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ilan milnderecııtındnn mesuliyct kabul edilmez. 

Ticaret Vekili Geliyor 
-

\l ekil üzüm ve incir i 
saları i e n eşgu olacak 
ti~ · m ve incir piyasaİ;; ının acılış günleri ve liat 

l'i işi halle dilmed~~... .. .. . . 
tı. ıcaret vekili B. Mümtaz Ökmen fu- ihracat bırligınde uzum ve ıncır asga-
..;;- ~çrnak Üzere anlı aktamı Tırhan vapu- ti ihraç fiatleri bir kaç gÜndenbeıi tetkik 
rtı ile lstanbuldan oehrlmize gelecektir. edilmektedir. Manitıadan gelen murah-

• \n c~et ~ckilinin lzrnire Hk defa yapmak- hasların da iştiraki ile yapıla.n konuşma
bı 0 ~ugu bu seyahat bilhassa istihsal lar hiç bir netice vermemiştır. Buna se
l:aC\rsırni başına rasladığı için büyük ala- hep müstnhsi11erin pek haklı olarak üzüm 

():!'ndınnı,tır. mnhsulüne yüksek satış finti talep ediş-
te"dir.u!ft.v; incir piyasnlan açılın.ah .üz.e- le~dir. Aran~n te.lif~, anc~ bu akş_a~ lz
l!u h 'Ut\in mahsulü idrak edılmıştır. mıze gelmcsıne ıntızar cdılen bırlikler 
sncv;~ d~"resi içinde hiç bir istihsal umumi klltibi B. Atıf inanın müdahalesi 
t:aret dıgcrl.ne benzemediği ve dı~ ti- He mümkün olacaktır. 
~iu iç! rtJ~ı da het gün değiıımekte ol- incir için de va:z.iyet aynidir 'Rekolte 
'b.1, •. ~ ~ n tü«ınlanınızın zihinlerini kur- normaldır. PJynım hıızrrlıklan ilerlerni~
~~ bazı sualler ve meseleler mevcut tir. 
~duğu muhakkaktır. Ticaret vekili- Borsa idare heyeti yaptığı bir toplan-

fuar veııllcsinden istifade ederek tıda piyasanın ne zaman açıla bileceğini 
'-rd rlarla yapacağı hruıhıhal ve temas- görüşmü~. fakat bir hrata varmamı§tı~. 
~ğı a hu 81.la] ve endişeleri bertaraf ede- Yapılacak temas ve tetkikler sonunda pı-

rnuhaltkaktır. yaaa günleri tayin ve ilan edi1ecektir. 

Sulh 
lecavüzü 
'1uhtelif şekil
lerde devam 
etmektedir 

ŞEVKET BiLGlN 

~knn gazeteleri, Rusya harbine 
~ ddes bir mahiyet atfeden Nazile
~ Atnerikndn, sulh lehindeki propa
~ lnnna sistematik bir şekilde dc
ltııh-Q tınelerini 8. Ruzveltin siyasetine 

tllltc;ı!ru"ın muhalefetini köriiklemcğe 
~t hı~ manevra telakki ediyorlar. Bu 
~~ertn verdikleri malumata göre, 
~ir laü Propngnndacılnn, şayanı hayret 
tilt:ra balilikle Avnıpnda vaziyetin is
l'\ı~a doğru gittiğini, yeni nizamın ku
"llıe k ?zere olduğımu, bütün Avnıpa 
'-de~c:rınin Sovyetler aleyhindeki mü
~ ed.Ye sempatilerini bildirdiklerini 4d
fi:rat erek Amerikan milletine yine in-

-
1~1'1n ağ7.iylc şöyle hitap ediyorlar: 

~lk d vrupa birliğini bulmuştur. Bir
Jid evletlCl' Avrupa işlerine müdaha
-Ut~. &akınrnnb ve ancak bugünkü re
cletin uyarak sullıun bir nn evvel a\•-

L J\ınc~=:~:u:~l!dirb. •• "k kse • ti 
"'U l>ro ı e mm uyu c nye 
dit .• zr:ııgn~nya iltifat göstcrmemekte
~ldu" .. dunyanın bugiin geçirmekte •illd!" ~üthi iztirabın sebepleri üze
ı ... _.-~ . hukniunu D''mrdnn beri Yennic 
~sın· k .. ııı 
dıru dft '.. 0Yrnuştur. Amerikalının inan-
ıılıştı 'n, ~ngiltcrcnin muzaffer kılınağa 

İltı it~b davMnn başka birşey değildir. 
ltillın~ arla Amerikan miUctinin tnm 
8it bi •nı lıniz olıın B. RuZ\'elt mevsim
,; .. s'iı_~ lclıinde müdahalede bulun-
lıc~~ ~rar vernıiştir. 

clur: z snrnyda haJcim olnn kanaat şu-

lıdır .~ı::rp ~ukaddcr neticesine vannn
~ki ıt~lttrn yıkılmalıdır M dünya 

llundsu a kavuşabilsin ... • 

llZAK SARL VAZiYETi 

.Japonlar harp 
için bir vesile 

arı varlar 

Be ya.z Ruıları Kü;s. 
ling'ler icadı için Har

bine göndermifler 
Vaşington, 14 (A.A) - Japonlar 

Sovyet Rusyayn kar§ı bir tavasaud ve iti
dal siyaseti takip etmekle beraber harp 
il&nına karar verecekleri gün vesilelCT 
bulmak için bir dosya hazırlamaktadır
lar. Japonya Şıınghaydn bulunan beyaz 
Ruslnn Küislinglcr hazırlamak için Har
bine sevketmiştir. Japonya Rusyaya tn
aTTUZ ederse Sovyetlerle Çungking ara
sında tam bir anlaşma yapılacak., bu an
!a§ma bazı nokta!arda tek idare altında 
askeri harekat yapılmasını icap ettirecek
tir. 

Londra, 1-4 (A.A) - Son günlerde 
uzak şarkta vaziyette değiliklik yoktur. 
Vaıington Japon büyük elçiliği memur
lıınndon Katano NiJj.nişi gazetesine te
ldonla mülakatında Amerikanın Japon-

- SONU 4 i}NC-0 SAHİFEDE -

Cilmhuriyetin ve Cümhuriyet aerlerift{" fieJCrbi aal>ahlan çı1Ca,. aiyaıt gazetedir' 

Almanlar tarize 
başladılar 

Başları meşgul oJdu
gu için Jngiliz tayya
releri fırsat bulmuş 

ıt 

Bug 
va 

(103) 

tımıl! 

c·· Sov 
ye avc ala ı 

imh edild. 

Alman tayyareleri. 
Moskovaya 135 ton 
bomba savurmuştur 

Odesa ve Nikolayefteki 
nakliye gemilerine de 

hava taarruzları 
yapdcb.. 

Berlin, 14 (A.A) - Alman tebliği; 
Ukraynada Alman ve Rümen kıtalan 

ricat halinde olan düşmanı takip hareki
tma devnm ederek Karadenfzde &g 

Fakat bu yar&m Sov. nehri mansabına varmışlardır. Diğer 

Yetler İ". in kıymetli cephelerde p13n mucibince harekfttımız 
Y devam etmektedir . 

değil mi? Hava kuvvetlerimiz kaçmakta olan 
Berlin. 14 (A.A) - D. N. B. bildi- düşmanın Odesa ve Nikolayefteki nak-

tiyor: . . . liye gemilerine şiddetle hilcum ederek 
Almnn matbuatı, Ingılız hava kuvvet- 14000 ton1uk bir düşman vapurunu ba

lerinin Almanyaya yaptıklnn akınlatda tırmıslar, diğer birini hasara u~tmış
uğrndıklnn büyük zayiatı ehemmiyetle lard;, 
mevzuu bahsetmektedirler. • SONU 3 tlNCO SAHİFEDE • 

Angrift gazetesi diyor ki: 
-Merak ediyoruz! E'ııtıım .• m .. ıı .. ııumı;ımmıımımımnnm 5 
-Aeabn lngilizler bu menkibelerle § Suikast yaptılar.. E 

iftihar edecekler mi) ::: E 
Belki Staline yatanm~.i~in böyle.ya- ğ ESki Jupon BaQVe• § 

, . 

- ENTERNASYONAL FUARINA -
HAZffiLANTh"JZ!.. _ 

5 Eskonomi '\'nrlığımızın, bizlere refah ve saadet E 
§ veren güzel sonuçlannı, her yıl toplu bir şc~I· § 
5 de gösteren, mallnnmızı içe ve dışa tanıtan iz. :, 
5 mir Entcmnsyonnl Fuannn hazırlanınız.. § 
~ 20 ğustos 20 Eylül : 

-
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YENi ASIR Matbaasında bt!ılmı$hr .• 

o-----·-·---·- -·-·-·---·-·1 

1 Sovyetlere göre 
··-·-·- _11_1_1_1_ -·-D-1 •r-,.. 

Kıtaatı 1z 

Smolenskı 
tahliye etf 

• e 1 r 

Tallin - Leningrad 
demiryoJuna Sovy ~t
ler hakim bulunuyor 

B. RUZVELT Büyük bir Alman pe ol 
gemisi batırıldı.. Kırk üç 

tayyare düşürüldü-. 
ATLEE iFŞA EDiYOR 

RUZVELT 
Momtovn, 14 (A.A) - Sovyet tebliği: 

13 ağustosta kıtalnnınız Keksholn, Tra
yussa, Smolensk ve Bclaynçcrkof istika
metlerinde düşmanla harp etmişlcrd:r. 

Ço .. RÇILLE ~ir~~::1:::i:.ıi1ia:~~o=ol~~t 
üç Alman tayyaresi düşürülmüştür. Bi
zim kayıbunız 35 tayyaredir. Bir deni-

BULUŞTU zaltımız Baltıkta on beş bin toniltıtoluk 
bir Alman petrol gemisi batıımıştır. 

Stokholm, 14 (A.A) - Stokholm Ti
dingen gazetesine göre Almanlnr henüz 
Finlandiya körfezi sahillerine varmo-

MÜStak bel sulh mı.şlnrdır. Tallin - Leningrad demiryolu-
nu ellerinde tutmakta old\ıklan şüphe-

prensipleri tes
pit edildi 

Udir. Sovyetlerin Estonyanın garp sahi
linde bıraktıkları garnizonlar Almanla
nn gerisinde faydalı bir ciizütam te kil 
etmektedirler. 

pacaklnrdır. Fakat maglubıyet dauna S "4' S 
mağlubiyettir> E k · ı • • t b E M •• • J k 

Lokal Anenygcr gazetesi de""diyor ki: § ) IDUaVJOI a aD• § UteCaVJZ mem e et• 

Bunlar mü.snit bir !l.nda harekele ge
(,'eCekJerdir. Alınanlar yolların çok fe
nalığından ~rmışlardır. 

İkinci sUrpriz Sovyct ordusunun tah
minden fazla kuvvetli ve mukavemetli 
çıkmış olmnsıdır. Bu da Almanların ye
ni :taktiklere baş vurmalarını icap cttir
mlçtir. 

clngiltt>rede hiç bir general bu hare- E • ı l d S J • • J "b 
katın Svyct ordusuna bir yardım teşki1 5§ ca 1 e yara an ı E erın 81 a tan tfl'C• 
edeceğini, Alman hnrp endüstrisinin is- : E 
tihsalabnl\ engel olacağım zan edemez. E Tokyo, 1.ıf (A.A) Bu eabah devlet E 
Çünkü lngilizler Alman tayyarelerinin E nazın ve eaki Japon batvekili Baıon E§ 
başka bir cephede meşgul olmasından is- S Hiranuma bir suikude uğnmı§bT. § 
tifade ederek harekete geçmiş bulunuyor- E Mütecaviz Baronun evine gİrmif ve : 
Jar. Bunun ltısa bir fasıladan ibaret oldu- :; Hinınumnnın üzerine tabanca ile atef S 
ğur.u da biliyorlar.> ~ etmittir. Kendisi derhal tevkif edil- § 

Doyçe Alfemanya Çaytung diyor ki: :mi§tir. Hiranuma 73 ya§ında olup: 

ridi esas şarttır Londra, 14 (A.A) - Ofi ajansı bildi
riyor : Moskovaya hücumdan evvel Al-
manlann menfaati Smolensk müsellesi· 

Londra, l-4 (A.A) -Başvekil muavini nin kaidesini genisletmcktir. Bu hafta 
BinbB§ı Atlec bugiln saat beşte bütün • SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
İngiliz radyolariyle neşredilen çok mil- <:::.-~~::::.<::><:::><:::><::::~~-<::>~~~::::>-:: 
hiın beyanatta bulunmuştur. Atlee, 
Amerika devlet reisi Ruzveltle lngiliz 

• SONU 4 tlNCO SAHİFEDE • 
l'AVEL -clngilizlerin hava akınlan hakkında- S mhhi vaziyeti hakkında henüz hiç bir S 

ki mubalı:ığalı tebliğleri hakikati örte- E gey ne§T'edilmemi§tir. Kabinesi Ja- § 
mez. Nasıl Moskovanın habetlerine iti- : pa.nyarun Almanya ile pakt yapması : :y;~~~:::.<::~~~~~~.c;:::,,.~~c:::::. 
mat edilemezse, Londranın haberlerine §üzerine 939 da iatifa etmi§ti. s ALMAN SEMALARINA 750 hin Hintliyi silah 
de itimat edilemez. Sovyetler bir gece- =11 111111111m11111• 1 ımwıııııııııııııııııııııımn11 = DEHŞET SAÇIYORLAR.. Jt 

1
• J 

de Berlin iizerine bin ton bomba attık- a J na a ( J 
lannı söylüyorlar ki bu kadar bombayı ~.A' ~ıc-....~~:--..c::~~~~.a.ııc 
atabi1mek için bin Sovyet tayyaresinin <y:.""-""'<.~~~ 
Berlin üzerine Kelmesi icap ederdi. SON DAKfKA 

Fil OSU 
Tarihte görülmemiş 
azemette büyük ma· 

nevra1ar yapıyor 

••••••••••• 

Fevkalade tehliğl~r 

Uçan kalelerin 
Almanyada tah
ribatı artmıştır 

--0---

Bindistanın müdafaası 
gittikçe tekemmül 

ediyor •• 
Sinlla, 14 (A.A) - General Vavcl 

Hindistan baŞkumandanı sıfatiyl~ rad
yoda ilk defa olarak bir nutuk söylemiş 
ve evvclıi orta şark seferinde oynadık-

Alınan tayyareleri de lan rolden dolayı Hindistan kıtnlarmı 

S nderlandde ia~ de tebcil etmiş ve Hindistan müdnfaasının 
U ~ • mües.sirliğine itimadını bildirerek söz.-
polarını bombaladı- lcrinc şöyle dcvnm etmiştir : Va§İngton, 14 (A.A) - Birle§ik 

Amerika devletlerinin garp sahilinde ta
rihte görülmemiş azamette geniı manev
ralara haılamıştır. Manevralarda farze
dildiğine göre, Loa Anceloa açıklannda 
bir iatill filosunun geldiği görülmüş ve 
buna klll'll harekete geçilmiştir. Hakem
ler Yarden kalesini 16 dakikada tahrip 
edilmiş olarak kabul etmişlerdir. 

