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Jinı~~a harbinin bariz hususiyeti, ke
~b~ en geni mnmısite bir imha 
l' 

1 ~hnuştur. · Almanlann Sovuet harbi?ıde en büyük hedefi: Baktı. 
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r~~~~~!~~~~~] 
Alman ıta
atının hede .. 
fi: Odesa 

Ukranyada Al· 
(_ 

man tazyiki 
pek şiddetlidir ~riııist~~eri o:!;;tcfor!!:!! Harbin :veni ve çabuk Vitide ne o:ugor? 

~l dnn ibnrettir. Alman tebliğleri, inkişafları.. Y 
~ ~ ıneydan muharebesinin böyle Ladoga mıntakasın· 

~~ b~~ Z:~~C: k::!f:~ a!:r:: S ovyetler yeni Almanlar Vişiye da da ileri harekat 
~ ıtıUann ölü, yaralı n kayıp ola-

GtrıetılYıatı dört milyona yaklaşbğmı, L atlara IDI ~e- •t• t etm• devam ediyor taıt:ı List'in lmmandasmdaki ordula· JJ ~ 1 ıma I• . 
~il ndcniz yolunu açan Ukranya mey-
'h. .ınııharehesinde de 20 Rus tiimeni- kı·ıı·yor)ar? yorlar 
)l~ edildiğini bildirmistir. ı.ondra : Hillerln Dalma 

taarruz stratejisi Al· tttiii .. nıevzuubahis rakamların ifade 
~ ed~~~1!iş dekor içinde variyet müta
'aııın le dı;n znmnn, bir tnkım suaUer, in Vi inin b .. tün. sk .... man oPdasıınu yordu, 

Odesa ve Nıko/ayef in $ u. ~ erı sa- diyoP .. 
. Stno) arasını kurt'nlı}'Or. 
dar ha e~sk meydan muharebesi bu ka· 
ba.~ı {1kaıı bir netice verdiğine göre. 
tep~. U?or da Alman orduları, dü~man 
~e 1•nın en kat'i inhidanıile ka~1laş
te il r ?r? Nasıl oluyor da her istikamet
)ot):r~ Yiiriiyüş yoUarım acık bnfanu-

· lihiyetlerı amıral Dar- Berlin. 12 (A.A) _ n. N. B. Ajansı 
terkedileceğine Lon- lanın şahsında toplandı bildiriyor: .. 

d · k Ladoga mmtakasmdn ileri hareketi-r a 1nanma Vişi, 12 fAA) - Ofi ajansı bidiri-, miz devam ed;yor. Cephenin bu kısmı 
. t . r yor: ile iŞgal altındaki yerlerin temizlenme-
13 emı }10 Son üç günlük müzakerelerin neticesi sine devam edilmiştir. DUşmanın binler-

n . 
tile ~~Phcde harekatın yıldırım süra
lııvvett ~~fınn rn:ıni ol:ın nrnba hangi 

bu akşam belli o1acakhr. Resmi gazete- ce ölüsU sayılmıştır. 
de dün hazırlanan emirnameler neşredi- · · 

Londra, 12 (A.A) - Alman zırhlı 
kuvvetlerinin Odesayı tehdit gayretle
rinde milhim terakki1er kaydettikleri 
bild:rilmektedir. Marunafih son 24 saat
te 3200 kilometrelik cephenin diğer yer
lerinde hiç bir dei,rişiklik yoktur. 

lecektir. Bu emirnameler dahili siyaset Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: 

:ıı· ır. 
ır CCphc 

meselelerine taalluk ediyor. Bütün aske- Alınan avcılar:ı. Kiyef mıntakasında 
ri salahiyetler amiral Darlanın şahsında d 

ltdtıJaı. Ytkıhrken, bozguna uğrnyan 
•etini ha~a ger.ilerde nmkııvcmct kud
~ k ı:ı ,Yeni bir cephe lnırnbiliyor
byoı-İar:n~eıini bu derece çabuk top
lbındu ·ş unun bir manası olmak 1.D
Mclin ~i~~de ya Sovyetlcrin z:ı~iatı 
lıut fa ins °kadar ezici değildir. Ya· 
llıtiYatı an ı-e her nevi harp malzemesi 
ft~Jdndan haldhten bUtnn tahmin1e:rln 

temerküz etmektedir. keşif hareketin e 23 SoV)'et tayyaresi 
dilşünnüşlerdiır. • 

Mareşal Peten bu ak~m Fransız mil- Londrn. 12 (A.A) _ Sovyet _ Alınan 
Jetine beyanatta bulunacak ve alınan lm ·a "d Solski ilk dcln olarak dünkü Sovyet 

tebliğinde ismi geçen bir yerdir. Lenin
grndm 200 kilometre ccnubundadır. Bu
rada muharebeler 'pazartesi gi.inü baş

ted'lirlerin ne olduguw nu bizzat bildire- cephesinde A on taamızu yenı en şı -
dctlenmiŞtir. Odcsa - Kiyef arasında 

ce11.:~dra, 12 (A.A) _ Vişinin geneTal dUşmanın ileri hareketi inkişaf etmiş ve 
Dent:z hnkkmda lnmliz hükümctine bir diğer noktnlardnki ileri hareketine na-

lamıştır. b· zanuı dalı tehditkSr bir şekll alın~. 
nobı <:l"diği bildirilmekte ise de Londra Sovyct hava Jwvvetleri Berline şi~ 

b....:~:-e büyüktilr. 
>Uk1Yor ki Kmllnr, ordulnrının en bü
)tnj llar~snu teşkil eden mareşal Bud
tııc:tı tr'uhundan merkez cephesine müs
~brı eıı Jnühim Jruwetler sevkcdcrel'"" 
ltı-d·llılaıın öldiiriicii darbesini önlem\ş

Moslmvnya olan tehdit Almanların 
Smolenske vardıkları zamnndan daha 
fazla §iddetlenmişc benzemiyor. Ukray-

löyle bir nota olmamı§br. detli bir hilcum yapmışlardır. Cepheler-
Londra, 12 (A.A) - Vişiden ha- de geniş ölçUde hava muhnrebeleri ol

ber aldığına göre genemi Veygand Fran- maktndır. rıa muharebeleri dün btitiln gün devnm 
• SONU 3 0NC0 SAHiFEDE -

~.l'".#"~~..&r.#"/.A 

~ır. ~Q smet1e c:enup cephesi zayı~- Pas;fik 

sı2 knhineııinin dünkü toplantısına iştirak Londra, 12 (A.A) _Son resm~ Alman 
<'tmemiştir. General Veygand hu içtima· tebliğine göre Almanlar Uln·aynada çok 
dan evvel Cezaire hareket etmiştir. • SONU .f t)Ncfl SAHİFEDE • 

Berlin, 12 (AA) - Fransız hüküme· iO'"'~~~·~:v.r~.,qo~.,r..«ıe:CX 

~ ~ ~~Yeper ve Dinycster nehirlcn· ... • 11 , ......... .. 

tinin niyetleri hakkında hariçte çıkan-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -ltıeyd eş ıl ettikleri (ıkıntıda baslıyan F 
il~ llıuhnrebcsi Budyeni ordularını ) rtJD8SI ::ıııuu:::::ı:;~~:.~::;;~:'!!ınr:.!!••111111111111:: 
L -..,_ tır. Eğer vazi'-'etin hakiki rehresi --- =-~lltı"il J ~ •••••••••••••••••••••••• 

ları ~~ İ~aı;tse Almnnlann kazandık- Japonyanın en uzak = OFYA ~ 
~ en siırntle inkisnf ettirerek Rus 
~tti) ndaki boşluklardan istifade etmek b · h k · J h b - -
t~} e.ç?k dnha miisbct neticeler elde ır are etı y e ar ı = n· 1 b b. = n er, ıcap eder. k . ~ ı va nı lar ı ır ca- E 
Led: ~rbin başından beri bi:r.im müşa- intaç edece tır = = 
ttıltı:!tıt?imi:r.şey,Almnnlannhaki1w4"n -o-- ~SU~ şebekeSİOİ MU•~ 
t~~;~!'!~ı:vı:;;:u~!~::;,~~:t~ Japon ordusu Siya•n ~ hakemt~ ediyor ~ 
tlıet~an cephe üzerinde Rus mukave- d - -
l111tıı .. ·: t.C\'ŞCmedcn denm cttiğidbi~. hududunda toplan ı ~_Eski İngiliz ataşemili-~ 
'el>lıe k ır cephe değil, ıtcrileyen ır 

lal'ın arşısındayız. Bu ::erileyiste kızıl- Londra, 12 --0---(A.A) _ Pasifikte vaziye- :_= teri de meVkUIJar ~-
~Shd~unZZnnı zayintn uğradıklıın siip- d dır 
te)( le ır. Fakat bu zayiatı telufi edebile- tin gerginliği devam ediyor. japonya ta- ~ arasın a •• . ; 

"Netu
1 
.... V\'ette olaeaklar ki dayanıyor1ar. rafından Siyam, Hollanda Hindistanı, : Sofya, 12 (AA) - Sofya dıvanı : 

'~-~· -.e Al ı d ı Singapur ve Malezyaya karşı yapılacak : harbı yeni bir casusluk vak'asmı m~- E 
"'cı.tıa eıı:ı nıan ar Sovyct or u anm bı"r hareket muhakkak surette harbi in- E hakemcyc ba~lıyacaktır. Oiycvnık : 

b0l' ekten heniiz uzaldırlar. k dd" -
.\!nıan~e Algemnyna Çaytung adlı bir taç edecektir. Siyam hükümeti, mem- § gazetesi bugün bu hususta i i 1a.1 : 
hiış b'ı L~nzetesi Rusya harbinin bu nıüt- leketin istiklalini ve toprak bütünlüğü- §nameyi neşrctmi§tlr: . . ~ 
İs'( arııyeti · · kı 1 tmak nü müdafaa edeceğini, muhtemel tece- ; Bu iddianameye nazaran eski _lng.ı- !§ 

e\>en b" nı Alman hal na an a vüzün kendisini büyük bir çölde bula- ; liz atnşamilteri bilhassa yahudılerı~ :; 
-~tı.- ır Yazısında diyor ki: d ı · · k • ik · d -lethı :pnda knzandı~nuz parlnk zafer- cağını ilave etmiştir. · 5 yar ımiy e sıyası, as crı ve tısa ı : 

~etittı l'ansn :ıalcrlcrine müsabih seri Siyam hudutlnrmdn 50 bin ja_?On as.. E haberler vermek için bir ıebek~ kur- g 
•ııttyat ~ \'ermemesi, Ruslann devfısa keri tahaşşüt etmiş bulunuyor. Sıyam ha ; muştur. Bundan başka bu aıanlar : 
~an i) .. ~~•Ynaklan tiikenmeıniş olmasın· riçten müzaheret göremezse, böyle bir : sabotaj hareketlerinde bulunmakla ~ 
'l'Q~~ ıtelıncktedir.• kuvvetle bu memlekete hücum etmek § tevkif edilmi!flerdir. 8 mazundan ye- ;: 

~in b'ıs gazetesine göre, Wi1hclmstras- kabildir. Fakat Siyama taarruzun japon- § disi me:--lr.uf bulun~aktadır. Oego- § 
ttııtdi:y il' askeri sözcilm de Ruslanu ya ile daha başka memleketleri harp ha- § lün Bulg~ristandaki l:>a~lıca ajanı ola_? § 
~!iatat kn,.dar dli(ar olduktan korkunç line sokacağı düşUnUJürse bu kuvvet, :; Fransız yahudisi lpidor kaçmaga;: 
~lıb: edr:-gınen tme -ve mükemmelen bir tecavüz hareketi için kfıfi gelnieye- ~pıuva~fak olmuotur. . ~ 

•hniş ihtiyat kuvvetlerini ileri cektir. · i E Sıwmuuwıımmuuumuwımuumıuıuuu;: 
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.. ... ~ ... -:er-_>-~~•.':;,,&.-. 

Bulga,. K1"alt Boris 

Bulgar 
Ordusunda yapılan 
büyük tebeddüller 

GenelJıu·rma v bafkanı 
ıle 3 ordu kumandanı 
ve 8 albay ordudan 

cıkarıldı . , 

Sofya, 12 (A.A) - Krfilın eınimame
siylc Bulgar ordusunda yapılan deği
si.kliklere göre, general Miçof, Tonçef ve 
St.efonof ordu kwnnndanlıklnnna tayin 
fıd:lrnişlc.rdir. 

Ankara Radyo gazetesinden : Bulgar 
kralı Boris Bulgar ordusun® ehemmi
yetli dcf,>işikliklcr yapmıştır. Genel k:ır
may bnşknm general Harı Petlcof ordu
dan çı1tanlmış ve yerine general Kons
tantin Lukn tnyin edilmiştir. 

Bulgar ikinci ordusu lnımnndanı gc-
ncraI Nikola Markof, iiçüncü ordu ku
mandanı general Popof, dördüncü ordu 
lrumnndnnı general Nikola l\lnrkof, sa· 
kiz altdy, altı yarbay, bir binbaşı da 

ı 
ordudan çıknnlnnlnr meynnındadır .• 

Aynca 19 yarbay ynşlnn ilerlediği 
l(in ordudaki vazifelerinden çıknnhnış-

Mllıli .. llliııiıııiMıı•-•---.. tu. Bu değişikliğin mnnası hah ecfıl
memipir. 

(mı •-•-•-•• m-r---•-•-n- -• (ıı 
l . ~~~~~~~~~~·-·~.~~ . 
Kızıl pilo -
-lar havalara 
hikim old 
Berlin tekrar 

Esir dil§en bir Alman tayyarecisinc b b v 

acıc:ıc:ıc:ııuııuuıaı:ıı:ı:ı::cıc:ıcııc:ıı:ıı:ıı:ıaı:ıcıcx ~~ om a ya~mu-
Nazilerin runa tutuldu 
•••••••••••••••••••••••• 

Amerikava 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Yapacakları sulh ta· 
Alman ·Fin hava ii· 
loları Murmanskta 
bozguna uğratıldı arruzu doğarken ölü

me mahkumdur Şarlı cephesinde Alman 
Amerika da İngiltere piyade 11e zırhlı lı111111~t

ıerlne dar'beler 
gibi böyle bir şeye lndirildL 

inanmıyor.. Moskova, 12 (A.A) - Sovyet tebliği; 
Vaşington, 12 (A.A) - Bir Amerikan •11 ağustos gUnU Suski, Smolensk, Be

gazetesi neşrettiği makalede diyor ki : layaçerkof ve Uman istikametinde lruv· 
Nazilerin Ameriknda yapacaklan sulh vetlerimiz düşmanla muharebeye de-

taarruzu daha doğmadan ölüme mah- vam etmişlerdir. 
kumdur. Büyük Britanya bu yeni sulh Hava kuvvetleri düşman piyade ve 
taarruzundan tamamen haberdardır. Al- zırhlı kıtalnrma darbeler ind!rmekte dc-
man propaganda nazın Göbelsin adam- vam etmişlerdir. Düşmanın tayyare 
lan Avrupnda yeni nizamın teessüs et- meydanları bombdnnmıştır. 
tiğini, Amerikan müdahalesinin mesut Tayyarelerimiz 'Iunada Çernavodi çn~ 
yaşıyan meinleketlerde büyük kanşık- tısını bombnlıyarnk tnhrip etmişlerdir .• 
1Jk1arn sebebiyet vereceklerini söyliye- Köstence bombalanmıştır. 
ceklerdir. • SONU 4 fiNCO SAUtF'EDE • 

Gazete şun\1 ilave ediyor : Almanla- K11QCICICCQCOCCccc~ı:ıı:ıcco-..r~ 

nn muvakkaten tahakkümleri altına aı- VAZ'YET ÇOK CI Dl dıklan meıtıleketlerdc sulh değil umu- 1 · 
mi bir felc: vardır. 

