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Y anlanlarda bir gün 

İzmirlilere ve lzmiPCle.11 t§den her Jıese g .. ğsü· 
miiZü §ef'e ge11e lnı güzel ;;eri öğütliyebDiriz .. 

~aktıl'. 11nthulti bu yolun ehemmiyeti 
ILarvaıtıaan 90nra ymüyiiJ Wile'Jeri mcrUrnn ve ln,.mz miUctlcri kin hir 

.lk ımmınilann gölgelen "çinCle ka_ybo-ı v:am~ttir. lfü-lemk meriknnın :asirik
u*mı :biz rCle ıiki bezlkai U8tanJD ımasa· !teki filn!:u biitiin Japon donanmn!ıiylt-

mnCla er aldtk. "basa cıkncnk k\ıdrcttcdir~ Bn fiJo Havai 
lll>Olı:tor Nacinin ıüdk ttelelc ıa1tiiilen-J 11dalnrınilan Sinf!nnur.a ili!nı Derler w 

..Omi lhir ana uakilrra tpaıti <&ak 'tngiliz donanmasiyle birlikte harekete 
ınra' dl ~iyordu. ""CC'C~e Japon do~anması limitsiz :VJIZİ· 

tCam laıikulu 9eiiıilüc ımamnBa ıaaile- yete dii~ir. 'Diz a"IC1ı Vlhnin ~kyo-
ıaıı maail pgtiiini anlayamıyorBJk. • :da galebe ~ı diili tiniit ı-elfyo-
llc.a.JUD ı&enaieini bir ~lemeye ap- :ruz_ 

=a~ngun üzcs.inBe me ısiize1 JAPONLAR MEMNUN VE 'OMiTilt 
-Hl• .n~.11'-- lli:ldlCli. ıu~~ _ --••a .,,. -- ~ ,,.- ·- Outikiiı. 5 {'AA) - Curik.bı swast 

ltir Wt. mahfillerine «öre IA:lmnnyanm Rusy.a 
-Ama... l dauıwpllm. ile~ chuJun8u!u bir smıda Öngil-
- l_çimde b~ boıluk ı:lqyqy.oıum, \ere :e d\ınet1ka uılikalarnnm bUy.ilk 

aca"bc acıktık .mı der.in~.. kısmını uznk şarka hasretmeğe imKAn 
- Acabası ~Ok. .hanim kamım zil hulmuslardır. Bu \'Cl7jyet, Jnponyavı 

~.or. e1inaeki kağftlnrı acma~a :mecbur cae-
.ıc.w.ın mqı' eli müdürü ddktm Ali cek sebenJerden biridir. Japon alacakJa

flıiiaci pike <laniile :karo :alcsini üreıek nnın bloke edilmesi, JaPonva ile mev· 
beg yüzü yazdık.tar sonra: cut ticaret anlasmnlnrının fcsh!ni, pct-

eıaş;i .-ımL :wicqjjıı: .Wi. rol ambargosu bu sebenler meyanında 
- 'K"DrşısınBıild ~'500 de sende mi, oldu~u gibi büvük İngiliz kuvvetlerinin 

vay canına. ıbiralaı: ~P .ettik. Malezyava muvasnleti ve Amerikanın 
Arkadaşımın yüzüne baktım. Aizını Filipu; adıltarında!Q kuvvetlerini takvi

ppırmmnılk ae11M l:na ııa. ,.... ınn de· ve dmetii C:le lbu sebepler mrrumıB.aCbr .. 
mek istiyordu. Miitcmadiven ~etmekte olan harp mal-

- lfl\Ydı bir ,gördlim dedim. zamcai. de .Qindeki N.aZiyclio esadı bir 
Y...,ap •emdc ıpavrounna aö'gııu yü- c:Eflıınle 'lta!ffiye ~ilmesini emin etmiş. 

riidük 1 am bu sırada kamp kamyoneti tir .. 

.g Ahstos Carsamba 
::::z: l ır:X 

llİR HABERLERİ 
Har]>ın çabık 
Bitmesi 
l~2aması 

eya 

~. 1 

~ ,ı.n4 ' • ""il luzı 'j 
~'PJf'J_,d<Dft VUI'~"'·· 
KemnlpeS9 ikwıasınrn ~i~itl~r kövlin

·le J-l<><;an onlu M•ıstafa 7."l""'in :avn• kXv
·hm nsnn krzı 9 yaşm'ila !Hatice ll'l'Tler 
1<urubı•nu 7orla kacırmaı;a teı;ebbüs et
'1li~e ide 'Y"ÜlmRtlıuftı fü~eiine km ı:bı~
la mıflitelff 'Yt'!rlerln cm yITT"Blnmıc; ve 
lcacmıslır • .Knba ün6.crı yaralanan Hafi
~e haitabaneye 11 lilırilmıStır. 'Wlustafa 
?';<>n"i'l p"'1"1mı>~adır. 

iza oğlu Jl'aik.;Lmtinne~in a ~"ak me. 
c;elesinden Rifttt ınu abanı Mitli Kit
:tiipbane öniinlle ıçakla .sa~ 'memesi al
tın"""' m-..11..-ıı:: we utdhnuştur.. 

1'!"' ~·nı 
F.UA.~I :A.RDL 
11311.Yflldır kazasının Cımlı iköviliıde 1h

CAn ~lıı 'R"ruro Kmım ıkızı 14 yRC:mda 
Müzey.v4'n Tan 11dc ~ırnu•k pi!'!irdil:; 111-

1!1da .ılik.kıitsizlik ~iiiUnden yan~ 1Çt· 
karmış, G!IV ~ tiÇindeki <eşy.a itamnmen 
~mı.etin:. 

Fvıır 
. 
ıcın • urr.mo i var 

erı 

A . ~ fto..,.._._. 
ve aJıelıl ?I' ncud olftP!., 

Apıtı;tosta gilneş .cSUnbUl> bUrcUn~t" 
dfr. GUncş bu bürçtc iken, ıyani A'frt.JY 
tosta dolianların hususiyet ve talihler' 
şunl~rdır: 

ERKEKLER - Samiml. ciddi. na· 
muslu. zeki w sli<'Pnap olur'ıar. Falral 
cok defa s:w ... ısı7.i.tıtJar. Baznn se'l'Vefle
rlni knptırır1arsa ifa buna sPbep olnn et" 
baı; ve avnmlli te histe sreçlkml'.'7.1Pr :BJ• 
zan ila kötü ,,ınUnac;ebetlere sUrtiklenP" 
'rek hnyaUannı sefalet içinöe ikırıılt 
ederler. 

'K'ADINLA.R- 'Namus'lu, ismetli. dı1-
rfi, fevkalade İluren~iş v~ ?Plci olurlal'· 
SOn dereceCle korkaktır-lar RiiH .. f1i i71"" 
ler 'd .. kathrf'n fenllıı'c ve in•~lcnm tltlc::Utt• 
mP7.ler. 'F.1.rse'J"iya 16 ile '17 ya tıırrıııtt 
ev enir, mdkemm~'l zevce .olurlar. Ço~ 
seviwi çocuınnr do~urUrlıfr. 

* Bu hükümleri :Af!~tocıta dot!nn ~ 
kese tcsmil e'tmt>me~. do~us eı:nııc::m* 
'bürcl.e vuktıa ıte'lebilt'l'Pk tebeddUfl\ttfl 
:ve bU5.lfare muhit, fahc::ll ve terblyrnttt 
'nsnttın Mısus!Vet ve tnliinc tesir eaete'" 
gitti unut.m:ırnak gcrelCtir. 

t B. 

l- f ,·::-··-:h·:· •• --b·- -· K d j --1-·-·-1<· ba~7: ~~~~e:;;:~a ~öre cesur4 ira· ;~~nt!~~irv~nd!!11;:::ı~;r::~~~ il ar 1 10 meŞ Dr .3 :111 arJ • desi kuvv:eili ve ..ze'lô bir kadın olan Te- çesinc cesaret ve metanet. iki aul ve Japon. )'O ....,} yamı ,,.. 
okseni . .ilk olarak soğıikkaıilılığını e1de gU.ze1 'hemşireye kal'Şı -derin bir sevgi wa(e Jıaz.ırlan-

o·- -·-·-·- -·· ·-· ·- - -·-·- ·- • - - - • ·-·--·-·- -.. edebildi: ve küçük kız 'kardes1 Argoyu ve S&Y.ı?l ::rndırdı. Bunun 'iCln. ~i :j!eDC ~ · 

•••• 

TEOKSENI 
--~-------------------------------------~ 

DllŞMA.Nllfdl ~ERMEM.EK JİCİll a»CUJt:l.il• 
JU1IJ 0LD11REN DİLBEK-

- 2 -
.ttlö ıgenç "kadın korku .ile pençereaen <::!itme1erini emreffi. Ve, giClrelten 'ae, ku

Jl;erjy.e .çekfüliler ve aşa,f}ı inmelc isteai- :nandnnlık dairesine uğrıyarak iki ,o~ 
Jler. MnKsı.11an, 'baba W? 'kocalRrının ıeulGlarını .alabüecelderini 'lin !CHi. 
;kanlı cesedler.ini 'Jtuca'\Qlamak jdi, Fakat tki brtba'ht kadının '1ki çocur:unu za. 
3t1\Ptdan 'bir adım :bile füsımya çiknnl- !imler, rehin cı!arak almışlar ve kuman
mafülnr; sol.afuı llulunan asker ve .:zabit- darrUk .aairesinde lir .,aay.a :hapsetnıfş
ler genç kaaınların ~nüne ~9filer- 'heyr lerdi. 
.sinin Amiri ruduğu anlasılan bir zabit, Kadınların !Vmerimle Wmalc icin ri-
genc 'ff betbabt :kadınlara. t'aları, ağlama ve fcoryatlan para ctmeili. 

