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han mUnderer.ahndan mesulivef kahul edilmez. 

Esrarengiz kaynaklar- 1 

dan çıkarılan haberler 
--------------------~---------------------

Almanya 
ken 

çetin Sov yet 
yeni taarruzlar 

davası ile uğraşır
düsünebilir mi? .. 

Avrupada devam eden kanlı mticade
ıcnin iki büyük başı olan 1ngilteorc ve 
Almnnyn mntouatı Türkiycnin dürüst 
ve em.niyet verici politikasına karşı iti
matlarını teyit ederlerken, bazı ajanslar 
esrarengiz ltaynaltlardan aldıkları şüp
lıeli haberleri yaymakta ~e Türkiye-ye 
mUtcvcccih tecavüz hareketleri hnzırlan
aığını ilave etmektedirler. 

Bu haberlerin menbaı ve mesnedi ne 
olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir ci
het vardır ki o da· muharip devletlerden 
hiç birisinin bugünkü şartlar altında 
'l'iirkiyeyc karşı bir tecavüz hareketi ha
zırlamakta hiç bir menfaati olanuyacağı
aır. İki. scnevc yaklaşan harbin devamı 
esnasında muharipler zaman zaman Tür
kiyenin durumundan .şüphelcnmi~ler, bn
ıı tcreddüt1erc düşmüşlerdir. 

Fakat Ankaranın çok açık ve çok sa
mimi hareketleri bu şüphe ve tereddüt
leri esasından silmeğe imkfın ve fırsat 
vermiştir. Tilrkiye, sözle değil fiiliyatla, 
vakınlarla. yalmz kendi emniyet ve ijtik
lalini korumak endişesinden ha8ka hiç 
bir şey düsilnmcdiğini isb:ıt eylemiştir. 

Bunun en canlı ve en yeni delili 1n
giltcrenin müttefiki olarak kalma~ı Al
manlara k abul ettirmiş bulunması ve 
111man dostluğunu ihya ederken tnıdl
tereye bu t.ıbii neticeyi tasdik ettirmiş 
olmasıdır. 

Bugün hnrbı devam ettirmek, veya bir 
sulha varmak veyahut ate.si dRha bir cok 
memleketlere sıcratmak bu iki memlı>
kclin elindedir. • Yani tnstiltere ve A'
ınanva bu mücadelenin iki bnvnk lide
ridirler. Bu iki memlC'ketin de itimadını 
lıafa bulunan Tiirltiyeve kimin ve ne sc
ki1dc saldıracağına a1ol erdirmek biraz 
müski\ldilr. 

tlk haber Sovyet kaynaklarından çık
m1~tır. Sovyetler AJmanlann taarruzu
:na ul!rndıktan biraz sonra Moslrnvn rad
yosu Bu1garlnrm hudutlanmız ü1Prinde 

Rusyadaki ileTleyi§in ağırla.'11nası iiwri
ne azledildiği .!ÖtJlenilen Alman 'ba§ 

kumandanı Mareşal BTavçiç 

Rus resmi tebliği 

Cephe,'e ven1 
s.telen bir Alman 

piyade alavı 
in.ha olundu 

Vç lstlfıamette çolı ~ld· 
detli muharebeler olda-

bb ... id'lhndan ve tulıkimatı·ldan bahs"y- Mo av , 25 (A.A) -" Sovyet teh-
lemtştir. lJil: 24 temmuz RUnü Porkof, Snaolend: 

Bu haber derhal Sofya tarafından tek- ve Zitomir istikametlerinde çolc •iddet
~p edilmis ve Tilrk - Bulgar matbuatı ll muharebeler olm~tur. Cephenin di
luıl':ılıklı dostluk teminatı vermekte te- ~er mıntakalannda ve istikametlerinde 
l'~rl~üt Pnstermemistir. hiç büyük muharehe kavdeclilnı,.rrıi"tir. 

DenP.bilir ki dünvanın buı?iln icinde - SONU 3 CNCO SAHİFEDE -
bulunduihı emniyetsizlik ve itimatsızlık 
havası karşısında bu gibi tekz.iolerin ve 
CJoqtJuk .teminatının ne kıymeti vardır? 

Bu bır bakımdan doiiru olohllir. Fa
kat hesLıp evlemel:: lbımdır ki Almanva
nın muvafnkaü ve müsnadP!:İ olmadı'kca 
nC' Bulıraristan ve ne de 1ta1vn hiç bir 
istikamette en küçük bir hareket van"">
.bilrrıt"k hakkına ve iktidarına malik de
ğiMirler. 

1kinc~i haber Amerika hariciye müstc-
şannm ilşaahdır. ' 

Sumner Welles Almanyanın Avrupa
<1a yeniden mU~akil memleketlı>re f;>ı'ol'
:ruza hazırlandıi?tna dair Amerika hffkü
metinc itimada 1av1k mcnbalnrchın ma
JOmat J?eldii!ini sfü•lemi~ ve fakat bu 
m"mlekctlerin adını J?izli tntmustur. 

İsvec Almanyaya tMnayül J!Ö<:f Prdi~
n" V<' İsnılnva da nolitilra!:ını tamamen 
Mihvere davamış bulundul"runa '!Öre Av
:rupnda Tiirkive, 1svkrc- ve PortekizdPn 
bnc:lm müst:ıkil memleket kalmamı!: ile-
:mektir. • 

EöC'r haher doi!nı ise bu hHırlık bu 
tiç ihtim:ılden hlrine veya her Ucüne ait 
o],...:ık lAr.ım ~ellr. 

'Ocüncti haber de maruf bir Alman 
mU?·ıılcM"ecisinin AnkarRda bulundu~ 
ve Türkive tour.ıklnrınilan aı:\er ııecir
mc'k müc;aadesini alma'k için Ankaranın 
ta1vik altında bulundulhı kevfivetine 
aittir. 

Berlin bu haberi de süratle tPkz.io ev
Jem1' ve Tiirlclveye miiteveccih olıır~k 
tıkarılan 118\-lalann tahrik eseri bulun
(fn~ıınu iJftvE' etmistlr. 

Ru!yadaki ilerleyi§ln ağırlaşması üzeri
ne azledildiği söylenilen Alman qenel 

kurmay t'eisi Mat'«§Cl Kaytel 

Almanların Rusvada 
uğradıtı müşkülat 

---o----
Böyle f iderse 
bol ~eplane 
bulamıvacak

ları söyleniyor 
Ruslar yolları IJozdağa 

dlaetle cephelere llol 
malzeme yeflştirmelı 

Almanlar ldn IJlr 
mesele!-

IZMIR 

C'iivnhuriyetin ue Cümhurivet eseTle,.inin bek('bi sa'bahlan ~kaT si11a!! gazetedi,. 