Vqington, 12 (A.A') - .Amerika ha
rici~ nazın Kordel Hull aşağıdaki be
yanatta bwunmuştur : 

•Kongre askerlik mUddetini uuıtmaz
sa bu hAdisc beynelmilel vaziyette son 

• SONU 2 tNci SAHİFEDE • 

SON DAKİKA .............. 
Kivef meydan 

muharebesi 
nihayet buldu 

.. Japonya Ameri
kayı zorla harba 

sürükliyor 
·Siyam tecavüze uğrarsa 

oaz 'bile ııuııanac:aıı_ 
Tokyo, 12 (A.A) - Halen Sanfran

rdak.oda Japonyny müteveccihen hare
ket edecek bir vapura intizar etmekte 
bulunan Jnponynnın Ameriln birleşik 
devletleri nezdindeki Japon büyük elçi
si Kamame Nişini i gnzetesinle telefonla 
yaptığı bayanatta Japonyanın ileride 
oJacağı her tedbire Amerikanın aynen 
mukabeleye tamamen hazır olduğunu 

Buradaki Sovyet kUV• ıöylemiştir. Elçinin Japonyaya dönüşü-
ne kısmen Siyam meselesi sebeptir. Bü

vetleri imha edilmiş.. yük elçi heyeti umumiyesiy]e birleşik. 
Budapeşte, 12 (A.A) - Macar ajansı J\merikanm hazır olduğunu fakat ilk te· 

bildiriyor : Alman tebliği Kiyefin ce- şebbüsün hiçbir zaman Amerika tarofın
nubundaki büyük meydan muharebe- dan vuku bulmuyacağını, fakat Ameri
sinin bittiğini bildiriyor. Sovyct kuvvet- kanın her Japon tetebbüsüne katiyen 
]erinin imhası tamamlanmıştır.. Şimdi mukabele edeceğini söyledikten aonrn 
arazi düşman kuvvetlerinin döklintü]e- Amerikada Japon siyasetinin Almnny.n
ıinden temizlenecektir. dnn mülhem olduğu hakkında bir kannnt 

Çcvrilmiycn düşman kuvvetleri ~- mevcut olduğunu ilave etmiştir. 
mur)u bir arazide ~kilmek için büyük Tokyo, 12 (A.A) - Japonya iki 
kuvvet sarfodiyorlar. memleket anunndaki dostluk bağlonnı 

Londra, 12 (A.A) - Dün akşam ncş- ttıkviye etmek üz.ere Hindiçiniye büyük 
redilen Sovyet tebliği Tınıa üzerinde rJçi pı:.ı.yeııjy]e bir fevkalade komiser 
Çemavodi köprlisUnün tahribini bildir- ~öndermeğe karar vermiş, Vişi hüküme
miştir. Bu köprünün büyük ehemmiyeti ti bu teklifi kabul etmi~tir. 
\•ardır. Çünkü Bükrcş - Köstence hattı Londra, 12 (AA) - Royterin h~ 
b•J köprüden geçer.. eusi muhabiri bildiriyor: Siyam radyosu 

.;;;~~~~~~$;;~~~:;;;;~;:;:;~~ bugünkü konuşmasında Siyamın her han
"" td bir tecavüze karşı istiklalini ve top-

Si). 'll 2 İNCİ ~AHIF EDE -

Amerika donanmaBından bir gtirüniiş 
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ŞEHİR HABERLERi 
Taksi tarif el eri tarihinin en mil' Fuar.da serbest !(Üreşler 
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Şoförler tiri- Müsabakalara otuz gü- azzam i~_ha 
felere zam ~arbi yapılıyor•• 

milen ifeliyoruz ••• istiyorlar reşçi iştirak edecek ~~ slLG~ 
Bfltden uyand•dan Ehi zade Bös~ efendi §e• t 1 tFEOI' 
celUı lııyafet~ni d~til'mete oe lıaoağana gey. Benzin, par~a ve ltist!lı DePece aJanJaıta ınadaJyaJap H talııın ,,,,,,,,.,,e - BAŞTARAFI 1 

Ne SAH 
_...._ ucdıit llalmı ....... •tı.. n..-lerlnin mcması ......... IJIPlnd gelen INilgeye l'llllP lıapaa Del'flecefl 5Urerek .. snn ~:ıarmı oynamakta # 
··~ -·--.r ı- ~.-ıı1 - larını soylcnustır. ~ 

Asabına tamamiyle hakimdi.. Ve SG- de H'tinklrdan aldığı bu yc?ni emir üze- de on Jıadar zam icap Her sene olduğu gibi Fuar emasında 66 KlLO: Rus muadelesinfn haD.l ~ 
ğukkanlıhlını hiç elden b1rakmıyordu.. rine hemen hareket ~ttL.. ctlirecelı bu sene de büyilk güreşler yapılacak ve Yaşar Dolu (Ankara) Nurettin ôzşen a11n cevabına ba~lıdır: • 
AS1i g6zlerini kırpmadan üzerine doğru * ıc:~'h . • d ksi . 1 • bil bu müsabakalara Tilrkiyenin en iyi (Ankara1 Bekir Yolcu (İstanbul) Bekir Ruslar, ~u yedi hafta icindc göst~ııt 
•ldıran dalgakra bakıyor. kaylğı daha Ahi zade Hüseyin efendi başının ucun- . ~ .runız ~ ta . J·şv ~ten ~.tomo aa- serbest gUreşçilerl iştirak edeceklerdir. Taş (Seyhan) Ragıp Tetik (Çorum) lcri muonnidane ıuubvemed ~~ 
hızlı yürütmesi için yelkeni idare eden da ölilm tehlikesi dolaştığından tamamiy- hıolerı bc~edıye ;:dl~ıne m'i:,acaat e~~- Serbest gilreş olarak tertip edilen bu 72 KtLO: deki haftalarda da gösterebilecekler 
gemiciye metin bir sesle kat'l emirler ve- 1eb1 haber, o gece sarayında rahat rahat re~: fibtlzınede rlk e drm;~ "~~. Y; - müsabakalara, Avrupa ve Balkan güreş Celil Atik (Aankara) Ihsan Yılmaz dir:' 
riyorilu". oturuyordu... se 18 e t a e 1 mest ~ un en !?&mpiyonalannda bUyUk muvaffakıye~ (Çorum) Hamza Akkan (Aydın) Cemil Gösterirlerse. imha harbi, Rmbır )' 
AEgın denizin fu.erintle saatlerce çal- ŞeyhUlislAmın vicdanı tamamiyle mU.s- s'.mdikiv tar~fc !le .. yolcu t~sıma~~ if!lk~ ler kazanan beynelmilel gUreşçilermiz- Yılmaz (Çanları) Mehmet Balcı (Sey- dar Almanları da dilşündHrecck bir ı-' 

kandıktan sonra ve bir çok ölüm varta- terih, ruban bUyUk bir huz.ur içinde bu- ol~adıgmı ılerı surerek yuzd; yırmı nıs- le en kıymetli yeni genç elemanLır iş- lıan) BC9len Kıtuıboy (Kocaeli) Faik hiyct iktisnp edecektir. Zira hiç şa,t: 
ları atlattıktan sonra kay .ktakiler ikin- lunuyordu_ l>etınde zam yapılması talebınde hulun- tirak edecektir. fjüken (f atr.nbul) edilemez ki ln~Hizler ve Ru!';lar haıv 
di vaktine doğru ilerde bir kıyı parçası Kösem Valdenin oğluna yazdıj; gibi mu"lardı~. . .. . . GU.reşler Kültilrpark açık hava tiyat- 79 KtLO: hu mahlyetlne ilmltlerinin büyük k1' 
görmeğe muvaffak oldular.. Kayıkçı o ne illemavı toplamış ne de Padişahm Bt!ledıy_e reısllg.~ ot.omobil . 118htplerı- rosunda 20 ve 21 Ağustos tarihlerindr Aziz K:iper (Ankara) Vahlt (Ceyişa- nı bnğlamuı 'hulunuyorlar. ffl 
eliyle uzakta bellrea karayı göstererek. ha1lerine dair mahremlerinden bir kim- 'hin bu muracaatı uzerıne tetkıkata ba§- icra edilecek v? iki günde nihayet bula- Kar) Adil Ycncer (Samsun) lsnıail ŞEVKJlf!r BJf.Q.,.. 

- llerde görUnen bu kıyı Gebze yalı- se ile söz birliği etmiş değildi... lE.mışbr. v .. • '!aktır. Müsabakalara biltün bölgelerde:r fopçu (Kocaeli) _, __ _ 
landır. Dedi .. Bu havada !stanbula ka- Yalnız Padişahın İznik Kadısını as- Haber aldıgımıza gore, henzın ' 'e ye- otuz gUreşçi girecek, derece alanları- 87 K1LO: -"' 
dar vannak imkAnsız .. Ne emir buyuru- tırdığını duyması üzerine bun~an :nUte- d!k pan;al~nın yükseliş nishetlerine mndnlyn \•erilet'cktir Ayrıcn takım iti- Adnan Yurtcr (lstanbuH Mehmet Ali W T Zf .. V f CO L t"JJİ 
lur!... essir olarak Kösem Valdeye hır tezkere ı:ore ~ .t~nfeye za~ >:apıl~cak ve bu bariyle birinci gelen bölgeye de Fuar Demirkaya (Çorum) Mustafa Çakmak V O e . R C 

Padişah cevap verdi: ~öndermiştL Meslekdnşı bir softanın wm ~~mdıkı yeni tarıfenın yuzde onunu kupası verilecektir. Müsabakalara i~ti- ( İstanbul) Seyit Ahmet Yavuz (Sam-
- Gebzeye yanaşalım.. Oradan atlarla idam edilmcSiı'ıden fena halde sinirlenen teu.vuz etınlyecektfr. rak edecek glireşçiler şunlardır: sun) 

Uskildara varmak uandır. Gemici dn- Ahi zade bu tezkerede vaUdeye yazın~ 56 KtLO: AôIR: 
meni çevirdl. Ve kayık Gebze iskelesi- tı k1 : T.. .. · lsmail Şengin (Aanbra) Ahmet Gok- Mehmet Çoban (lstanbul, Hüseyin 
ne doğru ilerlemeğe başlamıştı... cttlema ve kıidılar Padişahın duacı Ulun pi YOSOSl ne er (Balıkesir) Raif Dön~ (tçel) Ahmet tnanç (Ankara) Ahmet Yılmaz (tstan-

Gebze iskelesine ayak ba..qn Padişah kullarıdır. Ve Padişahın onlara karşı ik- .zaman acılacak? Çakır (t•tanbul) bul) 
burada hiç durmadı ... Derhal tedarik ram ve hUrmet ile muamele etmesi lA- • 61 KJLO: Gilreşçilcr 19/ Ağustosla tzınlrde bu-
ol~nan atlardan b~ sırtına a~ladı_ umdır. Nit':kim eski _Padişahlar Ulema- Mıntakanm muhtelif yerlerinde tU- Mustafa Beton (Ankara) Halil ö zer lunmak il7ere rncmlckct!erinden hareket 
Dığer atlara da Dilçe Mehmet aga ve ya daima hUrmet ve rıayette bul~nurlar- tün kırma ameliyesine devam edilmek- (İstanbul) Hamdi Topsakal (Sivas) edeceklerdir. 
CellAt Kara Ali. Tekkeli Mustafa bin- dı_ Ecdadııun yapma~ığı kan ı~~mek- tedir. Bu ameliyenin sonu her yerde an- ~.-cr~..r-er~...cr..r..o~..r~aacccDcıceıcı~..00! 
nıblerdl.. ten Padişah çekinmelıdln devnnın en cak JQJ niha ünde alınacaktır Re- f h J ki d d · 

Ve o gün alqam v~ yakın bir sa- yilksek ~millerinden olarak tanınan ~ koltee~ncak 25 y;ilyon kilodur. Buna uar azır ı arı evam e ı vor 
atte C'skUdara varan DordüncU MuTat ayrıca flir ve lnpya da vukufu olan şaır kabil mahsul Jntvet nefistir --
oradan telrrar bir.ayı~ binerek Topka- ŞeyhOlislAm ~·) gönderdiği bu mekt~p- m~tiln mUstahsill~ri bu sene.plyasanm 
pı sarayına geçmaştl.- Ve saraya muva- ta gerek Padışaha ve gNem valdesıne :lktesrln ayı sonlannda acılmasını is
salat eder etn:ıez D~çc Mehmet ağaya karşı gayet bUnnetk&r ve nazik bir lisan temektedirler. Mahsul az old~ için ti· 
hemen fU emn ver& kullanmıştı... caret vekiletinin bu talebi kabul ede-

- MüftU ile oğlunu ':ar.~ şimdi yaka- Ne çare ki işin içine Kösem Valdenln ceği 7.aruledilmektedir. Esasen bu tarih-
lıyasın .•. Her ikisi de bır bır kayığa ko- yaptığı tcz.vlrler karışmış bulunuyor- tc mahsulUn tamamının denk haline 
nulsun ... Hiç bir tarafta eğ1endirilmeylp du... elmi bulunacaf,tı anlaşılmaktadır. 
buran doğru Kıbnsa götUrilp bıraksın· Kösem Valde kendi mektubiyle birlik- g ş 
lar._ te Şeyhillisllmın yazdığı tezkereyi dt> 

Dilçe Padi~m verdlji emri yerine Bursada oğluna göndennişti. .. Ve bunun 
getirmek için derhal oradan ayrılmış- nasıl bir netice doğurduğu ise maIQm. 
tı- dur-. 

Fakat Dilçe ayrıldıktan sonra bir az İşte Ahı z.adc Hüseyin efendinin yanı-
dUşünen Padişah birden bire Hüseyin başında ölUm tehlikeleri geziniyordtL. 
efendi Ue oğlunun Kıbnsa nefyedilmcsi- Fakat MUftü bunun hiç farkında değil. 
ne dair verdiği emri geriye almıştı.. O mutadı veçhile tam vaktinde yatsı 

Bu sefer Celllt Kara Aliyi yanma ça- namazını kıldı ... Sonra her gece yaptığı 
ğırdı .• Ona dedi ki: cihi. aynı saatte. yatak odasına çekildi. .. 

- Biz demin Mü(tU ile oğlunun Kıb- Ve yastığa basını koyar koymaz derin 
rısa sllrgün edilmesini emrettik amma bir uykuya daldı. .. 
bu ceza onların suçiyle mütenasip de- Aradan bir kaç saat geçtL.. Artık va
ftil... Bu hain heriflere daha ağır bir ce- kit tam gece yarısı. .. Her yer zifiri bir 
za vermemiz Uizım... karanlık içinde._ 

İmdi. Hemen varıp Dilçeyi bul.. Eler ŞeyhUlislAmın sarayında ufak bir çıt 
verdiğimiz emre mUsteniden MOfttıyU sesi bile duyulmuyordu.. 
ve ol't)unu yakalayıp koyıh koymuş ve Birden bire gecenin derin sessizli~i 
kayık ta limandan hareket etmiş ise icinde sonk tarafından gelen acı acı 
arkasından başka kayıklar çıkanlsın... bir ses duyulmuştu .. Sokak kanısını san
Herlfler hemen geriye çevrilsinler .. Ya- ki yıkncnklarmış gibi muttasıl sal'Slyor
kalandıkları yerde karaya çıkarılarak tar ve kapının tokma~nı fasılası% btr su
her ildslnin de haklarından gelinmeli- rette çalıp duruyorlardı~. 
dir... . - RİTMEDİ-

G5reylm senl.. Bu emri şerlft yerine 
getirmek için olanca gayretini sarfede
sin .•• 

DOçenin arkasından CellAt Kara Ali 

(•) Y:cıhya efendi gibi Hfüt(!11İft e{t?'fldi 
de şiir vazaTdı sifrlerinde(Hüdayı) mah
lesmi kullanırdı. 

