
rAi;;~~J;~:-;i~:-f "Yeni Asır" ın Ask~i Muharriri Yazıyor 

s;.~i;~~-kt~ Ruslar her tnrlü hesap ve 
çember da- tahminin üstünde bir mu-

raltıldı k t .. t . ) 
Smolenskin şarkın- aveme g_~s erıı_or ar 
da Sovyetlerin ricat 

yolu kapandı · 
Almanllll'ın Ras cephesini JlosJıoua ue Klyef üzel'lnden yarapafı ü~ am 
:·········!~~-~-~!!.~~-~~!:! ... !!~~-~.!:!~!!!.!!.~.~~--.~~~~ ....... ~ 
i Yazan: Emekli gen~ral Hüseyiın Hüsnü Emir Erkilet E -----

Yeni gelen Alman talılli· 
ye fıUINetlerlnln )'tıl'dı· 
miyle Ruslar ~enlJerden 

................................................................................................................................ : 
~~==~i:g~ı:~~~h~ı::~~~~~~Alnıa11 1·ö;ınHil : rd s: !l''rlar 

fıartuJamıyacalı-iki senelik r.ııs!ar ilüncege kadar 
b b •• •"' • t h b ki Berlin, 3 (A.A) - Bir Alman piştar nar ın oirettlı!'I çe e ar 1 ııapaca ar teşekkülü Smolenskin şarkında büyük 
t_ • bir otomobil yoluna varmış ve bu yolun l'?llkikat · · Moskovaya giden mühim bir yerini zap-y • ) • • K tederek yeni bir cephe açrnağa muvaf-

_... emJD erle " U• fak olmuştur. Bu mühim münakale nok-
SEVKET BiLGiN d d •• tasının zaptı sayesinde geri çekilen Sov-. ~lrllJ.. uc uşma- yet teşekküllerine ricat yolu kapatılmış 

.._ .\rnenkada her gün tehlike çanlan ca- Y bulunuyor. 
"'Yor.. · h t v Asker ve her türlü silihla yüklü kam-
'11 ~!ihiyem '3hsiyet1er aşağı yukan Dl ma ve meı[e yontardan müteşekkil uzun .d~an 

Sözleri tekrar ediyorlar : kolları Alman topçusunun ateşıyle un-
~ - Tehlike bpımızdadır. ~azırlan- l9ft1Jş~ CB;'wJmf'' ~ ~~iştir. Yüzlerce Sovyet askeri 
S k. durmadan hazırlanmak la~mdır. '° Ö. ~ • olmuştur. 
0lhuınuzun, emniyetimizin ,.e refahı- · "'"- • SON~ 2 tNct S.A Rll'l';()E -

ltıızın ebediliğine inanarak gafiet uvku- .. it et t malıs 1 
"' içinde gec;irdiibniz yıllann dakika- ((pa er am anı ,. 
~ dald~ya büyüyen tehlikelerine ar- zın lntitıam alacağıma 1 

•e .t_~lenmlzl kapayamayız. lngiltcre söz 11erf.ıorum-n 
L_ ~· 0111sanın hazırlabız bir harbe mec- 1 ·· 1i1 
•ur olmaları. A,vrapayı belki bir asır Londra, 3 (.A) - Alın~ mustev e-
lerileten müthiş fellketlere sebebi f re karşı çete harbi yapmaga karar ve
~. Daha din dlin.vanm en me!'.:t ren Rusların bu husustaki kuvvetli az
- ..,..tbu aydan ıni1Jet1eri ansnm mini tebarüz ettiren şeylerden biri de 
••ıbet ve lstWinerini kaybederek bunların ettikleri yemindir. Cok karek- 1 eehennemi ~ir hayata mahkUm olmuş- teristik olan Rus çetecileri yemininin I 
lardır. Tehlike, scd1erini yıkarak önüne metni şudur : J 
~ ıelea her..,........ ~ ~.,.··~ ~~ 
.. r nehir ıfb1 Olryanmlan Ullllllı: tmdl- - -- ..,.__. ... 
~ gösteriy~. Yann Bir~ CümlnırL Faşist l.!'11'• ~çe 8iWmnı hırak
htler ele Mne1eree devam edecek bir mıyacagıma söz veriyorum. $eflerhntn 
lstik1'1 savqma mecbur edı1ebilir.• emırt ed. l~~ ~yı~1.. ver1'8ris1Zd' . li olaraktamamfita-

Yukand htllAsa ttil'imi k"lde iz. a ecegunı ve --.e ısıp ne -
1-edO ~ end" ~ boş İ,·şe ~ntu· le riayetkAr olaca~ı taahhilt ediyo-
tlan i...: 0

• d" ., aşe er ır nım. Dökülen kanın intikamı kanla, 
1 

Şa,.k cephesinde tahrip ve harp harici edilen tan1clardan biri 
ıaaaı:ıaı:ıaaaaaaaaaaaı=ı=aaı:ıaaaaaaı:ıauoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaı 

Sovyetlere gör~ 

Şiddetli 
harpler de
vam ediyor 

lngilizlere göre 

Alman ileri 
hareketi 

durduruldu 
._..__ ,. ~,. ırl. ld x....- "deli ed"ı- ölümünki ölümle alınacaktır. Kızı1ordu- 1 ~.ar uuy e o u,.uuu ı a h tü ıu dunı Jro. •• 

t~~· Onlara ıtire. ·Amerikayı kimse Y!1. erHirb.yarzahmettenyapaca&'ha~sozhayve- ,_,,,-
-alt tnıi BiJAkis Amerika, dibıya nrım. ç ar ve ~wa a- Baltılı denizinde ldP B,,. ,,,.,,adan llePI lae-
aer.e&rm:Wım.. 1mak hırs" le Avru- bmı feda etmekten çeldnmiyerek ku- Al ..... 
h ka-L-- da o ""'"' 8 .'!yilk Bri- durmuş düşmanı mahvetmeğe çalışaca- Ruavadci ba§lıyan siner ha,.biftde1& lflClll""""""'" ftleft lıeJllen ayni yeıtfep. 
tt.. ...-rma y•nm•'tW· u lım nıLı flleld ""'•ddı.. d ,._. edU~• 
..._.,.. ..;:ntorluiunun mirasına kon- ıaaaaaaaaaaa:eaaaaaanaaaaaaıcı aaoc •nHnaar::~ ...!".,anauaH• Moskova, 3 (A.A) _ DUn akşam Def- LonJ!. 3 (A~)- 253 Oncil ·~ 
~~"T.: rnzveıtın ııaıessm ınıııız b'ta lılm~ııraı. ~ ~tb~;.: =.ı.t=.. ~::: 
~ ~::-:ır !:~e ~6:: ıııtııadan ıurıldı manları pınıınuır ~:: ~e!~e =:u::~ ~!:!0~ c1e~~~';ı1;1.!f\u-
~ ~orlar. beye devam etmiştir. Diler bölgelerde men1nin Smolensk 'bölgesinde ulradılı 

ah~ 1nı .,...,,.,...Udan mtttees- mevzi! çarpışmalar obnuştur. hezimet ha.Jdmıda haberler gelmişti. 

~ ~ı. a .. ..,k~ _. Moskovava bir Berlin, Kivel ve ~~~-1er1 Bal-~ ~uı.a~ 
ı...; Uftur. Sumner Vels son bir nut- k t bb•• I t b h•• tJk denizinde Alman vapur kafilelerine ileri hareketini durdurmuştur. Harbin 
..._ ... •l>tinyaya tek miDe&in hakim ol- a ın ece u- -... am ur2a U· muvafi~kıyetle hucum e~erdir. Harp başındaki Alman tahminlerine nazaran 
-~ dünya servetlerinin tek millet ta· Y gemilerimiz ve tayyarelerimiz 5 muhri- Ahnan kıtalarmm dün muzafferen Mos-
l'afn.daıı idare edilmesi, milletlerin hfir- •• ld d• td• bin himayesinde seyreden .ekiz Almc.n kovaya gir,meleri icap ediyordu. 
~ \'e istildallerinl kaybetmek tebdi- su yapı 1 cu m e 1 1 yUk gemisine hucuma geçmişlerdir. Sovyet kuvvetlerinhı hangi mıntaka-
) ~ Yaşamalan imkAnsmbr.• di- Alınan ilk raporlara göre bir muhriple da 253 ilnctl AhDan tilmenini hemizete 
~Onun sözlerinde yaşıyan ruba .... - uun bir şilep batınhmş ve ild mubriple bir ulrattıkları tasrih edilmemektedir. Tas 

:::: ~ Avrupamn JStırabım teşkil Pell yüaelden açan,,.,. Alınan taJJpa•elePI Y,411· nakliye gemisi de hasara uğratıhnışhr •• ajansına cepheden gelen bir telgrafta 
._,,~ 1ehepJer yarın Ameribnm da• fı#NI t~ JfosJıOINIYG na,....,,. nln ...,..,, l>U$man kendmne wriJmiş olan vazifoi!- bildirJldiiine göre Sebe ~hrl dvannda 

Pek muazzam Leningrad. Moskova ve 
Kiyef meydan muharebeleri iki haftaya 
yakın bir zamandanberi bUyUk bir §id
det ve 87.imle devam etmektedh:. Lenin
grad muharebelerinin şimdiden esli Rus 
çarlık merkezinin varoşlarının pek ya
k.inlerine yaklaşbkları ve dolayısile şeh
rin yakında düşmek ihtimali bulunduğu 
söyleniyor. Moskova meydan muharebe
si, şimdi Smolens'kin takriben 130 Km. 
doğusunda bulunan Wjasma şehir ve su
yu yakınlanna ilerlemiştir. Bu mevki 
ve ırmakla Moskova arasında 200 Km 
Uk bir mesafe vardır. Kiyef meydan mu: 
harebesinin ağırlık merkezi henüz Şito
mir civanndadır. Bu şehir, cenup batı
dan şimal doğuya akarak Kiyefin 60 km. 
şimalinde Dinyeper nehrine kanşan ~e
terev suyunun sağ sahilinde bulunmak
tadır. Dinyeperin sol sahilini takip ede
rek şimalden, Gomel yakınlanndan ce
nuba doğru uzanan Stalin hattı Kiyeft 
içine alarak müdafaa edebilmek için bu 
§ehriri 60 Km. kadar şimalinde Dinye
perden Teterev ırmağına atılarak Şito
mir' e ve yukarı Dinyestere gider. 

t§te Almanlar iki haftaya yakın bir 
mUddettenberi Sta1in hattının bu-, Go
mel - Tetev - Şitomir - Yubn Dinyester 
kısmını yarmağa çalışmışlarsa da benUa 
.muvaffak olamamıslardır. 

• SONU 3 tl'NcO SAJdnDE • 

v0tto•.. .,., . 

.. , .... 

~ oLıbilir. Amerika haarllkmhint -T :~=-~• ._ •-.-•ere ..- · yi f!a edemiyerek geriye dönmek me~ şiddetli bir muharebe cereyan ediyordu. 
~ «tifi tehHkeleri bir (Ok acı den- .,...,..,...p ...-1 SaldJlePI anJılaPında burıyetinde kalmıştır. Almanlar dört gün dört geceden beri Stalin Juıttı'" oe fimdi ""'lMare~ 
L.:t~ ~iştir Fransamn yılahş1, .. ____..,,.,. ..... OJ'dl ....._,_ • 80NtJ 2 tNct SAHiFEDE - • SONU! fNct ~ARlFF.DE - ~ etmeJct. ~ .ıallm 
~111ereni .. istuah.. yabana iua1i aJ. ....... -Ü) .!i:isiciimlmr B. ~·----. HHHDH~HHHU~a~ı:ınaaı:ı~aaı IHHHDHHHUH.DHHHDHHI ~ 1lariıa 
...... olaa nüDetlerin feci tluram1an ~!..~ tlJnetııdl" B Bopldm Londra, 3 

(A.A) - İngiliz hava kuv- Amerıka Vışıye bır Şark cephearncle kat'ı ~~M:::<=::~;t;:M~M~ 
-~taya yer lmalmuyan işarederclir. Bmveltln ...- m ' ıi Bopldns ~ dUn gece Berlin, Hamburg ve ~ 
~ bunlardan anJıyona ki Ame- dla Moskovadaa ayn)mJttlr. Kieli bom~ etmişlerdir. nota Verme/r tizere saf ha yalrın mı' 

' ~ bir ~ içhMWir Am8rlbdan Busyaya ıiiaderileeek harp Öirenildillne gore bombardıman eer- • 
~ mme.i ""lpnuıııd .......,.. ~ .. Bir vislne mensuı> ve Kare ismi verilen taY- $0NDAKIKA 
lef~ ndlletlnln matldl ve • SONU 1 tNct SABlFEDE - - SONU t · INct ~AHIFWE • 
... ~ haıarlaamaldado. = IHHHHlllHHHHDHHnaaaaHC 
~ nmn falnfblar hani 1 
~orlar. B8yft ..W. vtieada p-
- ldn milyoaluea pn( bmplar
.ıc-ltaodern har'hin lt'aphmna lire tali• 
•""C11Jorlar. 

ed'!.e~ Amerika senelerce devam 
•'bir harbe hazırlanıyor. 

ı.ıct'-ba 'hu 90DU ıeimiyen harp hazır· 
,___11 Yamnda insanhlm -nhanu b
.-.... sebepleri üldinıie bale Merek 
~hk u(1R'Ullllarmı dohlunak. 
~ arasında Wdkl Wr yakmlaş
~· Yardnn edecek hazırlıklar da var 
ı..~11'? Maalesef ),öyle bir Jumrlıktan 

ıııedOdiğini işitmiyoruz. 
11ı~1 P atesini daha bilylik bir ıstırap 

' ·"'1Y e sönd lst d Unnek •.. 
e lisUnlil • t d il lb • en yepne me o ... 