EERLIN 
JTJRAF EDIYO,~ 

"A \# ustos niha. --yetind ne 
• aya 21,. 

remiyeceüiz'' 
...:: 

Rumen tavvareleri 
Karadenizde Rus do
nanmasına hücum etti 

Bir MacaT zabiti komutanından emir telakki ediyor ve Macar cıakeTleri ileri hatlarda 

MACARLARA GÖRE Cümhuriyetin • 
yenı 

• 
eserı 

_.,____ 

Ruslar Mosfıouaya IJlr 
Alman ta:yyaresı gele· 
IJUdf, onu da dü,ürdüfı 

Menen~en ovası sulama Ruslar Dümd~r 

b k 
. . b .. muharebelerı 

dlyorlar-
stokholın, 25 (A.A) - Almanlar 20 

günden beri şark cephesindeki ileri ha
reketlerinin yan yanya ağırlaştığını iü
raf ediyorlar ve hadiseler böyle devam 
ederse ağustos nihayetinden evvel Mos· 
kovaya varmı:racaklarını da kabul edi
yorlar. 

şe e esı tesısatı ugun '\ererek çe~ 
Merasimle açılıyor kiliyorlar 

---o-

RUMEN TAYYARELERİNİN RUS 
FİLOSUNA HÜCUMU 
Berlin. 25 ( A.A) - D. N. B. ajansının 

---~-------------------------
Yen~ te~lsat sayesinde Menemen ouasmdan 

IHqlıa Manisa, Salihli ue 'J'argatla oua
ltırl da salanabUecelı-

öğrendiğine Şt'Öre 23 temmuzda Dinyes- Bugün Menemen ovası sulama şebe-ı Bunlardan birincisi kesik köy ikinci 
ter mancıahmda Rumen savaş tayyarclc- kesinin tesisatı merasimle açılacaktır. derece sulama kanalı tebekeai, ikincisi 
riyle Sovyct ham gemileri arasında şid- Merasimde lzmir valisi ve hususi bir Seyrek köy ikinci derece sulama kanalı 
defli bir muharebe olmuştur otorayla Meneme v.idecek olan misafir- $ebekesi, üçüncüsü de Ulucak ikinci <le-

Sovyet ham gemilerine Sovyet tav- t"rle kalabalık bir halk kütlesi buluna-
1 
rece sulama kanalı şebekesidir. Bu iltin

yareleri :refakat ediyordu. Her tipten ve calctır. ci derece sulama kanallarından su alma 
her toniliitodan mürekken olan bu filo Cümhurivet hükümetinin Türk mü- yerleri (prizler) vasıtasiyle üçüncü de
Besarabya muharebelerinde kuvayi kiil- hendis ve Türk isçisi ile vücude getirdi- rece sulama kanallarına verilmektedir. 
liyedcn ayn lan ve Kara denizin sim al }j. {?i bu eser 18, 000 hektar araziyi sula- Bu şekilde taksim edilerek kurulnn te-
manlanna iltica M«>n Sovvet kıfıılannı maktadır. Te3isat bazı sebepler yüzün- - SONlJ 2 tNci SA.BİFEDE • 
nakletmekte idi. Öile zamanı Rumen den henüz tamamlyle ikmal edilmedi
tayyare.leri bu kafileye hücum etmisler ~inden ııimdilik muvakkat tesisatla su 
ve atılan boml>nlann tam isabetjvlc va- temin edilmektedir EmirSleın boğazın-
1nn")aman bir kacı hatmıs ve diğerleri da kurulan Re~ilaör suyun nazımı vazi
ağır hnc:ara uğnyarak dunnağa mecbur lesini görmektedir. 
kalmı<;tır. Menemen ov<üı .W-a ,.o.d...i; -re-
M~ROVAVA YAPILAN dlatörden idh.en 11 kilometre uzun-
HAVA AKINI luiunda ana lcanelclan akmakta ve bu-J 
Moskova, 25 (A.A) - DUn gece de radaJd •ular Meoemen cfvanndalci tak.-1 

Alınan hava kuvvetleri Moskova üzeri- aim yerine dökülmektedir. Bu talteim 1 
ne yeni bir akın teşebbüsünde bulun- verinde sular ilç ikinci derece, Uç üçün· · 
muştur. Dfüıman tayyareled iki dıılga cü derece kanallar vaSJtasiyle aynlmak
halinde Moskovaya yaklaşmağa tcşcb- tadır. Oç ikinci derecı.. kanaldan üç su-
bils ctmislerdir. lama ısebekesi tesis edilmiştir. 

Fakat hnva dafi batarvaları ve Sov- -------------------
yet nvcıları düsmnm dnğıtmıs ve J.tarp 
istikametinde ko\•muştur. Bir düşman 
tayyaresi düsiinilmüstür. Bir dUsman 
tayyaresi müdafaavı yarmab muvaffak 
olmuşsa da bombalannı tesadüfi olar.~k 
altıktan sonra o da düşürülmüştür. Dun 
gece düc.-ürülen düşman tayyarelerinin 
sayısı ik:dir. U 

Geceleyin Moskovada iki alarm ver -
mi'Jtir. _____ , ___ _ 

~ll.E GÖRE JIPOI PUfl-J 
,.~r.ı ÇOU GERiŞ! 

Bağ neJutl mıntafıasmdca 
şiddetli malaarebeler 

olmalıta-. 
Budapeştc, 25 (A.A) - Macar resmi 

tebliği : Son giln]erde mütcmadi~en 
dümdar muharebeleri ver!!,n düşmanı 
kıtalarımız takip ederek şark istikame
tinde Yilzlcrce kilometre ilcrlemişlir
Bug nehri mmtakasında şiddetli muha
rebeler olmaktadır. 

Seri kıtalannuz bilhassa 22 terrumızda 
mevki alan ve şiddetle kendini müda
faa eden diişnuını mağ}Qp etfDiş}crdir .• 

• SONU 2 İNCİ SAHll"f:OE -

CPnuhi Am~rikada 
harp yine başladı 

Yalnız Hind;çi
niyi iş~al et
mekle doy
mıyacaklar 

Amerika genel kunnay başkanına gÖTe Nazi hiikiimet darbesine miiat4it vnler-
• den BTezilyanın idat'e merkezi Riyo De Janeyro 

-0--

Lima, (Peru hükümetinin merkezi, 
25 (A.A) - Ekvatör kıtalannm hü
cumu dolavısiyle muharebeler bUtUn 
hudutta yapılmıştır. Saat 20 de ınuruu-e
.beler devam etmekte idi. Hava ~ 
vetlerimiz kara kuvvetlerlvle faAl ve 
müessir iş birliği yapmışlardır. 

Japon ya bir yere f~· 
cavüz etmiyecek mi? 

Hedefimiz n..us
lihane, ~edbir

lerimiz tedafÜİ· 
dir diyurlar 

.Japon ua,_,.lal'I Anlel'I· 
lıan llınanlarına glPrnl· 

yorlar, ~laıecla 
darayOPICll' .. 

Çunking, 25 (A.A) - Çin mahfilleri 
Pasifikte Japonya tarafından yakında 
yapılacak harekete llyık olduğu ehem
miyetin verilmesi hususunda İngiliz ve 
Amerikan hilkümetlerinin nazan dikka
tini celbetmişti.r. Bu mahfillerde zanne
dildiğine göre Japonlar cenubi llindiei
niyi işpl ettikten sonra Japon onlmu 
Siyam ve Bimumyaya clolru ilerliyerek 
S~apuru arkadan vannü istiyecek ve 
Alınanlar şayet Moüovayı ahrlana 

- SONU 2 tNct SAHİFEDE • 
'• o • .... 

