
Almanla,- Dinyeperin öte ıa,-o ftnda ô.levler içttıde kalan bir kasabaya sallaTla ge'1""ğ• çalt§tyorlaT 

Rusya 
liarbı 

Fuarımız yarın açılıyor 

1 Sovyetlere göre f 1 

,.,,.1-o'\IBir şehir da
ha tahliye 
edilmiştir 

T;ikolayef ~emi 
inşaat tez~ah
ları berhava 

edildi 
ILeoingrada karşı hü· 
yük Alman taarruzu 

yeniden haşladı 

Avusturalyanm Melbum şehri 

Siyama karşı kuvvet 
istimali yalan! .. 

A vusturalya 
harp 2ayretle

rini arttırdı 

11 Almanlara göre l 
Ruslar Din-

• 
yeperın şar-

kına çekildi 
Son taarruza 

140 Tümen işti
rak etmektedir 
Odesa balii Sovyet· 

lerin elinde: bu- • 
lunuyor 

Almanlar nDüşmanı her 

E:n tehlikeli saf
hasına ~irmiş 

bulunuyor 

Ticaret Vekilimiz Fuarı 
açmak üzere gece 

ehrin ize geld. 
-o--- Singapur, 18 (A.A) - Uzak şarkta yerde takip ediyoraz ... n 

Karadenlzcle Sovyet İngiliz kuvvetlerine kumanda eden ha- cllyorlar 
va mareşa1ı tarafından Siyama karşı . " . . 

denizaltıl81'1 Ud Raınen kuvvet istimali tehdidinde buhmuldu- Berlin, 18 (A.A) - Alman tebliği : 
nakliye aemJ ini ğuna dair Tokyoda o:ıkarılan şayialar . Cenubi ~ynada se~ ~ir r!cat ba--

1!; S bariz vasıflı uydurmalar suretinde tef- !inde olan düşmanın takibı aşağı ~ 
batırddar_ sir edilmiştir yeper istikametinde devam ediyor. Şerli 

Moskova, 18 (A.A) - Sovyet tebliği: İngiliz ku.:Vetleri kumandanı •Siyam cepheslııin diğer noktalannda harekM , Yal'JD akşam yapdacak olan acıtma törenine beş 17 Ağustos günü anudane mtiharebelel'- hüküm.eti. nezdinde her hangi bir teşeb- esaslı muvaffakıvetlere mtincer ohııuş-
bln davetli iştirak edebilecektir... den soruıı kıtalaruruz Nikolayef ve Kr!- büste bulurunadığımıza dair, Siyamdaki - SONU % İNCİ SA.HİFEDE -

SEVKET BİLGİN borog şehrini terk etnllşlerdir. Nikola- elçimizin beyanatım ehemmiyetle kay-
ıt Değerli Ticaret Vekilimiz B. Mümtaz kabul edHmeyecektir. yefte gemi inşaat tezgfilılan berhava de şayan bulmaktayım .. • demiştir. 

llliith~l'•da, ikinci Avrupa harbmm en Ökmen dün gece Bandırma yolile stan- On biri.nd Fuannuz yann saat 18 de edilmiştir. 16 Ağustos günü 19 düşman Melburn, 18 (A.A) - Harbin başın-
ll "l haınlesi yapıhnaktadır. buldan şehrimize gelmiş ve hararetle is- açılacaktır. Merasim saat 18 de Fuarın tayyaresi düşürülmüştür. Bizim zayia- dan beri Avusturalya, hava kuvvetleri-

llıü~l.~~ile ile Bertin ve l\10tikovarun tikhal olunmuştur. Muhterem Ticaret Lozan kapL"1nda yapılacaktır. Merasime tımız 12 tayyaredir. Karadenizde dellh- ne 45 milyon İngiliz lirası sarfetmiştir .. 
1eıı i~ propagandaoları mütemadi- Vekilini başta Vali ve kumandan olmak göre evve!a askeri bandonun çalacağı altılanmız ilci büyük Rumen nakliye ge- Şimdi Avusturalyarun hava masraflan 
atıı,,.,:kl>:vettedirler. Ortaya öyle iddialar üzere belediye Reisi, Parti Reisi, Tüc- tsük1111 marşı dinlenecek, sonra beledi- misini batırmıştır. haftada 450 bin sterlin lirası ise de bu 
ııııı~dır ki, hadiseler bu günkü car birlikleri umumi katibi şehrimizde- ye reisi açılış nutkunu söy!eyecek, Ti- Helsinki, 18 (A.A) _ Dün sabah ve rakam yakında bir milyon sterlini bu-
~ b Yet bulutlan i~inden sıynlma- ki Mebuslar, Ticaret Veldileti müesse- caret Vekili de ?u nutka hükümet adına ak.,'"'1ll düşman tayyareleri Finlandiya lacaktır. . . 
Yalaıı' oı:i'1"- hangisi doğru hangisi sat ve daire müdürleri, tüccarlar ve bü- cevap verecektır. Bundan sonra Fuar hükümet merkezine yaklaşmağa teşeb- A;Vlll'.turalyad~ ~~ edilen ta~a:rel~ 

lfese)4 Uh.nı tesbite imkan yoktur. yük bir halk kütlesi karşılamıştır. kapısındaki kurdela kesilerek merasim büs etmişlerdir. Düşman havacılan şeh- Y~1 ı:Wyon İngiliz lirası. kıymetind~. 
Jetı~ lar, bütün A\Tupa mil- Haber alılığımıza göre Tiroret Veki- nihayet bulacakhr. r1n met"ke:Dn gcbnedrn avcıl:ır ve dMi Bırleşık ~evletler v.e İngiltered.en 3 tn!l-
•ııkild lştı.nıklle BolşevW..e kım;ı iliniz bugün Fuarı, açılışından evvel gö- Açılına törenine 5000 kişi dllvetlidlr. bataryalar tarafından uzaklaşmağa mec- ;ıı:on sterim kıymetinde tayyare ııelmiş-
.ı....ı· bir koalisyon teşkil ettiklerini, recektir. Ticaret Vekifünizin bugün Fuar umuma açıldıktan sonra Ticnret bur edilmiştir. tir .. 
laf •:ve kadar hu koalisyonun en parlak muhtelif ticaret mevzulan da tetkik ey- Vekili evvelll resmi devlet pavyonlanru _ SONU 4 frNcü SAHIF'F.OE • >"'J:..<:>-<:::>'°""'"""°""":::.<::><::><:h,,.::::><0:k><>.k-<:::>""..<:> 
~eder kazandıl!mı, bir milyon kilomet- !emesi ve açılması yakınlaşan Üzüm ve birer birer gezerek hepsini hususi mera- a po n yanın a J ı 
dırbı;Yııkın Rm topralılannm İ!jgal edil- İncir piyasaları hakkında a!Akadarlarla simle açacaklardır. Resmi devlet pav- ~~~-=----------.:,---.ı:ı-:a 
ıtıısı , bütün Karadeniz . sahillerinden temas eylemesi ae muhtemeldir. yonlarının kü.<adını mUteakip resmi ve kuvettOl bilmiyorlar! 
teıı ·arı atarak Ukrayna ve Kafkasyanın * huşus! pavyonlar ziyaret edilecektir. 
~ kaynaklamia el koymayı istihdaf Fuarımız artık tamamdır. Bütün ha- + 
Juı;d ~ btiyük harekeün başlamış bu- 2ırl1kları dün gece ikmal edilmiştir. Bu- Devlet demiı:yolları idaresi, Fuarı 7.i-
d·· ~ı:unu,Don~ havzasındaki Rus en- günden itibaren Kültürparka ziyaretçi - SONU 2 iNCi SAHiF'EDE -
)~ ınerkeziııin tehdit edildiğini, Bud- -.r..o=:ı::ı::ı:cccı:ıı:ıı:ı::: ::ıı:ıcı:ıı:ıı:ııı:ıı:ı.ı:ıı:ıı:ı:ıc: :::ı:ı::ccı:ıı:ı:ıı:::::cco::ıı . 
tiiJıı ~~uı- UmiWz vaziyete düş- YAfı ŞOV H y ~ ıııııı 'l'llıi, hUJasa cenuptaki imha harbı- I ADA A AT ~:>Oi:.:-.ı:ı)<:ı:r.:;:r. ... ı::=ıcr.ı~o ... :.;;::ı..-.::ıcc:ıc::ıccr.;lıl:o: 
ı.,. llihai zaferi tacil edeeeğini söyliiyor. ~...-,.,..~İ~~ 

i>e1c . SON DA KA 
~li;ü ~hıi olarak Ruslar hiçte böyle Bir t>İft ayakkabı 
le., b~~!orlar. Onlara göre, •Sovye.t- ~ 

~;~~~d~ı:.::~~.a ~=; 100 liraya satılıyor 
sı0:.ı~ hiiJ'riyetini gııspetmişlerdir. 
~ •yarun Tisso'sıt, Mocaristanm Ami- ~ • 
-., ~i. Romanyamn. Antoneskosu Burada ölüm nısbeti 
>ıııı diyamn Mannerhayın'i Alman- bir hayli yüksektir 
~te"' elDrj haricinde bir işe girişmcğe Berlin 18 (A.A) - Anadolu AJ':nsı-

•••••••••••• 

Amerika her ta-
arruza karşı 

hazır ~ ı.:, lb~edi~ değildirler. Cepbeler~e- nın hus~sı muhabirinden: Varşo'l<ada 
tııs 

0 
ekata gelmce, Alman taarruz planı I J..ısa bir müddet kaldım. Şehrin man:zara

~d rdulannm seyyal müdafaası kar- sını değiştiren mühim hasarlara rağmen Nevyork, 16 (A.A) - Nevyork 
°tıldır':... mükerreren tadila~ ~~anuştır.1 hayat normal gidişini almıştır. Müşkü- b~lediye reisi La Guardia bidetik dev
•rııuı harbı aklın kaldıgı gıbı Sovyet !At iase zorluklarından ileri gelmekte- Jetler ve Kanadanın müdafaası hakkın
!_ı.ıteı.:~:,.~ imhası için yapılan ilıata dir Fiatler dehşetli yükselmiştir. Bir d .. ki anla~anın birinci yıldönümü mü
tlııııı tasa~e Almtt~ başt"~andanlı- çift ayakkabı 100 Türk lirası, bir yemek nftsebetiyle bir nutuk irat ederek şun-
lıılştir. !il r e ıgı ne ıc~yı verme- 10 Türk lirası, bir paket sigara 4 Türk hırı 8öylern4tir: 
de »· e Moskova, ne Lenmgrad, ne lirasıdır Lokantalara gı· denler i<gal kuv- B ,., "'"ef Alın 1 1i d.. işt. · "" -• irl-ilt devletler ga~tan veya '-•ııu • an ar e ne umıem ır. vetleri mensuplarıdır. Halk müstevlilerle ·• ·r 
İıııı a}Pta .Almanlar her karış Rus topra- her türlü i•birlig"inden imtina ehnekte- ~•rktan gelsin, muhtemel ber hücuma 

ah"-- L • • • • ka~ı koymog" a ha•ırdırlar. lkı· devletin "a~lc cepL 'nd B b la l h k t · llıeı,ı....,,. ume" ı(m m_uazzam rayıat ver- dirler. Bütün Polonyalı kadınlar matem ·• 4 

.,, '. ""
81 e: om a ,. a 4"e e sız 

d1 .ıiJ""°ler. Budyeru ordulan bu dera elbisesi taşıyorlı>r Halle general Sikorsk.i her hangi bir devletten veya devletler kalan tl"enZ... 
dır .• Şlnanın kıskatmdan lrurtulmuıılar- bükümetine merbuttur. Varşovada bü- gurubundan korkusu yoktur. Sarfetti-

lıirb; . yük bir propaganda yapılmaktadır. Po- ğimiz gayretler heder olmıyacaktı:r. 
lııı'be l rıne taban tabana zıt olan bu lonyaltlar da mukabil propaganda yapı- Omit ediyoruz ki bir aene sonra bü-