Hitlerin umumi 
karar2i ı Uk
raynaya nak· 

ledilivor 

Londra, 14 (A.A) - İngiliz hava ne- Hindistanın askeri müşavirleri, Hin-
1 zareti istihbarat bürosu evvelki gUn iki distnnın ınUdnfansı için Hindi5tan hu
büyük Almnn endüstri merkezine indi- dutlanndan mümkün olduğu kadar 
rilen darbelerden bahsederken Blen- uzaklarda muharebe vermekle büyük 
hayın bombardıman tayyarelerinin yap- bir kiyaset göstermişlerdir. 
bğı bu hücumların parlak bir surette Vavel Hindistanda gördüğü harp 
ha7.ırlanmış ve cUretkArane bir ı;urette ga~'Tctlerinin üzerinde bilyük tesir yap
lcra edilmiş olduğunu b!Jdirınektedirler. mış olduğunu bildirmiş ve demiştir ki : 

Muazzam Muşar hava meydaniyle bu 
meydandaki tayyarelerin yarısının tahrip 
edildiği kabul edilmiştir. 

Odesa ve Nlkolayel sar
sıldı, Ruslar lmba 

edillyor .. 
Berlln, 14 (~.A) - Fevka14de :Alınan 

tebl!ği : Aşa~ Dinyeı>ere doğru ilerli
yen Alman kıtalan Sovyet Rusyanın 
madenleri en zengin Köivoy - Rog mın
takasmı işgal etmi~lerdir. Sovyetler bir
liği, Demir lstil:rsalatının yüzde altmış 

• birini kaybetmiştir. 
Bedin, 14 (A.A) - Fevkalade ~

man tebliği : Düşman kuvvetlerini inki
tas12: takip eden Alınan, Rumen, Macar 
ve İtalyan kuvvetlerinin tazyiki altında 
garbi Ukrayna mUdafaasmın tamamen 
yıkılması gec!kmiyecektir. Odesa Ru
men kıtalan ve Nikolnyef Alman ve 
Macar kıtalan tarafından sar~crt.ır. 

Bug'un gnrbinde düşman kuvvetleri
nin imhası muhakkak bulunuyor. 

Londra, 14 (A.A) - Alınan radyosu
nun bildirdiğine göre Hitlcr umumt kn
rargalıını Ukraynaya nakletmiştir. Rad
yoya göre Alınan devlet adamlarının 
burada toplanmış olmaları Ukrayna mu
harebesi hakkındn mühim beyanat yapı-
lacağına delildir. 

Bu taarruzlarda Harikenler ve uçan ka- Halen 750 bin Hintli silah altındadır ve 
leler ayni zamanda uçuyor ve müdafi- silah altına çağınlan efrat bunlnn bizim 
le.ri şaş:ırtıyorlnrdı. Alınan avcıları Em- nl tbi1eceğimiz sUratlc depolara biiyUk 

• SONU 4 ÖNC-0 SAHİFEDE - 1 ınikdarlnrda olarnk gelmektedir. 
~,r.-.~~ ..> 

tccavu ]n nn1aşılıyor ki Amcriknda sulh 
1\~~r:ri akim knlmnğa mahkumdur .. 

~iti d ıh bu propngnndnlann gcvşcyc
lığ~ 7nnMUmcmelidir. İztırnplar in
- so~!~ınmii) kudretinin fc'\·kine 

"u 2 İNci SAHİFEDE -
Japon taarnızundan fena halde kuşkulanan Avuaturalya Be§ vekili 

Me11.Zis bi1' nutuk sÖ1/lü11or 

İngilizlerin Almanyanın bom bardtman.ında kullandıklan 
•eri ve uzun mucıfeli Here f orol bombardnnanlan 
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ŞEHİR HADERLBRİ Sulh 
Tecavüzü 

•• ttctbrctt KISIM •• Yazan : AKOUMAN Kimür I iatı artıyor Paviyonlar ltazırlanı yor 
Muhtelif şekil·· 
lerde devam 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-130-

Limandan çıkan iki !lemi 
&~armarada ilerliyord"l 

Fiatlerin aı tma
sının makul bir 

,;ebebi yok 

lzmir paviyonunda ye
nilikler yapılıyor etmektedir 

lle,,,,.eı Çeleld tefrlflıell ınıııtalıfıyı ...,..,, Cel· --o-- !'Palı ...,.MMI>___,_ ...._ 
ldt KCll'CI AJlnln pençesinden yalıayı llUPa.......... VaJI B. Fuad 'l'alıllGI Pi .--,_.... ..... .,... ccıc.tana .,,.,,, lıflfe.ı. .. ,, .. BAŞTAMFJ ı tNct sAJdnDI • 

...... _..a .. _.__...._ ,,.._,.... lllff"..,.hlPcı.t D8euda ,,.,,,.,..,, • BelfHI ~ ,,........, ._..,. ,.. plrm..,., BU)'ilk bir nlkW..Jlkle :..-

.,,.....,..,,, H -·.....- ı-~ .._..e d ... - a.lh-- afer yolanu -cm11 balWMhddumı ... 
olan lıö111a,.· Qlne de ....... •• ......... .,....._ t.nldf7en tmar ... ..._ wıe ~ 

Derin uykudan uyanan bir kaç hiz-1 kıvrıldı .. Artık görilnmez olnuqtu... el lioydu.. 194' lzmlr entemuyonal fuarına it- timlze selın1t ve pavyonun tanzimine kelalımele ..... , •• Wr tfipheeln .... 
metv' fillkuı bir vadyette pençereJere Arkada kalan öteki geminin yürUyü- Son günlerde oclun kömürü fiatlerinin tlrak edec:ek olan nemi ve hueual mü... batlanu,Judır. Pa~onun bu .. ne Kl- al......,._. 
kôf'lf= .. Kapıyı yıkacaksınız .. Böyle ::~~lif se~~ ~~yı -:~ı!:~ : sebepstz olrak yükselmesi allltadar dal-

8= S::i:ll~e7.:;utr ,.t zım Dirik kö,..ı de ihdu edilmlttir. Bu- u1h 
k ı ., N ~ G ki ed le • bol 1 relerin nazan dikkatini celp etmiıtir. r 1 e •t il'. ir ço rada merhum ıeaerale alt bir çok hali-- S teeavüsü zem•ı ve muhite ... 

acı acı apı ça ınır mı. e var ... ece- P ere gıttiği için rüzger ere S h . . d L.. .. t ld v "bı" pavyon aalıipleri fuann açalmuana pek r.ılar canJandanlacakbr TUrldve t;"aret .-killer almaktadır. M..al ~ 
ıım La. -·ttnd - ,..._ot ,__ ... ., rastı b Bund öt:ı..n Ik . e rımız e ~omur mevcu o ugu gı b" Lald·x. d 20 v · ~ -

uu -- e ~ .. -'N.3 •uu-.. • ıyamaıruş - an ~u ye en- dışarıdan da kaya ve muhtelif vaMtalar- a~ı-~ zam~n " .. ın an Aeuatoeta odalan pavyonunun faaliyeti hlzlandınl- Wr aya kadar harhe ıiımeae ı.......,-
- ~ın fermaiuılt lı&mlleft geli- terini şişiremediji ve siiratle kayıp git- la ihtiyacı hrıılayacak miktarda gel- a~ .Unünde tam bir ,.kilde huır bu- RUfbr. Buralarda tethlr edilecek olan Din Almanyadaa tulh btetMlt •HW 

yoruz ben Bostancı başıyım.. Mi.ütil mesine. mUsait bir kuvvei muharrike el- ııı•ktedı'r. Fakat fı"atler her on günde bir hınmak için geceleri de çalıtınaktadarlar. muhtelif memleketlerimbe alt mamullt blaealı lli71emniıp1'. İqlUzleria ...... 
efendiye şimdi haber ver... de edemediji besbelli görUnmekte idi. ~ lzmir rill t d b d k ı. htlls bil' llJM • ...., .... ta·-" ........ 

Bu gelen Bostancı ı.. .... Dilçe Mehmet önde gı· den birinci gemide Şeyhülis- miktar yükseltilmekte ve halktan fazla . b' ye pa~onu a u aene ae- o uma r ve zirai maddeler gelıneie ile 'Y .-. .--
~· 1 •- d K '" .. .. L•1 a: nıı ır tekilde tanzım edilmektedir. P&Y- banlamııtır 1eri bu ............ t.,Jıter.yt F~ 

ağa idi... JAm Ahi zade Hibeyin efendinin oğlu p&.ra a ınmaıda ır. omurun &I osu pm- d b'JL _L L . d • L--L .. && ,_ L-A-..1- _- __:...1 
d"d 8 5 k k t y b yon a ı na .. gere.: narıçten ve için en Fuar ubMmda ldralan...-mıt pavyon ..... ., .... IOD ... 11 .. rial ~taa _.. 

- Ne var Mehmet ağa? ... Hayırlı bir İstanbul Kadısı Seyit Mehmet Çelebi ı ~n ·-'nı o~ d urf~şatl çı. mbış ıdr. azın ""ku eaulı tadillt yapılmlf cephe aenifletil- h~men hemen kalmam•• oibidlr Kültür- ntU.tldilAt içinde lilte,...,t lltllldaf _,,. 
heberle geldin İnşallah?.. bulunuyordu.. Arkadakinde ise Çelebi- 'lte&& gu erın e ıa erın u erece yu ·- • • p d b ı.. _ __ı b ""'• · k 1 d hi b" b - ··ı mıttir. avyon a u .ene ueaen ter iye- park timdi tam manaılyle bir faaliyet yor. 

Birden bire uyandırılan Ahı zade Hü- Din babası Ahi zade vardı .. Her iki ge- .. <" k~~asınF~ ç . .1r ksebep kgor~ eme- ~ı tetkilatına da bir köte aynlnuftır. Bu- •ahuı olmuttur İaıillen, ltakikatea bu vniy.U. ,,Jr 
seyin efendi gecelik kıyafetini değiştir- mi de Dördüncü Muradın verdiif emre me tcoır. ıat mura a e omısyonu ıadA 1 . b"'l . . . t'-1 tıx.• h . .ıı.1 • ., 

ka - ·· ·· d '-' __ ,_ .. .. _ '-d d .... · t" z:mır o ge.ının lf &&• et Ki er ....-. 
mele ve vutunu giymeğe bUe vakit mU.teniden baba ile oğlunu menfalan onumuz: .. e~ aau gun~ .u. e .ec~gı ıc; _ı- '>)'lor tube.inin faaliyetleri ve ıençlik ha- Belediye tehrlmizdeki otel, papfiyoa, Bitaraf bir Palal'ia hAditeleri .. utal9' 
bulamamıştı ... O perişan vaziyette Dü- olan Kıbrısa götilrilyorlardı... mada komur '?eselesını esaslı bır şek~~- ıt"ketleri Panolar ve grafiklerle söateri- ve hanlardaki yatak adetlerini teebWne cıWihniz.....,... börle Wr tef~ 
çeyi yatak odasında kabul etmeğe mec- Aksiliğe bakın ki Seyit Mehmet Çele- d~ ~a~. edecek~r. Toplantıda orman mu- lecektir. Bundan bafka vll&yetlınizin baılamtflat. Aynca evlorino panalyontr mı. Atlastt•k haı'bbala .....ı fl••tıiW 
bur olmuştu... binin bindiği gemi iyice yol alarak: İl- durunun de ~utaleuı _alınac-:k~r. muhtelif kmmlanna ait zürrai ve sınat kAbul edeceklerin li1teleri de llaEtrlan- iktisap ettttl haftalara nlılltetle vaziyette 
Ş huılsıa_ b ·· · d d 1 bul k ıl d dam kıllı ki Haber aldı~ımıza gorc valimız B. Fu- h d k" f al" ff 1_ k d I:' d R ın· .. .:a:..ı--:- •-L:- Lı- lah ka d d"~:. ey illll aşının uzerın e o aşan tan ıy arın an a a uza aş- d Tule al h Uc kae . . . luilla d c:n a a ı a ıyet ve muva aıtıvetler de ı ::o a ta ır. :ruar zamanın a anHyman g..---ıua -wne ..... • y e ..-

tehlikeyi bu dakikada artık sezmiş ola- mağa muvaffak olduğu halde Ahi zade- ~ d s k"" • .. ~~ e rı~İtının k h n ~- iıttatİ!lltiklerle tebarüz ettirilecektir. biirolarına milracaat edeceklere kolaylık- iini söylemek bile bltil .. r. Batınt.9 
cak ki ytlzU balmumu gibi sap san bir nin rakip oldulu sefine mUtemadiyen W1 J un o~u~e~uıy Odço k'"a~~- Trakya pavyonunun da hazırhklan la yer temin edebilı:nek içia bu liateler '°apurlann tonaj mildan -1mış, W· 
renk bağ18D11ftl... yerinde sayıyor. biçare Şeyhllliallmı bu Y~ ~~eti 0 ta ır. un omu - !Jerlemektedir. Pavyon memqrlan ıeh- alakadarlara tevz:l ol'lnıacıaktw. Us - Amerikn •• ,,.._t •ezgahlartll· 

Dtıçe Ue konuştuğu sırada derin bir pametll aulardan ve mUthlJ Padiphın nün ıhtiyacı kaf'lılayacak miktarda yakıl- --,.,...~ ... ...,.~~-----.... - • . ~,..,..,_ ................. ---=occır:"°cıcacıcıoc da imalat artmıştır. 
korkuya tutulduiunu ellerinin titremesi gazebinden çekip uzaklaştırmata bir ması .. içi~, ormanlard~ uzak ~ın~aklar- EleJıtr•~ Uf! $Q tnJtl,elerl f MAHKEMELERDE Bununla beraber. '111'851 muhakkaktlt 
ve çeneslnin lhtizadarına tibi olan uzun, türlü muvaffak olamıyordu... da komur ocaklan tem etmek ıatıyenle- d Afsrnf lı · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ki, Almanlar Rus~·acla tt.t'i netice abula 
ak sakalının oynaması açık bir surette Ha1buld DfSrdüncn Murat Ahi zade rt: müsaade edilecektir. Valimiz v.zlyet- e., - yeee YeiıenJnJ llUl"an Karna- çalısırkeo taıiltereyl cali evimea -
l&ferlyordu... ile oltunu Kıbrısa sUnnekten var.geçe- teri kanun geregine uygun olan kömlir İzmir elektrik ve tramvay ıirketiyle _._._... .. ıabilMelr ......... eti -'e '-*l ...... 

