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Bir koskoca 
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mek.er sade 
e erii pazeni SO 

urr~şa srtan
lar yakalandı 

ru rı. .e va 
ihracatçıları 

dün toplandı 

Türfıi~e umumi eflıarı• 
nı te111lş etmeji istihdaf 
eden propagandalar 
IJe~haıde zahmettir .. 

-- Caliba Yo culuk var! 
Memo ue lıarısı lıacmağ a hıızır!aml'he ~a ı ça· 

ıınmıştı •• Bu gelen ~im olabilirdi? .. ~davdan 
Bu derin yeis ve Umitsizliği üzerinden 

bir toz silker gibi sllpürilp gider artık... 
Serezde yaptığımız 1 buradan tb ka
çıp kurtulma~ mU\'affak olncağımız 
şüohesizdir. 

Hadi kalk ta ban:ı yardım et... Yanı-
mıza a1a ıı: 'kıymeıll ~ tefek 
şeyleri hazırlıya11m. 

Burada geçireceğimiz en kısa bir da
kikanın bile bizim 'çln seni bir teh\ike 
hazırlaması muhtemel :bulun.d\@ınu ö
zünün önilne getir. 

Böyle diyen Memo karısının koluna 
yapışarak onu tuttu, wrla yerinden !kal
dırdı. 

Çingene kansı koc. ın kaçma1c yo-
lunda <Serdettif,ri teklifi kabul etmeğe 
mecbur kıllmıştL Madem lrJ canlarını 

kurtarmak ve celladın kanlı pençesine 
düşmemek için bundan başka baş vu
rulacak ibir çare bulunmıy.:>rdu. o !halde 
intihar etmekten ise bir kerre de bu en 
son çareye müracaat edflmeslni dnha 
muvafık buldu. Çıiogene karısı biraz dü
§iindükten sonra içinden keneli kend' ·
ne dedi ki: 

- Evet, :kocasının halda nr._ Hazır 
henüz w1:it varken buradan iJcaçıp ken
dimizi kurtarmalıyız. Bir kerre bu ilk 
çareye baş vuralım. Eğer muvaffak ola
maz da yakal.aıursak o zaman ikinci ve 
en son vaSttaya mllracaat ederiz. 

Yakalandıktan Ye hata zmdana ıbüe 
attldıktan sonra bile kendi kendime kıy
ına'k: mUmkUndilr. 

Bu ıtam bir ilmitslzlik halinde en sonra ~ 
müracaat olunacak bir tedbirdir. Buğ ay fiatlerıne zam 

Ve ~m yardımile yerinden ~1: 37apıldığı icin ~eni 
kan Penbe Memoy.u yanına aldı. llüsi • lı 
birlikte dışarıya çıktılar. Küçük bir san- e'fımefıler 12 llNI 
dık oansına giren karı ile kota }"8Illan- otuz 'IJtll'tldll' .. 
na a1acak1an kıymetli eşyayı secmeğe ---o-
hazırlandıktan sırada answn acı acı so- TCJPI'8k ıruıhsulleri ofisi :saf buğday-
kak !kapısı çalındı. Memonun aklı b3sın- dan imal eUirdiğ! unlan dün ftnnlara 
dan gitti. Ve korkudan ibebehleri dışarı- tevzi ettiğinden ekmekler bugünden iti
ya fır. ayan göilerile karısına bakarak: baren yeni k"al'tl.l"a göre çıkarılın:ığn baş

- Eyvah ikancığım! dedi, galiba bizi l3nncaktır. 
yakalam:ığn geldiler. Öyh ıt:örünüyor iki Ci!tciler.i himaye ımaksadiyle buğday 
k?. '"T!'ı!'2a "•akit bu1amıyaca"ız. fuıtlerinc b"ır mikdar um yaplldığından 

Penbe mutadı veçlıile soğukkanlılığı- saf buğdaydan =mal edilen unlnrdan c;ı-
nı mPhııfaza ederek: ikanlacn:k ekmek fintine de zam yapıl-

- Bize verilen müh1et henüz bitmedi ması znrureti hasıl olmuş ve dün topla-
Daha bir bç günümüz var... nan lbcledive encümeni halk tipi ~k-

Belki de bir müşteri gçlmi§t.ir. Aşağı meklere so P3r3 ve fr.ıncolava da yinni 
in de meseleyi öğren.·· oara mm yanılmasını muvafık görmüş-

M emo karısının emrine muhalefet ede- tür. Buno göre yeni tip ekmekler 12 ku
medi, Penbenin yanından aynldı. On rus 30 paradan .salıhıcah-tır. 
da'ldka sonra yanında Pen'benin tanıma- Yapılnn tecrübeler sonuncla yeni tip 
aığı bir adnm olduğu halde tekrar oda- ekmcklt"rln ~nvct pi.skin olara'k çıkarı-
ya döndü. labileceği neti~ne vanlıru.ştır. 

Yeni gelen bu adam odnda gördüğü --·---
perişanlıklardan knrı ile kocanın ıfirar Da ıLfOT Saim 
hazırlıldarmda bulunduklnnnı ısczcrck R 
Penbeye dedi ki: 

- Burada gördUğUm bu karışık va
ziyet sizin bir yolculuğa çıkma'k O.Zere 
hazuılandığınızı bana göst~yor. Galiba 
bünkG.rm .sizden istediği parayı tedarik 
edemediniz. Bunun için de kaçmağa ha
zırlanıyorsunuz .•• 

· - BlTMEDI -
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Alan satan, ambaJalil 
tıznıınJa.r mWi konın- vaz~I ue incir flat· 
ı lıamın aylıll'I 

harelıet eımelıten 1':J:f,:J::~1 
Cezaya ÇGl'PtlrıJamlı Kuru meyve ihracatçı1ar bldlfU :incir 
Osmaniye caddesinde 43 snyılı mn~- komitesi. tanın satı, lkooperatifl.erl mil

zada manifaturacılık yapan Mehmet oğ- mcsslllerinin de ıiştmOOyle dl.in birlilder 
Iu Ali Karagöz ile ny.ni ma~a tez- binasında :top1nnmışlardrr. 
gfihtarlı'k ynıxın Hüseyin ı()ğlu Alim Ke- Toplantıda incirin dahildeki alım :va
rişoğlunun Sümcrbanklan 40 - 43 kuru- ziyeti ile ambalaj maddeleıinin yüksek 
şa satın nldıklan pazenin beher metre· fiatlerle tedarik ed:lmesi yilzünde.n !hA
sini 90 hın.ısa &"!tarak ihtikar yaptıkla- sıl olan vaziyet m\Wikere edilmiş ve ha
n haber ruınmış. bunların m~huden ya- rice satılacak incir\erin fiatlerlnin tes
kalanmnsı için Fiat müraknbe bürosu ve :Wti meselesi görüşülmüstür. 
emniyet mcınur1orı tnrafındnn tertilmt Müzakerelere müstllhsillerin mUın~ 
nlınmıştı.r. sili olamk T.arım satış kooperatifleri 

Bunlar. numnrruarı tesbit edilen pa- birliği idare meclisi ıreisi dOktor Sabri 
ralarla dört parç.::.clnn ibaret 58 metre de iştirak etmiş ve müstahsiller ınamı
Natllll fobr..kası ınrunulatı pazenleri el- na <lilcklerde bulunmuştur.. 
li lira mukabilinde sntarla?'ken suç Us- _ ---

tünde yaknlanmıslnrdır. iEh ofıul Cjretmenferl 
Ma~azada yaptlan araştırmada 7 top 

YC iİÇ parca 'J>rtzeD ile 4 top ve 21 parça topfQfiJyor-
basma buluruırnk alınını~ ve mnznun- Şehrimiz ilk okul baş öğretmenleri 
lnr milli korunma kanununa ayları. ha- bugün İzmir maarif müdüriinlln reisli
reket etmek madde~inden haklarında ğ.inac bir toplantı yaparak yeni ders yıb 
tanzim cdiJen evrakla aaliyeye teslim !çin te1mik ve idnr1 bususları 1.kararlaş-
cdilmişlerdir. 'tıracaklardır. 
°'Cl~QClı:;aQC=C~C=cıı:accı~ ~-~~-'.A)CC~ 

r\ uzvelt - Çörçtl müld- Ukr.an .,odaki harekat 
kat edecekler mi? söylenemezmiş! __ ,._,,,,.,._ 

BAŞTARAl<'l 1 INC1 SAHİFEDE -

S.IWIU.'T BtJJGL~ 

• BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE .. 
•Hnrp. sonu alemi hiZ"".iik lküçük bit 

çok devletlerin iş birli~e muhtac; oı ... 
caldır. Atatürkiin dehası ile viicut bu· 
lan modem Tllrkiycnin bu ilemdc ta.dl 
rolü olnnııktır. Ve Türkiye !bunu yapar
ken, kendi rolünü kendi kararlaştıracak 
ve jş arkadaşlar.nu da kendi intihap 
edecc1.-tir .. • 

fnı:ilte.re • Sovyetlcr :ırasındaki !ittifa
kın harp 60.Drasındaki .rolil ne Dlacağınl 
bilmiyoruz. Faknt fngi1tcrenin Hitlerizıd 
için knbu1 etmedi., bir .ıSevk ve idare• 
hakkını llo]şeı·izm iein kabul edeceğine 
biz ilıtimtiI vermiyoruz. 

Burada şunu knt'iyctle oyliyebiliril: 
Türkiye umumi efkiınnı ııtcşviş etme

yi istihdıil eden ıpropagımdalar beyhudt 
biT znhmet.6r. Biz kendileriyle miinn6e
bctt bıdundu~uz milldlerin ıbaJckı-o 
mızda ncler d · -ndiiklerini ve biziııJ 
de on1:ır haldandn neler lişüımttmıİI 
icap ettiğini ~k .iyi biliriz. Kanaatleri
miz tecrübeler.in ildür. Hisse de
ğil, tt.aliteye iistiıuıt edeT. Bun.un iQİDdit 
ki T.am %aman yapılan propagandalara 
memlclcetiml:ıde kulak ~ 7oktuJ' ... 

Bu &(izle hm 'kötii niyetlcdn g~ 
varit o1acaiım söylemek :istemi_yoruı.. 

Dü yrumı en aaiik noktasında ,._. 
ynn t;ir milletin ne kadar ıuyamk bu• 
lunması limma • aisbette uyanako. 
Ba~n suth i(indey'.iz. ea,.ati baklanmıS 
tehdit edihaecli~ stıDıtan ~ 
ta.. 

Fakat en kötü ihtimalleri de ıgöı: önün-

~cı:ıccccccc~~~,._,,.._,..~==cccoccıccco-...co-~~ 

Mnnis. mebusu ve Büyük Millet Mce
liti idare ôm.irlerindcn doktor Saiın Uzel 
.!ün sabaha karşı iirtihnl etmiıtir. Cena
zesi, öğleden sonra Karşıyakndnki ika
c-:etgahındnn merasiırite kaldırılmış. 
~azi Osman paşa umiinde namazı kı
hndıkta n sonra bclediye mezarlığına 
Clt"fnedilmiştir. 

- ftı'.\~TARAF1 1 l"llCİ S4HfFl<!OE -
ALMANLARIN T AHMlNLERt 
Bertin. 8 (A.A) - Yan resmi b'ir 

menbadan bildiriliyor: Bugün hariciye 
l"e2Areti Çörçille Ruzvcltln bir mülakat 
yapmalım ihtimali hakkında yabancı 
gı-zetelerde bilhassa Amerikada neşrC: 
dilim tnhminlerle mqgul olmlljhır. Bu 
!ıususta tahmin yürütmekten imtina edil
mektedir. 

dalde en büyük bissenln Mac:ır ttdusu
ona terettüp ettiğinin bildirilmesi muhte
meldir. 

de tutmaktan bir dakika bati ile'iiliz. 
fluna höylece :bildikten soma propa

gandacdnrm tüketb1deri :nefese aeınL Almanya Fransayı 
tekrar düşnıan g(jr

meğe başladı 
--··--·ıııw·-

Londra 8 (A.A) - Harp esnasında 
:A'.tmnnyanın Fran.saya karıı vaziyeti mU
teaddit defalar d~iştir Mütnrelcenin 
imzasını müteakıp Aimanyanın gayesi 
muhtelif sınıfları birbiri aleyhine kahı
rak Fransayı :kabll olduğu kaaar ~ayıf
latmaktı. Bu siyaset 1941 şubatına ka
dar devam etmiştir. Bu t:ırihtc ttQlynnın 
birbirini takip eden hezimetleri hascbi
le artık :bir mUttefik addedilemiyeCf'ği
ll~ ikaoJ olan Almanya onun yerine 
Fransayı ikame etmek iiçin Fransada bir 
birlik :vUcuda getirmğee çalısnnştır .. 
Şimdi bu siyaset yeniden terk edilmistir. 
Bunun se_bebi Fransada blltün kuvvetle
rin Almanya ile tekrar mücadeleye ta
raftar bulunmalandtr. 