ı..utfl u~ harbin i~inde ve dışııula ·olan 
ii ı.~1U::!' daha ne kadar zaman sürece
eak b" •Yen bu müthiş karanbğı yara· bu _;;.':fa şiddetle ihtiyll(lan vardır .• 

bhe .. ın ve ne zaman yakacak? · 
hkJ oy)e geliyor Jd ikinci senesine 
~~.hu harp bütün milletlere öi· 
~ .... ~ ... li~ın gelen bazı hakikatleri 
~iştir· F.n parlak werler dahi bir 
---:-.. ... •.Pl~anrnaktan lrurtulamıvor ve 

ktır. · 

RYur BİLGİN 

Fransa toprak- ,-oroıilof ordu
larını Pf~ihvere 111unun Mosko
karşı müdafaa va irtibatı teh-

etmezse.. tikede mi? 
Aın..uıa ccYlfl>ı ye fıap. LeidrigPadda llalJI ,,..._ 
"alyaetlnl detlfılPe- ,,.,.,,,. ,. ... ~ 
cefı • Blnd~nln lfgall 11ac1yen1n111 mzrıallll ta-

ue Vllf....,O&t .,....,.. aldın........,_ 

••••••••••• 

Ruıların tahmini 

Almanlann za
yiab 1,S milyon 

kiıiyi 2eçti 
Alman o•daaandan fi
..,. edenlett fGtn•~-

Vaşinıton, 3 (A.A) - Bir1aıik Ame- Vişi, 3 (A.A) - Ofi (Havas) ajansı- Moakova, 3 (A.A~ - Sovyet lstihba-
rlka WHdbnetl v-.a hllkllmetine bir no- mn askeri muhabiri bildiriyor : Sark ::ı~:!:ı:'i:ıı~~ue
._ vverek 1nmdaa böyle Peten hiildl- cephesindeki harekatın kat't bir safhaya yiabnın şimdiye kadar b" buçuk ınn;:; 
metine karşı ittihaz edilecek hattı hare-~ oldulu anlaşalmaktadır. kişiyi geçmiş bul d ~ Alman 
ketin Fransanm topraJdarmı miJner te- Vorosilof ile 'l'lmoçenko ordulanna ordusundan firar :;1 nl u • uherve 
avtizlerine bl'ŞI filen ne derece mthla- karşı Novograd civarında taarruza ge- e enn gUn art
faa edebildiii ı& önttnde tutaluak t.es- ~ Alman ordulan V oroşilof ordumı- makta oldu~u sCSylemiş ve şunlan 
bit ~ bildirftektlr nun Moskova ile irtibatını tehlikeye illve etmqtir : 

B. Smnner Vels ~mn mihftr koymuştur. Bu ordu ihtiyat Jruwetıeri - Almanlar şimdi uzun sürecek f>iı' 
41evletleriyle 1' Wrllli aJe,hmıie nJd ile lqe maddelerini ve sair levazımmı harbi dOştlnmek mecburiyetinde bul~ 
ı.e,-tmda ırı-•m llbMlieiaWe mı- yalmz Vologda demir yoluyle temine nuyorlar. 

m•et eiı••• ltdn .a-ibmD-. Çl)apwlr mec~. --~·-·'!"·---·-----------• IOHU • -o.cO NH ... JIM. . \• IONV 1 O!lcO ....... ~~~~;:;;ı;<;:~~~~~ 
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Fiat mürakabe 
teşkilatı e
nişletilecek 

] Belediye memur!.::::_ı tekaüt sandığı 

1Hangi rr .. emurlar sandık
tan istifade edecek? 

Japon Mih 'er 
i birliitini da 
ha ziyade art 

tıracak •• 

Sanki yıldırımla vurulm1Jştu! 

Penbe potanm içini gör.ünce bir çığlılı lıoparmı.ş, r ._il •t ı•=.::. ·ı ... t 
d ... ~:. ·a.. ı t efK a u1atı.un vı aye • yere USnnaŞ, uaıyı fnlf 1.. f ··h· Jı f a - ere ve mu ırn aza ar ----o dakikada gerek Penbenin, gerek bulunan bu maddeyi tasallı'.'ıp ettirmek ıe~mil oıunacaıı.. Memurlardan Jıesllen "ÜZde lleflae ı•----SJ:ı• NUli Çin ldUıiiınetl 

kocasının yüzlerinde hiç renk kalma- çaresini bulamamıştı. Y ı •.:-H..., ... 
mışlı. Her ikisinin gönlünü kaplıyan da- Fırının müthiş hararetine maruz ka- Ticaret vektıleti fiat mürakebe ve ih- edecefı ntilıdflf'da faJISİS at ayNJması için BeJedJ• dlnf!eJıf ınihPer lıO 
yanılmaz heyecanlar artık oraya sığa- ıan potanın içindeki cıva tamamile yan- t.ikArıa mücadele ışlerini yeni icaplara m ıı 1 ı I 1ı ıa d .,,...ini 19_--.,_.. 'loslar. '•'-•ltırı 
mıyarak dışarıya aksediyor ve Memo mış ve madendeki mayi buhara tnhav- göre tanzim etmekte ve yeni bazı ted- 31e ec S el' ev a e ~· aG ~-.--..afı 1 ayr-._,.,, 
ile Penbenin ellerinde, bacaklarında şe- vül etmiş bulunuyordu. birler almaktadır. Fiat mürakabe teşki- Belediyeler ve belediyelere bağlı mü- ikincite,ırin .ayı iptidasmda top1anmuı Cwlking, 3 (A.A) - Cin harici 
dit lerzeler husule getiri~·ordu. Bir ara- Sanki kalaylanmış gibi kabın dibinde !iitı, bugün ancak bazı büyük şehirlerde CUC!!elerle belediyele: bankası memur· icap etmektedir. O tarihte kanuıı meri- ~J~~ ~~~'f.!1: ki ~ . 
lık Penbe kocasına seslendi: san rl"Dktc madeni ve iııce bir tabaka fiat mürakabe bürolan halinde mev- hırı 'tekaüt sandığı teşkiline dair olan ka- )·ete girerek tatbikata başlanacağı cihet- uc.u~\.U' 

- YUrek çarpıntısından bana bir hal vücuda gelmişti. Tectübenin böyle fena ~ut bulunmaktadır. Vekalet bu teşkila- nun layiha9ı 1 ikinci teşrin 1941 tarihin- Je daha evvel yüzde s 1ler için tahsisat - !Mister Ruzveltin Japonyay• 
olacak diye korkuyorum. !şte elim aya- bir netice vermesi arlık Penbcye partiyi tı bütün vilayetlere ve bu arada bazı den itibaren mcriycte girecektir. tefrik ve bütçeye ıvaı:ı Uzun ıve zaruri ol- yare !benzini ve sair mayi 
iım tutmıyor. Nerede ise bir köşeye yı- kat'i bir şekilde ve blitün ümitlerile bir- mühim kaza mf'rkezlerine te§mil etmek Dahiliye ıve\fıleti bn.unuıı muntaza- duğundan belediye meclisinin fevka!i- ıracmı menettiğini bildiren bey 
kılıp kalacağım. Hadi kocacığım, pota- likte tamaımle kaybettiğini anlatmıştı. i~in çalışmaktadır. ınan tatbik edilmesi için alınması lazım de iiçtlmaa davet olunmalan lazım gel- Tu~~NS ~~ Mİ? 
nm kapağını aç... Şimdi çingene karısının ağzım bıçak lstanbul ve An karadaki fiat müraka- gelen tedbirler hakkında vilayetlere bir mektedir. 

Memo eğildi. ntrek ellerini kapağa açmıyordu. Artık hiç bir ümit kalma- be kurslannı ikmal eden ve imtihanda tamim cönderm~tir. Bu tamime göre: Kadroları tcrn vdcilleri lheyetıru:e tas- B. H~kinsin Cunkinge gelip 
yaklaştırdı ve kapağı kaldırır kaldırmaz mıştı. Bundan sonra ne yapılsa boştu. muvaffok olan kontrolörler tayin edile- Kanunun ! 9 uncu maddesi mucibin- yeceği sualine nazır :şu cevabı 
sanki içinde korkunç bir şey bulunu- • Tabiatın asırlarca de\-.un eden ço'k r.r.klr.ri mahallerde icra ve tatbikat or- • · . . . . dik edilen memurlar hı.. iltanunun hüküm- - B. Ruzve1tin şahsi milin 

b ı.x d .:ı. ce mnlulıyet nızamnamesının ihzarına lmnden istifade cdr.'hileceklerdir. Bina- Zİ"areti hakkında hen·uz· ............ ~ "!..ı,. yormuş gi i i~ı ıı ım geriye .sıçraw. uzun bir ameliye neticesinde müteaddit ı:anian olarak razife göreoeklenlir. Ko- ıL " M · ·•- · ·-· J ~~ :UJ" 
ın b-"--· ed • d -'1--" aa 1 '\.. ub ua •ıanmıştu. erıyct lg.tısııp cttıı;ı za- ıen&leyll yüzde s aidatı tekaüdiye bu haber gelm....,.;.,..;... !Fakat m ı:cota,,-a 11K1W1ga cesaret emıyen ma eıUt:Cn, ma e eri eritere.ı.. ve m • miııyonlar ise mahalli ~c:va ve emtianın eb1·- d"l k · B ı d" b -b unkm ..... ~...ı. 

l\ır bul d - '"LL._.:,:ı_ ~--~1- ... -"if ..:1 ., a..:'I...• 'L Ü u r.ıan t ıg e ı ece tir. e e ıyeye ap memurlardan keailecCL ıv.e lbelediye büt- C . gı· ... ;..,._,.+ etmek ~.4-.:ı:;y; ·ıemo un ~ noa:utuaıı S=ıc:ın:n=; '.ı.ı::.ı· muaıneıeıere Ul.ui tutma:& surer e fiı:&t]anru tesbit edecek ve bu Hatların b 1 ··------• JL -·ı d L ... ;r........ ou:u.ına 
....,. __ , ,___ - ., w • b k1'- • u unzın mucasescıer ister 'Ue e ıye üt- ıcesine konacak ---:-..ıt' S de bu me.mu-2-_ de lbu-.::ı- en L---tli bır" kabul 

- ,ı:•a:>ıı .wrıcıgun. Aman agzını <ipe- ıy_:ıphğı altı~ özünü eşerin 'Ze ~ı sun i muayyen bir zaman ve maha:lde muhik . b vl b 1 Ih k b 7.u.u n.A rawı uardn: 
yirn, söyle... hır suretle ıımale muvaffak olamıyacak- olup olmadıkları hel·bnda rey beyan esınc ag ı u unsun, ister mü a iit- nn maa§ ~c ücretlerinden kesilecek yüz- eleğinden emin olabilir. 

Altın !kıvama gelmiş mi? Padişahın tı. Bu işi başarmağa insan ömrile ölçü- edeceldcrdir. celi müesseseler olsun bu kanunun hü- de S lcrle tekabüt edecektir. KONSOLOSLAR AYRIUMIŞ 
el. d ._ b ,_ _ _._ __ ,_-ıı-...:'L 1 - ·n.. k.._r. l d" T l.üm'lerine dahil bulunacaklardır. M ---" 1 _ tli 

1 
B. K..,.-vs·ı -~-'er m:~ ... esna, b m en 'Y8r;.amlZ1 :aca a r;.uruırauaeı..~ en zaman me.uıumu wı ge emez ı. a- Fiat mürakabe komisyonLın mahal- K dd • bük"" l . emunann ma&şn veya iicre · oma- "'"' :>eıırı u.:>• 

miyiz dersin? biatin yüz binlerce sene zarfında yaptı- . . - anunun Dnttncu ma csı u um erı- lıı.rında tekaüt aidat: bakımından bir !ark Alman :ve İtah·an eld}ik :ve konsol 
Paıbe potanuı iizerlne doğru ,eğildi.. w ib • •· 1 b" ika dd · hiiıb. • bı ticarı luıyatuu er. vakıf unsurlardan ne göre aylıklardan kesilecek yüzde 5 olmıyacnktır. Yüzde 5 tekaüt nidaı ma- ınemur1annın Çunkingten geri al lE_tmuakış oybe. __ 1.{_ !+~ eptm '.'L ınne müreldr.:cp olacak. cümlıuriyct ımüd.de.i- 1erin 'Senelik bali<~ıne muadil miktarda " 

iVe potanın :icindeki maddeyi görür gör- 6.l.I ve UlLi&SU .. "'":?..., en e'A sure- n . . ~~ :1 • .. ~ veya Ücıretin tutarından lkcsı1ecektir. !arını söylemiştir. Bu memle'k 
mez "--,ldn ı.ır --·~lık knn<> .. dı, .birden- ıa!l- hasil ıoilamı'-·a-.,_ -2-recede gu-"ı-uk- ıumum crının Te ma eme enn 90~8: meblağın, mc.mudarm mensup oldul:lnn mensup misyonerler de ancak din! &t:ıS .u 'r6 -.ı--· tıı.U.t: ..., ı;o&A Ut: ıra -·•-·1- ---11 JL _:ı_ı_ da 1'- d J_ 1 d d lhtisa.<1 rnevkiinde bulı.manlann mük-
bire r1özleri kararak lıieta "'ıldmmla ede, çetinlikletle muhat 'bulunu..,ordu. ~~1'1 ,!I~~] d~~m ıg.anaa erını ne e iyelerce ö enmesi icap etmekte- ı·iyle •-al ettikleri müddet,.e Çindc 

ib , . J 11U1 cı '"' tt d" K "k" · · ın"' I d tesep lıillı ne .olursa olsun alcWdan ay- """"' " vurulmu<> albi sendeledi. Yere dtHot-U ıl.nsan ukllsı uzun asırlardanbeıi ıırunli ar ıe ece er · Jr. anun ıı ıncıteşrır ..,.~ e meriyete ımr:t edebileceklerdir. 
-.:: _. "!'.. - -· 94 ~ 1 l lıklardan yüzde 5 kesilecektir. . * altın yapmanın yolunu lbulmağa ~ı- 'glrccegıne nazaran ma İ Y1 ının ye- RUS - ALl\IAN HARBi YE JAPO 