Hu.eym efendi7i böyle çok fena ve rek her ikisini de yakalayıp karaya çı- ocaklanna oc1- kwnelerine müsaade !tl• 4frketl, nuwcat tarife fiat1erinin art- T ~& ~~:-~ !ı~d· deiillerair. Fransa Uzerindeld tazvı"klerl· 
nikbin bir vaziyette gören Düçe Meh- karması ve hiç nefes aldırmayup bunla- edilmesi huıuaunda orman müdürlüğü™" tınlması için vekalete müracaatta bulun- k ! . tak yun e medr 8 m :ı.... ~tn ~-fçı- ni hu makatla artırmışlardır. Vişidell 
met alanın tevnnda birden bite rm işlerini hemen bl~si hakkmda emir vermiştir. Bu suretle odun kömüri; ..,,wılardır. v~n oır avga eoaıun a ye.,..nı sra tu e- Almaa •feriae lülmet .t.ıilli -~ 
bir yumuşa1dık peyda olmUJlu. Va- CellAt Kara Aliye ikinci bir emir daha l'"lanak iatiyenler vilayete müracaat ede- Haber aldığımıza ızöre Nafia vekaleti RlJle •Y•lın~an ~l'atak nral.yatı R. lir. Yaai Fıusanm AWeabıle ft ~ 
kıa DUçe D&dUncU Muradın katı vermişti.. ıek müsaade alacaldarcLr. Ahnaa bu ted- .. jrluıtJertn zam talf!Olerinl lcafxil etme- mazanın şehrımlz agır ceza ma~kem•- Uıun ıarp şahillerindeki deü ve hav9 
ruhlu, bir t8§ kadar sert yUreği en Se "t M hmet Çeleb' tehlikel" t _· birlerle fehrimizde odun kömürünün bol- -niıı ve tarifenin e•ki nisbet üzerinden ..Je devam eden du";1şmuı _?Cticelenmlf, üslerini teslirg ede~k JDihverle ıııUW 
mUthlf icra vasıtalarından biri bulunu- kqı Y~a~ Cellat ~ ~n h~~ı luacaim n fiatlerln dilfeceii tahmin tatbik edilmesini allkadarlara bildirml4- Ra~a._ ~ rt ~-1 "'" ~ btlrede t.,ln ele •'.t f/9 
yordu. Fakat bir Kaplanın bile şiklrını · d k disini kt rta An edilmektedir. ferdir. ne ay mu et e aplae &UUUUQaW ~ kendi arasındaki soO 
aciz bir halde görerek ona pençesini pençesan en en ı rma&• mu- karar verilmiştir. ~ ille .a... btku lal 
uzatmaktan çekindllf ve sulha mlltema- va~:;r:l~u~~de ise yorgun. mecal- J/,t;har/a mucac/e/e ~ JraDAt ltezı lflfflıb ıP• Bir kene {u adw ~ .;_.. 
yil bulunmak IUzumunu duyduğu buı siz bir kua gı"bi nerede ise kendisini ta- .,.,..rq, .A w /j V ~ NW.Aft ........ ,...,..,,.... ........ AJ•ıPlw. Frau11. •. ıwaMf"8 d kop. 
müstesna zamanlan vardır... :i' a..aa---_. -...... 1 .-EW'-A GAR., .. .,., ,__.. taklarmd.ua ~:......ıı:-1-- • • .ı..... n-a. 

kip eden mUthlş Kartalın keskin penr- ~ıwrn.._w'- .r.tWPO al'I 1111!.r l'J".'· U E<~Z:..B Kaput bezi n Kaywi ınuunWitmdaa ~ •• ~~ ~~ 

~': d~:i ~ika!'h~::nbi:~:anb~!' çesine d~mek, yakayı ele vermek teh- tesb edf0'101'- V.i.Ji.yetimizln muhtelif kazaıarındaki Dirili bezltti Mtatiannda dıtiklr ryaptdt. ~!..7f~t:.=r~ı:: .. ~ 
yuınnaıııdı5ını aezer gibi olmuştu~. Ve likesine, yüzde yüz bir ihtimalle ve mu- Son zamanlarda ,.hrimizde ihtiür Ü- haza .ürii sahipleri. gelecek yı1 daha faz- Lmndan mahkemeye Yerilen Barea oi~ panmnnın Al y run ~·.eni ı.nı: V 
ŞeyhUUsIAma acıdığını belli eden titrek ~~ bir ıekilde maruz bulunuyor- diseleri fazlala,mıştır. Mühtekirleri eualı l" «;ayır elde etmek malteadivle met'• alar- ~~~5;! ;!: ~!:ı':t ~ pJlb ıöde ıinki;; ~ ~ ~ 
9eSfyle: N "kbal d'" k""-:ı Ş h"T la d bir mücadele yaptlmaeı için viliyetçe ge- dalci kuru ot1an tutueturduklan öğı-enlt- . d dük'-"'-'- _ _ı. -"- _,,_ı kalmty.acaktır. BütU9 :bunlar A••• 

Me 1t b Efend" ha e 1 uş U•w ey u 15 m, ne e reken tedbirler alınmlftır. Ankara ve i.- ıniştir. Bu yüzden .çıkan bir .çok yangm- sın e IUlftlllftnlft ya:ıı,er ~- ~ t.ôlteı · lmt1 · k" azJ y.ı 
retl- ~ uyurma~. · ·

1 
• ~ geınideld sair adamlar bunun hiç farkın- ttlnl>ulda olduiu gibi tehrimizde müra- 1ar mahsul veren ahr1an vakmakta ve detle ltapaL bul.ndundnauma ft! ~ na e)"J '811 mLllJs _ !____., 

eri diye cevap verdi.. ~efsmız ıçın da değillerdi .. Fakat iki go?mi limandan " • beşer Ura para ceuuaa .. ı.w- eılil- ~da lmakarak ~ ua1 .,_. 
biç bir ~hlike mevcut değildir Padişa- ayrıldıkta •ma. bunlaruı pefleri sıra c:aat biUo1an aJTl].ıı:ak Te IMmlana te1&- hir çok zararlara sebep o1,na1ttadlt'. Bu ıalt)enllr. ..,etWe ....... p.tcrir. B ....... 
hımız sizin ve mahdumunuzun Kıbrısa bir kayık daha Saraybursundan hareket fon numara)arly)e adretılerl halka gazete- nıahzurlu vaziyetin öntenmesi için yjl!- do!a"'1r ld Lıcittere ~ ~ ~ 
nefyinizl ferman buyurdular. Zatı pha- etmişti lerle ilin edilecektir. .,,.tten kazalara yazıhn bir tamimde: ~ AWD kara.rlaruu eu ,bgJiik lwı.uSIJ.., 
ne bilmediğim bir aebepten dolayı size selli' kürekçi tarafından tahrik edi- lzmlrde1d fiat mürakabe bürosu tak- .f08 f eayılı çiftçi mallannı koruma 1tanu- ZABITADA ._,. etalelde'R-ler. 
S{lcenmİf olacaklar. ~er halde dllşman- len bu kayık sularm üzerinde tıpkı bir Yiye ediınu. Ye yeniden dört memur «el- ·•u gerevince bu gibi mer·a yakanlnr hak- •E~Kft "'"°"' 
Jannızın yapbjı tezvirat buna sebep Ol- kuş gibi UÇUyordU... mf, Ve Vazifeye başlamı!ll\ardır. lhtflcan '-tnda ,iddetle harf!kete Peçilmesi veba- .... cofı eşwa ~a1....... ----
muştur- Kayıjın dömeninl CellAt Kara Ali önlemek için mürakabe bürosu memur- .. eketlerine münade edilmemesi bildi- Şamlı sokağlllda 'Kadir oğlu Osmama. T I ltel _.._ 

Merak buyurmayın ... _Bir kazadır ol- idare ediyordu... lari7le emnfvet memurlan müştereken rumiftir. thrnhim oilu berber Mehmet, Tayyip 8 e - ·w~OI' 
muş .. nerde tnşillah yme bu makama ,,_114 Kara Ali he dilin • ida d" çalışacaklardır. - oğlu Mehmet ve Abclun:alunu o& y...., D!vrik. 14 CA.A) - NuJ'l Demlral _. 
avdet buyunırsunuz... ~t . ~ .. enı ~ e ı: --~ J!frotft JnP.'1fllU'IGl'UJG suf adındaki şah.tar• ait muhtelif ewa- ta okulunu iyi derecede ibaai eden .., 
Yalnız fimdi hemen yola çıkmanız lA- yor, hem de e~nnl hır durbUn ( ) gibı .PW9' ,.,.,,.rw AR YE lun ~iı )İklTet .edil-., n çalınan lebelerden ellisi mualliınlerimı __,.,. 

zım zira Padif&hm bana verdiği emir bu gözlerinin üzerine götürerek bir Kartal ntR 2''~v•tF Kfndefe DelıCilef edeeelr eşyaların bir kısmiyle birlikte yakalan- ti altında memleket dahilkıııle 1*' ~ 
merkezdedir... bakJfl kadar kuvvetli nuarlariyle en- .,.. lr-4 "-. rr..ı .. br. tıate cıkmış1ardır. Bu talebe grubu fı-

B'-- Şeyhtılisllın hiç mukavemet ginleri ar~np duruyordu... Jkiçepuelilt cadde.inde maailaturacı Vaz:ifderinden her hangi bir 8ebeple " ınir ve ft'!Umbula ela uğrıyacaktır. 
~"' 7. L__ t--"- f" -1--__ı- lL 'TıUVakkaten ayrılan kaza ,.: _ _. -~·r- ........... e,,,_ .. __ 

g6stermedi.. Melill melill boynunu bU- _ 8 t TM E D 1 _ .aJVanm uaa ıye efV8" •""Y anuua ...- ---~ ..,.. aıı.,. 
küp bir az dUşUndOktea .onra: ıikir yaptığı te.bit ediJetek adliy~e Ye- lımna: onnan. veteriaer w-eJ'a pamuk j 8- Mutaflar çarşısında Mehmet oğtu 'Uça- M11llada ~le 

- Allahın takdiri ne ise er geç zuhur (•) n....ı;...,_, d~ &· ribniş Ye tröriilen lüzum üzerine te•lWi- t11ayonları memurlannm ıwlltllet etmesi. Tın lbndtim oğlu Mel.nedin dükkAMn- Muğla, 14 (A.A) - Diln sabah Mui-
6'VV· -· -~r m L_ _..ı1-ı • .:. ,.iJA•et.__ L ___ 1----•---•-•------ L•J dan t.ü -:.C.. k•dura .. aı.ııı iddia e.:ııui-

eder... Mehmet ağa Oğıum... Bana bl·r ne s;arar •-~· • " ..... "azil ~ ... ---lllUl9'-- oı - ~ '• ,.... - lad h b" __ ... cı1. 
cJiriJ ... ; • .;. K···'--da --L-d :-...·ı i,•:nden tııtulmuştur. a asar yapmaya.o ır yer sarsıw--

kaç dakika milhlet ver .. İçeriye girip ha- - 111111111111111111111111 --· ...... MU' ,--... • _.. ce- ot-..... ur. _ _. E ıımımımmmm11111111111 E n-. .._ • ..Afi <wmı•m <"en memurlar bulaamad•iı t.aktirde zira- E.,.,.P ı.ı.•••« _---r ____________ --: 
~•nayım.." = Jk d"" .. .. .. = 11•r •csu- • ı K at memurlamua 'Ziraat od.lan nie1eri ve- ~ 1 Ahı zade Hüs....,in efendi benliğini sa- === tJ88 1 vuroyua i: j-s-ft dx-•a~- Kemer Caziler caddesinde Emin 511111111111111111111111111w1111m11111U11111t11111U1I 

-~ J ~ - .. •r-. .,. ... ...,........ ület edeukl-rdir. "'l Ali ede 8 8S ' ı 
ran korku111 Ozerinden atıp kenııisini E MECMUASI E Bir mldliet Htinı\at «mel: üzere Bor- og u "nin ümri . eantıgram ee- 16 A v ti::=-
toplamağa muvaffak olmuştu ... Metin --= FU A • •EV..,AI. .a ..... -_: eıada hUlunan memlelcet ltaıtanesi clahili- ~ar hulumuş ve '-akkıDda takibata baıt- «US OS 
:!.";dla

1
.rla yUrtlyerek DUçenin yanından =-- AA ... •y_.f._.I AUD :_: ve müteha1Sm doktor Celal Yarkın iz- CEf.,Df.f!:L .anmhr.••-ı .. ~'--•• İ: K •• ıt ••-.,. k 

..., . . .an .a mire avdet etmi, -n 1tuta1enm kltııttftı- lzmir meb111U B. Sadettia tpekmen ve -· ~---.. u u rpa r 
Sabahın alaca karanlıluıda biribirinin S Sahapnda yegine olan iktısadi )'Ü· ~ de kabule başlamıftlr. Corula mebu.u B. Asma U. ı .... buldan Çorak kapı S 00 7 inci aokakta Mehmet E 

peşi sıra limandan çıkan iki gemi Mar- Eril~ .,,_.._ ~ ,..ı eldala E sehrinme gelmlflerdir. oilu MeılCi Mehmet, atıedenberi ...ıan 5 i 
maranın engin sulan üzerinde ilerliyor- : •ibi bu yıl da fmıir Entemasyonal E .,._. ...... BfR •AR.,.,ff açrlc bulunan k!U'lllı Sahriyeyi J0 ilet ba,._.._ E (:' d • • "" 
lardı. "' ... CllWU& & u ,,.., : ·ııımıııııtttttmtttmmmıuıımınnmııııııw: ..-- t 

Bunlardan önde aiden aemi Hayırsız ~ fuan İ(İD fftbliıle Wr 971 a...rıa- ~ B. Feyzi Arpacının kızı Bn Nermin i ı i ğiy}e sol kolundan hafif surette yarala- E . ar enpar 151 
.. .. -mıtktadtr - - nşaat af la - dığından yakalaa111ı1br. = adanın yanına kadar ilerliyerek ötekini E Fua • ıldı" .. n t ıka k E Arpacı ile B. lbrahim Kardicalının oii- : • 0.-, 3 rl na E E DMıetli "1llıılık naaaralı .ıa.,... 

k "d b k ...... A L d · d --= nn aç ıı ..... n 88 ısa ç ca --= 1u P'-....ı... buJruL fakül" ~--= ~-'-toru B E_ • • ---- ~ -pe gen e ıra m"9 .... •· çı.: enız e lan L d bııtü ...n k tbu --. & .- QU& Uf-L b L : • .ı.. =-•""-'- -•-- ma""er- L 9 JL •• .-
b ld ., bol bir rU 1 bil Un Ik - o uU 8Q1 a u D .ı.ur ma a- - M·--"-L K rd" 1 1 t'" i dUn = a9' ır ey yaptuna& '104.&,orum. - c ........ ale pall87Jft , _ ... ,._., -- - ... ··-·----u ugu Z",er e t ~e en- = 1 --= wmıııa a ıea ının nı•an oren -B . :AA -=-• _.....__ ~ il--. ıa'-_._ ~--

... 
1 = tmm en tanmnnş J'UIC1 armm ru.r = k akrabala d" t 't _,rn ..... :. : u cvın insasına talip olan inşaat = .....- ........, -- ._ ---

leri gerilmiş, şişmiş bulunuyordu .. O. : ._....._iri amn nnhr : va m n ansın a esı cwu•uv· : stalarm. ~ f Asırda (Ç A.") : Ankara, 14 (A.A, - IW..r ~ eyHl- s leria ~ ..... 9 War IMtNa 
nizin çalkantılı suları üstUnde kayan : 0..__ __ ,_!._.__ .:-.1id • • 5 tir : u ın en · ru- : lütı cm dör\Minde 1'Cllarak 4 ~ Clenm S zısı ---. .... rs!O ıget 
b · d tA b' k 'b" L Ha E "'lq-'w- ..---~ea taVllJe E K. """dilenn· · ve aı"lelerı"ni tebrı"k ede- ;muzuna mektupla milracaatleri ries: _. __ ,.. __ 1..L "- c...... ..._ - · u gemı a e ır Uf gı ı uçaraııı. - : ederi&. E --... ı : olunur. 1 _ 2 ll?6S) : eaen ~IU\.11>8ıe 'P9ft•YI" vu 'sefte ~ § .,......,. n. .oıu.... t 
:rınız adanın önünden enginlere doğru :auımu111111nmuHWn-.111•11911111111r= riz. ~ uı·ı •. •. ım""""'"'lflttf'lun::ır.d·ımmtmft aynt ı.nft1ıe aeılacaktu-. ~ıru.mmmı:mım:uı.ıuu11umnuuu11111ı 