Fransız başvekili Darlan Pariste muh
telif temaslar yapmıstır Pariste bulurum 
Fransız nazırları Dorlanın riyasetinde 
tı>planmışlardır. Jçtimada iktısad1 mese
leler görilşlllmilştilr. 

(Büyük 
Heyeti 

Yunanistan ve Giı if .. 
te lngiliz 7~'1 iatı 

ne kadar? 
...... 

L ondra 8 ( A.A ) - Harbiye rurz.ırı 
Margesson en .son nınUurata nazaran 
YÜİıan:istan ve Girit harplerindeki ka
yıpların knt"i neti~ni bildirmiştir. Na
zır şun1an söylemi~tir: 

c- Kayıplardan .ne miktarın esir ol
duğunu :söylenıck kabil aeğüdir. Alman
lar taarr.ıza geçtikleri zaman Yunanis
tanda 57750 askerimiz vardı. Bunun 45 
bin 8G5 j tahliye edilmiştir. Yukarıdaki 
miktardan 24100 ü Britanyalı olup 16 
bin 442 si tahliye .edilmiştir. 17125 A vus
turalyııibn 14157 'kişi, 16532 Yeni Zelan
dalıclan 14266 kişi tahliye edilmiştir. 

Ciride vuku bulan taarruzda İngiliz 

muharipleri 27550 kişi idi. Bunlann için
deki 14000 Britanyalıdan il30 u. 6450 
Avusturalya1ıdan 2890 ı, 7!100 Y<eni Ze
lanclalıdnn 4560 ı tahliye edilmistir.~ 

Varyete 
Başlıyor) 

Ötıfimlizdeki cumartesi gilnfindcn itibaren .Ma:r.ıırik orkcstrnc:ınm iştirakilc 

(Enternasyonal ·· ,. . ., VarNete ProgPamı) 

SALİH PA.!.AS S'l'UDYOSUNDA btqlıyor .. 
fzmirin şimdiye kadar görmediği çok zengin ıve :nkilbmı hayret :vereeek 

fevkalilde sürpriz1er •• 

l 
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1 Tarihin Meşhur Kadmları 1 Eli 1 
il·-·-· ·-·- .. ____ .. ,,, ___ 1 -·-~ <-

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

DV MANINA VE MEME İCİN COCUKIA· 
RINJ ÖLDİIREN DİLBER ... -

- 5 -
Gemiciler de ellerinden gelen ~yrl't

te kuc:ur etmediler Faknt ne çare? . Fe
lek, Tcokseni ile Parisin vilzlerinin gül
mesine mPydan vermeme~e ahdetmiş 
gibi idi. Bu aı1e için felaket mukadder 
ve muhakkaktı! 

Artık iki gemi arasında, ancak on kü
reklik bir mesafe kalmıştı! Znten. '8n
cak on çift kürekçi ile firarl geminin elli 
çift kür~kli bir geminin öoUnden kur
tu J .,.,asınn ıtmkan ~·oktu. 

Faris, bir daha Posidon namına, g"z
lerinden kanlı yaşlar akıtarak dualarda 
ve kıvmet]i .kurbanlar vadinde bulun
au. v~ FOnnı., karısı Teokseıinlıı yanı
na. teselli ve cesaret bulmak icin. t?itti 
Böyle mUşkül anlarda Teokseni hlç sa
şırmQz ve kocasına çok kıymetli teselli
ler verirdi. 

l!"akat hı>vhatl Ru clefa asıl tesellive 

muhtaç olan Teokseni idi: bu gUzel fa. 
kat duda~ı hiç bir zaman gülmemiş ka
dının başkasına teselli verecek cesareti. 
ümidi, kuvveti yoktu. O. kendi kendine 
korkunç bir karar vermiş ve kanlı bir 
kurtuluş çaresi bulmuştu : dislPri birb!
rine kilitlenmiş, sapsan bir halde, göz
lerini bir heyuln, bir hayalet Jtibi ynkm
lamıakta olan harp gemisine dikmi~ idi. 

Teokseni bazı bazı gözlerini cocuk!an 
üzerine dikiyor, 'biraz sonra yine hnrp 
sefineSine bakıyordu. 

Bu bakışta ne büyiik bir dehşet, ne 
kadar acı bir hal vardı! 

Teoksenl biran için l(ôzlerini ı:tSklere 
c:ev1rdi; j?Öklerden. ümit mi beklPdi? _ 
Hayır ... Onun için ümit arlık yoktu. FA
kat Teok:seninin göklere bu bakış•ndan. 
yapaca~ı i!>in hoş görülmec;ini ic;tetliği 
muhakkaktı! 

Cenaze merasiminde vali B. F uııd 
T'cksal, be1edive rclsi do'lctor Behçet 
Uz. lzrnir ve Ka~ıynka hal.kevi reisleri 
C H. P. idare heyeti azaları. doktorlar 
''t" merhumun akrabalariyle yakın dost
l:ı" bı•lunmuslardır. 

B M. Meclisi ı-eisi B. Abdülh tık 
Rf'flda ve başvekilimiz doktor Refik 
~aydam birer çelenk göndcrmi'llerdir. 
C\ync.a viltlye, belediye, C. H. P. vilu
Vt"t idare heyeti namına da birer çelenk 
merbumun mezanna !konulmuştur. 

,,.,. 1~ifmwz:: ~ afi 
1111.ziveti te.. H edilh10!' 

Her memurun calısacağı mıntaka ve 
mahalJin 'biltün devlet tcŞkilatmı ve 
muhtcı=f saha1ardnkl faalivetini güçlük 
cekmeden ve zaımın kaybetmeden öğ
renme<;ine esas olmnk üzere Dahiliye 
\>ekalctinin emrivle vilayetimizin coğra
fi vazivetinin t3Jl7Jmtne calışılmnktadır. 

Bu maksatla vali muavini B. Ekrem 
Ynlcmt avanın rc:slii!inde d:ıire ~~eri
nin istirakiyle bir toolantı ·vnoılınış ve 
mevcut anketler t etkik edildikten son
ra fanliyete geçilmistir. 

-------
ZABITADA 

Bu hususta oldukça lakayt dnvranan 
Berlin Eiyasi mahfilleri iki devlet ada
mının buluşmasının hadiselerin cereya
't'ı üzerinde tesiri olmıyacağı fikrinde
dirler. 

İTALYANLAR HARBE GiRl\fİŞ 
Romn, 8 (A.A) - Stetaıil ajansının 

hususl muhabiri bildiriyor : Ukranynya 
gönderilen İtalyan kuvvetlerinin Per
şembe sabahı muharebelere ıiştirak etti
ğ: bildiriliyor. 

Cephenrn en mühim 
noktası 

Bc.rlin mahfilleri Çörçille Ruzvelti 
nlakadar eden meselelerin da nralnnn- - BA$T~ l INCl SAHİFEDE • 
de vuku bulzıcak bir mürkatle hal edl- masını ve ins~mca zayiatın fazla olma-
ll"l'nl.'eeıotHni tahmin etmektedir. smı mucip olmuştur. 

Mtrr..AKATIN EHEMMtYim Netice Almanlar le'hine tecelli ctmtş-
V.:ıc:faoton 8 (A.A) - Royter muha- se bu Alman askerinin ve Alm:ın teknl-

\.,lri bildiriyor: ğinin 'üstUnlü_ğünden ileri gelmektedir. 
Mi.ste_r Cörçilin Ruzveltle ğörilsmüs ,. 

olmıısı ihtimalinden bahseden siyacıS .... w •• 

mahfiller bu görüı::meyi ço'k mllh1m 'h~ evvetlere .. ~. ore 
Clis~1rre bir mukaddPme telakki ediyor- .. 
tar. Mistl?T Honkins Rusyanın A 1manya- · t İFEO 
va mukavemet edebilmesi için Rusyava - BA$TARAFI l INC SAH ' E -
fevkalade mühim yardımların tam ıvak
t;ndc yapılması lüzumundan bahsetmiş
tir. 

----
KANLI BİR MUHAREBE 
Bir nehir yakınlannda cereyan eden 

muannıdane muharebelerde bir Sovyet 
teşekkülü Alman ordusunun 20 ıinci 

S't' r,, cophesı·r 8 ı·"ı" ta. tank fırkasına ak!r zayiat verdirmiştir .. 
_ ft (J ı; 1 Nehri gc<;en kıtnlanmız mukabil taaıTU-

ft zn geçerrk Alman fırkasının mildafoa 
ESY ÇALM!Ş.. raf f0 Z8Uiafl ne kRdf f ! mevzilerine hücum ctmistir. Alman top-

vasfi oğlu Münir Tnras ıism.inde biri ~usunun. mayn atıcı makinelerin ve mit-
Alsancakta Gül sokai'!ında 20 yaşında - RA~TAR~Fl 1 tNr:t ~AHt'FF.OE - ralyözlerin mütemadi ateşi kıtalıırımızın 
Güner ile Liya kızı 17 yasında Alegri- TAYYARE VE TOP ZAYtATI hilcumunu durdurnmamıştır. Şiddetli 
nin evlerinde mesgu1 bulunduklan sı- rıne Moskova radyosu Almaruarm bir ateşi müteakip Sovyet tankları dü.ş-
rada iccrive ~irerek bir rop ve beş lira c1h bin tayyare kayıp etmelerine man mevUlerine yürilmüslerdir. Cerc
kıymetinde ışarpa çaldığı idd;asiyle ya- mukabil Sovyet zayiatının dört bin tay- yan eden kanlı muharebede Alman 
kalantTUŞtı.r. yare olduğunu, Almanların sekiz bin tanklan tahrip ed~lmiş, yüzlerce Al-
EVE 2:' UZ El' •• top kayıp ettiklerini de ilave ediyor. man askeri ağır tanklarımızın zincirleri 

Bucadn Özdem.ir soknl!ında Hüseyin * arasında, top ve mitr.aly.öz mermileri al-
nlu kahveci fumhimin 29 yaşında ba- Moskova G (..-'LA) - Radyo ile neşre- tında kalmıştır_ 112 ıncı ve 59 uncu Al-

~;n Zebranın ev'ine taatTllZ etti~i iddia dilen resmi bir tebliğe göre Sovyetlcrin man tank alayları n~r zayiata uğram!~
olunmuştur Kadının fervadı üzerine şimdiye kadar ölii, ynralı ve kayıp ola- itır. Sovyet birlikleri 28 Alman tankı ı.r.
etraftan yetlşenler tamfı~dan fbrahonı rak 6000 gemici, 4000 tank uıyi etmişler- ıtinam etmişlerdir. Aynca 6 top, 28 mı~
tutulmuş ve hakkında takibata başlan- dir. Almanlar ise altı bin tank zayi et-

1 

ralyöz, 30 motosiklet. 4 kamyon ve bır 
mıstır. mişlerdir. çok malzeme alınmıstır. 

Ve, biran içinde bu azimkiır kadın ta-ı -Çocuklar, dedi. Bizim için ö1ü~1e:ı ıcaklan:ınga ~e .yUrekleı:i Yı:t8cnk dere
mamile değişti: kederinden bir çocuk başkn bir çare kalmamıştır. artık. B•.,ür ccde şı~d~tli ?~ foryat ıl.e ağla~ağ~ ba.ş
gibi ağlamağa başlamış bulunan koeası- surada ölüme kavuşmak için elimizde l~dı. M~ru mını. cesetlerı kendı elile ve 
na, sert ve ~mir bir sP.sle: iki çare vardır. Birincisi şu hançerleri bırer, bırer ~~ıze attı. . 