Memo çok uğraprak güç hal ile karı- yor, bir çok :llimler ftınfrrlerini buna ,Ş~Jı ntelflleJıetlePiyle <di aymda memm1anhr. kesilecek yüzde Tamimde, muvakkat müstahdeminle- Çin hariciye nazırınuı bildirdiğin 
81111 ayıl~ ımuvaffak olmuştu. :Şim- ~iş <>ldtiklan ihalde sommaa hep- tlcaı•etlndz ~- 5 aidata tekabül edece.'\ miktardn p~ra- rin bu kanun hül:ümler.iııden istifade re Japonya kendisinde cenubn 
di kan Ue koca~ gelecekfe18ke· Slıün mesam .de alaunetle ne'ticelenıni,ş - .•• ,_.- ~ın masraf bütçesinaen -c406S numaralı eclemiyccekleri oildi.rümekte Ye ıbun'la- Jlerliyecek kıurvet bulursa. am 
ti dupinerel: ibir ktiıfeFe ~i. bu1unuyorilu. Bura ve ~e 7olUDllll açılmasın- 'kanun muclbince te'kaüt sandığına veri- nn kimlCT o1duğu tas•ih eailme'lctedir. olsun olmasın bu harekete teşebbUs 

ftte !Peribe :J"llPh!ı bu .son ~bede Benliğini ilca~ derin Wnitsi:zlik dan l80nra prlr.: memıekederiile olan ti- 1c:cek nıeblağ> namı altında açılacak Muvakkat müstahdemler w:azifeab'le cektir. Vakit kazanmak için yapılan 
ae ımuva'ffak olamamıştı. Vakıa cıv:ayn arasında düj~e lbyu1an Peııbe ele caretimizdc lbariz Lir iDkip:f baıJa_dığı madı3eye ·vazı ve sanc!lık müdürlüğüne dcimi ücretli ıveya maaşlı memUTiyet va- te.$ebbüs Jaoonyanm lehlndedir. 
a1tm gı"bi an bir renk '\--ermek kabil ol- sun'i altın ıitnalinjn mttmkiin olmadı:ğ:ma ~- 8a iftkipfı aıtbı:mak mak- gönderilmesi .icap etmektedir. 2ifelerinin bir memur uhdesinde cem ve Japonya, 'Rus _ Alman harbinin · 
muştu amma Penbenln bu ıiŞte ıgôSte.r- artik bnaa't getirıWş buhmnplda icU. 1adii!e Lülci"unerimDı:e lüzumlu tet!bir- Belediye 1canununun bülcümlerlne gö- tevhidi ıhalinde ıba memurların te'katit tanına göre müstakbel hareketi 
diği muvaffakıyet yalnız burulan ibaret !« ıittihaz edilmitrir. re belediye mecfü\eiınin önümüUle'ki lıa'kkma ha1e1 gelmiyecektir. tarih tesbit .etmif bulunmaktadır. 
blmqtı. Çingene kansı mayi !ıatinde -Bhıi:a>i--.. 1~- :-~---r .. ~,- -·----..----... -.....,...~,....-,. hükümeti mihverle daha slJa bir iş 

,111 ı::ıı::ı ı:ı ı:ıı::ıu ı:ı ıuı n ı:ı ı:ı ı:ı ı:ıı:ı ıuı ı:ıw:= cı 2 cı:ı ı::ııxı ı:ıc ı:ı ı:ı ı:ı = ı:ı ıı:ıı:ı ıu H ı::ıc11 ı:ı ı:ıııı:ıc: ca : ac z:ıcı = =~ ZABIT.ADA DiJNKli S ICA.K Limon ltlıaJ etıneJı lu:dılıı ıliğine doğru yürllmektedir. 
Jngi/iz fıava bombar- h U%Veltin müme•sıfi Dün izmirin sıcak günlerinden biri 1stanbul yaş meyve ve sebze tarım 

SUÇ İlftÖlfE SU-Ç idL öğ1e üzeri '.hararet gölğede 38 z.i fiatış kooperatifleri 'birliğinin ihyası esa-
dımanları geni,liyor No•lıovadan ayrıldı gôatermi~. Halk. •ııciraib plAjına, Cü- 111 vOkiletçe \:arada~bnlmtŞttr. hhali 1i- ıra da Al n ı beşi 

tol f aauıreti uek m 
- BA$TARAF.J 1 lNCi SAHiFEDE • - 8ASTAP.AF1 1 İNCİ SAHiFEDE - Bomovada ustaf:a .oğl~ ~~arrem ulyalı ıve Kaqıyı&a 'banTolnnna dol- sansa tabi bnlıınan ilimDrı mahsulüne ınit 

ike~ç ıh L-..- " il MaSkova .-'1...::. ·-"·- Boikurdun V.ustif adında ıbuısını vur- muştur. füıansın sadece İstabul tarım satış koo-
yamerin dlln ~ptıkJan bir ~ ücu- ~Staligunn \•eevveMolotofla mü~bW-= mnk m.ak.sadiy.le takip ettiği hnber alın- peratifleri lbirliiane verilmesi etrafında 
mu esnasında Xiel doklan 'hombardı- mnli ;}is B Mehmet Ay ..,., A ,_,..,ADA h>tkikat ıicra edilmektedir. mım edilmiştir. nnqhı. ınış. po memuru . - ,... ~ .m; , .,. 

fngiliz .avcıları dün akşam .şarki Al- Moskova 3 (A.A) _ .Reisicümhur B. doğnn bir hadisenin önüne geçmek üze- ilzüna satlf fıOOJJeP.G• 
manya sahiJleri 8(2ldarmda bir .ağır Al- Ruzveltin şahsi mümessili B. Hopkinsin re f\~.tdınrrc~?Un üzerini aramağn te
man bombardıman ~ ıdüşiiım\li- Moskovadan müfnrekatinde hariciye ,ebbus etmıştır: Bu esnada ~~~~rre~ tif i lıııJ'ıdQOP-

---... Attv%4-· ---

• BHCETVZ 
BUGÜN BELiroa.. lerd:r. muavinlerinden Lozovski, ordu ve do- B

1
ozkurdun poMliuhse ıtabancba-~ekku}~ ıtud~ Tıra'kya üzüm nıaluulündc görülen 

HUCUM PEK .ştDDE'lt..1 OLDU nanma cr'krını kendisini selimlamışlar- o unmuştur. arrem _. ·mwa in'lci,.~flar ve :rekoltenin ecneden seneye On beş gündenberi Aakara :ve tatan-
Londra 3 (AA) - Hav.a nezaretinhı dır. Amerika e1çisl, İngiliz elçisi, lngiliz hın zabıtla adliyeye vıcrilıniştir. 11rtmam üzerine Miırefıedc uıevzuu iüzüm bulda bulunnn şt!hrimiz bdediye ıreisi 

Iran !?&zetele 
bu haberleri ~ 
lünç propa2a 

da sayıyor 

\eoliği: Bombardıman tayyarelerimiz askeri !heyeti azalan, Sovyet hariciye • • olan bir Tanm ~ lkoo:p-...ralifi !kurul- r>r. Behçet Uz. bugün deniz tarikiyle 
4filn ~ Berlindeki hedefi~ hücum komiserliği memurları da teşyi merası- Küçülı yanJıesiciler- :masma karar v~ünlş ve mmtal::a ıniü- istanbu1dao .§ehr.imizc gelecebir. 
etmişlerdir. Bu hUcum me:zldlr ;şehre minde bulunmuşlardır. Hoplönsle bir- 12 Y~nda Hasan Pulat ile 1 S yaşın- dür muavinlerinden Ru~ Eibm ma- Anbını 1.c Jstanl>uldan bir çok ifr-
karşı şimdiye kadar yapılan hücumların liktc ;aS'ker! nıüşabit olarak ge1miş olan da 1smail Yılmazın Keçecilerde Hüse- ıtu:llindc ıtetkibtta ibulunmü iizcl-e malarm lzmir fuar.ına .iştimklan temin 
ıen ağırlnrmdan biri .olmuştur. Tayyııre- general Mak Mailey de Nevyorka hare- yi]l oğlu Mehmet Yalçımn otuz lirasını Tınlkya_ya göndcrilıııiplı. ed.i~tir. 
erlıniz hedefleri Uzeiinaen ._yn:tdıklan ket ıet~tir. çaldıkları polise şikayet edilmiştir. Bun- Ayrıca &eğli. T.aTJllDOI :ve Sapanca Belediye .ı-eisi. hu .ıeyahat sında ----

r.aman bir çok yangınlar halı devam ıedi- * Lv ıtutulmuıılar. 22 ılira para kendilerin- bölgesindeki üzüm ırekoltesinin yüzde A.n'karnda !!Velcaletlcr neulinde fzmir 
yordu. MOSKOVA YA GECELEYİN den geri elmını$tıT. P.ltmımun ihirliğe bağlanmam k rar al- helediyesine ait .muhtelif mühim i~eıi 

Tahran, 3 (A.ı\) - D. iN. B. 
bildiriyor : Yarı resm'i Jurnal 
gazetesi uydurma neşriyat boŞlığt 
da neşrettiği başmakalede son za 
da çıkarılan bazı şayialan nefretle 
şılamnktndır. Bu garete diyor ki : 

t HAVA AKINI tına alınmıştır. de ıintaç eylemiştir. 
BOMBALANAN D ôER 'YERLER Moskova, 3 (A.ıM - Alınan tayyare Çofı clrfıin bil' taarruz axıca:ıı:ı:~~~cccc:cı:az:ıcr..ı:ı!~~~=CO"~~~A-eocc 
Hamburg ve Kiel limanlarına da hO- .filolan 2 _ '.3 ağustos geceSi Moskova Çora'lcb.pıdn ıMuste:fn oğlu Fehmi Bu- /na. İirzfere ıo(jre OV uet/ere öre 

cum edilmiştir. Buralarda ela büyük ha- üzerine bir akın teşebbüsilnde hulun- lunun, .on yaşında bir kızın ırzına taar- ~ f"' " 

sarlara sebemyet verilmiştir. muşlardır Anca"k pek yükse'klilderde ruzdn bulunduğu şikayet edOmiş. Fe'hmi - R ~ R ı\FI 1 'İNrt ~AllİFF.UE • 
KUçük bir hava filosu da Şerburgtaki uçan 1bir bç tayyare <şehre kadar gcl- znbıtaca yakalalUilJŞtır. Yokovlettc Sovyet nm'kavcmetini kır-

co'klar ımabaTiesine hilcum etmiştir. Bu .me w muvaffak olmuştur Dafi batarya- mak için iht!yailar toplamıslıırdı. Haro 
lhnrekattan dört tayyaremiz ı.dönmeıniş- lanımzla :avcı tayynrelerlmiz tarafından Kadın için yaralama.. meyaam Alman ölüleri ile do1u idi. Sim-
tir. dağıtılan diğer düşman ~eri şeh- Çon&kapıda Mustafa oğlu öztel::inin diye kadar bunlardan 2250 si snyılmış-

ALMANLARA GORE re vnmıamışlardır. Evlerde çıkan bazı kadın meslesinden Ahmet oğlu Mdune- tır. Külli retli esir ve bir çok harp mal-
Benln '9 (A.A) - 2 - 3 Ağustos J?ec"si yangınlar sürntle sönaü.ıUlmüştür. di .çakı ile pra}ad:ğ! ıiddia edilmif. Öztc- zemesi ii:'finam ohmmuştur. 

İn!!iliz tayyareleri garbi ve şimali .'.\1- Askcrl hiç bir hedefte ıbasar yoktur. kin olis taranndan tatalarak adliyeye Lonclrn. 3 (A.A) - Bugün Alman 
manya ~erinde tıçmuşlar ve ııs'ket1 bir ~..e'=""..cr.r.G""'..r.. .. ~~~ ,.1 ":ol verilmiştir. Sovyet harbin:n altıncı haftası bitmiş-
ınetice istihsal etmekSizin .akınlar ıyap. p~ sürntle batmıştır. Bir İngiliz t.ayya- Havaya sDah atanlar tir. Almanlar son günlerde Lado:ga ~ö-
mıslardır. resı kqyıptır. . rd T h . "'l Alı K 1ündcn "Karadenize 'kadar uzanan cephc-

Müriferlt uçan bazı düşman tayyare1e- Dün hiç bir düşmnn :tayyaresi İDgilte· Keçecile e a sın og u met a- de hiç bir esaslı ileri hareketi iddia ene-
ırl Berline ık.adar iler.liyerek 1Bdlin civa- re üzerinde UQmnmıştır. İngfüercnin nihin~ seb:~itz 01a;_td bav~a Silah ~t- mcmişlerdir. Dün <ii:lcyin ncşrcclilen 
nnaald evler üzerine az miktarda bom- şark .sahili açık'larında dü,.o:;man hava tığı, ieııın te urra maıı _ og u Sovyet tebli~inde, yalnız birisi müstcs
ba atm~nrdır. 1ngiliz tayynrelerlnaen kuvvetleri biraz faaliyet ,göstermiş1er- ~üll~ ~aa_ d~ :kansı ile aralaı:.mdn:kı ge- na, isnü ,geQen yerlerin hepsi geçen cu-
ücii ..ınc;·irülmUstür. dir. ~iliz hava kuvvetler.ine mensup ~ımsız~ık.yuzunden havny~ silah boşal~ı- martcsi p"•'l!··· tc:bliği:le de ismi gc~en 

Bfn Af .MAN PETROL avcı tawarelerl bu mıntakada lbir dil$- gı i~dıasıyle tutulara'.k acJliyeye ven1m:ıt- yerlerdi.. 
GEl\fİSf BA Tl1.. man 'Combarruman Uu'Yaresi düşürmüş- !erdir. "'ıh, __ 
Londra. 3 (A.A) - Bava nezaretinin lerdir. Bıçafılı Gümiqteldn M Jd 

tebliği: ilki bin ton1Uk tam hamweli bir SON ALMAN BO-CUMU Çorakkapıda Naim <>ğia T.:Jıir Gij.. acar • • a 
:A•man T>etrol ~cumartesi J!ÜDÜ-Öğ- .'Londrn '3 (A.~) .-~ ~e~hUi em- ırciişte'lcinin fu.erinde ıbir bıçak ıbulunm at illteP. ınl 
Jeden sonra Ostand açıklarında sahil ruyet nezaretlermın tebliğı: 'Dun gece 7.abıtaca müsadere edilmiştir. azıetm • fer. 
semsine mensup tnyynrelerlmizin hU- 1ngiltere llzcrlnCle düşman hava 1ruvvet:- ıu ~- t B 3 (A A) -K 1 ·b· ~ l ı . l 1: 1 ..... ___ . ·~- .t gü•--.... nuru a ; ..... _ udapeştc, . - ra nal ı 
cumuna u~amıştır. Gemiye u!r torpi erı aaı.ıye go:.ı.\;Jc:uıenuş~. n u::.< .. - ••-,, H · h h" klT ·· · 
isabet etmiş ve ~emi ateş almıştır .. Bir nin şarkında bazı yerlerle cenubunda Keçecilcrae lmıail c.ğlu Ihsan Yılmaz. ortı ar ıy.e ınazırının te ı ı .uzerınc 
kaç dakika urlmda dal~lar geminin bir bç no'ktaya \xnnba atılmıştır. Hafif l!~Thoş olara'k nara attığı iı!diasiYle tu- MoSkovadakı Ma~T. at~emilten _ce_ne-

1 h ..J__ + ~ • t kt tulmustut ra1 Parogotu vazıfesınacn ailetmıştir. güvertesini valnmab baS amış ve va- asar ıv.arwc •. .ınsanca zayıa yo ur. ., · 

- ------~ ....... ............_.__,,..... r-r~--.ııı-•_n_ır _u_,..,....,.....,__,.,... .. _,._._,_"_ -•- - -·-e-.-

1 j Dehrin Eo Büyük Amazonu 1 • 1 
(...-.fi-O •-~a-ı_n_•_L_1 __ l'I _.._.._ -•- -•• •- -~ _ , •-•• , .... 