2ecmiş bir kor
' 'e aile faciası 

Denizlerde 
sanlık 

4-

i! :zzzJ!!" 
yordu!.. gün olmalıdır. Bed I,_ .. ainMw ıia ,..be._.,,.,,, 

Fakat... Aa1 piııpnanbk. asıl vicdan biç birinden divaa yine : - ka bir ama W;ilMle «ihıglııkk _., 
azabı, korsanlann hepsinden de vahşi mak emelinde de ~eti.u t.. aad whiMne tıellim etti. 
ve zalim olan kaptan Menduzada idi. facianın kusur ve uıaia bıılmı- - R A '1' EK B -

Kal'lan Mendttza, lrucaklathltı ceset değildir, fakat m aman. De BWllilan. "'1 ._ti • iM- prB *' 
üzer!ne - brıh - .ek p,.slan dameğe b()yle imiıf.. Mukadd de v.e kar- at -r.a. İki llll!JS8t. 1üllirine '-il -"' 
başladı ve hınçkınklar ara&1nda da : mekten hash care 'Jıaeaiı.J11z.ser- wbrat.,ı•....ı.m."baı.ftl~ 

- Oğlum, canım. ciğcrlm Salazar!... Kaptan Menduza. çok bil- ııı t\eri. ım.-<g "sh!eıa a.m. ~ 
Bedbaht çocu!um!.. Evet, sen, benim tek haf.akan ile ausmağa sonra da dt.. 
ve zavatb oğlum aensfn!.. İşte o sevme~e ~ ıPW ~ w ~- Deniz. b11 ucu ~ Mıılw•~ 
dovamadıjtım san sac;lann •• İşte ... Senin n bu c:ok arip .6Jer> .. cılmıala ~eniş ve derin deniz, aç oir haline~ 
tıpkı benimkine benziyen ve çocukken btyflk 8da 6e ''' ı rt. ye ğı d>i üci eesıedi de ilemeıı ,mtu, _... 
hep l5ptü~ fakat öprnele hiç h1r va- dislDe baba konuı1arma 11-c 9e 'Yet'tıeiea -~ ae ıierin bir..-..-

- Teşekkür ederim. Don Pedro! De-1 kanlar idndekl ceıed'ne baktı. Ve, biraz kit doyamadıjtım bumun!.. İtte boynu- - C«-••Jar. ben! ola - kO!'Salliar .. deniz iiııeriade liir !! 
öi.. Beni dinle; ben Pao1o Çatenayım. 80Dl'a, kollanm mçtı ve bir deli gibi kan- na asılı madalyon .. Ben bunu ana uzun yiıüz. '-atm il:in U,.t ._._, Mş 'kmı haMralw, bils ~ve... Bir!; 
evet. öldürdü~ Roman Gatenanm be- h oeaed1n i1zerine atıldı. ve ceeede bil- b!r seyahatten döndilğUm zamu yer- rQlllbr atik: ._ ~ ......_ illıe-~ .._ adak Wr tfeY r 
baa.. Sen!n katmerli cinayetinden son- tUn kuvvetiyle aanldı.. mistim! dedi.. hietir!- &.._. __.. Wı diler- ı.ıııı 
ra. ben. kurbanının babası ben, ilk q Kaptan Menduza, bu 11eDeler ..- Evet, ihtiyarın aözU d<>Wu ve bu bec!- sant w kuvwetiat 1 ek : 1'aıJtama .-iunu "er ı! muş ._ -
olarak senin abilzllnU aldım. evime gö- &ıllne 89lenl öldllren ve eldilrten, mer- baht ıceset te blrzat kendi ve tek oğlu ba9lma datlW.. ·, .ı- be.Amt ~ .bidilde ~ 
türdUm; onu. kendi ol1umun JWine bsmet nedir bilmiyen btil konan. bu ldL Bu acı hekibtl. zalim kaptan 8e !da • ._. Wr • ...,..._ ola idiyana .ıia eeaedıi ayal *3iie dtı~ 
kovdum.. CünkU benim bayatta bir ol- halde bir müddet kaldı; konan gemisin- birlikte blitiln korun1an da anladılar.. ğwnwa m... takip '4*4 -- eWu. drl Mr ..,._ hezioe ar.-. ;. 
lumda başka ooculum yoktu. Zavallı de derin ve acı bir sOk6t bOktlm sUrdG. Kaptan Menduza hem söyliF.Ol", .btm yid .... ..._... W ..._.. ar_.. ilir ._., .-~ na-rdll 
ollum .emcliğine duyamadan lleDin han- BntOn korsanlar, boyımlan &ılerine de alJtyordu; .sıcak - beDd de 1amW - sl!IWWil n tek ~ __.._ duğu halde deni8e .-tıldl. .41 
çerin altında can wrdi; fakat A1lahın eii)mle ..,.,. ...... celeCle ve bir de basbll- göz yqlan. aevJCi]i - nbt .ş1mdi aolu- h-~ tiiiecı Wllte llu Kemrı geaılıli, yatrrl8DUI b1";:-
cilvesl. Senin oılunun da gençl!iine tOn ~ bptan Menduzaya Wap, muş ve ruhsuz Jca. 1mış. olan _ ~ ı--. ldrfi k•- -., bir kartal gibi cesetlerin atıldı~ .. 
doytDMI mukadder ~. lwte... Za- bJdı1ar_ ceseri ve yiizO (izerine aktyoıda.. oı.n-.. DeıL ı' p ebw'latda iir !lıt .oba -dem~ '1' 
vaDı. bedbaht ooeıJk "8'8dadır. bir JJ- Her aman hin bir flda,.. -1me olan Bir :in ieinde kaJ>faD Menduza -ye- Bei9ll w 1w t .. ..... .. Kau.y.a Malannr ~ ; 
ğın bn ınhtm ldnde yatmı fU güzel bu korun pımill gllnıı tadude timdi rinden fırladı; ~ Wr mana ifade etmı- k.tr..c 6lnıı:l _ 'ft M 1- tarak, yeJke..,._ lıetla hziyle ~ 
çocuk. 9eftin oılundur; baN-nın gemi- lWıt bir flda var clemektl. yen gözleri. az ileride ruhsuz Ye bolar n....t - '* flrl • • i ı f '• -1- • :rıtJ' www lı•rıı* wr r'f - o- nlfwıa ~ tııiip8kten 1ııir yel 
alnltt kendisine tabut olmam mukadder- Bu fAcia ~ karar-. bipler- icinde yatmakt,a olan ihtipnn ~ ,.. • _._ 1CIW dl 1 . a. • t .. ,u • • • w'llll _.. w Wlt.lıı ilet'i etılck.. 1" 
mis.. de derin bir ~ wıp w ..,.._ dikildi. Sonra, etrafında derirı bir aıkClt lclP' ı tW m ....... • W + .... .. a •sis .... 611? "' & K'91'991lı... MM 4:: 1 M ._ ııS 

bıtıyar bunları söylerken, artık Ş:şe- nı yaşamakta idi. şimdiye kadar yapıt- içinde toplanmış olan korsanlanna, bo- ğını da lıissettikleri halde, biç birisi aıt- Bu çok ş!ddetli ve tam can evine yer-~ t.a1apod.r • ~ 4e ~ -
leşmis gözlerini, az beride bulunan he- mış. gZSz kırpılmadan işlenmiş vahşiya- la.ık ve matamJ1 bir ..we : zını bile açmala cesaret e&me&. J{ap- leştirllet) baııcer 1'e ~aptaıı Menduza ol- - Allala _...... bıı's 0 1• 

· • Wı Menduza. sanki. konaıılarm 'beıısfnt 4ulu JW9 )'11aldı. göjsOnde koyu kır- affetsillf-
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Bir Zamanlar Bir ·wıı:ı1111ı1110 

..... ·=.:"""' Napolyon Vardı! 

i • i Bir Günlük Hikive E • i Almanlara göre tnDR BELmtYP.StPn>EN = 
• BASTARAFI l iNCi SAJllFmE • Propıuruıtt. i,leirade kullanılmak 
Berlin, 14 (A.A) _ D . N. B. Ajansı üzere. kpfıda izah edfleq ,şekUde yeni-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bildiriyor: tlen çekilmiş fotograflar için bir müsa-
Bat''1kta bir Sovyet destroyeri hatırat- b~a açılmıştır, Kadımıı Zaafı 
tır 1 - Mü-. be.kaya ; 12 fotograffa maş . 

Berlin, 14 (A.A) _ llmen iölU civa- iştirak edilecektir. Bu fotograflardan 
haykırarak yerindeıa fırlayan Ounaa Az- nnda cereyan eden muharebelerde 103 altı tanesi 1941 fzmir enternuyonal 
mi, Bülende döndü: üçU Sovyet avcı alayı Alman kıtaları fuan ve lcültürpaik hareketlerine. dört 

- Dün vapurda küçük hanımın karıı- tarafından çevrilmiş ve ellinize esir dü- adedi lzmir ~rine ve ikisi de lzmir 
sında oturmut olan ebleh bendim, dedi. şen pek az yaralı mlistesna olmak üzere ~ehri içindeki arkeolojik ve tarihi eıer-Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 

----------..... ----------------.-.-------------.... ----------0 
lfapoıYoffllll ,..,.,,.,.,,, Ulı ltandede Maltayı ve 

Bülent odadan içeriye girince artık 
kahkahasını zaptedemedi. Osman Azmi 
ertesi günkU fıkrasına mevzu arıyan ba
şını kaldırarak hayretle baktı. Arkadaşı 
anlatmağa başladı~ 

- Amerikanvari bir bahse giriştik bı
rader dedi. Şu sana, İstanbuldan gele
rek gazetemize fıkra yazacağını söyle
di~m teyzezadem olacak kızca~ yok 
mu? İtte onunla.. 

Bülendin baba91 olan enifteeinin gazete- tamamiyle imha edilmiştir. lere ait manzaraları gösterecektir. 
sinde çal•n Müzen-en Yanar, rekip p- Berlin, 14 (A.A) -Son 24 saat içinde 2 - Fotograflar ugari 6X9 luk 
zeteain fıkra muharririne bir türlü ısına- Sovyetler Ye lnı!lizler cem'an 244 tay- ilim üzerine QekiliniJ olae&k ve üç kop
mamıı. Bülcndin tamtbrma arzueunu mü- yare kaybetmı,lenlir. Bunun 184 dü ya ile birlikte flim veya camlar heledl
teaddit defalar red etmekle kalmıyarak Sovyet tayyaresidir. Şark harekJtmda y.Pye teslim edilecektir. 

ltllİıciCİft on lıef gün sonra da Jslıenderiye limanı· 
.. elde etınelı 11e Kalıll'e llzePlne yijl'MıneldL _,_ 
8jç bir kuvvet öoU.ode artık wsma

._ azmetm1t olan Napolyon, hiddet, 
~ ve hikim.iyetle sözlerine devam 
-ve: 

kada~annı atarak saraya postunu ser
mesi çok kolay ve mümkUndil .. Fakat 
Napolyon henüz saraylarda yan ıelmek 
zamanı olmadığına ve bir c;ıok yapılacak 
q ve ka7Jlllllacak zafer olduğuna lcanidi. 

Yann ilk fıkra.a ga7.etede çıkacak .• 
tık y8Z1SI mUnasebetiyle, karilere yapd
ması mutat olan takdim merasimi için 
bir resmini istedik. Kliplere bindi : 

Osman Azmiye hakaret etmek için en kü- dört Alman tayyaresi d6nm~ir. 3 - MU.bakaya fttirlk edenler
çfik bir fırsattan bile istifade etmefe ah- Berl1n, 14 (A.A) - Berlinm Sovyet d~'?" a~gari 1 O fotografı beyenilmit olan 
detmiıti. Nctekim vapurdaki tellkld iSI- tayyareleri tarafuıduı bornbardunanına hmncı, ( 8) fotografı l>e,-enilen ildncill-
1e bekledlil bu fırsah vermefe bol bol dair Londra ve Moskovanın uydurma ~· 6 fotografı beyenilmio olan Uçüncü-
klfi gelmişti. haberi hakkın.da D. N. B. Ajansının öğ- luiü kazanacaktır. 

•Resmimi gazeteye basmak mı? .. Al
lah etmesin.. Şöhretimi temin edince 
okuyucular idarehancve bizzat bent gö
rüp tebrik etm~e gelecekler .. • Dedt... 
Muzipliğ!m Ozerimde idi. Bu ideal Ril
nün vusulüne bir muharririn ömrU ve
fa edemiyece~ni. karilerinin muannit 
sükCituna isyan eden yazıcılann kendile
rini rektAm etme1erin!n Adeta bir mat
buat kaidesi olduğunu söyledim .. O, bil
diğinden şa!l!nıyor, •Recnnimln gazeteye 
dcrcine kat'iyen müsaade edemem .. ı CÜ· 
yordu .. 11Giln ~lecek. dedim, gazeteye 
ı-esmini kend:n vermek istiyeccksin .. • 

Osman Azminin birden gözleri parla- rendiğine ıöre Sovyet tayyarelerin.in bir 4 - Beyenilen fotograflar mukabi-
dı. Deminki kızgınlığı blr denblre aeç- .defa Beri.ine celmi§ler ve cem'an bir ton J~nde blrin~iye 200 lira, ikinciye ! 25 
rr.if, yüzünü şeytant bir tebessüm kapla- ajırlıtmda 20 bomba ab:nışlardır. Diğer lira •. GçUncüye 75 lira müklfat verlle
m11t1: üç gecede Berline yaklaım.ağa muvaffak oektır. Mnaabakayı kazanamayaıılann - 13 Vandemiyede ben isyanı topla-

~ butırmasaydını. Avusturyalılan 
~ tardetmeseydinı, cumhuriyet 
....__ altınla doldurm~ olmasay
'11111, siz timdi nerede ve ne halde bulu-

Napolyonun dimağında benü% bin bir 
uf erin hayali kAkimdi. 

-Ziyafet sadedinde son kozu ben oy- olama~rdır. mUnfe~den ~enilmlt fotograf ve kB-
nPyayun bahlun. Bahaın kaçıncı günü Berlin, 1' (A.A) :- ~· N. B. Ajansı tf'lerl uçer .!ıraya Sllbr. alınacakbr. 

-2- bugün Bülend) Mo.kovaııın anı ~ günlük bombardıma- :5 - Muabaka 1 teşrini en-el t 941 
- 66 mcL.. nı hakkmda 8f&iıdalri tafsil!tı vermek- ~nü nihayetlenecek ve neticesi t S tot-

~ız? .. Söyleyiniz bakayım! Dedi. NAPOLYON KARŞISINDA PiT 

&n ha1.kaıı ve uzun blr zincirin afi.ti- ,r b J ala il lan 
Qe Pek benziyen bu sert sözlerle Napol- Evet, zaıer il Y n . e saray n 

- 4 günümllz daha var demek, yeti- tedir. Alman tayyareleri bu üç giln zar- nni evvelde ilan edllecektir. 
eir. fuıda eo. 35, 40 ton bomba atmlflardır. 6 - Fazla izahat almak için dyue-

Bülend bütiln bunlardan bir teY anla- Rusyan.ın en büyük tayyare endüstri le: a.ifahen veya tahriren miiracaat edi
m~mıfb. Ne yapmak f.stediifni soracak merkezi Olan Moskovada mühim fahri- Iebilir. ~toa bir Amir. blr hikimden zi~.ıe bir uwk ve haşmetini bile görmek :istemiyen 

~'iMA Napolyon etrafını dahi 0 öremiyordu. 
benzemişti. Direktörler, ~ "' 

~ halle birbirlerinin yilzlerine baktı- Cihan b.Alcimivetini hUtUn milletlerden 
.... Bu .ıı...L... Mısır -~--'-nln l''-um ve- her zaman kıskanan İngiltere. Naoo1yo
h ueıa mııı:ı"'" wr. nun Fransız büyük ihtilAt:nden bütlin 
trıakıdernt lilzumunu takd!r etmemiş ol- cihana şamil haileler husule J?etirchile
fı ~ beraber, bu halle ve asker tara- ceğini tahmin et~ ve bu sebeple Fran
~ k pek fazla sevilen. kUdlk bir ha- sa ve Napolyon üzerinde hassas bulun
~etle hükümeti eline alabilecek olan makta idi İnn>lterenin bu hassas!yet si-

oldu. kalan hnara uJralUJfhr. Sovyetleriı:ı 27 S 10 IS 2925 ( 1653) 
Arkadaı: GorkJ Bala, Domç, Şerkofta tayyare ---------~-....:...-

- Allah esirj?esin .. 
- Peki, ben 70 giln ic;inde muhakkak 

bu ar7.tl etmedi~ln vaziyete düşeceğine 
dair hahc;c girebilirim .. 

