
Tay is ii
him bir yazı 

ne retti 
.Se 0 k oe idare tabiri 
hakkındaki Jngiliz 
ve A iman telakkisi 

Tür ki yenin 
vr pa ve 

As adarolÜ' 
Türkiyenin de sevk 
ve idare laali yetine 

iştiraki beklenir 
-<>-

'l' .. rlıler mü eh lBi bu· 
lwıd fı!a b · yüfı dev
let za sı i!e bö le 
·r role ı" ılı ol uJıları
nı gö~termişlel'd r 

Jngiliz siyasetinin baı:ı B. Çörçil 
d' l..ondra, 6 (A.A) _ Taymisin tabir Şarki Avrupada Rusya veya Kudretli Türkiye, geniş arazisi ve 
!~Ionıatik muharriri, Türk gazete- diğer bir devletin hakim olması mi- yüksek ananeleriyle böyle bir §eye 
~~1 • Hüsevin Cahit Yalçını'n. Tay· t t Bö"yl b·ır muhtaç değildir. Bilakis Türkiyenin 
.... <I , nasını azammun e mez. e ş k" A ·ı G b"' A d 00· ısnı aulh ku et b l gıw altında • . • l ar ı vrupa 1 e ar ı sya a y-
C ve vv aş 1 şey ısteyen .c~ıalan vısayet a tına le bir gaye ile kurulacak her hangi 
~~a günü neşrettiği makale bak- sokmak lngılız devlet adamlannın bir sevk ve idare faaliyetine iştirak 
t d" a Yazdığı yazıya cevap vermek· F'-'- ş k" A 

d~ ır. Bu cevapta §Öyle denilmekte- zihninden geçmez. miat ar ı v- edeceği ümit edilebilir. Türkler 
ır: rupadaki bazı küçük milletlerin ya- müttasıf bulunduMan büyük devlet 

l ~~vk ve idare tabiri hakkındaki km tarihi, haricin böyle bir sevk ve adamı mezayası sayesinde böyle bir 
~gtlı2: ve Alman telakkileri biribi- idaresine muhtaç olduklarını göster- role layık olduklannı göstennİ§ler-
~~en ayndır. lngilizlere göre bu miştir. dir. 
-;c,-~..Q"'~~...c.~~~:occo~~)Ol!:o==~:xx:ıo::ıcccıoı::ıı=:o~~~~~ 

Irauı n d iiriist 
Bitarafh~ı na 
Saygı göstermek 
Lazımdır ... 

ŞE\Tfil."T BİLGİN 

İngiltere ve Rusyanm Tnhrnndn müş 
terek .teşebbüsler yaparak bu memıe: 

ın~ilizler Uza Sar ta 
hazırıanı[orıar 
-------

Sin~apur iiss·· 
· ta.kvİJre edi e-
cek, erika 
da • • nu ıs ıy r 

meri a a bazı 1 ejişi ,. 
li !ler ekle iM r 

• • .t.ar eıve nazırı . . 
ye 

e'!ışe ek, lilki 
arbi e nazı-
rı oaca 

ett~~ ~lnnn hudut harici edil
mesını istedikleri mnlCnndnr. Bu husus
ta bazı milınhazalar ileri süriilmil~ Al
man tnbalnnnın, doi;'l'Udnn doğruya bu 

iki. ~e~cket!n ~etini .tehdit e!~- Bittün Amerikadaki ec- A --erika o-.auıa--·-
leıi ıddıa cdilmıştır. Hakikatte boyle ... ~u &"UA a--.. ..... 
bir tehdit mevcut mudur? nebı vapurların demok· hariçte kullanılabil· 

Bu suale CC\'tıP vermeden evvel şunu rasi izınetine geçmesi mesi tekrar Ayandan 
hnhul etmek Ji'izımdır ki gerek İran ge- k •bi • t k 
tekse Efgnnistan mukndderatJanna sa- ya ın gı . . ıs enece 
hip n1Ustnkil birer devlet sıfaülc, cm- Şnnghny 6 (A.A) - D. N. B. bıldı- Va~ington, 6 (A.A) - Amerikan 
lliyetJ • • rlt d d · ı d cgane ri~or· radyo spikeri ve Hearst gazeteleri mu-
Lıık crını na a ar e en ış er e Y İtim. ada şayan bı·r menbadan vcrı'len h b" · M" B k K N rk net iındirler. İngiltere ve Rnsyanın bu a ın ıster ro e1' arter, « evyo 
tıı tabii hakimiyet h~,nı tahdit ede!1 haberlere göre snbık İngiliz istihbarat Taymiu gazetesinde çıkan bir yazısm
tcşebbüsleri, mazinin karanlık günlen- nn1.ırı · Duf Kupper İngiliz kıtalarını da mevsuk menbalardıın ahnan haber
ili andıran bir visnyct manası tnşıd1- ~ingapura nnkle~cklc. :tav1~f edilmiş- tere gö~ hariciye nazın B: Kordel Hul
ihndnn bu iki memlekette derin bir in- tir. Uzak şarktakı İngiliz dıplomatlan Jun aıhhı sebepler dolayısıyle yakında 
fiale sebep olmuştur. iran gazetelerinin İngiliz baş kumandanlığının bı_ı arzusu- istifa edeceğini bildirmektedir. Muha-
11tşriyatı bu infiali biitün coşkunluğu - SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE - bir Karter bu takdirde B. Vandel Vilki-
llc aksett·rmi~ _ nin harbiye nezaretine ve harbiye nazın 

b dd
.1 ~ur. . bn L__ = 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: Sti ... •--nun d v-'-ü" 1 · al t..:;:..; ha-

d n 17.ntında 4-5 bın A anın ınuı- : y · 'T" f • ı. E . . •• _... !' ex Y e ııı ~ ..... . . 
n btılunması 0rtn Şark vaziyetini ka- :: enı 1. e TIR.amız :: rıcıye nezaretine tekrar eetirilmesini 

ıtı~c:ık bir mesele midir? E E muhtemel addetmektedir. 
• 11plızlerc göre, irandaki Almanlar : e• )· : Mv.amafih B. Stimsonun hariciye ne-
~dıye kadar istilaya uğrayan memtc- § r zaman ar § zmctinde rnev1'i~in harbiye neznretin-
ıtı et erde beşinci kolun yaptıklarını yap- : : dekinden daha sağlam olmıyacağı zan 
trağa lın'Zlrlanınaktndırlar •.. l\faksatJan § bı•r apOIVOD - edilmekedir. Hariciye nezaretini idare 
h n~ı!' l!nynt knynaklnnna nuruz ederek : . - ı'clcn hakiki şefler B. Ruzvelt ve B. 
lu-:tricı sıyoscti iizcrinde müessir olmak- § d E Sumncr Vels olduğundan B. Stimsonun 

iı- § var 1... § orada kukla vaziyetinde kalacağı söy-
)' 12 bu iddiayı mühnlagalı gömıekte- E lenmcktedir. B. Kartere göre B. Ruzvelt 
e 17 .. ~im $nhinşab Rizn Pehlevi gibi _ • • ~ hariciye nezareti için daha genç bir 
t ncrJık bir şefin lmdretli idaresi altmda : Xarsla bir telıerriir• : udam aramaktadır. Cihan vaziyeti dn
tıran~ ganettc otamıyncağı mulıakka~- E den mi ibarettir? § ha vahim bir ıınfhnyıı cirdiği bir zaman-
Y~ k nn_dn kuvvetinden şilpbe edilcmı- ;: § da bittabi böyle bir adamdan daha fazla 
l>u e • hır nizam mevcuttur. Yabancılar E Yeni tefrikoımzda Napolyonun ma-:: !stifade edilebilecektir. 
Şu hnl.anu boznuya cesaret cdemezlc:r· § cen:ılannı ve bilhassa Mısır seferini, § HARiCE ASKER 
ettiğ~ d.c İngiltereyi bu ~ne.!'8dnr takip ~ Ab~~r dcn~z. harbi!", Mos~o~a ri- ~ GöND~RMEK IÇtN 
luna ssıya ete nykın bı! mudahale yo- : catını ••• Tarıh~ • vcsıkalnra ıstınaden E V&§ington, 6 (A.A) _ Asosyeted 
aran, kv~eden sebeplerı b~ka yerde : takip edcceksınız.. E Prese ıöre aeınatör Viller Amerika milis-

n lazımdır = ı · · ,_, -L d __ 1. k .. 
JUnınnı İn · bb.. .. .. k .. t.. - YAnwu NEŞRE erırun ve •ura aT& mm garp n- u-

~kild ar. giliz tcşc . usunu en .? u na.n = re-si haricinde kullnılması talebinden 
teşebb~· ~~fsı.r etmiş)erdır. Onlara go~e, : BAŞLIYORUZ ~ vaz geçilmediğini, hu talebin tekrar edi-
" · . u:-;un ası) hedefi Sovyet Rusya ıle :ıııııııı• .•ı11ıı•ı•••ııııııııııııııııııııııııııııııııınıı·= ı x..: • •• ı · ti" ~ınltc • kt t ece5.nı aoy emıı r. 
!h" re arasında bır temas no ası e-
ıtı!" etınek için, yeni müdahalelere ze
f 111 hnzırlamnktır. Almanlar demek is-
·~~rlar ki İran, İngiltere ve Rosyanın 
~u terek tcşcbbiisünc uyarak Alman ta
ilasın! hudut hal".ici eder, yani Almanya 

e dıplomatik münnscbetlerini keserse 
~~k geçmeden İrnn foprnklar,ı İngiltcrc-
ın geçit yolu olacaktır. 
filnu~da \'l'.hmc fazla yer vemıek şar
t •

1
e ~oytc bi~ tahminde hulunmak tn ka

ıı dir: Ortn Şark milletleri Çnrlığın 
L1Pe~nlist ihtirnslarındnn ~ü~·ük znrnr
Sl'I' Rornliis)erdir. Çarlığı ıstıhlnf eden 
İc:~'Yct~~r rejimi enıperynl!st gc~i.~le~e
d ın du ınımı olduğunu ilan cttıı.!J mııd
d ctçc bu ınillctler nıhnt ııe!cs alını.şlar
l>ı. l939 dıın sonro Sovyctler çarlığın cm-

h~l}·nlist ı tıl5 pro~ramını ilıyavn te.şcb-
tıs ctın· 1 ,. t ·ı ( t ıs ere ır. Bu sebeple n!?ı tere. 

k rl a Şa~k milleUc•'İnin Rusya •a itimadı 
,.}l ınadıgını ı:önnckte \ 'c Alnıanlann 
c'-arnd · ' illa! cnız Fahilinden l{afkaslara U7.3ll· 

la- arı fok(lirindc. Alman propnırandacı-
• •nın t•'-' ·ı · ı f ı lılnd ~' ı " c ranın So,•yctler a ey-

fıdcf~ tarha miidnhnlcsi ihtimalinden 
Şiiptı tı<:kulanmnktadır. 

beyne cı;r bu derece ileri götürülürse 
0

80ını el ıniiıınscbetlerdc dostu ve 
- NU 2 t!\"Cİ SAlll:FEDE -

Amerika Harbiye Nazın olacağı söylenilen B. Vilki bir siMh 
1abrikaaında ameleye hitap ederken 

.Smolensic cıvannda1:i muJıarcbelerde Dinyeperi geçrııeğc çalı.şan Alman askerleri 
:r~~~==>~==~~---·~-. 0,. a - -•-a_e_,,,_,_ a-tl".. _,,,__-.,..,. 

