
Fevkalade 
Alman 
Tebliileri 

llaJaa bir ~olı meydan 
1'1ullare1Jelerine intizar 
etrraerı razım geldiğini 
Onlatmalıtadır .. 

ŞEVKET BİLGİN 

A.~an ba~andanlığınm fevkalade 
~blıgleri, Rusyada simdiye kadar yapı· 
~ harekatın neticelerini parlak ve ha
~kaı. zaferler ~eklinde tavsif etmi~tir .. 
h "r•tlcre indirilen ağır darbelerin im
t ak~~ tesirini göstermesi itibariyle bu 
hebJı~1~,.in ilıtiva ettiği rakamlar Rusya 
k~rbının müthi~ mahiyetini meydana 
b' Ytnustur. A.lmnnlar, yedi haftadan az 
l ır •amanda 900 bine yakın esfr aldık
bllfuu, ölii \'e yaralı olarak Rus zayiatı 
• 

11 rakamın bir kaç misline baliğ oldu
~nu, h~rp malzemesi z..'lyiatına gclin.u;;:: bınierce tank, tayyare 'e top iğ
lar B Veya tahrip ·ettiklerini söyliyor· 
..,;t -,° d•akamiann başlı başına bir aza· 

Faİ at• •U!i:i inkllr edilemez. 
lıakik ~ lebl1llerin ifade ettiği baska 

Y
• a er de "vdır . 
ıne A•--- . · Yerd uuaıuar, Ruslnnn hemen her 

t- __ ~ anudane ve kendilerinden bek· 
~""''Yen bir cesaretle dövüsttiklerini. 
~Arın fenalı~ yüziinden Alman ileri 
tı· eketinin büyük müşkülatla karsıla~
ıu~"U l?İ•lcmiyorlar. Bundan anlaşılıyor 

Kızıl orduda inhilıil alametleri mev
kıt olduğuna dair iddialar henüz haki· 
_;1•

1 
uy111m değildir. Diiçar olduklan 

Y atın dehşetine rağmen Kızılların 
:;;::dane mukavemetlerini terketmemiş 
1ı alan bir taraftan nihayete kadar 
ıa:~te. devam aziınJerini, ~er taraf
l'ak ihtıvat kuvvetleriyle zayiatı kapata. 
da saflannda büyük boşluklara mey
haı~ vermediklerini göstermektedir .. Şu · 
ıı • Alman orduJan biiyiik hedefleri· 
ıne ~ncaya kadar daha bir çok imha 
ı.ı:tlı~ebeleri venncğe mecbur olacak· 

ı.ı;'Inıanlar Fransa harbinde dört balta
la d sava.şlannda iki milyon esir alrnış
;.,r 1• Bu derece ezici bir hezimetten 
\o~l\r•dıı; ki Fran'1zlar mukavemette de-

Şar~ cephesin. e Alma~ 
tauı•are hücumı rı 

Berlin ha,,a fa
alivetlerini art

tırdıklarını 
bildiriyor 

Baltılıta Rus donanma• 
sına hücum edilmq, 

lıarada da iyi neticeler 
alınmış .. 

Berlin, 7 (A.A) - Alman hava teşek
külleri 5 ağustosta Baltık denizinde Sov
yet donanmasına mensup cüzütamlan 
ve sahildeki askeri tesisab gayet mües
sir bir surette bombalamı.şlardır. Sahil
de hir mühimmat deposu berhava edil
miş ve mühim bor çok Sovyct istihkamı 
bombardıman edilınimr. 

KARADA 
Yine 5 ağustosta Alman hava kuvvet

- SONU 2 İNCİ SAIIDEDE -

l Sovyetlere tı;öre f 1 

4 · ı· am t
te muhare
be o uyor 

Diğer bütün bölgeler
de mühim hareketler 

cereyan etmedi 
• ----o~~ 

Hanlıu üssü yalıınların· 
da lıtiin ue Finlere ait 
ilıi ada işgal edildi.. 

Mookova, 7 (AA) - Sovyet tebli
ği: Smolensk, Kaun, Çerkof, Biyola is
tikametinde kuvvetlerimiz düşmana 
karşı şiddetle döğüşmekte devam et· 
mişlerdir. Sair istikametlerde mühim 
harekat yoktur. 

Hava kuvvetlerimiz düşman cüzü
tamlarına zırhh kuvvetlerine darbeler 
indirmişlerdir. Ayın betinde tayyarele
rlmiz 14 Alman tayyaresi düşürmüşler· 
dir. Yedi Rus tayyaresi kayıphr. 

IKt ADA ALINDI 
Moskova, 7 (AA) - Bir ek Sovyet 

tebliğinde Ruolar tarafından zapt edil
diği bildirilen iki Fin adasının Hangö 
Sovyet Üssü yakınlarında bulunan ada
lar oldui?u ,imdi ifşa edilmektedir. 

MOSKOVA YA YAPILAN 
SON HUCUM 
Moskova. 7 (AA) - Alman hava 

kuvvetleri 6 - 7 ağustos gecesi Moskova 
üzerine bir ak.ın yapmağa teşebbüs et
mişlerdir. Gece avcılarımızla tayyare 
defi bataryalarımız dalga halinde gelen 
dü,man filolarını daha şehrin unklann
da dağıtınışlardır. Münferiden uçan bir 
haç tayyare devlet merkezi üzerine ka-
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:: uıuıuuu111u113 ıuıu:ıı~ııı.. ı .. uııt;uıwuı·:: 

ı Bir Alman haberi ı 

~ • Cörcil A. me-~ 
§ .k· d. ? § g r• a a mı. § 
~ Duf Kuper Vzalı Şar· ~ 
~ lıa giderken Vaşing· § 
~ tona uğrıyac:alı.. ~ 
§ Vaşington, 7 (A.A) - D. N. B. Al-§ 
: man ajansı bildiriyor : :; 
§ Hariciye nazırı Mister Hull dün ga- § 
§ zeteciler toplantısında bay Çörçilin § 
: Aınerikaya gelip gelmediği hakkın· : 
§da sorulan suale cevap vermekten § 

· · •·~·.1 : imtina etmi~tir. Buna mukabil Hull, : 

Alman motörlii kuvvetleri bir ilerleyi§ ernasıııda 
:cc:c:::cc:;c=:::::c:ccca: :=cao~c:ccaccc:cc:c::c:c:~:=:cca::cr 

Almanlar Fransaya ı Eden yeni ve mühim 
mühlet vermi~ler beyanatta bulundu 

10 Aiustosa ka- Almanya birda
dar "Dakar"ı ha harbe sebep 
istiyorlarmış olamamalıdır 

Darlan t!m salahi'retıe 
müzakerege ~itmiş ! 

---<>--

Sigama girmesi Jıpon
ga için tehlikelidir 

Darlan KazalJlaıdıa ue ullesap gününde Bulga· 
Cezayir üslerini Alman· ristanı unutmıyacağız.n 
yaya uermeğe çolıtan Japonyaya ihtar • ingil· 
hazır lJalunuyormu.ş tere arazi istemiyor .. 

llloskova, 7 (A.A~ ;- .~an~a. so~ Londra, 7 (AA) - lngiliz hariciye 
yaptığı taleplerde Vışı hükümetinin nı- nazırı Mister Edenin avam kamıuaaın· 
~a':'e! 10 ~fystosa kadar .ceva~ v~e: daki beyanatının diğer kısmı tudur: 
sı.nı ıstemı. tır. Fr~s:'d~ .:vazı~e~ ıyı _ Almanların Sovyet Rusyayı isti
bilen şahsıyetler Vısı hu~etinin Al- laya başlaman üzerine harp t..,.,.zi•inde 
man tal<;_pler!. ~~a bır defa. daha dejfü!klik olduğu doğrudur. Bunun AI
f>?.Yun ~ı::!cegı~ tabının etınektedirler.. manyada başka bir tesiri olmuştur. Hit-
Soylendiı!me ıı:ore Almanlar Dekardan ı s R ·· h k · ı 
vaz g~çtikleri takdirde .. ~1:'1 Darlan er 

0~~~N~BY;Y~~-Ô-~~Rb~.;,ı: ~ 
Cczayır ve Kaıablanka uslennın Alınan
lara verilmesine muvafakat edecektir .. 
Fakat Almanlann Atlantik meydan mu· 
harebcsi bakımından ehemmiyeti haiz 
olan Dakardan sarfı nazar etmiyecekle
ri anla•ılmaktadır. 
VİŞİYİ DEVİRMEK TEHDİDİ 
Londra, 7 (A.A) - Hür Fr<>nsız mah

filleri son on gün içinde Berlinin Vişi 
hükümetini Paristeki Faşist parti vası
tasiyle devirmek tehdidinde bulunduğu
na işaret etmektedirler. 

- SONU 2 tNCt SADi:FEDE -
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amerika Pasifikte fü. 
tr hat gaptırnuuac~k 

' 

Cenupta ve 
Şimalde 

ilerleniyo 
Sovyet kuvvetleri kıs
men şiddetli müda-

1 aada bulunu yor 

Antoneslıo ordusu w 
Finler tanlı, top ue mal· 

zeme i4tinam ettUer .. 
Bedin, 7 (A.A) - General Anto

nıeskonun kumandası albnda bulunan, 
Alman teşekkülleri ve Rumen kıta)ıın 
4 ve 5 ağustosta Ukranyada yeni mu
vaffakıyetler kazanmışlardır. Sovyel 
kuvvetleri kısmen kendilerini şiddetle 
müdafaa etmişlerdir. Bu muharebeler 
esnasında bir Rumen süvari livası bir 
çok tank, top ve bir Sovyet mühimmat 
nakliye kolunu iğtinam etmiştir. Sov
yet kuvvetleri ağır zayiat vermi~lerdir. 

FiNLERiN HAREKJ.TI 
Berlin, 7 (AA) - O. N. B. ajansİ 

bildiriyor: Finlandiya btaları §İmal cep
hesinde ileri yürüşlerine araz1nln bozuk
luğuna ve müşkülitına rağmen plin mu
cibince devam ediyorlar. Fin kıtab şa .. 
yanı dikkat bir cesaretle 5 ağu•to.ıa ce
nubu ııarkiye doğru kaçmağa teşşebbtfs 
eden küçük düşman teşekküllerine hü
cum etmlşlerdir. Finlerin eline bu mü .. 
naaebetle büyük miktarda harp malıe
mesi düşmüştür. Canaim ara~ında clöTt 
Sovyet bataryası vardır. 

RUSLARI NE HALDE 
GöROYORLAR? 
Berlin, 7 (AA) - Sov:vet kıtalıırı 

git gide uyıflainaktadırlar. Bir çc.k k· 
şekküllere aubaylar yerine erba,lar ku
manda ediyor. ihtiyatlar muharebeye 
aivil elbise ile aevkedilmektedir. Zırhlı 
kıtalar tank mevcutları kalmadığından 
piyade ~ihi harp ediyorlar. Komilnist 
gençlik endişe içinde harp etmekted•r. 

------
MESHVR 
Hint şôiri öfdü-
Londra 7 (A.A) - Meşhur Hint şaıri 

Rab'not Ta<'or 80 vaşında ölnfüstür. 
YENl ASffi - Rabinat Tagor Hindh

tanın dünyaca en çok tanınmış şairi, bü
yük diplomatıdır. Hindistanın birT:~ i 
için çok çalışmıştır. 
)C> p ?~-~_...r...._"OClf'Soj : =' : c : ~:o ~~ 

Pg' ovina. a , iddetli k!-
• 

rarıar tatbik edili or 

-""""""" 
n'" ınıkansızlığına inanmışlardı. 

~okı"l~uki Kmlordo, harp vasıtalannın 
du ııgu ve adet bakımından Fran<1' or· Rusların rn •imaldcki baş kumandanları 
d.;İ::un bir kaç mislidir. Yani Alınan Mareşal Voroşilof 
l>İik !erine mukavemeti o nisbette bü-

?. olabilir. !~~::==~~~~~~~~~~~ lcaıİ•ten Alman fevkalade tebliğleri dik·J~~ 

E Duf Kuperin uzak şarka giderken § 
§ V aşingtondan geeceeğini ve bu mü· § 
§ nasebetle kendisini ziyaret edeceği- § 
: ni söylemiştir. : 
: ·'' I !l IJJI ! 111111il111111111111111111111111111111111111111- Japoııılar icabın· 
Milli piyan- da tek başımıza 

k·ıd· harp edece~iz 
B. Eden 

İşıral kuv,·etle
rine şiddet ~ös
termenin ceza-

ll?a • okunduğu zaman, Rusyada harbin 
~l "1asından endiseler duymakta olan SON DAKiKA 
... ,'!'•~ umumi eCkinna itimat telkin et-
••t I{ ıstn.J•x, • • • • • • • • • • • 

go çe 1 1 diyor sı öliim 
§ 11111111111111 111111111111111111 111111ııııııııı1111111111 E - -§ Bügün başladık § 
= = luıt•· ''"ı;i, ve yıldınm harbinin niçin ---<>--

Bu ayın talihlileri 
nerede ve kimler ? 

laın: !_'eticeye varmakta geciktiğini an· 
llilh •ga lii7Um gördüğü anla<;ılmaktadır. 
ııu 3'-8 4 numaralı tebliğ Rus ordusu
tiı,"d A.Imanlnnn muhtelif harp cephele
lııan~ bugüne kadar karşılastıklan düş
taVs· •rın en keskini, en müthişi olarak 
ba;,r ediyor. Hatta adetçe üstün ve iyi ne 
tın k eden bir düsınana karşı Almanla
llıa d l>Zandıldan zaferleri Alman lm

Alman fevkaJa .. 
de tebli2leri 

tesjr yeptı? 
Kazanan numaraların 
tamamını neşrediyoruz 

İstanbuJ, 7 (Hususi) - Milli Piyan
gonun yedinci tertip birinci çekilişi bu
gün saat 17 de Taksim meydanında ya-la..::ı •sının üstünlül:oiine, Alman siliih

"1taı 111 faikivetine. savaşlarda yetisen 
llıaıı ~rın talim kudretine ve bilhassa Al
diy .. skerltrinin kahramanlığına atfe-

or .. 
hiitu··n 

d bunlar bize sunu anlatmnkta-ır : 

~:a;•nlar sarkta Sovyetlerin çabuk 
taııa edeceklerini, kolıı:v zaferler ka
llıinı°"~Lırını ümit etmişlerdi. Bu tah
İk'ı 1°'

1 hilafına olarak en kanlı ve her 
•raf · · Itııılı lı ır111 yıpratıcı en çetin meydan 

lardıare cle:ri vcrmeğc mecbur olmuş· 
'oreı~~ ~u kadar ınüthis bir savru;ta, ce
~Oste ar~ ed('n. anudane mukavemet 
~n \ı;cn hır düc;n1on ka~ısında insan
l>len h ınalzemece Alman za:viatının he
kl•nu eınen ayni derece<lç mütlıiş oldu· 
J\lnıaı'"l'lemek yer;iz sayılamaz. Ruslar 
~rtt~ ';:•!•~ıınandmılı!rının mü<külatını 
~. •ev~ . ırın v•di iktidarlannda olan 
ıl<'risi~d ~apıyor13r. Alman hatlarının 

n()lle ~ ~·.c ~cri.~inde d(;\.iisiiyorlar. 
dan n 1tnu.t1ııs hir savn~,n l•ir kar nıc,·
,.. '" >arelı• . 1 k • '. ~t1ıu1ıek 