CENll~I IMEftllAD' 
IJZI HAREIETLERI 

Almanlara ka
lırsa Amerika 
tahrikatta bu

lunuyor 

Alınanlara •fedUen ha· 
llerlerln nJdlatl Berlln

de cidden fiiphell 
göl'Öliiyor .. 

............ 
Alman rısıi tıbllll 

Harekat evvel
den tahmin edil

diii ifibi de
vam eyliyor 

Berlin, 25 (A.A) - Alınan haşku
mandanbtmın resmt tebli~ : Bütün 
Şark cephesi boyunca harekAt evvelden 

Berlin, 25_ <~:~) - Yan resml bir tahmin edUdili gibi devam etmektedi'" 
menbadan bıldınlıyor : Almanyanın Bo- B" kısmı anudana olmak üzere mlltead
livyadaki elçisinin Bolivyanın Berlinde- d"~ uharebeler vuku bulmaktadır. Her 
ki bava ataşesiyle birlikte çalıştıkları ehn mmübim mikdarda esirler ve nıalur
hakkında hariçte dolaşan haberler bu- me iğtinam ediliyor. DUn gece miltead
rada cidden şüpheli görUlmektedlr. Tek. dit harı> tayyareleri Moskovanın şarkıD
nik bakımdan böyle bir ihtimalin milin- da ve Kremlinin şimalinde asker! he
ktiıı olmadığı aş.!klr addedilmektedir. defleri bombardıman etmişlerdir. 

Biz muhtC'lif hvna'klardan ı?elen ha
berlerin hensini de 11X-,,den PPrirr1ikt,,.,, 
sonra, U7.akra ihtimallcl' hıılrlonda hir 
bir sey sövliverneme\1,. heraber, yakın 
JrllnlPr lcln BorJinin telr?ihine ve bu ha
berlerin tııhrik ec::eri olahilPro~ne inıım
yo~z. CUn"kiı Almanya kendisi irin ha
yatı ehemmlveti hat,. mua,.,.am bir mU
cadelPVc atılnııştır. YUz seksen milvon
luk Sovvet Rtısvanın ~Pnfoı tonTAlrlıır• 
fü~erinfle iHinwının en bilvtik hıırbinl 
yaomaktadır. Bunn mukabil de Biivtık 
Britanva imnaratorluV\lnun kencllc::inı> 
BUrori1ler hanrlamasına mani olmak 
Tnaksadile mühim 'kuvvetlerini garp cep
lıt>c:lnde tutmaktadır. 

Sovvet - Alman hıırbı hakkındıı heonii,., 
tah.,,;.,1,.rd" bulun:ı'hiJmP'k icin vakit ro~ 
erki.' d" "" 'k n ır. Gerçi Almanlar J,?enic:ce ton-
~ Parcalarını ellerine Jf Pf'İrmic:lerdir 
b vyet 0rdulnrını PPl'İ cPlı::Hm~e me<'-

ur etmiııletdir. Lakin Kml Ordunım 
r~knv~metini kıramamıslar, ümit ettilr-
.. ~ ıtibkı OOvyet tonrı:o\lan içinde ihiillil
:n:r cı artamamışlardır. 

Londra. 25 (AA) - Taymis gaze
tesinin Alman hududunda bulunan mu
habiri bildiriyor: Bütün vakalan nazarı 
itbare alan bitaraf salahiyetli mütehas
~·slar Almanların bıaşl:ca cephesi olan 
! eninurad, Mo!kovcı ve Kiyef uphele
rinde hasımlarını kat'i bir hezimete uğra-

.Japon hariciye nazoeı 
tngtllz ue AmerlfiClft 
menfaat sahalarına 
dolıunmıyaeaıııarın• 

söyUyor .. 
Vioi, 25 (A.A) - Ofi Fransız ajan

sı Tokyodan istihbar ediyor: 
itimat edilen Japon kaynaklanndan 

alınan malumata göre hariciye nazı~ 
kil il d ... kahı-

amiral T oyodo ba"°e e ıger 
d .. ~ beya-ne azalarının huzurun a yap.~. 

natta demiştir ki: 
- İngiltere ve Amerikanın C:.e.."..:.'t! 

Bu itibarla Berlinde cenubt Amerikada- -----o---
ki harekete hakikatte başka ~y1erin 
A.mll olduju hususunda kanaat mevcut 
olmakta ve cenubi Amerikada yeniden 
tlç '.Nazi hOkümet darbesi yapılacağı 

Japonlar 
if11ale 

Hindiçini yi 
bofladı 

hakkında Amerika genel kurmay baş- Hanoy, 25 (A.A) - Gayri resmi bir 
kanı general Marşa} tarafından yapılan tebliğe naz.aran Japonlar cenubt H!ndi
beyanat habrlatılmaktadır. Bunun icin- ~lnide tayyare meydanlarını ve deniz 
dir ki Alman hariciye nezareti Boliv- Uslerinl bRal etmeğe ve garnizonlar te

Eğer daha iki av Kızıl Ordu mukPve
nıet kudrettni muhPfıı.,:ı erl.,.ı.,nı,...,. ~v-

• SONlJ 2 fNct SABIFEDE • 

•r.madıklan taktirde yaptıkları muaz-
7am malzeme sarfiyahnı idame edemi
,·ecekleri fikrindedir Müteh ... ıslar ka
•laatlerini su noktaya istinat ettiriyor
lar: Sovyı-tlt"rin celtildiklı-ri verde her 

• SONU 2 bıct S.Aldni>B • 

Puifikte Japonya aleyhindeki -..ıuu 
ve hareketleri büyük en~ler vermek
tedir. Eler Japony;l .nratle sereken 
tedbirleri almazsa Amerika ve lncilte-

• SONU t OMcO IAldn'lall • 

~ yadaki hem.er b.eketlerin .Amerlb ta- sisine başlamışlardır. İşgal muhtemel 
rafuıdan sair cenubi Amerib memle- olarak filen 29 temmuzda yapılacaktır. 
kederinde de derpiş edilmekte oldulu- _... ____ _ 

- 1 1 &llltıktlılr. 



..... , ... a 

- lıttaıcı ırr~ı11 •• 
•••••••••••••••••••••••• .......................................... 

--Artık 
116-

imidim azaldı! 
P•dir•••• •• .ılhH miiddet fritwaelı üe1 1eydi. 

PeaJ1e lllaıırib: .ıım )NlfNSWWWW*fb · 
ılıtemo körliiün ipini elinden sıilıv.e:&

'"1< karısına eevap verili: 
- Ah .hiç sorma karıcığım! l!lirdenbi 

- eski zamaııler hatırıma il!ildi de y11-
nıe;mae ldırta 'bir ınzı lluyar gibi olilom. 
.J!J .sıımaıı 'her 4kimiz de llf!DÇ we ıJruvvetli 
idil<. Ben BBatleroe örsün fi7.erbıde ~ 
ıııl1lardım da ~ yorulmazchm. 

güç olnuyacak amma, asıl zorluk mayi 
halinde buluııan buımadenin katılııştırll
masında baş gösteriyor. 

Aman kocacığım, sen körüğü bıruk
ma ... Hızlı hızlı salla ... Ateşin biraz cle
ba harareti düşmesin ... 