1 Almanlara göre l 
<-·-ı-aı-•-11-•-·-·-·-·-·-·-·-· ~ 

uvaffakı
yetle biten 

hare at var 
1''ayyareler imha 

har'plerinde çok bü
yiik bir rol oynadı 

Smolens 
harp er ,. 
vame ıy 

te 

r 
Diğer üç istikamette 

ve Estonyada da 
harpleı· oluyor 

• • Sovyetler, yeni Alman ye ze ~ rme-
taarruzunu da kıracak· lı• 
!arından emin· Finler - diyor ar 
Alman yardımmdan - -
memnun değil mi? _Topun ağzında olan ; 

Londrn 6 (A.A) - Rus cephesinden - Siyam, Mançuko hü· ~ 
gelen haberler Rus nskerlcrinin blitün kümetini tanıdı ~ 
bölgelerde iyi mukavemet ettikforini - -
~östcnnektedir. S Jlcnsk civarında ve E Tokyo, 6 (A.A) - Domci Ajan- E 
bu şehrin şarltıııdn cereyan eden mey- E sının BnnkokUın aldığı bir telgrafa E 
dan muharebesi çok büyük bir ehem- :: göre Siyam Hariciye Nazın Siyam § 

' miycti haizdir. Almanlar Ukrnnyada E hi.ikümctinin Mançukoyu resmen § 
:~~~ Kiyefc karşı doğrudan doğruya taar- ~ tanıdığını Bankoktaki japon elçili- § 

ruza geçmeden evvel Odcsayı tecrit et- § ğine bildirmiştir. :: 

Rusla7'a kar§ı harp eden Alman ordu. 
groplanndan birinin Kumandanı 

MARE.ş'AL LlST 
~=====~occaaoccccoacı:x:ıaaaaa~ 

ı giliz h .. cumlt rı git. 
ti~ çe ağırıaııuor 

mek istemektedirler. E StYAMA TAVSİYELER! § 
FiNLER ENDİŞEDE Mİ? Tokyo, 6 (A.A) - Japon gazete- § 
Finlnndiyalılnr Ladoga go1ünün şiına- ğ lcri .Siyama. Hindi~i~iyi örnek ~ E 