1 
~'- 1 :\· c azanıJacagını di.ı-

i('r<' ser·ıl.afa .olur. Kızılor<ltı tamanıcn 
er ıt~~~~dık~e. istilaya ui!rı:vaıı ~·er· 

.. R," !?us srınayi mcrkc1.leri Kı
ON ı ı 2 iNCi SAHİFEDE · 

Berlin, 7 (A.A) - Anadolu ajansının pılmıştır. Kazanan numaralan bilcliri
husus! muhabiri bildiriyor : Dün öğle yorum : 
vakti genç ihtiyar bütün hlmanlar raci- 20 BİN LİRA 
yoların başına dağılmışlardır.. Alman 306(29 numaraya çıkmıştır .. 
başkuınandanlığının fevkalade tebliğleri 10 BİN LİRA KAZANANLAR 
maneviyatı takviye etmiştir. Bitaraf 73377 ve 399243 
müşahitlere göre bu tebliğler hiç bir BEŞ BİN LİRA KAZANANLAR 
yeni hadi•eyi bildirmiyor ve mübalaga- 286956 203360 74876 ve 1G86il 
Iıdır. Buna mukabil Rusların mukave- DtôER KAZANANLAR 
ır.eti çok şiddetli olduğunu gösteriyor.. Sonlan 6339 ile biten kırk bilet ilcişer 
Şimdi Almanlar, harp eden Rus ordu- bin, 8209 ile biten kırk bilet biner, 5990 
!arının ihtiyatlarla takviye edHen ordu ve 4312 ile nihayetlenen seksen bilet beş 
bakiyesi olduğunu söyliyorlar. yifaer, 277 ile biten dört yüz bilet yüzer, 

Tebliğlerde 13 bin tankın tahrip edil- 426 ile biten dört yüz bilet elli:ıer ve 20 
dlği beyan edildiğine göre Rusların baş- ile nihayetlenen dört bin bilet onar lira 
ka tank kuvvetleri olması tasavvur edi- kazanmışlardır .. 
lemez. Alman resmi mahfilleri Kızılor- Sonları 9 ve 7 ile biten seksen bin bi
dunun artık Almanya için bir tehlike lcte de ikişer lira amorti isabet etmiştir. 
teşkil edemiyeceğini söyliyorlar. Bunun- LİLİL 
la beraber Kiyef \'e Moskovaya karşı TA ER NEREDE? .. 

b 
. . Al 1 b 20 bin lira büyük ikramiye isab~t 

1 taarruz henüz itmemıştır. man ar u ede b'I tin b' İstanbuJ 
taarruzların da muvaffakıyetle neticele- ı·zm'.' d 

1 
e b.'reli~ ~çasıb t cd iki ve 1 . . . d ır e, on ın ra ısa e en nu-

nccei,<inden cmındırler . Len:ngra ce!; maranın iki parçası Ankara, biri İstan- 1 
besinde muharebeler kararsızdır. Hu- bul ve b'r' İzmird be b' liralık ik-

k b ·1 h'' 1 b' b' .. t 1 1 e, s ın 1 cun1 ve mu ~ 1 ucun1 ar 11' ırını a- ramiyelerdcn birinin bil~ti tam olarak 
kip ~tmektcdır. İzmirde, diğer yarımşar parçalanndan 
'--"' ,.., '"' ~~ıiklsi İstanbul. ikisi İzmir, biri Kayseri, 
~ biri de Urfada satılınıştır, 

BiR JAPON GAZETESiNE 
GORE AMERiKA HARBE 

GIREMIYECEK ? . 
Vaşington, 7 (A.A) - Amerika ha

riciye nazırı Kordel Hull beyanatta bu
lunarak Japonyanın Siyam ve cenubi 
Pasifik üzerindeki emellerinin Amerika 
hükümeti için artan bir endişe mevzuu 
olduğunu, Pasi!ikte hiç bir futuhat ha
reketi vulrubulmaınasında Amerikanın 
hayati menfaati buJunduğunu ve futu
hata muhalefet edeceğini gaıetelere sa
rahatle söylemiştir. 

Kordel HuJl bu beyanatı yaparken 
bilhassa Si:vama hitap ebniştir. 
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- -= = 
§Bir zamanlar E YAHUDiLER KENDiLERiNi 
~ ~ BiLDiREN iŞARET § bir 1'' apolyon E 

~===- vardı • • • _§=== TAŞIYACAKLAR BUkreş, 7 (A.A) - Sovyetlerden yeni 
alman Bukovinada akşam saat 21 den 

§ Yeni tefrikanıızda Napolyonun ma- E sonra Yahudilerin sokağa çıkmaları me
§ ceralannı ve bilhassa Mısır seferini. E nedilmiştir. y ahudilerin alış veriş ede
- sk - eekleri zaman saat 9 la 11 arasında tah
: Abukir deniz harbini, Mo ova ri- ;: dit edilmiştir' • • Bütün yahudiler gö"'"~ 
: calini ... Tarihi vesikalara istinaden : "~ 
- - ]erinde san üç yıldız işareti taşıyacak-S takip edeceksiniz.. § ıaroır. 

~ Yeni tefrikamız.ı ~ Rumen askerlerine ve subaylamıa, = = Alman ve İtalyan heyetlerine yapılacak 
~ takibe baı. layınız ~-- her hangi bir şiddet hareketi ölümle ce-

zalandırılacaktır. Eğer bunu yapan ya
Eııııııuıttıııııııııııııııııııı1111111111111111111111nll'E hudi ise tecrit kamplarında bulunan 
~-.ıoı:ıo=ıccıcooooo ___ :ıoc:ıocıocıoc ı elli yahudi idam ediJecektir 

~Ykekleri11 askere gitmeBİ- ii.ıerine geri hi.:metleri artan Rıı.t kadınlan raltftrlaYken 

• 
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--Pembe kendini öldürecekti 

ŞEHİR HABERLERİ 
Fuar haz:rlıkları 

Zairler için bü
tir n kolaylıklar 
lıı.azırlanı yor 

r,~ühim ihtikar iıidiselerİi 

Fevkalade 
Alman 
Teh!iP.leri 

-0---

Daha lllr çolı meydan 
muharebelerine intlzCll' 
etmelı ıuım geldiğlnl 
anıatmaldadw .. 
• BASTARAFI J fNCt SAHİFEDE· 

zılordunun ihtiyadarau temine ....... 
dir lmhmdaiu müddet(e. an. köyllrl 

Falıcd lrocası Memo, zehir dolu bardajı c!üıden 
aJmıt 11e ye re lloşaıtınqtı.. 

Kapot bezi Üzerinde ih
tikar yapanlar tutuldu 

-O- Ye bsahahm siatzwtiJr bir tuzda JI• 
Bu dakikada çingene karısının dudak-, mek istlyeceğine yUı.de yUz eminim. PavvoJtlal'da faal"~.. kıldık~ Alman ilel'le•hiala bt'I ...W· 

larmda dt'rin manalı ve çok acı bir te- Vazgeç bu sevdadan Penbe .. Öyle se- •3.,.,, 141J liraya SatJ!rnGSI Jdzım §efen lıapot IJezfnl 2JO .. tahiWir: 
bessilm belirmişti. Çingene karısı attik nln zannettiğin gibi ltwm için artık hiç renesll §PUOlaftı 2a Jlra~ ........ SUÇ tista llaJlnde ·-•alandı... y~::-ı:~ m~ ._,. 
laer feFln bittiğlae ve pldislılml elinden 1 bir kurtulUJ çaresi kalmamış değildir. angaje edDdL 1-- harbinden hahlMerba '8 .........,. 
'kendisini kurtarmak mümkün olarmva- Daha vaktimiz var. İstersen hUnklrın Fuar zamanında tehrimize gelecek Şehrimizde milhim bir kapot bezi ih- miştir. ileri ıdhmlllffiir: 
cağına tamamile kanaat getirmişti. Ma- pençesinden kendimizi kolaylıkla kurla- on binlerce misafirin istirabatını temin tikfirı meydnna cı.brılmıştır. Bundan başka, Havra aobftmda 3/9 •Z- UllMU"ll hakmundan a. .... 
dem ki sun, albn imaline mımilfak ola- rabiliriz. etmek ve lzmirin gezilmeğe ve görül- Fabrikadan 12'1 linıva alman kapat sayılı depoda kapot bezi ticareti yapan bi :mart lttl htırelitma mi"9•elııet ,._ 
mamıA iMı ~et.idiğİD doğu- Penbe kocasının sözlerine inanmadığı- r?f'Re değer yerlerini göstermek makaa- beii ba1yalannm bir kaç tacir tarafın- Yusef Kohen adında birisinin deposunda zetmektetlir. o fairlde ~ W· 
racağı netice hiç bir kurtuluş rçaresi ol- nı gösterir bir surette başını sallıyarak: diyle belediye reisliği icap eden tedbir- dan 250 - 260 1!.raya satıldığı vilayetçe kaPOt bezi mevcut olduiu halde aatma- yük ve nihai hüeamlmın ııımenl Gatt· 
mıyan muhakkak bir ölüm demekti. ı - Divanemisin sen? Vaziyeti görmi- leri almıt bulunmaktadır. haber alınmış ve va'limiz B. Fuad Tuk- dığı haber alınmış, deposunda yapalan ıh'un 5 ind ordusuna J'8Jd Wr ._. 

Şimcli Penbeıaia gözliaüD önllııde yor musun? Artık sunı altın yapmak ~i Bilhassa otel lokanta, gazino ve kah- sal hldise .ile bizzat alikadm- olarak ~dokuz balya kapot bezi bu- nn ile baslaml$b. Bu taamu. mltfeW• 
dar~. mltltif 'hançerler.. ılcanlı sa- suya düştü. Bir milyon duka altınını vehane 11:ibi yerler sıkı bir kontrol al- mahtckirin tutulması ~ a1akadarlara lunarak alınmıstır. vU şic)dette ve bal bt'i ı..-..rta. le 
tırlar, bir çok işkence al!t ve edevatı, bulup padişaha veremedikten sonra, d 1 ._ B b f ve Fiat mürakabc teşkilatına direktif Kohen verdiği ifadede bunlann be- ha(ak ay devam ~ Ba •ildtletio 
kelpetenler, kıskaçlar, deri yü1.meğe cellAdın eline düşmek Akıbetinden bizi 

1
t
7n al tutukacaıdır. k ~ gi i yerlerin iat vermiştir. Fiat mUrakabe bürosu ıne- her ba1yasmııı Arif Moralıdan 250 lira- hitamında. Alman~'-= idaMe --

mahsus. ustura gı"bi keskin bıçaklar be- hiç bı·r kuvvet k··-A--A- iste eri at a1k tct iır. edilecek ve bele- 1 . J • 1 d hal ... ,,. ..... "" .......... ._ mur any e emnıyet memur arı er ya satın aldıbnı ve Arifin fatura tirememeleri idi • ltmWa taJii .,_ 
ll-"yordU. c--11A•1--ın hl• adamı ı·dam ettiklen• diyenin tasdikli listesinden hariç fiat { 1· t k • d 'b 1 eli 1 verme- jl!R. .... eıuıucar ... h d aa ıye c geçere ıcap e en terti atı a - ·Jrni sÖY. emiştir. X.:cnnj..4:. Bu..::nkü &nvva harb"ı-.Jle -istiven müesse Nl ipleri şi detle t~ziye arfl ı.•..-·· ~.. .:;u -., uo '-"" .. 

Bwıları görmeğe t .:-hanunill edemiyen valdt ne kadar merhametsiz davrandık- edileceklf'rdir. iki müfettış bu işlerle mısl ır. Yine kaoot bezi ticareti yapan İbra- henin uzunluğu çok dalla WiyGktür. LA-
Penbe sert bir hareket yaparak yerinden larını benim gibi sen de pek iyi bilirsin. "Tieş~l olmaktadır. Ayni zamanda na- Kaoot bezi satıcılığı yapan Arif Mo- him oğlu Mustafa Ayuz bir kapot bezi kin modem harbin sürati de daha bil· 
fırladı ve korkudan büyllmUş gözlC'rini Gaddar ve merhametsiz bir celladın elin- kil vasıtalan da fuar zamanında sıkı bir rnlı, 120 liraya aldığı bir top kapot be- balyasuu 260 liraya satarken suç Ustün· yüktür .. Zikttttiğinaiz bu miAl &myn· 
kocasının Uzerine tesbit ederek: de işkencelere düçar olmaktan ve te- kontrol altında tutulacaktır. Otomobil ı.ini 250 lirava sattığı ve parasını aldıf de vakalanacağıru hissederek kaçmıştır. ya karşı ~JHlan biiyiik A1111an taanır· 

- Hayır, diye bağırdı, cell!\t elinde hammül olunmaz acılar çekmekten ise ve arabalann beleclive tarifesi d <' iresin- s.r~da suç ü stünde yakalanmıştır.. Ev- Dükkanında yapılan aramada beş bal- zunun siddetinin ne kadar dev8'11 ede('e· 
n.ı.ı. ••'- -'-- ··-mak til b·ır han1lede o··tup kurtulnınk daha iyi ve'ce numaralan tesbit edilen 250 lira ya kapot bezi bulunmustur. rrm· ,· k"•stı·rmem·ı7e r-LL-',,... -.s-L:11-•• en mı.a~ .,.en~ "6&a sure e de mü•terinin istediği yere gitmeleri te- .. ""' aıBa"Jıa -uuq-

ölmek istemiyorum. Şimdi daha vakit değil mi? min edilecektir. da fizerinde bulunmuştur. Hepsi hakkında milli korunma kanu- Görülüyor ki in'!ilizlerin bütün ümit· 
varken kendi ölilmilmll kendi elimle ih- - Daha vakit var .. Cellfidın eline düş- * Arif Moralının evinde yapılan araştır- nuna aykın hareket etmek noktasından leri Rus mukavemetinin mmnasınıhd1r. 
zar edeyim. Bu 1f hemen bu dakikada mekten kendimizi pek güzel kurtarabi· Fuarda bütün pavyon sahipleri hazır- mada baska knpot bezi bulunmamışsa takibata baslanılmış ve hadise adliyere Ruc;1ar bu kadreti ı&t~let mi! 
olup bitiversin artık!.. liriz. lıklrrını hı?landırmı,Jardır. Beledive re- da altı adet dolu gaz tenekesi elde edil- intikal etm!$1ir. İnsanca zayiatlamu telifi etı;ıeler dahi 

P ul h bul F k t ~~~cıac:ıı:ıcc:ı::>.2GrGDODCDDOC>~CICIDOD=ıHaacıacıcıcı:Hcx harp ma1zem-I za"". ·atım hakikaten te· 
Ve bayle diyen Penbe hmı adımlarla ara, P er zaman unur. a.-a isi doktor Bf"hr,et Uz. fuar hamlıklaTiv- lifi ~ ~~ 

koftu. ecza dolabının yanına giderek can elden gidecek olursa bunu artık bir le mes~l olmakta, insaatlan her gün Amerika Pas fılt!e fü-ı Almanlar Fransa ya _, 
oradan ufak bir pşe çıkardı. daha bulmağa muvaffak olamayız.. Bu- ko.-•rol ve tt:tkik etmektedir. Bizim kawtb be .... Ahr !.r 

Derin bir hayret içinde kalan Memo, nun için bu evi de, içlııdeki eşyayı da Bu sene fuarda LünapaTk kıtımmd!l tü.hat yaphrrnı vacak Jr.ühlet vermişler önümüzdeki haftalarda ıan-etlıerinln -
acaba karım ne yapacak diye uzaktan olduğu gibi bırakalım.. eiHence vasıtaları arttırıldığı vibi ayni mlith~ hamlesini ya~. Reaef· 
onun hareketlerini g&utlemekte idi. Hani Firuz beyin bize verdiği ziiınrüt 

7
.amanda angaje edilen bir çok temsil - P-'~T~Rl\F1 1 tıo.ırt ~~P1FEOE - ·· Rl\C1TJ\RAF1 1 tNM Sı\JfhtT.DE - leri sonbaharın lndıMIMlta nwl K> 

Penbe flleyt aldıktan sonra m89an1n yok mu? O yeşil taş bizi ö1ilnceye kadar 'lUrunları dR fuar :ziyaretçilerine gayet JAPONYA HARP EDECEK DARLAN SALAııtYET ALMIŞ zılenluya ınnbwemet edemiyeeek hale 
pnına gelerek oraya geçti, oturdu. Şi- rahat içinde yaşatmağa k!fidir. Yanımı- ne!!' ~u vakit geçirmelerine fırsat vere- Tokyo, 7 (A.A) - Japcn mahfilleri Tekrar mU7.akereye ~lamak Uzere sokmak olacaktır. 