Harp megdanına 
~~~en sarih bir netice çıkarmağa yorlar tün bunlar hep tarihe kan~acaktır.) 

la.. d. beyhudedir. Almanlar da Rus- varŞovada 30 Türk vardır. Bunlar Almanlar taze 
llıı,.ta hen büyük kcnlannı orruyorllll". - SONU Z İNCİ SAHİFEDE • ~ 
Jı~erşey Ahnanlann netice almak 
~ita da istical ettiklerini gösteriyor. :ıc2c:ıc:ıc:r.ıııccııcco:o: o: co:o::ıcoıcoıcı:ıc:oıcıocı:cıcoc -:ıc:ıccıc:ıc:cıcı:cıccıoı IOo' ooıoo::ıc::ıc:ıc:ıc:oıcı:cı:cı:o: o: ooc:ıcc:ıc:ıc:ıc::ıcı:cı:o: o: o: :oı::ıc:-ıcı=ıoe kuvvet aet1• rdı· 
ı.ıeı,8~Us:Vada fena hava lann ba.şlayacağJ ,!:111111 ı 111111111111111111111ıı1111111'"11111111 11111ıı11111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111 it.!: ;ıı;;. 

~;~~="~ari~=~bmga~ ~ lhtı·ka"'rla mu··cadele ~ . .. . lliıŞii,!bfu ıaferleri yeniden lehlükeye § E Jkı Alili an tumenı 
le;~~·· ~~aftan şu cilıet muhakkaktır~ t . ~ ag"ır zayiafa ug"ratıldı 
te~; ~ar Alman hamlelerinin gevşeye- § zmir fiat mürtafıalJe fıombyomı Refslijinden: § . 
lıer ne kadar mukavemet kararlarını ;: ·ı• · · fia ürakabe . · · · = · 
• Şeyden ewel ~uzaman mefhumunun ;: . ~-: V,ı ;ıyetiı_niZ t m teş- hizmete ~adedirler. Bundan ınaada § Moskova, l 6 (AA) - Sovyet eın-
~~ltıakıa olduğu role bağlamı!jlardır. §~il~ ıh~a aıt o~ ya~ her semt ııolis me.rkez ve karakollan ve § niyet istihbarabnın tebliği: 

~•ııııltıanl~r kızılları imhaya çalışl1'ken ~ ~~ m~~~ve hşildly~:!;'~ za?ıtayı be~ı\~emurluklarma da§ Kuvvetli Sovyet mukavemetiyle kar-
lıada~ ?u'llnanlarma miimkün oldu~'U ;: de ve azır m~racai:ıbar e ·. ·t li § ııılaşan Ahnanlar muharebeye müteına-
~ ı. ~~ır zayiat verdirerek onun taar- E: ";· S halkımızın t b·t edil -

1 
v~ dşik.Ahyetler vazı e ;: diyen yeni cüzütamlaı göndermekte ve 

ili u retini yıkmağa uğrasıyorlar. § . -
1 

akyın . . es ı - memur ar taratın an emen naz:ıra E: hunlar harp meydanlarında ölüp mah-
llı r l,ıındra ·h b . d S t b k = mış o an tır rusbetlerı veya azami alınarak tahkikat ve takibata geçile- = volmaltt d B· k .. 1 262 . 
._ •~danlığının 3 .• etrın1 .e, t 0 'k'Y_e . 3~ 

1
u- E: satış fiatleri fevkinde satış yapanla- cek ve neticeleri talep vukuunda mü-§ ıu·· . •,,•~·alır atç gun .evvl e il .::,,': 

"'l»nk mus ev ıye er ı caız o nn = h.k be lm d f' t yük. sah.pi . . . . • .b. : merun ıı<ı ayı amarruy e ez mı•·-· 
1 ııarcala .1 h b 

1 1 = nn, mu ı se P o a an ıa - racaat ı erme bildırileceğl gı ı = A . r· . d.. al t ,L. bru 
l 0lsıuı ·· rı c ~r ne a ınsma 0 ur- E: seltenleri veya mallarını gizliyerek gazetelere de verilecektir E: .!rıı ume~ . ıger ayı. e.,..ıı:" 0 

ay,...._ brnttdafaast ıycap eden kısımları = tm kt . t• 1. e 1 . vuk · ;: yı.ızde ackeenını kaybetmış ve nihayet 
lah·"ıış ttlund • h·ıd· ·ın kt d. B =sa a an un ına ey ıy n erı, u TEJ,EFON NO = b··f· d• 1 imh dilini tir 
~· Yaya ıtör uı:.uh. ı ırı ı~ e ır. u §bulan alım ve satımlarda fatura ver- 4147 Fi t M·· ak. be B.. ;: <)~un.. ~evdcu ı.~ e . d a _e ~ . 
'"-in e. mu ını snnnyı merkezle· - . l . tf w. tt .r... a ur a urosu.. = .., ncu pıya c tümenı e agır zayıata 

11,ı~ hllıulıafaıa edildiği Almanların Do- § Jmıye~ en, a~ze ıgı vfleva sad ta's•. ~at- 2472 Araştırma komiserli"' § uğratılmış ve mevcudunun yüzde yet-
- a~a • = ın cıns, nevı ve vası arın a gşışa 15'·• - • • • h 5 00 b lim 1 
""ak i( sına sokulmalarına mani ol- = 1 h lak dar ak 1 2463 Emniyet müdürlüğü nöbet- = mııı ım a ve ou ay ve er tes o -
llıtıon '.nd Din~·epcrin Şark sahili nede çok ;: yaphanbearı emeln ~ . a l m anı a- çi funirligı•· (Mesai saati hari- E muıtur. Bunlardan başka 2 79 ncü tü-
g;; nı ane k . . •. = ra • r verme erı rıca o umır. - = bi da 600 -ı-

Yleniyor nıu avemel g<isterılecegı § 3 - Vaki olacak milracaat ve şi- cindeki müracaatler için .. ) E m~n r2ta18arru~ elasnaadın '.' lu ".er-

Japonlar Dün
yaya lheydan 

okuyorlar 
Amerika ve İngiltere 

Birmanya yolanu silAh· 
la müdafaa edecektir .. 

Çunking, 18 (A.A) - Royter : İyi 
malfunat alan mahfiller Japonyanm 
uzalı: şarktaki Sovyet ordusuna taarruz 
etmek niyetinde olduğu hakkındaki şa
yialan açığa vuracağını tahmin etmek
tedir. Çin menbalanna göre de Jaııon
lar Birrnanya yolunu kesmek teşebbü
slinde bulunduklan takdirde Çine bu 
yolun müdafaası için İngiltere ve Ame
rika !Azım gekn tedbirleri almakla meş
guldür. İngiltere burada sekiz hava üs
sü kurmuştur. Birmanyanm simalinde 
Uç yeni yol daha inşa edilmektedir. Ja
ponyanın Siyamı tazyikine rağmen iyi 
malumat alan Çin mahfilleri J aııonya
nm başlıca hedefi Sovyet Rusyaya hü
cum olduğuna kanidirler. Tahmin edil
diğine göre Jaııonyanın cenup denizin
de bi!yilk mikdarda barekAt yapılması 
için asgari 200 bin kişilik bir orduya sa
hip olması !Azımdır. Halbuki şimdild 
halde Japon ordusu ancak elli bin ki
şidir. 

- SONU ! tNct sAHIF EDE -

Şıırk cephesinde inıha edi~ bi1' 
motorlu kol 
~~ 

Moskova 
Konferansı ya
kında topla-

nıyor 

Konferansı mütea
kip Jngiliz ve Ame· 
rikan yardımları 

bir sel gibi akacak 
Vatington, 16 (AA) - Kordel 

Hull Ruzvcltle iki buçuk. aaat gllrüıı
müştür. Hull gazetecilere dcınitt!r ki: 

Reiaicümhurla yapbğımız müllkatta 
- SONU 4 "ÖNCÖ SAlıtFEDE • 

-. S · - k" 1 . · " dak" 1 f nl d 2312 Be)ed• b ta b •-•·li"' = mıt ve ncı a y a tamamıy e ım-0SU 2 · . ~~ = ayet er ıcın asaw ı te e o ar a ıye za ı aş ......., ,.. = 1 • iNCi SAHu EDE - .111111iıııııı1111111111111111111111111111111111ıoıııwuı.ınuııııwuıııı11111uwıııııııııı11111111111111wıınıllllll a a w111ı111tur. Souııetlerin tıldiialri ı•h ri KhQrkoı•dan bir ııöriinilş 
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- 132 -

-- işte öldükten sonra diril-
mek buna derler 

™ 19 ACUSTOS S A L 1 1941 
C! E :ZS ---

il 
ŞEHİR HABERLERİ 

~~--ıml!m!llDl .... mm:.---~ ................ mı!Bm ............ ~--=' 

Rusya 
Har hı 

M iirakabe lıomis
-,onunda 

Peynir, yai, kö
mür fiatleri tet-

Toprak olisi veznedarı işi 

Veznedarın vardımcı-
• 

ları tevkif edildiler 

En tehlikeli saf
hasına 2irmiş 

bulunuyor 
Padişah llldHdlal'I sefere plunaJı için en miina- kik edilivor · BAŞTA&A.n 1 lNd SAlltFID& • 
dp Ilı. zaman olduğa flJılP ue lımtaaıJnde lclL istenilen parama ıı.ıtı llraa ............. almdı Görillüyor ki Rusya harbi ....... 

fstanbullular eıiki devirlerde oldutu mevcut olcfulunu gören DördUncU Mu- Ba .. maddeler özerinde Toprak mahsulleri lımir ıubesine alt yor Burada da barınamıyan Mustafa tek. ve - tehlükeU safhasma ıinai1tiı ..... 
gibi rahat ve emln bir hayat yaşamllğa rat dedi ki: li,150 lirayı bankaya yabrmak llzen rar Haındiııin evine şılmıyor Zabıta lar mubvemetıerinio tlokuuncu...,... 
baslamışlardı.. - Bu bizim efendin.in divaru.. ihtikAr yapanlar daireden ayrılan ve para Ue beraber bir Mustafanın bu yer deJ!i§tlnnelerl esna- w NıanaşJ.rdır. ~ selds ~ 
Vlkıa DördUncü Murat çok ~t Var RÖ\Ür. bunlan yine sahiplerine cezalandırılacak.. ruUddet ortadan kaybolduktan yirml lkl nnda bir ip ucu elde etmeğe muvaffak ~t, mahasun ord~ çok mtl1111J 

&vranmı~ ve haksız yere bir çok kan. iade etti.. F" t .. k be it · b .. gUn aonra yakalanan veznedar Mustafa oluyor. Fakat mütekait Şevket te muka- sayıata mal obn11$tur. MilyeG)u, ~ .-
lar akıtmıstı amma bunun neticesinde Bizim kitaplariyle seyre gı'den ule-

1
. ıa ı_nuiraB •Ek omyısylon~'- ugun va- Rende hakkındaki tahkikat derinl~ti- bil bir tedbir alarak MWJtafayı sakladı- aman, bu derece~ Wr r/1#' 

İs . ı muavın . rem a c;ııu>ayanın re- ril..Jrt... b•..J•-- il 1•kat , __ ,__ tle aooı-~:..t-...11:- ,__ -
memlekette otoritesini tesis ve tan- maya '99 tesbih ve seccadesiyle ~n . ı·v· d l cak B . k" .. ıw&çe, •WH e aıt1 ı Oa.ıuar da tından yakalanmasına enael oluyor a _ ......... "n•n•u. uuıma6h dOb) 
bu1un bozulan Asayişini dUzeltmele mu- dervişlerle divit ve kalem taşıyan kltip- ' E ıgın e top ana tır. ugün u muza- artmaktadır. Zabıta Mwıtafanm kaçma- Mustafanm elblselerinl deliştirmelt nu.: en muamm harp maldaesi ~ 
vaffak olmU$W- lere hiç bir sözilmilz ve bir veçhile taar- kerel.erin mezvaunu aon .zamanla.~da •~ sına ve 31lklanmasına yardım edenlerden re gittlli Eşrefı>aF'da bakkal tbrah'imin Sovyetlerin daha wsun uman • ....-. 

Bunun için İstanbullular gelen bu ba- ruzumua yoktur, hemen kendi llemle- hepsız .?18.~8~ müte?1adıyen yuksel~n Asanaör Enveriye sokaJında mütekait evinde ancak yedi saat kalabiliyor. ÇUn- met edtınüyeeeklerini IÖyleyealer 111-
har mevsimini iki katlı btr sevinçle kar- rinde olsunlar.. od~~ komur}' .peyn~.;· dele kv~ ~eytt~ Şevke\. Erbay, Vefik oğlu Tevfik, Tepe- kU zabıta kendisini takip etmektedir. kibnleriıule acele etmektedirler. 
111.adılar.. ı Fabt Padişah kitaplarla diğer eşyayı v?g 8~1 mese.ea& teş ·ı e ece tır. u 8 • cikte Ak.pm sokağında katilden sabıkah Burada gri renkteki elbiseleri siyaha~ Bele Niblayefin apb herine~ 

Bahar İstanbulun tablt gilzellf~ bir tetkik ettiıf sırada şeyh Sivashade i]e hı mübrf!m ~~~atın. ve bilh~ gı- Sellnlkli İsmail otlu Hamdi Şen Kurt, yanmış ve yllz.Une de kömür tozu sür- lann pek tabak Kafkaslara ~ 
misli daha arttırmıştı.. müritleri bUyUk bir korkuya tutulmak- d~ madd.elerının fıatl~rı es~slı bır tet- KAtip oğlu tarlasında Muhtar Nuri soka- milş old~ğu için tanınması mUşkUl bir nnı unnetmek aradaki mesafeyi hlc' 

Y.,.U yapraklarla donanan •çlar ! tan kendilerini alamamışlardı.. kıke tabı ~utula:ak. ıhtlkıır yapanlar ğında Nuri oğlu :tbrahim, ~UkrU oğlu hale gelmiştir. Mustafa kendisine yap- saymaktır .• Zira Nikoluef ~ ~ 
her tarafı snslemiş .. Cep c;evre yaprak- Padişahın her kesin gönlilne saldığı hakkında şıddetlı kararlar alınacaktır. Mehmet Sarıkaya, 1kinci Süleymaniye- Uğı yardımdan dolayı bakkal 1bnhime anııruıda hir hattı miistaldm olarak • ,_ 
larla örtillU duran İstanbul baştan ba- korku o kadar derin ve esaslı idi.. - de Kiremitçi sokıığmda Ramazan oğlu dört bin lira gibi mUhim bir para veri- 13"-1480 kilemetre mesafe vardır. 
p zUmrUt gibi veŞJl bir örtUnün altında * a: COCUK haın&l At~ Mehmet, Kemalpaşa kaza- yor ve İbrahim derhal çarşıya giderek Basya harha bu ıine bdar bihlillıallJ 
glz]enmiş gibi görUnUyordu. Bahar Topkapı sarayının geniş bahçe- JSUNv.. ET ED"'DI. sının Parsa köyünde Hamıa oğlu katil- sekiz yüz lirnsı ile dükkilwna ötcheri ve giirdüğiiınüz fuu:plerin hiç birine bell-

K~ltıthane ve Göksu gibi m~e yer- lerinde yUkselen yaşlı . asırdi.de Çınar ~ AlıLI den sabıkalı İsmail Karayılan, Selanik- alıyor. Buradan tekrar Hamdinin evine zememektcdir. Burada yalnız rnuha~IJll 
]erindeki bJabalık ba sene diAer yılla- ve Kestane ağaçlarını da yenıden can- U Hamdlnin karısı Emine ve tbrahimin ge}en Mustafa .saklanma kirası olarak ~lar ~ıyor. Ayni zamanda bh'-
ra nisbetle bir kat daha fazla idi. landınnıştı.. BiitUn dallar yem yeşil 1Dohp~ıku~ C. H. :· ?cağı 3k ~ok- karısı Kübrayı da tevkif etmiştir 800 lira veriyor. Şevkete de kendisine hırındcn ~ıddetle nefret eden iki ideoleJI 

• İstanbuldald ~ik derdinden yaoraklarla süslü görünüyorlardı... su nlçocubgu S\dınnetd ebtt.1.'?.'1' ~~ a ra- y 1 rgul . M I erkanı harplik yaptığından 850 lira he- Luğnzlnşıyor. Almanlana bir mlly()941111 
geçen yıllarda şclırln uzak mesire yer- Bir sabah Dördüncü Muratla Firuz ma ar an O!l1 a utun ıun seçme apı an so .ara nazaran.. ..usta a diye ediyor. Parsa köyünde evinde dört fazla esir almalarına l'a~cn ~ _.. 
lerine gidemiyeıı ahali şimdi her yerde Bey hıtS bah~ede dolaşıyorlardı ... İşte pa~la~ ~:tlmak ııuret1y1e yavrulan e~· ~ent ;i Tem~~: Ç.a;;amba :[1ilnŞ!3Jk:t l"ün sakıla~ı Hamza oğlu tsmil ~- kavcmctinin inhilale uh'amaml!i olnıal'· 
sUkOn ve intizamın takarrUr etmesi üz~ her tarafta gUller açmış, çiçek tarh lan- lendırmıştır · ar~roa::..~ \11.'Ur e;.~ üf Jana da ~n1ırken G25 lira ;v-ermekten çc- nın sebebini ~te burada aramak ıaz-· 
rine Bo~azicl ve Eyi.p stibi seyir ve et- nın u.tU baştan bap Karanfillerle, Ner- ve . .. ...._'lu.ll§lycn:. a- JclnınWor. dır. Bu da yapılan •lcaıdelenln aitti~ 
lence ınahallerinden büfade etmek im- gizlerle, Silnbilllerle donanmıştı... 11!'..-.aa ""--· E........ e- desıne gore; :'l:e:fık partllaı; a1ıp .. 'kaçm.a- Mustafa Hamdi ile beraber kaçarken claha kanh, daha çetin ''e daha ıuutı 
ktrnm yeniden elde e~ bulunuyor- llkbahann tevlit e~ derin bir gU- 11: .....,., .,U&."UH ~M'!f s~ru ve k:ndısını saklayacaçı~ı soylc?1ış- yakldandıkları zaman 8,150 lira nakit olaca~ı intibamı \'ermektedir. 
1ardL. zellik ve canlılıkla &Uslu duran behc:enln me d.ern.ctoql piyango tır. Bu söıdeııe Şw.rket te ıştırak adın.ne paı:a fuerintle lbW..mnqtu Semra ken- $EV.KET BJLGIN 

Mesire yerleriniıl en zi.vade kalabalık bu IAtif manzarasını bUyük bir haZ1a ı NJ eal.. aralarınaa lbir~ma 'hasıl <il~o.c. H~ iHShiin verdiği ibw1e ~ 1Ju mikdar "' 
oldu~ zaman cuma Jtllnleri idi.. seyreden Padi~ o dakika da çok neşeli e p beraber evvela Kal'\Uyakaya geçıyorlar on bin kilsur liraya çıkarilmıştı. Şimdi -...---

Haftanm sair ~lerinl calışmakla ~ ve memnun görilnllyordu... Çocuk ealrgeme karamu fuarda bir ve oradan da Yamanlara çıkıyorlar. Ka- U.150 liradan nakden elde edilen para- Kdzırn Dil''-lı hatıral,,,.. 
çlren halle cuma lfflnlerlnde faaliyetle- Firuz beye gUlen nuarlariyle bakıp '"-'Ya plyangoau tertip etmlttir. Fuar ranlık basıncaya bllar'Yammılarda 'bek- nm milidarı ll,319 litıaihr. Bakkal tb- Merlııum Kazım Dirik baklunda gın· 
rfne fasıla veriyorlar ve açık yerlerde dedi ki: müddetince devam edecek olan piyan- ledikten sonra "3rnrlaşttrilılıihm kaçma ra1ıimin aüklcAnına alaığı 800 liralık de-rilmiş olan yazıların elimizde bulun•0 

vakit JıeeÇtrmek, g8ntıl e~endirmek için - İşte öldükten sonra dirilmek buna {!nnun çok zengin ikramiyeleri vardır. planı dairesinde otomobille Tepecikte eşya ile bu mikdar 13,193 lirayı bulmak- kısımlannı önümüzdeki pazartesi nür 
ya X:Aihthaneye, yahut ta Gaksuya gidi- derler .... Kısın her taraf çırıl çıplak h"r Bu hayır mÜe!l9eıı9İne yardım etm~k ve ~a?1dinin ev~ne geJiyorlar. Fakat Ham- tadır. DilkUn içindeki eşyalarla birlik- hl\mızda neşred~ğiz. Karilerlmizcie" 
yorlardı.. halde idi.. Toprak baştan başa cansr gi- tıaliblerini tecrübe etmek içln hallcımı- dının vaziyetinden korkuyor ve oradan te mUhUrlenml~. Geri kalan dokuz özür dileriz. 

Bu gıöl yerlere gidenler nevalelerini bl d~uyordu .. Şimdi her yerden havat nn çoculc eairReme pivangosuna alaka ~açarak Talebe çayınndaki tarlaya ge- yüz elli lirayı da Mustafaııuı şurada bu- --------------
" ltmımlu olmı eu11.71 da yanlarmda ve güzellik fışkırıyol'w. ~tatta Jri>rdU- gösterecekleri ıüphesi1dir. lıyor. Burada Uç giln dağda kayalıklar rada ve bilhassa kadınlarla yapılan içki A iman/ara f!Ôre 
gtitilrtlyorlar. Aq.m.. kadar kırlarda ğilmüz bu canlı harekf!t karsısında biz _ aras~da geçirdikten ~nra P~rsa köyü- alemlerinde sarfetti~ anlaşılmaktadır. 
ftkit geçiriyorlar 'ft abam evlerine de artık ataletten vas geçerek hanrlan- ZABrl'AOA ne ·gıdlyor. Burada yıne kaülden sabı- Tahkikata ehemmlyeUe devam olun- • RASTARAFI 1 INf't SAUtFJo'OE • 
d6neeeklert zaman da calısma gUn)eri- mak ve faaliyete geçmek )Uzumunu se- kalı İsmail Karayılanın evinde saklanı- maktadır. Alman hata kuvvetleri MoskovaY• 
nln tberlerinde tevlit ettW yorguıl)uk- ziyoruz... J I!- UZ ı..ın .u.,,. •a"'I•• tesirli hücumlarda bulunrn~. 
lndma kurtulduklannı anlatan derin İşte yıllardan beri Tilrk kılından km- .-.r \'• N"r .a ,.,. " ( t b J •• •ı • Jd• Berlin, 18 (A.A) - Finlandiya ceP" 
Wr a&ıtll ferahbğma kavuşmuş oluyor- la.rmda paslanıp duruyorlar_. Dnşman- Menemen kazasının Güvevli köyün· S 80 U 2ureşçJ erJ ~ e J besinde ilerlemekte olan Alman - ,-. 
lardı.. lanrnız bizim bu ataletimizi görüp top- rı .. karpuz koparmak yüzünden bir ya- tesekkülleri 16 ve 17 ağusto.sta Boltr 

Dnrdftnd1 Murat ta hazan K.tlrtfıan~ rakJanmızdan bazı parçalara musallat Talama vıık'ası olmuştur. """"' viklere büyük zayiat verdirmislerdir ... 
'9 ~ oldular." Veli o~lu 14 yaşında Rıza Ak.bulut, G •• . •• b k ı Cephenin yalnız bir kısmında 850 ölU ._. 

Padl.-hm. 1ICUDN ıtbnu.ten aQ1k b- Şimdi dahill gailleri olclukc;a yatıştı?'- Musa oğlu Mehmet Dirildn bostanın- ur eş musa a a arına :Ow~~=-ıar;ın~~~ ~ 
nath Mr kartal tlınlrl tlısayan kayı~ de- dık ... Bundan aonra 1'ariet l§lerl de bir dan izinsiz üç karpuz koparmtt oldu- Berlin, lS (A.A) _ 

17 
ft,.,.,, .,...,.

8 
~ 

l'mln ıilerlslnde uzaktan Jf6rilnür "6rOn- az vo1una koymak Jhım... i?undan elinden karpuzlan Alan Meh- b 1 k ..,...., .... 
._ bOtGn ~derin bir korku Bu yıl Revan Uzerine varmak istiyo- :net Dirik Rızaya tekme ile vurmuştur. yarı .. n gece aş anaca tır muharebesinde S8 Sovyet tayyaresi dt-
ft .oktt havam WiJotdU.. rum.,.. Rızanın babası Veli ve kardeşi 14 ya- ŞÜrÜlmUştUr. Aynca yerde de 38 So1"° 

Ahalide ba ,uk.. Her kel •9'6a.. kal- - B 1TMED1 - mrıda lsmfti1 hep birlikte Mehmı-de hü- yet tayyaresi tahrip ol\U\muştur. Zayir 
...,_ b.mız yalnız. beş tayyared.ir. 

kı7or- Dllrdllndl Murat balkın korktu- cum ederek sopa ile dövmeğe baslRmı.- Berl.in, 18 (A.A) _ Dinyeperin öbO' 
lunu hemm aezlyor_ Ve maiyetinde bu- Japon yanın hakihi lıır ve lcocaaını k~rtannağa "~!en 27 y~- 20 ve 21 ağustos tarihlerinde fuar çilerin bugUn akşama kadar İzmirde tarahna ı>Üskürlülen Bolşevikler~ 
lumın ~ g&ıdereıek ahaliyi teski- eında bayan Sanıveyi de dogerelc hır açık hava tiyatrosunda büyük ser'\>est bulunmnlan icap etmektedir. Dün ak- bazı yerlerinden ~erek kesifte buluır 
ne ~qayor '9'l anlatıyordu ld: kuvvetini b;/mi yor/ar J ka~ yerinden hafi~ 1Urette yaralamıı,lar- güreş müsahakalan yapılacaktır. Akşam şamki Bandırma treniyle İstanbul gilrc~ muşlar ve nehri geçmeie müsaade cdelJ 

- Biz edep w terbiye dairesinde gez- dır. Yaralılar fmur memleket hastane- saat sekizde ba.şlıyacak olan müsabnka- takımı şehrimize gelmiştir, GeJcnler A~ ileri 1.1DS1Jrl~ aııswn saldırar~ 
~ eıkan ebU ın: Jdıme1ere ~z. - BAŞTARAFJ J İNcf SA~DE - sinde tedavi altına alınnuf. her üç au<:- )ar iki günde bitirilecektir Türkiyenin arasında Çoban Mehmet ve Mustafa bu müfrezenin 47 sini imha ve 41 ~ 
Bizim bOtlln ıJiddethiılz ~Jere ve zor.. Tokyo, 18 (A.A) - Royter : İngiltc- la da luıklannda tanzim edilen evrakla seçkin güreşçile · · işİiraıc edeceği Çakmak ta vardır. esir clmişlerdir. 
balan b~dır_ Her kes kendi &lemin- re, Amerika ve Sovyet Rusya arasında adliyeye vı-rilmişlerdir. ::: ,.~...n...-''-a1a _!~mn _,,_ .. . Güreşleri idare etmek üzere güreş fe- Berlin, 18 (A.A) _Tanınmış Almll' 
de lstedijtl gibi el1emnekte serbesttir bir anlaşma akdine mütedair haberler • :mwıcuıtlK ra =ııye YWGn ,gure.şçı derasyonu başkanı B. Tayyal' Yalaz da .,1_ 
IDe bir fert çekinmeylp her kes keyff~ hnkında Hoşi Şimbun ~azetesi diyor ki: 1' AYAYA iştirak etmektedir. Bunların içinde Av- şehrimize gelmiş bulunmaktadır. Fuıı- ~cncrali Gieplenin sark cephesinde ör 
ne balamı.. Rus • Japon münasebetleri fenalaşır- Jfk:ln at _._,_, rupa ve Balkanlarda dereceler almış rın açıldığı gün güreşlere başlanacak- diiğü hnkkındn Ruslar tarafından ~ 

Bir cuma gilnU idi ki mUthi.ş padişah sa bundan münhasıran Kremlin mesul ef ~· metli pehlivanlarımız da vardır. tır. İzmir gUreşçileri bu müsabakalara rılan haber asılsızdır. 
yine ansızın KSwthaneye gelmişti .. O olacak-ur. Moskovanın harp malzemesi- Çorakkapı Albnparkta 'bir hldise ol- Biltün bölgelerden gelecek olan güreş- hazırlıklı olarak iştirak cdecektirler. ni~~ra~~~~ -:-v~~ 
~~~~~ci~a.~~~~~~~m~·~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~V~~~~~~~~h~~~~~~~~~&~~ 
ağacm gölgesinde yqb bir kaç adam rhı siWılan ile bir araya koymala ka- e>arkta dnlaşırken bnmna Hu.eyin ol- Uarımız yarın OT fOVada a yat Lenirwad yolunda inkisaf ediyor. 
oturmuş, konuşuyorlardı .. Bunlann ara. rar verdiği hakkındaki haber doğru ise lu celep Mustafa Ye Hamdi oilu Ahmet / t $irndive kadar bu cephede 8~ 
smda o devrin en meşhur tasavvuf er- bu cok teessftf edilecek bir haberdir. çılcmJt Ye bil& .a,ep keftdia!ne bıçak OÇI 1 yor · BA$TARAFI 1 iNC SAHİFEDE - vardı. Almanların Tallini tecrit ettildr 
babından şeyh Sivas! zade dahi buhın~ Tokyo, 18 (A.A) - Japon 'nmes ga- ~mitlerdir. Y...f kendislnl kurtar- - BAŞTARAFl ı iNCİ SAHiFEDE • hallerinden memnuniyet göstermişlerdir. ri iddiasına raRmen bu yeni u.arroıa 
yordu.. mesi yazıyor = malt mabadiyle a.ı.......... çekerek yaret edeceklere bir kolaylık olmak Bir 'l'Urk fırını şehrin ia,.oıesinde milhim nasıl başladıkları hakkında haber ya1Y 