- Biraz. ııilu olunt12.L. deai. Naz ile 1Cfın~ -za'blt "81dı?tı emri ıvapmaka mü
.ıı~raşacak :va'ktimiz w.rik. Söyliy.eceğim 'kellef ~ffi. llffiçffk "'ir lfhma! kenai 'fe1l-
sö,.1..,.e dik.kat .ediniz. ~tml ımucip dhrrau. 

lle, ilci befb:Uıt kadına maktul ba\uı (';enç bı1m1ar lba'ba 'Ve kocalımnm 
~~ k0t>alarını ,.gömmek J~ ~.irmi dört ka'm?ıi, <eesedlemün ,,a~ ıparÇ!I .-e!ftBi
aaat mii aade verdilE'r. ğini gördUkten sonra, iki cocukl!l'MTt"l"I 

Cesedleı:ln ,gömülm0 le.rJnden .sonr.a, da fıkıbellPrini tehlikede e:Ürmckte iıU
ala .. ıe!sl•,,, e&V~J lıaudw.ıu:a'lt SelAnil!e er. bunun iein zabitin emrine riayetten 

te~JJi !kuvvetini lken8in8e ulau; l()11a fakat ıbedbaht kaBına cvlil:k <teklifleri mı }'.Ormuf ? 
kenBilE'rini lbekliyen lmU'kaddes vazifeyi bi&irini takip ctmele basladı . .Gene dul. 
ihtar r.ettf'_ !ara kocalık teklif ooenler namuslu. • BA$TA'RA'F1 q tNCi SAilİl'EDE. • ol 

ttki ~ ._ IJ!lhe1 auı bam, ~i ~,üksCk ımcvkili ı.ve hep ıkibar .insanlardı lapon 1ıarlclye nezal'Effi <sözcüsU ~i- Y.AZAN: Eczacı Kemal Kıtmit Akt 
dört llaSt ·çinde b8ba -ve oca1annm V:e, taliplerin co"u. büyük he~ir.eyc nin ecnebi m:ıtbuat muhrlb~lerine 'fap- - -----; 
pa?'C8'lanml$ ;cesıeflerini ~ömeeek \kuvve- Teokscniye -.eVlilik teklif .ettileı:; fakat tfğı bc;yanıtta göre 1uponya ile 'Bir1eşik Su son -gtinlerde -ekstkli~i büvük , 
ti lken8iler:nde u1dt.ilar; tt'-edkseni lbu hu ·atlın, cdul ıkalm:ığa .kat'i sureUe kn- Amerika arasında blr aru~rtın dkdi mü- .tnl'ı:e-le olan bu7.dan bahcıedivorum .. r't~ 
mra1arda lhenüz -.25, arc1e\ü /Aı:go ıaa '20 ırar ~ermiş 'eli: blitiln hayatını Jdicük tesnvvedlir. JBu :ınıaştn mucibince Atrtc· !'K'ldc scr:nlik ve soğukluk mnnac;ın:ı ~~t. 
yasômn& ·&. IKenclileri iiÇim cen a2i7 <eoouğuna ıvakfetmiş bulumıyor.du. K-en· rikanih Tokyo bü!filk e'lc;isi '.Jozef 'Kru mivor. verinde lln~ J?ibi deme>k tmrfl 11ı1 
a'Jan ıcesetleni s:ömaiileten lba!ka, nı81ılli .disini hem ~u~uu. nem de ger.ek fhem- ve büyük e'lçillk c-.ilCftm jdponyhdaki l:ferra'kh'k. 1~kesizlik ne 'tnıram ve 1c 
mümkün ~ !bazı llcrv.mefli ayı eit'eSi 1'le ~ 4ıernsiresinin .çocuğunun Amer!kan alacaUlarının aondurillm:ısı m~masmı da alıvo". bit 
paraya ~1er:. bihaaa ıağır p"kt.e lha- lhlmisi .sanıyordu. Hatta, hemşir~inin kararı~dan· hariç tutulacalda:rlıır.. TBu Gecen sene 'Hır heklm arkada<ıa ot 
fff ıo'lmilann lbe:r.a'ber elm'1ar.. bmanamı- bile kocasının aziz hatırasından avnla· karar 'ingiliZ ve '.Avusturalya dlp~oma- hııstn muavene ettiriyordum. pn~,.. 
Ulc ~ ık ı:ainYm'8k. 'ilrd 4Clger ırak ~lcnmesine taraftar de~ild!. Fakat, tık ma'h!illerfne i.atöik edilen kdrarın <'.ocuğun bo~ıızım aMnca bann ııJ<ıı ııf 
J)IRr.Clilarımı <ia l'lilar8k .. Whrik )Qilmıu Solfulik ~ibi lbüwlik .bir şehirde. iki J!enç aynidir.. ,.... , mm. bu buz Mbi ltnamık." demiı:;ti. !,t 
tuttdlat:.. w.e .gitzel dulun kocasız, .erkeksiz Jcahna· Tokyo, 5 ( A.AI) - Bilyük ·:mıtanya !kcl:mesini va'ka1aınıs. buz ile kı7ı> ~ 

_.__ sı.da d~ deIDldi.. ve Avusturalyada'ki Japon siyasi ve arasında kelime ovrınları VRT)ıtrak otwtt
5 

b::i ı~ ııve llNlftem'li lbıaa. Se'l~e 'Tedkseni, ınihav.et «ırz .kardeşi .!cin ta- konso1osluk memurlarının a'ıacnTurin hac:•nda bir hav1i ı?ii'lilsmüsfitk. tt' 
tnuwlldbft ~e ~ Mt lbir ısli- dilller arasınt!an Par: i koca .olarak .scc- bloke edilmesi tedbir!nden istisna e<lil- TramvaVda ~ '!'!OOl'CU 1ltcliııli ııtıil~ı) 
lıe ~- ha .;ile •. tDr- lQmlln tıi; lbu delikanlı, iti Trua harbine ·~tirak nıeieri ıtızerine Japon hükfuı'ıeti he fa- kaşayn dnlmıcztı. Biric::i bir ku!Up ı 
eırM ~ U~ lını .etrni$ tCOk eski, -ook <asil bir ~ileve men- ponyadaki İngiliz ve Avusturaly~ siy~sj lb''"' ~hi J'T'nl!luo divorclu. ıt 
~ sıdniııellldreilwı~ Bmı&m suptu Teokseninin babası Irodikas .ta ve konso'ıoslu'k memurlarına aynı şekil- 'Buz kat'.iyet ve !l:aralıat ıfaltl.> 'ttt' r,if1 
~ ~ ~ 1ıir ~-*" .O- ayni ~ileden illi. Ve. Paris ite, 1iki dull de muame'ıe etmeğe karar vermiştir. so'!.~'hiveHni sınliba berrak. ~n]uk. e 
~ve entli\erine aıM im'- \riı\:aç lhemŞi!'e ~ibi Sclani~ JtefedilmlSleri'ten- 43erlliı, 5 (A.A') - ".D. N. 13. :Ajanst 'Ve ~ert 'bmurlarına mPdvun~ur. ,/rJ_ 
tilaMıeld ile lımlldtıe 1b1ı fl!!ft lfliıç dls . .dl l\ıe 'lk odefa t>larak 'btiy,Uk dul 11emşi· Siııkiııgten ist:h'bar ewyoı: : 'Ma1iye ne- Benre su ~ıcak ciin1..,..f1e 1huz. 'boz~ 
~ ~ bo&1rlW.. ~ XeokseıiyJ '8e~l~ i!tem!ş bulu- zareti yeni .Zelana, cenuDI Mrika ve f!'ksikli~im P-ôstt-nvor. Hemen Vllkit t1' 

Bu .ailenin kanlı ve ıkorkunc ıımacerası mor..... Avusturalyanın MançUkoda'ki aıaea'kıa- mcden ~cil hir C8"" 'bulunsa d~ 
Selanikte -* ...- ,._dıkları çok --. --.Dl__., nnı b1o'ke et~tir ınü ~ lfnilı ıdwonım .. 