1 n-ınne b 'L.&.. b · yük hafif ah d S!yam hakkında mutlak sü.ldtt muhafa- Parise hareketinden evvel Amiral Dar- Almaa ~ ~is ,ey masanm wt ıraıuı:. za unu ve aıre le , P a a cektir. Fuar emasında tem.sil Yermek 
B ufak ..ı-n1n ı · d ... Lt b. v • • d 1 ı za ediyorlar. Japonya dahilinde en fena lanın bilahare general Vey:---~·- muh- edildiil ıibi Ruslar alır han malwer-u :t"'r çın e san reıa e ır agır neyımız varsa sa e on an a ırız... üz.ere mürac'latlar d~am etmekte ve r;muuu.a 

mayi bulundutu dqmdan belli oluyor- Kimseye görünmeden buradan uzakla- bunlar belediye reisliğince tetkik edil- vaziyeteDokarşı büyük bresmlir hazırlık mev- temel mukavemetine maruz kalmaması si nOksmu hicı~orlana A...._ Heri 
du. şır gözUmüz nereyi görürse oraya \:a- k ecf" ~· nanmanın mecmua.sı ve imkln dahit:ıtde bulunan en mOsait hueketinin yı)dına likatiy1e inldMf 

Penbe b 1..--1-ıı..- • . il dol- ' m,. t ır. dıyor ki: şartların temini için kendisine tam u- etmetnesl kiA ı;.pheıp mevcut olm~-
ir ~.,.. .... içini SU e pağı atarız. Fuarda tt"msil vermek üzere angaje B gU IJ• t silk·"t bir · ti l"L· 1 h ....... y-: '--vL-ı.ıı.;ı_ __.__ .,_11...ıı:ıı.1....ı..:. durd Sonra su ..:-.:1 .. ki ma ·· t t ·· u ., ı ta b ld 1 - u n .... u resm u sıyase - unıyet veri mesl ususunda mareşal u.- _.. ıc ~ ..er -Din;,.._..-

~· ._. • ...a. Bardaya ~tutt ykalımdyardn- ş e gorel~~drsun l~ad ... sk nd~ .a? k .. ç. etl.ile.n matmaz. f"l Karmen şehrimize gel- miz mevcut olmadııı.. manasını tuaın- p te .. kn ttiM ..x.~ı kted' y L-'1..!lcf 1a-tl ancak Len"m-.s 'll"a..-f 
•uu m;ar~"'"...... !i• u, ı L mak ve c w m e ın en en ımızı ur- nııştır. Artı'lt bilhassa cf'flnet dnnslariv- z· h:ı lı k.. k e nı ı a e ,., """'" enme ır. ine ._. ,,_ ~ .. - ..... ,,.~ 
Ve içmek azmile dudaklanna doğru tarmak öyle senin zannettiğin ıribi bizim le akrobatik numaralarda fevkalade ınun ejtmez. ıra il ~j8~ d ope ısır- bu mahafil am!ral Darlana nisbetle ge- ve Moskovanın zaotiv1e anlas11aea1dır .. 
yaklaştırdı. için hiçte zor ve ağır bir iş değil ... Ku- muvaffak olmaktadır. maz. t ı:ı~tnyad"l m dtthi peı:n{.kcnt t:~~= neral Venandm Almanlarla uzlaşın.afta Aksi takdirde Rusyada bir kıs harbinin o zamana kadar ı.ı- ftSini çıkarmıya- p b men ecrı e ı se a ası : e Yi.UUUo daha az mütemayil bulundu(tunu kay- sakma1maz bir sev 0Wuğun11 kabul et-

..... zum en e. ·• b h ed kt• de 1 kted' 1 --'- nıri _.__ 'LL rak gözlerile karısının hareketlerini ta- ITMEDt asına arp ece ır. . . . Y eme ır er. HK:a -za ·-•llur. 
kip eden Memo, Penbenin bardak muh- -:.-8 - s~mt bakkalları na daJtaapho~tkıd~llarmiınH.Hidı~~·~anı hbu.dud~nd- ~~RUALSMDALARIARLANIN .~~YK~T' BiLGiN 
teviyabnı içmefe hazırlandığını görün- sı e ı mes m ı~m en ır mu - _, __ _ 
oe yayla müteharrik bir zenberek hızile BORlfOVADA Pazart~~i !!İinii kah ve ?et ~vvel ~iyama terked:len. ~ın:ıklarm Parls 7 (A.A) - Amiral Darlan eY- Fuar aar,ı~ nmıtltf 
birden bire yerinden fırladı. Bir sıçra- ., ışgnlıne mı matuf oldu~ bılınmıyor. velki akşam Parise gelmi!tir. Amim1 
yışta Penbenin yanına vardı: Zfraaf mftdiiPlerf \ 7 (> ri 1 PCe k AMERiKA HARBE GİRMEn1İ$ dUn ba!;lıca mesat arkada~larlle ve Pa- ~G11ef DCll'lafı olacafı .. 

- Aman ne yapıyorsun karıcığım. . . Jıwı•esl ı0-ı.-. .. acaJı.. Tokyo, 7 (A.A) - Niako Simbun ga- rlste bulunan nazırlarla Fraruıanın l~al 16 ağustosta fuarda verilecek o1an 
Kendi keadine kıymak mı istiyorsun? -·:. ,,-- , .. , ze tcsi yazıyor : Birlesik Amerika şimdi- altında bulunan mmtakadaki umum1 oarden parti hanr1ıklartyle meşgul o1an 

Ve kansının elim Slkarak bardağı al- Pazartesi gUnil Bornova zitaat mek- Dün kahvehane ve gazinolara kahn ye kndar harbe girmekten imtina etm'.ş- murahhest Delrunon ve maliye nazırı komite, dün doktor ~t Uzun relsli-
dı. İçindeki mayii seri bir hareketle he- tebinde t1ıli ziraat mektepleri müdür ve tevzi edilmiştir. Sehrin muhtelif semt- lir. İleride de böyle olacaktır. Amerika BUt~. dahllJye nll%JTI Berto, b~kfttet ~de tonlanmıştır. 
men yere döküverdi. muallimlerinin iştirakiyle bir kongre lcrinde bulunan 130 bakkala -.erilecek harbe hnzırlanıvorsa da dövüşmeğe ha- müsteşan ve ilsera fc::lerine bakan Ele- Hazırlıklar bir daha gözden ~rlbni" 
Kocasının bu mildahalesinden fena akdedilecektir. kahvelerin listeleri henüz tamamlandığı zır değildir. Onun maksadı müdafaa kopini Ue görilşmQştilr. ve maı;alann numaralandırılması işi tes 

halde canı sıkılan Penbe: Kongrede ziraat mekteplerinin tedri- kin tevziat pazartesi gÜnÜ yapılacaktır. hazırlığını ikmal için vakit kazanmak- bit edilmi~r-
- Bırak beni .. diye haykırdı, bu yap- saf ve idarl işleri görilsülecek ve bu hu- Her bakkal alacağı kahveyi polis ve tır. Alınan - Rus harbinin cetinli~i Ame- ~ark cephesinde Romanvadan ve diğer Avrupa memJe.. 

tığın yersiz ve yolsuz bir mUdahaledir. susta kararlar alınacaktır. hf'lediye memurlariyle mahalle müm~ rika~ ~arbe ~rmekten sakınmağa sev- ":i' ketlerlnden me hur bir kac artist dahıı 
Madem ki padişahın elinden kurtulmak Kon~e i$tirak etmek üzere Ziraat cıillnin ve partiden bir kişinin nezareti ke!mıstır.. . Alman tal' vare garden ı>Arli iein anJnaie edilmiştir. 
için artık hiş btr çaremiz kalınadL Ccl- veklleti mUesseseler mUdUril B. Şeyda pJtında halka satacaktır. Her ailenin iMPARATORA iZAHA': VERİLDİ Garden parti gecesi fuar sahası baş-
ladın elinde ve işkenceler altında can ile bazı muallimler İzınire gelmişlerdir. bhve alabilmesini temin etmek mak- Tokyo, 7 ( .A) - Basvekıl Prens Ko- hücumları tan baAA donanacak. e;tlence yerleri sa-
\'ermekten ise bırak beni de burada ra- - - -- ~udile hiç bir aileye 250 gramdan fazla noyc imparatorla görüşerek beynelıni- baha kadar acık bulundunı1acaktır .. O 
hat rahat ve İstediğim gibi öleyim. Oda '--•efl toplandı.. kahve ve 9atılmıısına müsaade edilmi- lcl ~zivet hakkında kendisine izahat - BASTARAFI 1 INci SAHtFJ'OE • ~n ayni zamanda fu;ınn umumt bir aÇ!· 

- Ya beni hiç düşUnmiyor musun? •-.7 yeeektir. vermiştir. leri cephenin merkez kısmında dilşman lış tecrübe..<;! yapılacaktır. 
Sen öldükten sonra ben ne yaparım. Ticaret odası idare heveti. dün odada - topçu mevzilerine karşı müessir hücwn-

Senl bulamıyan padişah beni hiç affe- umumi kat:p Turgut Tü~k~lunun reis- ~tl?.~A.'ı'CI (;;~~'«:'!.ER Sov vetiere aöre isalarbeyatlerpmılşlardU Soır. Alman tayyare1eri tam J(f.~At!IA. 
der mi? Senden öcUnU alamıyan hUnkA- li~de toplanmış, palamut tip heyetine ~ e ç vyet tayyaresini ve ay- • • • • • • • • 
rın bu sefer biltiln şiddetini ve bütün aecilecek Aza intihabt meselesiyle muh- Mant~a-ı1a aittiler- - BASTA RAFI ı fNct SAHİFEDE - ni bö1gede başka bir mevzide dört Sov- ANKARA RADYOSU 
merhametsiiliğini bana karşı tatbik et- telif idart isleri mUzakere etmiştir. Schrimrzde tetkiklerini ikmal eden dar gelmeğe muvaffak olmuşlar ve bü- yet topunu tahr!p etmişlerdir. Ahnan sa-

yüksek ziraat enstitilsü talebeleri öğ- yük çapta infilak bomhalariyle yangın vaş tayyareleri ayni gün merkez cephe
retmenleriyle beraber dün ManL~ya bombalan atmışlardır. Bazı evlerde sinde Sovyet hatlan gerisinde zırhlı 
~itmişlerdir. Orada bağcılık, tiltUncülük yangınla : çıkmışsa da ııüratle söndürül- trenlere bombalarla ve sair silAhlarla 
\·e pamukçuluk tetkik edecekler ve dev- miistür. ölü ve yaralı vardır. hOcum etmişlerdir. Bu hücum esnasında (Büyük 

Heyeti 
Varyete 
Başlıyor) 

let işletme çUtli~ni gezec<.?klerdir. 6 düşman tayyaresi düşürülmüştür. bir zırhh trene bombalar isabet ederek 
---- Bizim bir avcımız düşmüpe de pilotu treni berhava etmiştir. J;liler ~ zırhlı 

ZABITADA lturtanlmışhr. tren de ciddt hasara u~tılmıştır. 
CENUP CEPJm;lNDE 

Onllmftzdeki cumartesi gftııGnden itibaren Mazarik orkestrasının iştirakile 

(EıdePnGSyonal Böyjflı VCIJ')>ete Programı) 
SALİH PALAS S2'VDYOSUNDA IJaşlıyor-
lzmirin şimdiye kadar görmediti çok 1!engin ve akıllara hayret vere<:ek 

fevkabide sürprizler •• 

!=··-. -ı._-.~-~-~-;_.i_h_i_-n -~~~-d-~-"--,~-~--. _-._-L-.~-.J 
TEOKSENI 

--- ·- - - ----
DVŞMANINA VERMEMEK ıcıx COCU.Kl.A

RINI OLDVREN DJLBER.-
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69 fıfı fhtf"7Gf'I yclPGfadı.. 
İkiccc::mcliktc 598 inci sokakta Ah

met oğlu Mehmet Ali, bilA sebep Yusuf 
oğlu 60 yaşında Ahmecli taşla başından 
yaraladığı iddia edildiğinden tutulmuş
tur. 

Kala para 11ermif-
tsman oğlu Nuri isminde birinin Ke· 

~ecilerde bir alış verişte verdiği yarım 
hanın kalp olduğu görülmüş, Nuri ya
kalanmıstır. 