-Sonra öirenirain dedi, şimdi beni fabrlkalan mvecutaa da bu tehirler Mos- lZMlR VlLAYETtNDEN: 
66 gün evvelki tı:ibt yalnız bırak ta Mera- kovadaki kadar büyük birer endilstri Açık bulunan 15 lira asit maqlı Kuşa. 
mı tamamlayayım merkezi değildir. Bunlann istihsalitı, İj- dası nUfus memurlufu için 18/8/941 Pa-

- Kabul ediyorum .. Nes!ne? .. 
E . .. .. · .. çilerin azlığı ve Alman ~rının ne- zartesl gUnU saat 10 da Kıı~dası kaza-
rtesı gunku gazetede Muzeyyenln tlcesi olarak bir QOk gUçlUklerle karJı- sında talipler arasında müsabaka a ı-

... _ tehlikeli generali Paristen, hatt.A im- . . . FJ• • • 

"'ili varsa Fran.sadan uzald~rmalt hu- r~tını • Vilyam Pıh temsil etmekte 
~ hemen ittifak ettiler. İclerlnde idi. 

- Kauınan taT'afm tavin edecej?i kim· 
c:eler davet edilmek şartivle miikcllef 
bir zivafetinc .. Nac;ıl beğendin mi? .. 

bu yaz191na temas eden Omıan Azmi fdc- lapnaktadır. Bu ferait altında Sovyetl&- lacağından lise veya orta mektep m~!. 
ratına ~ •u~.etle devam ediyordu_ rbı genif mikdarda hareket edebilmek ların~ talip olanların mektep §&had~ 

c... Ve oyle zan ediyorum lc.i vapur- için kAfi derecede bava kuvvetlerine ma- name.ı, nüfus tezkeresi hüsnü.hal vara. 
lll kurna ve a söylemek bbillyeünf Tarih, Napolyonun karşısında en bü
~ olan Barras, iülifkArane bir tavır- yük salahivet ve kudretle mevki alanın 

Gene muharrir dudak bükerek sil· 
lümsedi : 

da lcwmetli muharririn yüzüne tebesaüm- Uk olaınayııcağı aıllaplır. kası, sıhhat raporu ve askerlik yap1'lllf 
ı., bakan bu :r:at mevzuuna uygun bir tip olanların askerlik vesikaları lle birlikte 

: Vilyam Pib olduğunda müttefiktir .. 
Vilyam Pit •İngiliz inadı• nın timsali 
bir diplomattır; Napolyon gibi talil cid
den yaver, fırsatlardan en iyi istifadeyi 
bilen, harek.Atı bUvük bir nUfu:r:u nazarla 
hazırlayan bir dahiyi siyaset saha91ndan 
atmak icln havatının BOOuna kadar ca
hşınış ve öldükten sonra da Napolyon 
aleyhtarlığını İn'!iltereye milJi bir siya
set j!!bl b1rakmı.ıır. 

- Zivafet hazll'lıklnnna şimdiden baş
la dostum .. 

olarak kal>Ut ettiği bu çehreyi batan te- : .............. , ... - ....... .,. ........ , Kuşadası kaymakamlığına mllracaat et-
ft'rruativle hafızasına naq etmek istiyen İ ANKARA R4D't'OSV i meleri lüzumunun gazetenlzte llAn.ı rlca - General! Dedi.. Ateşli tabiatinlz 

~ burada s(Sylenmeal caiz olmıyarı 
liıden başkasını çok bQyttk cealare 

~tac.k olan ı&1er aöyledlnlz .. Fakat 
• ._ Ve direlıctuftr lclareüne karsı 
~ oldutumız bUyQk hmnetler do
.. ~Yle bu hareketinizi vine vukua gel
~ bir hareket addediyonız. 
~ -~~ bu llÖ'ZlerL ne dllşilndüğUnQ 
~ etmeden diııllyordu. 

Barra. aözlerine devam etti : 
laf ~iıüı pek muvafık gördU~Uz Mt
~erine gelince: Harlct işlere bakan 
~ rlntn de muvafık ~ardil~e "8re 
C!aştft~- bu ı>llnı kabul ediyorum. Arb
~unızın da avnf flklrde bulunduk-

B bniim! dedi .. 
~ s8zler, generalin yllztlnfin teka110s 
dak] adalelerini yumuşattı ve hattı du
hlle hl'lnda bir memnuniyet tebessilrnU 
tın ct.;:1e getirdi. Napo1yon direktuva
ko1ay1,1t) lzalannm da Barrasın fikrine 
bUiyordı: ı.tlrak edeceklerini çok !lA 

11.i~ :rr,..,~ , liilm1e ...... 
h&L ç dikkat ederek 6Jerlnl fil ,SU• 
·vwe bitirdi ! 

fi~ Buna binaen fU Andan itı"baren ken
dan tnUstak~l MISU' seferi başkuman-
kı addedebilirsiniz .. 

)fil ~lyon her şeyi tam görmek istl
lo...J adamdı. Bunun için hemen şunu •-uu : 

- Tam salahiyetle mi? 

•Pib Napolyonun Fransadakl nUfuz 
ve mevk!inl daha inkilAbın ilk «enele
rinde ve Naı><>lyonun muvaffaldyetleri
nln en ilkinde, Tulun muhasarasmda 
ve 13 Vandemlve ihti1A1fni bastırmasın
da ~CSnnüs ve anlamıştır. E"UtS itibarile de 
1789 hüYilk Fransız ihtiJ&li, Jıa51l etmek 
:stidadında olduğu tesirler dolayisile 
f ngilterenin harid sivasetinln bir mih
veri olmuştu. Ve tabiidir ki İnlrlH\m kebi 
olmasaydı tarih bugün sahifeler!nde 
yasattıltl şekt1de bir Napolvon zuhur et
mivecekti; dahasına uvgun bir zem·n 
bulamadığı sırada Fransa ve Avnıpaya 
ı:tilcenerek Osmanlı sultanlarının hizme
tine ~inniş olsaydı, ve kahramanlı~ en 
FObR dencıecle olan TUrtc ordularmın 
basında tarihin b!ze bildirdi.ti Na
oolyon Bonapert bir fatih olacak fırsatı 
bulmak için çok enerji sarlederdi .. Na
:polyonun askeri dehası kahraman Türk
lerin başında şüohe yoktur ki bUyük 

Yan ciddi~.rek : 
- Amma yantın ha Bülent .. Yahu. 

bövle RaCma bahis mi olur? .. Resmini. 
değil 70 ~n kinde. hatta bütün <Sınrlln· 
ce basbmuvabiHr •• Sen cii,.ük tahtaya 
ba.cırrıazdın hinwler, nasıl oldu bu! .. 

bir muharrirdL Bu hususta hanımefendi ! B V G ON K () p R 0 G R A M ! olunur. (116') 
ile mü tahılı: olıruyacaiım için beni af hu- .......... - ......... • 

Bülent hiJA nikblndi : 
- Onu mecbur etmek için bir çare 

anvaca0m. elbette bulurum.. 
Osman Azmi masasına eiilerek : 
- Bulmanı temenni ederim.. Slmdl 

\x>ni rahat bırak ta fıkramı tamamlıya. 

vunnalannı kendilerinden rica ediyo- '1.30 Program Yt memJeket aat ayan 
rum. > 7.33 müzik hafif puçalar (PL) 7 '5 

Bir eün sonraki yazwnda Miizeyyen Ajans haberleri 8.00 müzik hafif -
'Ik teh.tishıde uru ediyorduı lu prognmuı den.mı (PL) 8.30/8.45 

cCözler hankt mabatla balmldann1 evin mti 12.30 Pl'Oil"IDl ve memleket 
;ttnf ediyorlardL Şöyleld ha bele.Pide 12.45 AJus &aherieri 13.GO mimk fuıl 
ihttrutan kudunn°' lnr hayvan gCSzlen- prkılan Pl'Olr9••nm ildııcl k:mnı 
nin kızıl parıltısı vardu 13.15/14..08 müzik bn,ık procraın (PL) 

yun .• 

Buna Osman Amılnln verdllH cevan 18·00 program ve memJebt aat ayarı 
Hf\zeyyene indirilen en ağlr darbe ol~ 1~ mUzlk ~ ;heveti 18.30 1erbest 10 
du· dakika 18.40 müzik radyo swing kuarie-

* ~Kıymetli mPslekda!tm benl teknr ~~;~_.k~...-t (ildisaAt. saahtil~~3~ 
GUnler ~eçmis, BUlendin biltun teşeb- ff ts" 1 Art k teri ~Aeı - ayan ve 1ans aoerıcn 

büsleri akim kalmıştı. Esasen daha b:ı- ? P ın Pr. 1 
• mt mUdafııa ve ld- 19.45 müzik kanşık şarkılar 20 15 rad 

0 
his gününden itibaren kendisi de bunun d~amı f!ııba~ etmek ıcln kadınlara hrsı cazete9i 2'.45 .milzik aolo · kılar 21 ~O 
pek makul bir sev olmad,ıtına kanaat t?_osterll~sı iean eden nezaket hide-1e- ziraat takvimi '"8 toprak ~l ~r-
~etirmisti. Simdi Osman Azminin oda- nnl de bertaraf etmek mecburiyetinde- sası 21 10 te.ımil 22.00 Qzik d 
sına S!İ'l'en Biilendin hali ile 66 gUn ev- yirn ve beni buna kPDdilPri mecbur et- salon ~uıra.. 22.30 ~ket ra yo 

Birinci sınıf mütehassıs Dotrter 

IJendlt All ~ .. 
Cflt ve Temdl ı...tahldan •• 
Ell.K'l'RtK TmA mut 

Birlnel Beyter 8oblt Ne. SS •. fan~ 
Elhamra SiftetllBsı art.-ıtla •bab
tan alrşeeıe ima• hMtalanm kabul 
eder .. \•elki Biilendin hali arasında tam bir te-- mis 

1 
h~ılunu~?p~r. ki~i~ Mbi{b;~': ltha- ayarı, Ajam haberleri eafıam - tab~: 

zat yardı. Gene muharrir arka~aşına nım . ..,,unu 1 ınız sız r t:'TltC!!.ı "" kambiyo - nukut bomaı (fiat) 22.45 "' 
acıyan J?Özler]e bakarak giilümsedl : ne suretle olursa olsun tahrik edecek mlizilc radyo oritestrası p grammm 

TELEFON : M'1I (4'1) , 
_ Zavallı BUlentçik!.. Hata Umltvar vazivette bulunmuyorsunuz. Çiinki hic ikinci kısmı Z2 SS,1%4 00 : 

awıuı? '!i\zel olmadığınız gibi genç de değil si· ve 'h "' · · yarın program 
nfz.> P' I· 

BUJendin cebinden ucu görilnen ~ --------------
t.eyl cekti : Ertem «Un Osman Amdııin odasmA 

- Bakalım Mu7.affer muharrlrenlz hızla girt>n Bülendin Uzerinde tam 70 
p7etenize neler yazmış?.. ~ evvelki nesest vaniL Kahkahadan 

Ücilncil sahifeyi cevirdi. Daha iJk sa- ~r~larak elindPki gazeteyt arkadaşının 
tırları okuvunca kaşları ~tıldı : onUne uzattı. 11k sahifeye Müzeyyenin, 

- Bu da ne demek oluyor? .. Yüksek 1 g~zı:tenın dörtte bir ebadını kaplayan 
sesle okumağa basladı : buyUklilkte bir fotograflsl dercedilmişti. 

•Dün akşam üzeri matbaadan ayrılıp Üst tarafına iri hunıfatla (kirilerimize 
5.30 vanuru ile Karsıvakaya geçiyor- •oruyoruz) ibaresi yazılmıt. albna da 
dum. Vapurda tam karşıma oturml1' (bu .kadm genç ve giizel değı1 midiT)) 

ZAYt 
Elhiz altıncı ilk okulundan aldı~m 

585 numaralı şahadeıtnamemi zayJ ettim. 
Yenisini alacağ'ımdan eskisinlıı hükmil 
olmad~ıu ilAn ederim. 

Hastahane caddesi Arap fırını çıkma
zı 1<>1tpmda 91 No. lu evde Nuri 
Ağçeclotan.. 3261 (1762) 

·~ ,_, F W W -

IUJLAK. BUIWN " BOOAZ 
llASTALIKIARI lltJ'nRAsslsı 

~OPERTÖ& 

Dibi Öke 
ta.ei .,... s-. Ne. (it) 
a.staı.n• ller rin iijhı~m MDra 

...._.veWa.tedn. 
(1188) ··-·-· ·-·-· -· -·-. ~Evet tam salahiyetle .. Nasıl; general 

lb~kun o1dun~ mu?.. Ehramlann 
bel fatihi : 

- Evet, hemşerl!. 

harikalar yaratabilirdi; fakat kurduğu 
imperatorluiu vücuda ~etit'emezd!.. Bu 
sebeple Na1>0]yon. inkdabbın yetiştirdil!i 
bir varlıktır, zaferlerinde de hu inkılA
bın tesirleri vardır. O kadar ki inkılAp 
Nnoolyonsuz da - daha dar sahada - Av
rupa har'tası ve devlet teşkUAtında mU
eııırlr olabilecektir. 

olan iri yaoılı bir S?enc mütemadiyen Suali iliştirilmişti. Müzeyyen yanar bah- JzlrfB NAFIA HVDtl RLtJCIJJIDElf : 
yüzüme bakıyordu. Her hareketimle bu , si kaybetmek ve hat~ nezaketsiz mah- !kinci &ket Liaeai binası tamiratı ,99S lira SS bntı keşif bedeli üzerin-
bakışlardan sinirlendii!imi ihsas ediyor- ı luk Osman Az?11yi zıyafetine davet et- den 6/8/94 J tarihlııden itibaren J S gün miiddetle - ebilt1ne7e kooulmat
dum. Fakat karşımdaki. bu aşikt\r tev- I mele bahsına bıle olsa arhk dayanama- tm. l:>edi ve birden asabileşerek: 

~ ~ ay sonra, Tulundan elli bin kt
battıı_ !1' ordu ile hareket ed~; ilk 
~ ~e bana g{lzel bir Ussllbahrt ~kil 
~"'--k olan Malta adasını mt>tedeceıtm 
~li~ Rttn içinde İskenderlyeye asker
bar;;:1 I~ ed~; hareketimden Uç 
ede kflOnra Mısır rnahlutlannı mağlup 
tun~ Kahirecle wer takları kuraca-

fngilteren'n Fransa lnlı:i1Abından duy
du~ endişelr Napolyonun J?ittikc;e siv
rilm~l Ue azami haddi bulmuştu. Bu
nun lcln fnrdlterenln gizli ajanları bUtUn 
faallvetlerinl Parlste göstenne~e mrmur 
edildiler, direktuvann içinde ve Napol
yonun etrafında bile bu ajanlardan bir 
kacı yer bulabilmiştir. 