MiisahcılJeler 

-G~~-Çİeri nasıl yetişti 
mek lazımdır ? 

-
~~~~~~----~~~~~~~ 

ett'el'lliye etnaelt istediği mlz yalnız llir cisim de· 
ğil, yalnız IJil' l'Uh ta değildil', bil' adamdıl' ..... >ı 

Hepim;z biiirir iti içinde y-dıVunuı 
de...,.. «çocuk asrı• diyorlar. Bütün na
>:.,rlıor çocuklara çeYriJruif. her .. y ç0o
culı: içini Çocuk kreşleri, çocuk l:ıahçela
~· Çoeuk 1anatorvomlan, çoçulı: ltamp-

rı. çocuk korurr.a yıatlan ve aaire .. 
Bütün milt~fekkirleıin, terbiyecilerin, 

l'l>biyatçılann bqlıca n·~esi çocuiun 
ııbh.at ve ttelAmeti, çocujun ruhan ve 
·~.•m•n lnki11&fı 1 Bu maluala neler dü
!lünülmüyor~ Türlü oyuncıııltlar, klire-
1..,, ınilı:iplar, mini mini arabalar, oto
f<>bU!er, balonlar. tayyareler, ıimendi
~rle't, tanklar, reıiınl• albümler. mu

kavvadan evcikler bebekler, kediler, k" • 0 Pekler, ayılar, içi saman dolu kU4lar, 
lıepll, hepııi onların dilr.katinl. hafızaıı-
111· ~•klanı, baıtl karalı:terlnl terbiye 
etmek için 1 Enı. çUnkil artık ~ocuk bü
>'İik •damın bir klicilk modeli daği!, 
b:lı:İ4af etınlye miieteit bir l.-n yavru
aı.dur. Artılı: çocuk terbly.,sl ila matgtıl 
olıınlar onda lotikbalin bir kamil l111an 
kablJiyetJ t:llrdilklerl için çocuila büyük 
adamın l:ıobaaıl Adını Yannl~lerdir. 

Fikir va bed n ı.ırbiye•lne 6mrünU 
nkfeden v bllha- bu..tlhkU ollmpl
{•ları kuran miltevelfa (Baron de Cou· 

•ttln) bir eoerlnde bunun pek doi<ru 
llınadıiın~ yani büylli< adamların ba
•ları çocuklar dığil. gençler oldui?unu 

tOcuklatm 0 J... oila lneen Tarın büyük 
•haları olabileceklerini iddla ediyor 

'Ve •diyor ki ı 
•Her gün her taraft• yülue~n bir ses 

"!"'' Gençler ı.tılı:ba\ s!zlndlrl Vatan •l
lıirıcl!rl Vatan ı!z!n himmetinlıtle tfO)i\

l'rıcte erecektirt Siz ber şf'ysinizf 
F 11lı:at aizlerd•n eorarım, ey fikir 

•d11mlarıt Koca bir Yatanın 1e1Aıntti11i 
<>muzlarına yüklediğiniz, onun saadet!
ııl. refahını kendilerinden bekledftliniz 
rençlerin ruh ve b.den kabiliyetini yiik
:;:ıhııek, onları uğ\am, müsteşna, ka-

kte: sahibi :yapmak, ,...,ra onları b&y
[, muhlm bir vazife beklemek için ne 
:Yaptınız? Çocuklar için her ıey, fakat 
inçler için? 

* Hep biliriz ki hayatta her sey mUV11-
hone kanunların• t&btdlt Mtno? 1 bl bulamıyan çocuk ay k . '- ·ı d enes • 

O h .. ı e uramı-
Yor, alde tl'ene aizlerıl~n ıııtarım 
~rkteplerinizde ıı:avet miikemm•I fizik 
kımva. 18.boTatuvarl,.,nnn var, h'!'fltm 11a-

Jc>n\arınız, kGtüph•nelerinlz ,,..,, HulA•• 
irfan mÜP"•u~111elerindt' hu i~tikbııl ordu
•unun zekllsınt 1 letm~k. ilmt kudrrtlnl 
Tiikııdtınek için her '"' VllL Ya beden 
lah,.,,."tuv11rl1ttınız n"r@de) 

Fikirle b.den ara•ında lam bir rruı
't'ft7:E>net bulunmB.'llfl ici, oehirlf'rde. k11-
••holarcla ve kllvlrrdrkl mekt•nlerd• 
t,,d n tnbiveırin, lizım 11~lcn •hemmi
YPti v~riyor musunuz? Hayır1 Öyle lsr-
1>1uvazenf' yoktur. 

* Bu nıuvAzene kanaatime:& ,öyle VÜ· 
euda ceth·ilir: 

l - ilk m•kteplerden lininrsitele-

................ 
~"-D~K J'l:'Ptelf 
, ~ ,,, ... ,, t)JI .. 

tı!Bir faraffan harbin tevlit ettlltt sılmı-
ftP. hlr tnrnlton Yt!Tllve ka,..ı ln•on1-.

da "'Pvrııt tenıaviil hir taraftan da her 
'PvcJQn i~irn~"Yİ diic:iinnnlerin hulu~la
kı nrt•va modalar veya ki iş sahaları çı-

a"'vor. 

J,~•oorisfan<fa ılPri hııhranı. ill•n lıö-
1' 1 ri't ii•rf.lnıl"'1 lotlfod~ P~;lnıpdnl 
ıı.ı. "'l'llTTTtlstlr Yamlnn t•tk!lıl"I' lt;\. 
fc:ı-k ""ric:ın;n hillıo;,c:~a kn~1n av~Kk~hı .. 
~ l..ı,, ~~·ta b!ç!lmb kattım olduğunu 
gn••01'T?ıi'lft:.. · 

cıı·~"0•ristan~a hir • ..,,.de 24 hin l<nT1P1' 
·f'''".,...,.., 11 • B11nl"rın ~...,.;c:indPn 100 bin 
~ 1 oya1'1rahı imali mümkün olduğu da 

P•"'l fl'r)ill'llic:tir 

ı,, ~lmii\ M•rarl~anıla 611i könek deti· 
rı ij;ı,,~lı1nel•rrle hqrıl harıl i.,]enll• 

durrnnl<tadır. Yakında, 'köoelc deri!' 
b;:;'~k hılor pivo..,ya eıhrılacak vr 

kı d• •'t mnkbııl moda halin" gele
t 1 Tn~ 

* ,,....,,, '1 MASINI 
p; ,.,·yen JJ11tıa11•nr .. 
Anı .. 'T'ika cnc-rfıfvarrlt'rınc1nn 'Ftırdi

n"'"'ci f1t.,fon. c::tmdivp k;ıdar tan1nmAm1c:: 
0 l•n hlr kahilP ke•flemi-'flr Flr••ilvo 
d•itl rınıla v0<aYan bu kahil• efradı kn
nıı.ıno•ını bllm~makte l•areller ve !oli-

b
d•! h.~,,.,,,.ıarla b!ribirleriyle anlaşa
n~·kt•~lrleı. 
Cnrır fva Aliminin Ku.,3rtana i~;nı 

"•rdııt; m"7.kClr hbile pek hnsit bir h• 
,.. .. b 1 
~ ~11'mPkt111 • :vnln1z atP~ v;:ıkm~ııtın1 1 • 

1 •kıe, milnh•"1r~n avl•rloklnrı h•vv•n· 
J°"1 ı l'Prinrnokterlirler. Barınıl•kh;ı yPr· 
ib<'r d• ~·li~I güzel yapılmış kulübelerd•n 

Rrpttır. 

Yazan: Selim Sırrı TARCAN 

re kadar irfan yurdunda talebenin tnev
cudıı n!sbetinde bir, iki, Üç beden labo
tetuvarı yani jlmnastll! salonu yapmalı. 
Uu salonlarda talebr l:ıilcıili ağnıtmen
lrrin nezareti alhnd11 Ye bir ilmi metod 
1ahllinda lıer gün muayyen zamanlar• 
d" muntazaman vücudunu lşlet~elt. . 

2 - Her mektebin du, daıresind_• 
tolebenin jimna1tlk dL•ıinden sonra .,t;_ 
rudunu ıudan geçirmalL 

3 - Har mekteLh bir oyun aahssı 
1,ulunmalı. haft~t'tn bir ıünü !lğ\edrn 
ttonraıı terbiy~vi oyunlata tahsil edil· 

meli. h '-\ . 4- Çocukların. müra ı~ •nn, gen<,-
lnin oyıın. jimnastik ve ıporları tedrici 
bir proırrama tibi tutı.lrnel~. • . 

5- Talebenin bel kcmıklen. vücut 
;ıtçüleri, ten•ffüı k•bllivetlerl, kudr~t 
v• mukavemetleri he• dört ayda bır 
beden terbivul mual\i,-ni il• mektep ta
bibi tarafından rr.uAyene edilmeli. 

Halk !•in de şunlan yepmAlı: 
1 _ Büyük şehlrlede halka mah•ua 

rr(üt~addlt jimnaBtik ı:tlonlan ve duş 
yf'rl~rl, açıkta Jimnastik 1>ortlkl.,.l. se
ylrcı,ız oyun sahalan v•ptlm~h. Rıınl~r 
y•pıldıktan ıonra b!iyilk şehırlerde bir 
•tadvom tesis etmeli. 
2- Kllvlerda oyun alanlan yapttnl

malı Ye mah•lH sporlara delikanlıları 
t•~•ik edllmell. 

3 - Stadvnmlarda yapılacak spor 
ınÜ•abakları hnlk~ bedava ııeyrettlrll· 
meli. Spor müHbalta1annı lıir temaşa 
·~kllne 110kınakta.ı ıakınmalı. 
' Çünkü atl•tlrrl bir sahne arll!I tribi 
ortaya çıkard1ktan sonra bir df! onlar
dan feraRat beklemrk gii\ünç olur. 

Bir sbldvomda yimı! bin. otuz bin. 
l-ıRtt~ kırk bin ıevirciye mah-ıu' kade
rn...-li oturma y~r]eri vard1r ÔrAlara bu 
it.dar inaanı çekm•k için ıahada h&\ko 
hf'vecan vtren, alfika uvandtran numa: 
ralar lRz,rndır. Spnruı bu şekle girme•• 
çok trhli~Jidir. Bütün bir neale eıhh•t 

1üzellik. kuvvet ve karakter venneal IA
ztm ııelen bir ~d"'1 mab•<li \,;r t•masa 
ynl. ıporcular do aktar olurM beden 
terblya1i .-o.-eeind n uzaklumıt olur 
Haor ne şrkllda olur8a olsun sporda men 
f~8t rnnduttur. Spor bir f.t~ mekte
bidir.• ... 

Bu hüvUk t.J'bivecinin .&zlerine h~n 
bfr feY itftve etmfyr-e~im. li't"cek clim-
1ıurivet r~Hmin~e vetivn Ti.Irk Pcnclt-
... :nde fikir ve be-dt'n trrbfv,..•inde h~"" 
\:,ir m11vazenet arıyor.ak. c>nlm haluk 
'rd•kar v. ka,.ktrr ıahibi !'Ötmek leli· 
vorHk. yalntı filc:h Teya yalnr.ı yÜr.uda 
lc"•met vermek bizl tatmin f'tmivnr. 
IM.,.,t•i~no) in h•r a•ıtdA terbiv•cile
._. tP-hber ola.n tu ktYtnf't1i vtti7...-;ni -
f'ürk gen4"lerinl yeti<atinn~yi Ü7eTfnf

~lanlar • daima göz önünde tutmalıdır-

'" cTerbiye rtmek iıoı.-dii?im1z yalm7 
"İr ci•im deifil. valnız bir ruh el& değil
dir, falıat bir ado.mdırb 

p•'l'.'lf."' .. J( ;ı.., ,,, v VLEN 
f IA tJ.~-

tki Mi!~vonerin lıuıvbo1mast U7PTinp 

bun1An aravro bulnıAh mı-m11r edilPn 
h;r poHc: mMTl"Ml, sim:ılt K ~n~~~~~ c::;'!Tl

dive korlor lıilfnmPyP~ dır!n bir kahilp. 
v~ ttsıdllf Mml•flr PnHs. taharriv•hT>• 
d•vam ed•rken_ horit•larda VPrİ ~lrnA· 
van ve a'tMtk riv•r ho11<ca mali\.,, hıılıı· 
nı:-n hfr VPrt ritmit:fl,.. fl{fe J,und" Ko"""l, 
lok ic:mindP hir ltabile otnnıvormnıı:;. Ru 
kabl!..,,in lt~dınlan vıısatt nlank hire 
ile nisbetlnde ki% çocuk do!!uruyMlar-

mı,. 

Kabilenin e9'1! kanunu da. lı:ız coruk 
Adedini erkek cocuk anPdind•n hzl• bn
lundutmamakmış. Blnal"taleyh fa1la 
olan kızları be~ v••"1a I! \ince bojtazlı
ver• 1< ölılllr!lvorlarmı,. 

öldUrUlecek ve llldtl!i!lmeyeeek kız
lar naıııl ayrılıvor• Polis raporunda bu 
·iheti anlatmaktadır. 
Kızlann kaili yüz!lnden. knbilenin 

nüfusu bir türlil artmıyorm~. 300 aile
vi rrpcmiyonnuş. 