Salih Palas Stüdyo 
Gazinosunda 

Mıızarik orkestresile her ~eee 
[Zen~in vari~vete programı] 
Her haf ta Perşembe günleri fevkalade 

vari veteli yemekli dans 

KüPafıabe Jıomi~~na 
yağ 11e Jıömür 

fiatleriyle meşpnl 
Fiat mürc.kabe komisyonu dün vali 

n .uavinl B. Ekrem Yalçınkayanın Teisli
ğinde toplanmış, mııhtelif maddelCTle 
yağ Te kömür fiatlerinln teshiri meselesi
ni milzrlkere etmiştir. 

-------
Beled!ye mzamatma 
Playet ef.Jtd~en fOfÖI'• 
fl'!Pe l~sfffı ~ofı-
Bize verilen me1umata göre: beledi

yenin tarifesi dahilinde müşterinin iste
dı~t yere gitmekten imtina eden ve be
lediye nlzamattna aykın hareket eder 
otomobil sahiplerine lastik verilmemesi 
ır,.rarlaşttnlmışttr. Lastik istiyen otomo
bil sahiplerinin cezalan olup olmadığı 
belediyeden sorulacak ve müsbet cevap 
alınacaklara otomobil listlği verilecek
tir. 

IJd '1!Hvü,.•ttt lnsa" 
~PahJIJ•e '11a1~ eclHdf 

Vali B. Fuad Tuksalın reisliğinde top
lanan villyet daimi encümeni. ödemiş
t\daglde yolunun 2 nc1 TC 6nc ı kilo
metresinde 2S ve 35 metre uzunluğun
da iki köpril infUlnt kararlaştnmış v~ 
bunlan 23.754 liraya müteahhide ihale 
-tmlıtir. 
: 11111•••111ı11111111111111 lllUllllll llUI lllllltlllllll' E - -§ ızM1R YABANCI ASKERLiK § 
§ $TIB~I BASKANLtÖINDAN : E 
§ Tam ehliyetli kısa hizmete tabi mil- ~ 
: kellenerin 1/ 9/941 de yedek subay: 
E hazırlık kıtasmda bulunacaklarından ~ 
§durumlarının teshiti iç!n 25/ 8/ 941 • 
E tarihine kadar subemize milracaat-
~ leri ve aksi takdirde haklarında ka
§ mıni muameleye tevessUl olunacağı 
: ilan olunur. 

~---ma••••••••••••------•••••••11' 1 § •1•1·111•111•1t•ıı:ı ı ı 1 1 ı· ı "J' 1• e 1u ·11ıııııı11ııısı11 
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Korsanın ölümü 1 • l 
~ ..... ---------·---·--.-......._.._._.,, ... . -·- ---· 

!?ecmiş bir kor
aile f aeiası 

Denizlerde 
sanlık '\'e 

2-
Direıtinde. orta<rında bir kunı kafa mlcilik usulleri mucibince - ayık ye 

ve haç şekline sokulmuş iki kol kemi- is başmda idiler. Ve sabaha yakın bü
ği resmi olan kara bayrak dal~alandılı tiln haydutlar sızmış bir halde kaldı
halde. korsan gemisi, yelkenler:nı so- lar. 
nuna kadnr ~erdi ve Okyanosun koyu Kaptan Mendoza. aslında şeytan gi
renkli sularını yararak Kanarya ada- bi bir her!fti. Her kesten fazla ic;ti~i 
lan istikametinde yol alrnağa başladı. halde. hAlA sızmamış ve güvertede de. 

-2- nizlere bakarak kaba bir şarkı söyle-
Bütlln R<'Ce •Kara bela• korsan ~ mekte iken. aklına dünkil baskından 

misinde vahşi ve güriiltilsil ~k ey- sajt kalan iki betbaht geldi. Ve ayak. 
J.-nrl'lele ~eçti. ta bulunan korsanlara: 

Korsanlar. ~ndllz vurdduldan tacir - Haydi cehennem olunuz da bana 
~emis.inde bir ~ lnvmetli eşyadan. o iki esiri getiriniz! emrini verdi ve 
fn7.laca paradan ve mücevherden başka sonra çirkin bir kal-..kaha ile şunları 
bol m!kdar yiyecek ve içki de bul- da ilive etti: 
mu.~lardı. Bu Ret'l'ki eğlenceyi tamamla-

Korsanlann hepsi de •ac:hktan ~- mak )Azım! dedL 

kaptan Mendou, iki estri bi.ivtik is
kencelerle öldiirmek surctile eğlenecek 
idi. Bunun icin sarhos kor~nların bU
yUk b'r kL<mlı baş kaldırdılar ve: 

- Yaşasın reis! dive haykırdılar. 
CUnkU bu menhu.q ~emide bulunanların 
hemen hepsi de kan dökmekten zevk 
alan kimseler idiler. 

Kaptan Mendozanın bu emrinden 
nek az sonra • ambardan cehımnemt 
bir gürilltii, sesler duvuldu. Bu müt
his ı?Urilltlivii. acı fervatlan ve ağır 
kiifiirleri hemen kahkahalar takip etti. 
Mendoza bunlara kolak kabartarak. 
kPncli kendine gUldU ve yer!ndcn fır
ladı: 

- rfstennisin heriflerin hesabını he
men orada ~örmüş ·olsunlar! halbuki 
r.Uverte ilzerinde mükemmel bir e~len
ti yanacaktık. Her iki esiri de d'reğe 
kendi elimle asmak istiyorum. dedi. 

Korsan reisi esirlerin arzusuna uv
ı:ttın olmadan öldürülmesi ihtimalile 
l\deta kudurdu, ambara doğru koşar
ken: 

- Hiç olmaz.sa birini kurtaraynn .. 
Mel'un herifler ben! zevkimden mah
rurtı edecekler! Dive söv1endi .. 

Fakat geç blmışb: korsanlar, amba
rın dar merdiveninden vöründüler. 
hepsi de kaba kaba giiHlyorlardı. kor-

16 ft ğustosta açılma 
tecrübeleri yapılacak 

Haltallne 112 münaJıaJe hcJaylılıları temin edi· 
Hyor • Denl2yo!ları fuar için sef ePler ihdas ettL 
16 ı:ı~ustcısta fuarın umumi bir açlima 

tecrübesi yapılacaktır. O gün bütün eğ-
lence yerleri ve pavyonlar açık bulun
durulacak, fuar sahası baştan basa elek
trikle tenvir edilecektir. Ayni zamanda 
fuarda ralısmak ilzerc nlıtıanlar da imti
han ~ilecelc ve vazifderini hüsnü su-
ıetle ifa edcmiycnler işlerinden çıkanla
ı:~k ve yerlerine dnha muktedir olanlar 
ılrnncnktır. Bu suretle 16 Ağustosta ve

tilecek olan gardenparti davetlileri fu
"lnn bütün eğlence vasıtalanndan İ!:tifa
~e edecekler ve halktıın arzu edenler 
dr fmırn uirebilt'cd :lerdir. 
MUHABı::RF. VF.. MONAKALF. 1<:0-
LA YLIKLARI TEMtN EDILIYOR 
Fuar münasebetiyle şehrimize gele

o:"'k onbinlerce zivacrtçi ve bir çok tica
·et müesse~ll"riyle ekspozanların Anka
•n ve lııtanbulla çok seri bir şekilrle mu
'lnbere temin edebilmeleri için nlakRdar
lDr nezdinde te~ebbüslerde bulunulmuş-
tur. 

Bundan başka beledive reisli~ müna
~ı-lat vekaletine telgrafla müracaat ede
rek, fuarın devam ettiği bir ay zarfında 
•ıı}')"are postalannın işletilmeııi ricasm
· la bıılunmuştur. 

VF.Ni hUl"c;; Of,TN~N 
VAPUR SEFERLERi 
Fuar münasebl'!tiyle bil'umum nakil 

va!nta1annda yapılmaSI mukarrer tı-nzi

' ilt önümü7.deki cumartesi günü ba<ılamı 
'"'ıılunacaktır. Bu itibarla pezar günü ve 
•'8ha sonr" h:nire gelecek tren ve va
... urlarda daha büyük bir kalabalık bnt-
1ıvn .:ıı k tır. 

Devle . deniz yolları idaresinin bu rnü-
0a.<ıcbetle lzmir - f stanbul arasında ih
-las ettiği vapur seferleri şunlardır: 

1 - Fuann devamı müddetince her 
•aftanın salı günleri saat 13 te tstanbul

""nn İ7.rnire hir vnnur tahrik erHlcceklir. 
Ru suretle her hafta pazar, salı ve per-

lıyı da çıkardıklarını gördü. 
Henüz ölmemiş bulunan bu iki :r.a

vallıyı korsanlar ayaklarından sürilk
liycrek J!iivert('n:n ortasına attılar .. 
kantan Mendo7.a, MlA geçmiyen bir 
hiddetle ndnmlnrınn: 

- Neden böyle vaptmız? Dive hay
kırdı. Ben size bunlan öldilrilnUz mü 
dedim! 

Korsanlann birisi: 
- Kaptanım, bize karsı geldiler. Şu 

uC,.rsuz ihtiyar yok mu? .. Bizi azgın 
hir katır Jtibi tekmeliyordu. Muço da 
kuduz mudur. nedir? .. Bilmiyoruz; he
pimizi ısırdı! dedi. 
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Kaptan Mendoza, kildlk esirin cese

dine kalbi sızlıyarak bakmaktan ken
disini alamadı; vakıa, kantan Mendo
zanın kalbi, sert ve vahşi bir mah
luk kalbi idi? fakat nedense, -kendi
si de bilmiyordu- bu ~uğa Rcımak
tan kalb!ni menedememişti. Ve iste
miyerek: 

- Zavallı c;octJk! .. Dedi. Bu halde ha
yata göz yummak alnının yazısı imiş! 
Ar.aba on yedi yaşında var ı'rudı?. 

Bu •on yedi yaşında varını idi?• 
cOmlesi. hain korsanı Adeta titretti!. 
ACAba ne için?" 

KalJtan arzusu hlllfma derin blr dO-
• . . n-

ocmbe günleri fstanbuldaa ve çarşamba. 
cuma ve pazar günleri lzmirdeıı 3 gidiş 
ve 3 dönüı postuı yapılacaktır. 

2 - Fuarın açılma töreninde hazır 
hulunmalr.: istiyenleri lstanbuldan lzmire 
getirmek üzere 18 ağustoı günü .aat ~ 3 
tcı bir fevkalade posta Jııtanbudan hare
ket edecektir. 

3 - Salı günleri saat sekizde lstan
huldan Bandırma yolu ile lzmire bir ila
ve sür' at pstuı yapılacalıctır. Bu suretle 
Bandırma yoluyle iz.mir - lstanbul yol
c:ı,luğu dördü ıür' at olmaPüzere haftada 
alt ı d efoya çıkarılmıştır. 

T cnzilatlı bilet tarifesi, bu sene de lz
Tı .İrc yüz binlerce yolcu gelmesini temin 
edecektir. Belediye bu hususta her tür
iü hazırlıklannı tamamlamıştır. 

-------
Dün gece umumi bir 

beledi ye kontroLü 
yapıldı 
--o-

Şehirde dün gece yarısından sonra 
belediye zabıta memurları tarafından 
yapılan teftiş kontrolil esnasında gıda 
maddeler?ni açıkta satan muhtelif es
nafla ehlivetsiz araba süren ve memnu 
yerlerde bekliyen otomobil şoförleriyle 
araba sürUcilleri görülmüş ve bunların 
hepsine maktu olarak yirmi beş lira ce
za yazılmıştır. 

İNGJL'J'EREDEN 
Gelen tPctaeet eşyası.. 
Son günlerde lngiltettden lskenderu

nn külliyetli miktarda ithalat eşyn!'lı geJ
miştir. Gelen eşyalar meyanında bilha9-
,:\ makine yedek aksamı, pamuklu ve 
vünlü kumaşlar çoktur. 

eski zamanlann hosa g!tmiyen, acıklı 
veya elemli hldiselerl geçıniye başla
dı. 

Kantan Mendo-za, unutmuş olduğunu 
sandığı eski hatıraları düşünüyordu· 
Ah o ahlaksı7 .. vefasız fakat çok gi.17.cl 
karısı Şarlotta! ah. o çok sevdi{;, bü
tün havat ve ümidini üstiine baj.ila
dıjh o~lu!.. O masum ve tombul Sa
lnzar! kaç seneler. kac uzun ve elem
ler dolu seneler vardı ki onlan hiç 
görmemişti!. 

Bu h :nç, bu kalp srzısı. bu düşilnce 
ile şimdiye kadar ne kadar masum 
kanı akıtmıs, ne kadar gemiyi kaptan 
ve tayf alarile yolcu ve mallarile yak
mış, zaptetmiş ve ya~a etmiş idi. 
Kaç seneler yUzU gölmemis. her mes'
ut insana dUsman kesilmis idi.. 

Senelerdenberi katil. :va~. her tUr1U 
fenalıkları yapan. fenalık yanmaktan 
zevk duyan, kendisinden başka hiç 
bir kimseye kıymet vermez fl!Örünen 
bu kararuhlu vahşi korsan şimdi. kU
cilk bir hatıra ile susmuş. boynunu 
bükmUs, meyus ve_ ma~um dilşUnU
yor, pek çok şeyler dUşUnUyordu. 
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KonanlaT da bu hale hayrette idi

ler. Kaptanlarma ne olm~ böyle! 