- Pari.s! dedi. Ağlama. Bir çocuk gi- göksünilzc ta kahzesine kadar kendi eli- Bu iş d? bıtıktten son_ra:. ~eoksenı ko-

ŞEVKET BfLGfM 
::ınmınmmmnııı tl'f•ıtr •nıııı•nnuımm· § 

~MDli Şefimizle lsu·çre~ s fıonfeder.asyonu reisi~ 
sarasında telgraflar- § 
S Ankara, 8 (A.A) - hviode 'lrorife- ~ 
§derasyonunun kuruluşunun 1 a~ ~ 
: tosa tesadüf eden 650 inci yndönUmU ~ 
E mllnascbetiyle reisicümlnm.ımuzla S 
~ lsviçre konfederasyonu reis\ arasın- 'S 
.=da samimi telJ?rnflar teati edilmiştir. := 
::utnlHIHIU&IUIUtDIHlllJttttlUHllHIHl .... ttNI.-

fngilizlere göre 
vaziyet 

- ı6ASTARA.Fi 1 f'llJf't SAHİFl<DE -
vnziyet Sovyet kıtalarmm Alnınn taar· 
romnu durdurduklan maltjyeündc te
lakki ediliyor. 

:Alm:uılar · muau.am uyi.-ıt 
verdiklerini Alman halkındnn gir.lemi· 
yarlar. iK:ullandıklan tabye zayiatJD 
dc.hsetinc ··phe bırnknn)·or. 
Alınan tebl~leri Smolenı.it meydan 

muharebesinde esir alınmadı~mı, yalnız 
düşmanın ölü ve ~aralı olarak kayıpla
nnın pek milthis oldu~nu bildk!yor. 

!Almanlar kabil o'lduğu kadar büyük 
insan zayiatından sakınmak için Mos
kovanın İbaşlıca hedef ittihaz edilmedi· 
ğini söyliyorlar. Dib?r 1ıarp sahaların
daki tecrübelerden a1ırum perslere 'f?Öl'8 
Almanlar burada cok defa tabye ve usUl 
ôeğiştirm.Ck mecburiyetinde kalmışlar
dır. 

Almanlaı-a eöre 
• BASTARAFI 1 tNCİ SAHİFEDE -
cüretktırane Alınan tahminlerini bile 
icat kat ~eçmiştir. Folkiser Bcobahter. 
Kiycf, Smolensk ve Leningrad bölge
m,;deki Afnum taamıilarında yeni mu~ 
wffakıyetler kaydedildiğini yazarak di-, 
yor ki-: 

- Vakıa lhenilz 'bütün nuntakalard• 
düşmanın mıukavemeti :Şiddetlidir. Fa
kat bu muknvem<!t ışar'k seferini zafere 
:isal etmej!e karar veren Alman orrlı.ı
"SUnun iradesi icin tarihi bir imtihandır· 

Diğer gazeteler ıBolşev.ik:liğ:n .irriba-' 
dan kurtulaımyacağmı yazıyorlar. 

bi ağlamağa lüzum yok. Ne mabııdlara niz.le saplamaktır, ikincisi de su zehirden cası Parıse .. ~oğru yurudil, •. b_:~~~! 
ve ne de gemicilere yalvarma . .M'n~udla- birer Uıs içmektir! Biz büyükler hançer- adam da •. butiln !o~klar~ın. olumunu 
rın kudretsizliği 6,,~kar, Gemiciler dl' bi· teri kullanacağız. En küçükler. de, bö~- -_başkn hır ~re gornuy.en hır uısnn sıfa- E".•ılli.KADA 
zi kurtarmak istemiyorlar. Bizim i~in, le bir işi beceremiyecekleri içın :zehır tile - scyredıyordu. C.Ut& 

ölmekten başka hiç bir çare k:ı.LT..amış- içer.eklerdir. Duydunuz mu? Teo~eni. k~c~sına: ., . YacıJan taz)'Jfı •• 
tır artık' Bu feci anda. Teokseninin çocuklarmı - Şımdı hızım sıramız g!!'ldı. aedı. l...ondra, 8 (A.A} - Royterin diploma-

Puris, 
0

bir -daha yerinden fırladı, qöz- sonuncu olarak öpüp öpmediğini bize Ve onu kucakladı. İkisi bir1ik~e gül?e.rt.c- tik muharriri bild!.riyor : Alman ına
leri kıpkırmızı ve rengi sapsarı idi Fa= hiç bir mliverrih bildirmemiştir, fakat nin ~a kena.:ına ~adar ilerledıl~:· y>a~, komlan hür Belcikada hizmet eden Bel
kat bu defa, hiç bir şey :söylemedi. Daha Tit-Live göre Teokseni hancerleri ço- ne hır fey soyled_ı v; ne d.e c.n kuçuk hır ~ikalılnnn kanlannn ve nkrabaların9 
evvelki gibi Tcokseniye cevap verecek, cukJara kendi elile verdi, zehirleri de mukavem~t eserı gost;rdı. karsı şiddetli tedbirler almışlardır. 
fikrine itiraz edecek halde değildi. o ca kUçük ço:ukla.ra kendisi içirdi. Çocuk- Teoksen.ı.. burada bıraz durdu. Koca- Bunların ailelerine verilen tahsisıtt 
şimdi başka bir çare bulnmıyordn' lh- tarın bir kısmının hanceTleri göğüsleri- sını daha zıyad_e kucakladı ve dudakla- !kesilmiştir. Bu tedbir Almanlara !kaf11 
nun üzerine Teokscnl çocukbmıı yanı- ne saplamalanna, küçüklerin de zehrin 1:11da:1 uzı:n. bır P~ a1~iktan ısonra. ıhalkın duvduğu nefret b!slerini ıslab 
na çağırdı ve kendisi aşağıya indi. Biraz tesirUe kıvrandıklarını, en kilçük bir te- hır vucut ıınııŞler gıbı denıze, dalgaların <.."Cİccek değildir. 
sonra, elinde büyük bir şişe, bir taş ve cssür ve heyecan eseri göstermeden scy- ar.asın_a atılddarsahn. . L-d f . ~ 
diğer elinde .de yarım düzine kadar han- rettL Ficianın bu .esı ~ .Nı ar eo ve :11mmıııumm11111mmmım111"mmııı1tttll:::; 
çer ,.rardı. sahne cidimı fed idi. Bu çok kanlı lft !korkunç .idi ki sanki denı:de, ~u kan ve :: M • k c i 

Teokseniyi bu anda gören, kendisini korkunç emsalSiz sahne karşıs1naa. r:e- kocanın ıntiharına karşı tltredi. dalga~nı: E azarı az ~ 
bu yarım dU7lne çocuğun §efkatli annesi minin kürekç.ile_ri şaşkın bir halde, kü- biran içinde oldUldan yerde durur ıgibı ~ ~ 
sanmakta çok tereddüt ederdi. Şu anda, rekleri durdurdular, hiç bir kimı:e: bu oldu. • uk : Orkestrası /nciraltı ~ 
bu güzel kadın vazifesini görmej!e ha?.ır, faciaya mUdahale şuurunu kendısınde .~ll_e • .sı:'nra. dalgalar aç ıbırer mah1 :::; 
kalpsiz ve merhametsiz bir ceHat gibi bulnmaaı. gıoı, ıki bethaht vücudun battığı y~e - pı.-e. • · O anda ~ 
idi. Biran evveline kadar kanlı yaşfar Azrailin vazifesi oldu~ uzun silrdü: hilcum ettiler, ~öpilk~er b~r~r birer son- u J gazın S ~ 
döken g&ıleri kupkuru idi. Ve Amir, sert eoeuklann bir kısmı kendi kanlan ıiçin- diller ıve ••. dentt eski ha1ını aldı. - ~ 
bir halle: de boğularak ölürken. kliçlikler de ze- İşte. bütün bayatı betb~htlık ve fe~a- : ~-er Pazar ~ 

- Çocuklar, dedi. Ve çocukların hepo birin tesirile, müthiş sancılar ıeinde, 'k.e: ~çinde geçen Teoks~. felaket zın- ~ 
sine de birer birer ve dikkatle baktı; 1awana, kıvrana ik:askah ka1ıvor1ardı. or,ırının on halkasını da boylece tama:n: ' 30 d 7 30 ~ 
çocuklar, vaziyeti tamamile kavratT:11- Bundan sonra. facıanın ıikinci !kısmı tadı. Hem de iki aileni~ ~n ~ fe:dlerını _ ~ e 80 • ~ 
mış bir halde ann~erine ve elindeki başladı: Çocuklann hepsi de b1dükten de feda ederek mevcudıyetını nıhnyete ::: 
han~rlert> hayretle bnktyorlırrd1. sonra, lTdeoksÇeni kta

1 
m ve en ştlcfk~ ıı.ı kbir erdirdi... ~ k 8 d 8 r 

11
J 

Teoksenl; anne o u. ocu arının cese ennı u- - S O N - ~ıııııııımıııııııııııııııııııımıııımıııııııııııın 
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Bir Zan anlar Bir '""'mmı...... 1 
Almanyada iktı
sadi darlık his-

1 

•111ıııw.w111"' Na po l y o ı ardı! nuyor 
KADrnLARIN MECBURi HlZ· 

METI 6 AY UZATILDI Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 
-:.-

1 1 1 • -· -·-·-·-· -·- -·-· ·-·-.._ .. :,. ----0----

~apolyon zaferden zafere Jıoşuyordu.. FaJıat 
lngiliz arniralı Nelsonun 'l'rafallıarda ltazandı· 
ğı deniz zaferi llir tevazün husule getirmişti 

Berlin, 8 (A.A) - Hususi muhahirl
mi7in telgrafı: 

Alman hükümetl kadınların mecburi 
iş•müddetini dehı altı ay temdide karar 
tf".nniştir. 150,000 genç kız hizmet al
tındadır. 

•• 2 ••• 
9/10 Teşrini san.i 1799 daki csekizinci 

l8 Brumaire> hilkUmet darbesile Na
~olyon ismen mevcut bir heyet namına 
.ransanın idaresini eline almıştır. Bi

~1;Jlci konsuı olan Napolyon, Prusyanın 
1laraflığını ve Çar birinci Polun ittifa
~d temin ettikten sonra, Ebu kır zafe
d .e~ sonra denizlerin ve bilhassa Ak-
~nızin hakimiyetini elde etmiş olan İn

giltere ile de uzlaşmak istemiş, fakat te
§ebbUsUnun akim kalması ilzerinc, 
tVUsturyanm ltalyadan tardı ve Tuna 

VZasının işgali esasına milstenid 1796 
Pl!nının tatbiki için ordusunun tanzimi
ne başlamıştır. 
A ısoo senesi 13/16 Mayısında meşhur 
E' lplerdeki Sen-Bernnrd geçidini geçen 
tansız kuvvetleri yıldırım gibi bir sil

ratıe Bard kalesini ve 1vre, Verceil, No
;are, Milan, Pavieyi zaptetmiş ve Avus
U~a kuvvetlerinin ricat hatlarını kes-
~~· 14 Haziran 1800 de tarihin knydet.J• belli başlı muzafferiyetlerden olan 
r llrenco zaferini kazanmıştır. Diğer 
ı.:;nsız ordularının zaferleri Marenco 
t erini tamamlamış, bu suretle Avus
d~~a. 9 Şubat 1801 de Luneville muahe-

sını imzaya mecbur kalmıştır. 
3' Bu aralık Napolyona karşı iki suikast 
§ tlınış, fakat her ikisi de Napolyonun 
a ına bir zarar vermemiştir. 
~ İngilterenin tazyiklerinin artması ve 
l' l'ans~ d:manmasının Amiral Neson ta
~atından yeniden hırpalanması Uzerine 
tıı a~lyon Mısırdaki orduyu geri çek
tı~ge. karar vermiştir. General Kl~berin 
d Urnünden aonra Mısudaki Fransız or
... usunun hemen hemen bir kıymeti kal
.. ,arnış idi. 