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

-4-

-zusunıı, sönmez bir :kin 'haline döndü. !kildi. Yanma hiç 'bir !kimseyi lcabul et-
Bir .gün Artemis, Dardanosu hususi medl Yalnız sabahleyin. 'te"k cocuğu ve 

odasına aldı; !kapılan güzelce kilitledi, oğlu Pio:intcl'i yanına ça~rdı. Ve: 
ve ona, milfteris bir kaplan gibi: - Oğlum. dedi. Şu :andan itibaren bu 

" b --tt..- · b memleketin hükümdan :sensin.! - Çabuk söyıe, ana... n.ruuını aş-
ka bir kafüna mı verdin? .. diye sordu. Ve maiyetine de: 

Delikanlı, hiç bir şey söylemedi, yal- - Bu andan ihôaren !bana deği, yeni 
ruz, Artemisc sogu-k bir tal'ırlıı baktı. bükümdarmıza tabisiniz!.. 

Emrini verdi Artemis: 
- Bana böyle bakan bu güzel gözleri Artemis, ayni gün, en çok 'SCVai~ en 

ben baŞka bir kimseye ihakamıyacak ha- sadık llaıdın1anndan lblr kaçı ıile lbidikte 
le sokacağım! Halilaı.rnastan aynldı. Bir gemi ile Lef. 

Diye hay'ltırdı. 'kadiye hattket etti. 
1şte, bu andan Hibar,.n, bütün cihanı A:rtemis, Dardanosu santyB dahnt :suret- ıı\rtem~ 90ıc kuVTetli lbir bdmdı? Artemis, en muvaffakıyetli günlerin-

siyaseti ile. aklı ve tedbiri ile oynntm1ş t~ aldı; bu suretle onu ~~at şar- Bir hamlede dclikarihyı tuttu, ellerini de ve kudretinin en :ziyde arttığı za
olan Arıtemis. hu güzel delikanlıya {\şık !tile saraya lbağl~~ı. sıkı sıkı bağladı; ayaklarını .da ayni şe- manlarda büe bir 90'k işlerini kendi ~ 
o1muş ve onaan ba~ka bir -şey dü~me- Delikanlı!a >;Iksek ~ar b~adı, kilde bağladıktan sonra, Dardanosu yere ırürdil Ona 'kllıncıru vermclt ~ biç 
mei!e başlamıştı! 'V_e. lcıymetlı hediyeler verdı .. B.ı:tta ken· yahrdıl kimseye nasip olmamıştı. En milŞkü1 ~ 

Artemis, bu delikanlıya karşı ıkalb\ aısıni kocalığa ve ~a~ müo;?vırlı~ kab~l Bundan sonra da, eli titremeden göz- ya en müsait zamarilarda kılıncı ~~ 
ma(ilubiyctini hemen kabul eaerel::, kat'i etmek laır:aı:ını bile verdi. Faknt delı- lerini. birer birer <oydu! elır. yerine kendisi :takardı. ~<te. 'Şimdi 
ltararrnı vermiş ve delikarilıya kendisi- ikanh için bunlarm hemen hiç kıymeti t~, Artemisin intikamı bundan iba- de, hayat ve istı'°'k'balin b~ biç oldu~ bu 
ni sevmesini tek1if etmifli. yoktu! . . . retti. !Kapıyı açtı, harem ağalanm davet :sırada da, hayatına kendi başına ~et 

Fakat, .delikmh bu aşk teklifini bbul Artemi.!ı ıte ricadan ıpddete "'1! munis- etti" onlara: vermeği kararlaştırıruştı. 
etmedi; halbuki Artemis, gti7.el bir ka- likten ıvahşet:. d~~. deli~ya intilaı- _:_Şu pis kOrii göiümü.n önünden kn'!- Kendisini denize atacaktı. ve denize 
dmdı. Bunun ·çın Halikamasın krali- mını.n ?>~ muthiş ve vahşiy.ane alacalı- dınmz! atılmak için de Leifkadanın by8liklan-
çesi ('vvela kulaklarına ıinanmak iste- nı bildirdi Emıini verdi. nı RÇDÜ§ ibulunuyordu. V:e daha evvel 
metli. Bana. mukabil d~1 deli.kar Artemlsi Artemis !bundan 1b~ka bir şey söyle- safonun yaptığı gıöi Art~ ~e ~-

Evet,, asaleti olmıyan. şöhretsiz ıve ma- sevmedı ~e sevemem! medi; çolr.: sevdi- i atını hazırlattı, ve atı- danın byalı'klannda:n. kendimıi aenizle-
ceraSlz bir delikanlının bu kadar mwn- KORKUNÇ 1!\'TlKAM na binere'k şcbir ıdışına çıkb; :&kşarrilara :rin serin n lbo1 su~ attı; hayatına 
um ve her cihetten karlı bir teklifi rcd- Art.emts bu 'kadar ş'iai!et!" Tcd ve nef- lkaaar dolaştı. bu suretle 90D ftrdi! 
dPtmesi hayrete layık ve inanılmıyacak ret karşısmda, ıv~ 'ft dişi bir bı)hna ~lcşam, ortalık bııatdıta suacla Arte
blr şeydi doğrusu! Bununla beraber, döoclü; evduı, lkorkimıç bir intikam ar• mis c1iiad6,, ~ lausml dairesine gıe- -Bini-

<;:TAP.r\fi"l 1 t 1Cİ SAHİFEDE - taya ~kanlan şayialara göre beşinci 
llA\1ALAP.DA •n mensup kimse'ler güya İran, 'Ef 
K:ıtalannuzla \iş birliği yapan hava tan ve Türkistanda !faa1iyette bU 

kuvvetlerimiz düsmamn :zırbh kuvvet- yorlnr. Bu haliyet1erln cenub1 t 
lerinc, piyade ve topçu lotalarına mtlte- petrol istihsa'lfitmn bir tehlike t 
addit darbeter indİnni$tir~ ~arcjeri- tiği aynca söyleniyor. Bütün 
miı 1 nı'US'tosta 41 Almnn tayyaresi wh- yalandır. 
rip etmişlerdir. Bizim .kayıbımır.: 19 tay- İran gazetesi bu ya1an1arm 
yaredir. tin su1h ve sükUnunu ih181 gayeSi 
8İR GÜN EVVEI..Kİ T.EBLilir tihdnf ettiğine kanidir. İran hnrp 

Mos'lrnva, 3 (A.A) - Sovyet istihba- va1ıdan beri tmn bir bitaraflık si 
rat daircsiniıı 1 nğustos akşamı ncşrolu- tnkip etmektedir. Bu siyaset dün 
nan tenliği : l ağustos gecesi kıtal.anmız bu kısmında sulhun tarsinine hiznı 
Halko - Nevel - Smolensk - Zitomir is- miştir. Bazı ecnebi devletlerin 
tikametleı-.inde clüşmanla muharebeye :is ~irliği yaptığı iddialan da ayni 
devam etmi~. Cephedeki k-ıt::ılartn cede Rfilünçtür. Bütün İran sulh 
vazivetindl:' zikre değer mühim bir de- \rununun muhafazası hususunda 
ğisiklik yoktur. metin Siyasetine müzaheret 
Kıtnlnmruzla i biııliği ~·apan bavn müttefiktir. 1ler kes sulhun de 

kuvvctlerimiE dü z.ıriıh ıkuvvetieri ve memleketin inkişafını istiyor. 
ile pi~·adelerine ıve ha\•a meydanların- metin bu siyasetine güçlükler 
daki tnvyarelere hücumda devam et- ca'k bu gıôi entrikal::ıra hiç bir 
mislerdir. müzn'hcrct edemez. İran matbu 

Baltık den:Zinde tayyarelerimiz düs- hayasızca propagnndaya nihayet 
mnnm bir sahil muhafaza ttanisini ve mesini istiyor. 
5000 tonhık bir petrol vapurunu batJr- ...... 

nu.c;1ar ve dö.ııt düşman ~apunmu da Almanlara gör.e 
~ır hasara ui:'l"atnıışlardır. 

31 temmuz günil bava muharebcle- • BAŞTARAFI 1 İNci SA 
ıinde 15 Alman tayyaresi düsürülmüş- u . len Alman .._L_..• ı_. 
tür. B" d" • - ka b tt"k. a cnı ge uıxvıye a.· ... 

• c1Z ye ı .... vyare ~ e ı . . _:ı • ~- 5 ...... 0ft4"- • sara 
BİR ALAY iMHA mnnt nmn l"B1'lı_mJYu: .... J"•'~n e 
Bir Sovyet teşeKkiilü bir faşist ala. ber daha zıyııdc daralımstır. Bols 

• • . . bu çenberden lkurtulamıvneaklar 
~"Inı :tamamiy1e ıirnha clmiŞtir. Almanlm RUSLAr..IN I<'İNLERE KARAD 
muharebe mcv~ı?.da er ~ subay ıol~- V.E D1'::1''17..DEN HÜCUMLARI 
rnk takr:"ben 500 olu btrakmıslardır. Bn HELSİNKL 3 (A.A) _ Finlandi 
cxJk esir ile ıs tank. iki zırhlı otomobn. •!1 b . teb1·~ di • 
dokuz toı>. 8 mitralyöz. mühimmat yük- ıuı1 arat nıansı ın ~ yor : 
lil sekiz kamyon. 18 otomobrr. 50 bisik- Sav dasını .~~n ~e~ 
l . __ ..__ •W • ettik. büs eden düsman gemılen La 
et '\>'C saır :ınaa.enıe igtinam lünün şhnal ve sarlt 'Sahilini de 

. İ dımnn <!tmi erdir. Bunların 
APiantinln tfPtere IJe vcrdilderi hasar hafiftir. Daşman 
Alnlanyadan ldr tal IJi lcri stlratlc sahilden uzaklaşma~ 
Boynes Ayres. 3 (AA) _ AT.janlin bur edilmişlerdir. 

hariciye ınazm Alman -ve İntdliz 'büyilk DUşmon son 24 saat zarlmdo 
elÇilerine birer nota tevdi ederek pro· büylik faaliyet ~östermiştir. Faır 
:pagani!a 'hissi veren ıbeyaıuıame1er 1ev- tün .fl.Ucum teşebbüsleri tnrdcdi 
mne :nihayet veımelerini talep etm"stir. bnska kııtıfonmtz 'kendi hare ·st 

metodlu bir sekilae devam -ctnı1 

Fımland~a cıö eri· 1\U\CARl .. ARA GÖRE VAZ 
lı Jı Budftl)esl'e. 3 (A.A) - Mncar 

len mallat' 11\'G nın 'b:lfürdij!ine göre Macar lkıts1t1 
addeafJlfyor,.. nehrine vardıktan sonra ruılreri 

Loni!ra, 3 (AA) - Di1şman iı;"aii 'tln 'ikinci safhnsmı bitirniş 'butuıı 
e.lbnda bulunan FullanCliya ,,-eya Fin- dırlar. Bu mmtakadald muh3 

lımdiyada bulıman kimseler :namına Dinyesterden Bug nehrine 'kadıı.1" 
~öndc.rilııcdc ma'llar lkaç.k addcdilcce- nan sam ara~ide cerevnn etm'i~ 
ğintJen nstland1ğı yerde müsadere edi- car kıtalnn Sovyct 1ruv'let1erln1 
Jecrlrtir. hesapla 30 kilometre geriye at 



4 Alustos Pazartesi tQıtt YENi ASIR SABIPE J 

''Y · A enı sır,, ın askeri Amerika Vişiye bir 
nota oermek üzere 

Şark cephesinJe kat'i llfl/lml9IDımm:ıııı:ııı11 ____ 't!X~ ~ıın:mı---------.. 
•af ha yakın mı? Müteaffin tePlemcıere Jıtırşı.. .. 

muharriri yazıyor 
--------,- . ı b" ··k "lçüde Sov-

• BAŞ'fARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - tikametmde yapı an ·~yu ~ ka1nnş ve 
B yet taarruzları tamamı e a 

una mukabil, Sovyet orduları Besa- ti ah•ur Rus kuvvetleri top 

l.IA~TARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - SONU 2 İNCİ SAffiFf.DE 
niyetini tehlikeye koyacak bir vaziyet LENİNCRADDA BARİKATLAR 
doğurduğunu söylemiş ve ezcümle şö;r- Şimalde harekM muntazamen devam 
le demiştir : etmektedir. Bu mıntakada alınan neU• c-

- Vişi Fransız hükümeti Amerikaya !eri Almanlar memnuniyet verici bir 
teminat vererek mütareke şartlarının mahiyette addediyorlar. Leningrada y.ı
tahmil ettiği hadler haricinde mihver pılını hücum inkişaf etmektedir.. Söy

TER PUDRASI 
Vücudun terlemeğe mütemayil aksamına sürülür .. Müz'iç kokulara ve te

rin elbiseleriniz üzerinde yaptığı tahribata KAT'İYEN mAni olur .. 