linde ~k şiddetli bir barba g:.rlşmis : ~k Jap?n hımayesın.ı kabul etmesı- :: 
bulunmaktadırlar. Taymis gazetesi · :: nı tavsıye etmektcdırler. :: 
Stokholm muhabiri tarafından veril~ = ıııııııı:ıı.1111111111111 111111111111111111111111111111111= 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
~~~~..,...JOOO! L'>"~~~:::ı.<::~~~~~~~~ 

lngilizter ablokagı hlç 
gevşetmi urlar ••••••••••• 

• • Almanlar Kiyef 
Almanlar da ha- Dıyorlar ~ : "Al- cephesinde is-
sar ve zayiatın manya ıstese tihkamlar al-
ıı ··yük olduğu- Y nan mille-

nu söyliyor t•ni besler" 
mışlar 

--0- ---o--- Bertin, yarma hareket• 
Bilhassa Franklurt Almanlar ttalyanların lerinin geruşlediğini 
a:rlsruıhe ile Manhay· Yunanistana getnr· bildEriyor-

ma en ağır bombalar diği yiyecekleri Berlin 6 < A.A > - Almanlar beş 
atıldı kapmışlar Ağustosta. Kiye_{ cep~esindc yarma ha-

Londrn, 6 (A.A) - öğrenildiğine Londra 6 (A.A) _ Avam kamara- r?~c~erlnı genışletnüşlerdir. Sovyetle-
göre lngillz hava kuvvetlerinin dün ge- sındıı bir suolc cevap veren fktısadi ~ ıstıhkfımlnrmdan :ı~ar ve son de
ce Manhaym, Frakfurt ve Karlsruheye harp nazırı Dalton czcilmlc şunlan söy- .::-ec

1 
- ~e modern ~O istihkam zaptctmiş

\:arııı yaptıkları nkınlnr büyük muvaffo- Iemistir· erdir. Sovyetlenn mukabil tanrruzları 
lıyetle neticelenmiştir. Müsnit hava Y~na~istandaki Almnn makamlan- ta:de~tir. Bir çok esir nlınmıştır. 
§8.rtlnn dahilinde yapılan akınlar esna- nın İtalyan işgal kıtalan tarafından ge- lGyefın c?n';1bu şnrkisindc demlryolu 
mıdn ııimdiye kadar abJmıynn en nğır tirilmiş olan yiyecek maddclerini ve tayynrele:ınuz tarafından bombalan
bombalnr atılmıııtır. Bunlar büyük mik- malzemeyi bile nşırdıklanna dair delil- mışt.ır. Dınycper üstünde mtitendit ça
yasta ve çolc ağır hruinra sebep olmuş- lere malik bulunuyoruz. İngiliz hUkü- tılar tahrip ediJmi.ştir. 
tUT. ıncti dU~ işgali nltmda bulUP;lll ara-

.. SONU 3 t)Nci) SABİFEDE • - SONU 2 1Nci SAll1FF..ıfB -



SAHrFE 2 YEHI ASIR 

Asrımızın en bütü rn:' esseseıerinden biri --
Bizde ve dünyada es 
ve şiRıdiki gazetec · ik 

Bugünkü Türk gaze!e!eri hemen her noktadan 
bazı Avrupa gazeteleri ile ayni seviyedetdlir ••• 

YAZAN: tsmail lLHAN 

Gazete, yirminci asnn en bUyUk ve 
en mnhim milesseselerinden biri olmuş
tur. 

Bugiln anladıihmız mana~·a az çok ya
kın ilk gazeteyi Çinde ve Romada görü
yoruz. 

Romıllılann (Akta Diurna) günllik 
vakalar adını verdikleri gazeteleri res
mt haberleri, yangmlan. dint merasimi. 
Ayinleri, intihaptan haber verirdi. Bu 
gazeteyi hUkUmetce tayin edilen resmi 
memurlar hazırlardı. 

Çinde de aynı mahiyette cPekin ga
zetesi• adında bir gazete vardı. Bu ~a
zete Tang hanedanından beri (618-905) 
bitli fa.'\ıla devam etmiştir. 

Lakin asıl gazete, baskı makinesinin 
icadından sonra doğmuştur. 

Avrupada tam bu'lünkU manasiyle ln
tisara baı;layan ilk gazeteler Almanyada 
1615 tarihinde neşredilen (Frankfurter 
Joumal) haftalık j!azetesiyle Anverste 
1616 yılında çıkan (Nieuwe Tydinghen) 
adi ı gazetedir. 

Fransada ilk gazete 1631 senesinde 
nesmfunmuştur. 

Tilrkivede ilk ~azete 1831 tarihinde 
tkincl Mehmet 'lemanmd:t çıkan (Tak
vimi Vekayi) dlr. Bu tarihten on('e 
tstanbulda cıkmış muhtelif Fransızca 
gazeteler varsa da bunlann Türk gaze
tecilii!fvJe alflke1an yoktur. 

GAZETECll..tK 
Gazetecilik. ~azetenin basılması ve 

aa{?ıtılmast dei!il. muhtf"vivatının hanr
lanma!l demektir. Ga?.Pted. ~ünün va
kalarını tonlar. bun1ım kel"di zaviveı::in
dE"O gördüt!ü ştibi halka anlatır ve bunu 
lSyle bir surette an:edrr ki okuyucuya 
Cfa muayyen blr görilş telkin etmiş 
olur. 

Gazetenin en milhim rolU sivasetteıilr. 
Sivas! ı?nzetedlik on dokuzuncu asrın 
mahru1liif0r. Fransaifa sivacı! gazeteci
lik hUyflk ihtilal ile baslar. 

On dokuzuncu a.<;t"Jn nihavP'tll"'rine 
katlar gazPte ve gazetecilik iptidcıi bir 
halde ve ekserly fertlerin matı olarak 
kıı1rnıştır. 

Yirmincl asra doi!ru muhtrlif Amil
ler J?azetecnii~in btrdm bire inkiı::afınn 
ve bir çok yerlerde fertlerin malı olmak
tan cıkmasınn sebebiyet vermiştir. 

GAZETE MAKtNELERt 
önceleri traze1e1er düz. mak;nede bosı

lır, kMıt elde makineye verilir ve saat
te 50n lift 1000 j!Cl7.ete bası1trdL 

Halbuki sonradan rotatif malclnPler 
icat edildi Bu makine1eT. bobin 1d\&ıt 
yerlPŞtirHdikten ve tahrik edildiktPn 
sonra. hiç insan vardımına mubtaç ol
maksızın J!a7.eteyi basıvor. keı:;ivor kat
lıyor ve sahlıl!a çıkarı1abilecek blr lıRl
de veriyor. Aynı makinelP~e ı;n sahife
lik btr ı?azetevi saattt' 50 ili\ 60 hin nlls
ha hıısmak milmkilndiir Bir fikir vermicı 
olmak için sunu kaydetmek ktıf1~ir: Si
kat!odn intisar eden Chica~ Tribune 
j!azetesi Pazar ~ilnleri 150 büyük snh<fe 
olarak çıkar ve 600 bin nfü:ha sabır. Bu 
kadar ı?nzetrvi bassıhi1mek için 52 va
gon kfliht sarfeder. Makineler bu 52 va
gon k&mdı iki ve Uc saat ic;inde baı;ıl
mış, kesilmiş ve katlanmış razete ola
rak danıtma vnt'nnlarına teslim eder. 

KACIDIN ROt.tt 
Önceleri ktii?ıt oek bahalı ldl. Bu se

beple gazete fiatleri de yiibekti. hPrkes 
gazete oktıvamıvordu. 1870 tarihinden 
sonra a~~tan kağıt yapmanın yolu bu-

lundu. Büyük kağıt fabrikaları kurul-
1u. Kağıt fiatleri bu suretle ucuzladı, 
azetelcr de fiatlerini indirmeğe muvaf

fak oldular. 
GAZETENlN TERTtBt 
Evvelce - bizde bazı eazeteler hllta 

öyledir - ~azeteleri mUrettipler elde di
zerlerdi. Halbuki sonraları tertip maki
neleri icat edildi. Bu makineler evvelii 
5, sonraları 10 kisinin işini görebilecek 
mUkcmmeliyete çıkarılmıstır. Bu suret
le hem surat temin olundu ve hem de 
masraf f az.lasiyle aznldı. 

1STIHRA ~AT VE RESfM 
t~LER1 
öncclerl bir gazete ya1nız ke~di istih

baratına istinat ederdi. Dünya vukuatı
nı ekseriya hususi telgr.ıflarla getirt
meğe mu"affak o1nmazdı. c;onradan kııh
lolar, telsiztel!?l'af ve tel~f ve radyo 
istihbar imkunlarını zent'inle~tirdi. Av
rıca haber A ;ansları dahil ve harice ait 
mUhim vakalarını gazı-telerc ucuz bir 
nara ile bildirilmesi imkanın temin et
tiler. 

fJk gazeU>ler rPSmi büJt ... nler halinclc 
clkıyordÜ Gazetelere evvela tire rcsi'll
leJ\ sonraları da fotograf derci imknn 
dahiline girince, gazetelerin ~ekli ve 
manzarası değişti. 
İLANLAR 
Eskiden gazeteler bir illin vasıtası 'sa

yılmıyordu. Amerika gnetecilii!i diinya 
matbuatına ilAnın ehemmivetini ö~et
ti. GUnden j!\lne iJAn t-hemmiyPt ka7.an
dı ve gazetenin en mühim varidat mrn
balarından biri oldu. Burun J?azeteler 
yalnız satıs varidativle gecinemez. aynı 
umanda il!ln variıfatmıı ,fayanırlar. 

BtZDE GAZETECtLlK 
Türkiyede gazetecilik üç devreye ay

nlahilir. 
Birinci devre: Takvimi vekavMrn 

meşrutiyete kadar, sUrer. Bu devrPnP 
rıkan ırazeteter iofülaidir düz m<ılc-lnr
n .. basılm1'311r. Yalnız Ahmet Mithnt 
V.frndl ~az~teci1iüi bir az halka do~ıı 
"ÖtiinnUştür. LAkin o da muhteviyatta 
ka.lm1ştır. 

tkinci devre. Mesn.ıtivPtin ilSnın~ıın 
haslar. 1908 vılında· ms~rı.ıtlvPtin il!\nı 
i1e beraber Türk 11azet., .. m;;.ı..,de bUvii~ 
bir inkişaf pör{il~U. B"'-ıı!Hiye rot-ıtif 
makine S?eldl. Tasvirl Eflrar foto"rrıf 
kullanm:ı&a nac:ıa~t. Bu ılevrede TUrk 
ı:mzetP~lliı?! ilk defa olarak Avruna ~a
zeteciWinin inkişaf yoluna girmiş bulu
nuvordu. 

üc:üncU devre: lc:tiklal Savas1nnıın 
sonraki devredir. Bu ıleVTede Tiirk 
matbuatı. mpc;rut\vet d0 vrinde bav1ıv:ın 
lnlru:af seyrine daha hiiviik bir ham1P 
ile deva~ etmic:tir. Daha mtikemmr>l 
makineler getirilmis. ic:tihbaratn fn7h 
Phemmivet veri1m~e hashnmıc:br Bil
hac:sn teknik no~tRc:ın~an pek çok teka
miil ('!;t'ri ~ö~<>rilmi91ir. 

Bul!iinkU Tiirk ı:razef PlPri hemen hPr 
noktadan Balknn j!azPtelnrinden Ustiin 
ve bazı Avrupa gazete.leri ile aynı sevi
yededir. 

Karht"n ~ zla liat 
alan bir buzcu 
Karşıyakada İbrahim o~lu Abrhıllah 

Arıkın belediyenin tesbit cttini fiatten 
faz1ıt fintle buz sathi?ı iddia Pnilmiş Vo? 

hakkında takibata baslanmıştır. 
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BUGfJN LALE E BU BAYfTI) TA A 
1 - Tiirkçe Sözlil Sarkılı l - Haftalardan beri beklenilen 
EDİ K.AMTOR filimlerin :pırlantası 

Ali Babanm Mirası RADYO SARAYI 
2 • Kolle:liler Reviisü $ahescrler saheserini ~öreceksiniz 

... .2 - TÜRKCE sözr...n ~ARK~ 
Seyrine doyum olrnıyan filim ZEYNEBİM j 

3 • ZAFERE UÇUŞ 3 - Yeni renkli komik Miki 
"'2 ...... µ--...-~--1,,...,~-!'Wl!lllll ..... W& "'" -•,. ,...., './!!nJ 

----------------
DiJŞMANINA VERMEMEK İCİN CllCUKLA· 

RINJ ÖLDVREH DİLBER.-

- 3 -

!Jlezir ve n-
ğa far 
---(),---

Ana borular pat
ladı, su bir kaç 
~ün akmıvacak 

Borulal'ID tamiri için 
Belediye lazla amele 

tahsis etti 
Vezir ve Osmanağa sularının Sinek 1i 

mevkünden geçen ana borulan dün pat
ı .. mışttr. Belediye mühendisleri derhal 
honıların patladığı mahalle giderek tr:t
kikat yapını lar ve tamiratın yapılabil
mesi için .suyun kesilmesinin zaruri ol
foöıınu tesbit etmi~lerdir. 

Belf'dive rdsi doktor Behçet Uz, ta
•f\ 'rntın derhal yapılması için fazla işçi 
1m11 .. nılma~ıru emretmiştir. 

Maamnfih e\'lerinde bu sudan kulh
nl'nlar. tamirat bitincf'ye kadnr hir 
·nüddet susuz kalacaklardır. Tamirat 
•n kı!!a bir müddet zarfında ikmtıl edi-
1ecektir. 

-----·---
Potas ihti vnc" 

U~'Fjı!t•Je,.-il~ r.Pn,,-ı-~- Jr~· 
,,..~ıc~'ıı:. ~c. ~!:i!l-'I~ ,,.,,,.~~ ~ 

p.Mfa~~ara. cf·hk3f. l&.z~m 
Üzümlerin gerr-ide kurut•·lmnsmda 

lrnllnnılll\n potas mi.iqtahsillere Ta .. ım ko
l"per»tifleri taraftndan temin edilecek
tir. Mah,.ule zarar veren ve üzümlerin 
ı Pnr.ini bozan be7.ı karı'>ık madd•lerin 
... otas dive piyao:"ila ı;'ltıl-nakta o'd•ııı;-u 
"P.ber a!tnmıcıtır. Bu rribi kan••k mf'rlde-
1.rirı kullanıl"'aması htt'!Usundıı ciftçl
l~rin ik11z edilmı--1. vi1~v,.tre kaza kay
moknmlıklanna bi1dirilmiştir. 

Kahve tevJz;;otı işı 
tamomPonP vnr 

Kahve tPVZİatına dün baslanılmı" ve 
ilJ.. ntırti Knr~1VPknva V"Tilmi<1tir. Kah
veciler mutPl""rll iJp ktılwPleri rfün tes
hn ı-lmı!!hr. Birlik kendi l'IZast ht1lu11ım 
k•ıhvehanPlere tanzim e<ll1en listelere 
"'ÖrP- t,.vzi,.tta bulunaC'.aktır. 

lzmirin il-tivacı icin tflhsiıı edilen kah
velerin hnkkn1<\ra tPV?iine buvün bn!!
ı.,""'caktır. 130 bol-ka\ namına tıwin 
dilen mutemet kahveleri bug;in ııhıroık 

ve mue.vven nisbetl .... rJ,. srmt b~kkfl11a
rına d,.;;ıtncnkhr. Halk kP\we iht\yac•nı 
'1..-k1.,.11ardan temin edecrk v~ her aile
ve 250 srram kPlıvc vr,.ilec~ktir. 

Öniimi.izd .. ki iki ıwlık ihtivec; ıcın 
c;f'hrimi:ıo:,. tah!Iİ!I f'dilen kl'~velerin yan
•t şimdidı-n l"~tirilmi<1tir. Rrın1ar tamam 
'>lunca tevziata tPkrar başlanacaktır. 

-------
J'4' f-1 A 
"'P._.-.,.,~ "~vvonu 

1'::ı~·P.'•~·v~ -
Fuarda [),.nizli vilı'yet pavyonu bu 

~ne ft.vk,.tide güzel olarak hazırlan
mı>ktf dır. Pavvonun tamimine neuret 
.. tmı-k üz,.re bir hı-vct ~~hriY"'i:te gelmhı 
ve hazırl•lclara bflslam1ştır. Hnber aldı