11~ng'.!iz baJvek.ili Pit'in tesiri basebile 
d ınuzakerelerin neticesi çıkmamış ise 
ıı:u Addington ile yapılan mü7.akereler 
ın Cesinde 4 Mart 1802 de < Amyen > 
a~ahe~esi imzalanmış, Fransa Mısırı 
tn ·Fıye. Seylllıı ve Trioye adalarını 
~ tereye terk etmiştir. 

lrn apolyon bu aralık Fransada bir çok 
ld ı:ır f:1aliyeOerinde bulunmuş, dahili 
ti nreyı daha sağlam esaslara istlnad et
N:~~· orduyu da kuvvetlendirmiştir .. 
~aban~on dYrıca, ihtilali kebir yiizUnden 
Fransı:ı evletıere i1Uca etmiş olan 
kola 1 arın-da memlekete dönmelerini 

Y aŞtırmıştır: 
Meşhur cKodsivil - Kanunu medeni> 

~apolyonun maruf hukukçu ve içtima
.Y~çılara yaptırdığı mühim bir eserdir. 
Pol 0narşiye doğru süratle ilerliyen Na
ın .Yon 2 Ağustos 1802 de umumi reye 
la~rac~at .sayesinde diğer iki konsolu 
k gvettırmış ve veliahtı da seçmek hak
~nı haiz olmak şartile kendisini kaydı 

Kat şartile konsül seçtir:niştir. 
ol 2 Mayıs 1803 te, muğlak bırakılmış 
ııu~n Malta meselesi yüzünden Amyen 
in hu bozulmuş ve İngiltere ile muh:ıse
Ne tekrar başlamıştır. Bunun üzerine 
in a~olyon Handvreyi, İngilizler de bil\'e\ abele Fransız Güyanını işgal etmiş 
0. U sure.tle Napolyona karşı muazzam 
~~vrupa ittihat ve ittifakı olmasına 
°tll en 12 sene süren düello bir İngiliz -

aoolyon düellosu olmuştur. 
eıı'Napo)yon bu mücadelede bilhassa ln
d tere aleyhine çalışmış, $imali Framıa
ıı:· Belçika ve Hollandada ordu ve üc;ler 
b· ~ırlarnış ve İngiltereyi istila için ted
li~ er almış, ordular vücuda getirmiş-

d 'N.aPolyonun bu faaliyetine mukabll 
d e~tlerin hakimiyetini her zaman elin
h~ ulunciuran tngilteTe de Fransa aley
~~ne !"Telson donanmasile Tulon, Ceno
"aİ· Lıvorn limanlarına, Amiral komu
/>,, l..'I donanmasile Britanya sahiltnine; 
hi~~l Pellev donanmasile İspanya sa
Srn· rıne. Amiral Ket ve Amiral Sidri 
•ık \.donflnmasile de Manş sahillerine 

1 ır abloka tesis ebnişti.r. 

BUGUN LA.LEDE 
1 - Türk('e Sözlil Şarkıh 

EDi KANTOR 
Ali Babanın Mirası 

2 • o!I :nıer Revüsü 
Se.s'l'lne doyum olmıyan filim 

3 • ZAFERE UÇ1JŞ 

Bu düello tiddetle devam ederken Na
po1yon vilAdiyet esası üzerine Fransız
lann imparatoru il!l.n edilmiştir. 
Aynı sırada da İngiliz başvekili Vil

yam Pit ile Çar Aleksandr arasında ve 
bilhassa Napolyon aleyhine UçUncil Av
rupa ittihadı hazırlanmıştır. 

Napolyon Avrupa ittihadına rağmen 
imparatorluğunu Fransada temelleştir
mek için asılzadelik sınıfları. saray er
kim kurmuştur. Bu imparatorluk devri 
iki esaslı kısma aynlır: Birinci kısım 
miltemadiyen çoğalan zaferlerle Tilsit 
muahedesine, 1807 senC'sine kadar de
vam eder. Bu devrin 1804 - 1805 s~nesi 
mUhim bir muharebe olmodan sadece 
İngiltere aleyhine muazzam hazırlıklarfa 
gecmiştir. 

Napolyon 12 Kanunu evvel 1804 de 
İspanyada İngiltere aleyhine ilanı harp 
etmiştir. Ayni zamanda Fransanın etra
fında, imparatorluk tipinde hükümet1er 
kurmuş, ttalya cümhuriyetinf krallık 
yapmış ve 15 Mart 1805 de Milanda de
mir tacı giymiş, Hollanda için bir hidiv 
(kral naibi) tayin etmiştir Fakat lngil
tCTeyi istila planı Villenovun hataları ve 
tnıı:iliz donanmasının faaliyeti hasebile 
akim kalmış, bunun üzerine Napolyon 
Bolonge ordusunu Ren sahaSlna naklet
miş. 7 ordu ile Almanynya ıecavlız etmiş 
ve Danuvert. Verlinyen, Güncbur~ ve 
~in~en zaferlerini kazanarak Tuna 
havzasına hakim olmuş, General Neyin 
bir muvaffakıyeti ilzerine Napolyon Ul
mu işgal etmiş ve dağılmış olan 80 000 
kişilik bir Avusturya ordusunun 30,000 
askerini de esir almı~t:r. Fakat bu bil
vilk zafere mukabil Amiral Nelsonun 
Trakalratta kazandığı büyük denız 7.a
feri yine tevazünU husule getirmiştir. 
(21 Teşrini evvel 1805) 

Bu suretle İngiltere denizlerin mut
lak hakimiyetini elde E>tmiş. Avrupa kı
la!tı da Napolyonun elinde kalmı~hr. 

Napolyona ka~ı koymak icin hareket 
eden Rusya ordusu geri çekilmeğe mec
bur olduğu gibi Almanya imparatoru da 
Moravvaya cekilmiş ve Vi~·ana Fransız
ların eline dü'1'1il~tlir. Nanolvon burada 
Tunavı arkasına alarak. 80.000 ki~ ile 
95,00Ö Rus ve Avu.stı.1ryah askere saldır
mıs. Birinci Aleksandr. İkinci Frammva 
ve Napolyondan mtirekkep Oç fmpıırnto
run bu mühim harbı Napolyonun O~ter
liç zafcrile neticelenmi~fü Rusya C:m 
mutlak hir infirat içinde kalmış. Franc;o
va da Presburg muahedesini imzaya 
mecbur kalmış, bu suretle nalmarya 
Fransa imparatorluğuna VeT1edik ve ha
valisi İtalya krallığına ilhak edilmis, 
Bavyera ve Vurtemburg bazı ilavel!.'rle 
yeni bir hükümet olınu~. Bad dukalıi?ı 
genişletilerek büyük dukalığa tahvil 
edilmiş, Avusturya ise küçük bir ülke 
haline sokulmuştur. 

- BİTMEDİ-

IZMtR SULH HUKUK MAHKf.. 
MEStNDEN : 

Tarlalarda çalışan genç kızlarla ev
i-erde altı ay hizmet görmeğe mecbur 
<>lan geıır kızlar nazarı itibare alınırsa 

bilHin A 1m:ın kızlan seferber ha1indedir. 
Dairelerde memur ve müstahdem fık

da.nı hi!!sedilmekteclir. 

IKT•SA Dl DARLIK 
Be-rlin, 8 (AA) - Husu~t muhabiri

miz bildiriyor. Vuzuhsuz olan s'.yasi va
'T.ivet iktisadi havahn can}pnma!'lrnt teslr
,.jz bıraktvor. DPvlet nnzm B:ıvnhlllt ban-
1<ıı lard:ıld mevduatın müı1ad .. re edilece
~i ve sermave üzerine VP""'i konncai?ı "a
'i" l"'n tehi'> etmiştir. Bu f!<wialıır ikti

.. .,..,l; bir varlığın karaseterlistik alametle
rdir. 

1941 senesi ic;fn 28 ml1var 400 milvon 
mark tutarında ve,.e>i tayin olunacnğı 
~ahmin ohınuvor. Bıı miktar geçen S«:ne
..lekinden 4 milvar knk milyon Fazladır. 
Ta90.nuf !"ancl•klanndaki paranın yeku
·ıu 30 milyardır. 

-------
.~~ 

·····-········ 
~~Al:' !f. .... ~ 

'!" .~fPC~t. İ .. 
HIN 

Propaf1anda: Bu kelimenin manası ta
rihin v:ıkın zıınıanlın-ından buaiine ka
dar C\1dukca or~MkH~ .. u~amıştır. 

Kelime a~1ın~~ P"ıı~ı yukarı yayma 
'TlftT"'\!':ına ~elmektedir. 

tlk zaman1ıırda pronavanda din !He
minde, Katolil{ m"'?hehinin yayılması 
m"Tlasında ku 1lan1 lm1~tır . 

Papa sekizinci übrım tarafından ku
rulan Misvonı>r p:ın;.<>hT' mektebine pro
n?"'"nrh kolleii denilmiı;tir. 

Bu kelime ı::onrı:ıları d?ha ziyade ya
y1wı ic;.lerinde kuHanılmıstır. 

Umumi harn sıralarında prooo<'nnch 
!ivasi bir mcslPk. ıti71i hir ı:: 1 ~h nl=-r:ılr 
~rf:wa cıkmıs ve hu ı:ıizli silahı l~yıkile 
kı•11ıın.,b!lcn1er istifade etmişlerdir. 

Ondan sonra da dPvletleri., pronanan
dava karşı gösterdikleri alaka gitlikc-e 
arfmıştır. · 

Buı;ı:tin ekseri memlek~lerde ı.?erPk 
nronManda ismi altında, gerek baske 
ic:imler altında ayni maksat ve gayeyi 
p.Uden mua??am çalışma servisleri mey
d""1 l"elmlştir. 

Propaoanda serv\slt'Tinin bac:hca J!n
yesi yanlış veya doıtru her ne olııT"c:a ol
sun, yalnız b·ndi pave ve menfaatl,..rinc 
uvızun haberleri dilnva:va yoymak ve 
dünyaca bunların kabul olunmalarına 
çalışmPldır. 

hhi yata odası 
Amerikalı bir cok Doktorların iddi

alarına göre yat~k odalan miimkün 
mertebe mobilvasız surette dösenmiş ol
malıdır. Yatak odalAnnın duvarları ko
yu mavi boya i1e boyanmalı. bu odalar
da ayna ve a~ır perde bulunmamalıdır. 

Yağlı boyalı tablo ve resimler, percle
ler, kilimlel' ve diğer mobilva: yatak 
odalarının havac:ını zehirlemekted:r. 

Doktorlar bilhassa yatak odalannın 
sokak gürültüleri duyu!mıya<.'ak bir 
yerde olmasını şart ko~maktadırlar. 

Süreyya ile Hikmetin şayıan mutasar
T!f olduklan fzmirde Karantinada l\1ıın
suri zade soka~ında eski 41 yeni 24 3 
sayılı hane mahkemece verilen izalei 
~uyu kararına i!ftinaden 29/6/941 cu-
ma günü saat 15 te İzmir sulh hukuk ................... _ ............... ••-: 
mAhkemesinde satışı yapılacaktır. : A '( JJ n A R A Q1r ,t). · U : 

Bu arttırmadn gayri menkule tahmin E H 1 , : (1 I' K (~ f' ~ 0 (; u 1\ M ~ 
olunan bedel 1600 liranın % 75 şi ve- .......... .. ...... . 
rildi~ taktirde talibine ihalesi yapıla- 7.30 Program ve memleket saat ayan. 
cak aksi taktirde satış on gÜn daha uza- f 7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
ıılaralı: ikinci artırması 10/9/941 çar- , Miizik pi. R.30. 8.4!; Evin saati .. 1380 
ı,umbn günü saat 1 S te gine dairemizde Program ve memleket !':.'lat avarı 13.:l3 
yapılacaktu. Gayri menkul üz~rind~ I MüLik : Türkce plaklar 13 45 ·Ajans ha
hnk talebinde bulunanlar ellnındekı berleri 14.00 Müzik pl. 14.45 Müzik : 
rcarr.i vesaik ile daha fıızla ma1iımat al- Türkı,.-e plaklar 15.00 - 15.30 Müzik pl. 
mak istiyenler mahkememizin 941/573 lS 00 Pro~ram ve memleket saat avan 
doıyasına müracaatları lüzumu il~n olu- J3 03 Mi.ızik · Fasıl heyeti 18 30 SerbP-'>t 
l\Ur. 3164 ( 1730) 1() dakika 18.40 Müzik : Radyo caz or-

BU HAFTA TANDA 
1 - Haftalardan heri beklenilen 

fılimlerin pırlantası 

RADYO, AYI 
Şaheserler sahcserini (?Öreceksiniz 

2 - TÜRKCE SÖZLÜ SARKILI 
ZEYNEBİM 

3 - Yeni renkli komik Miki 

kestrası 19.0ll Konuşma 19.15 Müzik : 

1' CA.MA.LTI TUZLASI MVDiJ J(;ü DEN : 
lir

8 
~~larntzda yapılacak sıva tamirah pıtzarlığa konmuştur. Keşif bt-edli 756 

iiı~ü .. kuruştur. ilk taminatı 5 6 lira 70 kuruştur. Keşif hülasası her giin müdü
~rırt nı_uzde ve İzmir bbş miidürlüğünde görülebilir. isteklilerin 2 5 /8 /941 pa-

Radyo caz orkestrası 19.30 Memleket 
saat avan ve ajans haberleri 19.45 Mü
zik : P:yasa :mrkılan 20.15 Radyo j!a7~
t.e!.i 20.45 Müzik : Solo şarkılar 21.00 Zi
raat tak\'imi ve to~rak mahsulleri bor
-.ası 21.10 Müzik : Dinleyİ"İ Lc;tekleri... 
21.40 Konuşma (Günün 1eseleleri. ... ) 
<!1 55 Müzik : Radyo salo .>rkestrası .. 
22.30 Memleket saat ava• ajan!. haber· 
leri. horsalar fiatleri 22/ ~ Müz'.k : Rad
yo snlcır orkP-strası 22.55 - 23.00 Yarınki 
program ve kapanış_ 

:····················································································· 

E Devlet Demir Y ollarindan i 
• • ...................................................................................... 