• 8AŞTARAn 1 tNct SAHin;PI. 

raldannın bütünlüğünü her vaırtaya ~ 
racaat ederek müdafaa edeceğini. ._ıı 
meyar.da icap ederse her ıeyin tıaD"" 
edilecei'tini ve hatta gaz harbt yapıl-'1 
~ını bildirmi,tir. Spiker. mütecuize ~ 
"' müdııFaa harbının teferrüatını --' 
f'clcrck Siyam taanuza uğrana dü~ 
!stinat vaziFeai görebilee!c her şeyin_ • . .il 
"İP edilmesi icap etti~inl ve müstevl~~ 
Siyamda mezudan başka hlr ~1 ~ 
mıyacaldımnı hildinniftlr. Spiker •.tJ 
husa Hindi çini ,.aJc •asında hiz müsal"' 
"uvvetle:imiz.den ancalc küçüle bir ~ 
mını lcullandıb cümlt:flnl büyük bir fi' 
Jetle söylemiş ve bu -<izleriyle Si~ 
en kötü ihtimallere hazır bulundUi""" 
nn1Atnıtştır. ı.ll 

Singapur, 12 (AA) - Malen--? 
Juron tnbaaaa memleketi alelacele "' 
"'derele Bankonh gitmilctedirler. J•';,ıt 
l&rın hnrek"tine sebt-o Jaoon alacak J' 
mn bloke edilmesi yürlinden bir çok ~il' 
oon fimıalarının memur miktann1 aV 
nı1>l11n veya lcap•lannı bp1'tnıtlarttft 
s~n'thay. 12 (A.A) - Simdi ~ 

ııildiğine göre Japon•ada ikamet ~ 
lrıvicre tebaasından elli kiıı.i mernl 
terke hazırlanıyor. f wlçre bq lcoıı!IO..J 
hu t,.dhirin hu.ıai olıın iıWiçTe hükU 
tarafından e mir edildiğini söy1ernitcl' ...... 
NazUerin ft rr eriha11 

- BA~ARAJ'.~ ;. 't;ci sABiFEl>'. 
J • ~ 

derf'(!e fena tesir vanncaKtır. MUdd ;;ı 
U'1ahlmamac;ının Ametiknn bevne1r1'Jıı 
mlln:lo::Pbetlcr! U?.eriıvle yapacağı W 
bir defa tasavvur ediniz .. • 
Vnı:ln~on. 12 (A.A) - Birl!!o::ik ~-~ 

rikn babrlve nC'7.nreti iki ırllndilr re-~ 
ciimhın RuzvelUn Potamek yatın 
telsiz nlmnmıstlt'. ...../ 

ZARITADA 

Efımefı Jnca§lyle 
yaralcınaq .. 
Karantinada Hatay caddesinde ~ 

mRl oillu Aclit çocuk meselesindl"n / 
'an oğlu Hüsnüyü ekmek bıçağiyleııJ 
rtlinden hafif surette yaralamış ve t 
muştur. 

Bıçalı tqıyanlar .. 
Kemer Halk11pınarda ·Ahmet oğlu~ 

zım. Salim oğlu Ahmet, Ahmet ~; 
Hakkı ve Arif o2;lu Bayramın üzerle;J' 
de birere bıçak bulunmuı. zabıtaca 
, nrl•re olunmu.<ıtur. ~ 

lM~haf1:;,,,.ıııı )1üztinlfV 
nfıan fl?d l:!aza.. 
0

Urlada dikkatsızlık yüzünden fee\ 
yı:TI" lama vak• ası olmuştur: t1. 

Mehmet oğlu 21 yaşında Ha!lan ~ 
mir doğan, karşısında Yakup oğlu J 
''P.Stnda Kahraman ismindeki çoculc 1,r luğu halde toplu bir tabancavı kureŞ /. 
kf.n ntl".ş aldırmış ve çıkan kurŞU". ~ 
vnllı yavrunun ~öğsüne isabet eot" 
't ı.burğa kemikleri arasında kalmı~ ıl 
'\t:ır surette yaralanmasına sebep olrtl 
ıur. ti 

Yaralı çocuk lzmir memleket ha•r-J 
.,inde tedavi ıılhna alınmış ve dilde~ 
oenç te yakalanarak adliyeye ntl 
tır. 

J!.nnllta mıdmearalı 
f'.mnqs caJmı,.. ~ 
Keçecilerde tavukçular carş111ncl~I" 

seyln oğlu teni 0!11msn Zeki, ~ r"_ 
v3nınd;ıı r:alışhğı MUo•tafa oğlu ter't~ 1 
tinin dükkrınına anahtar uydurrıı• f ~ 
retlyle içeri girerek 9 metre kuı:r''\itf 
hir pantalon çaldığı tikayet edıld 
den 1-.. 1.ı,.,".:ı" t"kibnta b ... 1,.rımı•t11· 

IRt IC.'~ KAl!Jll.tf,4 <"ı 
Dikilinin Salılar köyünden O••sı:~ 

'lilu 25 yaşında Hüseyin Sımrun ~ 
lc1%1 16 yasında Rukuye Sıdıvı lca ',I 
iddia edildiiinden suçlu yakalan11" 

* ~el Ba)'lndır kazaııının Emlrall ki\ rlS~ 
Süleymım oğlu 16 yaşında Ali E. ~ 
ıwnl kövden Hüııeyin kızı 16 1• efY 
Emine Alparslanı kaçırdığı ~ikayet 
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111111::.·1,.,."'"' Napolyon Vardı! 
Tarih bir tekerrüraen mi ibarettir ? 

.... _. 
1 1 ··-··· 

•-• r• ·-• ı r-•• r••• ı o Aı_cı_t~•) 

Hap0ryon Direlıtuvar heyetine : nHarp~en vaz 
l~efı mi? Asld!. MısJJ'a flücam etmelı ve IJu 

zengin ülJıeyl İngilizlere Jıaptırınaınalı 
ıazımdır ... n Dedi ... 

-5-
Naı>olyon bu sualine cevap beldemi- gul olması Fransız diplomatlarını Mısır 

~~gibi hiç durmadan sözlerine devam scfori Uzcrinde epeyce me~gul etmişti, 
dcd! .. 

"7" .Bir .asker olduğum ve İngiliz siya- - Mısırı o müsait zamanda almamak 
~~ını. millt siyasetimi7.e uygun bulma- ne bUvilk ihmaldir. Mısır hir vakıtler 
ı,_ım lı:!n emrinizi alır almaz hiç dur- Romanın bir eyaleti idi. $imdi de ne iç:n 
~an Mans sahillerine gittim; tetkik· Fransanm bir evaleti olmasın! .. Bunu 
ile k bulundum, kuvvetli bir donanma iy!ce duydunuz ~u direktör efendiler? 
~ uvvetli bir orduyu Fransadan İn- Napolyonun. haric! işlere bakan Ta-

gı tereye gedrmek tein en mUsait ı:ma- \eyran tarafından takvive edilmis olma
~ aradım .. Sıra ile Kolonya. Gandi VP sına rai'..fJl'len fikrinde ısrar etmek isti· 
D ~verst ziyare tettim. Ostand, Kale ve }en Barras : 
B ünkerk gibi yerleri de ihmal etmPdim. - Ald·~ımı7. mevsuk bir habere röre 
le u h?Susta katı kanaatim sudur : İng·l- f QJ!ilterede bir f~an cıkmak üzeredir .. 
la reyı .işgal projesinin tatbiki hiç ~ır Yeni b:r hareketten zh•ade hu isyanı 

Yineli yolctur. ÇUnkU evvela pek bil- bek1cmek bence daha iyidir .. Dedi .. 
~k hazırlıklara ihtivaç vardır ve bu General Bonapart asab1 bir tavırla : 
ku zırlıklan İnC?iliz]Prden J;?izlemek mUm- - Beklemek mi? .. Sizin umduğunuz 
ti n olmıyacaktır. İngil:zlcr bunun tlıe- isyanın çıkaC'ağı ne belli? .. Çıksa bile 
r ne denizden hemen cezri tedbir ve ha- hemen ve kan icinde boğulmıyac-.alını 
C:ketlerle bizden evvel faAlivC'le gece- bana temin cdebil:r misiniz?.. Böyle 
8\ klerdir. Sonra, BUvilk Britanya ada- zan ve hayallere kaoılırsak ne kadar 7.a
ı·k8 asker çıkarmak ·ta cok ~Uc ve teh- man kavhetmiş olaca~ımm biliyor mu· 
~ elidir ve İn~Hzlerin ihraç kuvvetle- sunuz? dedi .. rn ~!7.i c:ok bUyUk zaviatla deni-le dök- General ivice asabilesmic;ti. St>zlerini 
de eri de mUmkUndUr. Kuvvetli İngiliz hızlı, hızlı söylivor. a~ı !ideta köoür
bınanmasının h.atb t"icatimizi de kl"Se- mils idi. Ve n:havet bUyük direktuvnr 
dı ~ltlnl il&ve edersem vaziyeti klfi masasına şiddetli bir vumruk indirerek 
e~e anlatm111 olurum. sözlerine şunları da ilave etti : 
Barras b!r saz sövlemlş olmak için : - Sizler bir insan değil. insanların 

"1e - Fakat stcneralim. cesur bahriyeli ant'ak J?Ölf!csis:niz.. 
wı ~c;kerlerimlz oldui!tmu unuutyor g~ Naool:von Bonaoartm ~ itibariyle 
•unuvorsunuz .. Divecck oldu.. müba!aJ?alı olmıvan bu ağırca isnadı 
_ 'Nrdnlno: lyon hiç dUşUnmcden şu cevabı Uzerine bes direktör tehditkar bir vazi
~" yet ile yerlerinden fırladılar. Fakat Na· 

h - Bahrtvelilerimirln cesaretini inkAr polvon ellerini göğsü Uzerine kovdu ve: 
!'! ak~ı7.lık olur. Fakat valnız cesur bah- - Bımi korkutacaltınızı mı sanıvorsu· 
;;

1
eli ile fş bitmez. Nelson elbi hir ami- nuz? .. c:dden suursuz. kaz ada~larsı· 

d ımız var mı! fnıdJtereve dnlrrıJJan nız.. İdare ettiğinizi sandığınız J!eıninin 
k~t?tut va taarruz fikrini tamamivle ter- her tarafından catırdadığını. benim za· 

"" trıt-livi c k 1 't ferlerin"in semerelerini calan adamlar 
hır f tAk z. Un U p ~nın tatbiki kat elinde Fransanın ivi idare edilmekten 

N e et olaC'Sktır. dedi. 
__ anoklvon sustu: fakat dlrektöt'1et' hic ne kadar U7.ak oldııi<ımu görm:yor mu-
-= ~ a d 1 R d fak k da sunu?? Dive havkırdı .. 
Yine, Na~~o~ a~Z<f~ : e l sü Qtu - tıaatsız. mütecaviz. asi J?:eneral! .. 

fşte! Lüksemhure- oasalann•n. hiddet
~\;. ~n kendi hesabıma bövle b!r se- ten ve avni ımmonda korkudan titriven 

t>ı nuındasmı füerime 111mam. "~di. dudnklan ara..c;ından. hUtün haltikatlcri 
le : ~lttBrlerden Revbel Adeta hiddet yUzJerine carnan bu 2!l y::ısındaki ~C>n" 

-rn-:u,. halde. herpten vaz .-...nek U- ~enerale karsı cıkan miskin cUmlc bun· 
... "" ,.,-..... ·· ıian ibaret olnbilird! .. 

~· IVori dedi.. t ':anotyon, daha sert ve stddetll b!r - R T M E D t -
Besıe ~ 
hı - Raroten vnz J?ecmek mi! s1A .. Hat'" 
bed~ka bir cenheden vıınmak H\zımrlır. 
ı... 1 ve direktörlere Meta istihlafkdr 
UU' bakışla baktı. 
~ene generalin bu baloşı direktörler 
Y ınnria bir mınlb pevda etti. Nanol· 
U::: bu~a ehemmiyet verm=verek ve ke-

elerı a~ır. ai?ır sövliverek : o;- Mısıra hUcum etmemiz Jizınıdır! .. 
ı.. 

ba~ariclye islerini idare eden Taleynın 
~~le manalı bir hareket vaparken beş 

P;r b:rden ve bUyilk bir havretle : 
L.,- MLcara hUcum mu!.. Demekten 
"'"'ndn · i 1 til Pl"ın 8 amadılar!.. Napolyon bU-

n ciıldivetivle : 

11~ Evet! •• Dedi.. Mısıra hUcum ve Mı
Ilı ~.antetmek lft.zımdır. CUnkU M•mr 
:trıl~dıstanın ynlm1ur. İn11ilterenin bel ke
lir. de en ziyade H!ndistanda lonlabi-

la:ın<'ak bir dahinin kafasında yer hu
lha~ en hu mım'P7.am ve karı•nk nlAnı 
tör ~va mııktedir olamıvan he-ı dit'f'k
ll'ıekt u teklif ve pll\nı hir delilik addet-

N. e tel"('ddilt etmed:ler .. 

Pasifik fırtınası 
- R1'c;;::T,4R~"'·· 1 t~cj c;;::4nfF1mF. . 

Banu kok, 12 ( A.A) - Burava t>ı>l<'n 
hal,erlere rörP Avrupa harhioıin hidave
tinden beri Siyam kU.,feıinde bA .. •mrn 
cem'an 10 bin ton hacminde hir A lmarı 
ve hlr ttnlvan vıınuru btırarl'1n n<>rhal 
J,qreket cd!'rek Savctona p;•micı1ordir 
Siyam körfezinde daha iki İtalyan va
puru vardır 

Londra, 12 (A.A) - Deyi Telgraf gn-
zet0c::i yazıvor: 

Japon Milita,.istleri İnJ!illere ve Birle
şik Amerikava meyda11 okumı>k ynlıınıı 
tuttular. <)n!ar zannı>dh·orlar ki iki hü
vllk Demrıkrası Avrupada ve diinvanın 
diğer noktalarında me-;nu} bıılnndukla
rından Pas;fiktP harekette bulunamıva
caklar ve Pasifik mesel~si hnoilii!in~"n 
halledilecektir. janonva Hitleri marıırı. 
bi}•ctten kurtarmak için saçının bir telini 
bilr feda etmez. 

Siyam ve Singapura karsı jıınontarın 
trcavüze ne derece C'Ürı-t edecekleri ma-
10.m deği1dir. inpon limanları huradqn 
bes bin kilometre mesafedı>dir. Karada 
denizde ve havada yaoıla,..alc bövle bir 
taarruz Çin muharebesind"n mesul otan
lart bile düşUndiirec<'k mahiveftedir. 

jnponyaya yanılacak y~ni bir ihtar. 
blöfünü azlimi derecevP. getiren hlöfçü
nUn mahvolmruıını intaç <!decektir. 