Artık mııkadderatımızın ne olacağım 
öğrenmek :zamanı pek ziyade ya!daŞllllf 
bulunuyor. 

26 Temmuz cumartesi l 

1 ŞEHİR -DABE#i C,1,ERJ: 
Esrareıı~az k 
naklardan 

karılan L.abe~ 
eledi e eisi 
u sabah 1-_n. 

karava 1?idİyor 

Yarın aıı..,., rad)10da 
lıonfaw ueı1eeeJL. 

!Belediye relai doktor Behçet U>;, bu 
sabahki benle Ankara,ya harek<!t ede
cektir. 

Doktor !Behçet U>;, fuar ve beled'ye 
i,Jeri hakkuıila alAkadar veldl.letler nez
dind2 temaslarda bul .ınaca!t ve yarın 
aksam •aııt 19.25 te Ank'-'I'a rndyosımda 
.Jzmir Rnlcrnavnnnı { ,.ı..arı • mevzulu hır 
konferans verecektir. 

M is ada • 
enı mahsul 

2 Çuval yeni mahsul .çe
kirdeksiz üzüm getirildi 

- '1S1!.STıutlU"'.I 1 tNCi SA 
yet - Alman harbı müzminleşece 
ınurlaı'la kışın bastırması yüzün 
..cephede vaziyet .Almanlar iç.in 
bir duruma _girecektir. 
Binaenal~'h Almanlar ne b 

olursa olsun kuvvetlerini bu ce 
taplamağa, batı.& jşgal bölgelerinde 
tiyailarının yerine ltalyartları ik 
rek bu kuvvetleri şark cephesine 
meğe, yıldırım harbinin hızını rn 

Manısadan ~ııanan 2 ... aı Mzti• IM••in bor .. mya i~:.Oa giistermejie mecburdur] 
"': .,. :7 Yem cepheler açmak Almanların 

,,, ... ! 1ıleftlı, falı at satılmıyacalı.. menfaatine uyı:un dilşmez 

Manisada tüccardan Dumwş Akıe 
Mani9a bıiirciıları tatafından yetj,jtirilen 
yeni rekolte çekirdekeiz üzümünden iki 
<uftl mah•ulü rr.Üzt.yede ilıe birioinl 5 7 

yeni malmıl ilıümün piyınıanm 

açılınamı~ bulunması dola,yısiYle 
yapılmıyacaktır . 

i9ıı 1bımıı gom<lıilaı:m o,yuncak1a oyna. 
,,_ 'lalhllindmı eflenceli ıbir iş :glDi Jll!
lllrfil. Şimdi ise biraz çalıımak beni .milt.
ili§ "1ir ..wrette ,.oruyor. 

'l!la&, ııeJ sen de iitirııf et bakayım. \Biz 
.., .zamım .zügürt, pıtt&lll!Z iıllk amma ,§İm
·-aAiİM n_,,,, cıdlı: ibihıı rnlııtt "" mesut 
bir vaziyette bulunuyorduk. Vakuı şim
di zenginiz, fakat bu zenginli~in faydası 
nedir! Gibılilmüz Tahat etmedikten. içi
ml:ııi bit- .ı&kım üzUntUler ve korkular 
fındık fareleri gibi muttasıl didikleyip 
kemirdikten sonra ... 

---·----
ve köm il tandrata.. 

Böyle diyen Penbe bıraktığı kücük 
~Pyi yeniden eline aldı ve mımta-rmı y 
çıkararak .şişenin içinde bulunan saı:ı, 
renkte bir mayii masada duran bir ı><> Nafıa müdürlü"ü ,·il&yetimizde yol 

ve köıırülerini esaslı bir surette tamir 
ettirmekt<odir. Manisa villlyetinin huilut 
kııımında 25 - 28 inci kilometreler şo'e 
tamiratı bitın!,, vol ııevrisefer iQin çok 
muntazam bir hale getiı:ilrnistir. 

Henüz daha akisleri deveın 
heniiE Türk • Alman doııtluk ruı1aşırıa 
satıtı heyecanlı tezahürlerini bir tarafa b 

mış olsak bile yine ~erlinin bugli 
Libyadaki harekatı ııiddetlendirın 
ne de yenl istikam.etİerde taarruz! 
zırlamağı düşünmeğe vakti ,yoktur. 

kuru.,., diğerini 46 kuru"' olmak üzere Yeni rmıhwlü ili: idrak eden Manisa 
n,übayaa etmis v~ fzınirde tüccar Meh- bağcılan .-yanı tehrlktir. Bu ııcne de 
met Kntal<c;ıoğluna gör.dennittlr. bağcılanmız iç.in iyi liatler ve ha,vırlı Onun önündeki Sovyet mücadele 

çetinliği ve ehemmiyeti biltün me 
prk cephe.sinde topl:nnağı amirdir. 

Bugiin borsaya arzedilecek olan bu .. u.ı.r temenni ederi%. 
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı • • ı ı 11111 •1" ı ı•ı ı ı n "''' • • • 111111111111ı11111111 ıı ı ı ı Hı ııııııııııııııımıııııı ı ıııımııııııııııııııııııııııı ı 

Bele .bu 11111 vaziyet ra1ıatimizi, neı;e
mizi ve huzurumuzu bilsbütün ka~ırdı. 

Aman Penbe... Padişahın verdiği 
ıntililı!tin bltmeııbıe <iki ııün lı:al8ı. Eğer 
bu ınilddet zarfında sun'! altın yanmak 
çaresini bulamıyacak olursan şurada to
pu t°"" lotrk ııeldz 11aatlik ömrümüz kal
dı demektir. 

tanm içine damhtttı. 
Sonra yerinden kalkaı:ak fırının yanı

na gitU ve ağzıntlan tıpkı cehrnnem gibi 
1llev1er saçan lırına 1cıs1caç sel<linde, ma
•~enl uzun bir çubuk daldırın bir kac ı;a. 
niye evvel içine bir kaç damla meyi 
akıttığı demir potayı ateşin tesirine ar
zetti: 

_ Şimdi kocacığım, be• clalı:ika dnha 
beltlem"k liizım. - Sen körüğü salla
makta devam et ... Ben saate bakın za
manı gelince sana haber vc-ririm. O va~ 
kit körüğü <bırakırsın. 