IZMİRDE YALHIZ ŞİFA Eczaııesi 
rabya ile Bukovinayı ve cenubi Gali!?' bu sur:ıae iddeİİi bir surette döğülerek 
Y~yı Rumen ve Macar kıtalarına. ~arşı ye uça dilr!i•lerdir. Almanlar burada da 
k:udafaadan sonra Dinyester nehrını ta- ımh~d e 35 ~hin esirle 200 top ve saire 

devletleriyle iş birliği yapmıyacağını lendiğine göre Rusyanın bu eski devlet -------------------------------
mükerreren bildirmiş ve üçüncü bir merkezinde halk sokaklarda barikatlar 
devletin taarruzuna karşı arazisini mü- yapmakla meşguldür. Alman hava kuv
dalaa edeceğine söz vermiştir. Fransa vetleri düşman kıtalarını ve askeri he
ile Japonya arasındaki anlaşmayı meş- defleri fasılasız bir surette bombardı

P. ed~n St~lin hattının cenup kısmına ~d~kı:ını bildiriyorlar. Ayrıca muha
çekilıni§lerdir, Bu suretle Stalin ha~tı- me danının tank, top ve her türlü 
IUnlı:a Gomel yakınlarından Karadenıze re~ Y 'le dolu olduğunu haber veri
. dar şimal yarısından biraz fazlası ma zeme ı 

~diki Alman muharebe hatarının ge- yo~:k~t bu muvaffakıyetin Amanar için 
erınde kalmış bulunmaktadır. h miyeti •adece bu değidir. Bu netice 
MEYDAN MUHAREBELER! ~ e~ nskin Almanlarca henüz alınmadı-
DAHA SOREMEZ .. . j\ m;e;ahut Almanların Smolen.<kte mağ-

y Umuınt vaziyet aşağı yukarı böyledır. 1 ! oldukları hakkındaki yersiz propa: 
ıu:;,karıda bahsettiğimiz üç meydan mu- g':.da neşriyatını artık susturacağı gibı 

•besine iki tarafın soktuğu kuvvetler Al anlann l>undan sonra Smolenskin 
pek büyük ve pek fazla. ~lduklanndan ~ında Wjasma üzerine d~ bir ko-

bb~ m~~dan muharebelerının daha u:un j !ıkla ilerlemelerini mümkiın kılacak
ır muddet sürmeleri muhtemel degil- ay 

dir. Çünkü bu kadar büyü~ kuvv~tle~in tırFinlandiya cihetinden Leningradın ge
mUsademesinden kat'I bır neticenın . kalan ihatasının tecili için Almanların 
~ı~ı zaruridir. Leningrad, . ~osk~va ~inhındiyaya yeni kuvvetleT sevk et-

e Kıyef meydan muharebelerının müz- kte oldukları zannolunuyor. HattA 
nıinleşerek varlıkları da kı~la dola- ~[manların gerek bu ve gerek diğer 
rak Baltık denizinden Karadenıze kadar h p mıntakalannda 50 kadar tümen 
h'8Yan bir mevki ve siper ~~7~delesı s~kettikleri İngiliz kayn~kları tarafın
Ç alinilinJı:· almaları pek vant goriilemez. dan bildiriliyor. Bu haber doğru ise, ki 

ü bu mesafeler muazzamdır.~~- do-ru çıkmasına imkan vardır. Finlan
dan başka, her iki tarafta mevcut buyuk d' ga cihetlerinden Leningradın şarkına 
tırh!ı kuvvetlerle bi~ A!manların d;;.'.iiru ileri hareket ehemmiyetli suret-
Uçalı: Ye pek ağır topçu cihetile malik ~ 1 bT 
hıılundukları üstünlük imdiki meydan te hız ana ı ır. 
~_uharebeleTinin bir siier harbi haline ALMAN PLANI DECtŞMED! 
donmelerine fazla imkan verecek vasıta Göriilüyor ki Almanların Rus cephe-
ve unsurlar değildir. Bununla beraber sini Moskova ve !Gyef üzerinden yara
muharebelerin çokça sürmekte oldukla- rak, hasıl olacak üç_ ~us orduları parç~
rına bakılarak bunların ne uzamıyacak- Jarıru ayrı ayrı çevırıp ımha etmek pla
~ı ve ne de müzminleşerek nihayet hlı; nı asla değişmiş değildir. Sa~ece ~us 
sıper mücadelesi haline dönmiyeceklen mukavemetler\nde yer ve mahıyetlerıne 
kııt•ı bir mahiyette iddia edilemez. Bu- göre bu plllnın tatbiki tadilata uğraIDlŞ 
lla rağmen ilri senelik imha muhareb&- olabilir. 
lerı tecrüb~erine bakarak, bahisleri ge- Şu anda Estonyanın şiınalile, ~m?lens
Çeı:ı meydan muharebelerinin, yüzden kin sima! do~usunda da çevrilmış bir 
faııa bir ihtimal ile, mtizminl~;rerek çok Rus kıtaları bulunma~ ve ~ul
~ııltın bir zamanda mutlaka katı b~ ne- mak için çabalamaktadır. Dıger e~etten 
tıceye varacaklannı sövlemelı: te bır ha- Almanlar Moskovayı hemen her gün ve 
ta olmaz.Çünkü her şeyden evvel Alman gece bombalamaktadırlar. Yeni bir ha
Ordularuun, bütün kuvvet ve kudretleri.. bere göre Romanya ordusu aşa!\; Din
le, durmadan ve dinlenmeden, çalışıp yesteri geçmiş imiş. Bu habeT d?gru çı-
çabaladıklarını görüyoruz. karsa !Gyef cenuptan ve Odesa şımalden 
ŞlDDETLt RUS tehdide başlanmış olur. 
MlrKAVEMETtNtN SEBEPLER! . JAPONYA_ H!ND!Ç!Nt 
So~et orduları, hudut muharebelerı- So haftanın ehemmiyeti büylik olan 

İ! Minsk ".e Biyalisto~ savaşlarını ve ~- bir h~disesi de japonvanın Vişi Fra.nsası 
dJet Stalin hattının şim.ııl yarısının mu- 'le Hindiçininin gelecek bir tehlikeye 

. aaaını pek çok insan ve malzeme za- ka:.ııı müştereken müd•faası hakkında, 
~~dvenbrere.k kaybettikten sonra, iki 19 temmuzda sessizce anlaşarak bu eya-

a en, Porkov, Nevel, ve Smo- . b d Sa gon ile Karmen 
leruık şarklarında, her tür!.. h le tın cenu un a y .. .. ü b' 
tahminin üstünde muka u eı::'P ve körfezini ve aynca 8 hava ussun ır 
bilmelerinin sebepleri şu.:h~~Ia~w!~re- kaç gün evvel işgal e1m~ş .?ımasıdır. Jaİ 

1 - Rus muharebe cephelerinin e'roir ponya ayni zamanda huyu . v_e umum 
ve kumanda meselesinin süratle tanzim bir seferberlik yaparak yenı hır çok ·~
olunarak en ziyade şöhret bulm .. kerl kuvvetler seferber etmekte ve. şı
kuvvetli Mareşale taksim olunmas~ Ş;~ mali Çinle şimali Korede askeri tahşıdat 
malde Leningrad bölııesincle Marepl ya-lrtadır. Bunlara 'bakarak ve Ja
Voroşilof merkezde Moskova mmt.aka- J)Oftyanm matam olan emel v~ hedeflerl-

d ' -·ı Ti ok t Uk ni de hesaba katarak onun daha neler sın a Mar9"-" moçe o, cenup a - k 1 d"'' . · t' ğ' · nl 

ru göstermek için Hindiçini arazisinin man etmektedir. 
bütünlüğüne başka devletlerin tecavüz UKRANYADA VAZİYET 
edeceği iddiası ileriye sürülmüştür. Ukranyada birbirine mtivazl ilri bü-

Amerika hükümeti bu tanda bir iza- yük hareket inkişaf ediyor : 
hı kabul edemez. 24 haziranda da beyan 1 - Kiyefin cenubunda Dinyesterle 
ettiğim gibi Hindiçini için başka bir Bug arasında yapılan taarruz .. 
devletin tehdidine maruz bulunmak gi- 2 - Dinyeperin mansabına ve Odesa-
bi bir vaziyet mevzuubahis olamaz. Bu ya doğru yapılan ileri hareket.. 
tehdit ancak genişlemek polit:kası takip Mareşal Budyeninin kuvvetli zırhlı 
ed J d 1 bil. B taka birliklerle mukabil hücuma geçmek hu

en a.POnya "-? g~ e ır. u mın - susundaki tesebbüsü akamete uğramış
da arazı emellerı aşılli olan devlete as- t B b' likl Al rdusunun aç-
k ri h k•t . . ,._1 t aklar ter ır. u ır er man o 

e are u ıçuı "" er ve opr - " alfak ld gu" bir cebe dll-
k dil . .. te k "dafaa b han ma,.a muv o u ~ 

e mesı ve muş re mu a e- Ü 1 rd' B bö'I ed k' Macar kıtaları · 1 · b' 1... lı Am ikanı m s e ır. u J! e ı 
sıy e. ışti' ıbakımınr ıgı ydapı nasıühim' • b':" ~ ilerlemektedir ve Ruslar ricat etmekte-
emnrye an m ır vazı- diri 
yet tevlit etmiştir .. Amerika Fr~ ve z~~mlrin cenubunda Kiyefe karşı ya
J~POnv~ ar~ndaki anlaşma hü~!e- pılan harekllt son muharebeler netice
rıne daır sarıh malOmat elde etmiştir.. . d daha bariz bir inkişaf kaydetmiş
Müsterek müdafaa perdesi altında yapı- s~n e 
lan bu anlasma imparatorluj\un bir kıs- tir .. --------
m ını Japonyaya bırakmaktadır. •·•••••••••••••••••-••••••••••••••••••• 
------------ S /IH~JJRA RADYO.SUS 
cek, bunları satacak ve elde edeceği dö- : - : 

· l ' h ' t h b b • h' : R P r, () N K tl P R O G R ı\ M " vız e yıne anc en u u aı.. za ıre ve "••••••••• _____ ••••••••• 
pirinç ithal edebilecektir. Halbuki ja
pon sanayi ve mahsul~tını satmak ve 
ayni zamanda japon halkını ve sanaylini 
besliyecek olan türlü ham maddeleri ve 
yiyeceği satın almak iein büyük ve emin 
pazarlara ihtiyaç vardır. 

Onun için iaponya, Asyanın doğusunu 
teşkil eden Mançuko, Mogolistan, Cin ve 
Hindiçini gibi çok ııeniş ve her cihetle 
zenJ!in pazarlarla Hollanda Hindistanı
na, Birleşik Amerikanın Filipinlerine, 
tngilteTenin Avwıturalyasına ve Rusya
nın doğu Sibirya eyaletlerine göz koy · 
muştur. O, buralardan bütün müstemle
keci yabancı devletlerin nüfuzlarile as
keri kuvvetlerini uzaklaştırarak As ya
nın doi!usile büyük Okyanusun batı ve 
cenup batı denizlerinde kendisi için tam 
bir serbesti ve emnivet temin etmek ve 
bu suretle uzak doi!uda derli ve toplu 
büvük bir cihangirlik kurmak istiyor. 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7 33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl 8.30 _ 8.45 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayan, 12.33 
Milz!k : Fasıl şarkıları 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 Fasıl şarkılan 13.15 - 14.00 
Müzik (pl) 18.00 Program ve memle
ket saat ayarı 18.03 Müzik pl 18.30 Ser
best on dakika 18.40 Müzik pl 19.00 Ko
nuşma (Mehmedin saati) .. 19.15 Müzik 
Köy havaları 19.30 Memleket saat aya
n ve ajans haberleri 19.45 Müzik : Fa
sıl heyeti 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik : Bir halle türküsü öğreniyoruz .. 
21.00 Ziraat takvimi ve toprak mahsul
leri borsası 21.10 Müzik : Solo şarkılar 
21.25 Konuşma (Hoşbeş) .. 21.45 Müzik 
pi. 22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri, borsalar, flatleri 22.45 Müzik 
pl 22.55 - 23.00 Yarınki program ve 
kapanış .. 

KULAK,BURUNveBOÖAZ 
DASTAUKLARJ MÜTEHASSISI 

DOKTOR OPERTÖR 

Di i Oke 
İkinci Beyler Sokağı No. (80) 
Bastalanm her ı:lln ö!ledeu sonra 

kabul ve tedavi eder. 
(1680) 

BELSAMITC'L 
İdrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOOUKLUCU, idrar zorluğu, mesa

ne ve prostat iltihabı, sistit ve koli sistitlere. böbrek rahatsızlıklarına k~ 
en mükemmel iliç BELSAMITOL'dur. BELSAMITOL kullananlar yu
kanda oayılı hıuıtalıklardan çabuk kurtulurlar. Eczanelerde bulunur. 

Salış depo.su : Sami Aksu. Bahçekapı İş Bankası arltasıııda 

Rahvancılar sokak No 5•--------r# 
ORDU RASr A BAKiCi HEMŞiRELER OKULU· 

HA AiT BAZI İZAHAT 
Ve olıula Jıayıt ve fıaflul şartfaıeı 

- Ordumuza haata bakıcı ve hemşire yetiştirme\: üzeı e Ankara da M. 
M. V. tarafından 1939 sen•sind• açılmış olan hasta bakıcı ve h~mıireler olı:ıı
luna bu tene de 50 talebe a!ın .. Cbktır. Okula girmek arzu edenler. bulundulı:
lan mahallin valiliğin.._ kaymakamlığına veya askerlik tubelerine dilekçe ile 
müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar alh senelik mttburi hizmetlerini ordu haotahanelerlfto 
de yapacaklar, ondan ıonra arzu ed~rlerse memlelı:ettekı bütün ııhht teşekkül
ler kendilerine açık olacakru. 

4 - T ahıil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara e.yda beş lira 
harçlık verilecek. laoe ve ilbaalan tamamen okula ait olocalı:br. 

5 - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa göre 20 Un. asit maaıtan 
ba,lamak üzere maaı alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; bu zaman 
dahi fate, giydirme Ve bannma omuya ait o)acakbr, 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedrl••ta başlıyacalı:br. 
7 - Okula kayıt ve kabul $artlan şunlardır: 
a - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve TOrk lrkından bulunm~ 
b - Sıhhab yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeye mGsalt 

bulunmak (bunu har hangi bir haııtahane aıhbl heyeti raporu ile tesbit ettlı-o 
melı: ve evraka bağlamak IAzımdır), · 

c - Okurun :va.ı on alhdan a,ağı ve yirmi ilı:iden yukan ol.miyacalcbr. 
d - Kendiııl, ana ve b:ı.bası iffet ehlinden olmak {bu vaziyet pollace teY.. 

aik ettirilerek evralı:a bağlanacakbr.) 
e - En az orta okul tı.hailini bithtru. olmak (eleme imtih•nlannda mu

,,,.ffalı: olmak prtbr) veya bu d.rec.de tahsil gördüiü isbat etmek ( taodllr.• 
name veya bunun tasdiltli bir sureti muameleli evralı:uu. eldenecelı:tir. ) 
• f - Evli veya ru.an1ı bulunmamalı: (evvelce evlenip boşananlarla lı:ocaııi 
olmtiş olan lı:abul edilir) buna ait medeııt hali bildirir mliablt evrak keza ek
lenecektir. 

lf - Okur oıhhl sebepler dısında okulu lı:endillğinden terk ettiği. evlenme 
ıuretl ile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı, alh oenelllı: mec
buri hizmetini yapmadığı veya tam:ı.mlamadığı, ve yahut ııhhl sebepler dı
tında okudan çılı:arıldığı takdirde tahakkuk ettirilerek mektep maoraflanni 
tamamen ödeyeceğine ve göst.rcii~I veaikalann tamamen doğru olduğuna 
dair noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhütname verecektir. 