_ 9 ;;'1von. karannna ısrar ederek : 
i::li<;t nkat tekrar edivonım. dedi. Hin· 
tıln ~n lnı?ilterenin hasmf>tinin. kudreti
olA :ıtt& varlıjhnın esac;•ilır. A!Wll yolu 
dı>n~ Mıc;ın bir <1Pfa elde erl:nce Kızıl 
lJin~· Yolunu tut;ırım. onıdnn elimi 
hi~ ıstanın Mlc;or NabHhı olnn Tibo sa
llındıt1?;ıtırım. Bu adam. İnt?ilizlerin --------
dU<trn standa en hUviik ve korkunc bir •wıım•m:!m•IZ~ 
di~ anıdır. El hirH'!!YlP İne;ili71eri Hin- Ririnri cıın•f mfit Phac:sıı:: Ooktor 
li->ıe:~dnn tardederiz. Bıı suretle fnrzi- Demir /j ~~ )!{ftf'9t"'I04'1a 

.......... ----- ......... Muhammen B. 
- BAŞTABAFI l iNCl SAHİFEDE - 7.30 program ,.e memleket saat nyarı 771 U~üncü Karatnş M. H;HU Kemalettin, Jslahane sokak 663 d Lirn Kr. 

etmiştir. 7.33 mUzik hafif parçalar (Pl.) 7.45 2 1170:. M. M ~ a a 

] d d 
772 

~"se. ,,., . ~:.;ve 48/1,2,3,4 kapu No. arsa 300 oo 
Bcr in e Un Ukraynadaki hareket- Ajans haberleri 8.00 müzik hafif parça- K n 1 M ~ 1ı d 11~0 ela 

t kat't mah
. l k 1 K~t·rürt. 'fıı; '15ıs9ır ca C> a 8 parsel 169 M .... No , ... , ... arsa 45 00 

er • ıyctte o ara tavsif ed!l- ar programının devamı (Pl.) 8.30/ 8.45 774 op .ı.u. uncu Kayute~ sokağı 1785 ada Gn.ı.parse"'ı~ 3o 0 M. 
mekte idi. Avni zamanda hem Moskova- evin saati 12.30 program ve memleket M. !'ılumarac;ız arsa &. nın, hem de Leningradın ciddi surette saat ayarı 12.33 mUzik solo şarkılar 12.45 775 Köprii M 159 uncu Kayatepe sokağı 1785 ada 8 parsel 1150 

19 
OO 

tehdit altında olduğu da iddia edilmek- Ajans haberleri 13.00 milzik solo şarkı- M. ?vL N um .. .raSlz At"$a 
te idi.. lar programının devamı 13.15/14.00 mü- 776 GUzclyalı mslhailcsi Zeyfüıli.k sokak 924 ada 4 parscı ıgo M. M 

69 
OO 

Yine Berline göre Ruslar Dinyeperlc zik kanşık program (Pi.) 18.00 program Numara<;ız Arsa.. • 
D!nyester arasında 35 bin kilometrelik ve memleket saat ayarı 18.03 milzik dans 777 Güzclyalt Re~i!iye Erik sokak 902 ada ı parsel l4B M M N 

76 
OO 

arazi parçasını ınUdafaadan sarfı nazar müziği (Pl.) 1815 serbest 10 dakika marasız Arsa.. • • · u-
ederek Dinyesterin şarkına çekilmek nL 18.25 konuşma (dış politika hlidiseleıri) 778 GUzelyn!ı Reşadiye sokak 902 ada 4 parsel 24150 M M. N 

86 
OO 

yetindedirler. 18.45 çocuk saati 19.30 memleket saat mara.ıuz Arsa.. · · u-
Londraya göre, bu hareket yapıldığı ayan ve Ajans haberleri 19.45 milzik 779 Ü~ kuyular fT'uhdesvQl 1863 ada 5 parsel 156 M. M. No.suz nrsa 

122 
OO 

takdirde Odesa ve Nikolayefin terke- kadınlar faslı 20.15 radyo gazetesi 20.45 780 Cöztepe Eşf'(>fpaşa sokak 935 ada 4 parsel 316.75 M. M. N 
16 

00 
dilmesi, bu civardaki büyük elektrik mUzik bir halk türkUsU öğreniyoruz suı Arsa.. 

0

• santralının düşman eline ~ecmes! icao 21.00 zlraat takvimi ve toprak mahsulleri 781 Borntıva 'E~P M. Birbci Yaka sokak 210 M. M. 311 No. Arsa ~ ~O 
edeceği gibi Kırımın mUdafaası da zaıf- borsası 21.10 mUzik solo şarkılar 21.25 782 ÇornkJ.apı M Fırknt S<lkclr 1525 ada 19 parsel 67 M. M 33 taj 
livecektir. Sovyetlerin böyle bir mm- mUzik knrışık program (Pi ) 22.10 mU- No.lu HanerıJn 10 h!~e 8 hazine hissesi · takayı harpsız terketmeleri pek muh- zik Boğaziçi şarkılan 22 30 memleket '183 GUzetynlı AO ıncı ~Us1.ecahi zade So. 1793 ada 5 parsel 849 M 

350 
lO 

temel de~ildit'. saat ayarı, Ajnns haberleri esham tah- M. !'i9 ta~ NoJu nrsa.. · 
Moskova, 12 (A.A) - Pravda gaze- vilut, kambiyo nukut borsası (fial) 784 Buca aşağı M 14 fulcü Halle sokak 295 M. M. 3 tajlt Arsa 69 80 

tesi yazıyor : 22.45 müzik cazbant (Pl) 22.55/23.00 785 Buca !\Şağı M. 23 UncU Nntbnnt Mehmet sokak 18.25 M. M. • 5 '70 OO 
uNazi Alınanyasınm yıldırım harbi yarınki program ve kapanış. taj ATsa.. 

0 

muvaffak olamamıştır. Sovyet millet!- 786 Karşıyaka Donanmacı 1734 üncU Aydoğdu sokak 89 d _ 
20 

OO 
nin tiikenınez enerjisi cephenin tarsin -- ··-·-·- - ·-·- ·-·-·-·- parsel !ll M. M. 43.'2 tt\)1: nrsa a a &.e. 

t hki 
· · i d KULAK, BURUN ve BOliAZ 787 K ı 93 00 ve a mı üzer n e temerküz etmekte- 81"Şlya.;:a Alavl>ev 1661 inci Mimar K .......... So. 204 8 .2- 108 

d
, DASTAl.IKLARI MÜTEHASSISI _, a<>üu ua ır .. • Ö J>8= GC2 M. M. 3712 tajh tarla 
Bcrlin, 12 (A.A) - Alman tebliği : DOKTOR OPERT R 788 Kat'Şlyak~ Ah~ybey ]f>Sl inci Mimar Kasnn so. 204 ada l09 l2l OO 

Sark ccnhesinde hart.>kat muvaffakı- D A hA o· k parsel 55a M. 'M. 37 
1

1 tajlı tarla .. 
vctlc devnm ediyor. Savns tayyareleri- 8 J e 789 Karşıyakıı At;:ıvbey l~l iııt'i Mim.ar Kasım sokak 204 da l0'1 llS Ot 
m:z asken tesisatı. denizvolu milnakala· İkinci Beyler Sokab No. (SO) parsel 9~0 M M. 37 '3 t.Ajh tarla~ 

8 

tını. demiryolu milnakalfıt mcrkezlerinl 790 Bavrnklı lf'l!i in<'i Ni7am sı·kok 1988 ada 7 1 ıs7 •• M. 
184 

OO bombardıman ctmislerdir. Demi""-•olla- Hastalarını her ı?fin öğleden soma 11 taj No.lu hanenin 4 hissede 3 h-.. :~ hisses' parse .ın. ·" kabul ve tedavi eder.. 791 K.a ,__ ..-ue L 1312 50 
nnda büyük ynngınlnr çıkarılmıştır. ( lGSO) rs·~·3Nt Atay'-~y 16~ iııC'i Abeste sokak '27 ada 4 

· ·-· ,,-·-·-·- • · - ·-·- _ 145.50 M. M. 2 tjlı hane.. İ! ı>&rRl 
Vışrde ne oluvor? 

- BAŞTAKAFI 1 fNCf SAHİFEDE • 
bn ııayinlar tecrübe balonu suretinde 
tavsif edilmektedir. Alman ve Fransız 
hnkümetleri muhtelif meseleler hakkın
Jı. daimi temaa halinde bulunmakta ve 
9crlinin siyasi mahfillerinde Vigi hükü
metinin vaziyetine dair hariçte yapılan 
tefsirler sükunetle takip edilmektedir. 
!"\lman hı.riciye nezareti yokalmağı istih
daf eden bu şayiahır hakkında azami ih
t3yatla hareket etmelerini gazetecilere 
tavsiye eylemiştir. 

IZMtR BELEDtYEStNDEN: 
- 10/7/941 tarih ve 4081 numaralı 

çiftçi maUarının korunması hakkındaki 
kanun, belediye cümle kaoısındalci ili\n 

AYDIN SULH HUKUK MAHKE· 
MES1NDF..N: 
Aydında İsmail kızı Esma Demirhin

dinin Aydının Güzelhisar mahallesinde 
Ali knrısı Zehra aleyhine açtığı taksim 
davasının muhakemesinde M. aleyh, Ye
ni Asır gazetesi ile ilanen yapılan teblı· 
gata rağnıen mahkemeye gelmemiş ol· 
duğundan kendisine gıyap karan teblı
ğine ve muhakemenin 25/81941 Pa:ıar· 
tesl gUnU saat ona talikine karar veril
miş ve gıyap varakası mahkemenin ilin 
levhasına talik edilmiştir. 

Mezkur gUnde M. aleyhin mahkemevP 
gelmediği veya kanuni vekil göndemı,._ 
diği takdirde gıyabında muhakemeyC> 
devam olunarak kendisinin m3hkemeyc 
kabul edilmeyeceği tebliğ yerine geç-
mek Uıere ilan olunur. (1747) tabtnsınn asılmıştır. 3236 (1750) 

-------~~-------~-----~ 
isıanbu':. Beled~~es!nden : 

Fatih ınıntakaı-ındaki Knmi1 pasa. Dolap, Aşıklat', Kızta~ı. Dül~er Sehit Kub-
1~y. Halıc-ılnr, Ocaklı, Mutemet ~okakları ile Ka7.h ~eşme yolunda söse ve parke 
1'~1d•rım in.,aatı kapalı 79rf usuliylP. e!<siltmeye konulmustur. Keşif bedeli 
26127 lirn G6 kuruş ve ilk teminatı 19~!i lira 57 kuruştur. Mukavele, eksilt:ı~ı?, 
l,ayındı:lık işleri j!enel huc;uc:i ve fenni şartnameleri, proje keşif hülasasiyh 
huna mUteferri dlüer evrok 131 kuru'? mukabilinde belediye fen işleri müdil1'-
1üğündt>n vP.rilecektir ihale 28 /8/ 94! Perşembe gUnU snnt 15 te daimt encU
mende yapılacaktır. Taliolerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarl· 
'ıinden 8 rün evvel belediye fen işleri müdilrlUğüne müracaatla alacaklan fen
ni e~liyet 9._41 yılına alt ticaret od:ısı vesikalariyle imzalı şartname ve kanu
n.en ıbrnzı lıızım gelen dll1Pr vesaik il .. 2490 numaralı kanunun tarifah çevre. 
cıınde hnzırlnyat"akları teklif mekt4pl:ırını ihale gUnU soat 14 de kadar dnimt en-
::Umcne vermeleri lazımdır. 13, 16, 20, 25 3190 (1749) 

l!illıselı Z!raat Enstitüsü Veteriner Falıültesl 
A~heri lıısmının Jıayıt ue Jıabal şartları.. 

1 - Anknrı:ı yHl<~k Ziinat en~titüsü veteriner fakültesi asken kısmına bu 
vıl sivil tArn C!~·Jl"eli liselerden ıvi ve oek ivi derecede mezun olan ve olı?un
hık imtihanlarını \~rmi!I olm:-ık s&rtivle tnlebe kabul edilecektir .. İsteklile
rin a~?~•rlrıl:i Ş..'l~h;,.ı hf\'7 ol!T'a'>l lazımdır : 

A) Tü,.lch;~ chın\•ııri• •eli tebansmdan bulunmak .. 
B\ Ytıı:ıı 18 - ~.?olmak ('?2 dı:hildir .. ) 
C) &>dm tcc;pl.\.b1lı ri ve ı:ıhhatı orduda ve her iklimde faal hizmete mü

sait olmıık (lJ;\ <eld\keü r,lı-nlıir alınmaz .. ) 
D) Tavır ve hAn>ket\ ahlakı kusursuz ve seciyesi sa~lam olmak .. 
E) Ail .. ı::irım l·i~ hır tC'na hal ve ~hreti olınnmnk (Bunun için de zabıta ve-

siltnsı ih"Rı. ctmelt. \ 
2 - ls!eltlııcrn milrnt·nnt :stidalarına su ves:kalan bağlamalan lazundır : 
A) Niıl•ız cfruf..?:u VCW\ mt;sartd~k sureti .. 
B) Sıhl·ıatı !ıalt-kıı.da tum tc."<'!{kUllü askeri hastane raporu ve aşı kağıdı .. 
C) Lise nczu."t;\'Pt vt- ot~1.1nluk sahadetnamesi veya tasdikli sureti.. 
0) Okuln al:n<l•m t.akdir<l.-ı u:ıkert kanununun, nizam ve talimatları kabul 

ettiği hakkı:ıJa w.hiniıı vr- kl'.r,di:;inin noterlikten tasdikli taahhüt senedi ta
lebe okukl~n ı<:t\t~ etmek icnerse okulca tah3kkuk ettirilecek masrafları bir
den verir VP. ':ı:.ı d'> taahhi.it scn?d!ne kaydedilir .. 

E) Sar'ah, uy•ırkcn gezen, c;icHkl!, bayılma ve çırpınmayn müptela olmadı
~ hakkındı:ı veliler=.,in nofı.•rlil\ten tasdikli tanhhütnamesi (Bu gibi hastahk
larden bM ile n\::uia J!imıenfon evvel malôl oldukları sonradan anlaşılanlar 
ok11ldnn cı•·an?ır ve t>kul mesrnfüırı veli1erine ödetilir .. ) 

3) İsteldi'"r bultıı ı'uklan ınnhalleıdeki askerlik subelerine istida ile mü
racaat edecekler v~ subcler:n - ? inci maddede - bildirilen evrakı ikmal et
tikten sonra .Anltnrada v\iksek zirent enstitUsU veteriner fakültesi Askert 
fJılebe Amirtli!lnc göı.deritcrektir Müracaat mUddeli eylülün 25 şine kadar 
dır .. Bu tarihten sonra ınür.ıcı:ıPt kabul edilmez.. 

4) Okula l·Ayıt ve kabul ~hAdetname derecelerine ve müracaat sırasını 
görcd:r. İstekli arft-tli taınarn olunC'B kayıt isleri kananır ve kabul edilenlere 
mUracaat ettikler! nskerlik ş\ıbelcr!yle teblignt yapılır. 

1- 14 3237 (1751) 

~~ ~00 
1 Bayraklı Bornova cad. 2R f2S tsdh hane 
2 Kızlar ~ı hanında 25/15 No.f u depo: 40 00 
3 GU7.Cl yurd M. İkl~eJik cad. 56/82 N 1 dilkllm. 75 00 
4 İkinci l':.ordon Tuzhane S<lkak 20 tajlı dil~~ · 83 0G 
5 İktnri Kordon ':'uzhane sokak 22 tajlı dUkkS . 36 00 
Yukandn ya::ıh Pmvalin mii1kiyetleri ve 5 n.. 

60 
00 

milddetlo lcan 9 ı~ '941 tar!bi~den itibaren 1r~ ga~ menkulün bir sene 
konulmuştur .. İhalr:lcri 25 '8/9.u b\rihine mUsalf m:;:et~e mUzayedey& 
dir. Taliplerin mu.J.ınmmP.n hed~Heri üzerinden 

1 
paza gün~ saat 15 te

brarak yevmi mcz~ftrd:ı Milit F-mllk mildUrl~e 1 ~ depozık • to akçesl ya· 
yonuna mUracaatlcri f1An olunur rn teşe kıl satıs kom!J.-• . .. 3144 (1748) 

ORDU RASTA BAKfCI HEMSfRf!l.ER OKUl.U• 
NA Alr BAZI iZAHAr 

Ve olıula Jıayıt ue fıalJal ıanıca. 
1 - Ordumuza hasta b .. b.:ı ve hemşire yettetinnelc UTeı A k 

M. V. tarafından 19 39 sent"sind,. açılmllf olan hasta bak e n arada M. 
luna bu sene de 50 talebe alın.:teöİctır Ok l • k Jel~! hl"mtlreler olcu
lan mah111Un nlilinfo. Laym-L-ml: u a gı~_e "~-rzu ~enll"r. bulunduk· 

M ... -· " a&.a ıgma veya au;eruıı; bele · d'l-'-
muracaat f'decelderdir. nı nne ı e&.çe ile 

2 - 14 3 3 Söyılı kanun mucibinr.e bu okuld 
olup tehüdlve alacaklcarrlır • an mezun olacallar, memur 

de 3 - Mezun olanlar altı senelik mttburl hizmetlerini ordu hıt.•ta"aneferfn-

le 
tapııdclal ki.ar, ondkan eonra anu ed~rfcrııe memlekettek! bütün whhi t•••kk'" 

r 11:en enne aÇ1 olacakhr ...,.. ur 4 .. . 

har~; :~t~P.~.0t!:tiv! ~;:'.:ı:~~;:;::d~~~:;ı:~e07~r:~~r,a &yda bee lira 
- kuldan mezun olanlar. bl'lrem kanununa ıtÖrf' 20 u~ uli 

~8~.a~alc üzere. maaş alacaklar Vf' bn miktar i!İttikce çoğalacakhr: oo"1::::: 
a 1 ıaşe. giydırme ve hannma onfova ait olactt\.:tu 

; - Olwl 1 S Eyllil 194 f de tedriQta baş]ıyacaktu.' 
- O~ul~ kayıt ve kllbuJ tıartlan şunlıudır: 

b - ~~r~ıye cü~hurivetJ t~bııas11ıdan olmak ve T'tirlc nkmdu: ı, 1 ti. 
- ı ah yennde olm11k v• dunım h iki' rt • u unma 

bulunmak (bunu t-ıar hangi bir bast~han: .:hhi ~m e. nzife grnneıvl" mfüıalt 
mek ve P.VTaka bağlamak lazımdır\. eyeti raporu t!e tesblt ettir-

e - Okurun yaeı on altıdan ft~R': \"U virmt lkld k 
d - Kendisi ana ve b~hası iffet .-1 l' d en T'I an olmıyacftlct1T. 