Peııbe koynundan müt!"llddit kaı:ıaklı, 
iri bir Piryol saat çıkararak dakikaları, 
saniyeleri saynıağa .koyuldu. Ve arL<ız.ın 
kocasına: Ey, 911;le fb81ni!hm ... ılfte .günlerden

beri çalışıp duruyoruz. Nasıl? NetioedMl 
Umitvar olavmı mı! ... Bizi çok tehlikeli - Dur ... diye emir verdi. 
iılr vuı,-eııe .dlifiipen lw meıılny maıı.... Demirci Memo körüğün -q,ini koyuvl!t'-' 
nı yapmak çaresini buldun nnı! di. Fenbe .mun kıııkanı .-üne aldı. ııatayı 

:Aman kıırıcı.,,,,, bımıı blra-L ttmlt "" bununla sıkıştıtıp tutarak .fırmaan .ı;ı
kardı: lnsirah ver_. ıt'ı!lı: ~lr t!ÖE söyle ... Sim- . . . 

dl koşup hemen ai!zını öpmek istiyorum. - Şımdi yarıı:_n "8llt ~ll_ar beklemek 
Penbe (lmit•iz 'bir surette başını sal-ı !hını ... Potadaki maden ıyıce so~alı. 

lıyantk dedi ki: ; Yar':"1 saat ııonra kapa[!ı açıp muayene 
- Beyhude ye~ seni Uıniıle düşürüp eaeı:ız ... 

alclotmak istemem. 
1 

llili,yorsun ya? Bu aakikalar i>mı-ü-
Bu hususta pek az iimidim kaldı. Bir müziin heyecanlarla dolu, en mühim 

lıaftadanberi milteaddit tecrübelere l!i- zamanıdır. Yarım saat sonra potanın lrn
rlortim. Hepsi boş cıktı. Simdi eıı son ola- ııağını açıp içine baktığımız vakit bura
rak bir tecrübe da1uı yanacaihm. da 'bulacağımız madde ile berabPr alın-
yanın saat sonra artık neticeyi tama- larımızda cizilmiş olan yazıyı da ııörmü~ 

rm1• anlamış olıcal!ıt;... olacağız. Potanın içinde halis altın 'bu-
Cıvayı dondurma~a ve ona altın ren- lacak o'hırsak artık kurtulduk demektir. 

ginl andıran bir sarılık vermeğe u~rası- Aksi takdirde bizi bekliyen ölümdür. 
"91'UID. Bu rengi vermek pl'lk o kadar - ıB J T M E O l -

ÇilM pe Japon pla.a- ,Al,,..lcrrı• ll8 t>ad!I 

ları çok geni,! ai'radığı miifkül.dt 
• ·~ 1 tNd SAUiriW • • &&f;'r&LU'I 1 bici SADW 
~ ~ 4'ı W- e•.,•liıı. eeyi ıaaluıV> etmek aaulii, Alman miina· 
ıAPON T APtl8IAal .&MM*• a YA lı:aJe ~oThmnda ııebeb:yet v"1'tlii\ ımüıı
Gb:Mtl'OL. ı:iltıit gittllrçe ııırtnııilı:tr ve ileri bım!ke
Saıı Frımsiılko, 25 (A.A) - Bindiçi- ~öne dlevam edildikçe harp malzemesi· 

nl!'I! bileımı ettil!l takdW" J11110DYanm "!İn ırevki "'e istimal kabiliycti amlmak
ıniitec&vk addedill!Cejl iıakkmda Sum- ciu. Seri at""li top)"'"" bir he dakik. 
_. veı. 'tarafından ,..,,.Jan beyanat içinde yııktığı obiiıileri nakletmek .için 
tlamine ~va l(f'!m.-lrte olan -kırk- ı,atler lamndır. 88%1 erlerde tanklıırrı" 
tan fıaıla J- vıuıııru ehillerin .açık- >eniin ihtivacını ka,.;lamalc üzere bir 
lamı6ı durmuıılardır. bidon benzin getirmek için ayni mik

Maoıı Lzra ~re 
- lll'$D&UI ı lbD Uldnm: o 

Dli9nmnm _. w iili1 ...Jarıik upiatı 
~. 

ıJtU!Janihr iıir bılm. .I! ibııtaııra ..... 
Wr <tıdt bmaWI, ımJb:alır-. ımıjk;neli tü-· 
fertlı: ..... ~ sflmilar ilt!inam ettik. n 
S • pat tankı iahriı> edilm;. ve 'bir tank 
alınmıştır. Bizim aayiatunız azchr. 

Budn LALE de 
1 - 25 Kmm 'Tekmili J!Jinmı 

ZORO KAMÇILI 
..ADAN 

2 • Ttlrkçe M A L E K 
ZORAKİ .H.A. YDtıT 

Kl\9KAHA INESE ZEVX 
FİLMİ 

., rda benzin ietlhlik ctmok lan.....<lır. 
llliğer taraftan :riııılt etmekte o1an Sov
""1 lı:uvv<ttlefl bu 1".ibi müŞlcül8tla lurr~ı
ı~-ılkta. bilııkia ,ııeri ı:elı:Ddlkce .ia~e 
ve llevazmı IWlerine ~ıildat-. bulun
malı:.taııl ... 

8ia'lpeça1r= M ı 

Fuarda AbduDah oğlu 'llüseyiriin üze
r.tıde bir bıçak ~unmwı ve zabıtaca 
almmı~. • 

Bupn TA Ncla 
1 - Bette Davis Lala Lane'nin 

Oynadıkla.ı:ı heyecan kaynağı 

Damgalı Kadınlar 

2 - TÜRICÇE SÖZLÜ 
BERİ ÇAVUŞ 

Bfiyiik Polisler Filmi 

J· Renkli llomik lltKt f 

45 metre uzunlu~unda bulunan Çiğe 
k<>nrüsünün tamiratı bitmek üzeredir .. 
Salihli yolunun tesviye i•i devam et
mektedir. Yen'den esaslı bir surette ta
mir ve ı lalı edilmekte olan HU.eyin aı(a 
köpriL.iinün tamiratı devam etmekle ve 
temellerinde tadilat yapılmaktadır. ---flEJ.,EDiYE 
Danmi encümeninde 
Belediye Daimi encümeni dün doktor 

Behçet Uzun rciııli~inde toplanmış, ba
zı inşaatı miltenhhide ihale etmiştir. ·-·- --
KOZAK 
Civarmda yangın.. 

Ber.a:aman1n Kozak nahivt>sinc ba$?lı 
Ok8uray kÖyü ile Ayvaz köyü arasında 
bulunan ormanlıkta yangın cıkıruı;tır .. 
C'i.,ıır köv1er halkının ve jandarmmun 
,gayretiyle ntcş fazla genişlemeden söo 

Mm.Jıeıae.ıerde 
• • • • • • • • • • • • 

Metresini öldüren Meh
niet 15 seneye lliahkôm 

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

Y elmz kala kala ortada şöyle 
bir ihtimal mevcut ııayılabilir: 

Acaba Berlin talıran donanın 
geriye kalmış parçalarım Kerad 
geçirmek 3uretiJ., Sovyetleri bu d 
de taı.yik etmek, Batum ve BakQ pe 
!erini ele gedı:ınek isliyemez mi? 