---- --
iNGİL2'EREYE 
Alman alıını az 
Ztlf'Clr a;e i'CIL. 
Londra, 7 (A.A) - Dün gece az 

düşman tayyaresi lngilterenin tark ve 
cenubt tarldııinde harelcitta bulunarak 
bombalar atmışlardır. Gayri askeri he
deflerde hafif hasar -.ardır. Bir kaç kişi 
yaralanmıştır. Gece iki düşman tayya
resi tahrip edilmiştir. 

casının fikrini çok muvafık buldu. Ve, limandan uzaklaşınca, gemi bütün 
Fakat ... Selruukten Ati:ıaya doğru fi- yelkenlerini açtı. 

rar etmek, kolay değildi. Hele deniz yo- - C. -
ille firar pek gilçtU. Beşin.'.:i Filipin me- Plin hem güzeldi, hem de ilk tatbi-
mur ve ı.abilleri, Selanikten hareket katı çok güzel oldu. Fakat, kör tali, Te
eden her gemiyi sıkı surette araştırıyo~ ok.seni kadar Parisin de hfili aleyhinde 
lar, şüpheli kimseleri hemen tevkif edi- idi! 
yorlardı. Gemilerde bulunan çocuklan Gemi epeyce bir zaman, en güzel şart.
da sorgu ve suale lüzum görmeden sara- lar altında ilerledikten !Oilra, durdu, gök 
ya gönderiyorlardı. Ayni sebepler altı yüzünü müthiş ve sık, kara bulutlar 
da, karadan ve hudutlardan gitmek ve kaplamıştı. Gemi için de - pusula henüz 
geçmek te imkansızdı! maltim olmadığı için - hareket imkansız 

Paris bu haller ve güçlükler önilnde oldu! 
çok güzel bir plAn hazırladı; ve bir gün Ruzgir da, saatlerce esmedikten son
karadan. Filipin hfikümeti içinde bulu- ra, nihayet esıneğe başladı, fakat bir ta
nan Enya şehrine ailesile birlikte hare- raftan artık giln doğmUf ve . .• esen rilz-

Cocuklanmı kendi ellerimle bo~azla- olacaktı! Bunun için bir taraftan kan- ket etti. Ve bugUn de Enya şehrinin pa- gir da hedefin tamamen aksine esmekte 
maktan hiç korkmam.. Fakat oalann sını tesel1t ederken. beri taraftan da nayın vardı. Bu panayıra civardaki şe- idi! • 
saraya "ötilriilmelerinden çok. pek çok vaziyeti daha iyi bir şekilde kurtaracak birlerden pek çok kimselerin iştiraki Kaptanın iradesinden ziyade, ~ 
korkanm! Hem, ben bir eeye karar bir usul d~dll; SelAniti terk etmek ldeUi ve bu sebeple panayıra gidenlere nn esiri olan gemi de, hedefe, Atinaya 
verdim. mi yapanm ve hareketlerime ve uzaklara kaçmak! yolda hiç bir gUçlilk çıkarılmazdL doğru değil, fakat Enyaya doğru ilerle-
de muhalefet istememi Kansına: Piris ve ailesi efradı, hiç bir engele meğe ba§ladı. 

Ve. Piris. kansııuıı akıl ve irade - Teoksenl, dedi. Buradan kaçaca~z. rastlamadan Enyaya vardılar; bu şehir Bedbaht, fakat çocuklarmı hadden 
kuvvet!ne her kesten fazla lnanm1' bir Ve Atinaya gld~ Orada hem ken- sahilde idi. İ§te, Plris burada, bUyUk fazla sevmekte bulunan kan ve koca, 
adamdı; Bunun için kansına hemen ~ dimb hem de çocuklanmız emniyet bu- bir para mukabilinde sağlam ve büyük mukadderatın çizdiği bu fdaket yoluna, 
bir zaman itiraz etmez, onun fikirlerini lacakbr. Çünkil orada çok samimi ve bir gemi kirabdı. Ve plAn mucıöince bilyilk endişe ve iztuaplar1a bakıp kal
kobul ederdi. Plris. eoeu)damu çok sadık dostlanm vardır. Bunlar icabmda bu gemi He gece yansı enginlere açıl- dılar. 
SC\•erdl Fakat Teobenlyl de her koca- blzl Atikteki çiftliklerinde saklıyablle- dılar. Bu hal yetipniyonnuş gibi, biraz son
dan fa7.la severdi. Fakat. bu defa bn- ceklerdir. Geminin kUrekçileri çok usta ve kuv- ra ıwıktan bir harp gemisinin Enya li
sın;n fikrini kabul etmekte tereddilt Teobenl inatçı bir kadm değı1dl. Ay- vetll adamlar idi, dolnısu. Hava da fe- manından çıktığı görilldU. Bu gemi ke&
etti; eQnkQ ~ dilzineden fazla ~ nl zamanda çocuklan için de çok bas- na delildi. Bu suretle, bu karanlık ge- dilerine doğru geliyordu. 
cujtun boibızlanmam. en eert kaJJ)b bir sastı. Hele çocuk)amu kurtarmak için cede, tek yıldm rehber tutarak gemi Bu harp gemisi. bilhassa Plris ve aJ-
lnsan tein bile hadden fazla fecl bir hal her fedaklrlıla hazırdı. Bunun için, ko- hedefe dolru yol almakta devam etU. lesini tutmak ldn hareket etmifU. Kan 

Yine 5 a;tustosta şark cephesinin ce
nup kısmında Sovyet tahşidatına. topçu 
mevzilerine ve sahra mevzilerine karşı 
hava hücumlan yapılmış ve beş tank 
tahrip~. Altı boııtatıa toıp haT:p 
harici lobnmıstır. Tam isabet neticesin
de bir milhimmat deposunda fnfilak vu
ku bulmuş ve bu depo f•eamiyle harap 
olmuştur. 

Sovyct iaşe kollanna karşı yapılan hü
cum esnasında 100 kadar Sovyet kam
yonu tahrip edilmiştir. 

ve koca, bu blr ıfriti andıran harp sefi
nesine, kalpleri duracakmış gibi derin 
bir heyecanla hala bakıo duruyorlardı. 

TAM BtR ttMfTStZLtK 
Çok kuvvetli kürekçilere malik bulu

nan harp sefinesi, bu sayede rüzg5ra 
karşı hareket edebiliyordu. Paris ve ai
lesinin bulunduğu gemide kUrekciler. 
harp M!finesine nisbetle çok <Jaha hafif 
idi. Bu sebeple her geçen dakika ile, 
harpsefinesi ile firar! sefine arasındaki 
yolu aultmakta idi. 

Teokseni ve Plris, g6z1eri lokmala
rından dışanya fırlamış bir halde ve en 
büyUk bir fztırap ile her an bir derece 
daha aleyhlerine dönmekte olan bu hale 
bakıyorlardı; gelen, yakınlaşan gemi d~ 
ğil, kOrckJenmiş ve yelkenleşmiş c ecel 
ve felaket > idi. 

PAris, mAbutlanna kurtuluş duaları 
yaptı ve bir aralık, bir deli gibi bir taraf. 
tan bir tarafa koştu, bazı kaptana, bazı 
da kUrekçil~re koşuyor ve gayret1erlni 
arttırmak için bUyUk paralar vadedi
yordu. 

Zavallı bedbaht adam. bu suretle fize
rindeki bUtlln paralarını gemicilere da
~ttıktan başka. çocuklannın kurtuldu
~. yani kanıya ayak bastıkları anda da 
bunların iki misli daha para vereceğini 
de vadetti. 

YAZAN : Eczacı Kem.al K . Aktq 

Dün akşam Ankara radyo!nında unut· 
tuğum eski bir sarkı tam ihf'nkli bit 
saz heyetivle söyleniyordu. Kürclin Hi
cazın yanık nağmelerini dinlerken gözU· 
mUn önilne bundan 30 --35 sene evveTid 
çocukluğum, hayatım serildi. Cölcsuda 
sarışın bir aksam, derenin kenanndaki 
mısır basaklarının aksini sandalımızın 
kürekleri yırtıyor. rahmetli annem bat 
örtüsü başında gözümün önüne geldi. 
kafeslerle kadın ve erkek tarafı avnl· 
mış ovun yerinde komik Kel Hasan hal
kı gülmeden kıno ~eçirivor. Taze ceviS. 
çok sağlam fındık, Dej?irmenderen.in 
seslerini sucunun bardaklannı birbiri· 
ne vurmasından cıkan billurin bir sd 
takip ediyor. Erkekler fesl!. kadınlat 
r:u-.aflı, hayat tellkkileri büsbiltiln blıt
ka.. 

Radyoda şarkı Ahengini costunn~ 
ben hanende Karak.aşı tef elinde Adeta 
görüyorum .. 

Maziperest değilimdir, yalnız tarihi se
verim, hele yakın ve yasanm1s tarihleri-
Vaktivle dedelerim!zin ağzından ak sık 
bir söz çıkardı. hey gidi ~ bey ... 
Derlerdi.. Simdi bunları ben de aöyli• 
yorum, şu kadar farkla ki ben aTkaına 
baktıkça Türkün büvük inkıllbınlo 
onun azametini daha derin S?Örilynl'UJll·· 
Ata türkün ruhu şfidolsun, Allah İnönü• 
nü basımızdan eksik etmesin .. 

Şarkı ve koku kadar hatıratı lbP 
eden bir ba.ska şey bulup g~ 
pek kolay ol~ gerek_ 

: m 11111 ııı ıııumını ı ı ıı mı mm ı ı ·•mu ıııınnuı i 

; Mazarik Caz 1ı ~=-= Orkestrası lnciraltı 
Plaj gazinosunda 
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Napolyoıı T ardıl 
· ·b r· ' Tarih bir tekerTÜ.Tden mı ı aret ır · 1 ..... ---------------------------·--.:· 

Bugün de Avrupa bir istilti geçirf)lor. Avrupanın 
l'Cll'ını halılıında bir fUıir edinebUmelı i~in Na· 
Polyonıın hayatmı tetlıilı etmelı çolı faydalıdır" 

... ı-
Tat:ili büyük, küçük bir çok cihangir- yettir; buna rağmen tellinin ~.averliğine 

tr gorilp kaydetmiştir: Atilla, Büyük bel bağl~?'.~mış_ ve hP.r teşebbuste: ~~vı; 
kakender, Timur ve Napolyon gibi! Fa- lA çok duşunmilş, •onra her tedbırı ıttı-

t kıtalar ve Ulkeler lstilft eden bu ci- haz etmiş ve bilhassa cpara> nın en mli
lıaııgir!erin hiç birinin devamlı ve mfis- him rol oynıyacağıru riyazi bir katiyetle 
taka~ bir hUkllmet kurduğunu tarih bl- kabul etmiştir. . . 
ıe gostermlyor! c Para, yine para, her vakit para!> sö-

Bugün de Avrupa bir istif! geçirmek- zil Napolyonundur. 
~~! Neslimiz bu büyük lstilllnın tar!- Napolyon tskenderiyeyi zaptedinceye 
ını Yaşamaktadır· ve Avrupanın yakın kadar denizlerin binbir tehdidine m•

"~Ya UZak ~ neler gösterebilece- ruzdu. Kahlreyi de zapt için korkunç 
tını hiç bir kimoe tayin ve hattll tahmin bir çöl, bu çölün sıcak ve susuzluklarile 
•demez. Bu sebepledir, ki Avrupanın çarpışmış ve nihayet Cize Eh:amları 
caruu ve cihangirlerin mukadderatı önilnde Mısır Çerkes ailelerinın başı 
d~da bir fikir edine~ilme~ için ~~- Mur~t. beyi ve Alevilerin _meşhur ~il va
h· e., 1alı:ın mazinin bır cihangınnın nlcnnı kat'l surette maglup etmiş ':• 
L~Yat Ve eaerlerinden hazJannın tetki- Kahireye muazzam bir zafer alayı ile 
"Ule baı\ıyoruz... girmiştir. * 1798 .. senesi Ağ':'stosunda don~~ması-

Evet· b. 1 d b "tu cih d" nın - dort gemi milstesna olmak uzere -
tünan_'__ ırb~amNan arı a u rdın 1 anıH k'uld- tngiliz Amiralı Nclson tarafından cF.bu 
'8L- .....,,. ır apo yon vıı • a ı K' d ·ı ah • N 
a;.:':~ bir deha, tarihin en milstesna bir ıln e tamamı e mh vkeınat_rdagmeh~· ba
__,,, olan N l tarih' b" "k po yon cesaret ve are ın en ıç ır 
"" h&§tnetli .:t:'/ı°n: . ın en b' uy; şey kaybetmemiş, bir taraftan Mısınn 
hadır ~'a 1 e enbn'ı' :l'..azmk b',J . ırkıl:- idaresini tanzim ve ıslaha giri.<miş , bir 
Q • " po yon en uyu ır ın ap . d Os 1 h 'k 
_e laraılmış, daİıııı harpler ile yıpran- ı:u-aftan da Surıye :n f kmatnTı .. tik Ukmı>-
~·•ı ınuhtelif fi'-'- '--- t tıne taarruza geçm1s, a a ur uv-la J a.ır ve ....... aa cereyan- l . af d AkA kal · .. .. d 
ı/ e nıilll birliğini bile kaybetmek teh- vedt erı tar ın ~JnQb~ ti> ahi"".' on1un e 

""Sine uğramış Fran.sanm bir avuç a9- or usunun mag ıye ne ş t o muıı-
lterini peşine takmış, Mısırda Ehramla- tur. <1799) . . . . . 
~ llusyada Kremlin ö li Napolyon, lngilız Amıralı Sıdney Smıt 
lıııdar ııöU!rınOştOr sarayının n ne tarafından temin edilen gaz..ıelerden, 

NapoJyon Ko ·İcad do"m "ca- Avrupa ahvalinin Fransa aleyhine bir 
de!ec; bir aiıenin~ocuiud! k!',, 'd::va- sekil aldığını ve direktuar idaresinin 
~ çolı: ehemmi t ver.,;, annesinin ahvale hiklm olamadığını anlamıs ve 
~apotyon üstünd ~~yük tesiri olmu'f" Fransaya avdete karar vermiştir. Gene
tuı:. Korsika asker! valisi tarafından rallerinden Kleberi Mısırda kumandan 
Srıenne asker! lisesine verilmiş ve ça- bırakarak 23 Aıtustos 1799 da, Mısırdan 
buJc bir terakkt göstererek Paru asker! bir !(em! ile haroket etmiş, tn~iliz harp 
11\ektebine geçmiş 16 ınoı Lu! zamanın- ~mileri tarafından gö~ülmeden ve mil
da: 1875 senesi e~lillilniln birine! gilnil. 'llllt bir rilzııirla 7 giln içinde Korsika 
k'alilllziınlik rütbesile Fransız ordusuna adasına vannış ve buradan Fransaya 

lılmıştır. Napolyon bu sırada 16 ya- ~eçmiş, her geçtiği yerde halk tarafın
fında bulunmakta idi! dan fevkalllde te~ahüratla karsı.la!'arak 
lı: Napolyon henüz bu yaşta bile ve as- P.arise varmış, dı~ektua_r .he~ı;tını tam 
•rl hayatının bu ilk devresind" askeri bır uyuşukluk ve ıdaresızlık ıçınde bul

~eseleler ve Korsika tarihi ile şiddetle muştur · · · 
tıı!~~r olmuş ve arkadaşlanndan ay- -BfTMEDi-

B::-. "'· Uyülı: P'r ~---·---------: nıan 8 ansız inkı!llbı başladığı ı.a- s A r ı L ı K 
fında b:J ~•ı>olyon lhti!Mcilerln ön sa-
en har unınll}, Vizilde hilrriyı!'tçilerin ta atı•t kerecıte bil'• laki Bretlileri .......,da yer almıı. mut- O f 

Yet \re eski idare taraftarlarının baş· 
ta asılzadeler olmak üzere Fransayı terk ki ma~i,BSİ 
~dt!r~k ecnebi memleketlere muhaceret-
erını fena bir hareket telakki etmiştir. Fran!lz fabrikalan mamul§hndan 
ı. Napolyon Korsikada tehlikeli macera- vüz onluk ve aslen otomatik olarak 
h rdan aonra ailesi ile Nise yerleşmiş, vaııı lmıs gavet sağlam ve faM bir 
d Utada ltalya harek!tına memur ordu- halde on santimden beş sant'me ka: 
ta .h_izmet etmiş, muhaliflerin Tulonu dar dr<tere il e matlun derecede iş 
~gil.ızlere 26 Ağustos 1793 te teslimi görebilir bir adet otomatik kereste 
h erıne başlıyan muhasarada askeri de- bıckı makine<i 'atılıktır .. 
ıııasının ilk eserini göstermiştir. Umul- İ<tivenler : İzmir Ta-cılar çarşısı 
u,."t,:lı: bir şekild" ve süratle Tulonun is- 56 numaralı tioarethanede Nizamet-
1> 

1 
dı, ihtilal h!ikilmeti nezdinde Na- tin Çetinkavava milracaatleri .. 