ılk ettlrilNek evraka l•aelan'ncakhr l ı ın en olmak (hu vuiyet pol!.ce tev-

e - En az orta okul tahcıilıııl ~it4• ı 1 le ( 1 
vaffak olmak ••rttır) v-v b. d ?' • ~ ma e l"m~ l:ntihı.nlannda .,,,._ 

v- r a u l"re'"t-"e tan .. ıı " d··- . b 
name veva bunun tasdıkli bir 'ur tf 1 I' gor k•ıvu 1ıt at etm~k ltaadik-

f - E ti i e muame e ı evra ına eklenecektir ) 
v veya n cıanlı bulunmamıı!c (evvel l . b t ölmÜ!ı olan kabul edilir) buna ait medeni hııli ebe 'Jed~rienm -~nan arla kocaa 

lenecektir. ı 1 r müaoit evrak keza ele• 

g - Okur sıhhi aebepl•r dısında t>kulu le ct·ıı-· d 
sureti ile ve,a diğer in7ib~ti s .. b 1 t le l~n ı $!in en ter\: ettiJI, P.vlenme 
buri hb:metinl yapmadığı vey - :: er ,.1 o u d ~n cıhnl·lıiw. alh ıenl"lik meo-
1Jında okudan çıkanldığı tak<i7~dl" ~:~a~~uak •:;tl~~ahut :1hh1 ~b,.pll"r d'": 
tamamen ödeyeceğine ve ,,.ö.,• ··-· 'k 1 Mı: m_lctep masr'ftflımna d . ... t'rc.wı vesı a arın tamamen d - ld .. 
aır noterlilctt:n tasdikli ve kt"filli bi, taahh"tn <>vru o uguna 8 y k u ame vrrl"cektir 

)ecf'ktfr. u andaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihanuz oİarak k.ahul edl· 

9 - Yukandakl ır.add ] ·ı,ı '-df'n, vilavet veya ka;a f' ekr mlu~ı -' nce evraıı:ımn muamelesini bitlrenlet1-

ı 'k b ' • rr.er ~z erınne oturanlar bu •- l 1_ ı fU l"leri VHıtası ile l"vrakla 11 - d d .. t:naıı;am ıu .,rva asr.;el"-
hanl"si baıı tabibi ve oku) "d':·r.~ .... ·"ımı •. adn u~ruva .\nkara merkez haeta• 

l o M" nu ur uoı."1" Ş?on erilecekl,.rdir 
rımdır:- uracaatlann A~ustos 1941 nihayetine kadar ~na ~dirilmesi ll-

l l - Olcurlann ke.bul f'dildiklerl k makı.mlar tarııfından kl"ndı' lert' b'' ;.e.,me ltt~ baer\:et etme tarihJerf aynİ 
12 K nf" •·rıırı ece tır 

- abul edileceklerin :ılt ı b t d .. · 
okulda tekrar vapılaaık 'ıhhi u un u un .u5tU Anhr"ya lce.chr Relmek Ye 
lerin memleketlerine lt le t ~uavcne nctıcesi haıııta!ılrlan tebe)-~n eden
ait olcalctır. g me ç n m!U'laf edecekleri yol paralar ... kendilerine 

Ankara Merkez Haatahanefl Bas T abibt v,. okul mGdüro alha, 

17 20 2 Dr Sı-f.an Barotçu 
J 26 29tM.yw. 1 • 1 tO 13 16 19 22 2ı: ., 

t'e 1 4 1 10 1J ı 6 ı q ıı ıs ZB/T :J .. 8 t H87.iran 
22 2S 28 30'Ağuııto9/1Q41 emuz ve 1 4 7 10 n 16 19 

ll"ıan . Fl'ansanm hu e7.elt ve ehPdl ~Hs- Cilt ve Tl'rıasiit hac;tnlıl<lnrt ve 
'i:~~~.::e;;:.~1~-:;:~~~::;'~, bom de hn<r m.t:KTRIK Tf.111\ VİU:KI iZMkR tMll't1? ,41'!.f ,AR BAS '/.tolltJ/IJJtJ ru.tJıt!VND'fE!N : 
Yan p~7ııhatı can sıkıcı bulmalta başlı- Ririnci lkvfer Sokai!l No. 55 .. '7miT İ7.mir SPhitler mevkiinde kilin tnhisarlar şarnn fabrikası eski Aydın bira fab-

lilf'l"as : •:thıımrıı ~int•ması arl:a~nda sahalı· "ikııs•na tı~c:1im c::r:111ivlt> temiz h:ı~talıkcıı7. ve cüri.iksüz tına mnhsul cekirdeksiz 

---------_______ 1 eo • 1t11 l 

Tu~~1~:'!'!ı~c!~~~:!~!ı1 Mtt~t.Jn7r.Yfli:t1NDEH : ır·a 1 O kuruştur. tık teminatı 56 r 70 
plrıızar ıga kon~u~~r. Keşif beedli 756 

ıUümüzde ve lzmir baa mı"d" 
1 
.. '..'~ d uruııtur. Kesıf hull\sası h,.r 1ıün müdü-lll;;:! ~~.ınca ve çocukt;>.a bir fikir ve hm akşama kııdıır hastalarını kabul ii7Ü!l1Ün behr>r kilosu 6 5 ve mic;ket Oztimünün 9 kurus fintle mühayaasına 

N ı.. 
1

·; t'der.. 

1
20/A~ı•qtos/941 tnrihiııdo bac:lana'"~;-,.n~an ı:ırzu edon hı:ıl'tr-ıların ic;imlerlni ka•vt 

göz.J°'7''~o~ Bonıınart. simc;eklC'r <'akan ,, Tt:l.lffON : :ı479 C41i9l 4' ettirmek ve küfe almak Uzere mezkt1r fabrika müd:~"l:i~üne l"ı; .. .,~antları ilan 
_ "cnıı rlırektörler i.i7.crinP {l;tçPTek : *A - olunur. 3214 (1746) 

de> .. " 1 ınnca ve cocuk<'a mıı Fakat ne- tlfPM*l&W ·' 
1 

;swe• • 
6 

• i! cw a .-
., en·· bö -

~e sord e ıçın "vle buluyorsunuz?. Di-
B u .. 

an-as· 
- C" k _ F' ı~n Ü Mıc;ır cok uzakttr- Dedi. 

l'ıınnr/ a.t .. iyi diisiinen ve hecmhmı tam 
dit.. nr ıcın hic bir hedef uzak değil-

şu ~~~ıv_on kilr·Uk bir sUkOttan sonra _ S:'"ı de ilAve etti : 
~ite n !:Cf'fl•im henPf°ı> muhakkak su

Ve ~asıl. nl.ul"um! .. Dedi.. 
ftırkf'd"~ndı fıkriııe temav~ J!ooterdiğ:nl 

- n· 1 Talevrana hitap ef!Prek : 
keııiferil~~rnat hem~ri! .. Dedi .. Siz İ!I· 
Rttllondan ~~i. knnsolosum117. mö.c::vö Me. 
:t'Qrıorhır ·

1 
l7.l Mısın 7.apte teşvik eden 

'I'aı".,r: ~adınız mı? .. 
- 'E n. 

Altın Rüya 

lzmiri kolon yas ile meşhur eden 

Eczacı Kemal Aktas'ın . ., 

Şaheseri 

l{ilal Eczanesi 
:~1~ 0~1 Bövle. raunrlar vardır.. Ev· 

0 '°"11neü T m.a~ Mo7.nfu Lebnic te on 
~ ~ıt'ııvı Mısır fethinP te~vik et· _ 

ere Amerika ihtillfı Ue mes- ---••••••••••••••••••••••••••~•-•••••.;;~~~~~~;~ 

., J ur uaun e o"rül bT 1 lcl'I ri 25/8194 1 

•urtcsi saat 14 te müdürlü .. M •• ~ ,..,o e ı ır. ate ı e n 4 pa• 
gumuzde toplanncak komicvondfl h•7.tr bn1unmalan. 

~~ _ 9 13 lR 3141 (1726) 
=--~~~:o'~~..r-ClClCIQCQO:OOOOC 

sJzt •~TJRAPTAH 
KnPtarıP 

ltOMA TIZMA, BAŞ. O~C). SiNiR, 

ağnlan •e GRJP. NEZLE. 'IDôUK. 

ALGINUKLARI, DERMAN k:!.4e

ler11e derhaJ geçer. tc~bmda günde 

1-3 Kqe ahnır. Her eaanede bulu-

nur. 



TENi Jt.~IR 
• Q 

SiJasi vaziuet Sovyet - A man Çunkin .. o apılan müt-
cephesinde son hiş bir taarruz 

Smolensk mu
harebesinin kati 

neticesi alın
di mı? 

Alman ordus!l 

Karadeniz sahilleri
ne yakJ·aştı diyorlar 

' 'aziyet 
Fransadaki Alman 

kuvvetleri de Sovyet 

4-00 Japon tayyaresi 
sayısız bomba attı 

_,.,.,,,,,,, __ 
c:ephelerine gitti.. Çunking, 12 (A.A) - Bu hafta so-

Kabine dün Başvekilin 
riyasetinde toplandı 

Berlin uEvetn, Londra 
ise uBu muhakkak 

değiln diyor-

Radyo gazetesinden : Yıı1l!AI mmda Çunkinge şimdiye kadar yapılan 
Sovyct - Alman harbine dair bugünkü Londra, 12 (A.A) - Sovyet - Alınan hava tanrruzlarının en şiddetlisi yapıl-

Almnn ordusu başkumandanlığı tarafın- cephesinde ikinci Alman taarruzu yeni- mıştır. Cuma sabahı b~lıyan bombardı
dan neşredilen tebliğde harektitın mli- den şiddetlenmiştir. Odesa ile Kiyef mana 400 Japon tayyaresi iştirak etmiş
sait surette inkişaf etmekte olduğu bil- arasındaki ileri hareket inkişaf ebnek- t!r. 3000 den fazla nğır yangın bombası 
dirilmektedir. Bir kaç gündenberi şid- te ve cephenin diğer kısımlarındaki Al- atılmıştır. Dört gün ve dört gece süren 
detli muharebeler!n yapılmakta olduf,'U man ileri bareketler:nden daha tehdit-ı bu hava taarruzu esnasında halk sığı-

Başvekil Dr. Refik Saydam yeni 
Fransız büyilk elçisiıJlİ kabul etti 

---------------------------------· Radyo g-d7.etcsinden : Ukraymıdaki harckutı aydınlatacak ha- kar bir vaziyet almaktadır. nakJara iltica etmiş ve az uyumuştur .. 
Almanların Odesa ve Nikolayef iStıka- herler henüz gelmemiştir. Berlin radyo- Berlin, 12 (A.A) - Alman savaş tay- Dün 18 bombardıman tayyaresi Çunkin

metinde bir hamle yaptıkları ve bu ham- '>U b\iyük takip muharebesi o kadar hız- yareleri 5 ağustosta Oçakof limanında ge ynkl~ırken şiddetli bir fırtına c;ık
lc.nin muvaffakıyetle inkişaf ettiği anla- la inkişaf ediyor ki müttefik ordular cemaıı 3300 tonilatoluk dört küçük va- mı.ş ve akıncılar şehre yaklaşmadan 
şılmaktadır. Londra radyosu Almanlann Karadeniz sahillerine büyük sürntle 1 pur batırnuşlardır. U7.aklaşmış]ardır. Japon tayyareleri di
Nikolaycfe elli kilometre mesafede ol- yaklnşım:ıktadırlar, diyor. Moskova, 12 (A.A) - Bugünkü Sov- ğer taşra şehirlerine ve limanlara nıü-

Ankara, 12 (A.A) - İcra VkHleri r.fuıı refakat eylemekte idi. FransaJllll 
heyeti bugün saat 16 da B~vekil Dr. yeni Ankara bUyük elçisi bugün J3il• 
Refik Snydamın riyasetinde toplanmış- yijk Millet Meclisi reisi Abclülhal:k ııcıı· 
tır. _...,t 

Ankara, 12 (A.A) _ Yeni Fransız dayı, Büyük Millet meclisinde ziyıu~· 

duklannı bildiriyor. Alman - Rus cep· Londra radyosu ise Sovyetlcrin Din- yet tebliğinde aşağıdaki mütemmim fık- hiın hücumlarda bulunmuşlardır. 
büytik elcisi bugün Atatürkün muvak- eylemişlerdir. 
kat kabrini ziyaret ederek kabre muh- Ankara, 12 (A.A) - Başvekil doktof 
teşem bir çe1enk koymuş ve ebedi şefin Refik Saydam bugün saat 11.30 da btl~' 
manevi huzurunda eğilmiştir. Bu ziya- vekAJette Fransanın yeni Ankara ~· 
ret esnasında büyük elçiye elçilik er- yük elcisini kabul etmiştir.~__, 
:ıo:r_.cc:r~~.,~~r::ıc:ıc:ıc:ı~ 

hesi 3 kısma ayrılmaktadır. Mareşal yeperin şark sahiline geçerek yeni mev- ra bulunmaktadır : ----
Budyeni cenupta Kiyef cephesine ku- zilcr tutmak istediklerini bildirmiştir. Almanlar ve Finler tarafından ht.ırp 
manda etmektedir. Almanlar yedi hafta. JAPONY Al\"JN ASKERi KUVVETi başladığından beri görülmedik bir ş:d-
dan beri orta cephe ile meşgul bulunu- Çin - Japon harekfitmdan evvel Ja- detle Murmanska tevcih edilen hava hU-

• yorlardı. Bu cephenin başlıca hedefi pon ordusu takriben 20 tümendi. cum teşebblisü istihdaf ettiği maksadı 
Moskova idi. Şimdi cenuba d"önmii§ler. Ç!n - Japon harbinin devamından son- temine muvaffak olamamıştır. 