Su!tan Murat bu .adamlar ne yapıyor- Japonyanm haJ?kf ~vv~ hakkında la.Yaya atet etmit old.iundan her Gçü maksadiyle tzmlr - Bandırma treninde rol oynamaktadır. Fınn sahibi mühim tur 
Iar dıye merak etmişti .• Yanında bulun- ecnebt milletler hır fikir sahıbi olsalardı de yakala1unlfbr. · Pazar gününden beri her gün yemekli takdirlere mazhar olmuştur. 300 bin ya- Cenupta Ruslar Dinyeperin şar)dlııt 
makta olan DOc;e Mehmet a!aya em;e- bunlardan hiç biri Japonyaya meydan servis ihdas etmiştir. Haber aldığımmı hudlnln göz altında tutulduğu Cettolıa cekilmekte devam ediyor. Çok geoif 
~erek bunlann V?nındaki eşyayı getirt- okuma~ cesaret edemezdi.. . göre yemek servisi Fuardan sonra da -tezdim. Cetto şehrin ortasında büyüle olan Dinyeper nehrinin cereyanı ~ 
ti .. Ve bizzat tetkik etti. Tokyo, 18 (A.A) - Bahnye nazın devam ed ' .,,. bir mahalledir. Dikenlt tellerle çevrı1- lidir-

Bun1ar tesbih ve kitap gibi şeylerdi .. imparatoru ziyaret ederek bir saat nez- Sahil paTk gazlnoeanda AB oilu Mus- ~ _..,. ·-· * miştir. Yl'huditer buradan dışan çıka- 'll"~ ·efte Dinven•·.,·1n genişl:ıc.: ---~ 
Kitaplann arasında Yahya divanının da dinde kalmıştır. tııfa. •rhotlak eailcuiyle haYaya sillh •n"" _... "'ti' .Y-~ 

atbğmdan tutulmuttm. Fuarda t~ls edilmekte olan akvaryo- mazlar. Gettonun hudutları asker ve kilometredir. Bu gen~ nehir \heriDP"" 

Hamiyet Yueases 
Sahil park Gazinosunda 

Her akşam hmfrlilcrin alkış tuf anlan anısılHht '\le Mlyttk Wr 
konserlerine denm etmektedir .. Fınatl ~· 

2'1181l1 JlasaJ,.,...dan: 
•••••••••••••••••• 

=== 

mun havuz inşaatı bitmiştir Havuza bu- Tlolisler tarafından muhafaza edilmek~ köprü inşası kolay deJi}dir. Ruslar Qde
gün su doldurulacak ve muvakkat ha- dir. savı elan tutmaktadırlar. Rusların ToV 
vuzda bulunan balıklar buraya nakledi- Kendine mahsus bir hilkümeti, tram- nık gibi Ode!'ayı ellerinde tutup tutrn'"' 
lecekür. vnylan, taksileri ve elektrik santralı yacakları malQm değildir. * vardır. Burada her sınıf insanlar yaşa- Nikolayef limanındaki tesisal ~k ar 

Dün gece gelen trenler ve akşam üze- maktadır. Yahudiler Gettodan Qtkamaz- niş mikyasta tahrip edilmiştir. 
ri :lstanbuldan gelen İzmir vapuru şeb- lnr fakat hariçten sipariş alabilirler Şe- Almanlar cenup cephesindeki taarr\Y 
rimiz.e bilyük bir :z.iyaretçi kUtlesi getir- hlrde bUyUk sefalet vardır :taşe v:ıziveti zu bir buçuk milyon askerle yapmaktır" 
miştir. Şehrimizdeki oteller kalabalık- kanşıkttr. ölüm nisbeti yOkselctir. Her dırlar. 40 - 50 tank fırkası, 45 zırhlı fıf" 
laşmıştır. Bu gece gelecek trenlerin da- qiln 300 kisinin öldUğil tahmin ediliyor. ka. 45 müttefik fırkası Ukrayna mubP"' 
ha kalabalık olacıığı anlaşılmaktadır. Halk sokaklarda yatıyor. rebelerine :iştirak etmektedirler. 