8 - Yukandaki teralti haiz olan okur, okula imtihansız olarak lı:ahul edi
lecektir. 

9 - Y ukandaki maddeler mucibince evralı:ının muameleslni bitirenler
den, Yi!Ayet, veya lı:aza, merk~zlerinde oturanlar bu makamlar veya aıker
lik ıubelerl va'1ta11 ile evralı:lannı rl.'1ÜlJdan doğruya Ankara merkez haata
hanesl bllf tabibi ve okul müdürlüiiürıe gönderileceklerdir. 

1 O - Müracaatların Ağustos 1941 nihayetine kadar ıona .. r'dirilme.ı ll· 
zmıdır. 

il - Okurların kabul edildikleri ve mektebe haerlı:et ebne tarihleri aynİ 
makamlar tarahndan kendilerine bildirilecektir. 

rayna cephesinde Mareşal Budyeni. yapkma bstek ıb".'1nılve ıs ı;ece ını a a-
2 So R it etli ada ma aca a a ı o ur mu. 

- . ':'Yet. ~syanınkenzi u~ • 'd - Japonyanın nufusu dış memleketlerile 
mı s~ bütün mer e .as en :...~re beTaber 102 milyondur ve her yıl bir 
ve emır ve kumandasını eline alm . mllyon artm:ıktadır. Japon memleketle-

Japonların ı>""veleri böylece ve topye
kOn tc•bit rdiMikten şonra artık onlaıın 
nerelerini hangi sıra ile ve ne vakit ve 
f•rsatta almak istivecei!i me.•lesi kalır. 
Bu sebeple, iapo-nyanın Hindiciniden 
sonra Slvam ile de, Hind;ciniye bemer 
bir şekilde, uyusacai1ı ondan sonra Sin
"apora ve oradan Hollandanın Somatra. 
Cava, Bumeo, Celeh ve diğer adafarırıa 
uzanaca!h, nihayet Rusların doihı Sibir
va mem1ekrot1erine musallıtt olacaih zan 
Olunmaktadır. Bizce iaponva, SA.halinin 
varı şimal parçaslle Sovyetler birlil'inin 
doğu Sibirya ekalliyetlerine kolayhkla 
Pl uzatMak için Alınanların zaferini bek
Uv0,.ektir. 

Bu sebenle faoonva, bu anın hU'rulU
ne karlar Hindirininin cenubunda ehem
miyetli U.ler edinerek kPndinl emniyet

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar gelmek ve 
okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıklan tebeyyün eden-

IZMIR BELEDiYESiNDEN ı lerio memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paraları. kenc!Uerlne 
1 - Fevzi paşa bulvarı güzergllhında alt olcakbr. 

.a - Sovyet kıta kumandanlarının ver- rinin ziraat imkan ve kabilivetleri bu 
dikleri emir!erin erlmaler tarafındad Azami kadar halkın yarısını bile be~liyemiyor. 
surette tatbik olun arına yar ım ve Gö ederek mai•etlerini temin etmek 
~ezahefte b~u~:ıii:ı• Sovyeh~:ıar:,ı;~ heJesi ve istidad; japonlar?a mefkut_tur. 

er anglalbır 1 dve mu f el Bu sebPple japonya sanayıe ehemmıyet 
na sapm arına mey an vermerı:ıe • - verm' ve bu hususta en büyük öl>üler
h~ıl Sovyet kıtalarının lizami hır .!ed~- de m'!,alfak olmuştur. Çünkü en dik
kirlık!a muharebe etmelerıne musaı k tli · · en ucuz ameleye malik
olmak maksndile bütün Sovyet .askeri ~ • en ıyı ve 
kıta ve teşkilatına siyasi komıserler j aponya bir çok maddeler imal ede

te bulundurmak istemi~tir. 
JaPOnya bittabi Siyamla da Hindiçi

ni için olduğu şekilde bir anlasma yap
mnk ve bura•ını ke'1di bakımından em
nivet altına almak istivecektir. Çünkü 
hı;na muvaffak olamadı!iı takdirde Hin
dicinide vmıtığı i~ ancak noksan bir eser 
halinde kalır. 

H. E. ERKtLET 
tayini 

4 _:Gerilerden ve uzaklardan büyük .a nZ' U .. VLV İ f TME t• •Hf 
ölçülerde kuvvetler celbederek, muha- KAP ALI ZILR&' oa LE EKS L -
rehelerde bozulan müteaddit Sovyet bir- Muğla Nafıa MiidüPlüqünden : 
lucı;inden yeni kıtalar vücuda getirerek 1 _ Eksiltmeye konulan iş: Muğla Köyce~iz yolu üzerindeki Nam nam 
""cephedeki insan ve malzeme zayiatını köprüsünün ıahil t•hkimah. bedel keşfi 18419 lira 7 kuruştur. 
ihtiyatlarla süratle ikmal eyliyerek ev- 2 _ Bu işe ait ,ortnameler ve evrak şunlardır: 
Yelki muharebelerde manevi ve maddi A - Proje 
kuvvetleTi oldukça sarsılan Sovyet or- B _ Metraj cetveli 
dularının süratle düzeltilebilmesl C _ Hülitsa keşif cetveli 

5 - elhasıl Sovyetlerin, bilhassa tank D - Eksiltme şartnamesi 
2~Yiatını depolardaki ihtiyatlarla ve ye- E _ Bayındırlık işleri genel tartnameai 
:::aj:':_1lltla oldukça telMiye imklln bul- F _ T esviyei turabiye toae ve kirgir inşaata ait fenni ıartname. 

!şte Sovyet orduları. ancak bu esaslı G - Büyük köprülere ait fenni şartname. 
tedbirler sayesinde kendini topla'?ış ve H - Hususi şartnımıe d 
oldukça kıymetli bir müdafaaya ımkAn 3 - ihale 15 /6/94 1 cuma günü saat 15 te Nafia müdürlüğü odasın a. 
bulmuştur. k.:ımisyon huzurunda yapılacalı:tır. 
A.!'n:AŞILAN C!HETLER 4 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile yapılacalı:br. 
Bununla beraber Sovyetler birli iti ida- 5 - Eksiltmeye girebilmek için Lıteklilerin 1 361 lira 4 3 kul'Ufluk muvak-

resi, uçak filolarının şimdiye kadar bil- kat teminat vermeleri ve eksiltme günürıden üç gün evvel resmen müra~aatla 
Yük zayiatını telafi edemedikten başka Muğla vilayet makam.'Odan ehliyet veıik"1 almalar. ve 941 yılına ait w:aret 
Sovyet uçaklarının umumi vasıfları da, odasına kayıtlı bulunduklanna dair veoiko. ibraz etmeleri lazımdır. 
anlaşılan, Almanlarınkine çıkışamamak- 6 _ Teklif mektuplannm üçüncü maddede yazılı 1aattaıı bir saat evv~l 
tadır. Bunların tabii bir neticesi olarak komisyon reisine makbuz mukabilinde veri1meai lizımdır. Posta ile gönden .. 
A._Jınanlar şimdiden hava hllkimiyetini l•n mektupların nihayet saat 14 e kadar gelmiş olması liızmıdır. Postada '\f\lku 
nısbt olarak elde etmiş gibidirler ve on- hulacak gecikmeler kabul edilmez. 4 6 6 11 2991 ( 1696) 
ların ~imdi, büyük Sovyet kuvvet küt- ----------------------------
lelerini tahripte devam etmeleri bu sa- BORNOVA ZEYTİNCİLİK iSTASYONU M'O· 
Yede de mümkün olabilmektedir. 

Almanlann son günlerde kazandıkları DVRLVDVHDEH : 
ınuvaffakıyetierden oldukça ehemmiyet
li olanlardan birisi, Vitehskin cenup ha
tısında Mogilev civarında yani Stalin 
hattının buradaki kısmında, Almanların 
Smolensk ileri hareketi sebebile cevril
nıiş olan iki Sovyet taarruzunu iki haf
taya yakın bir müddet süren mukave
ınetlerinin nihayet 26 - 27 temmuzda kı
rılarak imha edilmiş olmalarıdır Bunun 
netieesinde Almanların eline 35000 esir. 
750 motörlii muhtelif araba ve vasıta, 
161 top, 80 zırh müdafaa topu ve 750 ma
kineli tfifenk'in düştüğü Alman resmi 
tehli~inden anlaşılmıştır. 
k Almanların ehemmiyetli bir muvaffa-
ıyetJeri de, Smolen•kten rlcat eden Al-

lınan kuvvetlerinin iki hafta C'VVel Smo-
en k" ' • h 

1 
s ın cenubunda başlıyan ihata ve ım-

·~.arı i•inin 31 temmuzda neticelenmeSo ır. Gerek burada çevrilmiş bulunan 
ına'J:'~t. kıtalarının çembeTden kurtul
obb·~çın ean havl'le yactıkları cıkıs te-

lar ksleri ve ıı:erek muha .... radaki kıta
tııı~ urtarınak için hem Moskova eihe

eıı. ._ hem daha şimalde Vitebsk is-

lıtasyonumuz kin yeni veya az kullanılmıe lı:oeum takımı ile birlilı:te bir pay
ton alınacaktır. Mezkllr arabanın tahmini fivab 700 liradır. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçesi ohm 52,5 lirayı lzmlr mal san
<hğına yatırması icap eder. Arabanın evsafını öi'renmelc istiyenler j9tasvonu .. 
muza müracaat etsinler. lhalei katiyesl 11 /6/941 pazartesi günü ıaat 11 de 
7~ytincilik istasyonunda komisyonu mahsus tarl\fınde.n icra edi1eceii ilin 
~lunur. 26 30 4 9 2917 ( 1650) 

Böbreklerd~n idrar lorhasına kadar '1>1lordakl ha•lalıkların mikroplannı ki> 
künden temizlemek icin Hı.:1,MOBLÖ kullanınız 

Böbreklerin çal~ok kudretini arttırır .. Kadın, erkek idr:ır zorlnldanm, eskı 
\'e veni bel~kln~nnn. mesane iltihabını, hel atnsını. sık sık idrar bozmak n 
b07orken vanmak hallerini (idem. Bol idrar lemin eder .• 

idrarda kumlann. mesanede taşlann le'lekki!lüne mini ohır
OIKKı\T : Ht:l.MORl.Ö idrıınnm lemizliyerek mavilesllrir. 

Sıhhat Vekiletiıı.ia rghsetuu hijıdir w:a ECZANIIDE BULUNU& 

341 adanın 14 pars~linde 6 sayılı dük- Ankara Merkez Haotııhanetl Bae Tabibi ve okul müdürG albay 
kllnın yıktırılması alana ait olmak üze- Dr. Saban Barutçu 
re enkazının satışı, yazı işleri müdürlü- 17 20 23 26 29!Mayia. 1 4 7 J O 13 16 19 22 25 28/Hazlran 
ğündekikeşifveşartnamesiveçhileaçık vel47 1013161922 25 28/Temuz ve 14710131619 
arttırmaya konulmustur. Keşif bedeli 3 22 25 26 30ıAğustos/194 ı 160~ ı ı ı l) 
lira 80 kuru' muvakkat teminatı 30 ku- ----------------------------..:.._ __ 
ru5tur. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel iş banka.<ına yatırarak makbuzlariy
le ihale tarihi olan 6/8/941 Çarşamba 
günü saat 16 da encümene müracaat
ları. 

2 - Garaj santralda 4 sayılı deponun 
bir sene müddetle kiraya verilmesi işi 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhlle bir ay müddetle pazarlıl!a bıra
kılmıştır. Muhammen bedeli 70 lira mu
vakkat teminatı 5 lira 75 kuruştur. Ta
lipleTin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle 6/8/941 
den 18/8/941 (dahil) tarihine kadar haf
tanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuman 
günleri saat 16 da encümene müracaat
ları. 23, 27, 31, 4 2849 (1627) 

E 11111 lfl llllllUt 1111111" 1111 1 " IJ ı 11•111t 11ti11 Ulft ı ı ı = 
§DR. ALt FAİZ USMAN~ 
~ DOCUl\t VE KADIN HASTALIK- ~ 
;: LARI MÜTEHASSISI : 
§ Her gün öğleden sonra Salepçioğlu § 
§sokak, Ahenk matbaası yanında 23 § 
: No.lı muavenehanesinde hasta kabul : 
§eder .. TELEFON : 3990 § 
;: EV : Güzelyalı İnönü caddesi U74 ;: 
= (1670) !i 
: 1111111111mııı1111111111111111111111 ııı ııı ıı ıı 1111ııı111 • 

KIRALIK MER' A 
Menemen kazasının Ali ağa nahiyesi 

Çoraklar kövüniln 10 bin dönüm mer'a
sı kiraya verilecektir. 

Arzu edenlerin 14 ai?ustos 1941 per
sembe ~ünü Ali al!a nahivesindekl mü
zayedeye iştirakleri illin olunur. 

2 - 4 (1688) 

SİZİ ISTIRAPTAH 
KartaPır 

ROMA TIZMA, BAŞ, O!~, SiNiR, 

ağrılan ve GRiP, NEZLE, SOöUK

ALGINUKLARI, DERMAN bteo 
lerile derhal geçer. lc:11bında günde 

1-3 Kqe ahnır. Her eczanede bulu-

nur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

~ Devlet Demir Yol/arından ~ 
: .................................................................................... : 

Muratlı iıtasyonuna 4,5 kilometre mesafede Sırt köydtki idareye ait ocak
lardan çıkanlıp Muratlı istasyonuna kadar nakli ile diğer bililumum işler her 
türlü rüsum ve vergi tamamiyle müteahhide ait olmak üzere ve muhammen be
deli 24200 li"' olan 11000 M 3. intaattaşı sağlam cins icaplı zarf usuliyle ııa• • 
bn alınacakhr. 