D. D. YOLLARI UMUM MODRLOCONDEN : 

HALKA KOLAYLIK OLMAK llZERE 
1 - Ankara - Kırkkale, Ankara -Polatlı, Zonguldalt - Karabük ve lzmir 

- Manisa kısımlarında bulunan istasyonlıırdan, ltendl kısımlan dahilinde ve 
1-1 00 kilometrelik mesafelerde bulunan istasyonlara tam ücrete tabi yolcular 
için, 

2 - Ankara garından yanlız Polatlı istasyonuna ve bilmukabele Polatlı 
jstasyonundan yanlız Ankaraya yanm ücrete tabi yolcular için. 

Gidit • dönUl' bileti ıattlmaya baılanmııtır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara mürar.aa~ edilmelidir. 3140 (1727) 

n~vlet DenizyoHarı lzmir ştihesinden: 
Şimdiye kadar lstanbula perşembe gllnlen saat eellide knlkmakta olan 

f.Urat postamız Fuar münasebetiyle 13 / 8 :941 tarinhinden itibaren it' anahire 
kGdar iskelemizden çarıamba günleri aabehleyin saat eeldzde hareket ede-
cektir. 9 11 3168 (1734) 

iZMIR HAFIA MVDllRLVOVNDEN: 
lk.inci Erket Lisesi binası tamiratı 1 !l95 lira 55 lturuı keşif bedeli üzerin• 

den 6/8/941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açılt eksiltmeye konulmuş
tur. 

isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacaklan tamiratlarile 
birlikte 2 1 ağustos 1941 perşembe gÜnü saat 11 de Nafia müdürlüğünde müte• 
şekkil komisyona baş vurmalan ilan olonur. 

Tamirata ait keşif evrakı Nafia müdürlüğündeki dosyasında tetkik oluna-
bilir. 9 15 3098 ( 1725) 

İzmir grubt.ı taou Sicili Müd#Jl'JUğ&nden : 
Münhal bulunan 35 lira ücretli gurubumuz daktiloluğu için 15 /8/941 

hinde müsıı.baka imtihanı açılacağından talip olanların yevmi mezkurde 
rindeki vesiknlariyle birlikte idaremize müracaatları ilan olunur. 

icarı 

Lira Numaras1 Cinai 

3163 (1732) 

M~vkii Vakfı 

tarl
elle-

iM 404/427 2 dükkan Hal bina91 Mazbut evkaf 
:M 405/428 2 dükUn c c 
36 538/ 29 nısıf diikkan Ekmekciler Kurt Mehmet paşa 
12 T 91 / f 14 kalıve Tamaşalık Selatin oğlu 
Yukarıda mevkileri yazılı gavri menkuller hizalarında yazılı senelik muham

men kıymetleri Ü7erlnd~n ve ihale tarih;nden 3 f /5/942 gününe kadar ldra
lanmak lr.in 15 gün müdde]e miizayedeve Qkanlmışhr .• ihalesi 25/8/941 cu
martesi gÜnü 9aat 1 O dadır. Ta]ipleTln mezkur gün ve saatte % 7.5 pey akçe
lertyle vakıflar müdürlüğünde miit*kkil ihale komisyonuna ve fazla tafsilat 
11Jmnk istiyenlerin de her gün mesai saatlerinde müdüriyet varidnt memuıluğu-
na müracaatlan ilin olunur. 9 24 3167 ( 1728) 

NAFIA V .n-A1~'9.1'tHDEN: 
EKSİLTMEYE NULAH IS : 

1 - Aydın su iı1)eri dördüncü ı,ube müdür!ü~ü mıntaka!tı dahilinde bulu
n:ın Nazil1i ovH. ıol sahil sulama kanalının ikmali nevaltw ile bu kanal üze
•ind.-, yeniden yantırılacak pri7 ve ima 1:<.tı sanaive İl"ı1aatı muhammen keşif 
bt-deli vAhidi fiat eııa!l1 üzerinden) 30768 lira 40 kuruştur. 

2 - Eksiltme 1 /9 /941 tarihine ra-ıtlayan pazartesi 5?ÜnÜ saat 15 te Anka
tl\da su iııleri rei0li~i binam fri.,de toplanan su eksiltme komisyonu odasında 
kn~alı zarf U'1ıli ile ynoıJnc.,ktır. 

3 - istekliler; eksiltme şartnamesL 
~enet şartnamesi, umumi ıu i-.leri fenni 
mPleri ve projeleri 26 lira 54 kurut 
btlirler. 

mukavele projesi. bayındırlık işleri 
f!8rlnamesivle hususi ve fenni şartnn
mukabilinde su işleri reisliğinden ala-

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24980 Ura 74 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve e-kıriltmenin yapıl11C!lğı günden en az üç gün evvc1 el
lerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia vekôletine mümcnat 
ederek bu İ•e mah!!US olmak üzere vesik, almala.r1 ve bu vesikayı ibraz etme
it'rl ŞRrttn. Bu müddet içinde vesika ta lehinde bulunmayanlar eksiltmeye işti
rıık edemezler. 

S - isteklilerin teklif mektuolannı ikinci maddede yazılı saattan bir saat 
evveline kadar su işleri reisli<!ind,. makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 9 14 19 2 5 3096 ( 1 72 3) 

,,_ 

EN: 
istasyonumuz irin yeni veva az kullanılmı~ k~m talc1mı ile birlikte bir pay

ton alınacaktır. Mezlrur arabanın tahmini flvatı 700 liradır. 
Taliplerin vüzde yedi bucuk teminat akcesi oLm 5 2.5 lirayı lzmir mal san

dığına yatırması icap eder Arabanın eveafını önenmek istiyenler istaevonu
muza mi:ira~at etsinler. lhalei katiyesi 11 /8/941 pazart~si gÜnii saat 11 de 
7f'Vtincilik istasyonunda komisyonu mahsus tarf!fmdan icra edileceği ilan 
~unu~ 26 30 4 9 2917 (1650) 

iz .tR r.ocr.rl!l. E 
KAHLI INDAN : 

URUMU BAŞ• 

Kurumumuzun Basmahanede Süt daınluı binasındaki çocuk dispanserinde 
Pazardan maada her gün saat l S den 1 7 ye kadar ve Cumartesi günleri saat 
14 ten 16 ya kadar doktorumuz tarafınri&n hasta çocuklar muayene ve tedavi 
~C.ilir. Varlıklı hastalardan 25 kuruş tehcrrü alınmakta fnkir olduklanna dair 
vesika ibraz edenler de meccanen bakıl:naktadır. 

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

P.r.r.MVDURLVCÜHDEN: 
- idaremizde münhal maaşlı ve ücrf'tli memuriyetlere ücretli sitajyer

!jklere orta mektep mezunları müsabaka ile alınacaktır. 
2 - Müsabakılda 1 O, 9. 8. 7 numara almak suretiyle pek iyi derec~de b 

~.ı.nanlar 15 lira maaşlı veya 60 lira ücretli memuriyetlere 6 ve 5 numara al
mak suretiyle ort.ı derecede muvaffak olanlar da takdır hakkı idareye ait ol
'ııak Üzere 20, 25. 3C lira aylık ücretli ıoitajyerliklere tayin edile-ceklerdir. 

3 - Sitaj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya ücretli memurluklara 
l?r.drileceklerdir. 

4 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği bir yerde va-
71f" kabul etmesi ştuttır. 

5 - Talipleri!\ 78~ sayılı memurin kanununun 4 C'Ü m11ddesindeld ~arılan 
haiz olmakla beraber devlet memuriyetine ille defa gireceklerin otU% yaşını 
'::f'<'memid olması lazımdır. 

6 - Mücıabakaya girmek istiyenler 19 /8/941 B&lı gÜnÜ ahamına kadar 
dilekçe ve evrakı müeblteleriyle beraber vilayet P. T. T. mi:dürlüğüne müra
,·aat etmelidirler. 

7 - Müsabaka 20/8/941 çarşamhıt ~nü saat 1 O da yapıla<:aktır. 
2 9 16 3017 (1684) 

csı •aat 14 te müdürlüğümüzde toplanncak komiı1yonda hR7ır bultınmalan. 
..____ 9 13 18 3141 (1726) lzmirin Altın Kolonyası 

-:----~~~~~~~~~--~~--~~~~~~~~~-

~ İZ 
"'nelıği 
lJra K 

IR VAKl"'LAR HVDVRLVOVHDEN: 
r. - Teminııh 

Lira Kuruş 

% oô 
tvıl"Vlcii -45 00 
~ No. 
~laban 

Muhammen kıymeti Cinsi Vakfı 
Lira Kuruı 

660 00 Ev Aliağa camii 

Yuıc d 383/5 
tnış 2 a~ a ?'ahaUe soltalt ve evsafı yazılı 61 M. murabbaı ana üzerine yapıl-
tti~etl 0 ~ bır sofa mutbah ve bir mikhu bnhçı-vi havi bir bab hanenin mül
'-ıat ır~ın Parn ile 600 liravl'I ıatılacnktır. ihalesi 25/8/9 .. 1 pazarte'i günü 
~''"kici) kad":· Taliplerin % 7,5 pev akcrsiyle birlikte vakıflar idaresinde mü
!irıde koflısyona ve fazla tafsililt alrr.ak istiyenlerin her giin mesai saatle-

v;: ı ar müdürliiğünde varidat Me. miiracaatları lii7umu ilan olunur. 
9 19 3081 (1724) 

Al~ın Ruya 

ZEVK, SANAT, BEDAD 

KEMAL K. AKTAŞ 

Hilal Eczanesi 

SABIFE ı 
x 

tZMtR BELEDiYEStNDEN : 

1 - Sokak tenviratı tesisatının bir se
nelik ihtiyacı olan malzemenin satın 
alınması, mnklhe ve elektrik mühendis
li~indek! fenni ve malt şartnamesi mu
cibince kapalı zarflı eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 7408 lira mu
vakkat teminatı 555 lira 60 kuruştur. 
İhalesi 11. 8. 941 pazartesi günU saat 
16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarl
fatı dahilinde hazırlanmış teklif mek
tuplan ihale gUnil nzamt saat 15,30 a 
kadar encUmen riyasetine verilir. 

2 - fsmetkaptan mahallesi 1364 sa
yılı sokakta yeniden kanalizasyon yap
tırılması, fen f.Şlerl mUdUrlU~Undeki 
keşif ve şartnamesi veçhile acık ek.c;ilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 1012 
lira 27 kurıış ttıuvakkat teminatı 75 lira 
1)5 kuruştur. Taliplerin temlnntı ör.leden 
evvel ts bıtnka.c;ına vahrarak maltbu~la
tlle ihale tarihi olnri" 11. 8. 941 pa1.artesl 
~ünü saat 16 da encümene mUraeaat
larL 

3 - Otobüs idaresine dört kalem bo
ya ve sair malzeme satın alınması, vazı 
i~lerl mildfirliilttındeki şartname.si ,:eç
hile açık eksiltmeve konulmustur. Mu
hammen bı?deli 1419 lira muvakkat te
'Tlinatı 106 lira 45 kuruştur. Taliolerin 
teminatı öğlt>den evvel tş bankasına ya
tırarak makbuzla:ile ihale tarihi olan 
11. 8. 941 pazartesi günU saat 16 da en
cümene müracaatları. 