Yüksek tahsil müesseseleri kampları hak" 
kında Vekaletin bir tebliti 

Makineve 
.ı 

'' erjJirken 
rJAI El! Bl!JIAZ~ 

Almanlar Kara-
Almnnlnr bunu şu suretle izah ediyor- 1 ra kara ordusunun mevcudu 60 tümene Bu mmtakaya 31 defa hücum eden 
lar : Smolensk muharebesi kazanılınış- cıkarıldı. Bunun dört tümeni motörlü· düşman tayyareleri hiç bir muvafiala
tır. Bundan sonra cenup mıntakasiyle dür. Bu kuvvetler şöyle te~ edilmiş· yet elde edememişlerdir. 31 düşman tay_ 
meşgul olacağız. tir : 14 tiimcn Jap0n adalarında.. yaresi düsürülmüşti.ir. B:r tayyare uıyi 

Alman kaynakları cenup cephesinde- Bu kuvvetten bir kısmı Fransız Hin- ettik .. Bütün bu harekat esnasında te-
ki harekatın şimdiden kafi netice ver- dicinisine nakledilmiştir. fevvuk tayyarecileriıni7:de kalmıştır. 
mek üzere olduğuna kanidirler. İngiliz- 8 tümen Sovyetlere karşı Mançukoda. Belrin, 12 (A.A) - General Grande-
ler ise cenupta Ruslann vaziyetinin (Hududun bu kısmına yeni takviye kuv- nin kumandasında İspanyol siyah göm
mUşkül olduğunu kabul etmekle beraber vetleri gönderilmiştir .. ) leklileri Alman ordusuna merasi.ınle da
Almanların Smolenskte netice alama- 1 tümen Sahalinde. 1 tümen FormUs- bil olmuslar ve Hitlere sadakat yemini 
dıklan için cenuba doğru hamle yaptık- te, üc tümen Haylanda. 4 tümen Kore etmişlerd!r. 

deniz sahiline 
vaFmışlar 

Ankara 12 (A.A) - Maarü vekilliğinin 
neşrettiği b!r tebliğde, bütjin yüksek 
tah.c;il müesseselerinde kampları tesis 
edilmiş olan talebelerin 20 ağustos - 20 
~ylill arasında kamplannı nasıl yapa

eylill arasında kamplarını yapacakl~ 
dır. İkinci devreye aynlanlardan floll 
olan talebeler kamplarını birinci devre
de yapacaklardır. 

İstanbul kampı yatılı değildir .. .Anlt~ 
ra okullarma mensup talebeler 10 - 3 
eylül arasında kamplarını ~adırlı ordıl' 
gahta yapacaklardır. Yüksek okullard" 

cakları bildirilmektedir. 

tarını söylilyorlar. Smolensk muharebe- berzahında, 28 tümen de Çinde askeri Helsinki, 12 (A.A) - Şimdiye kadar 

Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. bildi
riyor: Uman mıntakasında çevrilmi§ olan 
Sovyet lutaJannın mukavemetinin kırıl
ır.asiyle neticelenen harekatta 6 ncı ve 
12 nci Sovyet ordulariyle 13 ncü Sov
yet nişancı kolordusu tamamen imha 
edilmiştir. 

İstanbul yüksek tahsil müesseseleri 
talebelerden bir kısmı 20 ağustosla 10 
eylül arasında kamplarını yapacaklar ve 
18 ağustos tarih!ne kadar İstanbul talim ki kız talebe atış vaz.üelerine, derslere 
taburuna kaydedilmiş bulunacaklardır.. başladıktan ve nazari olarak yet!ştitil• 

si kazanılsaydı Moskova yolu açılmış harek6tla mcşgulrlür. avcılarımız ve dafi bataryalarımız düş-
bulunaCAktı. Japonya umumi seferberlik yapt,tğı manın 262 tayyaresini düsünnüslerdir .. 

İngilizler Almanlann cenup cephesin- takdirde .. 200 tümenlik bir ordu yapa- Bahri topçumuzun muhtelif silrotları 
deki kazanacaklan zaferlerin Rus mu- bilirse de muhtelif sebepler hasebiyle mayn. torpil ve deniz bombalarile on 
kavcmetini kıramıyacağı fikrindedirler. 80 - 90 tümenden fazla bir kuvveti se- beş düsman vapuru batınlmıştır .. Bun
Londraya göre Almanlar Şark cephesi fcrber edemez. Japon ordusunun erleri lardan ikisi kücük harp gem!si altısı de
bakkındn büyük propaganda yapmakta- ve subayları çok iyi yctişt.:rilmişlerdir. nizaltı gemisidir. Ticaret filomuz hasar-

İkinci devreye mensup olanlar 10 - 30 dikten sonra yapacaklar~r_. _____ __ ,.A 
~~IOOOQO'"~~..co:r~ ...... 

dırlar. Bu propaganda ~u iki düşünceye - sız inkisaf etmektedir. 
dayanıyor: B • A • k Kara kuvvetlerimiz düşmandan 444 

1 - Alman halkı Şarktaki askeri ha· ır mcrı an tank, 31 z.ırhlı otomobil iğt!nam etmiş-
rekat hakkında gittikçe artan bir sabır- !erdir. 
sızlık göstermektedir. Propaganda bu askeri heyeti Londra, 12 (A.A) - Fransız hudu-
kayguyu ortadn kaldırmak istiyor. dundan gelen haberlere göre Bordo şim-

lkinci sebep Vişi Uzerinde tesir yap· di tamamiyle İtalvanlar tarafından işgal 
maktır. Vişide A.lıİlan tekliflerinin tet- edilmiş ve son Alman kıtası da Sovvet 
kik edilmekte olduğu malömdur. Alman Hollanda Rindistanına cephesine gitmiştir. Alınanlar tam teç
tcklifi Şimali Afrikadaki üslerin ve bu giderek müdafaa İ$1eri· hizatlarivlc Paris! de terketmektedirler. 
arada Dakann Almanyaya terkini ist.ih- rini tetkik edecek Kopenhaq, 12 (A.A) - Tidingen ıra-
daf etmektedir. Ge. Veygandın hazır zetcsinin Berlin muhabirine göre, Al-
bulunduğu toplantılarda bu tekliflerin .,_, man makamları Sovyet hava kuvvetle-
müzakere mevzuu olduğu söyleniyor. T-0kyo, 12 (A.A) - Jumrui Şimbun rinin cuma gecesi Berline vaptıklan ha-

12 nci Sovyet ordusu kumandanı ge-
neral Pavel Kancelin ile 13 ncü nişancı 
kolordusu kumandanı general Komilef 
~ir edilmiştir. 

Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. ajansı 
bugünkü Alman tebliğine ilaveten aske
ri kaynaklardan öğrendiğine göre müt
tefikler düşmam amansız surette takip 
~derek arazi kazanmış ve bazı noktalar
da Karadeniz sahiline varmışlardır. 

-----------
1\1 aresal Peten 

bir nutuk 
sövJedi 

Vişinin içtimaları nihayetlen~i, fakat gazetesinin Batavyadan öğrendiğine gö- va hücumunu ı;imdi kabul etmekted:r
fevkalnde hiç bir karar verilmemiştir. re general Kla~etin :rivasetihde bir Ame- ]er. Almnn makamlan büvük dinleme 
Alınan kararların bir neticesi olaralt riknn askerl heyeti Hollanda Hindista- aletlerinin garpten. yani · İn~ltcreden 
Anıfral Darlanın salahiyetlerinin geniş- nına gidecektir. Bu heyet Hollanda H:n- gelecek hücumlara karşı tanzim edildi-
letilmesi muhtemeldir. Gen .... aı Vey- distanınn harp malzemesi Eevkini tetkik :;;ni ve bu suretle şarhtan nelen bir hü- V d Ce d ..,... edecektir. .... "' işi, 12 (A.A) - Ofi ajansı bildiriyor: 
gnn zayirc öıımüştlir. Tokyo, 12 (A.A) - Hükümet namına cum~n Iarkedilemediö'ini, bundan böyle Mareşal Peten bu akşam bir nutuk söy-

ESRARENG1Z MOZAKERELER beyanatta bulunmoğa mezun şahsiyet Berlın halkının Baltık mıntakasından leıniş ve demiştir ki: 

J 
J gelecek tayyarelerin dinleme cihazlarile 1 Fransızlar size söy]iyecek mühim.söz.. 

Vişi müzakerelerindeki esrar perdesi SJ>Ok nl ya i e Amerika arasında deniz m~ yerleri teshit edileceğine emin olduğu- Ierim var. Fransız mi1leti hakild bir hu-

h f edil kt d
. V'"inin . 

1 

na a abnın tekrar başlaması meselesı- b'ld" kt d' mu a nza me e ır. ı~ vazıye- . h U h ll d"lmc<l"., . A ik mı ı ırme e ır. zursuzluk içindedir. Bu huzursuzluğun 
tind ·zı· 1 taraf tn .. :-tt' ı nın en z a e ı ıg.nı ve mer an ----e _gı ı ko maya.n. &U ere ve limanlanna gidecek Jaı><>n vapurlanna .scbepler!ni anlamak kolaydır. Vaziyet 
Amerıkaya arşı gıttıkçe sertleşmekte il kü'JAt k l ~ h d Alman teb'ıı·g""ı· muharebe harici bırakılan fakat impara-
1 

.:....~--dı v· . d 1 d 1 m ş Cl çı an mıyacagı ususun a o an ta.n.uüa r. ışı ev et ıı am arı . d' k d t · · t d" - · · .. torluğu yüzünden hücuma maruz bulu-
Fransanın mukadderatını Alman zaferi- ~1 ım. ıye ha lnr Hemına v1ermedaıgıbnlı soy- nabilecck olan bir milletin vücutlannda 

b 
·ıad kl · ı · 1 v· · . cmış ve a en avav su ann u unan ııe ag ı arını gız emıyor ar. ışının . k "'kl' A M J harp devam ederse her kes memleketin 

Am 'k il .. b tl . . k . ıpe yu li smo aru vapurunun a- Jk• ı • ı• • 
bil 

erı n e bahmistiun:ase e enru esmesı ponyaya dönmesi muhtemel bulunduğu- 1 DS!I iZ nemı- ı~tikbali hakkında endişe duyabilir. Bu-
e mevzuu r. .

15 
t . f ,, -. rıa nyrıca bir de propaganda ildve ed!l-

nu ı • ve e mış ır. mektedir. 
lllN"11' si batırıldı Almanya ile münasebetlerimiz mahi-AMER1KADAK.1 

"OSLERlN EHEMM1YET1 
Londradan gelen haberlere göre Al

manlann Dakar, Kazablanka ve fransız 
Afrikası limanları üzerinde üslenmek 
hakkını temin için Vişi Uzerindeki taz
yikleri devam etmektedir. Dakar, Asur 
adaları ve Yeşil burun Almanların eline 
geçerse Atlantik harbine tesir yapacağı
nı müteaddit defalar inceledik, şimdi 
her şey Vişinin Fransu. İmparatorluğu
na ait mühim bazı üsleri Almanlara tCTk 
edeceğine şüphe bırakmamaktadır 
Fransız Afrikasındaki başhca üsler Oran 
ve Bizcrtedir. Oran Cebelüttanktan 210 
mil mesafededir İspanyol sahillerinden 
ise 100 mil mesafede bulunuyor. Sicilya 
Afrika arnsmdaki ikinci dar mmtakayı 
kontrol etmektedir. Bizerte .ise Sicilya 
adası ve Pantelerva ile birlikte Sicilya 
geçidini kontrol edet. Bunlardan başka 
Şimali Afrikada Cezayir Flip Vil, Buji 
Bon limanlariyle Tunus. Sfaks limanları 
vardır. Bu limanlar hafif deniz kuvvet
lerinin barınmasına çok müsaittir. Da
hile demiryollariyle bağlıdır. 

PoJ on ya ____ yeti nncak muvaffak olan mütareke ne 
Fran.c:a ~nhillerinde hi,. teshit edilm~. ~ilhassa iki.bil~ m!L 

--<>---

Rus ya ıle bir asheri 
ittifak .yapacak 

Londra, 12 (A.A) - lskoçyada bir 
Leh askeri merasiminde söz söyleyen 
Polonya başvekili Sigorski demiştir ki: 

Rusyada en yeni Amerikan malzeme
siy]e mücehhez bir Polonya ordu.crunun 
't"şekküliinü hazırlamak için Sovyet hü
kümeti GenCTal SzyS7ko Bohusz riyase
tinde bir asken heyeti kabul etmiştir. 
Bu heyet bir Polonya - Sovyet askeri 
anlaşması akdetmeğe mezundur. 

Cerıeral Sigorski sözlerine aevamln 
demiştir ki: 

~ Jet arasındaki münasebetlen tayın et-
bir Alman a1,1cısı mis bu vaziyetin uzaması gUnün iktiha-

görülrnedi mını daha ziyade güçleştirmektedir. 940 
.. teşrinievvelnde B. Hitler tarafından tek

t.ı••• 
Berlin, 12 (A.A) - Alman tebliği: 

Seri hücumbotlnrımız İngiliz sahillerin
df' muhriplerin kuvvetli himayesinde 
hf'fer edı-n bir vapur kafilesine hücum 
ederek 6000 tonluk bir ticaret gemisini 
batırmışlardır. 

Atlantikte bir lngiliz tayyaresi bir Al
man harp gemisi tarafından düşürülmüş
ıür. Yine Atlantike bir tayyaremiz 8000 
tonluk bir petrol gt-misini batırmıştır. 

Londrn, 12 (A.A) - İngiliz bom
bardıman tayyarelerinin Fransa sahille
rindeki düşman üslerine taarruzları esna
sında hiç bir düşman avcısı ile karşılaşıl
ırnmış olmat11 şayanı dikkattir. 

lif edilen iş birliğine gelince, bu uzun 
zamanlara mütevakkıf bir iştir ve henüz 
meyvelerini vermem!.!jtir. Uzlaşmak, kı
tarun filiyatımıza a~abileceği derin ufuk
lara doğru teveccüh etmeği bilelim. He
defimiz budur. Fakat, bu bütün azmimi
zi ve gayretim'.zi sarfetmeği icap ettiren 
muazzam bir istir. Alman hükümeti ha
len başka büyÜk işlerle meşgul bulunu
yor. Şarktalô bu muazzam işlerde bir 
medeniyetin mUdafaası yapılmaktadır ... 
Ve bunların neticesinde dünyanın veç
hec;i değiscb!lcccktir. 

İtalya ile münasebetlerimizi de mü
tareke mukaveJenamesi idare etmekte
dir. Temennilerimiz bu muvakkat müna
scbet1erden kurtulmak ve Avrupa ni
uımının kurulması i~in elzem olan daha 
ist:krarlı bağlar kurmaktır. 