Olabilir. Fakat Almanya k aıA 
lir ki TiU:kiye böyle bir harekete 
müsaade edemez. Geçen umumi ha 
denizlerin htıkimi Büyük Briteny 
zorlayıp geçenınd.iği Çanakkaleden 1 

Kati~, c:mavetin nasıl ih• edlkHğlnl •• •at ... yanlar a.sıa geçemE!'&ler. Çanakkale 
Jıitlerin sözJeti! e IJif lf•cz af f., çilnroz ve 3§ılmaz bir 11119ittir. Böyle 

hareket .karşıamda İtalyan· donanr>a1 
İkic~te Dündar sokağında bir DİÖIS SABin..EBDı U'ADJ!'St Çanakkale suları eur·olaııaktır. 

cinıwet olduğunu, Ali oğlu 37 yasında $8hlt 'ömer de :ifadesinde ..,.Jım ıı1fıv Berlin nelieeleri malOm hesapsn< 
Mehmet Ei!inlerön l2 seneden beı:i he- 1emi$t!r : reketlere a.ıılA te.,8118Ul etnıez. 
raber yaııadığı 37 yasında .Han.ile .ismin- - Ben mahalle kahvesinde oturuymj tnlıTctı bizzat Çanakkale müdafile · 
ileki rnPtresini bıcakla 14 yerinden vu- dam. ~n icıinden :kadın güriJ!tUleri. kahramanlığına şahit olmıştur. 
rarak •ilrlu"rdu"g"unu" .. dun" y··-·'"'ık. "'-L'- d d Jıl kah ed 1 1914 •-•il'zl · :.1 d ~ h _..,... ve çıglH<llllrUy wıı. emen v e~ te ._.... ı erın '<'"a ld atayı 

T<:etil Mehmet meshut suçlar Juımmu- fırlıyarai: 1'ok.ağa sapbm. Yerde, vurul- de Almanlaı: tekrerlıyame:zlar kana• 
na göre sehı:imiz al'?ır ceza mahkemesin- mus. kanlet" kinlle bir kadın yatıyor deyiz. Mısır, Suriye ıve Orta Sark 
<le muhakeme ve 15 sene müddetle ağı., ağ>:ından da .kan aeli.vordu. leleri ise simdilik ikinci "" Ucüncü 
hapse mahkOm ednmistir. Kadının üzerine eğilerek kendisini ki kalmış olduğuna giiıoe Almanların 

min vunluiı.ınu .soTdum. •11 ııemıdir be- kiyeden geci• istemiş olmalnrına da · 
dilrülrıüştilr. J{A TtLfN SÖYLEDİKLERİ 1 raber vasaclıi(ım Mehmet vurdu• dedi.. mal veremeyiz, 

- ...._ -- --- Hilkim tarafından sorulan suallere ka- Kend'sine fn?.\n bir sev BOramadım. Çün- Bununla benher hükümetimi7in 
1Jrl d Lo •• ·• ti! su suretle cevap vermistir : kü ııl!zmdan kan ııelivordu. uzak ihtimalleri dahi derois edl'!'ek 

a a Z2ft guıtU... - Bu kadın benim 12 senelik metre- Dinlenen diğer şahitler de Mehmedi mkcn blitün tedbirleri aldı!!ına şü 
Urla (Ruausl) - Lozan .muahedesi- k d b --•-•·-1 " dlikl · · ka k f . . . ıld" Ü .. .. b til Hal •imdi. Kendisiyle Tekirdnğında tanıs~ a ını ı~ cen gor ennı ve - miz yo tur. Vıızi enıiz fU veya bu 

nın _ımzası Y on .':'':. mwınııc ,e e • t1m. 'Evli itli. 'Tekirilağından beraber tilin karakolda •Ben ynııacağunı yaı>- ııatla çıkarılmış haberlere lilzumun 
ke\-ı salonunda hııkumet er~nı. genç- lı.rnire geldik. nen kahvelerde ı:ıarson~ tım .. Artık başka bir şey fatemem dedi- fazla ehemmivet vermek d"'1il hükll 
lik ve h:ıJk toplan"'"'· sı:b.e~rnı B: ~foh: Jıik yaoıvonlunı. Mni• duymuş olduklarını aöylemiı;ler- Hmrdn müd.\faa tedhirlmini 'muva 
met ~lı hı_ı mua.heden·n e1ıemmıv~li.nı '{) tülün mağazasında amelelik yıını~ dir. kılacak ho<Sasiyel ve enerjiyi göe 
teh,,ruz ettıren bır 'konferans vermıştır. vordu Bundan dört av evvel Hanife KATİL SUSUYOR mektir. 

İçtima. milli Scfe bağlılığı ve onun et- 'llnyri · isminde birisiyle tanısmııı ve Sabitlerin bu s&Icrine katil itirazda 
rafında birlik ve too1ululıu bir kerre onttnla anlas~rak benim ev esvanu da buhınmamış, hep.<dni sUkOnetle din\e-
doha teyide vesile olmustur. ,]arak kecmıstı. Ben de bundan sonra ınıistir. 
Yarın Vrlada bu kadınla alakadar olmadım. Bunu mtıı..akİ'p dDilddeiun>uml iıldia-

-~saba"kalar yapılacak Fakat Hanife her zaman benim çalış- ruıme?~ se;d?tmiş ve suclunun teezi· 
tığ'ım kahveve .ctelir. henden pnra im:er""lı yesmı ı...:tt.em~. 

Urla (Hmrugl) - Halkevi soor kolu di. fa<velki nün hen birnz:sarho•tum_ Ha- KARAR . . . 
tarafından t!!rlip edilen bisiklet varışı. ~ ., Mahkc L • ti k t 1 kıskan !ık nlfe ile te.sadüfen karsıhııtık Hanife me uuye ; a 1 ın c 
kosular, yüzme ve futbol müsabakaları · · ' · saikas' le t · Ha 'f · 14 · d 
pazar gün il 'Uı'la isltcles'nde yapılacak- 'ıeni görünce yanıma ı:cldi. berabc.ce ıv .. m: r~~.. ..ru ev_ı .. yeı;m on18 

Numazıtilh karakohmun arka sokal?ınn vurarak oldurdu'lıınu sabit ııormiJı;, 
tır. -- """•- , ~ ı:inllk. Yolda bana mütemadiyen kilfÜT ı;ene müddetle ağır .hansine k~ar ver-

•diyordu. Ben kendis'ne, sen İstımbula miı;, fBkat maktu1enm _Mehm~din basın_a 
·~ · k · · • D di vumrukla vurmasıru bır tahr:k aıldctmıs 

A.slıer.!Uı Şubesinden : ~ ... ~vr;;ım:k:~~n ;;an7k basıma bir bu sebenle ı:ezanın altıda birini indir· 
vumruk vurdu. Hem baruı ve hMD de miııtir. Binnetice kaillin 15 sene müd· 
'1ört avdan beri beraber vasaBıf(ı Hay- detle ağır ibapse konulması karorlııştı

Bu sene Tıbbiye, Veteriner, Eczacı, 
~)işçi ve Kimya okullarını bitirenler ve 
hunlırr1a muameleye tibi bulunan daha 
vvelki aencleT mezunları ~dek subay

'-k için 1 Ai!ustoo 941 de aekeri kılinik
ler.e sev~ edileceklerinden muamelele~ 
·ini llunBl ettinnek ÜZMe 2~ /7 /941 
r.azaTtesi gÜr·Ü sabahleyin behemehal 
-.ubeye müracaatlan ilin olunur. 

riye küfür etti. Ben de davımamadım.. rıhnıştır. 
Brcakla kendisini vurdum.. ---------

HANİFE NE DEMisTİ'!' Cii:mJmri Jtdia 
Bundan sonra ölen Hanifenin üadesi 

okunmu.•tur. Hanife üadcsirule : .l'lu 
adam beni kocamdan avırdı. Kentlisiyle 
11 senelik dosttuk .. Dört aydır ayrı ya
sıyorum diye bana muğber oldu ve Na

vtıni eseri 

---.-...-.-----=,..,.,,...r.:;ıo,,.. il maz:ı'iıla önüme çıkarak cebinden ka
maya benzer bir şev çıkardı ve vücu~ 
dumu delik desik etti. Kendisinden da
vacıvım. rlemekted:r. 