Kayıp olan MiwonerlPrin de bu kabi· 

tovP tesadüf ettiklPri ve kız çornkhrın 
ö!dümıemesıni sövl•dikleri için kat· 
!oldukları anla~ılmıştır. 

SATILIK 

torna tik kereste bı;. 
ki ma iTiesi 

Fransı. fabrilıalan mamu\Stındatı 
vUz onluk ve aslen otomatik olarak 
vapılmıs ~ayet sa~lam ve faal bir 
halele on santimden bes sant:me ka· 
dar de<tere ile ma!Hlp derecede iş 
r!Örebilir bir adet otomatik kereste 
bıckı makinesi satılıktır .• 01 l\•~ı de knnn'!na••n1 bılm•dikleri !~!" 

ıa:"~1 .: ~11 kahôlelerde erkok ve kadın· 
~ 1 •hırl•rin~en avn ku!llhel•rıl• otıı· .. lıvor :ı 
ah\. 1 c """ Ancak •Itır ha.talık ıılhf 
huı." dd• kadınla erkel!l" aynı ku!Ubede 

Jn u•u ~·· ··1·· boru uyormu~. 

İ<tivenler : İzmir Taşçılar c:arşı91 
06 numaralı ticarethanede Nizamet
tin Cetinkavava mUracaatlerL 

1 - 5 (17131 

r YENi '1SIR = 
SIHH.Ar K0$ESi 

•••••••••••••• 

Tet nos ~eromu 
Fen işlerine pek meraklı olduğu adın

dan da anlaşı1an sayın bir okuyucumuz 
;nölılUI bir mektup röndarek gazo.tenln 
bu aütununda11 bir kaç sual soruyor. 
Doijn'8u, ıuallerinln hopol de haklıdır 
ve kendisinden başka okuyutulara da 
,üalca verecek şeylerdir. 

l!Uhaan, t lanos ıeroınu üzerine etı
ali, onun dediği gibi, bütün işçilere all
ka verdikten batka, hi9 kimseyi de ali
kbıtız bırakama..;. 

Tetanosun kaıü hastalıklardan biri 
olduiunu bilirsiniz, Bir insana gelince, 
k•ndl hallne bıraktığı halde hastalığın 
ıvi olacağından Umlt pek azdır. Burada 
tekrar etmek istemediğim maksatlarına 
"•rmak için maydanoz kökü kullanan 
belbaht kadınlarda tetanoı başladıktan 
ronra bazan, kendi kendine geçli~i ıılur
""da. dı~ardan bir yara ile geldiği n
~'t bu haaıalıiın geçirelebildiği pek 
rnüotteanadır 

···················~··················· i ANK.AR.4 RADYOSU ·ı 
5 il 11 G () N K t) PROGRAM .......... ----- ········· 

ı···················································································: 

: Devlet Demir Yol/arından a 
: ......•.••••••••......••................•........................................... : 

7.30 program ve memleket saat ayan, DEVLET DEMiR YOLLARINDAN: 
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 Sirkeci E'.dirne hatb arasında lıer hangi bir istasyonda ve vagon içinde tesli-
Miirik pi. 8.80 - 8.45 Evin saati .. 12.30 mi tartiyle beher tonu l 9. 94 lira muhammen btdelle 1 100 ton normal eun"t 
!>rogram ve ınemlekef saat ayarı, 12.33 Portlanı çimentosu kapalı zarf tı11U!iyle satın alınacakhr. 
Milzlk : Solo şarkılar 12.45 Ajans ha- Münaka.a 2 ! /6/941 perşembe glinü saat ! ! de Sirkecide 9 işletme binıı.
berlerl 13.00 MUiik : Solo şarkılar 13.15 sında A. E. Komisyenu tarafından yapılıı.caktu. 1 •leklilerln ayni gÜn İaat 1 O 
14.00 Müzik pi. 18.00 Program ve mem- a kadar f645.1>5 lira rnu.-akkat !6rlinat, teklif ve sair kanuni vesikalarını ihti
Ieket saat ayarı 18.03 Müzik pi. 18.15 va edecek olan kapalı zarflarını komisyon• vermeleri lazımdır. 
Serbest 10 dakika 18.25 Konuşma (Dış Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
politika IU\diseleri) .. 18.45 Çocuk saati.. 6 6 1 O 12 3060 ( 1707) 
19.30 Memleket saat ayarı ve ajans ha-

1 
___ _:. __________________________ _ 

berlerl 19.45 Müz!k : Kadınlar fıııılı 20.15 
Radyo gateteııi 20.45 MUzik : Bir halk 
türküsü öğreniyoruı.. 21.00 Ziraat tak
vimi ve toııtak mahsulleri borsaSl 21.10 
MUzik : Solo şıırkılar 2L25 MUzik (pl.J 
22.10 Mütik ı SoTo ııarkılar 22.30 Mem
leket Mat ayan, Ajans haberleri, borsa
lar fialletl .. 22.45 MUzlk pl. 22.55 - 23.00 
Y arınltl program ve kapanış .. 

Borsa 

lnhiıarlar umum müdürlüğü 
fabrikası müdürltifünclen: 

lzmir şarap 

Fabrikamız (eekl Aydın Bira fabrikası) arazisi duvarlari yapılmaııi 
işi 22/8/941 Cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Muhammen bedeli 3659 lira 40 kuruştur. isteklilerin !hım gelen iza. 
lıatı alma küzere mezkur fabrilta müdürlüğüne müracaatları 

6, 10, 14, 18 3101(1711) 

ZAHiRE 
100 Ton Bakla 

26~50 kilo Bakla 10 625 

Bu haıtalığa karşı bulunan serom da, 1• 

hPıtalık meydana çıkmadan önce fay
d"lı olur. Hastalık baıladıktan ve ka
r•klı humma meydana çıktıktan sonra 
..romun faydası pek şüpheli kalır. Bu

-·--- ._..... ... ________ _ 
YENİ NE$RiYAr 

lnhiıarlar umum müdürlüğü lzmir farap 
fabrikası müdürlüğünden: 

Fabrikamızın (eski Avdın Bira fabrikası) iŞ<;i heli.lan ~e du mahal
leri inşaatı 22/8/941 günü saat 16 da açık eksiltme ile ihale edilecek· 
tir. Muhammen bedeli 4970 lira 79 kuruştur. isteklilerin liızım gelen 
izahatı almak ve krokileri görmek üzere mezkur fabrika müdürlü{ıüne 

nunla beraber hekimler gene ümidi kes- • • • • • • • • 1111 y • • • 
n,.z\er, gene seromla yahut başka va•ı- 1. "'. LAM • T'ÜRK 
t?ılarla ha~tayı kurtarmak için ellerin- ~ 
clrn geleni yaparlar. Kendi•inde kazıklı ANSİKl.ıOPEDİSİ .. 

müracaatlan. 6, 10, 14, 18 3102 (1710) hummo. başlamış bir hasta}'l kurtarmak 17 inci sayısı lntisar etmiştir. Bu nüs-
t;ı bir hekimin meslek hayahnda duya- hada ınilhim mUbahisi ilmiye vardır ..• ----· 
c.•ğı en büyük leYinçtir. Bu sevinci öm· 1 - · Kelebi ilah!yenin tefsirinde kur'a- tzmll' Vilayeti Mııltasebei Hususiye MUdiJl'IU· 
r:;mde iki defa du!duğu":'. i~in z·~~ ne 

1 
nın takrir ettil'.!I essUlesas kaideler. : 

Ilı.dar biiyük olduııunu bılirım. Bm ııe- Ömer Rl•a 2 - Rahman sUresındekl 'ünden : 
ç~ •eferki Biiyük harpte Çana!tkaledc' nimetler : Ömer Riza .. Melei a'IA Alemi Aziz, Nuriye, İ&met, Selma ve Fazlının bette birer ht.oeıı!M malik oldukları 
yaralanarak kazıklı hummaya bulaşmı~ o'!a A1A _ ı illly yln : Profesör İsmail ve tapu kaydına göre mesudiye mahallesinin karakol 110kaiında 203 pofta 
o vakit yeclek •ubay, •imdi yurdumu• Hakkı İzmir!!.. 4 - . Hak uğrunda mü- 1266 ada ıre 11 parııellnde kayıtlı 7' lu.pı numaralı 220 Ura gayri oafi lratlı 
7un iftiharına ıebep hekimlerden biri) cadelenin zaferle n~ticeleneceğl: Ömer ve 1760 Ura kıymetindeki hanenin müterakim bina Ye bulı?an vergi borçlann
olan zat, biri de - iki ay oluyor- aya- 1 Riza .. 5 _ A'lem : Ömer Riza . 6 - dan dolayı mahcuz olan mülkiyetinin eablı vilgyet idare heyeti lıararly\e 21 
İ'.ından bir çivi ile yaralandıktan an beş 1 A1em : Lisan bakımındıtrı, 7 - Kelll.m rün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin tıemlnat akçeleriyle birlik· 
ı;ün aonra kaıkatı bir halde ve büyük bakımından, 8 - Felsefe bakımından, likte 26/6/941 tarihinde nat 16 da idare heyetine rnilraeaatları ilin olunur. 
ıshrap içinde hastaneye getirilen on bet 9 _ Felseft ahlAk ve tasavvuf bakımın- 6 8 3077 { 1706) 
yaşında bir erkek çoculı:.. dan : Profesör İsmail Hakı İzmirli .. 10 -

Hekimlere bu kadar tatlı ııe..tnç ,..,. 'lekvln: Hilkatı Altm : Rasathane mU-
rrn haller pek müstesna olmakla bera- dUrU profesör Fatin.. 11 - BUlbUI (Şil
bn İetanoa ieroınunun lyl\lğl hastalık rım. 12 - BRhara karşı (Silr) .. Mehmet 
bo•ladıktan sonra da unutulamaz. Ak:f .. 13 - timi mesaiye düşmanlık zih-

AHBAR IH AA2"1 
İZMİR İNCİR VE VZV.H T.ARIN SA':rlŞ KOO· 
PERATİFLERİ BtRLf i;İNDEN : Fakat onun insanlara en büyük iyili- n!vetl, ilmi muhit icinde bu zavallı zih- 1' 

Y! yara açılır açılmaz ve hastalık mey- nl~et nasıl yaşıyabilir : Esref Edip .. 14 -
dana çıkmadan ance oirlnııa edildiği Ahmet Atese cevap.. Profesör İsmail 1""'8hn mahalli 

Keşif 
Bedeli Muvakkat teminat 

vakit görülür. Vakıa he. yara insana te- Hakkı İzmirli .. 
tanos getirmez. Kazıklı humma, tetanos ------~~~-~~"'.'::-• ı ·Tapeköy Kooperatif depostı 32.457.80 2.434.33 
mikrobuyla bu\qırtlf toprağın yaraya KULAK. BURUN ve BOCAZ 
clakunmasında gelir. Onun için bu oe- HASTAUKI,ı\RI Mtl'Tı;;llı\SSISl 

c Memur e..t 5.552.0' 416.40 

romu ancak, Tetanoı mikrobuna bulaş- DOKTOR OPERTÖB 
Dalama Kooperatif depOllU 12.291. 16 921.84 

Yiıkarıda yaılı lnpatın 1 3 Ağustoı ~•..-mba ~nü ıaat 1 1 de b:mirde Bir
lipim!z merkezinde açık eksiltm..ı yap ılocaktır. Ket!f evrakı, ıartnama ve pro
:derlni görmek iatlyen müteahhitlerin birliğimize müracaatları ye bunlara tev• 
fikan ekıılltmeya lttirik edecek olanların muavakkat ~mlnat bedelini ekı!lt