Büyük Amerikan cümhuriyetine 

Kohı..dun n_emleket dahiliııde 
azami satış fiatı tespit edildi 

ANKARA, 12 (A.A) - Ticaret veka- ati carl olan istihsal mıntakalannda J.ı;e 
letinden tebl!ğ edilmiştir : 29 sayılı ko- azam~ fiat aynen cari olan fiatlcrdir. ,,ı 
ordiruısyon kararının birinci maddesile Nohudun diğer nevileri yukarıdtll"' 
Ticnret vekAletine verilmiş olan salMıi- esas fiatle mi.itenaF.ben mutat .fiat fnrlc· 
yete istinaden memleket dahilinde no- la.rma göre tesbit edilir. Diğer biJUmıı~ 
budun azami satış fiatle.ri aşağıda göste- mUstehlik veya istihsali keneli istihlaW' 
rilmiş olduğu veçhile tesbit olunmuştur: ne yetmiyen mıntakalardaki v!HiyctlCf" 

Başlıca istihsal ve ihraç mıntakaları de nohudun toptan fiatfori mutat suret• 
olan Tokat, Diyarbakır, Konya, Antal- te o mahallin istihl!\kini en çok- te111if1 
ya, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, eden mıntaknsından hakiki nakil ,.e 
Maoisa, Knyseri, Samsun, Çorum, Bur- ambalaj masraflarının il5veşi 1smet.ıl8 
sa, Elazığ. Malatya, Burdur, İspartn, bulunur. Nohudun biltün menllcket d'1" 
Mardin, Seyhan, İçel, Denizli ile istih- hil:nde müstehlik fiati ise toptan fiatl: 
sali kendi istihlakine yeten diğer viltı- re azam! yüzde on beş nisbetinde bit 
yetlerde naturel temiz nohudun bir ki- perakendeci k$r ildvesi suretiyle bııll1' 
]osunun çuvalsız toptan fiati toplayıcı nur. İlan edilecek furt hadlerinden bet 
ve toptancı k6.n dahil olduğu halde nza- hangi bir fazla fiat teminine g!denlct 
rcl 13 kuruştur. hakkında Milli korunma kanununun Jıil• 

1941 temmuzunun son haftasındaki kUmlerine tevfikan ccuı:landınlmak uı'-" 
fiili vaziyete göre daha a'.şağı toptancı fi- re kanuni talôbat yanılacaktır. -~ 
~~c:ı=~~~~.r.r~ 

Sov yet/ere 11öre · A imanlara göre 
• RASTARAFI 1 tNct SAHif'EDE - - BASTARAFI J tNct SAHiFEOf;. 
10 ağu.oıtosta 39 düşman tayyaresi dü- kuvvetli bir tazyik yapıyorlar. 

şüri11mUştür. Biz 25 tayyare kaybettik.. Korosten ve Beyalaçerkofta kırılfll,I 
10 - 11 ağustos gecesi Moskovaya düş-- mukavemetle karşılaşan Alman k!talaı': 

manın taarruzunda evvelce bildirildiği düşman cephesinde hafif bir mukavcrııC 
~bi beş değil altı Alman tayyaresi dü- noktası bulmak ve- Odesay& varmak içiıl 

.şürlilmüştür. cenuba yayılmaktadırlar. Sovyet hattı' 
Gecen gün 60 - 70 Alman - Fin tayya- nın çıkır.tıları, Mareşal Budyenin atfı~ 

resinden müteşekkil düşman hava kuv- tiki müdafaasına dahil ohbilir. Alıntıll" 
vetlerl Murmansk mıntakasına taarruza lar tebliğlerinde sarih arazi kazancırııı 
teşebbüs etmişlerdir. Avcılanmız düş- ait kayıtlar mevcut değildir. 
marn önlemiş ve siddetli hava muhare- Yalnız, ricat halindeki düşmanın tıt' 
heleri olmuştur. Düşmanın harp n!zamı kibi devam ebnekte olduğu hakkınd' 
dr.ha ilk dakikada bozulduğundan Al- gayri sarih iddialar yapmnktrıdırlar. 
man - Fin tayyareleri muhtelü gruplnra Hitlcrin stratejisi, zayiata bakmnksl' 
2yrılmışlardır. zın taarruz, yine taarruz ve daima taııt' 

Bunlardan ikisi alevler içerisinde dil- ru1.dur. Bu, Daltonun ccüret, yine cil!' 
sürülmüştür. Diğer ikisi de ağır hasara et, daima cüreb söziinün bir tekrarııt' 
uğratılmıştır .. • dnn ibarettir. . 

_Sovyet tebl:j'!inde aşağıdaki mütem- Bu strateji Büyük Britanyn muhal'C' 
mım fıkra vardır : besinde muvaffak olamamıştır Brifn11" 

•Almanlar. ve Finler tarafı?.dan harp yanın mukavemetini kırmak· için p.J• 
baslıyalı ben Murmanska gorU1mcmiş mnnlar ellerinden gelen her şeyi y~f"' 
şiddette bir. ta.nrruz Y~~~ıştır. Bu h~- mışla.rsa da muvaffak o1amadıkiarınd:ı11 

v? ~Ucurnu ıstihdaf ettigı ga~~le~den hıç bund~n vaz geçm~lerdir. 
bmne v~amıştır. I!u muthış hava Şimdi SovyetlC'l' cephesinde aynı it' 
muharebesınde havacılarımız 13 Alman şebbilsü yapıyorlar. Almanlar hiç bif 
v~.Fin ~mb:miıman taY?ares!ni düşiir: yerde büyük bir zafer kı:ızandıklort~ 
muşle.rdır. Bır tayyaremız kayıptır .. İki iddia edemezler. Rus mukavemeti 1ıK 
avcımıza obUs parcalan isabet etmişse bir yerde ne sa~sılmış ve ne de zarıf g'Ö" 
de hemen tamir edilen bu tayyareler . termiştir. 

RUSYA - AMERİKA 
Birleşik Amerikanın Sovyet Rusya 

ile münasebetleri samimileşmektedir. 
bir Vaşington hnbcrine göre Amcrikada 
İn~iltere namı~a imal edilen tayyareler
den üçte biri Ingilterenin muvafakati1e 
Rusyaya verilecektir Amerika Rusyaya 
tayyare benzini naklebnek için üç ~mr
nıçlı vapur tahsis etmiştir bu malzeme
nin Vilodivostok yoluyle sevkedilıiıesi 
muhtemeldir. 

Polonya - Rusya anlaşması her türlü 
hissi müluhazalardan uzaktadır. 19 39 
Eylül\hıdc hayat merr.at mücadelesinde 
Polonya milleti knt'i bir Alman aleyh
darlığı vaziyeti kabul etmiştir ve bu yo
lu sonuna kadar takip ede::ektir. Bu va
~iyeti yalnız kendi menfaatimiz değil, 
fakat içine girdiğimiz Britanyalılann 
hUıTiyet ve istiklal ceph.,.si icap ettir
miştir. 

----·---
Avusturalvada 

Londra, 12 ( A.A) -- Dün gece lngil
terc üzerine bomba atılmamıştır. Hava 
ve dahili emnivet nezaretleri tarafından 
neşrt-dilen tebliğde bildirildiğine göre 
bir düşman tayvaresi dür, ~ece lngiltere
n!n cenubu garbisi üzerinde uçmu~sa da 
bornba atmflmıştır. 

Berlin, 12 (AA) - Uzun meııaft"Ji 
bir Alm11n ıavaş tayyaresi dün Atlantik
t .. Kadiskin 500 kiometre kadar garbın
dn sel:i7. bin tonluk bir lngi]iz pt"trol ge
misi bııtırmıııtır. Geminin beraberinde 
St"yrettiia kafile kuvvetli bir himaye al
tında bulunuyordu. 

Fransa idealinin inhitatından korkma
ması için elinde bulunan bütün sebep
leri hatırlatmak isterim. Ölınüş olan bi
z!m Parlamenter demokrasimiz Ameri
kan demokrasisine pek az benzemekte 
idi. Fakat hiirriyet şuuru bizlerde dai
ma y~maktadır. 

uçuslnrına devam etmişlerdir .. Almanlar Akla gelen sual Bitlerin bu fcvkn1fıÔ~ 
kacırıhncava kadar tayyarelerimiz te- yorulmuş kıtala;ının hezimet a1fı~ıt1 
şebhüııü ellerinde tutmuşlardır. göstermeden daha ne kadar zaman l>" 

Moskova, 12 (A.A) - Sovyet tebliği, taarruzu idame edecekleridir. 
Smoler.ı-c;k, Belaya<'erkof ve Uman ic;tika- Ağır, ağıt müdafaa hatlarına do~ 
metlerınde ve Estonya mıntakasmda çekilen Sovyetlerin insan ve malzenıe ıb 
muharebeler cereyan ettiğini bildirmek- tiyatlan artmaktadır. Geride bırakıJ9P 
tedir. her kilometre Almanların yorgunltıP 

Moskova, 12 (A.A) - Bu gece Mos- nu arttıracaktır. 1 
kova tizerine bir Alma~ hava alom ~1- Geniş Şark cephesinde nihayet l<111 

muı:rtur. Tasın bu ~abah ılk saatlerde bıl- neticeler verecek olan saflıanın yaldııf 

Japon sözcüsü buna teşebbüs edilirse 
müşkül bir vaziyet tahaddüs edecei!ini 
muhalefeti halinde japon - Amerikmı 
münaseb<>tlerinin nasıl bir şekil alacağı 
bilim.•rnC'Z 

StY AMIN VAZ.tYl.""1'1 
Siyam kendini tecavüze karşı müda

faa ecleceğini bildirmiştir. İngiltere 
mukavf'mct kararı halinde Siyama yar
dım edeceğini bildirmiştir. Amcrikn 
ise bu mücadelede lnqiltC'rcye mü1.ahir 
olacaktır. BüHin bunl.ır Polonya har
binde oldu •u gibi yeni bir muharebeden 
kacın'11an1n imknnc;ız olazağını göster
mekh dir Mr.amafih bu ge:tginliğc rai'i'
men japon .-anın harekete gececcf?nden 
şüphe ed nl"r bu memleketin Atmanya
nın knt'i 1.aferinden emin olmadıkça kı· 
mıldamıyacn~ını ve şimdi kopanlan !!Ü· 
rültiinün Sarka mümkün olduğu kadar 
İnı:tiliz • Amerikan kuvvetlerin! çekme 
ğe muvaffak olduğunu söyliyorlnr. 

Haklı bir f>ndişe 
hakimdir 
-----

Melbum, 12 (A.A) - Dün 12 saat 
süren toplantıdan sonra kabinenin bu
ı;inkü içt:maında da Uzak şark vaziye
ti tekrar tetkik edilmiş ve Avusturalva 
hükümeti tarafından Londraya bir elı,:i 
"Önderilmesi meselesi etrafından görU
c:ülmtiştür. Başvekil ve diğer nazırlar 
Avusturalyada sivı:ısi görüş birliğ! te
mini lüzumunu ileri sürerek Londrayn 
elci tavinini ta5'•io etmis1erdir. 

Sidney, 12 (A.A) - Avusturalya iş
<.'l partisi reisi. Avusturalvanın evlfitla
rından 6Uyi.ik ve fcdak5r bir evlat vazi
' e~ini deruhte etmelerini istiyeceği za
PJ:ıntn yakın olduğunu söylemiştir. 

Mumailcvhe göre her Avusturalyalı, 
'Tlemlekct emnivetinin mevzuubahis ol
duğunu açıkça b!lnıelidir. 

._._ 
M•~•rın ıt~"-luk J"~b~nlü 

Knhire, 12 (Radvo) - Mısır Başve
kili Hüseyin Sırrı Paca bevanntmdn ge-
lecek rrıevsimin pnmuk mahsuli.\ h~ltkm
da İngiltere ve M1sır arac;ında bir an
]ac:.,.,n ya01ldı$nı. iki hlikürnetin miişte
rek{'n ve ynn varıya Mtc:ırın biitün pa
muk mahsulünü satın alacaklarını söy
lemiştir. 

---------
K .. rcei.zde 

IJiiyiik bir yangın 
Mul<la. 12 (A.A) - Dün gece saat 

4.30 da Köyceğiz carşısıncla bir otelden 
CJkan vanqın sonunda otelle bir kahve, 
8 dükan ve bir ev' yanmıstır. Dün Mar
marisin Osmaniye ormanlarmda çıkan 
.vanı?ın Marmnr!s halkivle köylüler ve 
askerin yardımiyle söndürülmüştUr. 

Mareşal bundan sonra dahili güçlük
lerden ve bunların bilha'>Sa zihinlerde
ki iniktlsından ve gıda maddeleri azlı
l,'lndan doğduğunu söylemis. Fransanın 
rej:mini değiştirmesi icao ettiğini, yok
sa İspanyanın 1936 daki u<;urUmuna 
dol,tru gideceğini ilave etmiş, nihayet hü
kümetin derhal tatbik edeceği siyasi ha
ı·ekct nrogramını 12 nokta halinde bil
dirmiştir. 

Bu noktalardan b!r tanesi gayri meş
gul mıntakncla bütün nartilerin faaliye
tine nihayet verilmesidir. 

A vrıca Farmason memurlara karşı 
t'ezri tedbirler alınacak, yüksek ve ida
re amirlerinin salahiyetleri faz1alaştırı
lacak, iş yasası tes7s olunacak, harp mc
sullerinin muhakemesini sürat1eştinnek 
maksadiyle bir siyasi adalet konc;cyi ku
nılacak ve nihayet bütün nazırlar ve 
yüksek devlet memurları mareşal Pete
ne ı:adalcat yemini c<leccktir. 

Vişi, 12 (A.A) - Resmen b:ldirildi
ği.ne göre basvckil muavini ve hariciye 
nazırı Amiral Darlan milli müdafa:ı na
zırlığına tayin . edilmiştir. 

dird:i!'ine göre bir Alman taYVare gru- tığı muhakkaktır. 
bu Moskovaya taarruz teşebbüsünde 
bulunmuştur. Düsman tayyareleri şe
hirden uzakta da$blm1slardır.. Yalnız 
münferit bir kaç düsman tayyaresi Mos
kovn Uzerinde uc.mağa ve yUksek infi
lak bom balan ntmağa muvaffak olmuş
lardır. Bir çok evler yıkıTmıs. fakat hic 
bir vanS!ın çıJ..."11lamı.ştır. İnsanca zayiat 
vardır .. Bir Alman tayyaresi düş\irül
mlistür. 

Lonclra, 12 (A.A) - Sovyet tayyarc
lf>l"İ dün gece Bcrl:ni bombardıman et
tikleri esnnda askeri hedefler \izc.rine 
bir cok vangın ve yük.c;ek infilaklı tah
rip bombalan atmıslardır. Sovyet bom
bardıman tayyarelerinin hepsi üslerine 
dörımüc;lerdir. Bombarclımanın büyiik 
yan"tnlar ~ıkardı$ ttörülmi.isttir. 

Moskova, 12 (A.A) - Sovyet tayya
releri dün gece Berlin civanndalô as
keri hedeflere knrşı :veni bir akın yaP
rnıslardır. Yiiksek infili\klı tahrlo bom· 
balarlyJe yangın bombalan atıbnıştır .. 

-------'"---
S tJ'VE Y Ş E AKIN . ıJ 

Kal-Jre, 12 (Rcdyo) - Mısmn re' 
tebliği: ~ 
Düşman tayyarelerinin 5üveyş m1fl ~ 

kasma akınlarınde 8 ölü, 13 yaralı ı1 
tskenderiyeye taarruzunda 4 ölii vnrd 
Husus'i emluke bazı hasar olmuşt~ 

ı1' 
Bcrlimle biivük yanıtınlar cıkmış VC' ~lf 
detli inülfıklar vuku bulduj'.,'ll görlil~ (.' 
tUr. Hnrek5ta iştirak eden tavvar~ ~t' 
mizin hepsi biri mUst<;>,:ma olmak uı &~ 
üslerine dönmüstür. Ucc;üne dönJ1'1C 
olan tavyare aranmaktadır. . (_(' 

Stokholm, 12 (A.A) - Pazartcsı V'.( 

cesi Berline hlicum eden Sovyet tD 1e1' 
releri Berlin banlivosunda mahall~f 
!tadar vı:ırdıklan anlasılmaktadır.. f(-1!. 
tinde a1oncı tayyarcler:O sesi isitil~ ;ttl' 
ise de banliyoda oturanlar bu scSl 
mişlerdir. 