25, 30. 5. 9 2S!>1 (1645) • F..kmek evsafında husule ~elen değl-
c;iklik sebebiyle 9 /8/94 J tarihinde baş
lnmllk iizere kiloluk tek tip ekmı>ğin 12 
kuruş 30 paraya ve bir kiloluk Franco
lanın 22,5 kuru~a satılacaih ilan olunur. 

3 ı 70 ( f 735) 

Birine-i sınır mfitl'ha ıs Dokfor 

Demh' n i Kamnotla 
Cilt ve Tenasül hastalıktan ve 
ELEKTRfK TEDA VfLERI 

Birinci Be:vler Soknjil No. 55 .. lzmiT 
Ethamra Sin("mnsı arbmda sabah· 
tan akşama kndar hnstnlanm kabul 
eder •• 

TEl.IWON : M79 (469) 
... ~ .......................... ,,,,, 

p;vano 
Akort, Tam.irat. Alım Satım. Kira 

işleri 

A. Jmer 
Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 

= ••u••••ı1u•••••••••tı••••••••••••t11ıı•Hnuı••••"'''' = 
= .. j 1! tz 11 .. MAH~ 
- DOOUM VF. ~~OTN flı\CO:TALIK.- § 
- J .. AR1 M'ÜTEHASSISI § 
= Her gün öj?leden sonra Salencio~lu § 
:c;okıık. Ahenk matbaası vantnda 23 E 
§ No.h mıı,,.venehnne~hvle. basta knbul E 
'; Pif PT .. TELEFON : 3990 : 
1 EV: Güzelyalı İnönü c~ftesi 117~ E 
• (1670) s 
11h111111111111111111111111~11ımıll11•11111111111111111-

911,,_.ı•-rt-• - - _,,_r_r • - -r- -il-
KUi.AK. BURUN ve ROt';AZ 

HASTl\J,JKT .. ARI M1'1TF.JtASSISI 
DOKTOR OPERTÖR 

A A a ı e 
İkinci Beyler Soknit Nn. (80) 
Hnstalannı her trlin öi1eden sonra 

knbul ve tednvi edt>r .. 
(16RO) 

SEFERiHiSAR BELEDiYE REiS
UClNDENı 

ö]c;ü ile 1O3 7 metre gelen 1.5 ince
iik 298 adet ve 36 metre 1. incelik 1 O 
ıtdet ve 2 7 metre 2. incelik 8 adet ki 
cem'an 550 lira muhammen kıymetli 
1 100 metreden ibnret 316 adet eski de
mir su borusu 11 /6/941 tarihinden iti
baren 15 gün müddetle açık arttırmaya 
cıkarılmıştır. tsteklilerin ihaleden müte
vellit masraf kendilerine ait olmak ve 
C\eferihisardn tesellüm etm<'k üzere mu
hammen bedelinin 7o 7.5 ğu niabetinde 
tt'minat akcesini belediye vezneıine de
oo ederek ihale v,ünü olan 26/8/941 
.. ah ı;inü saat 15 te Seferihisar beledi
ve dairesinde hazır bulunmaları liizumu 
nn.n olunur. 3166 ( 1729) 

tZMtR ~tCtL TtCARET MEMUR
WCUNDAN ı 

lzmirde açık yemiş çarşısında 34 nu
maralı m"~aznda Yusef H. Gahay un
vam ahında incir, ÜzÜm. zahire ve sair 
ticaret vn komi!lvonculkla iştionl etmek
ti'! iken 7 /8/94 T tarihinden itibBren bu 
ticaret mevzuundan vaz geçerek bun
dan bövle Cümhuriyet bulvarında 8'>8 
irci sokl'lkta 16 numarada miinhasmm 
incir, üzüm ve toprak mnhsulleri dahili 
ticıuetiyle İ!!tl"al edeceğine mütedair 
beyanname tkl\ret kanunu hükümlerine 
o öre skili" 30 7 7 numaramne kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 3165 ( \ 7 31 ) 

t7.Mt~ 11'tNCt <:ı TLH HUKUK 
HAKtMLtCtNJlEN : 
Hazine tarafından ~hitl,.rde 141) 1 

inci sokak numa"ı 42 de Mehmet Gü
müş a\tııhine açılan ecrimisil davasının 
gıy,.'hı mahkemesi sonunda: 

30 liranın ma masarifi muhakeme 
ve ücrei vekaletle birlikte tahsiline ka
rar verilmiştir. 

işbu ilanm neşir tarihinden itihan!n 
Ö gün icinde temyiz edilmedi!i taktir
de hüküm katlyet kesbedece~I tebliğ 
makamma kaim olmak ve bir niishası 
divanhaneye tnlik kılınmak suretiyle 
ilan olunur. 3169 ( 1733) 



sn ASI VAZİYET 

Askeri harekat 
duraklarken 
propa2anda 

• eri.yor! 

Edenin be yanalı lran· 

Almanlar yeni
den 30 bin es·r 
aldıkları .ı söy-

liyorlar 

YENi ASIR 9 Al!lıstos Cumartesi 

Afrihadalci Alman aı· 
kert gı ri alındı 

! 
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Rusların muka-
Bunlar Şarka ve M•JI" Ş f T•• k d•I k 
bizim hududu- vem~ti iki !'at!ı ı ı e ur ı ur~-
muza 2önde

rilmişler! 

mucıze telakkı muna gittiler kıymetlı 
ediliyor d• kt.f) ' d•J 

ıre ı er ver ı er 
ya fıörf ezinde 
üyüJı .ve üloinı Reisimmh 0t muz güze-;ahta araf ndotı 

BiP bölgede .,ıım taz-
a a l }'l kar şıJanmadı yiiıi fazlalOŞntlf Ve infıi• Moskova 8 (A.A) -Kahircdcn alınan 
~alı ~ rlıta ı a •JG• ~afla fıa,,detrnB~e haberlere göre, general Romel kumanda-'*' ':f' ., ':f' sındaki şimali Afrika Alman kuvvetleri 

pon b8 Hği • eygansl n benzil]or.. geri alınmıştır. Afrikadnki ve Balkn.c- gö~ er~11;!:~.. sev i .ue s~~.9.~ i. e . ıı.~ ~n . : . . 
V8$iye git esi neden? Radyo gazetesinden: Almanların bir- !ardaki kuvvetlerin bir kısmı şark cep-
R d z t inden. Rusyada aske- biri ardınca neşrettikleri dört fevkalade ı hesine, bir kısmı da Bulgar - Türk hu-

Lo dr 8 (A.A) z iht inti Ankara, 8 (A.A) - Milli Şef Inonu D:l devrımının 07.lcndırilmesı yolun~ 
0 :r a, . - ur e şar bugün refakatlerinde Maarif vekili ol- çalışmalara bir kat daha hız verı.ıme~ 

,· h 
8 i?t g~d:~ ycrd~ sayıp dururken tebliğe mukabil Sovyetler de dün uzun duduna sevkedilmiştir. 

h. ' ~k"'~ tu 
0
ft andalar nlmı• yü bir tebliğ vermic;ler ve iki tarnfın zayiatı Tobrukta münhasıran 1tnlynn askerle-

eden ~oye ~urı.ş.~ Zaytung, Kızılordu- duğu halde Türk Dil kurumunu ziyaret hakkında kıymetli direktifler vcnnislCI" 
nun bıç za.ıf gostermeden bu derece tıni J d' K k d T"" k D·ı· d' H l lan im] l J1l!i· b" 1 t kct d" 1 e şer u-. urum apısm a ur ı ı ır. azır anmış o a ılgatırun er J ·ı ara a propng .. - . . . l . f r bul 

rjmüştür. Geçen gün Alman genel kur- ~kkın~a rakaml~hl ne~r~mış\ercfır. Her ~ve taı?';~~1:1 b na ıye~t\ d unu~~r· 
mnyı Rus zayiab hakkında Takamlnr d. tba.~a .~nk nefşrckt1tı • en rd amHaar a~a.s~- . mtian ır ı ı u nun a n an çe ı -

uzuikn. kırtlımub:nveme. e mu e kırtaod ması- kurumu genel sekreteri ve üyeleri ta- zakeresine dair buyurultularda bul~ 
nı ı a ır mucıze sayma ır. -L.-d k ı br Yüks" k b 1 w 

G t d .. T ___ d' k' rwlll nn arşı anmış • e aş- muş ar ve saat 20.30 a kadar kurıtJ1l 
aze 0 .LA.T.GUD ıyor ·ı : k lıkl d 1 t l d dil J(ı alın l d Al f kalad t bl'w] . d b" an arın a yapı an op antı a - k ış ar ır. 

1 
• bI?an C'\'.. • deik eB ıgtebr1.;:v 1e R gatı verim tarzmn ve yayım yolundaki Milli Şefimiz dönüşlerinde k~ 

yem :r şey gorme . u e 1ııg er us aiı~~1 hakl d k dil · "zah t cl kunım ~ ..... :ı· rd h . f . k b l tm k ç "uuuarı tın a en erme ı a gen merkez u ve işyarlnı'>- ~ 

• t" D" d Sovy t genel kurmayı a uyu· ar· ar var ır. ngısmın 1 rnış r. 
~~;"!'ış ıfı. un . et h kek da rakamlar do7ru olduğunu harp sonunda doğacak Almanların birden c:ekilmcsi 1talynn-
ıKı uua n zayıa 1 8 ın h kik tl b k 1 T ih" bil ""k 1 k ti k''l · t k t vermiııtir. Sovyetler kendi znyiatlarının a a ere ıra a un._ ar ın en yu arı ço m ş ~ vazıye e so muş ur. 
600.000 kişi olduğunu söylüyorlar. Ca- ~~ydan muharcbelen olmaktadır. Her Almanla.rın gerı alınması 1talyan genel ~ u~un e. emıı:;:ıy; ına ·ne:.v.\ ~ - verilmiş ve bütün çaTışmaların belirli fmdnn uğurlanmışlar ve sokakta to~ 

~ve t:1~enm uk mın e /~ t bgı .. a ~r yargılar üzerinde yiirilnüşü hakkındaki nan halk kitles!nin sevgi ve saygı dOJtl 
~tt d" us m avcme mı e aruz e • yüce buyurukları kuurmca büyük şük- ıılloşlan nrasında köşklerine dönmiişlt't' 

. . k' Alm 1 yal ız esir o1arnk ıki taraftan milyonluk ordular çarpıs- kurma:vile kararlaştırılmadan yapılm1-r 
~ptır 1 ı d ;9Ôooo nesir aldıklarını maktadır. Bir taraf şimdiye kadar ka- tır. İtalyan genel kurmayı cephede hasıl 
:dodvye edr. enl R' usln d"ıyorlar kı" Al- zandığı yıldınm harplerindeki şöhreti- olan kötü vaziyeti önlemek için telas: c e ır .. • ranlarla karşılanmıştır. Cümhurrcisiıniz dir. 
l a e ıyor ar. r k l · · t ı· t b" · l ' d ••st 1 t db" l 1 şt nl r d 890 OOO kuf b • ne, as er erının a ım ve er ıyesıne, çın e mu ace e ır er a mı ır. 

ımad n~nnde ~n de Zi Anıl evnnlar 1·s~i- kumandanlarının sevk ve idaredeki üs- Cephenin bazı yerleri tahliye edilmiş-
FiNLANDiYA KÖRFEZiNDE ~.M:O""A ~..ı'.r~:r--:;~~~..r~~.r//.,p.' 

Stokholm, 8 (A.A) - Finlandiya
lılar tarafından Sovyet hatlarına yapılan 
tazyiki a?.altmak maksadiyle Finlandiya 

Örfi un ugu ogru ur. rn m t"" k d t" d l k · · ti V d'I k ·· d" 
la ettikleri yerlerdeki Rus vatandaşları :Jun u rel hmeb ayafnarl abt 't' ış mke"'.'sı:nın- r. cya e ı me uzere ır. 

idare kanunu değiştiriliyor 
Alın a d k k d"l ri esir uen evve ar ı za er e ı ırme istıyor. ----

anyaya g n ererc t:" -~n ı e kne Diğer taraf• sonsuz insan zayiatına, arazi A · k Ö .. .. 1 körfezi sahilleri boyunca Sovyet kuvvet
lerinin yaptığı hücumlar şiddetini kay
betmiştir. Maamafih körfezdeki Sovyct 
~.ova ve deniz fanliyeti çok ehemmiyet
lidir. 