:>ımıza göre pavvonda 12 koop .. rntif 
'l\V.11ının imal t-ttikleri eşyalar ve doku
.,,,.lar teşhir edilecek ve satış ta yapıla
~ı:ıktır. 

MA,.tt'IADA 
Y:n•J!~"' ,_. mac 
Pazar günU Mantı::a ·sladyomunda 

IYnrdım sevenler remiveti menf:ıntlne 
t,.mir Altınordu (B) 1akı'llı ilP Manisa 
Yıldırım takımı arasın~" bir fı•tbol mn
"ı yanılmış ve her cJ?1rika.c:ı heyecanla 
•akin p~ilcn maç 3 - 3 berabere netice
lenmiştir. 

Her iki takım da çok güzel oynamış
tır. 

Macta kalabalık bir seyirci kül1esi ha
.,.,r huhınmustur. 

yordu; ecel ve felaket, bir glin yine bu 
mesut ~örUnen ailenin kapısını çaldı: 
Arı?O hastalandı, az bir zaman kinde 
rözlerini hnvata kar.o;ı vumdu ve ablası 
Teoksenivi. kocası PAris. ilk kocasın
dan ve Pilristen olan çocuklannı ve ab
lasının tek cocul!unu matemler içinde 
bıraktı. Ahret diyarına - sessiz, sada
sız - gl t ti! 

Cocuklan bir ile sekiz yaş arasında 
idiler heniiz! 

Bu kndar çocuk anne şefkatinden 
mahrum kalarak yasavamazlardı. tabii' 
Heosinl de pek çok seven Teokseni 
dul kalmak hususundaki yeminini boz· 
du ve hemşiresinden dul kalan Par!s ile 

Tcokseni vukanda da izah edildil!i 
vechile kenitisi evlenmek istemediği için 
Par'ı::e kiiMlk hemc:iresinl verdi. 

ihl\J'etti. Halbuki. ~nç kadınların asıl evlenmej!e mecbur kaldı! 

Pilrls. bu iki bedbaht kanına o kadar 
mcclCtp olmustu ki pek cok sevmesine 
rai!rnen Teokseninin teklifini kabul etti: 
zaten biitün aile bir arada vaşıyacaktı .. 

Dii~Unden sonra. biraz daha btivilvcn 
bedbaht nile, daha bOvfikce bir eve 
p,r.-cti: ve hundan sonra sakin ve m~f 
b!r hm•at hashıdt ve bu hal bir kaç se
neler sı1rdi.I.. Bu müddet iclnde Argo
nun Pi\risf Pn hir cnk ~cuklan oldu. 

Pftri!dn ktırdu~ı hu nile. zenl?in. sa
kin. ftsude ve me!Rıttu. Bu ailenin tek ıs. 
tu-abt. k"ndi mf'mlPkPtlcrindcn. çok 
le. niı ._ .... ftar ile. malt kalmış olmastDCJao 

memleketleri. Selan:ğe cok yakın idi: Bu kndının ilk kocasından ve Paris
fakat orava hatta bir sell\m göndermek ten olan kendi cocuklarile hemslresi
hile tehlikeli bulunuyordu. nin çocuklannı her hususta kendi ço
Çocuklar. kendilerini ayni derecede se- cuklan gibi terbiye etmesi ve bilyüt 
ven iki annenin nezareti altında büyü- mesi bu husu!rt:aki bitaraflığl zikre ve 
meğe baslndılar: kanlı maziden haber- ' takd:re savandır. Teoksenl çocuklara 
leri olmadığı icin bu çocuklar istikbal- öksüzlilklerini zerre kadar hissettirme
den de emin olduklarını sanıyorlardı. misti. 

Çocuklar, yalnız matem senei devri- Gerek Parlsin ve J;?erek yeni zevcesi 
yelerinde annelerinin - asıl manasile Teokseninin foziletkiirlıi?ı ve çocukla1'8 
ruıne ve teyzelerinin - çok bUyUk bir karsı müsavi muhabbetleri savesinde. 
matem iztırabı va.c;adık1anm hayretler- aradan aziz bir vilcudun kıwbolmasma 
le ı?örüvorlar, fakat bu'?ilnler J?(!ctikten rai?men bu a:ıe veniden saadet yolunda 
sonra ber sev tabi! halini alıyordu. yasamda basladı. 

Fakat, felek bu lki dulun uzun za- Ve. bövlece hir kac sene daha geç-
manlar aadetü:ıe biç tebammiU edemi- ti. Cocuklar b(btümekte idiler. Fakat 

n e Ekmek llakkı a v imizin beyanatı 
• 

alis buiday un arı 
veriliyor •• •• 

~unu 

Cuma 

~-----------.~--------

Yak re elmlelt bmhranına sebebiyet veren 
kimseler kanuni takibata übl tutulacak... 

Mi.irıiı&at ilitiYacıı içjnı göhd'ecifun. un- tcrilerek bu da temin olundu. Şimdi ili
lnr liakKındn ve yalnır buğd'ay unundan ve- edilen bu miktarlar bundan evvel 
cltmek imnli mevzuu üzerinde kendisin- 'Verilenlerle beraber mahallerine tahsiB 
dcın malômat ricm eden. bir. muhar.riri- ve llf'Vkedilmdctedir. Vaziyet - normal 
mize ~Ilmiz B. fiıad Tubal şµ beya- seyrini muhafaza etmektedir. 
natta bulunmuştur: Muayyen miktarda çavdar Ye arpa 

- Biliyorsunuz ki üç dört gün evvel katılmak suretiyle imal edilen tek tip ek
~e-hrin bazı semtlerindeki fırınlarda fnz- mek hakkındaki 115 aayılı koordinas
İI' talepler yüzünden izdihamlar görül- yon heyeti karariyle buna ek olan 160 
ınütıtü. O vakit beyan ettiğim veçhile suyılı karar hükümleri ahiren meriyettcn 
bu vnziyet mevsim hnsebiyle etrafa faz- luıldınlmış ve bunun yerine yabancı 
ln miktarda amele ve işçi vurudundan maddesi çıkanlmıı yüz kilo safi buğday
ve bunJarın ekmeklerini ~ehirden teda- d'ln 89 - 9 1 kilo un alınacak şekilde imal 
tik etmelerinden ileri gelmişti. Her gün olunacak unlarla ekmek yapılması ve i .. 
ı:zmir icin toprak mahsulleri ofisinden tihlak edilmesi kararlaştırıldığı ticaret 
yRpılmnkta o!an muayyen un tanzim ve v,.kftletinden vilayete bildirilm~ ve lcey
~etışınn vilnvetçe yapılan teşebbüs iize- fivet belediyeye, mülhaknta ve alakadar 
ıine kufi miktarda ilaveler yapılarak dairelere hemen tebliğ olunmuştur. B~ 
bu halin önüne derhal geçildi. Ve bu- "usustaki emir gereğince elde mevcut ka
rtın tekarrür f't

0

memesi kin de icap eden ııklı tip unlann sarfını müteakip bu ka
tf'dhirJ~r a1ındı. Ekmekleri oldui!u hal- rurın derhal tntbikine geçilecek ve imal 
de saklıyan ve kaçırmak teşebbiisündr •:d ilecek ekmekler 950 gram sikletinde 
bulunan dört fırıncı polis ve belediye ,,ıacak ve pi kin çıkarılmasına de dikkat 
zı.bıtaaınca meydana cıkarılnrak hakla- .. dilccektir. Yalnız buğdaydan mamul 
rında takibat icra edilmektedir. Bun- ur.lann toprak mahsulleri ofisi lzmir şu
dl\n ha ka bazı kaza ve nahiyelerle ame- btsincc 8 ağustos 1941 cuma günUnden 
le teki\ .. üfü olan mahallere ihtiyacı tn- itibaren fırınlara tevzilne başlanacaktır. 
mnmen karııılayacak miktarda ilaveten Bu hususta belediyece icap eden tertibat 
U"l rönderilmesine vilaeyetçe lüzum gös- şimdiden alınmışbr.> _,,.. ___ ,.-~_,. .... ,.,..,,. ..... -.:eo-...r...=cc~:.r.-~~ :r~~~,-~ 

· ~ım .. uracı Be edive temizlfk 
hf3Jr P•nd~ takibat it~1erin~e kadınlar 
;t'a 11 ıvor- m1.1Valla1':. olavorlar 
Karataşta bir kundura~nın imal etti- Belediye tan:tlfat i~lerinde yirmi b.-

jii her ayakkabıya soğuk damga ile fir. d:n çalıştınlmaktadır. Son günlerde bu 
ınP.aın: ve fiatını yazmadı~ görülmüş, islerde çal111tnak için fazla miktarda lca-
11yni zamanda vühek fiatla avakkabı c!ın işci müracaat etmektedir. Bunlar
ııattığı tesbit edilmiş ve hakkında mua- dan dnha yirmi beş kadın işçi alınacak 
nıelc yapılmıştır. ve şehrin temizlik işlerinde çalıştırıla· 

---<>- cııktır. Kadın iııcilerin temizlik işlerinde 
y ~i ~~"~Ui7.~~von muvaffak olduklan görülmektedir. 

---0-

i .. ,•~ f'~q va1"1ddı erest~•terin 
Ilt•ledive daimi encümeni dün doktor 

P. .. hçet Uzun rei•li<!inde toplanmış, bir tesekkürü 
kısım yeni yol ve kana1i7.asvon inşaah- Şehrimiz kereste tüccarlamıdan bir 
m müteahhide ihnle etmiştir. heyet dün belediye reiri doktor Behç~ 

Uzu makamında :tlyaret etmişlerdir. 
____ , ___ _ 

ZABITADA 

~:;~ ~'Z kaçırma 
-..ıı • 
, !!351-
Mahmut o~lu 18 vasında Edihin Ali 

Osman kızı 15 yac;ında 
0

Avı::evi Divarha
kıra kıır.ırdığı zabıtava ııikayet edilrrıicı 
ve tutulmac;ı irin telgrnfln oraya malO
nı::ıt vrrilmiştir. 

J""~"'•n f.Jlnv ·ı~tr mü? 
Kırıklar kövUnde Mustafa ovh Meh

met Ali Kurdun avnı kövdı>n M<>hmı>t 
k17.1 Rahime Atayı ~ona ile döverek m11h 
telif yerl<>rinden v;ım1ad•m sikayet edil
mı..t;r. Mehmet Ali tııtulmuı::tur. 

JC'!ve ?"."1.'la girmek 
r~temL~ 
Kemerde Seyfettin otilu Muharrem 

Aydo~nnın Mushfa kızı 30 yasmda Sab
riven;n evine gir!eTek zorla iceri girmek 
Medi;;.1 idrlia cdilmiı::tir A?ıfol!an tutul
mıı'\ ve adliyeve teslim cdi1mistir. 

0l!'nuınr.!~ vangına 

!1!41!be~ atm""S-
Tire kazasının Giineyyeri köyi.inUn 

Mamıstır mevkiindeki ormanlıkta bulu
nan bir en yuvasındaki ballan olmak 
"'lakc:Pniyl .. "'f"~ yD1rnrak vannın r•1tarılı
<'ı iddia olıınan HUse~·in oğlu Baldan 
•1a lrnl:mmıştır. 
Yangın civar köy halkının ve jandar

mnnın p:ıvretivle söndürii1nıUştUr. 

Y';j'.' lo~a •eca'ritz 
tkiceşmeliktc Hasan oi!fo Sami. 15 ya

'\mdn bir kızı kirlettn şik!yet edildiğin
i!Prı v:ıkalnnmıı-tır . 

felaket canları. bedbaht Teoksenlnin 
bnsı ucumfo tekrar calınmai'?a başladı. 

Besinci Filinin hazı )'mltvada. bazı 
'F.nirde, bazı Morada ve Peloponezde. 
İllerya ve Miıtvada vaptıih ham1erin 
ardı arkası ~elmivordu. Yine avni se· 
kilde i.c;vnn ve ihtilaller de. • krallığırı 
her tarafında eksik olmıvordu. Beşinci 
Filio. seneler gCt'tikce ittihaz etfii!i zec. 
ri tedhlrleri o kadar daha şiddetlendi· 
rivordu. 

Bu viizdcn hUtün krnllık icinde b:n 
terce imron öldüi?ü halde. Filinin tam:ı 
mile emin olamadım yerlerde nUftıc: 
mütemadiven artmakta idi. Ve Fili 
rıin eözUnde de en büyük tehlike. hı · 
nkallivct veva maCi1ııp milletlerin nü 
fu.,lımnm artması idi! 

Kral Filio. bu endise ile - cvvel<lf' 
kendi emrlle k:ıtledilmi~ o1an1ann - k17 

veva erkek bUtUn cocuklannı rehine 
olarak hükihnet merkezine getirilme
lerini emretti! 

Buna benzer bir hareketi tarınte He
mdflt vahm~:lere tatbik etmiş idi. 

Besinci Filio. bu ,;avede gavri mem
nunların alevhine hiç bir teşebbüste 
bulnnamıvacaklarmt sanıyordu. 

Bu emir üzerine Bemnci Filioln htı
kümetJ hudutları icinde korkunç bfr 
çocuk devsinne faallveti ba$18dı. 

Besinci Filioin zulmUne u~yanlar 
ve katledilenler o kadar cok idi ki bwı-

Keresteciler itfaiye merkezinin ya
nında olan yenl yerlerinden çok mem
nun olduklannt Ye yerin müsalt olması 
'.liizünden güzel ve rahatça İş görmekte 
olduklarını lÖyliyerck reise teşekkürde 
bulunmuşlardır. 

lngili'.?.. hücrımları git
tikçe a/tırlaşı yor 

--<>-
- RASTARAf•'I 1 INC'I SAHİFEDE • 

ALMANLARA CöRE 
Berlin, 6 (A.A) - O. N. B. bildiri

yor: lngillz bombardıman tayyareleri 
salı - çarşamba gecesi garbi ve cenubi 
Almıınyo üzerine akınlar yapmışlardır. 
Muhtelif yerlerde atılan bir çok infili\k 
ve yangın bombalan bir çok evleri tah
rip etmiş veya hasara uğratmışbr. Bazt 
}'erlerde büyük yangınlar diğer bazı 
yerlerde de daha küçük yangınlar çık
mıştır. Halk arasında bir çok ölü ve ya
rnlı olduğu bildirilmektedir. 

Tayyare dafi batarvalan 16 dÜpnan 
tayyaresi di.işürmüşlerdir. 

ALMAN RESMi TEBUcl 
Berlin, 6 (A.A) - Alman ba~ ku

mandanlığının resmi tebliği: 
lngiliz hava kuvvetleri dün gece Al

rı•anyanın garp ve cenubi garbi bölgele
•ir.de müteaddit mahallere, bilhassa 
Karlsnıhe ve Manhayma tahrip ve yan
gın bombalan atmışlardır. Halk arasın
d" ölü ve yaralılar vardır. Sahil batar
ynlarımız ve gece aYcılanmız Bekiz ln
ctliz bombardıman tayyaresi dü~rmüş
Jerdir. 

tarın toplanan çocuklnn bir çok binleri 
astı ve buntan saraya sı~dımıak müm
kiln olmadı. 

B:r c;ıok valideler, maktullerin du1 
kalan kadınlan çocuklarını alarak bas
ka yerlere firara başladılar. CünkU Fi
lioin bu harekl'tinin manası, sadece re
hin almak değil. büsbtilün başka idi 
Beşinci FiJiP. geJismiş yetişmiş, ft{izel 
ve olgunca olan kızlan harem:ne. ken
di kevfi lcin ayırm:ıkta. kafi dereccdf' 
~Uzel· olmıvanlan da vükel! ve ~özde
c:i biiyijk memurlann konaklarına veri