me tarih ~• aaatlnden en geç bir ııaat evvel birliğimiz veznesine yabrmalan 

mıt olduğundan .Upha edilen yaralar
dan aonTa yapmak )Azım gelir. Bunun-
1., beraber, hangi yaranın tetanoııa bu
'"""''' olduğunu tahmin etmek kabil 
.,lıımadığından, """illi bir operatar ar
kada71rmn dediği gib. her hangi bir ya
t'ılnm karşnmda tetanotı eTOmu habra 
~rlince onu clerhal 9irlnp etmelidir. Bir 
vnra göriince, o eeromU ti.ringa etmek
lf"l'I ancak SÖt:Ü kf". \tin Ye kendi tecrii
bC"'Jcrinden emin bir operaiST ?llZ seçe

bilir. 
v.k.ıa, her eeromun olduiu ~bi, te

tanos aeromunun da sakatlıklar verdiii 
vardır- F'akat bunlar, istatistiklere göre 
yÜ7 binde bir olduğu gibi aeromun ver
d;ği hastalık hemen her vakit çabuk RC

cer, Serom ttiringaeı tekrar yapılmaia 
lüzum görüldüğü zamanda da, aayın 
nkuyucumuzun korktuğu hal gayet müs
ıt"ena olduğu gibi, aerom şiringa9tnı ya
oan hekim o hale meydan vermiyeeek 
•ıoulü de bilir. 

Onun lı;in ııerel< lııçilerin, gerek ~i 
,,ımıyan herkeo!n en küçUk bir yara alın· 
ca hemen kendllerlna tetanoo aeromu 
veptımakta ter"ddür etmelerine hiç bir 
••b.ıp yoktur. Yalnız. daha önce krndi
•ine bir aerom •İringa~ yapılmış olduğu
nu bilirH onu bek.im haber vermek ,art
tır 7aten, tetanos haatalıiına karşı •t1-

lamak usulü de bulunmuş olduğundan 
nnun da pek yakında başka a"1hr gibi 
yayılacal'.,~ şüphesizdir. O. A. 
·? _,..,.-··· 

Dahi Oke 
İkinci Beyler Sokatı No. (80) 
Hostalannı her J!\in öjiledea sonra 

bbul Ye teclavi eder .. 
• (1680) 

------·-·----------_ 
: fttt t•UtJ.1111 H• •IJll•t 1 '' ~""'' ! llf1t•tl' lflllU'l111: 

~DR. ALI FAiZ U .MAH; 
§ DOOUM VE KADIN HASTALIK- ;: 
~ LARI MÜTEHASSISI § 
: Her gün lll!ledcn sonra Salepeioj!lu : 
E •o kak, Aheıık matbaam yanında 23 g 
~ No.Jı muayenehanesinde hasta kabul g 
: eder .. TELEFON : 3990 ;: 
~ EV : GUzelyalı İnönü caddesi 1174 ii 
• (1670) = 
uuu u•ıtt11ın•oııur nunu"u· •11n1111nı11· 

lZMtı\ BELEDIY~;. DEN : 
1 - İtfaiye milstahMmleriyle sihh!ye 

ve iş nakil vasıtaları şoförlerine 58 adet 
•apka yaptırılması yazı işleri müdilrlü
~iindeki ııartnAmesl vechile açık eksilt
meye konmuştur. Muhammen bedeli 
201 lira muvakkat l•minatı 16 liradır. 
Taliplerin teminatı ö~l•dm evvel ı., ban
ka.,na yatırarak makb.uzlariyle ihale 
tarihi olan 8/8/941 Cuma l'ilnU saat 16 
da eneüm•nimizt müraca.tlan. 

2 - ttfalye mUstahdemleriyle sihhi
ve ve Is nakil vasıtaları soförlerine 58 
takım eİbise yaptırılması yazı isleri mü
dUrlUl!Undoki şartnamesi veçhi!e açık 
•ksiltmrve konmuştur. Muhammen be
~eli 1218 Ura muvakkat t~minatı 90 li-

merctıd.r. 6 8 { 1 712) 

İZMtR COCUK ESİRGEME KVRVMV BAŞ· 
KANLICINDAN : 

Kurumumuzun Basmahanede SUt daınluı blnal'ındald çocuk ditpan1Jerinde 
Pezardan maada her gün saat 15 den 17 ye kndar ve Cumartesi gUnleri eaat 
14 ten 16 ya kadar doktorumuz tarafından hasta çocuklar muayene ve tedavi 
rdilir. Varlıklı hastalardan 25 kuruş teherrü alınmakta Eaklr olduklarına dair 
veoilca ibraz edenler de meccanen bakıl:ııaktadır. 

s. 6. 7. 8. 9. 10. il 3071 (1701)' 

KAP.ALI ZARF USULV İLE EKStLrME tLA.NJ 
Muqla Nafıa MüdiJl'lüaünden : 

l - Eksiltmeye konulan iş: Muğla Köycei?iz yolu Üurindekl Namnam 
köprüaünün sahil t•hiı.imatı, bedel keşti ! 8419 lira 7 kuruştur. 

2 - Bu işe ait '8rlnameler ve evrak ıunlardırı 
A - Proje 
B - Metraj cetveli 
C - Hül!sa keşif cetveli 
D - Eksiltme '8rtname.ııi. 
E - BayındırJ.k işleri genel ıartnameıl 
F - T eoviyei turabiye ıoae va klrıôr in .. ata alt Eennt f'l?tname. 
C - Büyük köprülere ait fenni p.ı:tname. 
H - Huıual '8rtn•me 
3 - ihale 15 /6/941 cuma ııünü ııaat 15 ta Nafia mildilılilljil odasında 

ko>miayon huzurunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 

1 

~-azım Dirik 
Sahifesi 

ra 25 kuruştur. Taliplerin teminatı lig
i' ledpn evvel !ş bankasına y•hraralı mak
i' huzlarlvle ihalP tarihi olan 818/941 Cu
,, ma ııilnU saat 16 da pnrüın!'Tllmize mli-

.S - Ekıiltmeye ırlrobiJmok için iıteklilerin 1381 lira '43 kuruşluk muvak
kat ~mlnot nrrı-eleri ve ek1iltme &ilnü~den üç gün evvel resmen mUracaatla 
·\.luila villyet makam,ndan ehliyet v .. ik•S! almalar Ye 941 yılına ait ticaret 
oda!'fına kayıtlt bulunduklarına dair vottika ibra7. etmıele-rl liızımdır. 

6 - Tekli! mektuplarının üçüncü mdddede yazılı 1aattırn hır saat •.-ve! 
komisyon reisine makbuz mukabilinde verilmeoi lbtmdır. Posta ile gönderi
len mektupların nihayet saat 14 e kadaııoııelm~ olmuı !Azımdır. Postada vukıı 

Gazetemizin ıs ağus· 
tos nüshasında 

plıac:aJıtır .. 

Vilayetimi7 h!lllondan Khun 
Diriğe ait hatıralanm kısaca 

birdirmelerini rica ederiz 

Hayata ıtHzlerinl kapadığı dakika
ya kadar Izmire heyec•nlı sevgisini 
ve ali\kasını muhafaza eden General 
Kizım Dlr!~in öltimüyle büyük bir 
insanı hybetmi1 olmanın derin sı· 
zısını içinde duymayan tek tzınirli 
yoktur. 
Kazım Dirii\ln vi!Syetimiz dahi

linde eserleri kaıl>r çok ve kıy!netli 
hatıralar1 da vardır Bu unutulmaz 
hatıraları aziz ili üye karş1 bir k!dlr
şlnaslık vazifesi olarak toplamak ve 
ahlMa hediye etmek aı-zusiyle 18 
Aitustos Pazartesi nüshamızda bir 
K!zım Dirik aah!fosl yapmafıa ka· 
rar vennl• bulunuyoruz Bu mUna
sebetle KAzım Diriğ! yakından ta
rıımak ve ıevmek bahtiyarlıiiını 
bulmuş olanlardan ona alt olan ha
tıralarını mUmkiln oldu~u kadRr 
kısn olarak bize bildirmelerini rica 
ederiz. 

Bu sahife KAzım Dirll\in en«in 
hayatından belki küçük bir parçayı 
aksettirecektir. Fakat bu büviik va
tanperver icin bPslPdiğimiz havran• 
lıiiın l•miz bi" ifadesi olarak karl
lE'rimizin kadirsinas duygularına 
tercüman olaC"ağına eminiz. 

•a•eaıı .. ı. 24. 28. 1 6 (1640) 
1 - Tayinat ve yem kanununun 1 in

ci maddesine müzeyyel 1495 sayılı ka
nunda değişiklik yapılması hakkında 
1<anun. 

2 - Askerlik kanununun 35 inci mad-

' 

~etini d•bi..tiren 3920 rıumaralı kanu
nun C. Fıkra.-.na bazı hükümler ilAve

~,. ~in~ dair kanun. 
3 - Dahiliye memurlan kanununun 

2 inci vır 3 Uncü maddelerinin d•~i<füiJ. 
mesi hakkında kamın. 3100 (170R) 

- Temirlik i ·leri hayvanlarına senelik 
vUz hin kllo samnn satın alınma., bir ay 
'11Uddetle pazarhba bırakılmıstır. Mu· 
'ıammen h•doll 3000 lira muvakkat te
.,,,,.. .. h 225 liradır. 

Taliplerin teminatı ·öyleden evvel iş 
'->n~a•ına yatırarak makbuzlarivle 
20 181941 den 1191941 tarihine kadar 
haflanın Pazartesi, Catşa'Tiha ve Cuma 
gilnlerl encUmene mür>caatları 

G, 10. 14. 19 3101 (1709) -

hulacak gecikmeler kabul edilmez. 4 6 8 1 1 2q9 ı ( ! 698) 

-

T. iş Baııkası 
Küçürı Tasarruf hesapları J941 lfıl'cunlye pltim 
KEŞIDELEB : 4 Şubat. 2 Ma:rı•. l !\!!ustos. :1 lklnrilesrin tarihl~rinde yapılır 

J941 İKRAMh'ELERt 
1 adet 2000 liralık - 20011 Ura 
3 adet 1000 liralık - 30011 1.ira 
Z adet 750 liralık - l~tıll Lira 
4 adet 51111 liralık - !111111 Ura 
8 adet 250 liralık - 2111111 Lira 

35 adet 100 liralık - 3~1111 Lira 
80 adet 50 liralık - 41•011 1.ira 

300 adet 20 liralık - 6000 1.lrn 
TUt ; P t<ı BANKASl'na ııara vahmıakla valnrı ııara blriktifll1İ$ Ye falt 
alınış olmaz. avni zamanda taliiniti de drnrm!s oluNunuz.. 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

.i 

RfOGENtNE: en birinci kan, ku.-vet, i.ştiha varafan ve teı.irini derhal l(ii!teren buhınmaı bir deudırw 
Grip. nezle. enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamalı için sağlığınızı BIOGENİNE kan ve dennRn beplaıiyl" 

slgnrtalavınız.. . 
Rlo<:•;NINE: d~lma kanı tazelevöp kuvvetlendirir. haM>liği ı:iderir. henç<c"n gelr<<"k her tilrlU mikr<ıplan öldO· 

rllr. Tatlı hir i•tiha trnıin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaııtın.r, zekiyı yükseltir .. Bel ıevşekliti ve ademi iktida· 
nn f'n hirln.-i drv11"ltdır_ 

HIOGENINıı:: kulfenanlar kal'iyytn kardan. ltı•fan. ~klan ve hanlımn değisme.inden mUt~•İr olmazlar ... 
ÇilnkU vt!tudu her zam•n cenç ve dinç bulıındıırur ve bu •a~·.,de müthiş ikihrtlerle netirrlencn GRİP. n<'zle. eflo
enıa ... tma ırihi h••l•hklardon korur Bu ha•falıklarda11 knrunm•k İfin bUYllkler ••h•h. öi!le. akıoam, birer. wkiz 