ıl; Y~nun mevkiini yükseltmiş, ihtilAlin 1 - 5 (171~\ 
(lıııc; yılının Pleviose ayının 18 inde --ız-M-IR_S_U_LH __ H_UK_UK __ MA __ H_KE-__ 
Ord 94 şubatının 6 sında) İtalya hareket 
ırı . usu topçu kumandanlığına tayin edil- MESINDEN Suıt llanı 
•• t.şdtir. Faka. t bu sırada Napolyon Fran-... a k Hafize Yegine; Münire; Ali Rızanın 
ı>liltı.ı vaz.ıyetten hiç memnun almamış, ~ayıan muta"8rrıf olduklan lzmirde Al
Bundaarınıu tatbild için Türkiye ordu- ••ncak intikam 90ka;,,_ nda lı:ain 12 16 
Cidd• fail bir rol almağı bile oldukça 

ı şekilde düşünrniiştilr. ada 8 paTSel ve 9 ıayılı hane mahkeme-
Nap01 d k d · · · · c~ verilen izalei şuvu ka .. arına istinaden 

,
1 

yon ire tuar i aresının tesısı 
d raanda dahili ordu kumandanlığını el- 28 / 8/941 perııembe günü oaat 15 le 
b~r etıniş ve kardeşleri Lusyen ve Luiye lzmir ıulh hnkuk mahkeme•inde satışı 
!in er ~azife temin edebilmiştir. (thtil3- v»pılacaktır. Bu arttırmada ,,.avri men

........................................... 
: ANKARA RAD~OSU : . - . 
E Rtır.tlNKtl PROGRl\M : ........... --- - - ........ . 
7.30 Program ve memleket saat ayan. 
7.33 Ml:7.ik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pi. 8.30 - 8.45 Evin ""'ti .. 12.30 
Program ve memleket saat ayarı, 12.33 
Müzik : F as') sarkıları 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 Müzik : Fasıl şarkıları, 13. 
J 5 - 14.00 Müzik pl. 18.00 Program ve 
meınleket saat ayarı 18.03 Müzik : Ka
rı şık şarkı ve türküler .. 18.03 Müzik ; 
Karışık şarkı ve türküler 18.30 Serbest 
10 dnk'ka 18.40 Mil7.ik : Radyo sving 
ku:ırteti 19.00 Konusma (İktısat saati .. ) 
19.15 Müzik : Radyo Sving kuarteti ... 
19.30 Memleket saat avarı ve ajans h'>
berleri 19.45 Milzik : Fasıl heyeti 20.15 
Radyo l!!l7.eteq 20.45 Müzik : Solo şar
iıılar 21.00 Ziraat takvimi ve tonrak 
mahsulleri borsası 21.10 Temsil 22 nn 
M;Jzik : Radyo salon orkestrası 22.30 
Memleket saat ayan, ajan• haberleri. 
borsalar, fiatleri 2i55 - 23.00 Yarınki 
program ve kapa~ .. 

tZMtR BiRiNCi MlNT AKA TAPU 
StCIL MUHAFIZLICINDAN : 
lzmirde Kuruçay mahallesinde K~l(ıt· 

hane acddMinde Çatal çeşme üstünd• 
veni mahall•de kain ve milte9'avvio .,._ 
hastan metrük seP.n 2 numaral1 Mf'hme
din jqO'aHndeki Hazine evi, avlu"u· so
lu Alhnda~ yolu, arka•ı: 17 nnmaralı 
Mrhmf"t evinin avlusu. önü:yol ile ÇA"V· 

Tili 256/36 d .. imetre murPhbaı bir ıai 
numaralı ~Tcı:anın kanunen HAz\nei ma
liyeye intikal etmİ$ olmıt.l'lrıdan ve bıı 
c·P.vri m•nkulun tapuca kaydına t~"'8.c1üf 
,.f1ilmed.iP.irıden Bf'netsiz ta"anufattRn 
J-Jazinei maliye namma t~ili t3lep t-dil
mi~ttr. Aıı hu~usta t~tı.kikat ynp1lmak 
i.izere 1941 senesi A~1ııııtos ayın1n 21 ci 
ner"Prnb .. gü"it ,.,,ahallirıP memur vön
<leril•cektlr. M;;!kiv•t lddia•ınd~ bulu
nanlar varsa itiraz1Aınnı haz1rlevarak 
tp~rruf eVTak1Arivle birlikte vevm.i mPz
ldlrde k,...if mahallln.le hazır bt•lıınmola
n ve yahut bu müdd•t iclnde ı,...,,;r bi
rinci mıntaka taou elci! muhafızlığına 
n"Üracaat eyl•m•leri il;" olunur. 

3143 (1716) 

f71W<ı tvlNCt lCRA MEMURLU
~ı l"'n .&.. 1"i : 
12 / 8 / 94 l salı günü oaat 11 de lr.mlr 

;tcirıci ie"ı\ dairr-ıı.irıcle sahlacaih 20/7 / 
Q41 tpı,.-ihli A"adC'l1., Razetesinde il~'\ nlu
.. ,,..,_ Kar"'ltVP"lcJll Oonanmı:tcı mf'1'allecıi 
1729 ıırıca Nı•h ht"v P'"'l<aft1T1rf~ k&ln v,. 
ı...ten bir ev halinde 45 ve 45 A. savılı 
•vin mııhammen kıym'"'tinin 4000 llrav11 
• hla~ olund•ı;;.u ve f'Vd"!' elıı-ktrik tf'•iııııah 
~!\ mevcut bulun,hıffl1 her keııııin malilTTıu 
"'\lmak üzere erf'elki n;.""' 7evl,.n ll;n olu-
nur. 3142 (1717) 

t'l:MİR RF.T ,rnfvy,c~ 'ffiEN : 
1 - AcPZe ve muhta("]ara verilmek 

iizere 25000 lcilo odun kömiirü oatı~ 
•lmma!ll 6 / f\ / 941 ('""'"mba günii •aat 
: 6 va u:rat1lm1<1hl'. "-1uhammen herf,.Ji 
l50C) lira muv'lk\rat teminatı 112 liTfl 

~O lcuru•tur. Talinlerin teminatı ö<ile
rlen evvel i3 hanka•ına yehtarak. mak
huzlllriy1e tavin ,....tilen itÜn ve aaatte-
1"'T'lriimt-n"" mUracaatlan. 

2 - Fvlf"nme dRiresi bahçesine bir 
ht-k~i kuli.ib,..•i ve bir (lİris kapısı yap
"nlmaaı 6 / f\ 1941 Çauamba vii~il •••• 
16 ya u>.atılmı.br. Keşif bedeli 1164 
~;ra 77 kuruş muv• kkat teminah fl7 Ji . 
"ft 35 kunı~tur. T ~]iplerin temiTll\tl ö;;.-
1,..drn eovvel i$ banlı::,..•nna yatırarak mak
..,uzlRrivle tRvin edilen vün ve saatte 
•n6imene mür-craıları. 2946 ( 16~9) 

fl<.heet Uz Cocok hastahanesi dahl
l ~ rıde bölme, tavan 11valariyle bir depo 
odası yaotınlma.sı fer. iıııleri rnürlürlü
öiindeki kesif ve ıtartnameııi vechile ka
n1'lı zaTflt ek•iltmeve konulmu$lur. Ke
•if becl•li 13074 lira muvakkat temi
natı 9f\O lira 45 kuruştur. lhale•i 
13/8/941 Çar.amba günü saat 16.30 
rledıT. 2490 sayıl. kanunun tarifalı da
hilinde hazırlanmı~ teklif mektupları 
·h•le günü azami saat 15 ,30 za kadar 
encümen rivall't""tine verilir S i 4. uncü senesinin Brümaire ayının kule takdir olunan lovmet 1 0000 lira

ha nckı gilnü: 27 teşrini evvel 1795) ftalya nm yüzde yeımi, b"li verildil?I taktir
t.ı:e et ordusu baş kumandanlığını 2 de talibine ihale•i yapılacak aksi taktir- _ 
llol l't 1795 da elde ettiği vakit ise Na- de oatış on P'Ün daha uzatılarak ikinci 

J'on ancak 26 buçuk yaşında idi arttırm••ı 9 /9 /941 salı vünü saat 1 5 te 

29,4.8.12 2947 (1658) 

.. A· i , C> .A. . , .. 
C> · i .$ s u "Y' lJ 

•...ı. "."ç general, 1793 te teklif ettiği plan l'ine dairemizde yapılacaktır. Gayri 
~~;'üle hareket ederek az ve teşkilatsız, menkul üzerinde hak tıııılebinde bulunan- Dis1erinizi muhafaza etmek jv-f,,l"Se-

•· &Un ask 1 1796-97 d A t lar ve daha fazla malilm•t almak isti- nı·z, sabah ve ~~ yatarken R t D A ""'l>ar er e e vus urya ·--~ !ar atorluğunun dört be-ş misli ordu- venler d~.iremizin 9~.1139 8. ~yılı dos- dis suyu mahlQliJ ile dislerin'zi fırça-
tnıştru ınağlfıbiyetten mağlUbiyete uğrat. yasma ~u~!:.~~!..!'!~ .... ~~~a_".., olunur. lavın17., akabinde r?arl!aT"as1n1 vao1n1z .. 
1ta1 "• •Kampo - Forınio> muahedesile _..FtAr . MVRAKABE KO;,~;-Y-O_N_V--N--J)--A--N·.:==:::ı:ı. 

J'ayı zapt ve istilA etmiştir. 
l>a .aı>o)yonun 5 kllnunu evvel 1797 de lzmirde perakende olarak satışa çıkarılacak birinci nevi yeııil mercimei(in müs-
•e r~,e ~vdeti halkın bilyük tezahüratını tehlike perakende olarak beher kl\osunun on sekiz kuruş yetmis beş santime ve 
hilh aynı zamanda direktuar azalarının, ince daneli sıra malı mercimcklerln de keza rnüstehlike perakende surerivle 
olrn 3Baa. Barrasın kıskançlığını mucip beher kilosunun on üç kuruş yetmiş beş santime satılması komisyonumuzca ka
aciı uştur. Napolyon daha bu sıralarda •arlA•tmlm1'tır. 
dev· ıçınde bulunan direktuar idaresini Alakadarların malumu olmak üzere kevfivet ilan olunur. 3145 ( 1721) 
old 1:ecek bir mevkie ve kudrete sahip c,=--acc=~-:----------:--..--...~---_,....,..--------..o:ıc::x:- ~=:'-
t•n ugu ha!d, böyle bir darbei hükümet- Cl'!tfENTn Fl~'l.'LF.Rj ,,,,Aııı:gJNDA 
11.,Je.kınmiş ve direktuarın kendisine tzmlr mıntafıası ihtısat MüdiJrrlü6;~nden : 
de le 4

1
1• İngiltereyi istil.3. v3Zifesi üzerin- Çimentonun bir tonunun mağazada veya depoda teslim - fiahnın Portland 

cij L lltikatta bulunmuş, ve daha 14 üo- dökme 24. 32 torba içinde 27, 44 lira ve Süoorsiman dökme 27 47 torba 
t.y

8 
Ilı . zamanında 1ngilter~nin Amerika ı.;inde 30, 59. lira olduğ~ 2/~ /941 ~arihinde ilan olunmuştu. lzmir nhtım'"da 

de n~ ile m~gul bulunmasından istifa- teslim ııabş hatlarının bırer lıra aşagı C'lduğu ilan olunur. 314 7 ( J 720) 
l>ro .'Çın . tasavvur ed:lmiş Mısırın işgali 
~ ••ını yeniden ileriye silrmüştür. 

l>ey _aı;ıuıyon M.ılta, Korfu ve tskenderi
den~ tşgaı ederek Akdenizi bir Fransız 
•iıı; 1~ haline sokmağı, zengin Nil vadi
r..u ra~ hesabına istismarı ve bu su
tUr.e llint yolunu kesmeği düşünmüş-

dQT~Pkı bugünkü Mihver devletlerinin 
ıundükleti gibi! 

~uıap0fyon, lngilterenin karadan isti
iatil~ n_ıuvefık bulmamış, fakat Mısırın 
lehdi~ ile fünt yolunun ve Hindista?ı? 
ilin kı suretile lngilterenin bel kemıği
.\rrıir~ılaeağını düşünmüş, Akdenizdeki 
~a r IDn Nelsonun kuvvetli donanması
rı>u,,:a en lskPnderiye limanını zapta 

!Su ak olmuştur. 
soı. . .,'."uhakkaktır ki, Napolyon taliine 

tıve~ ve müsait talili bir şahsi-

YAS IJ!rtJ.. /AP .A »'TOR 
17.NtA t~r.t~ "~ ttır:ftw ,.~ "'W SArıs KOO-
P EPJITIJJl.'IERt PtRLtl:INnEN : -

Şarap fabrikamız için yaş lizüm müh<yaasına başlanmıştır. Mübayaa f!ab 
'•bıika tealiml 6.50 kuru.,ıur. Satıştabulunmak istiyenlerln Sehitler cadde-
•inde şarap fabrikamıza müracaatlan. 3 146 (1719) 

tzmir Vilayeti MahaselJel Hususiye JıfüdürlU· 
~Unden: 

Aziz. Nuri ye, ismet, Selma ve Fazlının be~te birer hi .. eslne malik olduklan 
ve tapu kaydına göre mesudive mahalteslnin karakol ookoö:mda 203 pofta 
1268 •da ve 11 parselinde kayıtlı 75 hpı numaralı 220 lira gayri 8 afi iratlı 
ve 1760 lira kıymetindeki h•nenin müı~raklm bina ve buhran ve~ borclann
dan dolavı mahcuz olan mülkiyetinin .. ııoı vil'lyet idare heyeti kararlyle 21 
r-iin müddetle müzayedeye çıkanlmıştı~. Taliplerin teminat akcelerly)e blrlik
likte 26/8/941 tarihinde saat 16 da u!are heyetine mfirAcaatlan ilin olunur. 