,•ordu. Bütiin bunlar, odalık mahk<ı
-nivctinde idiler. 

Bu çok f-ec1 haberi alan Teokseni en
~i""'ifen cıldıracak hale gedi. Ve koca
c:ı PAris'e: 

- Çocuklanmı kendi elim1e ~az
'ınnaitı saraya rehin eöndermeğe blıı 
.{efa tercih ederim. Hem de en evvel 
l(endi QOCUi?t,ımdan haslar. kız karde
c:imin ve kerıdimi7ln çocuklarını aa bi~ 
rer. birer bobzlamn. 

PAris. kansının bu ı::özlerinden ve bıı 
sözleri sövlerken ılldığı vaziyetten çok 
korlctu, ve: 

- Tcokscnf. sakanın SU'8S1 mı! dedi 
Hem bövle korkunç şeyleri ne için dU
şilnQyorsun ! _ 

- $aka etmiyorum. Pl.rls!_ 

- BiTMEDİ ,,,_,, 

Iranın diiriist 
Bitaraflı~ına 
Saygı göstermek 
Lazımdır •.. 

SEVKIIT BİLGİ~ 

- BAŞ'.l'ARAFI l fNCf SAHfFEDI. 
diişmnnı tefrik etmek imkansız olur.1<" 
nnahmızca. irnn bu ı;inkü dünya '-" 
binde dürüst hir bitaraflık poli~ 
takip. ctmcktedU~ Bu ıaolitikada. se-;, 
"Z.eŞt emaresi acımak kadar sa~ 
haksız bir şey olamaz. Bu bakımda~~ 
lıükümeti nezdinde; yapılan t~ 
lnr. ~ memlakıııtia istiWSlim: t111' 
im mlık telilüii' etmemek .,_,, 
sızdır. 

İran. Saodilhat ~aktile Türkiyetıi' 
müttcfiJDili-. Armmzd$ 981111 :!lırarda ti' 
essüs eden miinasefie&r, ittifakın ftf' 
kinde kardeşlik münasebetleridir. 1" 
itibarla İranın yabancı miidahntcsindtf 
fıznde, truname~ miistakil bir bavat ' 
lıibi olmasındn büyiik menfaatim.iz tt1' 
dır. İran, ihtilale tekaddüm eden n>~ 
~nlerc dönemez. O devirde bu k• 
müdahaleler sık sık vuku bulurdu. P 
kat bugün Tahranda hürriyet ve istikll' 
Jin manasını bilen. hakimiyet h:ıkla~ 
en küçiik bir (cdakarlığa razı ol~~ 
kurtancı bir şef, kuvvetli bir hüktD"':. 
me\·cuttur. Bu hüküınct ne iç ve ne• 
dış politikasında zanf ~österemeL 

Orta Sarkta sulhun kıymetli bir -
~uru olan İranı harp sahası ya~ 
f naiJterenin mcnfaatı oJamıyacağına ~ 
niiz. 

Bu son müdahale :tlhinlerde bir şojJ 
)'arntml.$1ır. 

Bir çok kimseler şunu soruyorlar:...,, 
inlti1terenin or~ '8Tk nolitikasuıda r 

dci!işiklik mi mevcuttur! 
İnl!iliz de\·lct adnmlannm bu şfi~ 

derhal izale etmeleri temenniye şar' 
dır. 

ŞEVKE'J' BİLGJlf 

Sov vetlere sröre 
- BASTA RAFI t tNct SAttiVEOI' 

ler olmamıştır. Kara kuvvetlerimizle lf' 
birliği yanan hava kuvvetlerimiz dii~ 
nın motörlü kuvvetlerine ve piyadı--'~ 
hüylik darbeler indirerek al?ır -zaP 
verdirmislerdir. 4 Aqustosta hava ~! 
harebP1crinde ve hava mevdanlartl"'" 
!l'.l dilsman tavvaresi düc:iirU1mU'=tllf 
Tayynrelerimizd~n 21 ri üslerine dal' 
mc>mistir. 

Moskova, 6 (A.A) - ~levin ne~ 
dilen Sovyct tebli~i: 5 A~ustos ge~ 
kıtnlanmız Ko1n. Smolmsk Belaya. ~ 
kof istikametinde ve &tonya cenh"" 
kısmında muharebeve devam etmi~ 
rfü. Cephen;n sair böleelerind"' d~ ~ 
lik olınam1stır. Baltık rlenbdnde hlr CI" 

nizaltımız a!lker ve mühimmat yük\ii ~ 
diisman vanunınu batırmı~ır. Jf• 
lnıvvetlerimh: dlLıı:ıman piyade ve tooe; 
!'!Una ve tavyare meydanın.Jakl ta\1\11' 
iare darbeler indirmeğe devam etmişte" 
dir. 

Moskova, 6 (A.A) - Moskovada ntl 
redilPn resmi tebli"de hil:iirildi&ine ~ 
re diln nksam mütead~it Alman hıt 
filo1nrı Moc:kovava veniden nkın t~ 
~üc:iinde bulunmuı::lardır. Yalnız rn~ 
ç.,rlnen uean bir knc Alr-,an tavva ; 
Moskovn ;;,. .. rinde ucmAP'a muv,.ffolc" 
muştur. Dii!er trıvvareler i!e Rus '-"" 
tavwrelerinin takibi ve n~n hatarvalıır 
nın. atesi k~l""lmnd'.l cfa&ılmı.,1ıır ve bnı' 
hal::>rım sPhir haricinde uzaklııra stffl~ 
lardır. ~ehirde bir cok yan"1nlar cılc:':i 
ve bazı evler vılnlrrııstır. Askeri he<JV 
le"' hic bir 'l.Brar o1ma'11ıstır. 
Be~ dilşman tavvarelsi düc:'lrUlmO~+! 

Rus tavvarelerinin hepsi Uslerine o..
milşlerdir. 

---------
•••••••• 

SİVRİSİNEK-
v AZAN: Eczacı Kemal Kıtmil A~ 
Dostlanmdan biri dün terini tıitrj 

PCZBneden ieeriye ~rdi, aman Ke ~ 
Aktaş bana bt" soğuk su, dedi. derci 
vanm1v1t baş),,.dı: 1 

- Bizim Karoıynkada benim e;.; 
'livrisinı-lcler avcı tayyarel~ri gibi ~ 
vızır ..• Gece oldu mu ne ilaç din1 .. " 
!'11! pompa.... Ne kadar ha,erat ölcl~ 
nesne varsa hepsini sıktım, vız «eli;~ 
";vrisinek deyip geçme, vallahi çeklff 
kadarı var. 

- Amma yaptır ha dedim. 
- Ktılailıma eğildi: jıl' 
- Mübalağa etmek lazım 2elirtıe, 

um sivrisinekl~rin bel kemiğindl"n el 
?ı>J f!l"tara ağızlıi:"l bile yapılır declL 
lii~tük. ~ 

Ooııtum bu i~ çok ehemmiyet dl 
miş, Allı>htan mtmaya yakalanın• 
kanaatinde. ~ 

- Zaten her sivriıtinckte 111tma / 
tur. Hanci sint-k konduğu yere ba•,_~ 
::., kuvrui;l yukanda konuyorsa c . .A 
't-b denilen ve sıtma nakleden cif1i""ıi' 
.ıf;ı. konduğu yere müvazl dufllj,, 
.. Ku1ekn kısmıdır ki sıtma verıneı 
df'cHm. 

Ooııtnm dikka~ ke~miş dedi ld;~fl~ 
- SivrisineiH tanımak sizin . 1 ı1" 

vn bnna kuvvetli cinırindt-n hır 1cıl 
''l"r. Verdim. Onun kanaatince sin~ 
'1u ilacle.ra alımt1Cllar. şimdi hi'ı: ~Uf 
l"ra daha kuvvetli ilaç yapmak 
vormuş ~ 

-Hl\ yat; alışmak ve ülfet dünr 
dır dedim. tJJ 

Ah imkanı olsa sivrl!linek b~~e. J 
'ivri!'dnev~ alıpalc diyordum. laP 
zımdAn aldı: d,> 

-En ke!tlnnl'ıııldir bu vallahi 
beni bir h~li güldürdü ... 



YENi ASIK SAJll_..E 1 

lngii;zler abloka yı 
hiç gevfetmi yarlar 

• BAŞTARAFI 1 iNCI SAHİFEDE -

~deki halkın iaşesi hakkındaki kanuni 
ve mfuıevi mesuliyetin düşmana teret
tüp ettiği hususundaki noktai nazarın
da musirdir. 

Avrupanın dilşmnn tarafından işgal 
edilmiş her hangi bir kısmına karşı ah
olkayı gevşetecek olursak dUşmanı tak
viye edeceğimize ve hınbı uzatmış ola
calnmıza knniim. Bizzat Alınan makam· 
lan kontrolleri altında büyük buğday 
Ve un stoklan bulunduğunu iddia et
mişlerdir. Almanlar arzu ettikleri tak
dirde bunlann bir losmile Yunan mil
letini bcsliyebilirler. 

---..,•~•twr ---
. 'neilizlere eörr.> 

: ~<J:Upıvs PN1 l UWVJ.SVO • 
bır telgrafta Finlandiyalıların Alman 
Yardımından pek memnun olmadıkları 
Rörülrncktedir. Filhakika Almanların 
bu cephede beş fırkası vardır. Bundan 
baska Fin askerleri muharebeler!n en 
şiddetlilerine göğils genneğe mecbur
durlar. Kareli bcı-zahında pckfa:da Rus 
~keri yayılmış bulunmaktadır. Bu va: 
~Yet Finland,iyablara Rusların Karelı 
ben:ahından memleketi tstilA ederek 
devlet merkezine hUcum tasavvunın<la 
olduktan fikrini vermekted!r. Bu fikir 
Yakın zamanda hasıl olmuştur. CünkU 
bidayette Finler Almanlarla anlasbktan 
sonra ayni siyaseti takibe mecbur kal
mışlardır. 

LENfNGRADJN VAZIYE:rt 
Bazı mUsahitlere göre Leningradın 

Nazilerin eline düsmek üzere olduğuna 
dair yayılan iddialann baslıca hedefi 
l.ado~a gölünU son derece müskül sart
lar dahiHnde çevirmek tesebbilsünde 
bulunan Finlandya kuvvetlerine cesaret 
Vermek maksadına matuftur. Hakikatte 
Leningradın ne simalden. ne cenup !sti
katnetinden tehlikeve maruz bulunma-
111 lll@vzuu bahis dejtitdtr. 

K1\rEF1 İHATA HAZIBUCI 
l'aYnıls gazetesinin askert muhabiri

ne RÖre Ki vere kal'S1 Almanlar garptan 
\'e cenuJ)taiı bir ihata hareketi haz1rla
hlaktadırlar Klyefın işgali Almanlara 
bUyijk bir ~vantaj verecek ve Odesa
~" rnUdafAasını tnıclestirecektir. 

uCONcO ALMAN TAARRUZU 
, 'ÖcUncil Alman taarruzunun gayesi 
Alman propaJ:!andasına cidıU surette 
muhtaç bulundul?u bazı favdalar tem:n 
etmek zaruretidir. Mütehassıslar Ü('Ün
cU Alman taarruzunun di~er ikisinden 
dalıa kuvvetli olabileceğinden silphe et
ırıektedirler. Fakat bu taan17Un daha 
Yırt!cı olması mUmkUndUr. CilnkU bir 
hezımet Nazileri mtişkül vaziyette bı
rakabilir. 

RUSLAR NİKBİN 
D!~er taraftan son derece şiddetli bir 

taarnıUl intizar eden Rusva kend· 
kı·· ıas
k er enrun mukavemet kabiliveti hak-

1.nda çok nikbin görUnmektedir. Ve 
hUtün evvelki hücumlarda oldu~ «tb! 
huna da muvaffakıyetle mukavemet 
edeceklerinden emi~dir. 

Almanlara eöre 
- BA81'ARAFI l fNct SARtFınlE • 

kova askert tesisatına bir c;ok tahrip ve 
binlerce yangın bombası atmışlardır. 
Tavyare f abrlknlarına yapılan tam isa
betler ve iase tesisatında cıkan bir çok 
Yangınlar h

0

ücumun tesirini göstermiş
tir. 

ALMAN TAYYARELER1N1N 
ROCUMLARI 

. Berlin, 6 (A A) - D. N. B. Ajansı 
hıldiriyor: Pazartesi gUnU A'man hava 
~\rVMleri kara muharebl"lerlne miihim 
I \>\-etlerle iştirak etmişlerd!r: Smo-
enskin şarkında kara kuvvetlerının yap

tıkları imha hareketi esnasında 11Sovve1 
tankı, 120 kamyon tahrip edilmiş. Sov
Yetlerin topçu ve mitralyöz mevzileri 
Yere sUrünürccsine uran Alman tayya
~elerinin hücumuna ~aruz olmuş. tam 
bsabetli bombalar ve diğer silahlariyle 

ı 87.1 bataryalan harp haricine çıkarmış
ardır. 

i ~ir cephanelik ve cephane yüklü 

0kı zırhlı tren cPphenin aynı mıntakasın-
a UC!urulmuştur. 
FtN Cl"PHEStNDEKf HARPLER 

• Berlin, 6 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bıldiriyor: Helsinkide iyi haber alan 
~akanılardan ö~renildiğine göre. cephe
nın tnerkezinde Finlandiya hücumu sUr
a~le inkişaf etmektedir. Ladoga gölünün 
§ırnaU garbisinde büyük kuvvetlerle ya
ı:>ılan Sovyet hücumu çok ağır zayiatlıı 
~ardedilmiştir. Bazı Sovyet taburları im
d a edllmiştir. Finlerin eline büyük mik-

a rnn top, tank ve diğer malzeme geç
llıistir 

Finİandiya körfezinde düşmanın bir 
~orruz teşebbüsü Bolşevil{lere ağır zn
f'ot verilerek pUsklirtülmüştür. Fin
I ıındiya ordusuna mensup ağır kuvvet-
er Ladoga gölilniin şarkında bir çok 

roktalara muvaffakıyetle hücum etMiŞ
erdir. Harekat sahasında Finlandiya 
0rdusund:ı Sovyet hava faaliyeti hemen 
lamamiyle durmuştur. 

-------
Rusya • Norvec mtina· 
~e ab tekrar basladı 
Londra, 6 (A.A) - Sovyet Rusya ile 

!1'erke1.i Londrada bulunan Norveç hü
KUıneti arasıncla sivasi mUnasebat ye
niden tesi s edilmi~Ür. 

•••••••••••••• 
• Benzin yerıne •• 

Fliket de bir işe yarar, sözünün doğ: asetilen, aksine, uyutur. !ki zıddın bir 
luğu bir kerre daha sn~it oluyor: belki araya gelerek -hekimlikte değilse de
siz de fransız gazetelcrınde okumuşs;ı: dünya işlerinde fnydalı olması, belki, 

d 'Fransadaki tlimler Akedemısı böyle şeyleri düşünmekten hoşlanan 
~~:it ~ir arştınnasından haber ~erir gibi filozofları da memnun ·edecektir. 
azasından Bay Claude, akadcmıye ~pe~ Amonyak kokusunun bayılanları, bil
basit bir araştırmasından .haber ver!; ~ı- hassa sarhoşluktan kendini kaybedenle
bi -neticesi gayet önemlı olacak buyuvk ri, uyandırdığını her kes bilir. Böcekle
b' keşfi bildirmiş •. Bu zatın yaptırdıgı rin ve zehirli hayvanların sokmasına 
v~r casetllenli amonyak> la işlettiği b~ karşı kullanıld~· için çok kimseler rN

otomobil, bir çeyrek devirde hareke.~ edı- lerinde bir şişe içerisinde amonyaklı su 
yor ve yeniden bir şey alm~ya ~~zum bulundururlnr. Onu yalnız başına su ile 

görmeden beş yüz kilometre gıdebiliyor- içirmek gUç olduf,'Wldan asetat halinde 
amonyak, insanı kuvvetten çok diişü-

m';!~· ilmi haber, benzin istibdadının s:r ren hastalıklarda - hele grip h:ıstnlı-
klaştığınm müjdeliyor demektır. ğında - sık sık kullanılır . 