ya ındnn U•tiln coruklar valnız •ahah. ak<am birer RIOGt.:NİNE almalı4ıt. Basta olanJann kurtulması için de bu bir 
mikdar arttınlma.lıdır. HER ECZANEUE BULUNUR.. 

-

.,....~~·~~~~~~~-----· 
. 
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SiYASi VAZİYET SO ASW~E İ VAZIYET Almanlar Süvey~ ka- J. PUi GENiŞLEMESi 
Altı haftalık nalına hücum etmi~ler 

h R Cephenin şima- K ld "k" Avusturalya 
arpten usya linde~uharebe- ana batı ıdvka- harbiye nazırı Refah vapuru kurban-
da, Almanya 1 k • d pur a ır ı "dd 1• &· · I 
da memn~.m! e r P:. 1 Zl~~ e diyorlar şı ket. 1 ır n~- arının varislerine para 

Japon -,;;;;,:; Siyam- çe ID eş 1 Enazblr11apurudaağ1P _tu ırat ettı Verilmesi kararlaştı· 
aan sonra Singapor ALMANLAR YENi MUVAFFA 1ıasara ıığrattıı:ıarını HtfiD(Ç(NIOE J'PON ORDU· ·- · 

KIYETLER iDDiA EO. YORLAR .söyliyorıar.. SUNUN iŞ 1 1 

,, u yoksa Rus ya mı? Derlin, 5 (AA) - D. N. B. ajansı GAL DEVAM EDı YOR Adliye velıili, bir gazete yazısı halılıındahi '"" 
bildiriyor: Alman sava~ tayyareleri 3- Jıilıatın neticesini izah etti-

-o--- Radyo gazct~sinden· Finlandiyanın 
.Rtıdyo gazetesinden : Dünkü ajans şark cephesinde Sovyetlcrin faaJi.reti 

haberleri Alman - Rus harbinin nltı artmıc;tır. Sovyetler mütemadiyen Fin 
fıaftalık blfuıçosu hakkında muhtelif cephelerine taaITUZ ediyorlar. Bu tmır
memleketle.r gazetelerinde yapılan neş- ruz Lado<'anın şimal k:.-mmdadır. 
riyatın hültısasını vermektedir. Her iki ALMAN TAARRUZU 
taraf ta harekatın bu altı haftalık inki- Alrl"tınlar dn Leningrad ve Smolcnsk 
şafmdan memnun görünmektedir.. Al-, arasında yeniden biiyük mikyasta bir 
manlar kat'i netice elde dır.emekle be- taa~ruza geçmic;lerdir Bu ccnhedo cok 
rabcr kazandıkları muzaf.fcriyctlerin şü- çetin muhareb~lt'r oluyor. Bu taarruz 
mullU olduğunu söyliyorlar. Bununla Çerkof böl~csindc Novezavodaki Alman 
beraber Rus mukavemetinin umuldu- tnorruzlarının bir devamıdır Almanların 
ğundan daha fazla olduğu giilenmiyor.. tnli mahiyetinde sayılan bn cephe kıs
Almanlnr senell?rdcn beri hazırlanan mına fazla ehemmiyet vermelerinin se
Rusyanın tehdidinden Avrupayı kurlan- behi şudur: · 
dıklarmı söyliyorlar. Bu da anlaşılıyor tlmen göliyl" Peypus .v.iilü arasınd:ı 
ki Almany::ının Rusyaya karşı hareketin taarruz ed"n Mare al Bat kumanilnsın-
hakiki sebebi askeri tehlikedir. daki Alman kuvvetleri iistün Sovyet 

RUS VE İNGİLİZLERİN mukavemetine tesadiif ettiklerind"'n 
GÖRÜŞLERİ . ilerleycmcmişlerdir. Şimdi yukanda 
Diğer taraftan Ruslar ve lngjÜ;tler 1 mC'vzuu bahis edilen ceph.?d'eki taarruz 

altı haftada kat'i netice elde edemedi-

1 

Bat ordularının hareketini kohylac;tır
ğinden Almanyanın bir çıkmaza girdiği- mafü i<ıtihdaf r-tmektC'dir. Almıınların bu 
ni iddia ediyorlar. İngiliz.1erin görüşüne 

1 
cephe kısmındn muvaffakıyetlcri "ölln 

göre Sovyetlerin mukavemeti gittikçe 

1 

arasındaki Sovyct kuvvetlerini mti.-1<ül 
sertleşiyor. Harekat'bir _istikrar muha- duruma koynca~ı pihi Lenin"1"ar1 ve ~fos
rcbcsine intikal ederse lngilizlcre göre 1 kova arac;mdaki yolu da kesehilir. Avnı 
Almanya muharebeyi kaybetmiş sayıla- ı zamanda Neve>lin şimalind" SovyM kı
bilir. Maamafih Rusya vaziyetinin ciddi lalarının süratle ı:rcr!ve cekilmPlerini in
olduğu gizlenmiyor. Yine son haberlere 

1 
taç eder. Bu da Smolensk celJhesindl'ki 

göre Almanlar şimale doğru ilerliyerek yarma cephesini genicş1etml'1eri ve ~u 
Lcningradı tehdit ettikleri gibi cenuba sırada bazı motorlu Alman cüzütnmlan
doğru ilerliyerek Moskovayı tehdit ede- nın Moc;kovn istikametine sızmaJannı 
cek bir durum yaratmağa çalışıyorlar.. temin <>d<>bilir. 
Hülfısa, Alman ileri hareketi kat'i ol- F.STONY ADA 
marnakla beraber Rusların vaziyeti de Diin kü AJm:ın tebliği Fstonyad<ı Papt 
müşkUldi;ir.. şehrinin zaptedildi~ini bildirivor Bu se-
İNGİLIZI..ERiN Y ARDIMJ hir Bövelin 75 kilometre doğw:unda!lır. 
İngilizlerin Ruslara yardımlan garp Buna j?Öre Almnnlnnn Fstonuada mııha

cephesindeki bombardımanlara inhisar sara ettiklerini sövledikleri Sovyet kuv
ecliyor. Ruslar kendilerine yardımın da- vet1t'rinin hakikatm muha.,ara altınrlıı 
ha müessir olmasını, yani garp cephesi- oldııklarını kabul etmek l~zımd•r Artık 
ne bir asker çıkarına hareketi yapılmn- bu kuvvetlerin cekilmel<>rine imk5n kal
ınııı arzu ediyor ve bunu gizkmiyor]ar. mamıc: naırnrivl(' bakılabilir. 
Gar!ptir ki geçen sene Fransa ayni his tTKRANYADA 
altında idi. O zaman Fransızlar Rusya- Alman kaynaklarına göre lJkranya-

4 Ağustos gecesi Süveyş knnnlına bü- Saygon, 5 (A.A) - Hindiçininin 
··k ff k ı· b" h Ankara, 5 (A.A) - C. H. P. Grubu 1 celendi .. yu • ve muva a ıyet ı ır ücum yap- mfüıtcrek müdafaası için Vişi ile akde- 1 

mışlıırdır. Bu hücum esnasında 1 O bin tHen anlaşma mucibince Japon kıtalnn bugün saat 15 tc Reis vek!li Trabzon BfR GAZETE?'lı1N YAZISI 
1 k b. · · l 8 b" l k mebusu Hasan Sakanın reisligı~ · altında HAKKINDA ton u ır tıcaret vapurıy e ın ton u • kendilerine tekredilen bütün üsleri iş-

b . ·ı t • ._ tl 1 b t 1 d toplandı. M. Müdafaa vekili S. Arıkan Ruznamenin son maddesı·nı· 19. JJ1I ır oı ep am ısaue er e a mıı,r ar ır. gal etmektedir. .. -'ı1T 
En Mağı 20 bin tonluk bir vnpur dn tam • kürsiiye gelerek Refah vapuru facinsı gençlik bayramı münasebetiyle cw~ 
isabetlerle ağır hasara uğramıştır. Saygon, 5 (A.A) - Japon harp gc- hakkında evvelce başlamış olan idari riyet gazetesinde çıkmış olan Ger>' 

Ayni ajansa göre 3 ağustos gecesi rr.ilcri ve vapurları buruya gelmiştir. Li- tahkikatın askeri mahkeme tarafından öğüş mevzulu bir makalenin adli ~ 
Alman hnrp teyynreleri Akdeniz saha- manda eJli gemi vardır. Bu gün evv<"lki adli tnbkikat safhasına intikal eylemiş 

1 
dan geçmiş Türk nesillerini tahk_ir ~ 

sındn Jsmniliyedcki hava meydanını ye- i~r~ç hareke.t~?<;. de':a~ olu.n?1mıtur. Vi- olduğunu ve Refah vapuru kurbanlan- nasını tazammun eden bazı jıl<J'Y 
nidcn muvaffakıyetle bombardıman et- şının terkettıgı uslcrı l!J!.!al ıçın fo!!ılnlnr- na ın3hsus olmak üzere subay, erbaş ve mevcut olup olmadığına dair Ka~ 
mi.,lerdir; ı,. mühim Japon kuvvetleri sevkolunu- t~lebe, er farkı gözetilmeksizin her biri- nu ~ebusu. Abid~iıı adlive v~~~ 

tı ~ •• 
11 

_ yor. 1 lindiçiniye doğru baııkn Japon kı- n:n kanuni varislerine dörder bin ve tevcıh etmiş oldugu sual takrn:ı ter 
C VA C m !'T ~a tıı1tırı y,..1..ı-.ctır. Japon melzemesi c:ok kurtulanlardan subaylara sekizer yüz, ediyor~u. . . .. 

"1Ja.. b. ~!!! !'esrn.i 1 iv: i"'e d · P"kerler çok genç ve tecrübe- erbaş ve talebelere dörder yüz ve erlere . Takrı~ ~hibındcn sonra ~z alan )ci.J 
te liiğj sizdir. Kıtalım yerJ .. !:tirmek için bir çok yüzer lira verilmesinin karar altına alın 1!.~e vekili Hasan Menen:encıoğlu tJ: 

B ]" 5 (AA) R At bl"~· H bin.,lara vazivC't olunmuştur. Avrunalı- dığını ve emirlerinin derdesti ita oldu- suye gelerek mevzuubahis makale . 
er 111

• • • - esn.u ? . 1~· ava lard"n Mnjestik ott>lini terketmelcri ri- ğunu umumi heyete arzetrniştir. kında adli makamlar tarafından 
k~vv~tll'rımra tarafından .~ngılız ınşe ge- 1 ca olunmuştur. inciliz binalanna doku- llARİCİYE VEKİLfMI"zı·N ı·zAHATI eden tahkikat.ın Y •. aoıldığı.nı v. e bu ~ 
mıll"rmc karsı y::ıpılnn hucum1ar esna- J J k 1 .. 1 k 1 d T k 11 h 

d I ] d b . d S 1 k nt• mamıcıtır. ııuon ıta nrı numu'1e o n- B d h . . . . .. .. a e e geçmış ur nesı crı 
sın a r an anın ı:rar ın e enpo ena- k k d •• h k t d" 1 S un an sonra ancıye v<?kili Şükrü hakaret manasını •----mun eden d 1031'}0 .1At ] k ik" . cıı • r ar ıyı are e e ıyor nr. nygon S ~ı .. nJ k b d c.cu.cuu 
rınt a cemanb t · 

1 
tştonı u 0 u ı tıca-

1 
sakindir. Frnnsız kıtalnn malzemeleriyle · ar::ıcog u. soz. ara ir ay an faiJa o sebeple de tahkikatı icap ettiren 

re vapuru a ın mı ır. . 1 h k . 1 d J h devreye aıt sıyas1 ahval ve vfilruılarla mana ve maksat mevcut olmadığı T b k · d .. 1 ı İ ...:l· k ıt.ıma e nr<' et etmış er ir. apn ava 
tlo ~ c~a~ın a mu ;-m ~?uıhz .. uv- kuvvt-~Ierinin bü·•ük ekseriyeti Nafran- memleketin siyaseti ile alakadar hadise- cesine varıldığını izah etti. Bu me 