•• muamelesi yapıyorlar. J:.Bır ra amının . l b"lh Alın nl d il merı an g rus .. U 
b d d C ..•. 1.. k" marna anna, ı assa a ar an s-

kebannası un an ır. oru uyor ı pro- 1.. l 1 · il k m1 k Orfi idare hükümleri i11 b k • h k#> _, 1 un muvru;a e erıne g venere me e e-
pngnnda har ı as en ıne at nereces n· t' d d "'d f t"l f · k 
d 

. dd 
1 

• . ı a ım n ım mu a aa sure ı e za erı a-
e şı et enmıştır. zanmağa çalışıyor. 

UZAK ŞARKTA Her iki tarafın bu arzusu büyilk za-
lngilizler Uzak şarka büyük kuvvetler yiata sebep olmuştur. lmen gölile Pey

gonderdiklerinden bahsediyorlar. lngil- pus gölü arasında harekatta kayda de
tnenin Afrlkadnki ölçülerine göre bu ~er değişikliklC'r yoktur. Kolm bölgesin
miktnr çok olmasa gerektir. Japonlar do de Alman tazyiki İazlalaşmış ve mühim 
bunu bildiklerinden uzak §arkta lngiliz inkişaflar kaydetmiştir. Almanların bu 
nlaka ve menfaatlerinin tefrikini isti- istikamette Moskova ve Leningrad de
yorlar. Japonlara göre Malaya ve Sin- mir yoluna ulaşmak ve Lcningrad böl
gapura ~önderilen fazla mikdarda asker gesindcki üç, dört orduyu şimale sUrc-
evveln Siyam, sonra Japonya için bir rek imha etmek istedikleri nnlasılıyor. 
teh1ikcdir. Smolensk bölgesinde mühim bir inki-

Son bir kaç günde Japonların Mançu- şaf haberi yoktur. 
ko sınırına da asker yığdıkları öğrcnil- Asıl büyük piyade kuvvetlerinin bu 
miştir. bölgeye intikaline kadar buralarda mü-

İngiltere, Rusya ve Amerika araların- him hareketler beklememelidir. Alman
da uzA'lk ~kta daha sıkı bir iş birliği ların dün neşrettikleri fevkallhle tebliğ
lrurmağa ~lısırken Japonya da Alman- de Buğ nehrinin Uman şehrinin cenup 
ya ile tesanildünU kuvvetlendirmekte- bölgesinde muhasara edilen Sovyet bir
dir. Uzak şarkta hnrekt'ıtın istikameti tiklerinin imha edildiği, 30000 esir ahn
Japonya ve Almanya arosında knrarlaş- dığını, altıncı Sovyet ordusu kumanda
tınlıruştır. Bu harekat yakında başlıya- nmm ve yüksek rütbeli subayların esir
_,_ ler nrasında bulunduğu bildiriliyor. E~er 
ı:-..ıKtır. 

bu haber doğru ise bundan sonra cephc-
EDENİN BEYANATI nin bu kısmında daha büyük inkişaflar 
Edenin beyanatı İranda iyi bir tesir beklenebilir. 

yapmamıştır. İranlılar dahili i terine hiç UZAK ŞARKTA 
bir devleti kansbrmak istemiyorlar. Kuvvetli bir İngiliz filosunun Singa-
İrnn kendi haklnnnı ve mcnfontlerini purn müteveccihen yolda olduğu haber 

müdafoa edecek kudretcdir. Bu kom'n! 
memleketin başındaki şef trnnı bliyiili nlınmıştır. Akdenizdeki 1talyan donan-

masının dUçar olduğu darbelere rağmen 
ternkldyc mazhar etmistir. Bö~le ener- Frnnsız donanmasının meşk-Ok vaziyeti, 
jik ''C ileriyi gören bir hiikümdann Alman korsan gemilerinin takibi lUzu-
baştn bulunması bu komşu memleketin 1 
biz Türkleri de alalmdar l'den istikliıli mu İngiltereyi denizlerde japonya i c 

tek başına karsılaşmaktan menetmekt~ 
l(in bir nmandır. dir. Süratsiz Amerikan donanmasının 
SURİYEDE c:Uratli İngiliz gcmilerile takviyesi hn-
Londra radyosuna göre general Dentz linde uzak şarktaki japon donanmasını 

35 subayla Suriyede enterne edilmiştir müşkül duruma sokacak bir iş birliği 
Halbuki mlitnrckc anlasması mucibince yapmak knbildir. 
bunlar Fransaya gidebileceklerdi. Lon
dra radyosu bu tedbire sebep olarak 75 
Hintli subayın Dentz tarafından serbest 
bırakılmamış olmasını ileriye sUrmekte
dir. 

VEYGAND VİŞİDE 
General Vey1?tınd Vişiye gitmiştir. Al

mnnlnnn şimali Afrilmda fisler elde et
mek için Vi i btikümetine 10 ağustosa 
kadar mühlet verdikleri söylenmişti. Bu 
ziyaretin bu mesele ile alalmdar bulun
duğu tahmin ediliyor. 

-------
Sırbistanda aç

-------
Am~rikada ima

lat çok arttı 

TA K 1 LATl:l~AKI TE-
ZAYÜT YÜZ E El' 1 1 
YOZ AtTMIŞI BllLDU 

lık tehlikesi Bu senenin ıııı 6 ayında 
7423 tay are imal ve 

azalıyormuş teslim edildi-
Vaşington 8 (A.A) - Neşredilen bir 

istatistiğe göre Amerikan harp fabrika-

H ATTA ALMA YAYA DA HU· lannda tank imalatı geçen senedekine 

BUBAT AYRILACAKMIŞ 
nazaran yüzde 1260 artmıştır. 1941 sene
sinin 6 ayında Amerika 7423 tayyare tes.. 

---0- Ilın etmiştir. 

Bcrlin, 8 (A.A) - Hus~ muhabiri- 7 YABANCI VAPURU 
miz bildiriyor : Alman ziraat mütehas-

1 

KULLANILACAK 
sısJo.rının Sırbistana gönderilmesi ve bu 
memlekette zira! bir seferberlik yapıl- ' Vaşington 8 (A.A) - Ruzvelt yaban-
ması için lüzumlu olan cezri tedbirlerin cılara ait yedi vapuru kullsnmağa karar 
alınmnsı üzerine Yugoslavyanın eski vermiştir. Bunların ikisi İtalyan, dördü 
harp vilayetlerinde açlık tehl!kesinin Danimarkalıdır. 
bertaraf edileceği ümit edilmektedir. -------
Alman makamları mabsu1Un oldukça az 
olmasına rağmen ittihaz edilen tedbir
ler sayesinde Almanyaya da bir mikdar 
hububat avr1labilece~ini Umit ctmekte
d:rler 

YARI KAPAU MALI iFLAS 
Yu~oslav parası olan dinarın kıymet

ten düşmesi üzerine baş gösteren enf -
flasyon tehlikesini önlemek için yenı 
bir milli banka tesis edilmiş ve bu ball· 
ka yeni bir dinar çıkarmıştır. Bu yarı 
kap:ılı mali iflfis yeni ve müstakar bir 
para tcmın etmiş bulunmaktadır. Fakat 
eşya fiatleri bilhass azı mahsulat ve 
mamul5tm fkıdaru yüzünden ölçlisüz 
denilebilecek bir derecede yilksclmiştir 
Alman makamları fiatlerin çok sıkı bir 
sureti~ mürnkabcsine karar vermiştir .. 
Bu kararın hfılü kuvvetini muhafaza 
t.."Clen para piyasnsmın faaliyeti üzerine 
tesirini J?Östermesi pek beklenmiyor. • 
l\!AOENI.ERİ İŞLETİYORI.AR 
Alman mütehossıslan Sırp madenleri

ni hummali bir fnnliyetJe isletmekte&r
)Pr •. 

Atlantifıte ve in 
üzerinde Alman 
hücumları-

iltere 

Berlin, 8 (A.A) - Alman tebliği: Al
man bahriyesi ve hava kuvvetleri ana 
vatanı iaşe eden İngiliz seyrisefa!nine 
karşı mücadelede bUyük muvaffakıyet
ler elde etmişlerdir. Fevkalade kuvvet
li bir himaye altında ilcrliycn bir kafi
leye hücum eden denizaltılarımız 46.500 
ton hacminde bir çok vapurları batır
mışlar, 29 bin ton hacminde 4 vapuru 
da büyük hasara uğratmıslnrdır. Bu 
dört vapurun z:yaı muhtemeldir. 

Savas tavyarelerimiz İngiliz sahille
rinde 13.000 tonilfitotuk beş vapura ta
arruz etmişlerdir. Vapurlar hasara uğ
rruruşlardır. İngilterede müteaddit tay
yare meydanlarına. İskoçyada bir li
mana taarruz cdiJmiştir. 

DUn gündüzUn Manş sahilinde 24 fn. 
~liz tayyaresi düşürdük.. Zaviatım.ız 

Sovyet kuvvetleri Estonyndaki üsler
den istifade etıneke, körfezde serbestçe 

ln~iliz - Japon 
harbını muha • ciolaşmakta ve ganbotlarla takviye edil

kak 
miş bulunmaktadır. Bu gemiler şiddet-

0•• ru·· yorlar li bir meydan muharebesi cereyan eden 
' Portavilavın müdafaasına müessir bir 

surette yardım etmektedir. 

VaJİngton, 8 (A.A) - Gazetelerin -
bB§lıklarmda lngiltere ve Japonya ora:-

1 

sı•yama 1'•1llla • 
1;mda muhasamat gayri kabili içtinap '° U 
gösteriliyorsa da Vqingtonda vaziyet 
hakkında bliyiik bir sükfuıa muha{aza mak İf;İD .. Japon 
edilmektedir. • 

Vaşingonda hiç kimse Japonyanın ) v 
ihata edilmekten bizzat mesul olduğun- zır 12'1 
dan ve binaenaleyh neticelerini takip et-
mesi icabettHHnden ı;üphe cdilm~ktedir. 

JAPON SEFiRi A VUSTURAL YA 
BEŞVEKILINl GöRDO 
Sidney, 8 (A.A) - Japon büyük 

f'lçisi Avusturalya başvekili Menzisi ri
yaret etmiştir. 

StNGAPlTR TAKVİYE 
ED1LtYOR 
Singnnur 8 (A.A) - Eden ve Kordel 

Hulun Siyama taarruz edilmemesi icin 
japonyaya yaptıklon ihtar Singapurda 
iyi bir tesir uyandırmıştır. Yeni ngiliz 
takviye kuvvetleri mütemadiyen gel
mektedir. 

Birmanya. Malezya ve Hollanda Hin
disUını ile Siyam da !ondalık nrazi ço'k
tur. Japonlnr bu nevi arazide döğüşme
ğe nlışmamışlardır. 

Sin'Zapurda büvük bir İngiliz deniz 
kuvvetinin bulunduğunu teyit edecek 
alametler yoksa dn esaslı bir deniz kuv
vetinin yolda olduğu söylenirse hata 
edilmez. 

-------
Yeni ır~oiHz akınları 

Frankfurt, ·Man
haym, Karlsru
hede yan~ınlar 

(ıkarıldı 

Tokyo 8 (A.A) - Japon ga:ıetcleri 
Taylanın demokrasiler tarafından çevril
mek tehlikesine maruz olduğunu, Anglo 
saksonların müdafaa tedbirlerinin haki
katte japonları çevirmek siyasetinden 
başka bir şey olmadığını, İngilterenin ja
ponyayı tehlike arzeder mahiyette gös
tererek kendi taarruz planlanın gizledi
ğini yazıyorlar. 

Başvekil Konoye dün öğleden oonra 
tkernr imparator tarafından kabul edil
miştir. 

HtND1CIN! V AUS! 
NE DEMtŞ? 
Londra 8 ( A.A ) - Hindiçinideki 

Fransız umumi valisi Amiral Deku he
ynnatmda Hindiçininin müşterc>k müda
faasma ait janon - Fransız paktı hakkın
da, tngı1iz - Amerikan imalarını !tlddetle 
nrotcsto ctmi3 ve bu • memleketlerin 
Fransanın işine mUdahnlesini reddet
mi§tir. 