Ve, zincirli mahkl\ın1orın zındana ia- de gö,rnıiiş idiler. Bey. kayık içinde ayağa kalkmış. diın - Zaran yok.. Biraz daha beJdiyelfttl-
deleri emri hemen wrildi- Gölün kenanndan bir kayığın yelken- dik duruyordu. Artık arada bilyük bir Ne y{lks~k dağlat". ne de karanbk .. ~ 

f\' }erinin kaldırıldığını ve knyı~a iri vil- mesafe kalmamıştı. kayık sandala yak- manlar güneşin yolunu kesemedııc::>• 

1 1 Go·· ıu·· n E 1 l Gölün esmer vüzi.ıNle, bir sandal bU- cutlu bir adrunın, bizzat beyin bindiği- lnstıkça, beyin çehresi de deJjşiyordu.. gfincş te bUtün şaşaası ile kendisini r,lfi" • Sra • tün çabuklcHnı ile i',.rliyor. Adeta siyah ni rördiller.. Tam, sandala rampa edileceği sırada, tcrdt-
rı memıerler Uzerine kayıyor gibi makla- Firariler, küreklere dnha fazla bir Hasan bey, adamlarına : - Paşam, dediler.. Firariler kara11 

şrynrdu. Gö~· yüzU dl.' esmer idi. Ü~ fi- gavret ve kuvvetle sarıldılar, fakat bü- - Dunınuzl emrini verdi.. çıkıyorlar artık!., 
•-------------·--~--r-u-~-U-S-,-~-~-~---,~~~~~m~~~~~~~~~~&~~~~w~çe~~d~~~b~ 

tebe az gürUltU yapara'k çekiyorlar, miltemadiyen yol kazanıyordu. kızıllaşan kanatlarını a"magav başlamı-. - Daha iyi ya .. Dedi .. Bu güzel 1/1 
- - - •••••••••• - • • • d d "da ed d ird !L.! .. ... ftal Naime e ümeni ı re iyor u. B. en uü siınh l)Q}tadı. Talip Saklin tı.. genç Joz, benim uzun ve beyaz saka• .... 

Kaçabilecekler mi idi! Kurtuluş nok- iki arkaclası, ölü olarak sandalın içine Bey da)gın gözlerle mahut halhalin, rımdan, buruşuk yüzümden iğrendi-·· 
tası henUz uzaktı.. ~ldıla~: Bir An bile vakit ~ybe~en Rahile~ln tJlımmmn dUştU~ ve kaybol- Allah için •• Hakkı da var_ EvlAtlar. bld"' 

• . Uzaktan, ufuklardan. endişe verici bir Naımc kureklere yapqtı. Naıme ehnden du~ yere bakıyordu. dan sonra art.ık hiç bir ~yden kor__., 
-Eyi hanım mı?. Ba,yır, bin defa ..._ - Pz 1 , Jlillıla:lul ..._. benim 1Ş1.k belirmeğe başladı; işte .. Ay do~yoı yaralanın~ oldulu için kanlan akmakta . . • • H · · de hü · tini · veriY"" 

:Jlr. Rahile iyi bir hanım~ enp. ieln Ollk llç ohı,ar. e.n. 1ıir tlıfteeüh idi!.: Bereket versin ki ay yUksıeldikçe, idi. Fıranlerin s~dah ıse hiç durmadan, ~:::::!'dedtı.ıuu rrıye zı 
~ •nıya hiç bir -vecbDe Jlyak 1ıir b- ...._..,_._ bu•-lıın lstif.ıe eclnek gök: ytızD bulutlanma~ başladı .• Fakat, Talip Sait küfretmeğe baeiladı, fakat v: can korku~yle arlan kuvvet saye- - v 
dm delildi! Dedi. Ve 8ama i1lw etti: sizden 1ıir llmn. Wr Jfttf istmüJe < ••et ara sıra bulutlar yırtılıyor ve bu yırtık. sükQnetini hJc borzmıyan Naime : smde bilyUk bır snı:-tte uzaklaşıyordu. .. . -~ 

- BIO.em ~ tanfu..W. .._. edereli•' lardan go1 ttzerine soluk 1$1k1ar dökülO· - Salt. Allaha itimadım kaybebne".. Aradan eı;ıeyce bır zaman sonra, k• Lej~ gore. Huan bey• ~ 
Je hic layık delildi' - 8a.rle ......,_ yordu. Ve nihayet.. Ay bulutlardan kur- KolJannı ve kalbini sağlam tut! dem. yık kaptanı· sonra. ömrihıihı sonuna kadar .. göle---'-' 
!4~ arb .rb bpuya..,. lıir - AYiada. pmçerenin altmda cekiç, tuldu; siyah mermerlere benziyen göliln Kayık, sandala c:ok yak1a~ idi, - P~ dönelim mi? •. Diye sordu. kan balkon~ hlç·aynlmam~ 

ld adım attı. bzrm ve k&rek g6ril)tU]eri duyclaaıı .. yftztl. gO.mUş j!{bi parladı .. Kayık artık &rtık .. Beyin sesi, bir gök gürültUsU gi- - Hayv .. Biraz daha duralım.. rl ~On Uzerinden bir An kin ~ 
Be7 izahı g8ç lıir lmebt 1111* w IWı"*""• zindre YUrUbın ...... lllir- uzaJdardan bile g5rlinecek derecede bi Nalmenin kulaklanna kadar geliyor- A,rtık civardaki ~l'. ormanlar sa- mıştır .. Ve hAll Tunusta bfikftm 8' 

1-ml tuttu: dem.. Rica ederim. 1ııa ~ dur- mevdana ~ktı!.. du.. rih olarak gijriinmek:te idi. Sabah olu- bir kanaate '9e ananeye g6re de :__... 
- Birn burada dm! DıedL ~delir- durunuz ft ~ llaydutJan da :mı- Kayıktakiler, uzaktaki beyin kona!ı- Paltat Naime zerre kadar korkmadı; yordu artık.. ~zel Btzerter ~QnUn hl':. k~ 

elim mi .aıba?. Dur bha Kaime_. C6- dmlmma iaClıe ediniz nı, siyah mantolu kanlı g6z)ü bir ifrit hatd benzi bile saramadı. Dudaklann- Hasan beye: d$n her insan, clhanm dort k .-::...Al 
:ze1 J'tbDnll lıirsı .W. .-,ıede:tim. S... - f~ ~bak... Çoeuk. huldun gibi tızerlerine geliyor sandılar. da manalı ve buin 'bir g(l)Umseme oldu- - P8'1HD, dediler- Sanda) öteki uca gitse, yine buraya dönecek ve bur-""" 
"~-.b~lctık~ nıhumun yeniden yUbel- btt?dun da b\mu nıu !>uldun'r .. Yann bu Heyhat!.. Konağın bu kanh g6zlerl, ğu halde. eiildi, ~ftmdaki mabut Ra- varıyor; bir daha tutmak mUmkU. ola- ölecektir! .. 
ıl ı.tını, "rncl~nd ~ emri _... wr, ~:n olsun!.. firar eden kayığı gölUıı g(Jm~ yGzfln- hıllealn lwn.hm drri w &ile fırllllta. ~ - strrl -

2-
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Mekanın büyüklüğü.. 
Geceleri teleskopla göve bakarsak 
~d~n ~lannın başka türlü ha
eski etini diğerlerinden farklı bulunan 
sın Yunanlılar bunlara sevyare mana-

l 
r- -r-•-•-o-cı-•-•-•-•-~'.-...) 

Küçük Haberler 1 
-· F 1 11(• 6-· 1 ,, 

.. ,., 
De11ıet DemJryollarından : 

1 /9/941 tarihinden itibaren; Meyankökü nılkliyatına m.abaua O. 0./21 S 
numaralı tarife uzak mesafeler nakliyatına tenzilat yapılmak suretiyle tadil 
edilmiştir. ~azla tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. 3 314 ( 1 788) 

d ah gelen Plonet demişlerdir ki bugün 
e lt · · llrn ısı~ kullanılmaktadır. Bunlar ar-

da ~'1.ln hemsireleri olup güneş etrafın
ol e\~derler. Güneşi kutnı 2.7 metre 
ltu~ır top farzederek 2.5 santimetre 
~ da bir bilye olacak olan arz bu 
fed asa göre güneşten 300 metre mesa
bı ~ vlane seyYarelerin en dışındakilerden 
rn rı 0 Neptun ise güneşten 10 bin 
'l.Öetre mesafede bulunur. bu mikyasa di;e Bn Yakın yıldız 64 bin ldlometrede
hu· . u kıyas seyyare sistemi dediğimiz 
~erni klinattan avıran soğuk ve 
ltı-- ıneklruıı büyüklüğftnU bize an-

.. •ıah kMidir. 

ZIY AN YOZO~;..N ARKAilA-
SINI Y ARALADL. 

Meksika ve İngiltere _.,,__ 
Meksika, 18 (A.A) - Meksika sena

to fi.zasından bir grup İngiltere ile Mek
sika arasındaki siyasi münasebetin ye
niden tesisini derpiş eden bir karar su· 
rctini immlamıştır. Bu kararda den.ili· 
yor ki : Meksika ve İngiltere demokra
si mefkiıresinin müdafileri arasında bu
lunuvorlar. İki demokrat memlPkel 
arası'nda münasebabn iadesi bu mefkU· 
reyi !;uvvetlendirecek bir hadisedir. 

MaH\mdur ki bu mUnasebat Meksika
daki İngiliz petrol sirketlerine vaz'ıyed 
edilmesi üzerine 1938 mayısında kesil· 
mişti .. ----

TOBRUKTA 

Vfld et !mi Encümen!nden: 
tdıırei hutusb'ei vilayete ait olup Seferihisar kazasında ZeJd Dündar ilk 

okul binası tanzim olunan 84 3 lira 66 kuruşluk kctifnamesi mucibince tamiıi 
yapılmak üı:ere 1 5 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştı. Gerek tamire 
ait kcşifnameyi görmek ve gerekse şeraiti öirenmek iatiyenlerln her gün muha
sebci hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve eksiltmeye iştirak etmek istl
yenlerin de son ihale günü olan l /9 / 1941 pazartesi saat 11 de % 7,5 dc
ı:ozito makbuzlariyle birlikte vilayet daimi encümenine miiracaatlan illn olu. 
nur. 3272 ( 1785) 

l~anbuJ BeledhJe~inden : 
Oskiidar meydanın1n asfalt kaplanması işi kapalı zarf usuli ile eksiltmeye 

konulmuştur. Keşif bedeli 73246 lira 50 kuruı ve ilk temioatı 4912 lira 42 
kuruştur. Mukavele. eksiltme baymdır1ık İJ}eri genel hususi, ve fennt ıartna• 
me.leri, proje keşif hülasaaiyle buna müteferrl diğer evrak 366 kuruı mukabi
linde vilayet Nafia müdiirlüğünden verilecektir. ihale 2/9/941 aalı gilnii saat 
15 te daimi encümende yapılacaktır. Tallplerln ilk teminat makbuz veya 
TT'f'ktuplan ihale tarihinden 8 ~n evvel vilayet nafia müdürlüğüne müracaat• 
la alacaklan fenni ehliyet ve 94 f yıbna ait ticaret odası vesikaları imzalı prt
nııme ve kanunen ibrazı 15.nm v.elen dii;er vesaik ile 2490 numaralı kanunun 
tınifatı çevresinde bazırlayacaklan tek1if mektuplarını ihale günü aaat 14 e 
kadar daimi enci.imene vermeleri lazımdır. l 8 22 25 29 3308 ( 1784) 

hi Ödemiş kaz.asının Yeniceköyünde 
Ol~ Yaralama vak'a.on olmuştur. Akü 
it u Mesan Ergül. Mehmet otlu Rıısan 
~nıcu, Karado~n kövilnden Sii1ey-
1li k"~lu 32 yasında Emin Dövenci av
ltt ,,nyden MU5tafa oi?lu 12 yasında Ha
ltı '-Ulmenle aralannda zanıır ziv:m 
a;ııel"sinden çıkan kavga sonunda, Ha
~~ Kuyumcuya ait bıca1'-1R aihr su
lekte \•aralanmıstlr. Yaralı ödemis mem
)•L~t hastanesine kaldırılmış, suçlular 

Kahire, 18 (A.A) - İngiliz orta şark 
tebliği : Tobruk mıntakasında dü.sman 
şiddet1i bombardımanlarda bulunmakta 
ve İngiliz keşif ko11an faaliyetlerine 
devam ederek düşmana mütemadiyen ------------------------------

Dev!d J>emzvonarı lsffdlt ŞalJednden : 

IUQt1anmıştır. 