6 8 3077 (1706) 

Vifi hiiltameti Ame
Tika ya nota rferdi 

Yine eski söz: 
Müstemlekele· 
rimizi müdafaa 

edeceiiz 
Londra 1 (A.A) _ İtimada şayan bir 

kaynaktan öğrenildiğine göre Fransa 
hükümeti Amerikan bilyilk elçisi ami
ral Lihiye bir nota vermlştir. Bu nota 
Amerika hariciye milsteşarı Sumner 
V elsin son günlerdeki beyanatına cevaır 
tır. Vels Fransız milstemlekelerinin mil
dafaası hususunda endişelerini izhar et
mişti. Fransız siyasi mahfilleri umumi
vet itibarile maHlm olan bu siyasetin de
'lismediğini söyliyorlar. 

Kordel Hu! Mihverin tazyiki netice
sinde Afrikada Mihvere üsler verilmi
veceğl hakkında Fransadan teminat ala
roi:iını söylemişti. Fransız mahfillerine 
~öre yukanda mevzuu bahis edilen nota 
avni zamanda KordPl Huliln beyanatına 
verilmi~ bir cevaptır. 

~AJA~AADA~J 
y,. .. ~ bir htlicuma uğradı 

Malta, 7 (A.A) - Düşman tayyare
l•ri adayı bombardıman etmişlerdir. 
Gayri askeri bedellere bombalar isabet 
etmiştiT. Hasar mevcutsa da insanca za
yiat yoktur. Gece avcılan düşmanın üç 
bombardıman tayyaresini düşünnü,ler
dir. 

-------
tngllfzle!" nlfıl>ln.. 

Londra, 7 ( A.A) - lngiltere harici
ve nazırı B. Eden ve başvekil muavini 
n. Atle tarafından dün avam lcamara11n
..ı;ylenml• olan nutuklar hakkında tefsi
mtta bulunan lnıriliz gazeteleri harbm 
h•len bir intikal devre1i geçirdi<(; müta-
1c..a!'lnda bulunmaktadırlar. Gazeteler 
lnı>iltereye ka11ı bir istila teşebbiiı.ü toh
<lidi baki olmakla beraber nikbinliğin 
önüne '?emenin de doğru olamıyacağını. 
i•tikballn daha iyi bir manzara arzet
mekte olduğunu kaydetmektedirler. 

/f. 'JJ'ffl tr /f. nA 
; .. ""n:z•ett mevzii 
ı-•ıc,,.,,r,,.. ya"'"°rıar .. 
Kahire. 7 (Radyo) - Orta şark ordu-

l:ın karargahının tebliği: 
Tobruk civannda bir lngiliz devriye 

~>.-::ıımıııı:cr.::~::.:- G A U T R t E R V t D A L 7.:. :::uııııımımı-. 
ANiLİN VE ALİZARİN BOYALARI 

Ev işlerine maıı.ruı be r dns kumaş için. .. 

HOROZ 
MA&KA 

PAK Er 
BOYALARJ 

VmumiSatq 
Deposu: 

İstanbul Çiçekpazan 
sokağı Altıparmak 

Han No. 3 - 4 

Afyon Karahisar Belediyesinden: 
Aşağıda cinsi ve miktarları yazıb s:hhi malzeme 28/7 /941 tarihinden 

itib~ren .20 g(in müddetle açık ekailtmeye korunuf!ta, 
lhalesı 18/8/941 pazartesi g(inli saaı tam 15 te bdediye encümeni huzurun

da icra edilecektir . 
Şartlannı vesai.r huaUAabnı öğrenmelt lstiyenler her eiln belediyeye müraca

atla öğrenebilirler. 
Taliplerin ihale g(inü kendileri bizzat bulunabilecekleri gibi post.. ile teklif 

~ektub~ ~~nderebllirler. V,, e bu. auretle eb!ltmeye lştir&lı: edebilirler. Taliple
nn belli gun ve saatte encumenı belediyeye müracaat etmeleri ilan olunur. 
c66!7. 

Adet 

2 
1 
2 
2 

12 
1 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
8 
2 

10 
10 
4 çift 
4 c 
1 
2 
2 

10 
4 

Cinsi 

F onep1s tasmiye 
B. Azlyatrlp 
Emmet iğnesi 
Reverden iğnesi 
Adi sütür iğnesi 
Poste diğnille 
Göbek penıi ckoheD 
Göbek makası 
Adi malcu 
Pena müzo 
Rahim panmman penol 
Adi pıınsunan penıi 
Specalum 
Pansman kutusu 
Otak lav 
Buyıjavar 
Termoaifonlu lavabo 
Doğum karyolua 
Kordon lcroşeai 
Büyilk emay kllvet 
Büytilı: emay aüporu 
Camlı alit dolabı 
Hasta muşambaa 
Çocuk mufllmb-
Uzun kollu lı:autçu eldiven 
Kıaa kollu c c 
Hasta arabuı cdoğum od•andan yataia 
Sedye 
lotetiskop 
Çoculc kaıyol .. 
Sünne lizunlılı:. 

' 8 11 14 

nakU lçlnt 

3138 (1715) 

ANBAR INSAArl 
J7;MİJI iJtfCİR VE u~v,.. TARIJM sıırı~ KOO· 
PERArtFLERI Btaı.it:tNDEN: 

!~eatın mahalli Cinsi 
K..ıf 
Bedeli Muvallit teminat 

• 

kolu müthi~ hava prtlanndan bilistifa- ------
-ı~ kum bulutları arakasında bir dü•man Tepelı:öy Kooperatif deposu 32.457.80 2.434.33 
~eralcoluna taarruz ederek esirler almış- c Memur evi 5 · 5 5 2. 05 41 6.40 
tır. Dalama Kooperatif deposu 12.29 l. 16 92 l.84 

Libya hududunda bir devriyemiz kü- Yukanda yaılı inşaahr. l 3 Aiustoı ~"1'f'lmba ~nü aaat 11 de lzmirde Bi,.. 
,ük bir dü,man müfrezesini zayi.ata uğ- li~imiz merkezinde açık ekıiltmesl yapılacaktır. Ke,if evrak•, prtnııme ve pro
ratmı~tır. ir::lerini görmek iatiyen müteahhitlerin bırliğimize müracaatları ve bunlara te\floo 

-------
~ V VE Y S 
F"""''"~a Atman 
flonı~<ı1'"'"1ndcm it-fenler 
Kahir, 7 (Radyo) - Mısır dahiHve 

Uf'Z..ı.rf'tinin neşrettiği resmi tebli~: Sü
v~y, kanalına düşman tayyarelerinin 
akınında 9 ölü, 35 yaralı vardır. 

~ AC,4 B ~tr.ı'!I' ı4 JtJDA 
P~ro! f~hırdı.. 
Budape•te, 7 (A.A) - Macar ova

•ında oldukça kuvvetli bir petrol men
baı fışkırmt!Jhr. Macar makamah zaruri 
bütün tedbirleri almıştır . 

-----
ALMANLftR 
38 bin FrcııftSIZ esirini 
do.ha bnoıdımı.!lı!IJ'" 
Berlin, 7 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bndiriyor : Serbest bırakılan 38 bin 
Fran<ız esiri Salon Sur Mama gelmi,Jer
dir. Bunlar sıhhi vazivetleri bozuk olan
lar veva kalabalık aile reisleridir.. Bir 
kumu da ciftciler ve vaslılardır .. Serbest 
esirler Salon Sur Marndan memlek~tlı>
rine gönderileceklerdir. 

İtalvan umumi 
valisi Sivaında.. 
Roma, 7 (A.A) - Ege denizindeki 

ftalvan adalan umumi valisi Kamp'yo
ri Susam adasındaki İtalyan garnizonu· 
nu ziyaret etmistir. 

-----
A.nıerilıadalıi .cıovvet 
aıac~h•~rıserbest 
bıraJııldı.-
Vas'nııton, 7 (A.A) - Birleşik Amı>

rika devleti Sovyet alacaklannı, Ame
rikadaki siparişler için serbest bırak
mıştır. 

!ilcan ekailtmeye iştirak edecek olanların muavakkat teminat bedelini eksHt· 
me tarih n saatinden en eeç bir saat evvel birliğimiz veznesine yatırmalari 
mercudur. 6 8 ( 17 l 2) 

IZJ!AflR CIH:ll'K ESiRGEME KVRVMV BAŞ· 
KANLICINDAN: 

Kurumumuzun Basmahanede Süt damlası binasındaki çocuk dispanserinde 
Pazardan maada her g(in saat 15 den 17 ye kadar ve Cumartesi günleri ıaat 
14 ten 16 ya kadar doktorumuz tarafınrlan ha•ta çocultlar muayene ve tedavi 
~dilir. Varlıklı hastalardan 25 kuru, teherrii alınmakta fakir olduklanna dair 
veai.ka ibraz edenler de meccanen bakıl:naktadır. 

5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 3071 (1701)' 

KAPALJ ZARF VSVLV iLE EKSILrME iLANI 
Ma~Ja Nafıa Mödürlü4ünden : 

l - Eksiltmeye konulan iı: Muğla Köyceğiz yolu üzerindeki Nıunnam 
köprüsünün oahll tıohımatı, bedel keşti 18419 lira 7 kıırtlftur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Proje 
B - Met•ai cetveli 
C - Hülasa ke,if cetveli 
O - Eksiltme şartnamesi. 
E - Bayındırlık işleri genel ıartnameai 
F - T esviyei turabiye ıose ve karv,ir inıaata ait fenııl tartname. 
G - Büyük köprülere ait fenni f8.rtname. 
H - Hususi "8TtnP\me 
3 - ihale 15/8/941 cuma günil eaat 15 te Nafia müdürlüi(ii odasında 

k..lmisyon huzurunda yapılacakhr. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usu\i ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye e'rebilmek için isteklilerin 1381 lira 43 kuruşluk muvak

kat teminat venr.eleri ve eksiltme günü l'den üç aün evvf!l reemen müracaatla 
.Muğla viliyet mıs.kam!ndan ehliyet vesik.&.s! almalar ve 941 y1hna ait ticaret 
oda11na kayıtlı bulunduklarına dair ve•ika ibru. etmeleri lizımd1r. 

6 - Teklif mektuplarının üçüncü maddede yazılı ııaathu. bir saat evvel 
komisyon reiıinc makbuz mulc:abilinde verilmesi li.ZJmdu-. Posta ile gönderi
len mektupların nihayet oaat 14 e kadar gelmi' olm ... ı lazımdır. Postada vuku 
hulacak ıı:ecilcmeler kabul edilmez. 4 6 8 11 2'l9 ! ( 1698) 

lzrnir Güınrülı Basndtdtlrı;ıaunden : 
Levazım ve ..,,bş servisi ilin tahtasında müfred;tlan kalem kalem yazıb 

müstamel çuval elektrik iitüıü. motör 11ksamı, cam. demir. eski masa. do]ap. ı 
demir kasa, vesal• ~bların 1518/941 cuma günü saat 15 te açık müzayede 
ile satılacağından taliplerin % 7, 5 pey ekçelerlni ayni ııiln ıaat 12 ye kadar 
ba~ müdürivet v~zne~ine yatınnalan yatırmayanların mHzayedeve i~tirak et-
tirilmiyecekleri ilan olunur. 2 8 302/i ( 16115) 

Altın Rüva 

lz.miTi kolonyaıile meşhur eden 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 
Şaheıeri 

Hilil Eczanesi 



~ARiFE 4 

ASKERİ VAZİYET 

A imanlar "Bud-. 
yeni" ordusunu 

imha edebi
lirlerse ••• 

Kafkas ya yolunu 
acmıs ·olacaklar . . 

----

Son s;yf"'si vaziyet 

• 
lı12ilterenin is-
tilasına teşeb
büs edilmesi ih-

tiı"A_ ali çok azaldı 
İngiliz gazeteleri şöyle 

djyor : Taa:-rouz eden 
daha çoh zayiat verir. O 

R gazet~ ınden: Fiulı;~di~d cer it ~e Alman za·niatı 
l:c 5ovyctforin •icidetli mukavemet J' 
ve .K sık taar. uzları neticesinde F"' C· ne lladar1 •• 
'·" ılukv nıed"klerı bilcUrili_yor. Ynlnız Radyo r.azetesindcn: Alman!. rın 
Kar. Lde F'n. Alm"n kıtalarının KPk<ol ııe rettıkleri dört feykaliide tebl.ğ hgı
mıntakasında bir inkişaf kaydett•klC>ri liz ra..ıyo ve gazetelerinde gmiş tefsir
f.abcr verilmektedir. ! !ere mevzu teşkil etmiştir. lngiliz guze-
Almanların fcvkal.ide tcbligl nle i · teleri ı·e.:,i inkisaflar hokkın<la bir ;ey 

gall:rini bildirdikleri mevkiler haritada: ihiva etmiyen bu teLliğleri Alman cf
tcsbit edildiği zaman Sovy~tlerin ağır bir,. k&:rı umumiyesinin ht"yecanını y'tıştır
duru'1lda oldukları görülür. En si maide, maoa matuf telakki ediyorlar Yine ln
Afrr.anlar Lusa ve Narvasa vardıkları-· ;lizlc,.e pÖrc Alman pr('lpagandası Al
na göre Leningradın hakikaten Alman-' ınan mil'etinr Rusyada kıo> bir harp 
!arın ynkın tehdit sahasına girdi;ii idclia 1 ,-~delmişti. H tıa üç h fıa ev,·el Kiycf 
edilebilir. Almanların burada tekrıır ta- 1 ve Lcnin.,rodın i~pl edilmek üzere ol
arru2larına devam ederek Leningradı 1 <luiıu bildirilmişti. Bu üç hafta zarfında 
dü.5ürmek istedikleri büyük bir ihtimal' .'\lrnan ordusu olduğu yerde ııaym,.tır. 
olmakla beraber daha ziyade Peypus gö- ı,te hunun kindir ki Alman genel kur
lün~n c~nu.bunda Kaun bölgesind~ ha: 1,,~yı fevkalade tehl;~Jerle yÜ< binle•ce 
f{•katın_ ınkışafı~a ehemnılyet veı-dıklerı e!Lİr alındıibndan, binlerce top ve tay-
zannedılmcktedır. yare~in. t.>hriblnden hah etmektedir. ln-