ve erı ara n an yapı ~~ ır w ucum ~~ yollanmıştıl'. Bu kuvvetler zan t"dil- ler hakkında tafsiJatlı izahatta bulun- dair söz alan hatiplerin9tnütalfuı ve 
mm·affak olamamış ve duşman agı.r za- d·w· .. 2 ı: 0 t d .. kke muştur. Azadan bazıları tarafından so- kitleri de dinledikten sonra ...... ... · t •st• ırııne gore .1 ayyare en mure p- ~ ...... . 
yıa vermı ır. rulan suallere cevap verdikten sonra be- bir şey kalmadığından saat 17.45 1e 

Tayyarelerimiz Süveyş kanalında İn- AVU<;TlJRALYA HARBİYE yanatı umumi heyetin tasvibiyle neti- seye nihayet verildi .. 
giJiz üslerine hücum etmişlerdir.. Dört NAZIRININ BEYANATI ;o:r~_,.,-_,_.,.~~.r~.r.r.rJ.r~~ıo:ıoaooco.~::O:,... 

athıstos ~ecesi Siiveyş kanalında ceman J t b Jd b• k ld 
18 bin tonilfıtoluk iki İnW.liz ticaret va- Sidney. 5 (AA) - Harbiye nazırı S an U 8 Jr aza 0 U 
puru batırılmış ve yolcu tasımakta olaıı .Spender bevanatta bulunmuş ve ezcüm- ------------
bir vapur da hasara uf,rratılmıstır. le demi tir ki: 

Düsman dün Alman toprakları üze- - Japonyanın ileriye sürdüi?ü hima-
rinc akm yapmaınıshr. ye keyfiyeti çirkin bir tecavüzü sakla-

Terrimuz avında 407 bin tonilatoluk mak için ortaya atılan bir bahanedir. 
dü<:ıPan ticaret vaouru batırılmıştır .. ! Eğer icap edercek olursa Avu,turalya 
Bir cok dü~an vapurları ana vatan kendi mukadderatını bizzat idare et
iaşesinde kullanılamıyacak kadar hasa- mek niyetinde olduğunu isbat edecek-
ra uğratılnuştır. tir. 

-----

,., er11irke11 

Başka bir nutukta Spender Avustu
rı..lv,anın uzak oarkta Jrittikce artan ırer
i{inli~i soğuk kanlılıkla takip etmekte 
olduğunu beyan etmiş ve şöyle demiş
tir: 

lzrrjrli iki kadın yıkıla' 
altında kaldı • 

evın 

İzmirli lıadınıarın yarası hafif, bir gUmrülı rrtl 
muru ağır surette yaralandı... 

nm harekete geçmesini, İngilterenin da- daki çevirme harekPti muvalfalnvı>tle 
ha kuvvetli bir yardım yapmasını bek- devam ediyor . .B•ırada Almanlar 6 hin c·0••rç:ı. \.JT ZV 
liyorlardı. Halbuki Rusya Fransaıun ec:ir, 50 ton ve 558 kamyon almıc:lardır. - 1J fi 
yılolışına lakayt kalmış, hatta manen 

1 

Yine burada dört Sovvet fümı-ninin ba
t 

- En büvük gayretimizi pasifikte 
sıılhun muhafazası irin sarfetmekteyiz. 
Fakat tabanca tehdidi altında menfaat
ı~rimb:i ve imparatorluk ülkelerini terk 
etmcğe asla yanaşmtyacağız gibi bun
Jsrın dolambnçlı yollarla elimizden alın 
mastna da mfisammnha etmiyeceğiz. Ja
pon kuvvet1erinin Hindiriniye muvasa
latını endişe ile karşıladık. 

İstanbul, 5 (Yeni Asır) - Bu ak- kadın hafif surette yaralanmışlardır· 
şanı üzeri Tophanede mühim bir inhi- evler sakinlerinden gümrük memur" 
dam olmuştur. Necati bey caddes~ndc> Hamdi başından ağır surette y 
kam kargir dört katlı bir evle bitişi- mıştır. 
ğindeki 17 numaralı ev fuısızın t:.ökmüş- Kaza yerine vali, komutan ve 
tür .. Bu evlerde oturan 14 kadınla 11 

Almanyaya yardım etmişti. Bugün rol- kive<:;inin imlırı e(lôldi!H iddia t>dil:'-·or. Arasında mülakat itti?. 
ler de~işmiştir. Al~nnlar Kh·<>fin cenulmnda SovvPt- Vaşington, 5 (A.A) - Riyaseticüm-

Hezimete u~yan Fransa Almanyaya lerin 43 müstahkem mevkiini zaot"tfil{_ bur yatından alınan bir telsizde M. Ruz
karşı hareket yapamıyacağı gibi İng!liz- lcrini ve hinlerce esir aldıklarını da ila- veltin şimal sulannda gezintiye devam 
lerin de Fransaya bir asker çık~a ha- ve rdivotlar. ett:ği bildirilmekte. fakat ne istikamette 
reketi yapmaları beklenemez. lngilizle-1 Alm.an ec:kf'ri idar<>si ;mümkün merte- gittiği gizli tutulmaktadır. Bugün Va
rin Petsrunoyu bombardımanı Ruslara be fazla mikrlarda Sovvet kuvveflnrini 1 singtonda her kes şunu merak ediyor
yapılan yardım zümresindendir .. Fakat kıc;kaç j"lne al,,rak imha etmei>'i ic:tihrlaf du : Acaba İngiltere başvekili Çörçil 
iki memleket arasında temas noktasının edivor. Sovvetler de Alman tahive<:ini At.lantiği geçerek Ruzvelte denizde mü
bulunmaması yardımın şeklini güçleş- taklit ederek mlinıldin mertebe fazla Al· H\ki olacak mıdır? .. Maamafih iyi ma-
tiriyor.. . 1 man kuvvetini kenrli kı.,kacla,.ına rliic:tir ICımat alan mahfillerde bu hususta şüp-
İRANDAKİ TEŞEBBÜS . mcğc calısıyorlar. Fakat bu hare-ketler he izhar edilmektedir. Bunu teyit veya 
İngiltere ve Sovyet Rusyanın Iranda Almanlara rr;)re daha fazla Sovyet kuv- tekzip edecek resmi ne de gayri resmi 

yaptıkları müşterek teşebbüs her taraf- vetlerinin Alman ihata C"mberine ~ir- malCtmat yoktur. 
at büyük alaka uyandırmıştır. Ajansla- il mcsini mucip olmaktadır. -· -
ra göre Rusya ve İngiltere İrandan bu - - İngiliz tayyareleri 
memleketteki Almanların çıkanlmalan- ı PERU • E"(V ATÖR Norveçe hücum ettiler .. 
nıBeistrelin:nieşlegro··drıre· ·ıs· e İrandaki Almanların' Bu .. dudund#!\ ,Vel'·~en 1 Berin, 5 (A.A) - Dün gece münferit 
mikdarı İngilizlerden faiJa olmadığından mv.!;ademeler O~ $•• İngiliz tayyareleri Norveç sahillerine 
bu teşebbüs bir mesele çıkarmak mak- VasinJ?ton. 5 (A.A) - Peru hariciye yaklaşmak teşebbüsünde bulunmuşlarsa 
sadını taşımaktadır. İngiltere. İranı taz- nezaretinden bildirilmist:r : Cumartesi da hava dafi topları bunları daha sah'.le 
yik ederek Rusya ile temas temin et- I günü Ekvntör kuvvetlerivle Peru hudu-1 varmadan uzaklaşmağa mecbur etmiş
mek tasavvurunda imiş .. Maarnafih bu 

1 

dunda muharebeler olmustur. Peru kuv-
1 
Ur. Bahriye topçusu iki İngiliz tayyare

rivayetler hakkında hilküm ver:rken vetlerinin mütareke hükümlerini ihlfil si düşürmüştür. 
her iki tarafın birbirinin maksadı ve ni- ederek ilerledikleri haberi tekzip edil- M k - h--·--d--d- d 
yeti hakkında en kötü tefsirlerde bulun- mi!'rt.!r. an~u o u u un a 
du~nu unutmamak l~mdır. Ekvatör hükümeti tarafından nesre- vuku bula n müsademe 

FRANSANIN V AZIYETİ dilen bir tehlil!de de Ekvatörün ateş kes 
Almanya İngilterenin İranı tazyik et- emrini verdikten sonra mütareke hü· 

tiğini iddia ederken İngiltere de Alman- kiimler:ine mugavir hareket etmediği. 
yanın Vişiyi tazyik ettiğinden bahset- bilakis Peru kuvvetlerinin iki hudut 
mcktedir. lngiliz kaynaklarının haberle- şehrini bombardıman ederek bunları iş
rinc göre Almanlar Vişi ile daha .-kı gal ettikfori bildirilmektedir. 
b!r iş birliği temin etmeğe çalışmakta- - • -
dırlar. .Jaaonlar Kantonda 

Almanyaya bu son teşebbi.isünde ce- IJeynelm!feJ mıllfafıayı 
saret veren cihet Vi.şinin Hindiçini hak- a1Jloa.- etm{• ler.-
kında böyle bir anlaşmayı Japonya ile K•J5 ' 

mü~külfitsız kabul etmiş olmasıdır. Pe- Kanton, 5 (A.A) - Büyük Britanya 
tenin pek uzak olan JaPOnya ile yaptığı alacaklarının bloke edilmesi üzerine 
anlaşmayı pek yakın olan Almanya ile I JaJ>?nlar Kantondaki Samel be~elmi~el 
yapınağa yanaşmadığı bildiriliyor. Parls 1 ımtıyaz mıntakasmı abloka etmıslerdır .. 
gazeteleri Amerikanın Vişideki büyük ' Britanya imtiyaz mıntakasına giren ve 
~]çisi amiral Lihiyi Ruzvelt , Çörçil ve 

1 çıkan mallnrın daha iyi kontrol ed1lme
Stalinin miişterck elçisi olmakla itham 'si icin rıhtımlara dubalar konmustur .. 
ediyorlar. Fransız imtiyaz mmtakasında da buna 

Japanlar Hindiçinide yerleşince Si- benzer tedbirler alınmıştır. 
yrunla meşgul olmağa başlamışlardır. --- --

Japan matbuatı Siyamı muhtemel bir Almanlara ~Ö!'e tnQ!liz· 
İngiliz . taarruzuna k~ müdafaadan' ler 7 avda ka~ t~vvare 
bahsedıyorlar. JaPOn genişleme emelle- • - t7 

ri her kesçe malum olduğuna göre Si- kavbett11Jer! 
y~m iç:tı tehlike İnj(iltereden değil, Ja- Berlin, 5 (A.A) - Salahiyettar men-
ponyadan gelir. Bir defa Siyamda yer- balardan D. N. B. ajanSJna bildirildiği
leştiktcn sonra japanların Singanura ta- ne göre Büvük Britanya 1 ikinci kamın 
arruz edecekleri s(fyleniyorsa da daha 941 tarih'nden 31 temmuz 941 tarihine 
kuvvetli ihtimal Rusvaya karşı hareket kadar Alman hava kuvvetlerine karşı 
edecekleridir. Japonya da Almanya gibi"1 muharebelerde. sahi] muhafaza kuvvet
maksatlarını son dakikaya kadar belli leri. devriveler ve dafi bataryalarının 
etmiyor. tesiriyle lfı07 tayyare kaybetmiştir. 

Dlin S!yamın Vaşington elçisi Ameri