Eksiltme 13/ Ağuatosl941 çarşamba ırlinü ııaat 11 de Sirkecide 9 işletme bl
naoında A. E. komisyonunca yapılacaktır. isteklilerin 1815 lira muvakkat te
minat ile kanun~ vesikalan ihtiva edecek: kapalı zarflannı ayni gün saat 1 O 
na kadar komisyona vermeleri lllımdır Şartnamelr-r parasız olarak komisyon .. 
dan veri!mektedlr. 29, 31, 2, 4, 2919 (1656) 

lzmirin Altın Kolon .>'cıııı 

Al~ın Ruya 

ZEVK, SANAT, BEDAYİ 

KEMAL K. AKTAŞ 

Hilal Eczanesi 



Amerikada tayyare 
imal atı çolr arttı 

Bir Alman f ırkraı 
nasıl imha edildi? 

YBNl ASIR 

§:tnntı11111111111111n1111n1111nmmın111111111nııe L d u ! TÜRllJHll VIZIJETI 1 or nalilakı yenir. = s bir nrıtalı aö ,led! 

Millet Mecliai bugün toplanıyor Bir avd~ yapı- Ruslar düşman i . IE 11!!~IZL~R 1 "Nihai ve kat'i 
lan tayyareler fırkasını biçtik 1 Türkiye teca-1 zafer muhak-
y akında s bini diyorlar 1 vüz~ uirarsa 1 kak bizimdir" lstanbuldaki mebusla 

b1 lacak §şiddetle mhkaJ . A k •tt•J 
--- Rkat etılf'Uen Alman ~ ~ nHftlerdönyayıaJtad 0 araya gı J er 

Vçan kalelere mcddnell ""'lilılerlne yardmaa § vemet edecek il etmffdr. Falıal lfapol• . -
trif eJı "e halHI dafi topa gelen fırlıanın Ruslarca ~ - • . ~ yonun dlıllJetlne . İstanbul 3 (Telefonla) - Millet mecli- ------

. ateşi tesir etınlyoP.. anMolaktda3n(AJıAanll) SaJıllfJek t~ .. ~ 'J'iiPlıler şePef ue na· E ağl'ıyaealdll' .. n aı kyann (Bugün) öğleden sonra toplana- ~~~~Ez~~ 
O 

hı.Y JCU'o· s ova . - mo ens cıva- : •-htf ._ a..a•ı = V · gto 3 (A A) İn . ca tır. Şehrimizde bulunmakta ı ı b ı 
YAZAN : R VEYDE SanANuuLU rında 137 inci Alman fırkasının urradı- E mas....-• .., e HGUN te• E aşın n, · - gilız büyük buslar to Jantı · ti ~ an me- stan u 3 (Telefonla) - Şeh 
Son hafta zarfında birleııik Amerika- ğı hezimet hakkında neşredilen mütem- ~ lif OICIPCIJı ltal'IJe § elçisi Lord Halifaks İngiltere ve Kana- akşamk' knı Y~ılar rak etmek üzere ~u bulunmakta olan dahiliye vekili B. nın harbe girmesi ihtimali ~ok fazla art- mim tebliğde aşağıdaki malümat veril- E ._ E da halkına hitaben Vaşington radyosun- le.rdir Mec~ ü.za'f.a har~et etmış- Öztrak ve Ziraat vekili Muhlis Er mışhr. Amerika topraklarındaki Alman mektedir: E g..-meınelı için flep E da mühim bir nutuk söylemiştir. Hali- nun Jiyıhalan e m dere ecek ~a- bu akşamki trenle Ankaraya harellt 

konsolosluklannm lağvedilmesinden c Şafakla berabCT Sovyet kıtaları düş- § şeyi yapryOPllll' § faks eÖnzcümle demiştir ki : yardım şekli hak°:~~ kker ailı:le= ~lerdir. Vekiller istasyonda vali. 
sonra, arbk iki devlet arasındaki mü- maıı üzerine ağır bir tazyik yapmışlar- S .. § -:- Umüzdeki bir kaç ay belki Ç')k da vardır. Bu JAyıh: mecl' anun k Y~ • ıdare komutanı korge~eral Ali Riza 
nasebetledn bile k~silec:eğini ve hatta dır. Ricate mecbur edilen Alman birlik- § Londr~, 3 (A.A) - Deyli Telgraf-§ n~ aylar olacak, faka~ şimdi nihatlbulunmaktadır. ıse sev edilmış tunkal. belediye ve viliyet e~Anı 
buna daha timdiden kesilmiı nazariyle lerinc yardım için 137 inci Alman fırka- E ı;tazetesı yazıyor: = zaferın muhakkak olduguna her za- fından uğurlanml§lardır. 
bakılabileceğini söyleyenler vardır. sı cephenin bu k.ısmına gönderil:nişti. § T~ldrc' Ort.a .. prkta ~ IÖn- § manldnde.n .daha ziyade eminiz. Ameri- . T 

Amerikan cümhurreisi memleket da- Bu fırka harp sahasına gelir ~etmez deT- = dlD'IDJyen yegane memlekettir. Et- E dka sanayiinin bize yaptı~ muazzam yar- rakyada harman faaıı·yeti 
t.ilinde ya.pacaiı bir · seyahattan vaz hal muharebeye giMlistir. Düşman fır- § ~ aaran karanlıklar ortumda o E ~1~ sayesinde yalnız kendi hUrriye-
~eçmiı ve lngiliz büyük elçisi Lord Ha- kasına yayılmak imkawnı vermiyen 5 bır kmlcımdır. Türkler teref ve na- i ~mızı korumakla ~yacaiız. Nazi is-
lif alcs, Amerikan bahriye nazın Stimson kuvvetlerimiz süratle çember içine al- E mwlariyle kabili telif olarak harbe E tibdadı altında hürrıyetleri "elinden alı- M h 1 
Amerikan filosu kurmay baıkanı amiral mışlardır. Sovyet topçusu kesif bir ateıı $ ginnemek için her teJİ yapmakta- E ~an diğ~r milletlerin de h~rriyet ve is- u t • f J d k 
Startt ve Jngiltereye yardım teşkilatı açmıştır. Topçumuzun öldiirücü atE'Şİ i d~lar. Türkiye zamanı gelince tn- E tik~~Jen ~acaktır. Bitler d~y~yı e 1 yer er e m a 
reisi Hopkinsle uzun konuıımalarda bu- altında Almanların yüzlercesi yere se- § giltereye karp taahhüdatma sadık 5 altüst etmiştir.. Tıpkı Napolyon gıbı .... 
1unmuştur. Bu müzakereler neticesinde riliyordu. Bir Sovyet birli~i mukabil tA- 5 kaldejun göst~ topraklanna § Fakat .. ~apolyon gilnün birinde Velling- ı 1 d 
lngiltereye bilhassa hava kuvvetleri arnıza teşebbüs eden dü§manı tardr t- E veya btikWine her hangi bir teca- : ton du~u tarafından mağlftp edihniştfr.. ne er ça JŞJp ll v:udımının çok fazla arttırılacağı ve ~iş.tir. Düşman mwukavemet P.d~iyecc- 5 vüz te!ebbüsüne bütün kuvvetiyle 5 o harbı kazanacak dehayı temsil edi- ruyo r 
Amerikan sanayilnin normalin fevkin- gını anlayınca dagılmıştır. MUhımm;.tı- Eve en büyük tiddele mukavemet : yordu. · 
de imal ettiği fazla tayyarelerin lngilte- nı, silAhJarını, motörlil vasıtalanm t!!rk E edecektir. i ------------------
reye teslim edileceği öirellilmiştir. e.tmiştir. ölü ve yaralıların~ harp sahne- Eııııa1111111111111111111111111111 llllllllllllllllllll'E Dfi;ER NUTUKLAR l'PaJı"G rnltf....a••IAıl ,.._ _ _. --u IPI lllllll_lllııl_ 

Tayya,. daima tayya,. h« gün da· •mde bırakmışl>r. Buna r.uımen Alman- Amerikadaki İnı<iliz havacıhk heyeti "' 
5

_.., _.._ ~ ......... 
h k ta ' , fşt bud • . lar ricat hatlarının kesildieini görrnüs- reisi ile Amerika hava kuvvetleri baş- lePlnl gözden geç .... ltelıle ......... 
aIDrle9i~~ri1tat ta~~reler sinek ~rt. .. r~~an ;~rada~ yat1~r al~o"ö Suri vede bulunan ve. kuman~~~ ~anbeadalı bir harp kahra- 1 Edime. 3 (Huauaf) - Ziraat veli- tane harman makbı:;::; 

nesli gibi üremektedirler. Geçen mayıs da ıfeı-~ışAırlm. ?.11~ no 8

1 
8 t manı ta irat etmişlerdir. eti tarafından traktörlerle beraber zür- '-~L ..1_ ayı zarfında Ruzveltin senede elli btn erdn aua an o u ve yara ısı ya ı- • ı.. / ...c Bu nutuklar mukavelenin imzası gU- raın harman iflerinde çalıtbnlmak üzere c;a.....-tauu. 

yo u SlRa arın muna•l nünden itibaren on ayda km-ulan bil- Trakyanın muhtelif yerlen"ne ao"nderi- Trakya umumi mifetdtliit aiıaat 
tayyare imal edebilmek için kongreden . o.l'1.. b .. r· tahsisat isterken ifta ettiği imalat planı - 3 UA ir tayyare fabrikasmm işe başla- len batozlardan bir taneai T ekirdaida pviri Şevket An bölge daLIBnde 
tAhalkuk sahuına glrmiı demektir. Bü- JSPANY ADA \r • •" • • n:1851

• gibi. bir mu~yi dünyaya ilAn ve- lld taneai Malkanıda, bir tanesi de Hay: man itlerini miitemac:liyea aazden 
tün hazırldtlar yapılmttbr. Hele son de- lfttllı&1Pla ndieadele '' • ışı DID Si va- silesıyl~ ırat edilmiştir. aboluda faaliyete geçmiftir. Çorluda 8 mektedJr. . 

ta kabul edilen cfevltalade hal kanu- Madrit, 3 (A.A) - Nazırlar meclisi • S'ORAT HER ŞEYDiR K d d 
llU> mucibince Ruzvel!in istedi;H fabri- Keneral Frankon~n _:riyasetin~e .top!an- setıni Almanlar ~rd.Halifaks nutkunda bu büyük . ara enı·z e ku··rek şam 
kaya elkoyma eellhiyeti vardır. Bu tak- h'!lf, ispanyanın ıktısadi vazıyetı muza- hAdıseyı tebarUz ettiren şu sözleri de 
dirde. birleşllc Amerikada bulunan oto- kere edilmiştir. Azami fıatlardan daha •d d• söylemiştir· 
mobil fabrikalan da çelik Jı:anatlann yüksek fiatlarla mal satan fabrikatörler J &re e )1;'0r - Sürat her şeydir. Di1şmanın imalA- e d •• ld 
daha fµla artması emrinde seferber 2~0- 500 bin peçeta para cezasına mah- d. 1 .. tına yeti§ebilmelCiçhı uzun bir yol katına pıyonası un yapı 1 
~dilecelttlr. k'"1ı edilmişlerdir. Bazılan temerküz tyOr ar mecburuz. Amerikanın gUnden güne * kamplarma aevkolunmu~lardır. büyüyen yardımlarfyle her gUn biraz 

Bu mllnuebetle birletik Amerikada daha ona yak1asıyoruz. Amerika 1:ıaştan 
iayyare eanaytlnln inkitaf tam ve hn- p ) e d ha$8 muazzam bir harp fabrikası ba1inl Samsun, 3 (A.A) - Karadeniz ldh:ek sporcuları tekneleriyle fener 8U 

Unlar1 hakkında bazı malOmat venneği u f" &rıstan a «ALMAflYANIN HINOIÇINI almıştır , pmplyonasına iştirak etmek üzere ge- n mahallinde toplanmışlardır faydalı bulduk: · len Trabzon, Giresun, Ordu, Sinop, Kas- kalar valinin çok gUzel bir htta 
Şimdiye kada · tayyare sanayÜni ge- bı·r tren vo'- HIKKINOA JAPONLARLA • - tmnonu bölgeleriyle Samsun bölgesi kil- açılmıştır. MUsabakalara ı.alımmılıll 