SMOLENSKTE ~ihler bu müthi• rakamları tef• r etıni-
Smole~~te yeni bir hareketin başla- }:or. yalnız aşağıdaki iki nokta üzerinde 

masına ıntizar olunuyor. Bu hareket duruyorlar· 
cenup doğusuna doğru inki§af edecek- · . . . 
t . Al baş ku andan! g" ma g"'re ge- l - Almanl•r •arkta venı hır ılerl•-
ır. man m ı o . k d . 1 d. y · b" h" 

neral Bat kumandasındaki orduların yı~ av etme~1~ er ır.. erı.ı ır ~e ıre 
zırhlı üç ordunun da iştirakile büytik za- vnr'1ıklarını bıldırm•mı•.lndı;. 
ferler kazandıkları ve 300 bin esir al- 2 - Almonlar k•ndı z "!atları hak
dıkları, Rus zayiatının havsalaya sığmı-ı k~ndCl. rak8m veTmi;orlar. Ta~rru~.;dc
yacak kadar büyük olduğu bildirilmek- rın. dnha .t••la zayıat v~rmesı tabu '.'l
tedir. Almanlar temmuzun 16 sında gö- duv.una :._oTe Al~an zavıatının ne _n;1k
ğüs ı;öğüse muharebelerden sonra Smo- t;r" .~alı~ ol;ıcag-ı k1,,·~ıı.la bulun«'bılır. 
len.<ki zaptedince 250 kilometre gcni<li- Dı"er taraftan Berlm. Sovvet kıt' la
ğinde ve 150 kilometre derinliğinde hlr :ının m_iit~":'adiye., za~-·~amakta ol'.'u
ihata çemberi vücuda getirmi }erdir. Yi- ı.'\.:n~ bılrlırıvor. H~r ıkı teTnfın ZA':ıab 
ne tebliğe göre düşmanın her hamlesine hmıyet bakıı;:ıı~d·.'.' >İyade k.yfıyet 
yılmazlıkla göğüs geren Almanlar ikmal ht k"mnd,., hııVt•ktıır. 
işlerindeki mü~külata rağmen bu zefeTi 1Nf:ll.17LJ:"R MFM!\llJ'll 
kazanmıı;Iardır. Tebliğ Sovyetlerin ya- lnailiz devlet adarnları bunu bildik-
ralı ve ölü olarak 3 milyon kisi kaybet- !erinden harbın inki•afı hakJ.•.,da m•m-
tiklC'rini iddia ediyor. ,.,,niyetlt!rini p;izlemİYoTlar. B. Atle fn-

CENUP CEPHESİNDE ı<ilt<renin harp vaziyetinden nikbin bir 
Ukranyada 27 temmuzdan 3 Ağustosa Jispnl" bah•rtmi•tir. 

kadar Ruslaruı 100 kü.silr müstahkem EaPn art•r. İnqiltere İçi;, i•til~ t .. Pb
mevkü zaptedilmiştir. Tebliğler haridn- ht••ii ilotimalinin p<:k az varit olduğunu 
deki haberlere göre Biyola . Çerkof böl- söy!.-mi<tir. 
gesinden cenup doğusuna doi!ru harekat 
inkişaf ediyor. Bu harelıt Budyl'llinin 
kumandasındaki bütün kuvvetlerin Din
yeper ve Dinyester nehirleri arasında 
lmha•ını istihdaf etmektedir Alman teb
liğlerinde mevzuu bahls edilen köprU
lerin tahribi Sovyet kuvvetle•inin Din
yeperin doğusuna çekilmelerini menet
mek ve takviye kuvveti almalarına im
k6n vermemek içindir. Şayet Almanlar 
Dinyeperin garbında Budyeni orduları
nı imha edeTlerse Kafkasın giriş yolu 
olan Rostof şehri kendilerine açılmış 
olacaktır. 

Eden yeni ve mühim 
beyanatta bulundu 

• BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
bizzat Alman milletinin zihnini kar1ş
t11 mıştır. Hitler iki sene evvel Sovyet-
lerle uzlaşbğı zaman cephe değiştinni~ti. 
Şimdi ise Alman milletinin kendisini 
takip etmesini istemektedir. Bu harekt 
Alman milletinin harp go.yesine imanını 
f!ayri kabili içtinap bir surette sar~m1~
lır . 

Harp aaluumda Almanyaya karşı va
zivetimiz hakkındaki sözlerim tefsirleri 
mucip olmufbır. Askeri bakımdan tek
rar ve altıncı defa olarak Almanyanın 
Avrupavı harbe ıürüklernemeıi icin bü
tün t~birler alınmalıdır. (Alkışlar) 
Almanyada Hitler ve onu yaratan zih
n~ycte mümasil bir zihniyetin her u
man doiınası mümkündür. Bu liususta 
kararsızlık gösteremeyiz. iktisadi ba
kımdan vaziy"t başkadır. Harpten ıon•a 
Almanyanı!'I iktisadcn harap olması b!
zim ve Avnıpanın aleyhinedir. 

UZAK SARKTAKt TEHLIKE 
Mi~ter Eden uzak şark vaziyetine şu 

!'(;zler1e temas etmiştir: 
«- UzRk ,arkta alınan tedbirler sat· 

h; bir tetkik neticesinde al1nmış değil
d!r. Japon alacaklarının bloke edilmesi 
• u zümredendir. Japonya Hindiçini hak
kındaki li~nını ~imdi Siyam hakkında 
kullanmnkıadır. Bu •eheple lnııiliz ao
ke.ri hazırlıklarının Japon menfaatlerini 
tt"hdit etti~i ve binaenaleyh Siyamın da 
Jııponva ile anlaşması iktiza ettiÖ'i hak
kında Japon basınında çıkan iddia)aT 
h'"kkıoda Tokyo büyiik elçiliğimiz Ja
pnn hsricive nA7.ırının nazarı dikkatini 
celp f'tmiqtir. S11vet Japonya tarafın
d,.n bu ı;:ibi t•dbirlcr alındığı taktirde 
bövle hi. hareketin lngiliz • Japonya 
arR!\'nd ... ki vaziveti çok ciddt ve gavıi 
kPbili h:tinap bir surette haleldar ede
cr~i ı;Ö ·Jpnmlştir. 

Siyamın to~·Rk bütünlüi!ü ve iıtilıı:Ji
lini haleldar ffi•n h~r hareket fn .. iltere
vi o ni"bette l"llıi'4-adar eder. B-hu!n9 ki 
Siyamı" tehdidi ~!nPapuru tehdit rtf'!'r.» 

Burad"' R. F.~~n 11esine cok ciddi bir 
.. h~nk vererek !''"loıın söylemİ!lltİr: 

«- P.u söz1 .. rimin h•sah" katı)mn.sı 
it'in henüz v•ktin geç o1madıi~nı ümit 
Pdrv;m J> 

fna:iliz ~ lTJciye nazırı dir..eT bir uzak 
ı.o:~tk meIT>lf"k,.. i için c1 .. "lunlan Havf' rt
rr;.i-.tir 

c- Jnsziher~ ve Çin arasında resmi 
''eya r:ayri resmi bir ittifak yoktur. Fa
k&t J;,,ponyanın hareketleri iki memle-

~------
lsticıare1er yapılmasını icap ettirmİ1ttir. 

Orta sark vazİyt"tİne $o" .... 1incr'. lnl'?il
tere hu harpte arllzi emelleri beslemi
yor. Harbe hı,ırl'ltlar1m1zı peni•lt'"tmf"k 
icin ı:drmf"dik. B•7. Nazizmin te'hditTeri 
altında olan kendi hayahm1z1, Avrupa
nın hüniyetini ve kePdi }-ıf;rri:yetimh•i 
korum11k İ("İn harbe ş:'irrlik. Biz tecPlvÜ-
7e m11kRvrmet nıok!tadiylt" h~rp ı-diyo

ıuz. Yok~~ toorak ve ~anairnler kopar
n•P\.: iriTt dr'!il .. 

Bu itibarla şarkta Süvcyş kanalı ve 
t?L:rpta Hindt~tanla t,.hdit Pdilmiş ""h"'
dc. ya~avan bütiin milletlere ka~ı tek bir 
r;yıı.•etimiz vardır: 

Biz bu mill.-t]eTİn mÜ!'lteTe k emniyet 
Vt" !'!ulh içinde kPndi hayatlarını yaşama
l"lr1~1 temenni t'divoruz. 

Cecrn biivük harptf"n l'lonra 8.zim 
masransır ihtiyar ~dPrek mii~takiJ bir 
Irak devl•ti kurduk. Kuvvetlerimizi 
Qradan çektik. Hitl,.rin sİya~rtinde böy
le hir hart"ketin izi bulunamaz. 

Bizim kuvvPl,.nmemiz orta şark mil
letlerinin h~tiklôlleri için emniyet bahş 
oJaca~ hakkında bu milletlere teminat 
vt-rmek isterim. 

BuradA kan!'lıkhk ve isyanlar düşma
r:n szayretlerini te~vik f'dPbilir. Bir mi
sal o1arak ~unu söylivt-bilirim: lranda 
çok Alman vardır. Miitr.hassıs veva tu .. 
rist sıfativle bu Almanlar bulundukları 
nıemlek,.tlerin istiklil1leri için bir teh
likedir. Biz bu t•hlikeye hanın •hemmi
V•tle nazarı dikkatini celp ettik. Omit 
ederiz ki lran hükümf"ti samimi olan 
lt"şebbümüzü nazarı dikkate alarl'k ica
bını vanm11tkta ter,.ddüt f'trnİvPcf"k.ir. 

BUL<:ARtSTAN HAKKINDA 
B. Eden nukunun Balkanlara temas 

f"den bir kuımında bilhas-ıa Bul?aristan 
h~kkında çok ağır bir lisan kullanmış 
ve şun]Arı söylemiştir: 

«- Bule-aristan1n italya ve Almanya 
ile birlikte Yunanistana ve YuR"o,lavya
yr. hak~ız bir tecavüzde bulunduğu ma
liimdur. Bu]garistan bunu yanmakla 
B .. lkan İttihadı fikrine muarız olduğunu 
ısbat etmiştir. Bulgaristan bugÜn bak
•17lıkla elde ettiği kazançlardan harp 
•onunda müstefit olamryacR~ına emin 
olabilir. Hesap gününde BulO'aristanın 
hareketini ne biz, ne de müttefiklerimiz 
t1nı1t-m1vacakbr.> 

SURİYFllrfN tıSTtKLALt 
MFS"F:LESİ 
Londra 7 fA.A) - Avam kamarasın

da Surive hakkında sorular. bir suale ee
vap vPren hariciye nazırı B. Eden de
miştir ki: 

- Suriye hür Fran.s17 kuvvetleri baş 
kumandanı general Ka1runnn biitün Sn
rive arazisi temizlenmedik~e Surive hü
kümetile memleketin istikJali hakkında 
itilaf yapılamıyacai!ma d•ir beyanatta 
bulundıı!lımdan tn"iliz hli1<iimeti haher
dır deilildir. Filhakika i<~1l orilu.su icin 
ilk tedbir bütün toprakbrın temi1.len
mesi olabilir, bu iseal pek yakında ta
mamlanacaktır. tn.ııiliz hükiiınPti. hür 
Fransızlann Stıriye ve lübnanla me!lınu
niyeti mucio bir anlac::maya vararaklar1-
nı ümit etmektedir. Sıırivelilerin istik
li\llerine kRvusncakları h•kkındaki te
min;ıh SuriyE'nin haklı arzularını st\rat· 
le yerine g(.l'tirmek istr·diğini isbat et-
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ln2'iliz - Rus 
ittifakı yakın 
şark için bir 

tehlike 
-----

İstanbul ve Boğazlar 
Rıısyaya vade Umiş 
im~, iraırın işgali de 

yaf:ınm: ! .• 
Brrlm 7 (A.A) - O. N. B. Aıansı bıl

diriy ... r. Be Lncr IlVrtıın Ç" ytun~un dip
lvn1ati T L:UTiri doktor N"'z::-1 Taymi
s.u1 '"'k ... '"c;ı \• İngiliz - BoJse\•ik ko:n
~l~unun b, tU :ı ' memleket> ri için 
hir t hlike t• kil r"i'I hakkınd• Sıok
halm T" '•n L 'lı f veç gaze!e inin neş
riyatını n1evzt. bahscrl..,re:· diyor ki: 
t~lr-renin So\-yctl.-rle ittifakı içinde 

İstanbul ve bogazl:ırın Rusyaya veril
mesi vardır. Boğazfor Çarlık Rmyasının 
harp 'ırdfelrrine dahil bulunuyordu. Sta
l' • de bunu bcnimsemi<tir. Ve boğazlar 
me.o:elrsinde pir muvnff kıyet kazannıak
ıa.1 vaz 1eçrremek kararındadır. İn~Jltere 
Molotofun Berlin ziyarctinde reddedi
len şey l,akkıncla ankyı.ş göstermi•tir. 
lngiliz Bolşevik ittifakı yalnız Tiirkiye 
icin değil, bütün yakın sark için bir teh
liked:.r. İneilterenin orta sarkta bazı tah
rik yolları yaratmak istediği, Asurileri 
ve Kürtleri tahrike r,alı~tığı hakkında 
emareler vardır tn~ilizler Sovyetlerle 
tema• temini ;çin Kafkaslara kadar 
U7anMağa çalı:nyorlar. Bu projeler an
cak Türkiye, İran ve Irak aleyhine ta
hakkuk ettirilebilir. Bu memleketTer 
kendilerini tetdit eden tehlikenin farkı
na varmı. ·Jarchr. 

Taymisin makalesi ve Stokholm Ti
dingenin haberi İn~iliz Bol,evik komplo
sunun vü~atini anlatmı~tır. 

lRAN İ$GAL EDiLECEKMİŞ 

Berlin 7 (A.A) - Anadolu ajansının 
hu~u~i muhabiri biJrliri\·or: Alman siyasi 
mahfilleri nazarı dikktti İran üzerine 
çekmektc~irler. Berlin önümüzdeki ~Un. 
!erde 1rana kar'! bir İneiliz askeTi mü
d:ıhalt:'si olaca!'n kan.,~tinde<1ir. tn~iltt"re 
petrol mıntakalarını kontrolü altına ala
caktır. Hususi haberlere nazarım böyle 
bir hareket için hazırlıklar yapıl:mak
tadır. 

ı: tlt 1111tt11t1t11111111111111111 IH ili t il 111111111 iti tlt il' ı: 1 HIR TE~Z~P 1 
~ Rus - .Japon ~ 
: A : r ~~:::n.!::.a-ı 
~--== iKi TARAF KITALARININ ~== 

ÇARPIŞTIGI ASILSIZ 
§ Şanghay 7 (A.A) - Öğrenildiğine § 
§'!Öre son günlerde Mançuri - Sovyet § 
:: hududunda bazı ufak hudut hlidise- E 
§ıeri olmuştur. Hududu geçen Sovyet § 
§Rusya kuvvetleri M.uıçuri hudut § 
§muhafızlannın açtığı ateş ile karşı-§ 
;: !anmışlardır. E 

= * = E Moskova, 7 (A.A) - Tas ajansı son E 
E günlerde Japon - Sovyet kıtalan:: 
§arasında mühim çarpışma olduğu § 
§hakkındaki kayıtlan kat'! bir lisanla§ 
:; tekzip ebnektedir. Tas .ajansı ne:: 
§ Amur nehri sahiller!nde, ne de di- § 
§ i(er bir yerde Japon ve Sovyet as-§ 
E kepleri arasında hic bir çarpışma ol- :: 
§ madığını bildirmektedir. § =il ııı 1111111 ıı 111111ııııı111 ııı ıı ııı 1 ııı ıı llltt ııı ııı 111 il = 

Amerika ava
nında münaka
şa ~e hüc' .mlar 

~---.,.,,,..·~-~-

infirat 1Jılar dış politilıa· 
ya hücum eniler .. 

Vaşington, 7 (A.A) - Amerika ıiyan 
m~cliai, Azadan Bortonun askerlik müd
detini 12 ay olarak tahdit ettirmek isti
Ji en takririni 12 reye karşı 50 rey le red
detmişti.r. 