• lBA$1'AltAFI ı iNct SAiliFEDE -
siatla bütün Menemen ovuı tam~n 
Ftılanmakta.dır. 

T esitıatm oulan yazm büyük MlmDB
ra gölünd~n temin olunacalı:tır. Gölün 
••ıları kışın Gedözdcıı Bkıtılnuilı: ııuretlle 
lıixikfuilecektir. Sarfzy,,t aaniyede eeldz 
r..etre rniliiUudır. GeDız.den :ırazm alman 
•U miktarı azomi 7 -li mette mlkAbulrr. 
K.ı.ın Gediz aarfiyctı azami olarak 'iki. 
vn-zın i.e llSRllft ..rtfivetı üç metde mi
kİibıdır. Aradaki fark MBTmaTa Rölüne 
lasın biriktiril"" au ile kapatılacaktır. 

ZABl'l'ıWA 

AlılMl!l:St.'1Yll 
KilimlerJ.ni çalmış .. 
Kahramanlnrda Mustafa oğlu Caferin. 

ütell"" !beri <dorl!m bdhmau;,ı mmes' 
bapn Semııi,ınmin vine l!iZliııe ,;ııemk 
üç paroa 'kilim calılığı iddia edil.m:ştir. 
Cafer 't11tıllmustur. 

BisWtmzası.. 
'Kemerde ıl153 llncti s<ikskta Remza, 
~u 111 .vı .. •mlla 'Kanber mııresinileki bi- ı 
s!kletle ;Ze1d ol!lu 8 yaşında N...zlhiye 
ca~ ve ~eü~n yara1anmasma se
hehh'ct -venniortlr 

KATİLİ TUTAN NE DİYOR? 
Sahit olarak dinlenen ve hlldiseden 

sonra katili kanlı bıçai!iyle yıikalıvmı 
mUteahbit • ' • ııti de ifadesin& : .Saat 
lıes lJUcıJk, altı eıralarmıla iı!tım iıenii1. 
velmiııtlm. Kapının önünde otuuryor
dum. Bu 1ldam elleri lcan icerisintle evi
m: n ön ünden ~- Kmıdiııinden ...Uıı
h~lendim. Arkasmı 50 _ ~ ~ tnkin 
ediyordu. Cocuklıırdan biri : Amca, bu 
adam bir kadını vurdn, lledi. Ttumın 
;;zerine yerimden kalkbm. Kendisini 
vıikalıyarak brakola ıtiltllrürken yolda 
vurulan kndını da -,ıördüm, demistir. 

Vücude getirilen bL mühim teeisatla 
!\.1enemenı ovaaı l&mamen &ulanacaiiı 
o-ibi ayni zamanda Manisa, Salihli :ve 
lf'Ul'llutlu oval111ı da eıllanacaktır. Tesi
satın kurulmaaından bilhassa pamuk 
müstahsiTierimiz a%ami autttte 'faydala
n?caklerdır. 

'Y .... . 
İffaiL'l'EHEDE 
Mahsut pelı bol .. 
Lonılr.ı, 25 (A:A) - 1\vam kaı 

ıımda ıo:iraat '11l!zırı İnıri!lz cıfftci 
bu sene hımıl'l't derecl!Kİ '15 l"Vlille 
dar mübalagalı bir ııekildl! yilkı;el 
~ tnkdirae bir 8'1rnlan beri ııörülm 
b;r mah.<UI alac11ldarmı ııö~mistir. 
cllrrdan iki mflvon akır fırzla arazi 
melen .istenmişti. ıfl"arp dl'vam e 
blkdirde İnı:tilt"1'enin her tımı.fmda 
len toprnk mesa!ıası muntazaınen 
caktır. --Ki.SACA 

nYn 'lllll'fi-
Yazan: ECZACI KP.M '\L K.AKT 

Fransızca, İtalyanca. İngilizcede 
kelimesinin hasında • V • harfi va 
• V • her nedense d~r harfl~r içinde 
misli olmak, • Dubl V • _ • W • - de 
ikinci b'r seklivle lki • V • kuvvet' 
•acla vermek lüzumunu duvmustur . .., 
Türkce basta olmak üzere nclc çok 11' 
!erde alt dudakla cii•ler ara•ından · 
ve :vumusak cıktı!':ı halde. Anuılarla 
uilizlerde • V • nin sesi del'ıi•ir, dudak 
birbirine değmeden ses al!zın ortas 
biraz da icine nefes kRrıstırarak vu 
lak ve ici dolu bir şekilde cıkar. Kah 
yi bir araba söyll'tin. •Kahva• gibi 
!er, hep iş •V• nin basuun altından 
kıyor. Arap • V • vi mini mini şe 
kıvrık •Vav• harfiyle söV!er. 

Sö.,liyene 'bakma sövletene bak d 
ler, her kes •öyler, lıMisat ta cemaat 
söylerse söylesin imam 'blld~ 
Bivot' .. 

l 
-.:- -,Fakat si)yledildeı:ine bakılıru ... 

1 

ıDoktor ilön..rken arabacı Ile -yiizyüzeJ 'stüede edecelı:... 'ünahkilr d~. Fakat sen öldü 

1 l l 
<Öpücül<lni .bal .imiş! , geldi: - Pavlu mu? Hangi Pavlu? ne deme1' ·onra, bu kadının evlenmek hakkı IJI! 

• Bir Kaç Günlük Hikaye 1.1 -Henüz teorülıe.etmed.im! ! -ıDnotıım. eenin adın ne? diye •omu '•tiy0r<unuz? •;ı midir? Sen de yarın hayata göz."' 
Bu ııörüsme devam edip ,gideC<1kti; .-fa- 1 

- Pavlu 'Nang!! - Hic bir şey canım ... Hem bana nr '•rakmn ... .lıll81'Y& da ... 
.,_ ___________________________ , ____ , kat doktor 'le köv katibi mutbağa girdi-' - Arabam sen misin? <anki? Bu işlere karı<mak cidden mene- llıtiyer vahşi bir hayvan gibi ho 