~~KAMLIK YOKSEK MA

U R LA 

ft\ 2279 aayıh kanunun ikinci maddt-sf 
ft\ 11cthince tanzim edi1m'1 h ... vanname

bi b .. nr,.cihi ati takdim edivoru7-. 
~'1A.) 2279 savılı hn""un b"Zl h\iktim-

nl tadU eden 3399 a&V11t kanunu" 
~ tarlhlndcn itibaren ~eni yt1oıl"c"t. 
~\~"4: Dara verrr.e islf"rinde pr•k k .. ,.,.H 
~ndı-ld muamelelf'Td,. Of,, 1 ! d;;t-T 
-~ rnuamelennde ~ 8.5 faiz ve ko-

B ftn tahodl edflecelctir. 
"' ) urnumt bir müeueııe olan banh
..:ı alenl bir sur,.tte c,.l'evan eden m"· 
e.l•l ltı icra v,.kiTif!rl hev,.tince ta.tl1r 
ed 'W\lş '\"e alcflti ticert'tt,. tMır.il ve il~-
1... ilınlı olan etıll• muhvele!Iİ 11hUmlvl.
bn lrıulcavı-le dairesin'1e tan:ı'm kıl•n-1'8' Ve '1Jbelerce mab,.'hüttıathlk bııJ••
~ taliınatnamelf"r ve hn rnH"'atnarnı-
~ rnerh\Jt matbu fol'mü11""de mü"-
'""''~ hL l'h 1t a 11:Am dalreslnde cerevan et-

li" te oldu~ınCIRn bunlRnn alel mlir,.,._ 
ı:: aei raitini tadat etmeğe li.izum görül-

trı stir A . 
lt"t ~"it 6tl"denberi haricte ve m,.ml,.-
11.tl,t\ ahm'ldı-kl bilumum hırnkaln .. .l,. 
~"d"' ~ilnıelcte olan ve dı-V11mı tath;
lu .. ,..111tt Tilta ve bAnkactlolt nnktJı-mda" 
bııtt b ı!ıtt\aret oMuiu dPrkR" hulunal" 
le~fn a~ka tQmOReri mil~•ı-rid'"" ormn 
i)t~ ~ lkrazat muamel~tivle m;;t .... Afi\r 
il 11

11: :VaıH1mıilrta et1m fHta m1tffdt 1't
.: .. Trı•hn tanmmnn emil mt1tıınlft vlnı
a u~rlve ödemeia amir bu1unm!'lktl'· 
ttı" le 1 bankamız bu nevi ayn hizmf't 
111 u ııbHi ücretleri vukanda vıııZ1lı hı>d 
'"" le • ~ Trıu ayyct olmakRrzm ve fakat mr.11

-

"' nam ve hesabına yapıl"" lıaldkt 
bl:kraf mi~tannı hir bir vechlle llennc
Cti suretiyle tahAilde devam etmektc-

t, 

bi Mevzu bahis banka teami.illert mud
i) "l,e vekt olacak zaruri mükteııf'hatımı7 
~ ıınluır1lık muktaust yam1'""' hinn~t
"-nlrrıulcabili tahsilltımmn belli haşlılan 

ardır: 

tfl"l - Müşteri hesabma yapılan bü
~ luılı:tkt ve aynca hlzmet mnkabi1i 
tıı •tıraflar ezcümle aiflt>rta, ar~fve ve
l'ılfl Trıuhafnza ve b .. k~i ücreti gibi maıt
oıU:nn müşterilerden aynca tahsil 

2 
rna11. 

~ - Hesabı carilerde falrin tlcart-t 
htr"~"~. ahUmı dairf!!l!lnde htt Üç ayda 

3 
esulmalc lcalbedilmesl. 

·~ l - Banka muame1Ah"da bu mu-
11111 "t;•ler ne kadar az imttdllt edene et
~d;ı lr liradan apğı komisyon tahsil 

'l'ıenıesi. 

"°"ılı:- Rorçlulım ıuhf'mizin müte
>~ı in bulunduğu mflhaMen baslca 
"" erde bulunan aenedatJ tüccariveni" 
... IJ~ brnuamelatında flıtlvar olunacak 

5 
11 ere masraflannm alınmam. 

Ctan - Vadest geçen zirai alacaklar
ll\a 3 2 tahsil masrafı karyılığı alın-

111, 

kayıplar kaydettirmektedir. Hudut mın
takasında normal keşif faaliyetleri var
dır. 

-------
Fransadaki Yn,woslav 

mümessilleri.. 
Vişi, 18 (A.A) - Ofi ajansı bildiri

yor : &ki Sırp - Hırvat - Sloven krallı
~ının ortadan kalkması üzerine Yugos
lavva siyasi mUmessiJlerlnln Fransa ve 
Fransız imparatorluğunda faaliyetleri
n in nihayet bulduğuna karar verilmiş
tir .. 

Vişi, 18 (A.A) - fş~al altında bulun
mıynn Fransada komünist faaliyetlerine 
nihayet vennek ilzcre QOk şiddetli ceza
ların derpiş edildi~i ve bazı hallerde 
öHlm cezasının da tatbik' edileceği siSy
lenmektedir. 

B11yan t~z~ihtar 
aranıyor 

Tezgahdarlık vazifesinde istihdam 
edilmek Uzere iki bayan işçi atanı
yor. Taliplerin: Sadık Akseki (E..:
ki Tevfik paşa) otelinde ( t S) nu
maraya saat 1 7 den '9 a kadar mü-
racaatları. 1-3 ( 1 786) 

tZMffi BELED!YEStNDEN: 
-Temizlik işleri hayvanlarına senelik 

yilz bin kilo saman satın alınması bir ay 
milddetle paı.arh~a bll'8kılmışlır. Mu
hammen bedeli 3000 lira muvakkat te
minatı 225 liradır. 

Taliplerin teminatı öyleden evvel iş 
bankasma yatırarak makbuz.lariyle 
2018/941 den 1/9/941 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi, Çarşa:nba ve Cuma 
günleri encUmene mUrncaiıltları. 

Her birinin aylık icarı üç.er lira tahmin edilen ve lzmir körfezi dahilinde 
c"lıııtmlmakta bulunan idaremize ait Bayraklı. Sur ve Efes vapurlan içindelcl 
l.üfeler 31 Mavıs 942 tarihine kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 
konulmustur. Muvakkat ~mlnat: lıer 'Vltpur büfeai için 2 lira 20 kul'Uftur. 
Müzayede ve ihale muamelesi 22 ağustos 941 tarihine teaadüf eden cuma gü .. 
nü devlet deniz yolları lzmir tubesi binasında satın alma lcomiayonu huzurun
da vapılacaktır. Şartnamesi parasız olarak körfez vapurlan işletme şefli~inden 
verilir. 3322 ( 1789) 

Deniz Rmep Ol!ııl'ı rJe LJsesf fıornııtan!ığından 
Bu yılı deniz lisesine kayıt ve kabul kin müracaat eden olcurlann müaabaka 

"ınavlan 1 /Eylül/ t 941 pazartesi günü EJaat 9 d• İstaobula müracaad edenlerin, 
lstanbul deniz komutanlığında, mersine müracaat edenlerin de Mersinde deniz 
harp ok.ulu ve lisesi komutanlığında yapı1acaktar. 

Sınava iştirak edeceklerin. kuruşun ve mürekkepli kalemleriyle yazı 19.stik-
lerini beraberlerinde getirmeleri lizımdu. 15 ı 8 21 3274 ( 1760) 

CAMALTI 'l'VZLASI KVDtlar..fJCtllfDEN : 
Tuzlamızda yaoılacalt mva tamintt pazarlıia lconm~. Kqi.f beedli 7S6 

•in 1 O ku~r. ilk tamtnah S6 lira 70 kuruıtbJr. Ketif t.Gl&.ua her .un müd6-
:j(7ümüzde ve lnnir baş müdürlüi&nde görOlebilir. latelt1ilerln 25/6/941 pa
!nrtetıi ııHt f 4 te müdUrlüğümihde toplanacak komfııyonda hazır bulunmal.n. 

9 13 18 3141 (1726) 

PIAF.'JJl ,,~_. ~J.111."'tND"-'f: 
EKSİLTMEYE K011Vl.AJI U: 

1 - Aydın su işleri dördüncü t,ube miicUirlüiü mıntakUI dahilinde bulu
nan Nazilli ov~ ııol sahil sulama kanalının ikmali nevekt• ile bu kanal 6ze
rlnde yeniden yaotırılacak priz ve imaldh aanaiye insaab muhammen ketlf 
bedeli Vl'lıicU Fiat esası üzerindenH0768 Ura 40 kUT\IŞtur. 

2 - Eksiltme 1 /9/941 tarihine rutlayıın pazartesi «\inU saat 1 S te Anka· 
tada su işleri reislii(i binası lcinde toplanan su eksiltme komisyonu odaıımda 
ka1>alı zarf U!lnti ile yaoılacakhr. 

3 - istekliler: eksiltme tartnamesi, mukavele projesi. bayındırlık itleri 
genel şartnamesi. umumi su isleri fennt ıartnaınesİYle huııaat Te fennt tartna
meleri ve projeleri 26 lira S4 kurut mulcabilinde ıu itleri reisliğinden ala
bilirler. 

4- Ebiltmeye Rirebilmelt için isteklilerin 24980 lira 14 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve ektılltm~nin yapılacağı günden en az üç gün evvel el
lerinde hulunan Yeaikalula birlilcte l.ir clileltf.:e ile Nafia ~Jetine mW-..t 
f'<iCTek bu iı.e mahwue olmak üzere vesikı aimalan ve bu TesİkaYJ ibraz etme
l4"ri f8Tthr. Bu müddet içinde vesika talebinde buluntna)'anlar eblltmeye itti· 
TRk edemezlel'. 

6, 10, 14, 19 3101 (1709) S - isteklilerin teklif m~ktuolannı ikinci maddede yazılı aaattan btr saat 
--------------- ~vvellne kftdar su işleri reisliitndt- mııkbuz mukabiJ1.,de vermeleri lb1mdtt. 

Ev idaresinden 
.Anlıyan bir kadın 

aranıyor .. 
Çocuk ve ev bakımından anlıyan 

bir bayan aranmaktadır. 
Yeni Asırda Adnan Bilgete her 

gUn saat 4 - 6 arasında mllracaal. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 9 14 19 25 3096 ( 1 7Z 3) 
------~--~--~---~~~_._~--~---~--
İZMtR tKtl\JC.:1 SULH HUKUK HA-ı me üc.-eti vekAl .. tJe birlikte tahsiline 

'l<!MLtCtNDEN: 21/41941 tarihinde bırer verilmistir. tc;-
Dl"vlet. demir yollan tarafınd~n Söke bu ihbarnamenin gazeteyle neşri tarl

ic;tnsyon civnnndn eski istasyon bilfecisi hinden itibaren 8 ~ icinde temyiz edil-
l'lfostafa of1hı Bekir Cavus aleyhine açı- medii!i ta'kdirde hUkmUn katiyet kesbe-
1an alacak dnvnsındn gıyabi muhakeme- dece~i tebliğ makamına kaim olmak ve 
c;i sonunda: bir nüshnsı divanhaneye talik kılınmak 

51 lira 75 kunışun ma mesarif mahke- suretiyle ilan olunur. 3325 (1790) 

Fuar 19~1 
Kolonyası 

Bahar 
Altın Damlası 
Dalya 
Krep Jorjet 

Kolonyalarııaı 

,;aratan 

6 
t.llrı~ - Faiz ve komlııyonun on beş 

ECZACIBASININ 
EN Yın..1 
ş~EBl 

SARfPE J 

lnlıiıarlar umum müdürlüğü lzmir şarap 
fabrikası müdiirlüğtınden: 

Fabn1camızın (eski Aydın Bira fabrikası) işçi belalan ve duş mahal-
leri inşaatı 22/8/94 t günü 'fltlt ~ 6 da açık ebiltme ile ihale edilecek
~r. Muhammen bedeli 4970 lira 79 kuruştur. isteklilerin l~m gelen 
ızahatı almak ve krokileri görmek üzere mezkG.r fabrika müdÜrlüğüne' 
müracaatları. 6, IO, J -t, J 8 .3102 ( 171 O) 

inhisarlar umum müdürlüğü iz.mir şarap 
fabrikası müdürliifiinclen: 
.. Fabrikamız (eski Aydın Bira fabrikası) arazisi duvarları yapılmui 
ışı 22/8/941 Cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Muhammen bedeli 3659 lira 40 kuruftUr. isteklilerin 1mm gelen m
batı alma kazere mezktır fabrika müdirlüiüne müracaatlan 

6, 10, 14, 18 3103 (1711) 

tzndr Taklllu Dhtektörıtt.ıw~er: Senelik ., .... 

Kir .. Teminatı Muhammen B. Ciui V.akfı No. 
Ura Lira Lira 

661 

Sokaia 

4700 Vahudihane Mazbut Mhbd; 28/40 
Cemile 2/J4 

9 38 d tmldll katip ~lebi So. 
Yubnda malul1le sokak ve evsafa yanlı 1426 M. Murabbaı saha dahilinde 

OD altı odada. ibaret bulunan bir bap vahudihanenin müllciyeti peşin para De 
4 700 liraya •blacalchr. thaleai 21/6/q41 perfCl'Obe gün& eaat 1 O dadır. S.. 
1.m •lmaia istekli olanlann % 7 ,S pey akc;deriyle birlibe ihale •atinde vab~ 
lar idaresinde müte,ekktl ihale ltomieyonuna müracaatlan ve fazla tahlllt al
mak lstiyenlerln her gün mesai saatlerinde "'81tıflar müdüriyetinde nridat me-
murluğuna mliracaatlan illn olunur. 7 t 8 )() 13 ( 1714) 

IZMIR VAIUPLAR MCIDtllCLOOOJfDD: 
..;encliği Teminah Muhammen kııJt...tl a..l Vakfı 
.ira Kr. Ura K•ruı Lira K...., 

• 
96 00 
teYkil 

4S 00 
No. 

1ıılabıua 383/S 

660 ~ Ev Anağa camll 

Yukarıda maWle aokak ve enafa ,.azıh 61 M. uıurabbaı ana il&ertne yapıl· 
mış 2 oda bir .ofa mutbah ve Dir miktar bahçeyi han btt hah hanenin mül· 
ki)reti peşin para ile 600 liraya aatllacalmr. l.haJeel 25/8/941 paartıeel cini 
•uat 1 O dadır. T allplerin % ] . S pey •lu;eli,.le birlik• nlu8u iclareeiede ... 
~ komiqona Ye fazla ta&ilAt almak Mdyemleria her sUa ....U ....... 
rinde vakıflar midilrlijjünde varidat Me. mıiftaıcaatJ.n Mtt llAI &lıla oluaur. 

