur. Muharebeler Uman "' p· 11» a e 
Ürıiversite talim kampı 

AMERİKADA JIAZIRUK 

Amerika istihsal müdürliii!ü bü\ uk 
celik işlerinin hükilmet kontrolüne alın
masının karnrlost1rıldığını bild=rmiştir ... 
Hükümetin çeJik sinarişleri biltün sivil 
.Eiparişlere tercih edilecektir. Zaten Va
şington haberleri bütün Amerikan sa
nay:indc milli müdafan ihtiyaçlannm 
kayıtsız ve şartsız sivil ihtivaçlara ter
cih edileceğini g<istermektedir. 

Ptrafmdan vuku buluyor. Almanların Jı Jıtı lJ lf]10J'-
Nikolayif . istikametinde • ilerfo~~]'!ri Tokyo, 11 (A.A) - Rovter bildiriyor: 
~•htc~~~ldı.r Sark ccphesınde muhım Çunk:ng hükümeti ile Sovyet Rusya 
hır degıı;·klık ~·oktur. arasmdn bir karşılıklı yardım paktının 

Londra. 11 (A.A) _ Almanlar Uk- imzalanması derpiş c~ilınektedir .. 
rnynada · Sovvet ordusuna karsı mühim Sovyet Ru~anııı Çın kuvvetJ~nne as
<ıskeri muvaffakıyetler kazandığını be- keri yard~mdn bulun~ası ve <:~n hava 
vandan sonra <liin şark cephesi hakkın- k_uvvetlerıne ~ovyet pılotları gonderme

Kız talebelerin atış ta
limlerine iştirak edeCek 

DUF KUPER AMERİKADA 

İngilterenin sabık istihbarat nazırı 
Duf Kuper tayyare ile Amcrikaya gel
miş ve uznk şark isleriyle alakadar ol
mak üzere 15 güne kadnr Singapura gi
deceğini söylemiştir. 

da garip bir si.ikut muhafaza etmişlerdir. sı muhtemeldır. ---
Pünkü tebli~ har<.>kata olan mucibince 
devam edildiğini bild:rmistir. 

Moskovaya göre A1manlann bir cep 
açhklannı söyledikleri Kivefin 140 kilo
metre şimali ı;tarbisindc Korostcn cep
hesinde Smolenskte ve Estonvada mey
dan muharcbl'leri devam etmektedir. 

Almanlara göre 
-----

- SONU 2 tNCİ SAHİFEDE -
Berlin, 11 (A.A) - D. N. B. bildiri

yor : Alman bombardıman tayyareleri 
Dagcl adasında 3 bin ton hacminde bir 
Rus vaptırunu batırmışlar, iki bin ton 
hacminde diğer l>ir vapuru hasara uğ
ratmışlardır. 

İstanbul, 11 (Hususi) - Üniversite ve Yüksek mektep talebesinin 2' 
Ağustosta açılması mukarrer askerlik kamplarına iş1irakleri i~in bugünde' 
itibaren Üniv<.>rsite taliın taburunda kayıt munmelelcrine başlanmıştır. J(JJ 
talebeler de kamplara iştirak edecektir. Kız talebeler bilhassa atıs talimleri gır 
recekler ve icabında yurt müdafaasınrla bilfiil vazife göreceklerdir Kayıt rııu 
meleleri 16 Ağustosa kadar devam ed~cektir. 

~J"'.J"~'!CrJ.:'--.. .ccr..c:ee-~./-.-..... f!l".#"~~...Cl'"~J"'~.'-'-Y'.i:l:fl' 

Stokholm, 11 (A.A) - Almanlar Ka
rndenizdc Odesa ile Nikolayefin muva
salesini kesmek icin Ukravnada yap
makta oldukları ihata hareketi hakkın-

Millet Meclisi on beş Eylôle 

------- kadar tatil kararı vermişt;r 

Sovgetıer Birliğinde 

Çek kıt'aları t<>şki
Jine haşlandı 

daki iddialarında ısrar etmektedirler.. Vişi, 11 (A.A) - Ofi ajansının asken 
Simalde Alman kıt.nlDrı bi.iyiik terakki muhabiri bildiriyor : 
kavdetmemıs benziyorlar. Alman resmi tebliği sark cephesinde 

Helsinki. bir klsıın Sovvet kıtalarmın harekfitın devamını bildirmekle iktifa 
ihata edildiiiini ve Sovyet hatlannda ~e- ediyor. Husust kaynaklardan alınan ha
dikler ac.ıldıwnı bildinnisse de mevki berlere nnzaran Ukraynada vaziyet ta
ismi zikretmen1=stir. Sovvet çeteleri Al- mamcn Alınanlar lehinded:r. Harbin ba-