~~h~~den anlamıya.cak kadar ebleh g~ mıt, ~a?ınlığın ezeli ve ebedi zaafını gös- !ateklileri.D 2490 uyılı yua hükümlerine göre laaznlayaeülan tamiratlarile 
runuyordu.> termifti. birlikte 21 aimtm 1941 pertembe aünü saat ı 1 de Nafta mtidiidüğiiade mü..., 

~! 
-. - :Fakat yolda Nelsonun donanma-
-..ıaı (S 
~k :a rUnmemek en btrlncl şart! diye-

!f P.f bir itirazda bulunmak istedi. 
lllDolyon omuz silkerek: 

' Den yıldızımın bu işte de bana ya-
~ 01aca~na emfnlm! cevabını verdi. 

~l~Dolyon bu sözleri öyle bir tavırla 
tıl~ i ki beş direktör bu Korsika ço
~ un fevkaJbeser bir mahlClk oldu
'htftıd bir defa daha inanmak mecburi-

e kaldı .. 

* ~ seferi Fransada işte bu suretle 
daı f~ karar a1ttna alındı ve Napolyon 
bfn bat a1Ade sa1Ahiyetle bu sefer beyeti-

t:>f kumandanı oldu. 
lfne ~ktuvar, bu seferin fayda verece
'"u~nanrnamı, olmakla beraber, bu ele 
~kta sı~az ~enç "8neralin Fransadan 
~tle k rn~gul olması için -vebu su
fikı-;ı endi iktidar mevkiinde kalmak 
~ktue - ~karan verdi. Nanolyon di
be b 1,. lçın bir kAbus idi. Mısır seferi 
~ ul bAburun ortadan kalkması milın-

"·0 a ilirdi 
.uı kt . 

l.:a~t_ uvann bu kanaat ve ümidini 
~ M on da bilmekte idi: fakat Napo)
ltf@r ı~r seferin!n yeni ve bUvilk bir 
1ta"'is 01rcıılhna emin idi: bu fikri bir 

I>il'ek 8 T'ak ortaya atmıs deı:tlldl. 
"-'ııkat tuvann bu sefer hakkında mu
l.f 11~ı ını kolayca ald1~ndan dolayı 
lıurı 0]°" LUk~burg sarayından mem. 

f taı arak ~ıktı. 
"e det~ zaferinden sonra askert kudret 
aJaırı N nı biltUn Fransızlara tanıtmış 
hir ?.atl)O~on buC?Un Direktuvara karşı 
tlı~e ;: aızandıfına emin idi. Artık 
"ı~ıe hedefine vanyor demekti. Bu 
lt°"'nak ~alnız İnJ.tilfzleri Hindi!rtandan 
tltıt ele ııeee~J. btlttın cihanın hAlrimiye
~•nolvo~mek mUmkün olacaktı!. 

- Artık bu kadan da fazla .•. Diye Mllltafa Çaydamla tekidi komı.,.ona bq rwmalan ilin olunur. 
H aa"" ı:u:ıaaac aaa aac 'a =:aası:ıaH o U"M ıu n :n: aa ın HH aı:ı ın n u 1111 a a ~., '.f aınirata ait .ketif enakı Nafia · müd iidüğindeki dıo.,...da tedtik ollma-

bilir. 9 ıs 3098 (172S) DEVLET BDild 
Paristeki İngiliz sefiri, direktuvarın 

neler müzakere ettl~nl haber alacak de
recede kuvvetli b'r casus teski1Atı kur
mu~ bu suretle de hi~ bir kimsenin ha
beri olmadı~ı halde general Napolyonun 
Parise geldiıli.nl ve evine bile ~itmeden 
direktuvan ziyaret etti~ni ve bu ziyare
tin ne J(ibi sebeplere ist:nat ettilini he
men o fında haber almağa muvaffak ol-
muştur. · 

Ve dlqeP ldnlnlett halı• 
lıında IJIP rica.. 

----
Yudumuzun belli başlı sıhhi endişele-

rinden biri de; (Malarya-Sıtma.) dır. 
( lmumt ..hhetl ciddi bir eurette tehdit 
eden bu tehlikeli hastalığın esaslı ilacı 
(kinin) dir. (Devlet kinini) ise, muhte
)jf kinin emlahından, (sıtma) da en çok 
kullanılan (kloirdrat dö kinin) in 0,25 
yirmi beş santigram1ılc komprimeleridir. 
Gerek diğer itinin emlihası (sülfat dö 
kinin gibi) ve gerekse başka dozlan 
(0, 10 gibi) imali çoktanberl piyasadıın 
kRldınlmış olduğuna göre (Devlet kini
ni) ile hükUmetçe tasdikli resmt labora
tuarlanmız tarafından imal edilen o.ıs 
lik kinin kloridrat komprimeleri arasın
da halk elı:ııeriyetinln kanaati hilafına, 
nt. lı:uvvet ve ne de tesir vasıfları bakımın 
d'ln hiçbir fark yoktur. Ancak; bu haki-

Yukanda dediğimiz gibi, ufer hiilya
lar:le etrafını göremiyecek bir halde ol
masaydı, Lüksen burğ sarayına girerken 
ve eıkarken kendisini takip edeni göre
cekti; bu suretle de pek bUvUk bir itina 
ile gizledi~ Mısır seferinden İngiltere 
hUkUmet~nin haberi olmıyacaktı. 

Hakikat! Naoolyon üzerinde eok dur
dulhJ Mısır seferini bUyUk bir itina ile 
gizli tutmajta eabŞJyor ve en ziyade İn
eilterenin haber almamasını istiyordu. 
Hemşerl Barras'ın ded:lti MıSlr seferinde 
en ziyade korkulacak İngUtere ve İngil
terenin Akdeniz filosu kumandam Ami
ral Nehon idi. 

- BiTMEDİ-

Sovvetlere g6re 

• BAŞTARAFI 1 İNCi SABIFEOE. 

zarfında Almanlann bUyük .gUç1Uklerle 
Smolensk mOselleslne bazı cllziltamlar 
ı?etirdikleri muhakkaktır. Almanlann 
temizleme harekfttı hakkında ma10mat 
vermekten ictinap etmelerine ra~en 
Smolen!;kln ~rbinde gerillA deVRm et
mekted!r. Alman hatlannın fterllertnde 
biltUn mllnakalAhn venlden tesis edildi
~ne inanmak cok ~çtür. 

Almanlar sözde temizlenmt, mmtaka
larda esraren~z mayn mtısktllfttlannı 
yenmı. olmaktan cok uzaktırlar. İlmen 
RÖIU mmtakaınndald demlrvolu sistemi 

kati hiJmiyen pek çok yurttaşlanmız her 
p.Ün eczane veya bayilerden (devlet ki
nini) aramakta ve halbuki, inhisaTlar 
idaresi tarafından Mttlnlmalı:ta olan hu
ıııusi ambalajlı (devlet kinini)nin( çok 
zaman piyasada mevcut olmama• ye da
bıi ihtiyacın h111tta onda birini hlle kar
!!ılıyaml\masa dolavısiyle. talep ve müra
r.aat sahtpl,.rf, yOzde dokun nisbetinde. 
boş dönmekte ve hu •urt-tle. hu korkunc; 
marazla m6ca'4•1enln hallc cephesi sRkat-
1anmıııktadır. Binaenaleyh: resmi labo
ratuarlanmn: mam61Ah olan (0.2S) lik 
klorldra• dn k!nin komprimelerlnln ( d~ 
let kinini) fle ayni kn'n'et ve CT!lft~ll ol
duğunu resmi ve salahiyetli makamlar 
tıııraftndan ( matbuat, ve radvo nemveti 
ile yaymak ve h11ttl (devlet lı:lnlnO ku
tulan içine konulacıtk tarlfenameler •çe
riı.indoe tazarak her kesin ıttılıuna u]aştır
mak her :r:Rman foln f"C7.anelerlmizde 811· 

t•lmakta olan muıtd~ITI"rinl emniyet},. 
ı;Jıp ayni ııelcOde kuilanılmaStnı tanive 
etmek. çok isabetli ve faydalı bir tedbir 
n)a.cakhr, kanaatindeyim. 

Bir llaran lı~ JHD'G edere 
Burnunuzun kıymeti nedir? hiç d<ı

fUndünOz mU? 500 1lra mı eder 1000 
mi, 3000 lira mı? ' 

Burnunuzun kıymeti derken, bunın 
büyilklüğilnden, yani kıbir ve azametten 
b:hıetmediğimw elbette anJamıpınızdır. 
Çunkil böylelerinin değil sade burunla
n. kendileri bile, burun bilyDkJUkJerine 
rağmen ekseriya be~ para etmezltt. Bah
settiğimiz sadece bunın dediğimiz uz
vün kıymetidir. 

istanblll Belediyesinden: 
Darülaceze ınüeuesi için defaten teslim edilmek prtlyle satın alınacalı: 8000 

kilo sadeyağ, 900 kilo tereyağı ve 2500 kilo beyaz peynir kapab zarf ueuti ile 
eksiltmeye konu}IDllfb.ır. Mecmuunun tahmin bedeli 16695 lira ve ilk teminab 
1252 lira 13 kurutur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. tlıale 22/8/941 cuma günü ABt 15 te daimi encümende yapılacak
tır. Taliplerin lllı: teminat makbuz veya mektuplan, 94ı )'llına ait ticaret oda
•ı veaikalan ve kanunen ibnt21 lizım gelen diğe Yesaik ile 2490 numarah 
kanunun tarifab çe'Yl'eainde h~ırlayaealdan teklif mektuplanoı ihale ~nü 
ııaat 14 e kadar dabnt encümene -Yemıderi lazımdır. 

1 " ıs 19 3058 (17'5) 

Bir Amerikalı sinema yıldızı. her ne- tz ... 
dense burnunun biçimini değiştirmek 'lıfaa VAJUFJ.A.R MVDVRL000HDE1f: 
istemi~ ve Los Anjelosta doktor Kolins Baib....J. •NCidi vakfından mezarldt ba9111daki ana 9enelik kira• 180 il· 
isminde blr operatöre milracaat etmiş_ m üzerinden bir eee'9 müddetle rnüzayedt-ye çıkanldığı hakkındl'lkl ilanlardan 
Ne şekilde blr burun arzu e-ttiğini bildir- :hale siini edanın 17 /3/941 cuınarteal gCnfin olarak gösterilmittlr. Mezkılr 
mtş, ameliyat olmuş. Uktn artistin bur- enıanın iiııal.t 18/8/941 paaıt.esl ... t 10 dadır. Keyfiyet tavzihan ilan olıa-
nu eskisinden ele fena olmUJ Ye İf matı- nur. 15 11 3269 ( 1761) 
kemeye kadar aksdmft. Artist, bumunu ---------------------------
çirkinleş~di~ için .doktordan zo bin ~ Deniz RtıPp Ofı .... De Lisesi fıornatanlı§mdan 
lar . tazmınat ıslemış. Anlaşılan artistin Bu yıb deniz 1ieesine kayıt ve kabul iı;.in müracaat eden okarlann müsabaka 
eskı burnu da bu değerde değilmiş. s1navlan f /Eylül/f 94 f pazartesi günü saat 9 drt l•tanbula müracaad edenlerin. 
Mahkeme doktoru artiste 10 bin doları lstanbul deniz komutanlığında, menine müracaat edenlerin de Mersinde deniz 
vermej'!e mahkOm etmiş. '1arp okulu ve lise3i komutanlığında yapalacakbr. 

Görüyorsunuz ki insanın kendi bumu. Sınava iştiralt edeceklerin, kuru~n ve mürellioli Wemlerivlo yazı lilstik-
başkalarının biçtiği bahaya uymıyor. Jerini beraberlerinde getirmeleri laZJmdır. IS 18 21 3274 (1760) 

Altın Rüva 

iz.miri kolonyaıile meıhur eden 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 
Şaheıeri 

JSS as 

Hilal Eczanesi 
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filYASI VAZIYET Askeri vaziget Amerika lngiliz .. .. -

Sır kalan ruüla- Ukrayna harbı- Rnsyaya müstr;celen Hava kuvvetleri Bar· 
katın büyük na Italyaıı kıt'a- harp levazımı gön-

,.~1~~,·- ~ABE~ 

Muazzam Çalışmalar 
manaları ları da işti- derecek 

diyaya taarruz 
etmiştir 

Demiryolu incaatımız ü~ istika--<>--- rak etti İngiltere ve Amerika bu 
harp sonunda toprak 
ilhak etmiyeceklerdir.. Alman hareketinin ha· 

kiki bir inkişai göster-
R .. ıdyo gazctes.ındcn · • • 
lnı:;.'tere Vl' Sovyetler BirLği büyük dığı anlaşılıyor •• 

clelcri tarafından verilen notalar her Radyo gazete,mdcn: 
tarafta ve bilhassa Türk - İngiliz matbu- Rumrnlcrin dünkü habtrlerır' göre 
, ı.nda büyük aki•ler uyandırmı~ır. Ukraynacla İtalyan kıtaları da mtıhare
Nôtaların Ingiltereye taallUk eden kı- beye iştirak etmişlerdir. tlmen gölünün 
>•mL,.ında bir yenilik olmadığı mey- iki tarafında muharebelerde büyük de
<1annadır, İngilizlerle aramızdaki mua- ~!klikler olmamıştır. Sovyetlerin ilk 
herleye hiç bir taraftan bir şüphe karış. defa olar.ık Starosu civarındaki muha
mamıştır. İngiliz gazeteleri diyorl!'r. ki : rebclerden bahsetmeleri cephenin bu 
•Sovyetlerle İngilizlerin Türkiye aley- kısmında Alman lehinde hafif bir inkişaf 
hinde konuştukları ve Boğazlnrın bir kayd.,.ltiğini göstermektedir. Almanların 
tecavüze bahis mevzuu olduğu yabancı daveti iizerine Smolenski ziyaret eden 
propaganda tarafından işaa edilmiştir. bitarnf gazeteciler şehri yüzde 90 tahrip 
Bu notalarla baştan başa asılsız olan bu edilmiş bulmuşlardır. Smolcnski Dun
pmnagandalar önlenmiştir .. • kerk harabelerine benzetenler vardır. 

Baz1 lngiliz gazetelerinin bu notalar- Günün en mühim meselesi cenubi Uk
.ian Türkiyeye verilmiş bir garanti ma- rayna. harekatıdır. Gelen haberler Al
nası çıkardıklan görü)mü.ştür. Türki- man taarruzunun hedefi olarak Nikola
ye cümhuriyeti mü.<avi şartlar dahilin- yef ve Odesayı göstermektedir. Bize gö
de muahedeler akd~dcr. Bir taraflı ga- re Almanların hedefi Dinyeperin şarkın
rantiyi asla kabul etmemiştir .. Türkiye da harp eden Sovyet ordularını imha et
kendisini hiç bir taraftan tecavüze ma- meldir. Bu ordu ortadan kalkınca bü
ruz telakki etmeden tarafımızdan böyle yük şehirlerin alınması bir gün meselesi 
bir talep te vuku bulmamıştır. Maama- olur. Filhakika Odesa ve Nikolayefin 
fih dostlarımızın temennilerinin Türkle- Almanlar tarafından zaptı Nazilere mad
rin yüreklerinde samimt akisler uyan- di ve manevi kazançlar temin edebilir. 
dırması tabiidir. Fakat Rus ordusu ortadan kalkmadıkça 

RUSYADA 
Almanlar Odesa ile Bug nehri arasın

da Karadeniz sahiline indiklerini iddia 
ediyorlar. Şu halde Odesa ve Nikolaye
fin tehlikeye düştlikleri muhakkaktır .. 
RwJar Ukraynanın bir kısmını tahliye
ye mecbur olduklarım itiraf etmişlerdir. 
Ruslar Ukraynada vaziyetin tehlikeli 
oldui(unu teyit etmekle beraber Budiye
ni ordusunun çekilmeğe muvaffak ola
cağına kanidirler. Hele Kafkasyanın bu 
ileri hareket yüzünden tehlikeye düşe
ceği hakkındaki iddiaları pek cahilane 
buluyorlar. 