9 19 )081 (17Z4) 

tstan'"'1 Belecllveslnden: 
Oarftlaceze müeuesl için defaten testım edUmelc tartfyle •bil aı-ac.k 8000 

kf1o •deyağ, 900 kilo tereyaiı ve 2 5 00 kilo beyaz peynir kapalı urf uııuli ile 
d-:sl1tmeye konu1muttur. Mecmuunun tahmin bede.1l 1669S Hra '\"e llk teminatı 
1252 Ura 13 kuru.şur. $artname zabıt ve muamelat mGdlhiUil kaleminde 
g5rülehilir. ihale 22/6/941 cuma günll eaat IS tıe datmt enclmende ~apdacek· 
hr. Tallplerln ilk teminat makbuz veya melctaplen, 94t ,,&na alt dcanıt oda
'' ve.ikalan ve kanunen ibrazı lazım gtlen diğer vesaik ile 2490 nemara'1 
ksnunun tarlfab çevresinde hazırlayacakları teklif mekhlplann1 ihale g(inü 
saııt 14 e kadar dalmt encümene vermf'led lbundsr. 

7 IJ 1S 19 10S8 (1715) 
--------------~~~~~~--

" GAUTRtER YtDAI. 
ANhJN VE ALiZAIUK BOYAIARI 

Ev ifleriae ....tıs.9 tıe r cins kunl8' --.... 

HOROZ 
MARKA 

P4KE2' 
BOYAlıARJ 

Vrn•nd•fllll 
Deposa: 

lstuabai Qçekpuan 
~Albpanuk 

Han No. 3 • t 

ORDU HAS!' A BAKiCi HEMSIRELER OICUl.V· 
NA Al2' BAZI İZAHA!' 

Ve olıala Jrayd ue fıallld şCIJ'tlcm 
1 - Ordum\1%a hasta balcıeı 'Ye hemfire yeti4tirmelc Gttı• Ankarada M. 

M. V. tarafmdan 1939 senf'sind~ açtlm-. olan halita bakN:I ve hı-mtlreler oku
luna bu aene de 5 O talebe abn.u:ıoktır. Okula girmek arzu edenlrr. bulunduk
lan mahallin valiliğine, kaymakamlıima nya ukerHk .-beleriff dilekçe ile 
müracaat edeceltlerdir. 

2 - 3433 eatyw kanun mucibince bu okuldaa mamı olaca~r. memur 
olup telrnüdiye alacakl.rdır. 

3 - Mezun olanlar alh eenelik mKburl hizmetlerini ordu haatahanelerfn
de yapacaklar, ondan .onra anu ed~r!eree memleketteki bütün aıhhi t~kkül
ler kendilerine açık olacaktv. 

4 - Tah•ll müddeti 3 sene olup, bu müddet tçlnde ,,kurlara a.yda beş lira 
harclık verilecek. laııe ve Uba•lan tamamen okula ait olecalttrr. 

5 - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa göre- 20 lln aa1t maa~tan 
baslamak üzere maat alacaklar ve bn miktar ~ttik~ çoğalacaktrr: ba zaman 
dahi iate. giydirme ve ~nnma orrlı.?va ait olac!lktır . 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedri!!llta ba$hyacakttr. 
7 - Olcula kayıt ve k"bul urtlan ~nlardrr: . 
a - Türkiye cümhuriyefj tebaasından olmak ve Tilrk 1rkmdar. bulunmak'. 
b - Sıhhab yerinde olmak v~ durumu her iklimde vazife gtirmeye müsait 

bulunmak (bunu har hangi bir hastahane 11hht heyeti raporu ile tesblt ettir
mek ve evnıka bağlamak lazımdır). 

C)en fl•ıı~ı he•ap edilmemesi. 
~ ) 3 399 sayılı kanunun neşrindt-n 
ftıUt'" V.J\ph{?tmız mukavı-le1,.rin faize 
-..;•llılc hiikümlerl muhvelenfn de
lçınd tnllddetince ve nihııwet Uç sene 

c - Okurun yaşı on altıdan a9ağ: ve yirmi ikiden yt:kan olmıyacakbr. 

Fl ar [11}41] kol0DV8Sl d - Kendi..t. ana ve bsba11 iffet t-lıUnden olmak (hlı vaziyet pollsce te.,.. 
;) sile ettirilerek enalı:a bağlanacAltbr l 

V b d J e - En az orta okul tıshsih'1f bfth miş olmak (eleme lmtihıın1annaa mu-

S e •Ynen tabik olunacaktır. 
onsuz saygılanmızla 

ı alnı% ir a )' müd et e vaffak olmak şartbr) veva bu dı-rect'cfe tahsil gördôiğü isbat etmek (tasdik· 
V / T k h name ven bunun tasdıkli bir mreti muameleli evrakına eklenecektir ) 
ı a nız Ür İ yenin mef Ur f - Evli veya nisanlı bulunmamıtk (evvelce evl~nlp bo,,ınan1arla kocui 

ölmü" olan kabul edilir) buna ait medeni huli bildirir müsbit evrak keza ek-

ZiRAAT BANKASI ~c.zanesrn e Türkive cümhuriyeti ş • f • d lenecektir. 

ı a R - Okur 111hht sebep\cr dı,ıTlda 1>kulu kendil~nden terk ettlf.I, evlenme 
Urla ajan81 f i '--t k 3381 3295 SO 1 OCOR lT sureti ile veya diğer in7ibati sebeplerlf' okuldan çıkerıl·~ığJ. altı sent-li mec-

3329 ( 1791) buri hizmetini yapmfldığl veya tam:lmlamadığı, ve yahut aıhh1 sebf'..Wer d':, 

------------------·--------------------------------------------- "ında okudan çıkanldığ, takdi!df' te.l-ıakltulc cttirilCf"ek mektep masraflannı 
G
Ay-• .. E Vl[V.. -'A ... 1-'I tamamen ödeyeceiine ve gÖ!ttf'r~i~l vcsikalann tamamen doiru olduiuna 

n. .._ R &I t"3 • ~ dair noterllktt:n tasdikli ve kefilli bir taahh{\tname ft'l'fJCelttlr. 
1' • C. ZİllAA ~ JIAlfKAS'J İZMİR ŞUBESİNDEN : . 8 - Yukandaki şeraiti haiz olan okur, okula tmtlhanm: olank kabul edl-

lfeaa Gayrl menkulUn • lecelcdr. ~ No. Mutasamfı Köyü Mevkii CinSi Dö. Met. M. E\'lek. Ar. Muhammen kıymeti 9 - Yukandaki rr.add~ler mucibince enalcmıbn mua:nele~nt bhirenlel'o 
]" _ den. 'rillvet. veya kau. merk":rlerlnrle otunnlar u maumlar v~a aakeı-
47 Osman kızı Hntice Balçova Kadı ÖldUren Tarla 12 ~ 500 tik '°belert VB91t891 ne evnıldannı r1.'*1'udan do*""'9 .\nkara merkez huta-
48 Mehmet k1Zt Samiye Karşıyaka Ahır kuyu Baıt ve kule '1 1500 han...t b .. tabibi .e okul mOdürlüffhıt' gönderileceklerdir. 

&t HUsevin oit. Cizmecl Yusuf Karşıyaka So~kkuyu Bait 26 1000 1 O - MBncaatlann Alu-tos 1941 ntha1etlne kadar sona erCllrllmetıl l&-
124 Veli o~. Kıdıs MuhRr:rem Narlıdere Köy kenan Ba~ '1 3 322 400 znnchr. 
124 Emin oit Ömer Sadi Karşıyaka ~kuyu Bait 7578 2000 1 1 - Okur1ann kabul edfldtklert '\"e mektebe haerket dme tarlhterl aynİ 
~ :Emin o~. Ömer Sadi Karşıyaka Ilıca-Sepetçi deresi Ba~ 11 ! 31J 400 makamlar tansflndan ltP-ndtlerine b'1-'1rllecektir. 
...... Emin o~. Ömer Sadi Karşıyaka Dıca-Sepetci deresi Tarla '15 3 340 1500 12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduiu Anh'l'Rya kadar ge1me1i n 

R5
116 

Mehmet Necip oıt]u Mah- Bomova İzmir caddesi Tarla S ! 300 okulda tekrar npılacak !ılıM rnuavene neticesi hutalılctan tebe~n eden-
33o mut CelAlettin leri11 mem1elcetlerlne gitmek fc;fn m~taf edecekleri yol paraları kendilerine 

353
110 

Nazmi Nurettin Kansı Mersinli Merslnll kahve Bal ft kule 1T 2 3000 alt olcakm. 

1 
Hatice Halide Ankara Merkez Haat:lhane!1 Ba!I Tabibi n okul mOdnrl' aft,ay 

11/S/ ,. • Mersinli Mersinli kahve Ba• T 1 1500 Dr. Saban Barutc:a 
~e d 1941 tarihindeki artttnnada Jlyık hadde mUşterl bulunamadı~ndan doleyı VllAyet idare heyeti karariyle yukarıda yazıh gayri menlru11er on~ mild- 17 ?O 23 26 29/M!lyİe. 1 :t 7 10 '1 16 19 22 25 2fVHıı'rlraft 

--.......,.;-......;;a::.&.ııı...Mlıl.lwuı..&1 ...... .....,_""".auLuıiin.....29..l'.KL!Yı.taı~ıı.e....:mnsa.dILc:ımııa...ııWD:!ıl...!11&!!a!!!t~o??:nL!!!~b!!!u~çu~kta~~fd~a!!:re!...!!h!l!!!Jtln!!!!,8 ..!!m!!ll!_!ra~caa!;!!tlerl~:!....!"!...!d!!a!ha!_!evve~!_I _m~u~ha~m~m~eD~J-~ve~1 .. ~4 .. 7,~ 1 O 1' 16 19 22 25 28/T emuz ve 1 4 7 1 O 1' 16 19 
•• ".. • • 1 ',. 



·········································································ş.1•·······~ 

~ SKE 1 VAZWYE i • i . . . . . . • • • 

EHi ASIR 19 AGUSTOS S AL 1 

Sigasi YBZİ!'Bt 
. . . . = ••••••••• : .................................. ;....................................... .Japonya Rusya-
Al ma n Jar Dınyeper ha- ya yardımdan 
tısındaki Nikopolu iş- endişe ediyor 

on 8 ~aatte 
bir çok hava Büyük bir _yan2ın 

ga ettiler mi? 
Sim i Beyaz usya ara zis ve Uk aynanın ya
rıs n iaz ası Alman arm işga ·ne • ·ştir •• 

Radyo gazcte.:>indcn : 
Bir Stokholm telgrafı Nikopol maden 

şehrinin zaptını bildiriyor. 
Bu şehir Dinyeperin batı kıyısınd:ı 

Nikolaye:fin 200 kilometre şimal doğı;
sundadır. Bu haber henüz teeyyilt et
mem~ir. Haber doğru ise Dinycpcr 
batısının bir kaç güne kadar ta,mamen 
Alman işgali altma geçmiş olucnğı t<ıh• 
min edilebilir .. Rusya harbinin doku
zuncu haf tasında şunları görüyoruz: 

Alman orduları Ukraynanın yarısın
dan fazlasını, Homcl müstesna beyaz 
Rusyanın tamamını, Litvnnya, Letonya 
ve Estony:ıyı, Smolensk mıptnkasım, 
İ1mcn gölü civarını işgalleri altına alma
ğa muvaffak olmuşlardır, Almnnlnr ve 
müttefik ordular bu suretle cenubi Uk
raynada 600, Bevnz Rusyada 500, Smo-

lcn .. k, Baltık memleketleri kısmında 
takriben 700 kilometre ilerlemişlerdir .. 
Bu ilerleyiş oldukça cetin arazide adet
~e müsavi bir ordu karşısında kazanıl
ınl.$1.ır. Alman orduları hedeflerine vnr
mı.ş dcj;JIJcrdir. Sovyet ordusu imha 
edılmedikçc veya tesirsiz bir hale kon
m:ıdıkça hedeflerine varmı.ş sayılamaz· 
l:ırdı. 

SmoJensk ve Leningrad civarında 15 
eylülden sonra yağmurlar ve biraz son
ra ka~ yaitıyor. Askeri h:ırekat ağırla
şır, hatta dunnai!a mahkum olur. Binn
enaleyh cephenin şimal kısmınd:ı bu kı
sa uımandı:ın istifade edilerek Almanl:ı
rm harekete geçmeleri ve daha geç k:ıl
mnmalan icap eder. Bunun için şimal 
cephesinde veni hamleler y:ıpmalnrı 
uzak olmasa gerektiı;. 

.Japonlar yardım 
vadini a sabiyetle 
karşılıyorlar ~. 

\ Moskova konferanıı 
1 yakında toplanıyor 

- BASTARA,_FJ_,{""""tw~Ct SAHİFEDE • 
Dut Cooper harp uza· umumi malumat teatisinde bulunduk. 

Ve birbirimizi entel'l'lasyonal vaziyet 
mıyacak diyor hakkında bildiklerimizden haberdar et

tik. Beyaz sarayda Rusya ve uzak §ark 

Nevyork, 18 (A.A) - Uzak şarkta 
mühim bir vazifeye tayin edilen sabık 
istihbarat naxın Duf Cooper Nevyork 
Tndyosundn irat ettiği bir nutukta, Ruz
vdt - Çörçil deklarasyonunun şu iki se
bepten büyük bir ehemmiyeti olduğunu 
)rnydetmiştir: 

1 - Bu deklarasyon harl>ı kısalta
caktır. Bunun neticesi olarak Hitlere 
karşı ittihat eden milletler d'ekltnnsyon
dan cesaret alacaklardrr. 

2 - Ruzvelt ve Çörçil tem!il ettik
leri milletlerin hissiyatına tercüman ol
muslardır. 

Tokyo, 18 (A. A.} - O. N. B. ajan
mnın muhabiri lngiltere - Sovyetler ti
c..tret anla11masının buradaki ak.isleri 
hakkında istihbarat sözcüsünün beya

natını bildiriyor. Sözcü demiştir ki: 
- Sovyetler birliğini Japonyaya 

karşı çevirmek için sarfedilen gayretleri 
dikkatle takip etmekteyiz. 

İngilizler ve Amerikalılar Sovyetler 
birliğini uzun bir mukavemete teşvik 
maksndiyle büyük yardım vaitlerinde 
bulunmu~lardır. 

Yakın günlere kadar birleşik memle
kf'tler ve lnglltere Sovyetleri sulhun 
ihlatcısı sayarlar1'en şimdi onlon lltifn
tn boğuyorlar. 

Ruzvelt ve Çörçil gemiler dolusu 
harp malzemesinin yoldn oldu{!unu söy
JernişleTdir. Jnponyanın böyle bir hare
keti kabul edemiyeceği muhnkknktır. 

Jnponya yapılmakta olan müzake
releri ve anlıışmalnrı büyük dikkatle tn
ldp etmektedir. 