Ankara, 11 (A.A) - Büyük Millet raya iblAğına ait kanun J!iyihası, ordt' 
Meclisi bugün B. Refet Camtezin riya- mensuplanna er tayini kanun luyilı~ 
sC'tinde toplnruııış ve celsenin açılışında müzakere ve kabul edildi. Büyük Mifle 
Ağrı Mebusu B. lhsanın vefatını bildi- Meclisinin bugünkü toplantısında asJctf 
ren tezkPre okunmuştur. Merhumun ailelerine yapılan yardım kanunu ~ 
hatırasına hürmeten iki dakika ayakta müzakere ve kabul edilmiştir. 
sükut edilmiştir. Mebusların bu kanun etrafında vııJ<tl . man hatlannın 400 kilometre gerisinde sından beri en iyi teçhiz edilmiş ve en 

Polonvadn Lembergte bi1e faaliyette bu- kalabalık olan cenubu garbideki Budye-
Londra, 11 (AA) _ Belçika Hariciye Junmaktadırlar. iıi ordusu imhaya maruz kalacaktır. Al-

Nazırı Spak Bclçikanın kurtuluş tedbir- _ manlar baslıca kuvvetlerini ve tankla-

Rüı.namcye geçilerek Ereğli havzasm- bulan beyanatını müteakip Dahiliye "/t' 
dnki ocakların devletçe işlettirilmesi kiH kürsüye geleN!k kanunun tanz.irııi11 
hakkındaki kanunun sekiz.inci maddesi- icap ettiren sebepleri izah etmiştir. 
nin tefsiri.ne ait .maı.bata kabul edilmiş- Meclis, .harp dolnyıS:iyle havadan. dt' lerinden bahseden nutkunda şunları rını bu cephe üzerine yığmışa benziyor-

söylemiştir: Portekiz· ıar. · tir. nizden ve karadan gelen mülteciler hale· 
Harcirah kararnamesine ek kanun la- kındaki kanun Uivihasını tasvip cttildetl 

yihası, lnhisarlar umum müdürlüğü mil- sonra Eylülün on beşinde toplan~ 
tedavil sermayesinin üç buçuk milyon 1i- üzere mesaisine nihayet vermiştir. _ _,. 
;cc.:r..Q'..r~__,._,._,..c,-~..r~..ccc~~~cc:ıc:ııcıoac:ıc:ı~ 

Cenup cephesindeki ordu şimdiye kiı-
- Bütün dünyada k:.ıvveUerimizi ye- o-- dar Bialostok, Smolen~k meydan muha-

niden tensik etmek.le mesullere daha iyi rebclerinde hezimete uğrıyan ordular 
bir Belçikanın kurulmasında muvaffak Cümhyrre2~P.ne ~österi• gibi büyük bir darbe yememiş ve ricat 
olmnk için luzım gelen her şeyi topluyo- len nezafıet eseri.. ederek AJman çenbcrinden kurtulmuş 
ruz. Bütün Bclçiknlılnr namına size hi- ise de 0 da simdi imha tehJikesine ma- ALMAN TAYYAHELERI Lindber2 
tap ediyorum: LizbOn, 11 (A.A) - Reisicüınhur ruz l:iulunmaktadır. 

Mukavemet ediniz .. Mukavemet edi- Kar:ınona Asor adalarından Lizbona Btıdyen! ordusunun arkası Dinyeper 
niz ... Mukavemet ediniz .. Bütün Belci- dönmek i.izcrcdiı'. Rcisicümhur için ha- ve Dinyesterdcn yapılan taarruzlarla 
kalılar sizinle :mtistehirdir. Yeniden s;r- raretli bir kabul resıni hazırlanmıştır .... birlikte Bug nehri sahillerinde yapılan 
best olacaksınız. Riyasetic.iimhur gemis! Asordan gelir-, şiddetli muharebelerle kesilmiştir.. Ki-

/ngiltere üzerine mü· 
essir bir akın yaptılar 

Londra. 11 (A.A) - Çekoslovakya ken bir Jngiliz harp filosuyle karşılaş- yefle Çerkofski arasında Dinyeper neh
Hariciye Nazın Sovyet Rusyada Çekos- mıştır. İngiliz filosunun amiral gemisi- rini gecen Almanların Budyeni ordusu
lovak kıtaları teşkil edilmekte olduğunu ne bir nezaket eseri olarak Portekiz 

1 
nun sol cenahını ve merkezini Kiyef e 

bildirmiştir. Bu kıtalar Çekoslovak su- bayrağı çek:lmiştir. Riyascticümhur ge- t~k_ıJ_an sa~ cenahından a?'1rdıkları bil
baylan tarafından sevk ve idare edile- misinden verilen mesajda Kannonanın dırılıyo~. Bu ;mınt:ık~d?1tı meydan mu
cek ve Sovyet kumanda heyetine bağlı bu beklenmiyen hadiseden çok mütehas- harcbesınin şıddetı gıltikc:e artmaktadır. 