nltletmek hususunda yapılan hazırlıklar l "lskenderiye" : rek~eri saat 10 da önlerinde bando evvel 14 kı1dn iştlra)dy]e bir ... 
hemen hemen lbnal edilmiş ve bhlesik UYUŞJUGU DA BELLi» muzika olduğu halde Atatürk anıtına mi ya~ 
Amerika bir kaç aydanberi mühim mik- dan cıktı d ••ı 1 halkın alkışlan arasında merashnle çe- Altı tek Jdkierm 1000 metre aGrat 
yuta tayVare imaline baslamıştır .• Bu --- e 0 en er lenk koym~. Vali ve hilkümet er- nşlarmm neticeleri "1Jl)ardır: 
nretle 19.f 1 ıubatl zarhnda imalat Londra. 3 (A.A) - Suriyede gene- Kah . . kim meJl8limde hazır buhmmuşlardır.. Ordu 4 dakika 55 an.7e ile 
miktan 972 ye yübelmlttir. Tempo, Yolcldm'tl ..... ...ı olma ral Dentzin karargahında bulunan ve- ti =.3~.i_A.A) - Mısır dahiliye ne- Bunu mittealdp sporcular c. R partisi- Sinop' dakika 51 aniye IJe 
g;ttikçe artmaktadır ve müteha~·rnıların .,,,_ 6 • sikalar hakkında Londra ve Fransız b- zue -..a,yur: Düşman tayyarelerinin ne JPderek tıeulıUratta 'bu)wnnn'1...tJr. 'l'nı1-oD ' .ie1dk• R. cn•De 
.öylediJı:lerine göre. bu miktar 1941 ee- ds, mernarlardttll ölü rargAhı dün ak.şanı beyanat neşretmiş- tskenderiyeye Jıtıcumunda lld bdm 61- ÖIJeden 80nra saat 18 da bUtUn b3Jge gelmişlerdJr. 
~~~~~3~b~~ H~~ &&~~~~~==H~~~~~-~~~-~~---~-~~~~~~--------
tır. Sofya, 3 (A.A) - Bulgar a1ansı bil- Bu vesikalar Vişi hükilmetinin hariel tramıfbr. ''A k d 1 

Bir çok tayyareler kendi •asıtaaİyle diriyor : Bul"8l' devlet dem:ryolları siyasetini idare eden nazırların Alman D ara a genç ere 
Atlantiii s~mekte ve bGyük Britan:va- umum mUdUrlüitU diln saat 6.15 te he- olduğunu bir daha ispat etmiştir. BAT RVZVBl.T ft 
ya vuıl olmaktadır. Bunlann ihtiyar et- nilz mahlm olmıyan sebeplerden dolayı Hindiçinfye asker ve malzeme gCSnde- GB_............_ 19...,,... • • d • 
tikleri tlmalt Amerikada HaBfab top- bir trenin Dragoil istasyonu civannda rilmesinl men'e dair olan emirden bab- ..ana-••• ~....... yuzm •ı• 
raklan. oradan Croenland ve sonra raydan çıktı~m bildirmektedir. Kaza seden beyanata şu sözler illve edilmek- Vaşington, 3 (A.A) - Ci.lmhurrelsi e ersı verı ıyor 
Şetlanc:I adalan ola serektir. , neticesinde lokomotif. Ud va~ demir tedir : Ruzvelt bugün Potemek yatlyle yeni 

Diier ltir bun tayyareler de Kali- yolu battı hasara"1ğramıstır. Katar müs- Tokyo hükilmetinin Hindiçiniye dair lnglltere kara sularına hareket etmletir. 
fomiyadan vapurla ve biiyük Okyanos tahdemlni arasında bir ölil ve ilç yaralı ileriye sUrdü~ istekler haldnnda Al- Beynelmilel vaziyet vehamet peyda Ankara 3 (A.A) - Buglln yUzm 81 1 !!ide edilen ~~ .!i:."" ... ~.:. vımLr. - yolcular at .. ııallmdlr ............. J._ya ile_ ... olduAı>- ~~dönecektir. ........ı.1g1n bndenlz bavuzmıa ~ ıeJeeek lıaftalar-:-.ı:.u..-::t: 
hawk'lar Te Mohawk.lar lngi)iz eenlsl- çoktan hepsinin fevkine ~. Bu nu ~ bundan daha kunedi m~. G~ diler r ~ len balgembden 80 beden ~iyesi mU-1 artaealı kanaati hAml o1m111tar. y 
11e IPrmlt bulunuyorlar. AJana telcraf- ,lrketin imal ettii! fevkallde eeri ve ve m.uknl bir delil bulunamaz. rebddlmhuru takiplerine mtısaade edil- kelleflne yüzme 81retme talimlerl yapıl- de mı l7l muvaffak olan iç klflJe 
Janndan &irendiiimiz'! J3re lnsllizle- kuvvetli aJJiıhlarla miicehbez av tana- ınemlştlr. DUfbr. BugUn t1k 81retme gihıil olm•a. telif hediyeler verilmlftlr. Bunc1an 
ıin Hunlcane Te Spltfhe1erlne muadil releri ltusünkO harpte- en mütlıit bir tab- Da nlmen saat 9 dan 12 ye kadar yapı- ~ puar abahı mObDellae 
olan bu tayyueler, prek Afribda. ge- ıip vaaıta8ICID'. Amerı·ka - Rus- lan plıpmlar aonunda hiç yüzme bil- ~ecek ve metlllm -unda m ıelı: ,.alan ..Otak! hueklta lttirak et- Av tayyarelerinden bahsederken ilJı: tsTBÇrB DJO KABblB mtyen 18 milkellefe y0mıe 8lntilmlftlr lefler aramda ya1'Jflu tertip ohlll8dl 
mhledir. dPfa bütGn abamı madeni olarak imal .... ,.. RCJL B-"' · tir. 

Bundan hafka Botton D namlle .m- edilen cHaD tayyar~leri Gzerinde de ı.- J •• •• &u&'A G.a .&L J /a · l 'I • • ı.n «avcı bombardıman> tayyarelerinin rarla durmak lizımdn·. Bu tayyarenin ya ten.as arı Stokholm, 3 (A.A) - Yeni bblne B. umruıc ve n ıaar ar ,.. elıılı Erzaramtla 
ı,... hayh llerlemlttlr. Maı,land'lar mühendisi olan Chulea W. Hall, eğer Hansenhıin riyasetinde teşekkOl etmlt- Gamüpae, 3 (A.A) - Ciimriik ve lnhlarJar yekiJl ~ 
Cla kuvvetli bomhardıman tayyareleri- tabir caız.e, manıf tayyarenin babası- Va§ington 3 (A.A) - Sovyet elçlai tir. Ziraat ve bU• DUU'bklarma Brem- hitirmlt ve Emmıma il~ 
dir. Martelet I namiyle maruf olan av dır. ÇünkU o. bqlıca maden olarak alü- hariciye müştepn Sumner Velsle Sov- dorf, milnakalAt nazırhlma İskoç, bari- --~·-•IO!••••.•••••*!~----------
tayyueleri hllb ... denizlerde 8e)'fe- mlnyum kullanarak. tamamiyle manıf yetlere yapılacak olan malzeme teslimatı clyiny~~~yeye I>Urander ta- K.aymalıam yetıftırec•k L.ur• a1tılı vor 
c:len gemilere kartı mühim bir kuvvet- bir tayyare yapmaia muvaffak olm~ hakkında görO.pnU§tllr. ~ 15' IC T .T 

tir. tur. Şimdi bir ~k Amerikan ve hatti * lnsillz firmalan onun usullerini tatbik 
Amerikan ta.yya!'elerinden hah.eder- etmektedir. 

ken 70 tonluk uçan kaleler &zerinde BGGn Amerikan fabrikalan artık tam 
bllhw durmak llzımdır. Bunlann için- randnnana çabtmaya bqlam .. lardır. 
de ltiı cok tipler vardır. Fakat en met- Bir ~Jı:ları tetldlltlannı genlsletmit ve 

"Filpın,, aaalarında 
çolı f itldetli ilti 

selsele oldu 
hurlan Boeins 19 lardu. Bunlar yGzler- yeni fabrikalar aemwlardır. Simdi bir- Kudüs, 3 (A.A) - Buradaki yan ree-
ce ton aiırbimcfa bomba tasJvarak -- tetik Amerikada meşhur RoU. _ Royce m! ecnebi mahftBerbı ölrencfill, henilz Nevyork 3 (A.A) - Merkai Fillpln 
atta SOO kilometre 9Üratle, 10.000 kilo- motörleri ayanuda motörler bile imal teeyyllt etmiyen bir habere l8re uzun adalarmda olmak tizere çok flddetll iki 

istimlak kanununda tadilat 
metre uçabilirler. Bu, Ne.,oorktan kal- edilmekt-dir. Geçen tubatta Amerikan mGddetten beri menfada bulunan w zel&ele kçdedilmlftir. 
ken bir tayyarenin hiç bir yerd e durma- sanayi 2800 tayyare mot.8ril yapmıştır Reşit .Aliııbı Irak isyan hareketinin aka
dıtn Berlin üzerine kadar uçmuı. ,ehri Bu miktar on eetiz ay lnc:ekine auara; meti 6zerlne BaAdattan İnma ~ ta-
hombardunan etmeai -.e ıene &.üne on Uç defa daha fazWu. bık Kudtla mUftilsG Hacı Hasan elmdl 
dönmesi demektir. Bt: ayyarelerin U.t- * KAbilde bulunmaktadır .. Diler bir hlı-
leri arhlıdır. Ve muhtelif teer&heler ı.- Bir ~k Amerikan tayyare eana)'il bere göre Raşlt Ali halen Sofyadadır. 

316.336 Dopmla
lara ve tren hare. 
ket memurlarına 

pat etmı.tir ld bunlara ae maldneB ti- Kalifomlyada bulunmaktadır. Eler bfT
fenk kuqunu. ne de han daft topu mer- l~k Amerika harbr şdrecek oluna bu 
mi•i islivt-bilir. fabrikalann her türlü hm hücumlann-

Boeinsr t 9 lar 2000 benirlik 4 mo- dan uuk hir mahald-: bulunması ~ok •OYTBTl.BJI 1ZM1R YERLi ASKERLiK şu. 
törle mücehhadirler. Kanatlann ltlr bGyülı ltlr avantaj olduiunu .öylemeie Ye ........ ..__,.. BESi B~KANUOINDAN: 

Sivam ne yapa- .Japonyanıa n 
caiını diişün- kadar stok pe 

ucundıuı öbür ucuna kadar olan uzun- lüzum bile yoktur. · -.- 318 dahil 338 dahil doiumlu mu-
luiu 70 metredir. BütGn bu ta&ilit Amerikan yardımı- Moskova, 3 (AA) - Sov,ret hari- vazzaf erattan Piyade, Süvari. Top-

mekle meşvul rolü var? 
. Amerik~~ın. uçar. ~eleri yalnız Bo- nm, bazılarının zannı hilafına bir e~- cive komiser mmvini Yunan, Belçika ~ smıfına tefrik edllmqler ile celp-

ernyf .. ,. d .. PJldır: Kalıfomiyada Doug- neden ibaret olmadıV.n: gösteriT sanmz. v~ No".; c:Bplumatilt heyetlerinin Moa- leri Teımmıa,/M1 nilıayetine kadar laı fahrikalan da tıpkı Boein.-lerin ev- Hele Ruzvelt f~-lcallde ahval kanunu kovaya avdetlerinde bir mahzur olma- bırakılan Devlet DemU Yollan ı.a- ~ fi•f.M De 
Hfını haiz ve Douglas B - 19 namiyle mucibince otomob1l fabrikalanna da el dıiını ve fakat hür Fransız kUTVetleri reket memurlarının müddetleri ao- INdlPI Japon ...... 
MAruf ""ul.teşem tayyareler imal etmek- koyacak oluna, o zaman randıman mu- lideri general Oegolüı· bu hU9USta vazı- na emılf bulunduğundan pıuvazzaf- d 
tedir . . Bun1•rın bilhaaa motörlerine iti- kadderin fevkinde artmnı olacaktır. yeti başb olduiunu gazetecilere bepn hk hizmetlerini yapmak Gzere he- ..... mttelıfe. 
na edılm.-ktedir. Bu motarler her türlü Methur otomobil krah Henry Ford, etrniftir. meDfUbeyuııaüracaatları gelmeym- Saygon, 3 (A.A) - Siyam h~ 
çabuk yıoranmava ka"1 mukavim ola- otomobil fabrikalanr.ın ufak bir tadillt- lerin askerlik 'kanununun mu.adde} bee saatllk b1r toplantıda yeni vaziyete 
r.ık yaıHlauatır. Zaten motörlerden ikisi ı. haftada 500 tayyare motörii imal maddeleri mucibince tecziye edile- gf5re takip edilecek siyaseti mUzaker-e 
fleyir hııılinde arıza yapmlf oı.. Wle tay- edebilec~k bir h4 le aretirilebilecelini !'"'""'"""' ... ""'"' .. "'"" ........ , ......... ,,.,;; celderi ilAıı olUllUI'. eımqtir. Siyasi vaziyetin tnld'8fı bak-
varr. v : , • ii- ünl! dönebilecek kabiliyet- 'IÖylemistir. Bunlar da mevcut tayvare 5 AmepfJıada IHdlrf in-§ * kmda yeni brarlar alnım.ası muhtemel-te-di~ ve tayvare motörü fabrika1anna illhre : CIGt ..._ _ _. • ._§ 00 YEDEK SUBAY ARANI- dir. Tokyoda vaziyetin bu veni inkişafı 

Bırletik Amenbnn: tayyareleri hak- itecek olursa, c. zaman istihul Ruz- ;f MVflftl DM•rıs:a UH"E YOR. dikkatle taldı> olunmaktad.r. 
kmda bu k,.. mal6mah verdikten M»n- veltin derpi" ettiği miktann da çok üe- 5 ıeldlde GPllyoP.. 5 1ZM1R YERL1 ASKERLiK fU- BbmtctNIDE işGAL BDDBV AM 
ra. taıvvar~ fmrfkai.r. üzerbtde de dur- •iine c;ık!lcakhr. = 5 BESiNDEN: Tokyo, 3 (A.A) - Domei ajansı &y-
mP-lt muv .. fık ~lur h aindeviz. Amerika harp volunda ilerlemekte- i V~nl(ton. 3 (A.A) - Bahriye~§ 1-Emekli Top Binbaşı~ ol- "°ndan bildiriyor: )aı>O!l luıaları Hindi-

.................... 
~ .... ,,.,,....1, ... 1111,,,. ..... ...,. ,,...,,.,._ 

Vatın.ton. 3 (A.A) - Albay 
rlUn pzetedleie beyanatta h 
Japonyanm harp zunanında Japoll 
nanmuının l .f - 16 aybk petrol th 
cmı bqdayaealr. kadar petrol eto)lo 
cude getirmit olması muhtemel 
J uiunu aöylemittir. 

8. VELS - J.UON SEFbd 
KONUŞTULAR Bu ... J.•rdan bır 5~ ID..ı& Curita- •lir. Biz bu yazımozda i•i vahnz tRyyare §~ti tara~ndan dün MJ?irildiğine § 1u (328 - 53) kayıt No: Fahri 308 dni sahilinde muhtelif nckta)ara çıkıml-

W~t lar. Boeın2 ler, l.ocltheed"1t-" ,.rhe-ı,,den müt4lea- ettik. ('ü.,Jcü öy- 5 ~ore Amenkadaki vaı>ur l11$88b fa- 5 Bursa. dıktaıı sonra di~ Japon kuvvetk!rl 
c-okblf'heri Hki f > li:ret sahalannı. imi- le ~ört"Ulivor ki bu ikinci büvük harbm § ali~eti bOyUk mikyasta artmıştır. 5 2 - Yedek Piyade Asteğmeni Sa- 1 Framnz askerleriyle le birlilf yaparak Vlington, 3 (A.A) - Japon 
Jancht.1,.n illCi milctannı sreni$1etmiş1er- •n mübim lf&lip unaunı hutrüne kadar i Bır sene evvelki 12 in.wrt tezglhı i lim otlu (20831) kayıt numarah tz- cenub! Hindiçlniye nüfuz etmişlerdir .. ~ amhıd Nomora dün ~ 
dir. Fakat Martin Co ,lrketi verek arr- l"lduiu gibi bundan 1nnra ela daima : verine bu"6n 109 teqth faaliyette E mir 912 dojumJu Mehmedin hemen kara harekltmı general t~ idare et- on daldb sUren bir mUlAkat 

- ..... .,...ı an ~ oWd•i ======~-~;suibe:=;;e;m~it;racaa~=:tJarıiliilABnioİluİnim;·~~mektecllr.I • Andr81 Nami deniz tarikiyle B~ ~ ~ 