~~~~ zırhlı otomobillı>ri ve harp tayya- Asetileni de operatörlerden bazıları, 
relerini de işlettiği için bütün dünyanın ameliyatla iyi t:">tmek istedikleri hastala
ba}ına fclüket açtı. Topraklarının altın- n uyutmak için kullanırlar. Bununla 
dnn petrol çıkarmıyan memleketler. har- uyutulan hasta çabuk uyandığı ve uyan
be karışmamış olsalar bile, berufoi gayet dıktan sonra - başka uyutucu iülçlann 
hesaplı kull nmağa mecbur kalıyorlar. sebep oldukları - göğUs tarafından ra
Petrol kuyuları bulunmıyan ?1em1~ hatsızlığa tutul:nadığı için, asetileni ter
ketler de benzine susayan kavımlerın cih eden haylice operatörler vardır ... 
istilasına uğrıyorlar. Biri uyruıdıraı:ı öteki uyutan bu iki 

Halbuki amonyakla asetilen, ikisi de madde bir nraya getirilip otomobillerde 
her yerde yapılabilen şeylerdir. Bura- ve tayyarelerde ben7.İn yerine kullanıl
da daha orta mektepte öğ:-endiğimiz bil- dıkça ,belki, insanların sinirlerinde ve 
gi~izi hatıra getirerek _ tebessümle - akıllarında daha iyi muvazene kurmı
onlardan birini insan kendisi bile -vü- ya da hizmet edeceklerdir. G.A. 
cudundan başka hiç bir fabrikaya, labo
ratuvara lüzum görmeden - meydana 
getirir, diyeceğiniz şüphesizdir Daha 
yakında bumda razn_ııştım, nm?~yak 
in.sanın he.sapsız hır mıktnrda y7dı~ı et
lerin ve yağların vUcuduna getirdıkleri 
fazla ekşiliğe karşı koymak içi!: - ken
disinin haberi olmadan - vucudunda 
hnsıl ederek dalına kullandığı bir mad-
dedir ..• 