----
Londra, 11 (A.A) - Bahriye Nezare-

tinin tebliği: 
Dclender torpito muhribi batmıştır. 

1nsanca zayiat yoktur. 
Londrn, 11 (A.A) -Harbiye Nezare

ti bugün 297 isim taşiyan bir zabitan 
listesi neşetmiştir. Bu listede yaralanan 
26, esir düsen 18 subayın ismi ile ölen 

bulunacaklardır. s:is olduğu bildirilmiştir. -
~~ı::ıı::ıı::ıc:ıı::ıı::ı~>0000c:ıc:ıc:ıı::ıc~~ Sovyetlere göre 

320 mümessilin istirakile 

Toplantıdan L:r görünü§ 

- BAŞTARAFI l İNCi SAHİF'EDE • meclifilni elde ettikleri neticelerden do-
Rapor bundan sonra bir sene zarfın- layı tebrik hususunda mümessillere iş

da ki işleri gözden geçirtmektt-, ortaklara tirak etmişlerdir. 
piyasa fiatlerine nazaran ilıümde dört İdare meclic;i için yapılan intihabtn, 
beş kuruş, incirde ve pamukta da bir iki azalıktan birine tekrar Dr. Sabri 
kaç kuruş fazla fiat verildiğini rakam- Akın intihap edilmiş, diğer azalığa da 
hırla tesbit ederek kooperatiflerin ve bir- Manisa delegesi Fevzi Lütfü Kara Os
üğin ·aracılara giden karları ortaklara man oğlu seçilmiştir. Murakipliklere 
temin vazifesini başardıklarını göster- Mustafa Güven ve Kamil Özemre inti
mektedir. hap edilmişlerdir. Müme5.5il1er büyüklc-

Birliğin bir senelik safi kazancı hir rimize tazim telgrafları çckilm~inc ka
milyon liraya yakın olup bunun dört yüz rar vermişler ve raporun büyük reisi· 
kilsur bin lirası ortaklara tevı.i edilmek- cümhurumuza milstahsillerin minnet 
te ve ort1k harici muamelelerden hasıl duygularını ifade eden son kısmını ha
olan yarım milyonu tecavüz kısmı da raretli al~uşlarla karşılıyarak Milli Şe
birliğin ihtiyat sc.rmayelcrini arttırmak- fimize olan candan bağlılıklannı izhr,r 
tadır. Blanço ve fiat farkı tablosu mü- eylemişlerdir. 
rncssiHer tarnfından kabul edilerek idare Valimiz Fuad Tuksal kongre nihaye-
meclis ibra edilmiştir. tinde söz alarak birliğin gerek ortakları, 

Yeni jş y:lı ?..adında birlik bilhassa gerekse diğer ntüstaruillcr leyhindeki 
uamuk tesisatına ehemmiyet verecek, hizmetlerinden memnuniyetle bahsetmis, 
ortaklarına ziraat makineleri, tohumluk halka buğday tevziatı işinde kooperatif
buğclay ve arpa, ziraat gübre ve saire lerin müzaheretlerini ve yaptıkları işi 
teminine ehemmiyet verecetkir. Mümes- memnuniyetle yadederek birliğin ve ko
c;illerin snrclnttikleri dil 'kçe muhitimizin operatiflerin bu hayırlı işlerde İzmir vi
biitiln zirai ve iktisadi ihtiyaçlarına ra- }ayetinden her suretle müzaheret görc
mil olmuş ve koopCTatiflerin temin etti- ceklerini vfıd1>tmek suretiyle umumi 
l•i istifade bütün mümessillerce k3yde- alkı•fan toplnmıştır. 