Tokyo, 18 (A.A) - '«Japan Times 
And Adveritson» gazetesi, Çörçil-Ruz
\'elt görü~mesi halkında diyor ki: 

Vilsonun 14 maddesiyle yeni lngiliz
Amerikan deklarasyonu arMında Fena 
hadiselerin alameti olarak sayılabilt-ct'k 
bir benzerlik vardır. Vilsonun dekla
rasyonundan az zaman son..a birle!ik 
Amerika harbe girmişti. Şimdi ayni ha
dise tekerrür edecek mi> 

Tokyo, 18 ( A.A) - Alncaklann 
bloke edilmesine dair Japon JllPikümeti 
tınafındnn verilen knmr hln kndar lngi
Jiz ve Amerikan ihtira beratını mÜtf'
f'SSİr etmektedir. 

Tokyo, 18 (A.A) - Domei aiansı 
bildiriyor: «Alacaklann bloke edilmı;· 
Pli> mücadelesine bir nihavet vermek 
i:zere Japonya, Ho1landa Hindi~tanı ile 
müzakerelerine baolanu~tır. Müzakere
lt'r o kadar memnuniyet bahş bir su
Tette ilerliyor ki Releeelı: hafta iki mem
ı~ketin ticari münasebetlerinin normal 
§ekli alması beklenir. 

Nankin, 18 (A.Ar - Danimarka 
hükümeti, Çin miUi hükümeti hariciye 
nuın Hsulinnga, Nankin hü1cümetini 
tanıdığını bildirmiştir. 

---- ·---
Siuanuı akın 

B:ınkok, 18 ( A.A) - Roytcr bildiri
yol' : Siyama gelen Jımonl:ırm ınikdnn 
her gün artmakta ve yUksek kiralı ev
ler tutmakta ve mağ~ar açınnkt:ıdıt. 
Britanyanın Siyamı kontrol altına al
mak teklifinde bulundu,,"1: ve red takdi
rinde kuvvete mUracaat olunncağı hak
kındaki tehdidin aslı olmadığı ifade 
olunmaktadır. 

Tokyo, l8 (A.A) - Alncaklann blo
ke edilmesi mücadelesine bir nihayet 
vermek üzere Hollanda Hindisfanı ile 
yeniden Japonya ticaret müzakerelerine 
başlamıstır. 

T rısozda yangın 

meseleleri üzerinde görüştük. 
Kordel HuU B. Ruzveltle görüşürken 

riyaseti cümhur sarayının diğer bir da
iresinde Lord Bcaver Brook, Hani 
Hopkins e gÖrü§mekte idi. 

Londra, 18 (A.A) - Vinston Çör
dl buı;:ün Londraya avdet etmiştir. Çör
çil - Ruzvc1t müli\kııtı filme nlınmı~tır. 

Londra, 18 (A.A) - Moııkovadıo 
hir konferansın toplanacağı hakkındı> 
Ruzvelt ve Cörçilin yaphk}an teklifir 
c;ralin tarııfındnn knbul edilmesi üzeri
r.e hali hn:z.tr~f\ VnşinC!'tonda bulunmak
ta olan Lord 13envt:r BrQokun Mn°kovn-
11n S?idecek lnıdliz hevetine ve Ruzvel
~in hususi rnÜmP.ssili Herri Hopltinsil" 
.ı\medkan heyetine riyaset edeceği 7.an 
~emmektedir. 

Mo$kova, 18 (A.J\) - Kızıl ordu
nun gazetesi olım Krnsnaya 7vf'str. 
Ruzvelt ve Cörri1 tarafından Stıt1ine 
O'Ön".-rilen mesaj hakkında diyor 1d: 

Hitl .. rcili~e karııı millet],.r ittlhndınır 
l.:uvv,.tlenmesi fn11izmc Paleb,. ediJn,,. .. i
rıin bir J?arnntioıidir. FaRistli'<i tahrin 
husu11undaki büvük va:dfesini ean ve 
oıerefle ifa etm.-ktr olan kızıl ordu Ru7-
ve1t ve Cörrilin Sovvet hükümet fl"İ"; 
<;taline ver~ikleri teminntJ huııwıi bir 
'T•'"1nnuniyet1e karşılar. Ru meMiın hii
vük ehemmfv,.ti vardır. Huswıil .. ki lu
~1 ordunun dümıan" daha müthiş VP 
•1ici darh,.ler inclirdi~i bir :zamanJ,. 
..,,.]mi~ir. F"ııistlikle miicad.-le hnlind,. 
Q}an milletlPr daha nek cok zorlı•klnrl,. 
lcar!lılnşacakl"rdır. Bu mücadelede hii
tün gayTetleri tanzim etmenin c;ok 
,.hemmiyeti vardır. 

Londra, 18 (A.A) - Cumartesi 
<ı:ÜnÜ Mö11kovada Sovvet ticaret vi" ko
'Tliseri Nikovan ile Moskova büvük e1-
~imiz Sir Stafforcl Crips araRındll imza
.. ılilen ticaret nnlaııması büyük bir 
.. h .. l"Clmİyet tasımaktadır. 

Tim es ~azetesi diyor lci: 
- On milyon Sterlin ilk önce kü

dik PÖzükövor. Cünkü lngiltere hı• 
'l'leblağın iki mi~lini her gün harp ihti
.,arlııırınn ııarfediyor. 

Rusya i)e ticari münnsehetlerimizde 
büyük iş hacminin ancak bir kısmını 
lcnrıc;ıJık. olacak dnha mlihim krediler 
verilmesi muhtemeldir. Sovyetler para
!>ını veremiyecekleri f ngiliz ihracatını 
krf'rlidcn istifade ederek. ödeveecklerdir. 

Moskovada lnailtere - Amerika ve 
Sovvetler murahhaslarının iotiraliyJ.
vapılacak olan konferansta ahnacalc 
vardım tedbirlerinden sonra Amerika 
ve lngilterenin Sovyetler birliVine yar
rlımları çok mühim olacakhr. Bu yar
dımlnnn f'~sını mali anlaşmalann met
rıi değil, Rusların ihtiyacı tqkil edecek
tir. 

Amrikn ve lngilterenin Rusyaya yar
,Jnnlannın tekli ve miktarı bir sır olup 
hic bir suretle ifşa edilmiyccf'ktlr. 
Times İngiltere ve Sovyet Rusya ara

smda mübadele edliecek mallar hakkın· 
da etraflı malumat vermektedir. __ _..,.;.._, __ _ 
Bir viiks~k il ima~lar ,, 

enstitüsii kuruldu 

Nevyork, l8 (A.A) - Amerika Bir
lcsik d~vletlerinde iki buçuk milyon 
dolarlık tahsisatla bir yüksek dimağlnr 
enstitüsü tesis edilmi...c;tir. Bu tesekkülün 
gayesi mihverin düşünecekJerini daha 
evvel düsünerck teşebbüslerini hiçe in
dirmektir. 

20 binden fazln eksner bu enstitiide 
calı.şacaktır. Enstitü bütün Amerikan 
ftlimlerinin ve Amerika. üniversitesinde 

Bc;;rlin, 18 (A.A) - Bulgar idaresine çnlışan mülteci ôlimlcrin fikirlerinden 
terkedilmiş olan Taşoz adasının orman- istifade edecektir. 
farında büyük bir yangın çıkmıştır. Bin 
hektarlık orman harap olmuştur. Asker- gını tahdide muvaffak olmuşlardır. Yan
ler günlerce mesai s:ırfındnn sonra yan- gın şiddetli sıcaklardan ~ısbr 

akını~~ yapı dı Bir mensucat bir de pa-
Amerikaca yapılacak İngilizle 9 gün e 298 k f b • k d 

yardım için bir mu a rı as 1 
ro mül aranıyor.. -=:ı.~~~1.~~yb~~~:.ı!j~:sı . ı y n 

Radyo gazetesinden: bildiriyor : İngiliz tayyareleri şimal ve 
Cenup cephesindeki Rus harekatı şimali g:ırbi Almanyanın bazı yerleri 

hakkında gazetelerin tefsirleri başka Uzerinde uçarnk bombalar atmışlardır .. Zarar yarım Jirndaı fazladır 
bac;kndır. Mihver gazet~leri ve Mihver 
nüfuzuna tabi mntbuat harekattan mem- Askeri ve ikbsadi hiç bir hasar yoktur. 
nundur. İngiliz, ,/\merikan matbuntı ise Bir düşman tnyy:ırcsi düsiirül:nü tür. 

milyon 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Gece yan- tuşmuştur. 

.Londra, 18 (A.A) - İngiliz bahriye 
{\ğustos ayının da yansı çıktı<:rı halde 
Almanlann ilk hedef olarak tayin ettik- nezaretinin tebliği : Gemi ka!ilelerimiz

den birine ·karşı evvelki akşam düşman ]eri Leningrad, Moskova ve Kiyeli elan 

sından sonra Yedikulcde büyük bir yan- İki fabrika kısa bir müddet içinde~ 
gın çıkmış ve büyük maddi hasarları mıştır. Ateş bu defa yine o ci11af" 
mucip olm~ur. Kemal Fclırettiıı, Sü- Deri fnbrikasına sirayet etmek {it 
rcyya paşa ve şeriklerine ait Hidrofil pa- iken yangının önü alınmıştır. Znrar 

alamadıklarını, Rus ordusunu imha et- tayyareleri taarruzda bulunmuşlar ve 
kafile vapurlarının ve re.fakat gcmileri

muk fabrikasından çıkan bu yangın sür- nm milyon liraya y:ıkmdır. 
menin artık bahis mevzuu olamıyacağını 
iddia ediyorlar. İngiliz gazeteleri cenu- nin ateşiyle karşılnşmış]archr. Bir f~l-
ba doğru yapılan h:ımlenin ehemmiyet man tayyaresi tahrip edilmiş. ikisi de 
ve şumulünü gizlememektedirler. Niko- hasara uğratılını.şbr. Cemilerimi7.de ne 
l:ıyef Karadeniz üzerinde 170 bin nilf us- ö1U, ne de y:ıralı vardır. Tahrip edilen 
Iu büyük bir sanayi ve transit limanın- bombardıman tayarresi aJcvler içinde 
dır; büyük deniz inşaat tezgahlan, do- denize düşmüştür. Hasara uğrıyan tay
kuma fabrik:ıları vardır. Ruslar bu tesi- ynrelerden ,birinin de yanmakta olriuğu 

atle genişlemiş ve çok korkunç bir şekil Pamuk fabn'lrosı 80 bin liraya. tf' 
almıştır. İtfaiye gnıplannın gayretlerine sucat fabrikası cTa 400 bin liraya .sııo 
rağmen yangın genişleyerek yanı başın- talı idi. Yahgının bir konbık neHcc~ 

=:ı:~~;..:=~=--~~:!ı~~~ 
B. d n arf; a d 

satı, liman ve dokları Alman işgalinden görülrnti~iür. AN1ıN1--------
evvel kfımilen tahrip ettiklerini bildir- B l' 18 (A.A) D N B A' İstanbul, 18 (Hususi) - Floryada 1 kadın küçUk Çekmeceye giden 
mektedir. b'ld?ı: ın, ın· "Jizl -Alın. · · klansı bir .şimendifer kazası olmuş ve yolcular- ı altında kalarak parçalanmış ve ö~ 

ı ırıyor : gı er anyaya arşı d 50 ş] d Vahid d d b' tU 
Nikolayef Bug nehrinin denize dökül- hava hücumlarında dokuz günde 298 ~:~a=~--~:Ccı~ r. 

düğü noktadan bir az yukarıda o?duğun- tayyare kaybcbnişlerdir. 23 temmuzda Makı·neye eyaz saraydB 
bir toplantı 

dan doğrudnn doğruya Karadeniz sahi- 24, 24 te 55, 30 da 36 7 ağustosta 30, 9 
linde değildir. Hatta Faris müahedesiyle ağustosta 19 10 ağusiostı:ı 19 12 ağ'us
Karadeniz Rus sahilleri silahtan tecrid tosta 60, 15 $stosta 14 16 aliustosta 24 V •ı• k 
edildiği zaman Ruslar yalnız Nikolayef tayyare kaybetmişlerdir: en Jr en 
limanının Bug nehri üzerinde olduğunu 
iddia ederek bu muahede ahkfimını bu 
limanda tatbik clmek icıtememişlerdi.Rus 
Jar için diğer bir kayıp Krivoyrok şeh
rinin ziyaıdır, bu kayıpla Ruslar en bü
yük kömür istihsal merkezini Alınanla
ra terk etmiş bulunuyorlar. Maamafih 
bu muvaffakıyetler harbi neticelendire
mez, artık Almanların kış gelmeden 
Ru.sya harbini neticelendiremiyeceklerl 
anlaşılıyor. Şimdi m<>sele kışı Moskova
nın şarkında mı, garbinde mi geçirecek
l~ridir. müttefikler Rusyaya yardımı 
tlkbahar için düşUnüyorlar, mesafenin 
uzunluğu hasebiyle yaz aylannda bu 
yardımın yapılmasına imkan görülme
mektedir. İngilizler ve Amerikalılar 
Rusyanın kışt:ın sonra da mukavemet 
edip etmiyeceğini tetkik etmişler ve bu
na kanaat getirdikten sonradır ki yar
dımı teklif etmişlmir. 
Amerikanın Rusyaya yapnc:ığı yardı

mın icar ve iare knnuniyle temin edil
meyeceği Vaşingtondan bildirilmiştir. 
Anlaşılıyor ki komünist nlehdan olan 
Amerikada Ruzvelt ilk adımın Ruslara 
bedelsiz y:ırdun şeklinde olmasını temin 
edememiştir. Maamnfih harp uzarsa 
Amerikanın Rusyaya karşı da bedelsiz 
yardımlarda bulunması beklenir. Ame
rikan gazeteleri senelerce Rusyayı felA
ket içinde dinsiz ve imansız gibi göster
mişlerdi. Şimdi yavaş yavaş bu kara 
renk çukuJata rengine inkilap etmiştir. 
Karşılıklı münasebetler sıkı bir Rus 
İngiliz - Amerikan tcsanüdüne doğru 
gitmektedir. Bu tesanüde Almanlar pek 
ehemmiyet vermez gibi görünüyorlar. 
Japony:ının bu yüzden hakiki bir endişe 
içinde olduğu görülüyor. japon gazete
leri Rusynya ihtarlarında İngiltere ve 
Amerikanın çemberleme politikasınn 
Rusya iltihak ederse bunun neticesine 
katlanması icap edeceğini yazıyorlar. 

lRAN HAKKINDA 
UYDURMA HABERLER 
İrnn hakkında uydurma haberler çı-

kanlmıştır. Göya bugünkU statUko 
aleyhinde bir silik:ast hazırlanmış. 