ÇÖRÇİL - RUZVELT MÜLAKATI 
İngiliz radyosu Çörçilin Ruzveltle 

mülllkatını.. bildirm~ir. Bu haber saat 
beşte başvekil muavini Atli tarahndan 
verilmiştir. Atlinin beyanatına göre, 
Amerika reisicümhurıi ile İngiliz baş
veklli denizde buluşmuşlar ve harp va
ziyetini görüşmüşlerdir. Bu görüıpne
den sonra iki memleket arasında bir 
prensip anlaşması akdedi~r. İngiliz 
devlet adamlarına yüksek askeri müte
has.sıslanıı ve hava eTki.nının refakat et-
tikleri bildirildiğine göre görüşmelerde 
askert vaziyet mUhim yer tutmuştur. 
Şimdiye kadar yalnız mihverin mu

kadderabnı idare edenlere münhasır 
olan bu göriişmede sulh müstakbel dün
ya nizamı hakkında kararlar verilmiş
tir. DeklArasyon 8 madde ile hUIAsa 
edilmektedir. Bu sekiz madde 1914-918 
harbinde Vilsonun neşrettiği 14 prensi
bi hatırlatıyor. Buna göre İngiltere ve 
Amerika bu harp neticesinde hiç toprak 
ilhak etmlyeceklerini, milletlerin ser
best iradelerine iktiran etmiyen hiç bir 
hudut değişikliklerini kabul etmiyecek
lerini, her milletin kendi rejimini tayin
de serbest kalacağını, Nazizm vıkıldık
tan aonra milletlerin tam bir aulh. içinde 
yaşıyacaklannı, iktısad! münasebetlerde 
inhisarcıhk güdülmiyeceğini, denizlerin 
serbestiyetinin temin olunacağını, silllh
ların tahdit edileceğini bildirmiştir. Bu 
beyanname iki memleketin harp gaye
leri etrafında ilk anlaşmadır. Tesbit 
edilen prensiplerin çok Maki olduğu ve 
hudutların nasıl çizileceğini tayin etme
diği meydanda ise de ehemmiyeti in
kôr edilemez. 

Londra radyosu bu münasebetle di
yor ki ' •Dört günden beri bu seyahat 
etrafında her hangi küçük bir haber 
sızmamıştır. İngiltere ve Amerikanın 
ileri gelenlerinden bir çoi(u bile böyle 
bir mülakatın vuku bulac..iiını bile bil
mivorlardı. Bu seyahat bir sır olarak 
kalmıştı. Kuvvetle tahmin edildiğine 
ı:öre mülakat Ruzveltin daveti üzerine 
yapılmıstu. 

İ Kiiçük Haberler I 
Kanadanın vaziyetL 
oıtava, 14 (A.A) - Bu hafta toplana

cak olan harp komitesi Kanada ile Vişi 
hükümeti arasındaki münasebetler me
selesini ve Fransaya ait Senpier ve Ni
kölon adalarının istikbalini tetkik ede
cektir. 

Nikolayefin şarkında tertiplenmek ve 
müdafaada bulunmak kabildir, Alman
lar Beyalaçerkofun cenubu garbi isti
kametinde ve diğer bir koldan şimali gar
bi istikametinde ilerleyerek Kiyefi, Din
yeperin şarkından kuşatmak istemekte
dirler. Oılcsa tecrit edilmiştir. Bu şehir 
Karadenizde hakim bulunan Sovyet 
donanmasına dayanmaktadır. Almanla
rın Buğ nehri mansabiyle Odesa ara
sında Karadenize indikleri doğru ise 
Ruslar aşağıdaki ilti iki ihtimalden birini 
tercihe mecburdurlar: 

1 - Dinyeper nehrinin ~rk ve §imali
ne çekilmek. 

2 - Kiyefin 150 kilometre cenubi şar
kisinde Çerkosli ile Buğ nehri arasına 
çekilmek. 

Sovyetler birinci şıkı ihtiyar ederler
se Homolle Kiyef arasındaki ordunun 
gerisi tehdit edilmiş olur. 

Alman ordusu Harkof istikametinde 
bir taarruza geçer ve muvaffak olursa 
vaziyet Sovyetler için hiç iyi olmaz. 
Sovyet müdafaa cephesi çok uzamış 
olur. Mühim hububat merkezleri dliş
man eline geçer, Kırımın müdafaası za
yıflar, bu itibarla Sovyetlerin büyük bir 
msğ]Cıbiyete uğramamak için ikinci şıkkı 
ihtiyar edeceklerini zannederi• 

HAVALARDA 
İngiliz hava kuvvetleri batı Almanya

sı üzerine büyük taarruzlar yapmışlar
dır. Güpe gündüz yapılan bu taarruzlar
da İngilizler büyük kuvvetler kullan
mışla•dır. Yapıfan taarruzların derinli
ği ve iştirak eden tayyarelerin sayısı ba
kımından şimdiye kadar gündüzün ya
pılan taarruzların büyüğü olduğu bildi
rilmektedir. Taarruzu Uçan kalelerle lıı.. 
giliz hava ordu'5Ullun en yeni ve en yük
sek vasıflı tayyareleri yapmışlardır. Ta
arruz çok alçaktan 10 bin metre yliksek
liğe kadar yapılmıştır. Bazı yerlerde İn
giliz tayyareleri bir kaç metreye kadar 
inerek makineli tüfeklerin ateşi altında 
Alman dfıfl toplarını faaliyette bul una
maz hale koymuşlardır. 

-----
Alman semalarına 
dehset sacıyorlar • • 

-----
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

den, Kolonya, Grastayn ve Hollandada 
Dekav üzerine aleJacelc gönderiliyor
lardı. İngiliz tayyareler:nin ekserisi bu 
taarruzun devam ettiği müddetçe biç 
bir düşman tayyaresine rastlamaıruşlar
dır. 

Anverste Blenbnymleri ve Hollanda 
üzerinde ucan tayyarelerimizi halk bü
yük merakla seyrediyordu. Bir pilot 
Hollandada çok alçaktan uçarken hal
kın elleriyle tayyarecilere işaret ver
diklerini söylemiştir. Almanyada ise 
halk büyük telas içinde sığınaklara ve 
çukurlara koşuyordu. Uçan kaleler düş. 
man tayyarelerinin uçaınıyacaklan ka
dar yüksekte uçtuklarından Emden, Ko
lonya ve Dekava çok yüksekten bomba
larını bıralmuslardır. Demiryolları, tay
yare meydanları ve endüstri merkezleri 
bombalanmıştır. 

Berlin, 14 (A.A) - 12 ağustos saba
hın yediş:nden 13 ai(ustos sabahın yedi-

Oui Kuperin temasları 
büyük ehemmiyeti 

haizdir •• 

Kahire, 14 (A.A) - Orta şark İngi- 'i: "lı:' 
Jiz tebliği : İngiliz bombardıman tayya- tte •• tJ •ı ı• 
releri 12 - 13 gecesi Bardiyaya hücum me SUra e J er ıyor 
etmişlerdir. Dolanda motörlü nakliye Ankara, 14 (A.A) - Yapılmaktıe olan köprü ve tünelleri ilıtiva eden kı5"' 

Vaşington, 14 (A.A) - Lord Bever
bnıkun burada Amerikan ricaliyle ya
pacağı görüşmelerde Rusyaya müstace
len harp levazımı gönderilmesi görüşü
lecektir. 

vasıtalarına atelyelere bombalar isabet deıniryollarunızla demir.yolu inşaatına üzerinde çalısmalara devam cdild:ği 11" 
~tmiştir. ~ar.ekiıt e.snasında -~ece avcı I ~t aldığımız malumata göre dcmiryolu Palo _ Çapakçur arasındaki 64 kilom<~; 
tayyarclerı gorulınuşse de duşman tay-, ınşaatımız halen Diyarbakır - Cizre-Irak relik kısmın da inşaatına başlanıldığı ' 
yarolerimizin yolunu kesınenüştir: D~r- Elfızığ _ Van - İran hudut hatlariyle, 1942 de Çapakçur kaı·şısı ile Muş ar3· 
r.eye de bombalar atılmıştır. lngiliz agır Zonguldak - Kozlu hattı üzerinde olmak tı· 
bo b dıman 1 · 1 sındaki 100 kilometrelik kısmın in!;lla 

Çörçil ve Ruzvelt müliikatında her 
iki tarafın kar3, deniz ve hava yüksek 
subaylarının hazır bulunduğu öğrenil
miştir~ 

m ar tayyare erı ayni gece üzere üç istikamette devam eylemekte- na baslanılacağı ve Muşla Van arasındıı· 
Trablusg~pte~ askeri hed_eflere d~ hü- ! dir. Bunlardan Diyarbakır - Irak hattı- di
cum etmişlerdir. Gar tahrıp edilmiş ve . nın Siirt civarında Kurt alan mevkiine ki kısnun yakında faaliyete geçcceği,ızalı 
sair hedeflerde yangınlar çıkarılmıştır.. kadar olan 159 kilometrelik kısmının ğer taraftan kısa ve fakat çok lir 
Bingaziye giden yol üzerinde motörlü tamamiyle bittiği, Rismil kazasına ka- bulunan Zonguldak - Kozlu hatunın W 
nakliye kolları ın:tralyöz ateşine tutul- dar olan kısmının işletıneye açıldığı, bu- şaatının bitmek üzere olduğu öf,'l'Cll~
muştur. Tayyarclerimizin hepsi üslerine radan Kurt alana kadar olan kısmının miştir. İçinde bulunulan mfü;kül "'31'tl~· 

Amerika Hariciye müsteşarı Vels de 
görüşmelerde bulunmuştur. 

Vaşington, 14 (A.A) - Büyük Bri
tanya harp kabinesi tarafından Uzak 
şarka vazife ile gönderilen sabık istih
barat Nazırı Dul Kuper Perşembe günü 
Amerika Hariciye Nazırı Kordel Hulle 
görüşmüştür. Dul Kuperin Uzak şark 
vaziyeti hakkındaki beyanatı münasebe
tiyle yap:lan tefsir şudur: 

dönmüşlerdir. ray ferşiyatiyle bazı köpriUerin tamam- ra ı·ağ'men yaptırılmasına karar verilınil 
---- lanmsından sonra bu sene sonuna doğ- olan hatlar üzerinde inşaat devam evı;r· 

M k • ru ~!etmeye açılacağı ve El~ğ _ İran k:n ayrıca Bozüyük - Bur.~a ve B:ılı ;. 
8 ine Ye hattının geçen sene ihalesi yapılmamış •ır - Bursa hattının Okçugol kısmı 

olan Eli'izıg - Palo arasındaki 70 kilo- Adapazarı - Bolu - lsmetpaşa hatların•• 

'
ferı·ıı·rken metrelik çok Arızalı ve bir çok büyük etüdleri de ikmal edilmek üzeredir. 

:occoz::cc:cccc:cc=='============·>='"'...CCCCC::c::c::c:c:c:c:occ~ 

- Japonların Pasifikte istedikleri gi
bi hareketlerine Büyük Britanya müsaa
de etmeyecektir. 

Ruz~e;; ç·· .1 Bir havır sahibi emlikiııi Cerrah-
•• •• • -

0.rçı paşa hastanesine bıraktı 
Vaşington, 14(A.A) - B. Hul tarafın

dan, Büyük Britanya, Kanada ve Avus
turalya siyasi mahfilleri arasında muhte-

2'0ruşn1 esı 

mel olarak MiSter Duf Kuperin de işti- AT d '/ k/ 
rak edeceği bir toplantının hazırlanmış ı~e,re l en de ara-
olduğu, şayiaları devran etmektedir. siyon nelerden 

V"§ington, 14 (A.A) - Amerika hü-
kümeti Filipin adaları hariç olmak üze- bahsediyor 
re ipek ihracatını yasak etmiştir. Vaşington, 14 (A.A) _ Tahmin edil-

Lakav, 14 (A.A) - Bolivya hükilmeti diğine göre M. Ruzvelt ve M. Çörçilin 
Amerikadan silMı satın almak üzere ınüşte ek deklArasyonu, Amerikanın 
önümüzdeki hafta Vaşingtona bir askeri .. . rd ••• edecegı·· ""temel ola-
h .. d • k iştir' uzerm e =ar ve mwı 

eyet gon ermege arar vernı : . rak tahakkukunu tekeffül edeceği sulh 
Boynes Ayres, 14 (A.A) - Arjantin şartlar aşağı yuk bir hülasasıdır. 

hükümeti ~~arip devletlere ait cem'an v~:ndalıi mü~itlerin kanaati-
200 hın tonilatoluk 20 vapura el koym~- .. d k}· ühim asıl 
ğı kararlaştırmıştır. ine godre b~ . arBasHiy~tln~ en mkın b' vistik' -

Londra, 14 (A.A) - İngiliz istihbarat arın an ırı · . er'?' ya.. ır -
da · · u k k takv · olarak go"n- halde harekete getırebilecegı sulh taar-

ıresı za şar a ıye . . b ol-.. imasıdır y· 
d~' bini . . h" il ruzunu tesırsız ır~.uıı o . ı-=uen erce tayyarecıyı am va- tahmin edildiğin ·· b d ,_,._ · fl · rdıkl ne e gore u e ........ as-
purların zayıatsız hede enne va a- üttefikl · · · ulh hed fle-. · k d" yon m erm ne ıçm s e 
rını. hildırme te ır, rini ilan etmediklerini soran Amerikan 

Bır çok tayyare subayları ve efradını efkh . . . Am ikan hükü 
hl\ınil di. il d s· ga ura hlidi ı umumıyesının er -

. ger gem er . e ın P - metinin noktai nazariyle birleşmesine 
sesız varmışlardır. Bır subay bu yolcu- ., dım d kür 
luktan bahs d k K d. .. harp- ,ar e ece . 

. e .~r ~: c en ınıızı Müşahitlerin zannettiğine göre müş.. 
ten .e~elki gunlen yaşıyoruz sandık> terek deklArasyon üzerine böyle dü.şü
demıştır. nenler muhasamatın şimdiki safhası kar

Berlin bildiriyor .. 

Odesanın şimal 

ve şarkla muva
salası kesildi 

Nikolaef teki Sov yet 
kuvvetleri vapurlarla 

rıc'at ediyormuf 

şısııtda ve sulh şartları bakımından bir 
milletin söyliyebileceği kadarını söyle
miıJ olduğunu anlıyacaklardır. 
Vaşingtonda bu sabah büyük bir faa

liyet görülmekti! idi. Binlerce memur 
radya neşriyabnı dinlemek üzere oto
ınobilleriy le Vaşingtona gitmişler ve 
radya satan müesseseler Ruzvelt - Cör
çil mülftkatı hakkındaki neşriyab halkın 
dinlemesi için mağazalarmın önüne 
hoparlörler koymuşlardır. 