Amerikanin ruş politikası üzerinde 
mecl.:ste müzakereler olmuştur. İnfirat
çılar bu dış siyasete hücum etmişlerdir. 
Ayandan mister Barkley demokratlaruı 
lideri sıfatiyle hükümet taraftarlannı, 
hüktimetin proje<i etrafında toplanmağa 
davet ebniştir. 

~------~ 

ingUtere, ıtmerifıa ve 
Çin Siyamı 

protesto ettiler •• 
Tokyo, 7 (AA) - Mançukonun 

Slyam hükümeti tarafından tanınması 
fngiltere, birlf'şik Amerika ve Çin tara
fından protesto edilmiştir. 

:·ııııııııııııııııııııııııııııı11ıı11ııııııııımı11ıııııı•:: 

~" Şar nhor st,, zırhlısı~ 
~ hasara uP.-radı ~ 
E Londra, 7 (A.A) - Royter bildiri- E 
:: yor : Ha•ara uğrıyan Alman Şarn- :: 
§ horst zırhlısı Breste dönmüş ve ta- ~ 
§mir edilmek üzere havuza girmiştir. ~ 

lngiliz hücumları 

Allh!.anyaya'ye
niden en aiır 
çapta bomba

lar atıldı ••• 
--<>--

Manlıa31m, Franlıfurt, 
Karlsrııhe, Ailen, Ostant 
.serburg ile Alman gemi· 
ferine ş~ et~c hücum 

edildi .. 
Londra, 7 (A.A) -·İngiliz hava neza

rctinL'l tebliği : Bomb.ırdıman tayyare
! rindon mürck ·cp büyilk bir İngiliz 
teseI·hilü fırbıalı · b'.r havada M:ınhn},ll 
Frankfurt ve Karlsruhedeki hedeflere 
ş~yanı dikkat bir memnuniyetle t:ı3nuz 
chıi~fr·. Gidiş ve geliste cok fena bU
hava ile kar-,ılaşılmış ise de tayyarelc
rimlzin lıe~efleri iistünde hava çok açık
tı ve en aihr çapta pek çok bombalar 
ntılmıs, yrni ve ciddi hasarlar yapılmış
tır .. 
Aiıcnde fabr'kalar ve demiryolları, 

Ostandda ıloklar geceleyin bombardı
man edilen hedefler arasındadır. 

Sahil teşkilatına mensup bir Baford 
tn:;yaresi dün gece devriye uçuşunda 
clöisınan iş~ali altında bulunan Nan! li
manında büyük bir iaşe gemisini bom
l:ardıman etmiştir. Bu harekette bom
bardıman tavvarcmiz kaybed'.lmiştir. 

Di('.';ER HÜCUMLAR 
Londra, 7 ( A.A) - İngiliz hava neza

retinin dün akşam neşrettiği tebliği : 
Blanhaym tinindeki İngiliz bombardı
man tavvaresl Hollanda sahilleri acık
Iarında düsmruıın gemi kafilesine taar
ruz ebnislerdir. Bombaların takriben iki 
bin tonluk bir gemiye tam isabet ettiği 
görülmüstür. 

Baska 13lanhayrn tayyareleri Alman 
sahilleri acıklannda dü.sman devriye gı>
milerini öğleden sonra bombardıman 
ederek bunlardan üçüne tam i'abetler 
kaydetmişlerdir. 

Av tavyarelerimiz Manş ve şimali 
Fransa üzerinde kesif taarruzları yap
mıslardır. ·Bu keşif taarruzlanndan bi
rinde Serburg civarında bulunan tay
yare meydanına cok akaktan hücumlar 
yapılmış ve yerde bulunan müteaddit 
düsınan tayyaresi hasara uğratılmı rtır .. 
Bir avcı tayyareıniz bu hareketlerden 
dönmem'stir. 

AI.MANLARA GÖRE 
Berlin. 7 (A.A) - İngiliz bombarru

man tayyareleri Almanyanın garbine ve 
cenubu garbisine tahrip ve yangın bom
b.~ları atmışlar ve ehemmiveL'<iz hasa· 
ra sehebivet vermislerdir. 

KALEYE DE TAAR Z EDİLDİ 
Londra, 7 (A.A) - Hava nezaretinin 

tebli~i: Almanyanın garn ve cenubu 
l!arbisindeki hedeflerle Manşta Kaleve 
taarruz edilmistir. İnl(iliz avcıları taar
ruz! devriye faaliyetinde bulunmuslar
dır. İki düsman petrol gemisi Mnnşta 
top ve mitralyöz ateşine tutularak bun
lardan biri yakılmıs1ır. Şerbur~da hava 
Jali bataryalarına taarruz edilmiştir. 

Dü.sman avcılarından dördü tahrip 
edilmistir. B'r vcımız kayıptır. 
Sl"JGAZİ VF. Sif'.İLYAYA DA 
HÜCUM l>DİLDİ 
Kahire, 7 (Radyo) - Hava tebliği 

Tavvarelerimiz Binı(aziye hücum e de
rek İtalvan mendireklerine tam isabet
ler kaydetmislerdir. Gazalede hava mey
danları bomhalanmıs1ır. 

Musavvada dü.sman barakalarına 
bombalar isabet ebniştir. B'r İngiliz 
tavvaresi kayıJJtır. 

Kahire, 7 (Radyo) - Hava teblii!i : 
Sicilyada Ogusta denizaltı üssüne İngi
liz hava kuvvetleri taarruz ebnişlerdir .. 
Hedeflere bir çok isabetler kaydedilın'ş
tir. Büyük bir petrol yangını ~ıkarıl
mıstır. 

İTALYAN TEBLİ('.';i 
Roma, 7 (Radyo) - İtalyan tebliği 

Sicilyada Ogusta deniz üssünden baska 
Katanya üssünün de İngiliz tayyareleri 
tarafından bombardıman edildiğini bil
diriyor. 

lngiltere Malezyaya 
asker yolladı 

.Japonlar ,,Say
~on'' a mütema

diyen asker 
2:Önderiyorlar 

Asker ailelerine yardım 
~~-~~~-~--~-~---~ 

Belediye resimleri, nak-
liye, sinema ve tiyatro 

Ücretleri artıyor 
İstanbul 7 (Yeni Asır) - B. Millet 

Mccli.si muvakkat encümeninde tetkik 
edilmekte olan asker ailelerine yardım 
Iayıhasınm P.azartesi günü Meclis heyeti 
umumiyesinde müzakere edileceği anla
şılmaktadır. 
~ 

Bu lByıhaya göre, asker ailelerine 1"'. 
dım için, tanzifat ve tenvirat ;.c.<:Jınkf. 
hariç olarak bütün belediye resimler~ 
yüzde elli, tiyatro ve sinema ücretlerİ" 
yüzde on haddine kadar, nakliye va9ıl3' 
lan biletlerine birer kuruş zam yapılı" 
caktır. 

ccccc~cc~ccoı:oııo-....r...cccccc=cccccc:c:::::ccc ,o1 

y· erli mallar pazarlarında -
Yünlü ve pamuklu beı 
satışları durduruldu 

İstanbul 7 (Yeni Asır)- Bir çok kim- Badema bez almak istiyenler fiat ııı• 
selerin ihtiyaçlanndan fazla yünlü, pa- rakabe komisyonlarına mfuacaatla Jlr 
muklu bez aldıklan anlaşıldJGından yerli tiyaçlarıru isbat edecekler ve mil.'llla~ 
mallar pa?.arlarmda bu mensucat satış- aldıkan sonra mübayaatta bulunabJlr 
!arı durdurulmuştur. ceklerdir. 
ıc:rıoı-.J"".r~~..,,.~~===========o=o=:::c::::::c:::::c:c:: :=ot' 

Çiftçi içın mühim bir karar 

Mahsulünü çabuk veren' 
ler 1 kuruş fazla alacak 

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

Ankara, 7 (A.A) BaşvekA!etten miş olan mahsullere de şamildir. B~ 
tebliğ edilmiştir : Milstahsillerin elinde- n teslim etmiş olanlara toprak maıısv 
ki mahsulleri vaktinde teslime teşvik leri ofisi tarafından ödenecektir. ..r 
maksadile 28 mayıs 941 tarih ve 2/15888 Ankara 7 (Hususi) - Hasat zalllB" 

sayılı kararnamede ynzılı buğday, çav- nın gelmiş bulunması ha.sebile çi~(1f 
dar, arpa ve yulaf alım flatlerine sekiz zin buğday, arpa ve yulaf gibi :ınabS1J'." 
ağustos 1941 cuma gününden itibaren tını yaz mevsiminde toprak ofise tes!~ 
kilo başına bir kuruş zam yapılmıştır.. etmesini temin maksadile vaktinde "' 
Bu zamlar 31 teşrinievvel 941 tarihine limat yapanların mahsulüne yann 
kadar muteberdir. 1 teşrinisaniden iti- itibaren kilo başında bir kuruş fazla ~ 
haren 28 mayıs tarihli kararnamedeki rilecektir. Hükümetçe alınan bu Jı;ıı:r, 
fiatler yani kilo başına yapılan bir ku- ikinci teşrinin birinci gtln!ine kadar ıı; 
ruş zam kaldırılacaktır. Kilo başına bir liırıat yapanlara aittir. Ondan sonraki; 
kuruş fark toprak mahsulleri ofisi ta- etler 28 Nisanda tesbit edilen &tler 
rafından .undiye kadar mubayaa edil- makta devam edecek.tir. :.J 1 
-~-....... ~==o:ı"«c•a:ııı:c=oc:ııa::::ı::c-

Kırka{[açta bir kaza oldu 
~-~~----- . .,.,,,..~---·--~~-

Bandırmadan gelen tre~ 
marşandize çarptı 

Kırkağaç, 7 (Yeni Asır) - Bandırma- Posta treninde zayiat yoktur.~ 
dan şehrimize gelmekte olan posta tre- iumurnilik hadise mahallinde talıltW 
ni Somadan hareket ettikten sonra Kır- . . . . dl 
kağaçtan gelen marşandiz treniyle çar- v~yet etmiştir. Bu "?üessif kaza J 
pışmıştır. Marşandizin bazı vagonları yısıyle Bandırma trenı 4 • 5 saat ~ .. 
parçalanmış ve beş amele yaralanmıştır. la İzmire hareket etmiştir. ~ 
~.,...._,.~~===,=~aocc:::~.ocr-~ıoccr4Cccc:::accac:; c:::: : 

Bir vatandaş kıymetli 
teberrülerde bulundu 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Em= ni birincilikle bitirenleer nakdi ııı~ 
kurmay yarbayı Mehmet Sait Kozoğlu fat verilecektir. Bundan maada 
isminde hamiyetli bir vatandaş müh:m ıileıninde kıymeti hfilz eserler vereıı f 
bir yekuna baliğ olan gayri menkul ser- vata, beynelmilel kıymeti lıfüz ihtir~ 
velinin gelirini üniversiteye ve diğer da bulunanlara köy okulu öğretıxıel' 
bazı hayır islerine tahsis edilmek üzere . d . ' d "'-"'at vJ 

· b" · ·· d ti · t" M h •ıne e aynı para an mUJUll yenı ır tesıs vucu a ge rmış ır. e - ktir 
met Sait Kozoğlunun gayri menkul em· ce · . .~~ 
lakinin ı;enelik iradı 18 bin lirayı bul- Kız öğrebnen okulunu bl:rincıı:, 
maktadır. Bu para ile üniversite fen ve bitiren talebe i~in cihaz pansı &11'.J 
bp fakülteleri ile harp akademisini ve caktır. Bu teberrü üniversitede meıı>' 
ıôizel sanatlar akademisi mimari şubesi- niyet uyandınnıştır. ~ 
acoı--....o=c===~cccıCGCCCQCC::ıo...:ı::a:~....:=============c c :: : : 

Su işleri için ~O milyon 
lira daha veriliyor 

Ankara 7 (Telefonla) -Yeniden yapı nup sahilini teşkil eden Akdeniz~ 
lacak su işlerine 31 milyon lira tahsisi kasile orta Anadolu, Kızıl ırmak, ;,( 

Saygon, 7 (A.A) _ Japonlar Saygon hakk_ındalti kanunlar.• ek kanun ~5y~~sı ve Dicle havzaları ve Sakaryanııı t 
liırı b.. ük mik asta asker ihracı- meclis umumi heyetine sevkedilmıştır. sap kısımlan ithal edilmiş olacaktı!· ,ı 
na :~aı:,, ~eri s!ada Çindeki siya- Llyıha esaslarına göre evvelce verilmiş lama şebekeleri dahilinde bulunaıı <!' 
si mahfillerde zahiri bir sükfuı vardır.. olan 31 milyon liralık tahsisata ilaveten zinin kadastro haritalarına ve bu • f 
Japon askeri kafileleri Saygondan muh- sarfedilmek üzere daha 50 milyon lira keler için~e. tesis. edile~ek. nümun• ~ 
telif noktalara sevkedilmektedir. Muha- ilave edilecektir. Evvelce tesbit edilmi§ lalarının ıstımHlkme aıt bılumuııı 

ktal Olan havzalara Anadolunun garp ve ce- r«Aar bu tahsisattan ödenecekti~ 
ı-ebe kıtalarırun ü;gal ettikleri no an ~~ 
askeri dairelere rapt için telefon hatlan ~~:.ı:-- ... ~.,rJ.)l'"'"/-"'A=o---....:aaaa::ı:-4>:>Y:!QQOCQ=:ı;--L~QQ ... h~==Q:ı::~ tf 
çekilmektedir. B. "Mnssolini,, nin 1 eni e orunS 

Japonlar Mekong nehrinde bir çok d b k d fi 
maunaları mü.,adere ebni~lerdir. ikinci o~lu Öl Ü DUO 3Ş uman 8 
SİYAMA HÜCUMLAR 
Japon gazetelerinde siyama karşı 

s.iddctli hücumlar devam ediyor .. Bun
lar Saygonda türlü tefsirlere yol açmış
tır. 

Japon kı1alarının Kamboçta harekete 
ııecmelerinden endise olunuyor .. 
İNGİLTERE ASKER GÖNDERDİ 
Londra, 7 ( A.A) - l\ialezyaya tekrar 

İn11iliz lm\'Vetleri göuderilmi~tir. 

Roma 7 (A.A) - Resmen bildirildi
ğine göre Düçenin ikinci oğlu hava yüz 
başısı Brlüno Mussolini bu sabah saat 

10 da Dize şehri civarında bir tecrübe 
uçuşu esnasında ölmüştür. Brüno Mus
soliııi 1919 senesinde MiUlnoda doğmuş
tur. 

Londra 7 (A.A) - Sovyet R1 
teşkili tekarrilr eden Polonya 0 ti 
baş kumandanlıl!ına general Anb'Jo 
yin edilmiştir. Bu general 1939 ey,,,! 
de bir Polonya süvari livasına kU eıı' 
ederken esir düşmilştu. Şimdi Y ı! 
duyu hazırlamak icin •erbe•t bıra1< 
tır. 
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