-------
A manlara sre
çen Rus arazisi 

ALMA~;ya KAl 'I KARA 
VERMEK iÇi HARBiN 
SO U U BEKLIYECEK 

Londra, 8 (A.A) - İngiliz hava neza- Berıın şarlıtalıl lıazan-
retinin tebliği : Tayyarelerimiz çarşam- Clfta şelıll vermelıte 
ba günU Hollanda açıklarında bir torpi- GCefe etmfyoP •• 
donun refakatinde sefer eden bir kafile- Berlin 8 (A.A) - D. N. B. Ajansı bil-
ye taarruz etm!ştir. Bir vapur babnış- diriyor: 
tır. Şarktaki arazinin müstakbel mülkt 

AL.'\IANY ADA . . idaresinin ortaya koyduğu meseleler 
Bombardıman tayyarelerımız. Frank- 1 hakkında bugün Alman hariciye nezare

Iurt. Manha~ ve . Kar~sruheyı bom- tinde gazetelere her hangi bir beyanat
hardıman etmışlerd~. Buyilk ya~~]~ ta bulunulmaktan imtina edilmi§tir. Bu
çıkarılmıştır. Her uç şehre kül.lıyetli rada beyan edildiğine göre şarkta cere
bomba atılını~r. _Gece hare~~tJ~. ya- yan eden muharebelerin vlisati ve mez
~n .tayyarelenmızden sekızı dönme-! kür :muharebelerin muzafferane bir ne-
mıstir. ticcsinin Almanya için haiz olacağı tari-

FRANSA VE NORVEÇTE bi ehemmiyetle mukayese edilecek olur-
Avcılarım:~ Fransad?1rl l_lava . :mey-' sa bu meseleler nisbeten ehemmiyetsiz 

danlar~na .. hucu~ ~tmışlerdır. Bır tay- kalmaktadır. Bu itibarla bu toprakların 
ynremız donmem:ştır. 1 dah:1• "d • · ,_ · · ı · sıI Sah"l- uh f ta 1 rimi N . ı ı aresının wnzınu mese csı a 

1 m a aza . YY~~e e z . ~r: harbin yanında tMi. bir derecede kalır .. 
veç ?çıkl?nnda bır duşmaı_ı gemısını Berlindeki siyasi mahfillerin fikrine göre 
torpıllcmişler ve Norveçte hır . tayyare mevzuu bahis işler ancak harpten son
mey~an~~ı bo~b~lamışlardır. Bır tayya- ra Avrupamn siyasi teşkilfıtı kurulacağı 
remız donmemıştir.. d b""tü' h mi til ı al k 
ŞİMALi l<'RANSAYA AKINLAR s~ra a u n e .em ye e. e e ınaca 
Uındra, 8 (AA) _ Bombardıman bır mesele teşkil etmektedır. 

servisine mensup Blenha:vm tayyareleri -
avcılarla birlikte şimali Fransada taar- A.nJustaralya hava lıUV• 
ruz hareketlerinde bulunmuşlardır. vetlerm arttıracah-

tevsii mukarrer 
Örfi idare llüfıüm ePi k: ap ve zaf'Ul'etlere göte 

telıemmöl etıirUecelı •• 
Ankara, 8 (Yeni Asır) - Örfi idare Bu lAyiha ile örfi idare htikümleri 'SC' 

kanununun bazı maddelerini tadil ede.n ni icap ve zaruretlere göre tevsi oltıl"' 
b!r kanun lAyihası hazırlanarak Büyük makta ve tekemmül ettirilmekte' 
Millet Meclisine verilmiştir. dir.. _ --' 
ıo:ıı:r~.r~..r~~====ı:r~ 

f ronsız set ırı itimatnamesini verdi 

Ankara, 8 (A.A) - Reisicilmhur İs-1 ni takd!m etmiştir. Merasimde hıırfc1' 
rnet İnönü bugün saat 17 de Çankayada ı ye vekili $. Saracoğlu hazır bulunmtır 
Fransanın yeni bilyük elçisini kabul et- tur. BUyUk elçiye muvasaltit ve mUf ~ 
·miştir. Elçi reisicUmhurn itimatnaınesl- :fakntinde asken merasim yapılmıştır·; 
~-.-.:.~:r-.r~~..<;r~...r:.~- "'~~v.:r~J'"..0-:"r~..r. ~~..,... 

·r 2ünde 22 ihtikar da .'ası! 

KIU'lntan mağazası ıeflmnden IJfpf ınevfıaf" 
İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Bavul sa- yoğlundaki Karlman mağazası müdl~ 

tışlnrında yUzde yirmiden yilzde kırk kısım şefi, mahkeme karariyl~ te",.., 
nisbetinc kndar ihtikar yapmaktan maz- edilınistir. Bugün mahkemelerde 22 ı.ı• 
nun olarak mahkemeye sevkedilcn Be- tildir duvnsına bakılnuştır. __ -" 
~..r~..r/J.r/J.r~J.r.r.rJ.r.r..ı'~.r~~~.rA"'".#".#'J:r.r~J"~-

A nkar.a v.alisi iki ay mez n 
İstanbul, 8 (Yeni s'ır) -Aıikarn vnli;;wB. Nevzat Tandoğan iki ay m~ 

almış ve şehrimize gelmiştir. Burada istirahat edecektir. 

Ziraat Enstıtüsü talebesi tetkikatfa 

Manisa, 8 (A.A) - Ankara yüksek ziraat enstitüsti talebesinden bir st1-
muallimlerinin re!akatinde Horozköy fi danlığmda ve nümune (i.ftliğindc tt 
klkler yapmışlardır. Talebe grubu bura dan Balıkesire gidecektir. 

Mila$ta üç gün süren bir orman yangını 

MilAs, 8 (A.A) - Yaknşen köy orma nlarmdn çıkan yangın Uç gfuı devrun el' 
mistir. Yangın, büyük zararlar ika ettikten sonra söndürillebilmiştir. 

Karahisar köyü ormanında 35 hektar orman yanınıstır.. ~ 
1Cccccccc;=ccıcıccıcacc~~cc=ccı::ıccı::ıccccc~ 

Makin eve 
''erilirken 

m 

Almanların Kiyef 

Afrikada harp 
şiddetlenmete 

başlıyor 
taarruzları hakkında Tobrıılı ~ılııntuı eıraf.ı;i 

Jnailizlerin düşün· da hücııınıa.. ve murıall 
~ d •• k I llilcıımlar oldu.. 

U er , 
Londra 8 (A.A) - Tobruk mıntıJc 1' 

Londra, 8 (A.A) - Almanların Kiyc
fin cenubunda yaptıkları yeni tazyık 
Londrada al!lka uyandırmaktadır. 

Çünkü bu hiicum yakın ve orta şark
ta vukuuna intizar edilmesi lftzıın gibi 
görünen hadiselerin ehemmiyetini bir 
kat daha arttırmaktadır. Uzakta bulu
nan Kafkasya petrol kuyularına var
m.nk için Kiyef yolundan başka Türkiye 
ve İrandan geçen yol vardır. Nnz.ilerin 
Balkanlardaki faaliyeti b:lhac;sa Kiyef 
m.ıntakasında devam etmekte olan taar
ruz akim kaldığı takdirde Nezilerin yu
karıda zikredilen iki memlekete hücum 
etmeleri ihtimali kendini göstermekte
dir . . 

Suriyeden gççcrek Irak ve İrana gi
den yol şimdiki hnlde mihvere kapatıl
mış bulunuyor. Binaenaleyh Türkiyenin 
maruz kaldığı tehdit daha büyUktür. 

Çok mikdarda nsker Bulgar - Türk 

sındnki çıkıntıda İngilizler taraf ırıd~ 
yapılan taarruz hakkında İtalyan teb.t• 
ğinin hayali iddialan reddcdilmekted;., 
Kat'i tahmin yapılmamakla beraber do; 
manın zayiatı ağırdır. a' 

İngiliz zayiatına gelince 28 ölU, ~ıf' 
yaralı ve 7 kayıptrr. İngili~ kıtaları ~
detli müsademeden sonra düşman~~__.,,. 
cenahındaki mcvkie girmiştir. DiWf 
nın baraj ateşi kendi kıtalanna ve İti el 
liz.lere bUyük zayiat verdirmiştir. oe 11' 
bnskınından sonra dilsmanın sol cetı9 ıV! 
ta ki :mevkii de zapteclilmiştir. onşı11 }'~ 
mukabil bir tnarruzla mezkur nıe.g 
tekrar ele geçirmiştir. 

1SKENDERfYEYE VE SOVKY~ 
YENt HOCUM 

Send Ömer civarmda bir Alman hava 
meydanına bir çok bombalar ntılmışbr. 
Hiç bi.r tayynremiz z.ayi olmamıştır ... 4 
düsman tayyaresi tnhrip edilmiştir. 
Carşnmba gecesi Alırianya lizerine ya. 

pılnn akınlarda bir bombardıman tay
ynrcmiz Yunkcrs 88 tipinde bir düşman 

Sidiıey, 8 (A.A) - Avusturruya hava hududunda tahşit edilmiş bulunuyorsa 
nazırı beyanatında Avustura1ya hava da bu mikdnr muazzam.~~Jdir ve bun
kuvvetlcrin;n harp hali ihtimali ôü.şü- lann ekserisi İtalyan ve Bulgar askeri
nülerek ıslfilı edileceğini söylemiştir. dir. Bulgarların dövUşıne arzulnrı bil-

Berlin 8 (A.A) - Alman tebliği: ··lii' 
Dün gece mühim bir hava tcs.ekkilı.ıf" 

müz lskenderiye deniz üsslinclr>ki vnP 11t 
lar ve liman tesisatına bir çok baıtıb~ıl' 
atmışlardır. Silveyşe yapılan taa;rt 
petrol hazineleri ntcşe vcrilmiştır· ..ı 

• _ .. ;ot'" 
İbrahim limanındaki petrol o--

ovcısını düşürmüştür. 

erlin de bombalan ı .. 
Berlin. 8 (A.A) - Alman tebliği : 
Diişman Dortmunda taarruz etmiş

tir. Münferit tayvareler Berline bomba
lar atmışlardır. Sivil halk arasında ölU 
ve yaralı vardır. Gece avcıları ve dafi 
bataryalar alu düşman tayyaresi di.işilr
m }erdir. 

hassa İslav kardeşleri olan Ruslann Al
§ ııııııııımııııı!•ı•ıırıııımııımıııııımııııımı! § man ilerlemesini durdurmalnn üzerine de ateşe verilmiştir. 

lTALYAN RESM1 TEBLJGI E A merıka Jzlandava § daha ziyade azalmıştır. Alman mütchas= . / . 1. :: sısları halen Bulgar limnn ve tayyare 
~ yenıden kü lıyef ı ; meydanlarını tahkim etmektedirler. Roma 8 (A.A) - İtalyan tcbli~\1,ıııı 
i: k d d. : Hemen hemen muhakkak olan bir şey 7 - 8 Ağustosta Malta bombar Je~ 
_ as er gön er l ~ vardır. Moskov?.ya karşı yapılan taar- edilmiştir. Kıbnsta Hamagostad.0 ltfl~ 
- A st d 8 (A A) Lo dr d E ruzda olduğu gibi Kiyefi istihdaf eden lar bombalanmıştır. Tobrukta ik.1 ~ii~ır = m er am, · ·• - .n 8 ~ - = ta d ıc kalı Al 1 Tür- tayyaresi iki İngiliz tayyaresinı 11' = yosu bJandaya yenıden büytik mık- = arruz a a m rsa man ar . . . . . boıtıbfl ıf• = d rde A ik kıta" akJedildi :: kiye ve İrandan geçerek Kafknsyaya mti.ştilr. Sırenaıkn ve Trablusa 11~ = a mer an ıan n - - "'~-'- şt N ··ıu d aralı ";""'tt = ğini bildirmiştir = varmak i~in ümitsiz bir gayret sarfede-· c.1uuuı ır. e o ve ne e Y ~ ... • 
~HIHllllllllllHllHHIİ&lllUllllllllllllllllllllllUll5 cekle.rd.ir. Şarki Afrikada vaz.i&et dcğiştnCtll 