Bu haberi gazetelerde okuyunca, ger-
çekten ilim adamlarının şahsi menfaat
lerine karşı kaygısızlıklarını ve büyük 
Pastör'Un imparator Uçtincü Napo]yona 
verdiği cevabı bir kerre daha hatırlama
mak mümkün değildir. 

O bUyUk adam, lllboratovannın . bilt
çesini artırması için rica etmek üzere 
bir gUn hilkilmdarm huzuruna çıkar. 
İmparator, o laboratuvarda mevd~n~ 
çıkan bUyUk keşiflerden - o vakıtk1 
hesaplarla -mUyonlar kazananlar ~~
lunduğu halde keşifleri yapanın nıçın 
para kazanmadığına taaccüp ettiğini söy
ler. Pastör'Un buna canı sıkılarak: 

- tlim adamı para knzanmıya tenez
zül etmez! 

Cevabını verir ve huzurdan çıktıktan 
sonra. imparaıc.ra verdiği sert cevabın 
hikmetini izah eder: para kazanmak, bu 
iş için 'Z.iliın işletmekle, vakit geçirmekle 
olur tlim adamının para kazanmak yo
lunda geçirdiği vakit ve düşünce Hme 
bağlaması ldz.ım gelen vakitten ve dü
ştinceden çalınmış demektir. 

Daha yakınlarda, denizleTde akıp gi
den kuvveti tutarak insanların istifade
si lqln kulanmtya çahpn Bay Claude 
de bu harp felAketlndeıı h:ısıl olan ihti
yaç Uzerine bulduğu yeniliği -bu za
manda kendisine milyonlar getirmesi 
mUmkUn olduğu halde - ilim meydanı
na atıveriyor: keşfini kim isterse kullan
sın, ondan insanlann hepsi istifade et
sin. Kendisi vaktini ve dli~üncesini baş
ka keşifler yolunda kullanacak ... 

Bu keşifler hekimlerin de hosuna ~
deccktir. ÇünkU amonvakla asetilen, iki
si de hekimliğin pek iyi tanıdığı ve 
birbi;inin zıddı olarak kullandığı iki 
maddedir. Amonyak insanı uyandırır, 

···················---··················· : AN~AT?A RAD1..'0~U S . - . 
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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 ayarı 
12.33 müzik saz eserleri 12.45 ajans ha
berleri 13.00 milzik hafif tUrkUler 
13.15/14.00 milz.ik (Pi.) 18.00 program 
ve memleket saat ayan 18.03 müzik 
radyo caz ve tango orkestrası 18.30 ser
best 10 dakika 18.40 müzik incesaz faslı 
19.00 konuşma (dertleşme saati) 19.15 
mUzilıc radyo caz ve tango orkestrası 
19.30 memleket saat ayarı ve ajans ha
berleri 19.45 müzik dünya şarkıları 
20.15 radyo gazete.si 20.45 milzik solo 
şarkılar 21.00 ziraat takvimi ve toprak 
mahsulleri borsası 21. 10 mUzik şarkllar 
21.25 konuşma (sanatkarlarımız konu
şuyor) 21.40 mUzik (Pl.) 22.30 memle
ket saat ayarı ajans habrrleri borsalar 
fiatleri 22.45 müzik (Pi.) 22.55/23.00 ya
rınki program ve kapanış. 

1ZMtR SULH HUKUK MAHKEı\IB
StNDEN: 

SATIŞ İLANI 
Fatma Dereli; İsmail, Zehra, Mesli

han, Hatice ve Ayşenin şayian mutasar
rıf oldukları Karşıyakada Donanmacı 
mahallesi Nazlı soka~ında kfün 17 sayılı 
hane mahkemece verilen i2'.alei şuyu ka
rarına istinaden 28/8/941 Perşembe gli
nil saat 15 de İzmir sulh hukuk mahke
mesinde satışı yapılacaktır. 

Bu arttırmada gayri menkule tahmin 
olunan 1300 Uranın yüzde 75 şi verildiği 
takdirde talibine ihalesi yapılacak aksi 
takdirde satış on gün daha uzatılarak 
ikinci arttınnnsı 819/941 Pazartesi gü
nü sa::ıt 15 de yine dairemizde yapıla
caktır. Daha fazla n:alumat almak iste
yenler ve gayri menkul Uzerinde hak 
talebinde bulunanlar mahkememizin 
941/405 numaralı dosyasına müraraat
ları lüzumu ilan olunur. 3121 (1716) 

izmlı' Pamuk Mensucatı T~rk Anonim Şirketi· 
nin Kabot Bezi Satı~ ııaoarı: 

Tipi Markası Eni Sm. 

36 Metrelik beher 
topun bedeli 

Kuruş 

D AT 85 894.-
DECİRMEN 90 990.-

E DEÔİRMEN 85 950.-
E GEYİK 85 950.-
; GEYİK 75 870.-
G TAYYARE 85 849.-
G TA yy ARE 75 :ns.-
H KÖPEKll 85 825.-
İşbu fiatlar fabrikad.ı teslim beher topun satış fiabdır. Beher balyada 266 

kuruş ambalAj ücreti müşteriye aittir. 
~----------------~--~ 

izmlr Vakıflar Direktörlüiüftden: 
~enelik 

Muhammen B. Vakfa No. Kiraııı Teminatı Cinai 
Lira Lira Lira -
667 353 4700 Yahudihane Mnbut Mirkado 28/40 

Cemile 2/34 
"1okağı Mahalleıl 

936 el istiklal Utip çelebi So. 
Yukarıda mahalle sokak ve evsafı ya71l• 1426 M. Murabbaı saha dahilin~e 

.,., altı odadan ibaret bulunan bir bap vehudihanenin mülkiyeti pe.,ln para 1le 
4 700 liraya satılacaktır. ihalesi 2 1 / 8/CJ4 I perşembe günü saat IO dadır. Sa
"n almağa istekli olanlann % 7.5 pey akçeleriyle birlikte ihale saatinde vakıf
lar idaresinde müteşekkil ihale komi"yonuna müracaatları ve fazla tafsilat al
·nıık istiyenlerin her gün mesai saatlerinde vakıOar müdüriyetinde varidat me-
murluğuna müracaatları ilan olunur. 7 18 301 3 ( 1 7 1 4) 

iZMİR cocııK ESiRGEME KURU.MU BAŞ· 
KAMLIOINDAN : 

Kurumumuzun Basmahanede Süt damlası bfnasındalcl çocuk cllspant1erinde 
Pazardan maada her gün uat '5 den 17 ye kadar ve Cumartesi günleri ııaat 
14 ten 16 yıı lı:a<ıar doktorumuz tarahnrlan hasta çocuklar muayene ve tedavi 
~r!ilir. Varlıklı hastalardan 25 kuru, teherrü alınmakta fakir olduklarına dair 
vesika ibraz edenler de meccanen bakıl:naktadır. 

s. 6, 7, 8, 9, '°· 11 3071 ( 1701) 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

. -

Günün Ansiklopedisi 
••••••••••••••••••• 

Yazın hararet 
keseıı iki n..ey
vası: KavLn 
ve karp~z 

--0---

Kavun ve karpuzları· 
mızın envaı • 50 kilo• 

lak karpuzlar 
Memleketimizin hemen her yerinde 

yf'tiştirilen kavun ve karpm; çolı: aulu 
olduğu için yazın hararet kesen pek 
makbul meyvalanmızdandır. 

On albncı asırda memleketimizden 
!t"lyaya götiirülen ve Papanın Kantalup 
{Cantnluppi) ismindeki çiftliğinde ilk 
clefa olarnk yetiştirildiği için Kantalup 
namını alan kavunlar Avrupa ve Amerl
kad" pek meşhurdur. 

Türkiye kavunlnnnı iki büyiik coğra
fi nahiyeye tekabül etmek üzere iki 
ziimrede toplamnk mümkündür: 
1-Oldukca kücük ve yumurta şeklin

de cenubi Anadolu kavunları (Adana 
kıJ\"unlnn). 

2- Garbi Anadolu kavunu (Kasa
ba kavunu). Nisbeten büyük olan hu 
nrviln <"nk tntlı. cleri!li ince ve eanmtı
wk. etli kısım beyazımtırak ve oldukça 
.,.,.,..,,,cıaktn. 

Erken yeti!'Cn topatan kavunlarivle 
kıs o"tnlısnna kl'ldar uzun müddet dayn
nnn 1<1.-kA;;ııc; kavunlannı ela unutma
mak lazımdır. 

* Karpuzun mensei medari Afrika el-
dt•~u z11nn,.di1m .. ktecHr, Çok e!!ki za
m:-., lardanb,.ri Mısmla ve l!erkta yetiş
tirilmekte o1!ln lrnmuz cenubi Avruna
<"lıt v• Aııyada Mil;.ttan evvel de malfun 
idi. Karpuzun ~ .. kavun R:ibi bir çok c;e
•ıtl-r; vardır. M .. mleketi"'izde veti,.tir\
l··nlerdf'" f'lc'll"Ti"'h•in e .. \:illeri kürt-vidl.
~1cl ucu biraz hamk. kı>bui?u dii"~ hbuk 
..... ~ va taynamen ,. ... ııi\ veva a1acalıdır. 
J:'tli lc,omı ekeeriva kanktTITlm•ı Tencri,.,.. 
de. penhe ve nııdiren 8ll"1dtr. c,,.kirdek
lı-ri siv,.f.. l-oyu brmm, hazan da beyaz. 
''t: t<ıhrirlidir. 

Kamıızun tııkrlbe.n Yüzde 9':J Ü atı vı
v'iz~ .. 2 si şekf'r~ir. Um11TTıivetle kar
ouz kavundan dn'-" RZ tatlıdır. 

* S""k vll~vf'tı,.,...; .. ..J.e. bilhR'l!la Divar-
J, .. kıT~ .. l"\•k l-::.n;lt kl'IV\•ot ve lc:RTn\97. y ... -
tlsir. 5 f) ilR 60 1-lln ,..ıt •• 1.~ ..... da bulunar• 
l(,. ........ 1A,.I\ t,..a .. diH ~Hmistir. 

Yııln,.,. hımlar küçük neviler kadar 
tr•l· ,:l~Hcfir. 

Oideni., knmlı•k ııahtıl .. rinde df'rf .. 
.. r,lm1s ,. •• ~""11\r id""' !";_;.,,.rc\n 2'.ib,. ... ~: 
"""ur. p;l~l.n,.ı- bıı,.,.ı.. ... karpuz ve ka
vun ",.\.;.t]l"kl"r' PÖmülür. 

('.,ltır-1Ar C:l ... 1-nip ""Y89 T&Y89 alc:
.,..,. ... ta o1An nP1-.•hn dihi tlt,..1a ~,.."''"" 
hd .. .- miit,."'larHv,..n ton"'k il• doldun•
lıır. fl., tıur,.tl- n .. k dinr hlT şekil ve c~
met ohın ve bol r1da l-··1,,_n lı:ök büyük 
meyvalannı kemale erdirir. 

t. B. 
---~-

P'!'•'lllı;1"1:ı,_,.._., hott'7.i'"' 

rı~-"'~""" a •• ı """''ba· 
,. __ "!il l">"°"noeo~ 

'RPrlin, 6 f A.A) - D. N B. Aiımc;ı 
\.,llr1; .. ;v"r: Fiı:nın makamı>h $ı>butai hn
'""kPtlprinin i'nllnı> sı:eemek irin h 0 n.,tn 
.ı.,oolarınm muhafazasını takviye etmiş
tir. 