Bu hususta şunları hatırlatmak la
zım gelir: 

Majeste Altı Hnueti Hümayun Şahin
şahi Riza Han Pehlevi idareyi eline al
dığı günden beri; yılmaz enerjisi saye
sinde traru bliyük terakki, hamleleriyle 
bugünkü yüksek mevkiye ila etmiş bu
lunmaktadır. 

1ran milleti hükümdarlarını çok se
ver ve ona candan bnğhdır)ar. Majeste 
Ala Hnzrct Hümayun bir devlet reisin
de bulunması luzun gelen biitiln mezi
yetleri nefsinde toplamıştır. Millet yük
sek tahsilli ve bunun kurduğu idareyi 
çok sevmekte ve saymaktadır. Biz bir 
süikast haberine ihtimal vermiyoruz. Bu 
haberlerin hususi maksatlarla çıkarılmış 
olduğunu biliyoruz. Zira trana bu günkü 
mümtaz mevklini veren yüksek öndere 
minnettar bulunan kardeş han milletin
de bir tek elin Majeste Riza Han Pehle
vinin kurdui'.,'U idareye karşı suikast ey
lemesine imkfuı tasavvur edemiyoruz. 

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

Amiral Darlan yine 
Paris yolunda 

Suriyedeki Fransız 
kuvvetleri İngilizlere 

iltihak ecliyorlar-
Vişi, 18 (A.A) - Resmen bildirildi

ğine göre Darlan kısa bir seyahat için 
ayrlımıştır. Başvekil muavininin Pari
se ~ittiği tahmin olunmaktadır. 

Londra, 18 (A.A) - Royterin diplo
matik muh:ırriri yazıyor : Suriyedeki 
Frnnsızlnnn İngilizlere iltihakına dair 
Liyon radyosunca neşredilen haber hak
kında ademi mnlfunat beyan edilmekte
dir. Buna rağmen Suriyede akdedilen 
mütnrekcname mucibince dilerlerse hür 
Fransız kuvvetlerine iltihak etmek hak
kını haizdir. Vişi general Dcntzin tevki
fini protesto etmiştir. Fakat Suriyedcn 
nakledilen İngiliz esirleri salimen iade 
edilinceye kadar tavn hareketimiz de
~şmiyecektir. Bu esirlerden bir losını 
dönmüşse de daha geride ne kadar kal
dıi:h malôm deüildir. 

-------Londra, 18 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği : 
Pazarı pazartesiye bağlıyan gecede 

dUşman tayyareleri İngilterenin şark ve 
şimali şarkisinde muhtelü noktalara 

Sovvet Rusyada Ra~veıt harici işler aıe 
mıne mensup er ıtS 

bombaJar abnışlardır. 
Şimali şarkide bir şehir bazı hasara 

uğramıştır. Pek az zayiat vardır.. Bir 
düşman tayyareşi diişürtihnUştür. 

Yeni. hazırlıklar beynelmilel vaziyet 
baklanda izahat ve 

Pazan pazartesiye bağlıyan gece tay
yarelerimiz Almanyanın garp ve şimali 
garbisinde muhtclü hedeflere hücum et-

Kış savaşı ve ilkbahar 
taarruzu için tedbirler 

ablunaktacbr .. 
mişlerdir. Londra, 18 (A.A) - Deyli Telgraf 

,Londra, 18 (A.A) - Hava tebliği : gazetesinin Moskova muhabiri Sulerto-
Dün C:SğTeden sonra avcılar refakatinde mm bildirdiğine göre Sovyet hilkümet 

bir tayyare teşekkülümüz Mnnş açıkla- merkezinde kış savaşı ve ilkb::ıharda ya
rında bir düşman petrol gemisine torpil pılacak taarruz için çok ciddi hazırlık.
isabet ettirmisleroir. Gündüz avcıları- far yapılmaktadır. Her tarafta petrol 
mız M:ınş ve Fransız sahilleri üzerinde depoları inşa edilmektedir. Her Sovyet 
bir çok harektılta bulunmuşlar ve yedi şehrinde m::ıhalli ihtiy:ıç için yiyecek ve 
düşman avcısını düşünnüşlerdir .. Bütün petrol stokları vücuda getirilmekte, sev
bu harckfltta ifil tayyaremiz kayıptır. külceyş lnymeti hfıiz demiryolları vası-

tasiyle yapılacak mUhinımat sevkiyatını 
Berlin, 18 (A.A) - Alman teoliği : tanzim etmek "Qzere tedbir1er ahnmak-
İngiltereye knrşı harekAtımızda hava 

kuvvetlerimi?. Hall "ehrinin iaşe limariı- tadır'\' Bu yollar Moskovayı Ukraynada 
" aşağı Dinyeper lıa~ndaki sanayi 

nı oombnrdırean etmişlerdir. Her çapta merkezlerine ve Donoç havznsiylc mu-
bombalar atı!rnış, .a~eı:t hec;ıeflere tam azzam bir mUhimmat imalat merkezi 
isabetler temın edilmiştır. Bır çok yan- olan Urnl mıntakasiyle Sibiryaya bağ
gınlar çı~r. İs~oç~a açıklarında 4 JamaktadırJar. Sovyet Rusya toprakla
b!n toı:ı h?~ınd~. bır dUşmaıı şile.bi ~- rmda yaşıyan muazuını insan kitlesine 
rıp edilmiştir. Duşnmnın diğer bır tica- hrudm olan şey yenmek karondır 
ret gemisi de cldd1 hasara uğratılnııştır.. · 
İngiltercnin muhtelif hava meydanları- ırnııa 
nn hücumlar yapılmış, infilftklıır ohnu.ş
tur. 

İngiliz hava kuvvetlerinin garbi ve şi
m:ıli garbi Almanya üzerine 17 ve 18 
ağustosta yaptıklan hUcum1arda az mik
d:ırda bomba atılmıştır. H:ısar azdır. 
Gece avcıhınmız iki İngiliz tayyaresi 
dUşürmüşlerdir. 

Ruz\'elt - Çöıçil 
deklarasyonu 

Altına madde Nazi Is· 
tlbdadmm kalclırdma· 
sından bahsetmektedir 

Vaşington, 18 (A.A} - Bay ~") 
'\'elt kongrenin harici işler fJemine ~I 
sup erk6.nmı bugün beyaz sarayıı Ô' 
etmiş ve kendilerine beynemüel ?ıf 
yet hakkında etraflı izahat verrıı 
Beyaz saraya davet edilenler ara':, 
reisicümhur muavini, ayandan Bnt~') 
Komali ve Jan ve mebuslardan f(I"',' 
bulunmakta idi. Toplantıya i~ 
~denlerin de Teisicümbura te rii "8~ 
tin son inkişaflnn hakkında izahat 
mJş olmalan muhtemeldir. 

----·---
ln~iliz t~yy re 
lerinin akın a tJ 
Sifearıtiza li;.anı alç~ 
an om al nmq çoı 
yangınlar çıliardmışd 

Kahire, 18 (A.A) - İngiliz orta ti 
hava kuvvctlcrıajn pazartesi gUnU ıı 
redilen teblJği : jf. 

Sowget R u ıua 

Donanmaya mensup tayyarelel',;.: 
16 - 17 gecesi SirraktiZa llınanı üzCJ' 
muvaffakıyetli bir akın yapm.ışlntÜ 
Merkez rıhtımına ve garaj yollan ~ 
rine alçaktan bombalar atılmıştır .. 
çolı: yangınlar çıluirılmış ve bunl~ 
nlevleri 100 metre yUkseklikte çı~~ 
niş ateş yığınlnrı hnlinde g'ôrülmU~ 
Bu yanginlan bütUn limnn mıntakıP 
kaplıyan şiddetli infılfiltlar ta1ci eW: 
tir. IJmandaki gemilerde bUyilk · it~ 
lar vuku bulduitu zannedilmektcd~ 

Nevyork, 18 (A.A) - lngiliz -Ame- Ayni teşekküller Asara bumuna ,., 
• • rlkan deklarasyonunun altıncı maddesi gın bombalan atmıştır. ŞiddeUi bir~ 

Jngı JtereDJD harp ga· nazım dikkati celp etmektedir. Nev- lAk vuku bulmuş ve bunu tayyı:ı 
york Taymis gazeteai diyorki: Bay tarlamdan 110 kilometre uzaktan ~ 

Ye)erine jQtİrak Ruzvelt ve Bay Çörçil teref11 bir sulhun lebilen büyük bir yangın takip cbllj 
~ prtlannı tetkik etmioler ve harpten İngiliz havn kuvvetlerine mensıJP 

edecektir sonTaaı için yapıcı bir pli.nın progr&mı- riken tipinde avcı tnyyareleri SirtJİ 
ru çiz.mioler, fakat ayni zamanda da hali limarunda deniz tayyare üssünü rı~ 
hazır meseleleri realist bir görüşle kav- yöz atcşiıie tutarak bir tayylll"cyi . 

Londra, 18 (A.A) - Deyli Meyl ga- ramı,lardır. etmişler ve di,ğer bir çok tnyyarel1J 
zctesinin ~.iyas:t muhabiri At1antik gö- Altıncı maddede Nazi istipdadırun sara u&'l'atrnışlnrdır. 
rüşmesi akabinde Çörçilin Moskovada ortadan kaldırlımasından bahsedilmek- Cenubi Afrikn kuvvetlerine ıne;r 
toplanacak olan Amerikan, İngiltere, tt"dir. Demek oluyor ki Bay Ruzvelt ve tayyareler Volşepit ve Debarruni 
Rus konferansına iştir.ık edecek heyeti Bay Çörçil sulha ulaşmak için Bay Hit- balamışlar ve mitr:ılyöz ııtcşine tııtoJ 
seçtiğini ve bu heyetin reisliğine en la- ]erin silahlanmn yenilmesi 1hım geldi- lardır. Binalara tahkimat ve sipCtV 
yık zatın Eden olduğunu, St:ılinin Ang1o ğini taktir etmektedirler. Bu itibarla isabetler knydcdilmiştir. Bu }uırt' (. 
Sakson teklifleriıii derhal kabul etmiş Lord Beaver Brook'un mülükatta hazır iştirak eden tayyarelerin hepsi ustc 
olmasının İngiltere ve Amerika ile sıkı bulunmWJ olması ve harp levazımı me- dönmUş]crdir. 
bir iş birliğinin ehemmiyetini anladığına selelerinin görüşülmüş bulunması bu ----
delfilet ettiğini yazmakta ve iyi malt1- maksadın temini bakımından ehem- Sav yetier:e göre 
mat alan mahafile atfen de Sovyet hü- miyeti haiz görülmektedir. 

=~=e~~=: ~e= .... . BAŞTARA;;-;~ct SAJitF6V~ 
iioi ilbe eylemektedir. ı •ı• J Moskova, 18 (A.A) - Sovyet t~ 

Manili .. 18 (A.A) -Mister Grivl, B. Di?I iZ vapur a- 17 - 18 Gecesi kuvvetlerimiz 
.., boyunca dUşmanla muharebeye de' 

Ruzveltin hususi iktısat müşavirli~e rJD8 malzeme etmişler..,!-. .. tayin edilmiştir. Uzak Şark ikbsadiya- uuc •· 
tfyle meşgul olacaktır. Moskova, 18 (A.A) - Tas Ajnn51 

Grivi önümüzdeki çarşamba günU •• kJ • k diriyor: 
Hollanda Hindistanma, oradan Malez- yu eDJr en Küçük bir Alman teşekkülil J,f~ 

vaya taarruza teşebbüs etmiştir. 'fılJ yaya, Singapura, Hong Kong:ı ve Hin- }::t 
distana gidecektir. relerden hiç biri hUkUmet mcr tı9' 

Londra, 18 (A.A) _ İngiliz harbiye Esvller rıhtımında e ld• varmnğa muvaffak olamadan dağıU 
~ lardır. 

l::m~1!ı,~ aşağıdaki beyanatta - detli tiir yangın çıktı.. Cumartesi .glinil Moskovaya ~ıBr ~ 
taarruz teşebbüsünde bir Alman tıı 

Kara, deniz ve hava ordularının yar- Neıvyork, 18 (A.A) - Eaviler nh- . di.iş"riilmilşt" } 
d~ servisleri için İngilterenin yüz turunda Jiddetli bir yangın çıkmıştır. re~tokh ulm 18 ~A} _ Ru.sYadıı ~ 
bın kadın askere ihtiyacı vardır. Alman- Şiddetli infilaklar vuku bulmuştur. Bu 0

hes! · kez k ındtı S 
il _,_,_~ bil Uk' •'f ı k • k d'l man cep mm me.r ısm ,,, ya e aramızuwu y ntı us lllr ıru nhtımda lngıltere ve Mısıra sev e ı e- t hUk" .. kted' . B nıO"' 

kapntmak için İngiltercde erkekler ye- cek maheme 1 ngiliz vapurlarına yük- ~ke' nahumhsunnk et h-!~ · d ud?a cjtflj 
. k dınl k ~ b s· w ı 1 ce are e .um e ır. ol ı,ıı 

rd~e kaa d arı ~aga mechd Ul'\17- •• ~~- lenmektedir. Müşahitler yangının agır Lcningrada karşı taarnız yeniden 
ıye nr yapbgımız ma ut tecruuo.:- yüklü bazı dubalardan çıktığım söyle- şt 

lcr iyi neticeler vermiştir. mcktedirler. Sahil muhııfızları ve itfai~c mıŞu~·o ve Sulskiden gelen A]ınarı ~ 
----- - • motörleri derhal yangın mahalline gıt- , ları şimali şarki istikametinde i}er1C11 

~ı!U1.ı:-11'..11u.I mişlerclir. tcdirler. ~ 
---,- Novograd - Nogadu, Piskrayuds~ 

Tokyo, 18 (A.A) - Bir kararname Alfter a a askerlik tnkasında muharebe şiddetle devıı ~# 
Japonyad:ı ikamet eden yabancıların sc- yası tahdldL yor. Bu mevzilerin müd:ıfı:ıosı 111) 

h ] ~ " ı'çin çok mUhun' dir. Bumda bir Al~..ı:ı yahat ak arını tahdit etmistir. Bu ya-
1 
.. ,. 

bruıcılnrdan hi~ biri müsaade almadan Vaşington, 18 (A. A. )- Bııy Ruz- feri Leningrad ve Moskovayn )t 
çıkamıyacak1ardır. Hareket edenler velt 28 ya~ını geçenlerin askerlikten mu- arruzu kolaylaştıracaktır. Jl1 
h:uıgi yolu takip edclıileccklt riqi bükü- .t>fiyetine ait lcanun projesini imza et- .Cenu,Pta Dinyeper knvsmda 
metten öğreneceklerdir. mi§tir. rebeler devam ediyor. 
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