_,,,,.,.,,,,__ . 
- BASTARAFJ l fNCl SAHİFEDE • 82, yaralanan 50 ve esir düşen 121 aske

rin ismi vardır. 
harp meydanında 400 den faila ölü hı- Londra, ıı (A.A) - tngiliz Hava Ne-

1 rakmışlar ve 219 esir vermişlerdir. Şi- znretinin tebliği: 

1 
mal donnnmasma mensup iki harp ge- Az mikdarda düşman tayyaresi dün 
m!miz, iki Faşist bataryası tahrip etmiş gece şarki tngiltere ve 1skoçyarun açık
ve hiç bir hasara uğramadan ve 7.ayiat larında uçmuşlardır. Bir tayyare sahil
vermeden üslerine dönmüşlerdir. teri aşarak dahile nüfuz etmi§tir. lc;koç-

Londra, 11 (A.A) - Dünkü Sovyet yada bombalar atılmıştır. Hasar ve zayi
tebliğindc Ruslar tarafından esir edilen at yoktur. 
Alman askerlerinin arkadaşlarına tes- Bcrlin, 11 (A.A) _ Alman resmi teb-
llın olmalarını tavsiye eden bir hitabe- liği: 
leri ncşred:lmişlir. 1ngiltcreye karşı mücadelemizde 
Tebliğ Narvikten J.ı"inlandiyaya gönde- Mani§tc İngiliz sahillerine, Şarki tskoç

rilen 63 üncü tümene menusp 307 inci ya sahillerine ve liman tesisatına hücum
alay:ın bir Rus alayına hücum cttizini, edilm~cıtir. Hava teşekkilllerimiz diln on 
topçu ve ınitralyöı. ateşiyle ağır zayidta İngiliz tayyaresi düşürmüşlerdir. Bir 
uğrıyarak püskürtüldüğünü ve merkez- gambot, bir İngiliz tayyaresi düşürmüş
de çevrild!ğini bildirmiştir. Bir çok Al- tür. Bir devriye gemisi 2 ,bir diğer gam-
man askerleri kaçınağa teşebbüs etmiş- bot ta bir diğer tayyare düşürmüşler
Ier ve karşı sahile yüzerek varmak için 
göl~e atlamışlardır. Fakat hem~n hepsi diAfrikada hava kuvveUerimiz Tobruk 
bogulmuş veya Sovyet askerlerı tarafın. ı· · d"" b l 
d ··ıa·· il] ·· t"' B" kı d t sı· ıman tesısatına uşmanın atarya arına an o ur muş ur. ır smı a e · ım · b tl k d t · ·I d" ı ·ı· 

1 şt E · 1 rd b 63 •· .. t•· tam ısa e er ay e mış er ır. ngı ız-o mu ur. c;ır e en azısı uncu u- . u• l l 
d k . k d 1 b" kt .. ! lerın bazı dım batarya arı sustunı muş-men e ı ar a aş arına ır me up gon- ı tu 

dererek teslim olmalarını tavsiye etmiş-1 Br.. h t kkül" ·· ·· s·· t 
J d . N So ı b" 1" ır ava eşe umuz uveyş e, as-
er :r. orveçten sonra vyet er ır ı-

1 
k i t . t bo bal t 

ğine karşı akibeti bizim için meşum olan er. es~sa ı ~ ~ış ır. .. 
b. h 'L- t ld k M h h Şımalı şarki cıheÜııden gelen duşman 
ır arıl\: a ı ı . anner avm ve em-1 . . ~ {f 
T K l.d ·· t l. k ld t tayyarelerı Berlınc varmaga muva ak 

· · · ··1 k · t · F" 'll t• o mamış ardır. Hava aı.ı atarya arı-
pa annın arc ı e mus em e e e e e -

1 
la 1 d"'~ b 1 

mesı ıçın o ıne ıs emı:voruz. ın mı e ı t . b nl " k""rt ·· ı·· M .. 
b • . .:ı L......t d" ·R ·11 t• b" · mızın a eşı u arı pus u muş ur. u-

1?.uen neın: e ıyor. us mı e ı ızı ı 1 d ik" · d"' ·· .. 1 ·· 
öldürücü bir atesle karşılıyor. Hitler t~arrız tayyare ~ en ısı uşuru mll§" 

---~---
mahvolacaktır. Mukadderatımızı, akibe- tur. 
t! simdiden belli olan bu macerapereste 
bağlamağ'a değmCL Hayatmıı.ı aileniz ve 
A1man:vanın hürriyeti için korumdt fır

Londrada isUiv 
milletleri toplantısı 

satını kaçırmayınız.. 