ka harirh·e müsteşarı Velsle görü.şmUş
tilr. 

Bin AMERİKAN GAZETESİNİN 
TAVSİYESİ 
Nework Post ıtazetesi Amerikaya. İn-

J?ı]ter<' ve Cinle bir ittifak yapmasını 
tavsiye edivor. 

Amcrikadaki Rus elçisi. Birleşik cüm
hurivetlcr!n memleketine iktısadi yar
dımları dolavısivle Amerikava sükran
lann ıbildirmiştir. 

I?;:-rlin radvosuna J{Öre Eganıstan hü-

kiimeti İnrtilız tesebbüc;iine cevabında 
Efcanistnnrla pek az Alman bulıındu
ihmu ve Efımni..tanın buı:rünkii di.inya 
hnröinde bitaraflı~ım muhafaza edece-
füni h=lrli '"l'llic;tir. • 
İNGh.iz RADYOSUNA GÖRE 
Amc>rika haro tedbirlerini arttırmak

tadır. Yatından itibaren bakır hilküme
tın eline eececektir .. Ak~mları Raat 7 
den sabahları saat 9 a kadar benzin tah· 
rfidi hakkındnki kararın tatbikine de 
devam edilmekted:r. 

Şanghay. 5 (A.A) - DUn Mançuko 
ile Sovyetler birliği arasında hudutta 
vahim hadiselerin vuku bulmakta oldu
ğuna dair dolaşan şayialar hakkında Ja
pon ordusu sözcüsü ademi ma1Ctmat be
yan etm:ştir. Maamafih sözcü bundan 
15 gün evvel Mançuko hududunda ufak 
bir hfıdise olduğunu söylemiştir. Sotyet 
hudut devriyeleri Mançuko hududunu 
gecmeleri üzerine Japan hudut mulıa
fızlan üzerine ateş acmış1ardır.. Cere
yan eden müsademede bir Japon askeri 
yaralanmıştır. Sovyetlerin yaralı mikda
rı malOm değildir. ----Amerika • Rusya arasın· 
da teati ed ilen notalar-

Nevyork, 5 (A.A) - Amerika bahri
ye nezareti ile Sovyet büyük elçisi ara
sında bugün teati olunan notalar muci
bince B:rleşik Amerika devleti mühim 
harp malzemesi tevdiatında Sovyetler 
bırliğine rüçhwı vermeği taahhüt eyle
mektedir. Ayni zamanda birleşik Ame
rika harp malzemesinin Sovyetler birli
ğine ihracı 1çin hudutsuz lisans itasını 
ve malzemenin sevkini. tesri etmek üze
re de Amerikan ticaret vapurlarının 
Sovyetler birliği emrine verilmesini ta
ahhüt eylemektedir. 

İNGİLİZ TEBLiCi 
Kahire. 5 (A.A) - Mısır dahiliye ne

zaretinin tebliği : Süveyş kanalı mınta
kasına bir mikdar yüksek infilak ve 
yangın bombası atılmıştır. 90 kişi öl
müş ve 106 kisi yaralanmıştır. Emv::ıle 
bazı hasarlar olmuştur. Dehada ne ha
sar ne de insanca zayiat vardır. 

Londra. 5 (A.A) - İngiliz hava ne
zaretin!n tebliği : Bugün İn~ilterenin 
sahil mıntakalan üzerinde pek az düş
man tav:varesi kısa göriinüşler yapmıs
lır. Saat 20 ve kadar bomba atıldığı bil
dirilmemiştir. 

Japonytının daha ileriye gitmek ni
yetinde olduğunu gösteren emareler de 
ıu: değildir. 

AMERtKA - FRANSA 
VE ALMANYA 

Berlin, 5 (A.A) - Yarı resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor: Alman eiynsi 
mahfilJeri Amerika hariciye nazır mu-
avini B. Sumner Velsin Hindiçini hak
;cındnki Fransız - Japon anlaşması halc
londaki beyanatını Amerikan politika
cılannın miitad jestlerinden biri say
maktadır. Bu beyanat her zamanki gibi 
Avrupa vaziyeti hakkında Amerika 
devlet adamlarının parlak cehaletinin 
bir nümunesi olduğu gibi Avrupanın in
k!şafı aleyhine müteveccih ve yeni ni-
Zftmın ilerlemesine karoı hasmane bir 
v;ziyettir. Fakat bu beyanata Almanya 
değil, bizzat Fransa cevap verecektir. ___ , ___ _ 
MarLf b:r .. Japon 
~azetesi yine 
Amerikava _, 

çatıyor! 

Amel'llıa glttilıçe flas· 
mane uazlyet alıyop. 

nnq ve .Japonya 11az,,.. 
lanmalı lnaq .. ---Tokyo, 5 (A.A) - Mühim Japon ga-

zetesi olan Aşahi diyor ki : 

Birleşik Amer!karun Japonyaya karşı 
hattı hareketi gittikçe hasmane olmak
tadır. İki memleketin münasebetlerini 
düzeltmeğe teşebbüs temeleri fırsatı ka
çınlmıştır. Artık şimdi JaPOnya için en 
fena ihtimalleri göz önünde tutarak ha
zırlanmak zamanı gelınişt.:r. 

İngiltere, Amerika ve Çunking Çin 
hükümetl JaPOnyanın cenberlenmesini 
tamamlamak için bu senenin ilk aYla
rmdan beri iş birliği yarrupşlardır. Bi
naenaleyh J aponyanın Fransız H:ndiçi-
nisi ile bir mlişterek müdafaa muahede
si akdetmesi kadar tabii bir şey olamaz 
İngiltere ve Amerika bu iki devletle 
Çunkin~ ve Hollanda Hindistanını ihti
va eden bir blok tesk!Jine ve bu bloke 
Sovyetler birliğini de ilhaka çalışmak
tadır. 

Sovyetler birliğinden yardımları mu· 
kabilinde istedikleri şey JaPOnva için 
icin çok müh!mdir. JaPOnyanın Rusv:ı 
ile bir bitaraflık muahedesi vardır •. Fa· 

erkekten ekserisi işlerinde bulunduğu yet müdürü gibnişlerdir. İtfaive 
için inhidam rıUfosça zaviat.a sebep ol- kaldırmağa uğraşmaktadır. Enkaz 
rnamıştır. Yalnl': İzm!rden :ır.iı;;afir gel- kapadı ından tramvay seferleri 
miş olan İrfan ve Mesude adında iki muştur. 
~~ ...... ~~..--....-~~~~....-~~~~~:lôı'°'~::.oı~::.oı)QI~,.... 

lstanhulda kahve tevziatı 
İstanbul, 5 (Yeni Asır) - Ticaret Ve kliletinin emri Uzerine !stanbula gl>J1~ 

rilcn 1200 çuval kahvenin serbest surette satışa çıkarılması alAkadarlara bil• 
rilmi§tir. Kunı kahveciler bunlan 250 gramlık paketler içinde satacaklardl' 

T rabz.onda fındık sotısları basladı 
Trabzun, 5 (Hususi) - 1941 Fındık mahsulü ~rsaya getirilm~ ve 16500 j 

loluk ilk parti derhal satılmıştır. 

Karsta ha v oan pazarı açıldı 
Kars, 5 (Hususi) - Hayvan mahsüll eri panayiri dün açılmıştır. Vali, ~Jİ 

komutanı, mebuslar ve viH\yet erkAnı merasimde bulunmuşlardır. Vali sof~ 
diği nutukta Kars bölgesinin hayvan bakımından önemini ve hükümetin b1Jll"" 
verdiği ehemmiyeti tebarüz ettirmiştir. Panayir beş gün devam edecektir. ~ 
·~.r/.r..cr..c:r..c.""- .. ~-:.:-~~r.r..r...c.:r;.,1:.,..l!Q".Q"~J!:Co*"/-"'.;~; 

Rusya - Polonya Buiday yetişti 
anlaşmasının rer.i memleket' 

neticeleri ler konferan" 
Sovyetler, Polonyanın 

eski hududuyle teşekkü· 
lünü kabul ettiler-__ ,.,,,,,,,., __ 

Londra, 5 (A.A) - Leh başvekili ge
neral Sigorski Polonya milletine hita
ben irat ettiği bir nutukta Polonya-Sov
yet anlaşması hakkında şunlan söyle
miştir : • 

- Bu muahede Polonya milletinin 
şeref ve vakannı emniyet altına almak
ta, Polonyanın İngiltere ile ittüakını 
kuvvetlend:rmekte ve Amerika ile dost
lu~uzu takviyft etmektedir. Anlaş
manın neticeleri şunlardır : 

1 - Polonya hudutlarının muhafazası. 
2 - İki hükümet arasında tekrar nor

mal münasebelterin tesisi .. 
3 - Müsavi haklarla karşılıklı mU

zakerclerin devamı .. 
O"'~~./'..,..._,.-o'.lCQQQCCCCQCCC CIC 

kat Sovyetler birliği İngiliz ve Ameri
kan metali batını kabul ederse Japonya
nın müstakbel hattı hareketi üçlü pakt 
ile cizilrniş bulunmaktadır. Ve Aıner.ka 
ile İngiltere ne kadar Japonya üzerinde 
tazyik yaparlarsa o kadar Japonya şar
ki Asya ideallerini tahakkuk ettirmeğe 
çalışacaktır. 

AMERiKANIN Bi R PROTESTOSU 
Pekin, 5 (A.A) -Amerika büyük el

<'iliği, Japon büyük clcU:ği nezdinde 
Amerika aleyhtarı bazı faaliyetleri pro
testo etmiştir. Bu Amerika aleyhtarı fa
aliyetler taahhütlü ba~ajların şimendi
fer istasyonlarınca teslim edilmemesi, 
işlere müdahale ve C!ngtanda Amerikan 
ticarethanelerinin önüne adamlar konu
larak bu mağazalara müşterilerin gir
mesine mAni olmak gibi hususatbr. Bu 
'aalivetler İngili7.lere karşı da yapıl
maktadır 

Si bitti 
Haıepten sonrası ~ 

flmdfden muazzam 
buğday stolıa uüeUd' 

geflrUecelı- ~ 
Vatington, 5 (A.A) - Buğday~ 

tahsili memleketlerden büyük B 1 
ya. Amerika, Kanada, Avuatural>"..J 
Arjantin hükümetlerinin müıp~ 
beynelmilel bir mahiyette olan b ~ 
mealesinin halli için eaaalı tedbirle~ 
mıt bulunduğunu beyan etmiı 'I, 
Alınan kararlar meyanında harptefl ~ 
ıaaı için bir yardım tedbiri o1m~, .. f f 
ve buğdayın bütün dünyaya te~ .. ~ 
min edebilmek maksadiyle mua~ftl" 
buğday stoku vücude getirihnesi de 
dır. ~ 

Amerika hariciye nezareti vıısıt 
neşredilen bir beyanameye göre t '/. 
konferansı murahhaslan muvakk• 
anlaşma projesi üzeinde mutabik ~ 
mıştır. Bundan bir ay evvel toP 
~ynelmilel buğday konfetıl k ~ 
~umner Vels bevanatta bulunarıı ~ 
miistahsil memleket harbın do~ t/. 
oldıığu bı•ğday mesleslni halletrne efl "I 
esaslı tedbirler almadı~ı taktirde r111~ 
havet ~elecek sene bir bucuk ~ 
dolar kıymetinde buğdayın bt-Yl1e~ 
piyasaları mahvedeceğini söy}eı11 

----
:RUS ~F.!t'İ"'t ~·~ 
.Tanon haridye naP' 
ne konuştu- ~ / 
Tokyo. 5 (A.A) - Sovyet ~ 

çisi hariciye nazırını ziyaret 
&aat JZÖrüsmu.t\ir. 