ZAYt 
tzmtr Karatas Orta okulunrtııın 

Cl~8 - 9~9 ders sen,.c:lnrlrn aMıP-ırıı diolo
mamı zayi Pttirıı. Ynnic;inl alacağım iç.in 
0ski~~ ... ;n hUkmU yoktur. 

h:mir merkez tr117T!lf muha"-re 
memurll' ..... ~an Hi;., ..... :.., Avnl tnusoy 

3120 (1717) 

istanbul Belediyesinden: 
Darülaceze müessesi için defaten teslım edilmek prtiyle satın alınacak 8000 

kilo sadeyağ, 900 kilo tereyağı ve 2500 kilo beyaz peynir kapalı zarf usuli ile 
eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 16695 lira ve ilk teminatı 
1252 lira 13 kuruşur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. ihale 22/8/941 cuma günü saat 15 te daimi encümende yapılacak
hr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 941 yılına ait ticaret oda
sı vesikaları ve kanunen ibrazı lizun ı;den diğer vesaik ile 2490 numaralı 
kanunun tarifatı çevresinde hazulayacaklan teklif mektuplarını ihale günü 
saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

7 11 15 19 3058 (1715) 

ORDU BAS'J'A BAKiCi HEMŞİRELER OKULU· 
. NA Al!' BAZI İZAHAT 

Ve oııuıa lıaylt ve fıabaJ ıartlGPı 
- Ordumuza hasta bakıct ve hemşire yetiştinne\: üzete Anlı:arada M. 

M. V. tarahndan t 9 39 ae.n"sinde açılmış olan hasta b1tkıcı ve hı-mşireler oku
luna bu eene de SO t:ılebe abo..c&;ı:tır. Okula girmek anu edenlıor. bulunduk
tan mahallin valiliğine. kaymak&mlığına veya aalı:erllk cubelerine dilekçe ile 
müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacakl.m1ır. 

3 - Mezun olanlar altı aenelilc mf'Cburi hizmetlerin! ordu hastahanelerin
de yapacalcJar, ondan ııonra arzu ederlerse memlekettek• bütün •ıhhi teşekkül
ler kendilerine açık olacakhr. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup. bu müddet içinde f>lcurlara ıı.yda bet lira 
harclık verilecek. iaşe ve ilbaslan tamamen okula ait olecaktır. 

S - Okuldan mezun olanlar. bar~m kanununa gÖrf' 20 Un aali maa•tan 
baslamak üz~re maaş alacaklar ve- bn miktar 17.ittikc;e çc.ığalacaktır: bu zaman 
dahi iaşe. giydirme ve hannma orcfoya ait olac!lkhr. 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedri~ııta başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve lı::Rbul tartları şunlardır: 
a - Türluye cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkındac bulunmak. 
b - SıhhatJ yerinde olmak •~ durumu her iklimde vuife görmeye müsait 

bulunmak (bunu har hangi bir hut11hane sıhhi heyeti raporu ile teabit ettir
mek ve evraka bağlamalc lazımdır). 

c - Okurun ya'ı on alt1dan a~ğl ve yirmi ikiden yı.ıkan olroıyacakttr. 
. d --:- .Kendisi, ana ve b:1ba11 iffet l"hllnden olmak (bu vaziyet pol!.ce te... 

sık ettırılercJc evraka bailanacalthr ) 
e - En az orta okul hı.hsilınl bi~~mte olmak (eleme lmtilu.nlannda mu

vaffak olmalı: ,arttır) veya bu dnecf'rfe tahsil gördiiğü isbat etnielı: ( tudik· 
name veva bunun tasdılcli bir 'ureri muameleli evrakına eklenecelıttir ) 

f - Evli veya ni,anlı ~ulunmamnk (evvelce e•\enip bettAnanlarla kocua 
ölmü4 olan kabul edilir) buna ait mMleni hali bildirir mliabit evrak keza ek
lenecektir. 

R - Okur •hht eebepter d11ıl"da 1)1culu lcendilli\nden tedt ettii{. evlenme 
nretf ile •eya diğer lnribatt ebeplerle- okuldan c;1lı:anhltiı, alh eenelilı: meo
burt hizmetini yapmadığl veya tamsmlamadığs. ve .,ahut aıhht eebepter d .. 
"nda okudan c;ılı:anldı~ takdirdt- tahalı:lculı: ettlritef"ek m~ktep mattanam.i 
tamamen ödeyeceğine ve R~tt"rc;ffi vesikalann tamamen doğru oldulana 
dair noterlilctem tasdikli ve lı:efillt bir taahhütname VPn!eelcttr. 

8 - Yakandald ,eraitl haiz olan okur, okula lmtihaneız ol.ralc kabul ed&
leccktir. 

9 - Vukandald n:addeleT mucibfnce ewalcmm muamc1e91n! hltfret"t1~ 
den, vflAvet. veya kaza, merk~lerlnde oturanlar bu makamlar •f"J"a atıkel'
lilc tubelerl vıunhm IJe t>vrıılclannt d••i-rudan doğruva ~nlı:ara merktt huta
hanf'9f ba1 tabibi ve okul müdürlü~İrıf' tzönderileceklerdir. 

1 O - Müracaatlann Ağustos 1941 nihayetine kadar sona "dlrllmes1 lt.
zımdır. 

f f - Olcurlann kabul edildikleri •e mektebe haerlı:et etme tarlhlerl aynİ 
makamlar tarllhndan kf'ndilerine bllı31rilecekttr. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulundu~ Ankaf!\ya icadın gelmek ve 
okulda tekrar vapılacak sıhht muavcne neticesi ha'ltalıklan tebeyyün eden
leri" m,.mlelıcetlerine gitmek için mıuıtaf edecekleri yol paralar. kendilerine 
alt olcaktır. 

Ankara Merkez Hastahanetf Bas T ablbf Vf' okul müdürO albay 
Dr. Sahan Bam~ 

17 20 23 26 29 /Mayıa. 1 4 7 10 13 t 6 tC) 22 ?5 ?tVHanran 
ve 1 4 7 10 13 16 1Q 22 25 28/Tcmuz ve 1 4 7 10 I~ 16 19 

22 25 28 30 1AiuetCK/1941 180~ 1111) 

rftftfıfwe Demfl' oe f;e•JJı FalneilıalCll'I llBesse· 
sesi Müdörlö4Bnden : 

Bir lnıdlizce bir Fransızca ve bir Almanca daktilo almacakttr. 
Gösterecekleri ehliyete göre 170 lireya kadar ücretle istihdam edilmek 

üzere bir lnr;ilizce bir Fransızca Te bir Almanca beyan daktilo ahnacaktır. 
ARANILAN ŞARTI.AR: 

1- Daktilodan maada tercüme yapabilecek kabiliyette olmalı:. 
2 - 35 yaşını tecavüz etmemiş hulı•nmak ıaTthr. 

isteklilerin Ankareda Sümer bank umumi müdürlüğünden, lstanbulda S& 
mer bank lstanbul şubeııinden ve Karabükte miiessetıe müdürlüi;ünden tedarik 
edeblleceklerf it talepnamelerine aşağıda yazılı vesaiki ekliyerek en geç 
20/8/941 tarihine kadar Karabüktc müeascae müdürlüğüne miiTıı.caatlan. 

31, s. 7 2990 (1668) 

lzmlf' lnhlsGPICll' llaşmfldill'lft(ffinclen : · 
Baş müdürlüV\imü· .. merkezindeki mınt"lı:alar ve lzmirle cİ\·ar kazalar aruin

da 941 malt yılınd'l yapılacak iııpirto fl'ıma Ye içkilerle patlayıct maddeler 
nakliyatı, 22/8/941 cuma gÜnü ııaat 1 S te ihaleei yapılmt.~ mere 20 RÜn 
müddetle açık elsiltmeye konulmuştur, Muhammen nakliye ücreti tutan 8120 
~O muvakkat teminatı 609,04 liradır. Sartnnmesl leva:zı~ tubemizde görüle
hılfr. lsteklile~in tayir olunan gün ve ~l\atte bat miidü•lüi\it.,\izdelı:i komisyo-
n11 gelmeleri ilirı olunur. .3 7 305} ( 1697) 

tzMt~ ~trtLt TtCARET MEMUR- lzmlP Vllci"etl M'ahuefJel Rusasl,1e MftdD..ı.aa. 
LlT .... lTNDAN: 3 .Jf ur .. 

Sı:ıkibe R . Erbaş tlraret iinvanlvle tz- /Hinden : 
mirdr Osmanive C'Oddec:inda 33 numara- Mf'lek ve Hasan ktZ1 Mürüvvetin yan vanya mutasamf oldukları ve tapa 
lı rn:ıTra,.ada ,dahili mani(ntııra ticaretiv- kaydına nazaran Mesudiye mahallesinin Bornova caddcııinde t 256 adamn '5 
le lsti~al eden Sakibe H. Erbac;ın isbu oarselinde mukavvet 49 tapu numaralı ve 60 lira v,avrl safi iratlı Ye 480 lira 
tiea;et Unvanı ticarPt kanunu hükiimle- lnymetindeki dükkamn müterakim verıti bordanndan dolavı mahcuz olan 
rine göre si<"ilin ~076 numarasına kayıt mülkivetinin satısı vilayet idare heyeti karan ile 21 Riin müddetle müzaved~ 
ve tescil edildiği ;a," olunur. ye çıkanlmıthr. Taliplerin teminat akçalariyfe birlikte 2~/8 /q4t tarihinde 

3123 (1718) aaat 16 da, idare heyetine müracaattan ilan olunur. S, 7, 3078 ( 1699) 
lfllm .. -. .......................... _ 

Altın R •• 11va 

Jzmiri kolonyasıle mefhur eden 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 
Şaheseri 

ı:ilil Eczanesi 

f'OSFARSOI .. Kanın n hayati lmnu olan kırmızı yuvarlaedclan tazeliyerek ~tlr. Tatlı itt11h temin eder. VOmde 
devamh ıenc:lik, dhıdik verir. Sinirleri «'anlandırarak LQbi buh:-anlan, uykustnıdlu ıtidl"rir Muannid lnlrıhaztardL 
ba~ak t•mlM-llilinde Tifo. Grip. Zatüıriefe, Sıtma aekabatlerinde. Bel ıe~klilf ve ademi iktidarda n kilo alraalrtlı 
ısıl\'anı havttt faicletet temin eder. , 
FOSFARSOl 'Un: Oiter hftttin ~ '°""'anndan fttıfllntn!il DF.VAMLI BIB SURETLE KAN. KUVVET. IS'l1HA , 
TEMİN ETM.t.:81 ye illı kulbınanlarda bile tesirini derhal ,lktennesidlr. 

Sdlluıt \'eUletialD ftllllll mllsudeslnl babdiı. B• eaanede bulunur. 
j 



Almanlar da, 
Ruslar da bir-
b• 1 • • ·ı ır ennı ezı -
m iş ~österiyor 

Rincliçini için
den Siyaru hu
dutlanna ka
. dar 2ittiler •• 

Biiyük Millet Meclisinde 

Asker iilelerine y8rd 
liyihası muvakkat bir 

encÜffiene verildi 

Afrikacla harp 
kızıııyor mu? 