-------
Frans ~ın nigetleri 

Londra, 11 (A.A) - Bütün İslav mil· 
}etlerinin müme5.5illeri, Polonyalılar, 
Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Çekler, 
Makedonyalılar burada bir toplantı yap-

Berlin 11 (AA) - Yarı resmi bir mışlardır. Söylenen nutuklard:ı Fasiz-
kavnak~ı:ı biJdirlliyor: m~n ?ı-f.adan~ kaldır:ılm~ı i~~ Islav ale-

Fransa hükümetinin projeleri ve ni- mı bırle.şmege davet edılmıştir. 

riilerek istihH'ık kooperatifleri tesisi no1M Dün aksam kongre münasebetiyle 
yetleri hakkında çıkar.Tan şayialar ol-1 • ----- • 
dukr.a sayan dikkat birer t~riibe bn!onu E~hııeldr~e atletızm .• 
sayılmaktndır. Alman Hariciye Nezareti Eskişehir, 11 (A.A) - Burada yanı-• sı üzerinde d~ durulmuştur. tnciraltı nlajında bir ziyafet verilmi~ ve 

1çtim:ıa otorite ile riyaset eden savın E~e bölgesinin Denizli Aydın, Manisa 
'IJazmi Topc;uo..,hı koop;?ratiflerin vazifo, ve İzmir vilayetlerinin her tarafından 
"arıliyetlcri üzerinde fnyd?.lı iznhatta bu- gelen mümessiJJ~ misafirleriyle bir ara
lunm ar ve birlik · ür' eti ile i da to lanmı l 

bu haberl~ri hakikati ö!h-enmek için uv- lan atletizm müsabakalarında Sami, Ta
durulmuş yalanlar sayıyor. Alman mnt- nk, Nuri, Behzat ve Ömer derece al
buatını bu knbil şayiahrı kaydı ihti\ntla mışlardır. Güreş miisabakaları çok hcye-

a divet · or. canlı olmuştur. 

Tekrar harp ale vhtaf' 
lıtı yopmoğa ba,ladı 

, 

Kleveland, 11 (A.A) - c:Amerika Jaef 
şeyden evveb ismindeki cemiyetin ter~ 
ettiği büyük bir toplantı esnasında sv 
söyleyen Lindberg Birleşik Amerika Jı~ 
klimetinin milleti harbe sevk edect 
mahiyette olan bir takım uydurma vaS' 
talara müracaat etmesinden şikayet '" 
mişUr Lindberg ezcümle de~tir ~;.,, 

- cBir taraftan Amerika millctJJ" 
sulh vaAd edilirken, diğer taraftan trıP' 
lizlere Amerikanın harbe gireceği sÖf' 
lenmektedir.~ 

Vaşington, 11 (A.A) - tstahsalfit mil' 
düriyeti bütün çelik jşle:rinin hükUrJle' 
t.in tam kontrolü altına almmasma ~,. 
rar vermiştir. Hükümetin çelik siparif 
leri imalat baıkmından diğer siparişl~ 
tercih edilecektir. 

-------
Tobr.ukta 

l!!r ingiJlz lıaralıolıın' 
IHufıın yaDanlar 

imha edlldl-
Kahire, 11 (A.A) - Orta şark ord"' 

lnrı kara~ahınm tebliği : ...., 
9 - 10 ağustos gecesi İtalyan kuVV"'" 

leri Tobrukta bir i1eri karakolurn-' 
hücum etmi~lerd!r. Düşmanın 3.00 ~ 
reye kadar yaklaşmasına müsaade ~ 
miş, sonra açılan şedit bir top ve ~.; 
ralyöı. atesivle muhacimlerin heJPF 
hensi öldürülmüştür. 

Hudut mıntakasında düşmaıun ~ 
kollarına devriyelerimiz taarruz etırJI' 
lerdir. 

Kahire, 11 (A.A) - Resmi tebl!j : ti 
G~en hafta Nil deltasına t.aarrUZ8 Jr 

sebbUs eden bir AJman tayvaresi A* 
kendcriye civarında mecburi inis ~ 
mıştır. Tayyarenin dört kisiden i - ..A 
mUrettebatı ikisi yaralı olmak ii~
esir cd:lmiştlr. 

-------
Mo~~ova~~~;F~ans~ 
e~ 1$inin sözleri.. ~ 
Vişi. 11 ( A.A) - Diin aksam btır~ 

vasıl olnn Moc:kovndaki Fransız bih tel 
elrisi Beri!'ri gazetecilere su bevnrııı 
bulunmustur : .~ 

ıSevahat=miz büviik müskülat JC'11ı1' 
vuku hulmustur. Rusva tonrıı~l~.rı 1"' 
sonu olmıvncafu ,gibi ~örünen biıtt.ırı ti' 
sevahat esnac;ında Sovyet makaınlıı;1 w_ 
ze ltızım g!'len riavctin en ;:ı7•nı ~OS ~ 
mi•derdir. Buna mukabil Tiirkiye 
Bulpristanda çok i.Yi karşılandık··• 