Ayan meclisi hariciye encümeni :reisi 
B. Donconelly Ruzvelt - Çörçil görüş
mesinden sitayişli bir lisanla bahsederek 
demiştir ki : 

Bu deklfu-asyon demokrasi esas pren
siplerinin en mükemmel bir idrikinin 
mahsulüdür. Kuvvet istimalinin ortadan 
kaldırılacağını ve hür milletlerin kendi 

& r 14 (AA) b ·• kü hükümet şekillerini seçmek hususunda 
r ın, • - ugun serbest olacaklarıru söylemek asil ve şe-

Alman tebliği hakkında D. N. B. refli bir siyaset ilfuı etmektir. Bu siya
Ajanıı aakeri kaynaktan qağıdaki setin tahakkuk etmesi için hMiselerin 
tafıilib almıtbr: inkişafını beklemek l~mdır. Deklllras-

Cenubi Ukraynada takip edilen yo~ ~erilaın millet!cln umumi görüş
dii§manın faııılaııız takibi semere le- lenni ıfade etmektedır. 
rini V!!rtnektedir. Odeııaıun timalden 
ve tarktan muvaııalisı keıilmi§tir. 
Apğı Buga varan Alman kıtalan 
Karadenizin ikinci mühim limanı 
olan Nikolayefi de ııannıt bulunu
yorlar. Buradaki Rus kuvvetleri va
purlarla kaçmağa çalı§ıyorlar. 

Bu suretle yeni bir Dunkerk vu
kua gelmektedir. Bu taarruzlar da 
bir kaç Sovyet vapuru babnlmq, 
bir kaçı harap edilmiftir. 

&rlin, 14 (A.A) - Alman av
cı ve torpil tayyareleriyle Sovyet ha
va kuvvetleri arasında cereyan eden 
hava muharebelerinde tayyareleri
miz 110 Sovyet tayyaresi tahrip et
mitlerdir. Bunlardan 71 ri dii§ürül
müt 39 zu da yerde tahrip edilmit
tir. 

----·---
iz.mitte dokuma kur-

su açıldı 

Sovvet Rusya-. . 

ya Amerikan 
yardımı 

Vaşington, 14 (AA) - Amerikan 
bayrağı altında Sovyet Rwyaya giden 
ilk petrol gemioi bugün Los Ancelootan 
Vili'idivostoka hareket etmi§tir. Yakında 
Sovyet Rmyaya diğer petrol gemisi de 
hareket edecektir. 

----·---
Yeni Polon ya mas

lahatl(üzarı 
Mookova, 14 (AA) - B. Molotof 

yeni Polonya maıılahatgüzarını kabul et
mİ§lir. 

-~~-~~~~-·~--~----

İstanbul, 14 (Hususi) - Son günlerde 
servetlerini hayır müesseselerine terke
den hayır sahiplerinin sayısı çoğalmak
tadır. 

rinde em]Mdnl. ölüme bağlı olmak şıır· 

tiyle Cerrahpa.şa hastanesine terke4 
ve bu teberrüünü noterlikçe de te~< 

ettirmiştir. 
Bir kaç gün evvel Cerrahpa.şa hasta- B. Tallt Bayraklı bundan başka dıı 

nesinde tedavi edilmiş olan orman teftiş 
heyeti müdürlüğünden mütekait B. Ta- çok zengin olan kütüphanesini fnJolBP 
liit Bayraklı da şehrin muhtelif semtle- müzesine hediye etmiştir. _,,. 
ıccac::ıcıcıc:ı:ı:cc:c:cc=c:ıc:::ccıc:ıccuccc:ccı:c::c::c:ı:::c:::::ccc: -

Almanlarla ticari müzakereler 
İstanbul, 14 (Hususi) - Yeni Ticaret 1 Son dakikada aldığını nıalfunata gc;rt 

anlaşması akdi için Almanlarla yapıl- Alınanlarla ticaret anlaşması müzaker"' 
makta olan ihzart görüşmelere bugün !erine eylül ortalarına doğru AnJcarı!Ö' 
de devam edilmiştir. ""-lan caktır B da ı ·· _..ı . . . .. ~ a . ura yapı an ib%"' • 
Alınan ticaret heyetinin henuz gel- Uzak 1 b Alman fir al•- m~' 

memiş olan diğer Azalarının da gelme- m , er~ er azı . m . : • ı re-
lerini müteakip kat'i müzakerelere baır messillenyle yapılan ihzari muzalce 
!anacaktır. !erdir. .;ıtflo 
~.oı-.r.aac=c ccccc:cı:cc: c cc:cı:: c :cı ı:cı===:uccıc:c ::ı occ:ıcıccıcc=:ıc:ı::: :: 

Asker ailerine yardım kanunu 
meriyete • • 

~ırıyor 

Ankara, 14 (Telefonla) - Asker aile- yelere bildirilecektir. Belediyeler rn.e•' 
!erine yardım kanun Jliyihası yarın re&- cut hükil.mlere göre yardım yapnı•~ 
mi gazete ile n~erek mer'iyet mev- devam edeceklerdir. Bu tahailit Uf! gel· 
kiine girecektir. Dahiliye Vekfileti tara- mediği takdirde diğer kaynaklardan tııJI'. 
fından bu maksatla hazırlanmış olan bir si!At yap.ınağa başlanacalı: ve tahsilat Y9 

izahname önümüzdeki günlerde beledi- pıldıktan sonra yardıma b"§lanacaktır:; 
3cc=cc:c::ccccr::c :cc:c: c:ce~ ===c:acc c::cac====c:~::a:c:&~ 

Atlee if fO ediyor Uzak Şark vaziyett 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE -

Başvekili Çörçilin denizde buluşmuş ol
duklarını ve bu mülakatta bir İngiliz 
Amerikan dekllirasyonunun esaslarında 
mutabık kaldıklarım bildirmiştir. 

Deklarasyon ileride bir sulhun esası
nı teşkil edecek prensipleri ihtiva et
mektedir. Harp malzemesi ve mühim
mat teslimi meselesinin görüşülmesinde 
Lord Beverbruk da hazır bulunmuştıır. 
Lord hfilen bu anla§manın geniş teferrü
atmı müzakere etmek maksadiyle Va
şingtona gitmiştir. 

İngiliz - Amerikan de>kliirasyonunun 
esas prensipleri ~unlardır: 

1 - lki memleket alakaJar memleket
lerin serbest arzusuna dayanmayan biç 
bir arazi değişikliğini kabul etmeyecek
lerdir. 

2 - Nazi tahakkümünden vareste ola
rak her memleketin serbesti ve istikl8li
ni temin eden bir sulhun tesisi arzu olun
maktadır. 

3 - Mütecavüz :ıı;ıemleketlerin silah
tan tecridi esas şart olarak telAkki edil
mektedir. 

Vaşington, 14 (A.A) - Riyaseticüm
hur sarayından bildirildiğine güre bu
gün saat 13.30 ile 14 arasında beyaz sa
rasyadan matbuata beyanatta bulunula
calı:tır. 

Bu beyanat Atlenln beyanatına tekad
düm edileceğine göre Ruzveltin faaliye
tiyle alakadar olacaktır. 

• BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE ' 

il d ·· b ti ·d .;~i ya e ostane munaae e er ı ame 
anu etmekle beraber uzak şarkta Japoıt' 
yanın her hareketini sdun adım takib' 
ve bunlara mukabile etmeğe karar vtr 
diğlni, Birletik Amerikauın alacağı h'' 
tedbirin ıimdiden kararlaşmış bulund•' 
ğunu söylemiştir. 

l 
" Sidney, 14 (AA) - Avustur& l. 

baıvekili Menzio, Avusturalyanın "'~ 
dafaa kabiliyetinin çok arttığını ve h' 
nereden geliroe gelsin fırhnaya karşı kC' 
yacak hslde olduğunu oöylemiştir. 

~·i Londra, 14 (AA) - Londra. re• ·~ 
mahfilleri lngiltere ve Amerika birle!'. 
devletlerinin cenuba doğru genişleme •1

' 

yaoetini terk huouounda mütabik bulıl' 
nup bulunmadığını bildirmesini ıalt~ 
için Japonya nezdinde teıebbüsler Y8~ 
hğı hakkında dün gazetelerde neşr«I 
miş olan haberleri kat'i surette ysl•"" 
Jamaktadır. Japonyadan bir cevap isttıt' 
diği ve bunun için mlihlet verilmiş ol~~ 
i<u da asılsızdır. Londrada bu haber ', 

d ·~t! 
dünyanın her tarafında çıkanlan ı,. 
111ayi.alar gibi muzır telilcki olunmaktad1

f 

]•' Şanırhay, 14 (AA) - D. N. B.'.. 0 

POSTA iŞLERt. sine kadar olan müddet zarfında Alman --<>--

Eski Japon Baş· 
vekiline yapılan 

süikastin 
tafsilatı 

Londra, 14 (A.A) - Royter ajaıw
nm öğıendiğine göre başvekil muavini 
Atlee bugün saat 14 te (Türkiye saatile 
17 de) İngiliz hüküm eti namına radyo
da beş dakika sürecek mühim beyanat
ta bulunmuştur. 

-·---

oon - Cin harbınm dördüncü yıldönot11 
münasebetiyle Cin oularında Japon el~ 
nanması &Özcüsü beyanatta bulunarak J 
ponyanın Çunglcing hükümetind•n k~~ 
vetli bir yardım gören Amerilı:a !le lnj,. 
terenin ve Hollanda Hindistanının ~ 
oonyayı çenber içine alm"la1mı muattt" 
bir vaziyette seyretmekle iktifa edeml~ır' 
c~ğini söylemi'.'ltir. ikinci AVTupa harb t' 
den beri Çindeki harble bu Avrupa h• r 
b! arasında sıkı bir miinasebet ba, rrs:t.~ 
mi•tir. O kadar ki bu harplerden bJJ!ıt" 
njhaye.t vennt-:den diğerini biti ... meğe .1 ffl 
kan yoktur. Japonya, Çin hükümetı~ 
tasavvur ettiiii ihata sivasctine sııd I' 
mani olmakla iktifa edemez. Avni ı t' 
manda Cindeki eski nizamın vt-ni bir re
zamla dt'ğiştirilme~i 1izımdtT. Bu su.1eJefl 
dir ki c;"l yar.: mü.stenılPke vnziyetı'O 

1
,, 

kurtulmus olı:tc~khr. Sözcü fapon"'"ll"fi' 
zuhur edebil("'cek bütün zorluklara ~~tf 
koymaP.a şiddetl ... azmetmi'." b11lııl"1rJılf 
nu da ilive etmiş,tir. 

Londra. 14 ( A.A) - Posta, Telgraf ve 
telefon nezareti nazır muavini harp do
layıs:yle çıkan meseleleri yerlerinde 
münakasa etmek üzere yakın şarka pek 
yakında bir sevah.ıte çıkacaktır. 

BİR TEKZİP 
Moskova. 14 (A.A) - Finlandiya rad

yosu Sovyet tayyarelerinin Dobricaya 
bir akın yaptıklarına dair 13 ağustosta 
yeni bir tahrik tebliği neşretmistir. Baş
t~n başa vnlan olan bu tebliğ tekz!be bi
le de!:ınez 

Bİ_R TEKZİP DAHA 
Tv!<>'o, 14 (A.A) - Eski hariciye na

,,.., ı.~~uokrının Hindiçiniye Japon mü
~ -.~~li tal-:in ctlileee~ne dair ecnebi 
)<-L 'lPrdan çıkan haberler hakkında 
Jaıx.. 0nı ademi ma!Cımat beyan 

arazisiyle şimal denizi ve Manş sahille- İzmit. 14 (A.A) - 7 temmuzda ac;ıl-
ri üzerinde 60 İngiliz tayyaresi tahrip mış olan el tezgfıhı dokuma kursu bu
edilmiştir. Bu mikdarın 43 ü avcılar 15 gün kapanmıştır. Bu kursa 55 bayan 
si tayyare dali bataryalar tarahndan ve yazılmış ve devam edenlerden 23 ü mu
ikisi donanma topçumuzun ateşiyle dil- vaffak olarak diploma almışlardır. Dip
şürülmüştür. ı loma alan bu bavanlara birer tezgllh he-
Düşürülen tayyareler arasında dört diye edilmi<tir. İktısat vekaletince vila

motörlü yirmi bombardıman tayyaresi-
1 
yetimize tahsis edilen 200 tezgllhtan 80 

nin bulunması İngiliz hava kuvvetleri ni dağıtılmış ve geri kalan 120 tezgllh ta 
için müh!m bir kavıp teskil etmektedir. müteakip kurslarda muvaffak olanlara 

Londra, 14 (A.A) - Hava nezareti- tevzi edilecektir. 
nin tebliği : Bir kaç düşman tayyaresi 
sahile yakın noktafara bombalar atını<· 
lardır. Cüz'i hasar olmuştur. Bir kaç ölü 
ve bir kaç varalı vardır. 

Beri in, 14 ( A.A) - Alman tebliği : 
İngilterenin ,ark sah'llerinde hava 

kuvvetlerimiz düsmanın yiiksek fırın
larına. Sunderlandın mühim iaşe mer-

man tayyaresi düşürülmüştür. 
Orta şarkta. Tobrukta bir İngiliz cep

hane deposunun büyük kısmı tahrip 
cdilmişt'r. 
Düşm:ının Süveys 1'olundaki hava üs

sü bombardıman edilmiştir .. Düşman ne 
gündüz - !ll! ~- A!,,,an topraklarına 

Tokyo, 14 (A.A) - Söylendiğine gö
re Hiralomaya tecavüz eden şahıs siyah 
Grabon Nasyon:ıl Sosyalistlere mensup
tur. Mütecaviz Hiralomodan imzasının 
bir nümunesini istemiş ve müteakiben 
aralarında çıkan siyasi bir münakaşa es
ı:ıasmda alçak bir masanın gerisinde bu
lanan gizlediği bir k&ğıt tomarı ara· 
sın da gizlediği tabancasını çıkararak 
Hiralomoya yakından ateş etmiştir. 

Polisin raporuna göre Hiraloma boy· 
nundan hafif bir vara almıştır. Hiralo
rna mtifrit bir milliyetperver olarak ta-
nınmışsa da faaliyeti Japon siyaset per
de•i arkaSlna inhisar etmektedir. 

Suriyede Vişi me-
murları azlediliyor 

General Katrunun icra
atı takdir ediliyor .. 

General Katru Vişi kıtalarını da emri 
altına almıştır. Bu münasebetle neşret
tiği bir beyannamede kararının Fransa
ya dönmek veya hür Fransızlara iltihak 
etmek işinde her kesi serbest bıraktığı
m bildirmiş ve şunları ilave etmiştir : 

ıSizlere soranın, bayrağın şerefin' 
muhafaza için yakın şarkta benimle be
raber kalmak vazifemiz iktizası · değil 
midir?n 

Kahire, 14 (AA). Resmen öğre-

---------- -~ 
nildiV,inc pÖre general Katru Su~iy fl" 
elH beş Vi8i mıomurunu nzletmi~tzr. tip" 
nzillere ~ebcp Katrunun Suriye idare t1"t"' 
den Vi~ili unsurları tııı.~fiye etmek iı:ıtJ rıb~ 
"i ve mezkUr memurların Suriye ve '111ıf 111=.nda uıuumi ho~nul,uzluk uvandır ,-1 

r .. lmalarıdır. Katrunun kararı SuriY~ır' 
1 ,übnand,, büyük bi·r memnuniyrt u • 
dırmıştır. 

d 