YEŞiL SiNEK ili vakit, havan ile araberusı susmağa - Evet. •ızdır!.. Fakat birırz dikkat eden. bur" lgndı Doktor sözüne devam elti: ~ 
:tı•-bur :kalnılar. ' - Pek~la ... Pavlu ... Beni istasyona· ia çok seyler ııörebilir .. Doi?rusunu L•- - Canım ... Bunılıt kızacak ne ,,_ 

l!leyan Ma~i Gkral, ocak başında ve' korlar götUreeeksin! !ersen, karın elini ke>ttirınediği zama~ "10ki? Karın evlend~i zaman,"""° .,-.. 
meşin ünün~e yii•Ü kıpkırmızı idi toe- Ha.<ta 11Pdire uzanmış, çubui?u ailzın- b•n mliteesııir oldum Bu sana da l!"rip :ıarmtla belki de erimiş, c;irümii!ı ol•C:: 
riye l?İn'l1leri ııiirünce göksünü ilikle- da idi: fakat ateşi sönmi~ kendisi de görünmüyor mu? Bana gelince... Ben sm .. Hir şey görecek, duvııcok d,,fi ~ 
mP~e ba~ladı, fakftt nl'llen."" düiMıelı>ri "özlerini kapatm1s idi. Kaoının açıldı- simdi anlıyorum... Ve pek tabii; pek ıra ... Ölüm hak. miras h•lftl' Bonim rJ1 

~~~~= ....... ~~~~= 

- Macar iti ita Yt!Si 
- Ha .. Cankırilar .. Bunu tabil ister-

.Biniz .. Çünkü tek elle sizi isteiliiilm gibi 
dC,;vemivecel!'m deiill mi! .. Merak etme
_yjniz .. Tek elim de filze ,yetisir .. 

Fakat. ihtiyarın tek veya cift eline oı
re kalmadan havan Marııa sanlı süpilr
gevi yakaladığı ııibi cocukların Uzerine 
oaldmlı V1! oooul<lar çil a"1'USll gibi da
ğılclılar. kactılar! 

K:lıar bavan de ısrlll'da bir mana kal
madıl!ını anladı ve : 

- 'Hakkınız var, doktor! Dedi .. Gide
:tim artık! 

Doktor de yavasça : 
- Evet .. Dedi.. Fakat benim de aklı

ma l'Ü7.Pl bir tedbir geldi.. 
Ve. köv k§tlbi ne birlikte avluva indi 
Avluda ~I. dine bir delikanlı var· 

ilı .. Basında kastör kasket bulunan bu 
ifelikanlı. ata su veriyordu. Bu deli-

-3- tutmıvor. vahııt. •lleri 'titredi!ii icin önü- "'mı is!!Pllince göilerini açtı. haklı... nıme kalın.q, Marya sl'Ilin arabac1ıı 
kanlı, doktoru istasynni!an ıılan orabıı- nü bir türlü ilikleyemivor. ı:ıii•el beyaz Dolı:tm-: İhtiyar Yeni Gkal, kalktı, elini uzata- velnn•cektir! 
mn ıırabamsı -idi . .Kendini enle bel!enmi• .ve ilol<'Un l'ökııli açik kalıyordu. - Allah JSmarladık derneğe geldim!, rak: ihtiyar, kin vP hiddetle dişleriııi , 
bir köylü oldui!u. kasketini :mütemadi- Arabam, beyamn ı.'il•el ııöksüne. "'1n- dedL - Aman elim ... Elim ... Ne kadar al!:- cırrl"tmıya 'başladı. -; 
yen indiriıı kaldırmasından, bıVlklamnı ki 'l!ı;~ım:ııe yemek istiyormuş gibi ha- - Ne? Gidwor muııunuz? rıyor ... Fakat •osunuz ... diye 'bai?ırdı. Do'ktor ihHverm sinirlendiğini f~ 
burmııaındaıı anl311ılıyordo. Arkası .ı;;. kıyordıı. - Yanacak bir i•hıı olmadıktan son- - Sustum, Eaten bir sey söylediğim miyormuş gibi: ,,,J 
nük bir halde .. .Mutbakta bulunan ha- Doktor bu sııhrrayi havrefle seyredi- ra ... Tobil gideceğim! yok, ki ... Fa1cat !ıasta adam, doktoru - Cenım .. Bunda kı•lrnnecok ne ~ 
yan Mari Gkal ile .,görüsmekte idi. voı'k!lll, bayan Gkal, gö!!sündl'll Uç - Vizite paranızı karım me verdi sağlaM eliyle tuttu ve: Dedi. Bövle l'iizel bir kııdınm gii"t"~! 
Arabacı, tekl:.fsiz bir ta=la hayam- banknrrt çikardı ve doktora vererek: mi? - Sövle ... hangi Pavlu, hangi Paylu!. Hni sarnoıık bir !'1'kek hnlunm" "'';...ııt' 

na : - Buvnrunuz, :vi%1te üııretiniz .. üçyüz - 'Ev<'t. Teşek1tiir ederim. Kırrın cid- iliye sordu... Pevlu da. kısmetin avıı/\>ına kudar • -'*' 
- Eh.. Söyle ba'kalıın .. Dedi.. Bana da '.'lor!. dedi. ıı..., ıtüze1! - Ya ... 'Hakikaten bllmivot' mrurun? ~il!i bu ~]-ve.,,,,,..;,, hdını nilıl"""' 

k<ikulu çörekler yantın mı? Dol<tnr <!Oğulr bir tav1rla: Ha.,+~ gö11•rİni 1ıfüroütün açh: 'Pavlu Nanııi, sizin arabam delikanlı.. •ele kadar ahmak der.lHir ki ... 
- Haydi defol basımdaJL. -Cörekleri - Tamam .. dNlL F~kat inadınız yil- - Ya ... Evet. Karım çok güzeldir. thtivarın yfüil ye~ile yakın san biri thti"l!r, sa<'km bir halde: 1" 

'tleyhanecinin karısından iste .. Sana öv- "lindl'll bu :ııarqı tanıemile hak etmi• Dedi. -~al aldı. bo~larıık gibi rdi Sanki biitllrı' - 'Marivl tek e11e d• heHnden ııafll 
le şıllıklar yarın'! .. Meyhaneye neilen ııayılmenl! - - riokk• Pı'bi aj!zı var. \.enı kalbine dolmmı i~i. Fakat birden~ ·mıyım. ılııktor? ılive !'O?clu .. 
u~dm'!. - Eanm vok .. Benim fikrim lı:ııt'lilir, - 'Evet ... R'n.,de dl'l!il civar l<öylme, ı,;Tl' e1;ni ıılmnn vötün!U: ! - T•hit ,,,.,.,.ı..mrsiniz.. . flfJ 

- Atlar için... >lönmek bilmem. >.ile onun kallnr gi!zel agr.ılı kadın yok-1 - F.vvah .. dedi, ne ahmak adamım: Ve ihtiver, doktora elini .,,nttı. 
- Ya ••. Sen bİ.rf'Wclk yııprınyor l1111- - Ne ise ... Allah L•marlallık. Vıı'lfzi- tur. hen. SlmdivP ked"1' anlamalı idim. Ab .. J bir ha•la: ıı' 

mıı flrada? ıril -.....bava yerl""tlrsittler rica ederim. -1vl amma... Bn kP~ın. Bu kadın... 1 -Doktor ... Kl'S şn eli .. Cıındl 
- Hayır ... Meyhaııeebıi11 ..-aDı bırr- !IPn 'biT llıihıı 'lıMtııyı göreyim, 'hemen - ~ ..ın"? - Kannı neden kebıihırtll ·buluyor-< tulsun. baŞka bir """ t..ıem~. dd.ı-

bat bir eey .. Adeta sirke gibi.. gelirim!. - Pavlu bu kadmdaıı ~- manesil't sun? GUzel ve gençtir, belki de henüz Kol=n Mıcııt' 
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l'VRK SAHA.rl 

Halkevi ser~i
sine bir nazar 

--<>--
İzim.ir halkevi müze ve tarih kolunun 

•eski ve veni Türk el emekleri• sergi
oini bu İşten az çok anlar bir lnoan ola
rıılt gezdim. Sergi cidden ııöriilecek n 
alkışlanacak kadar mülı:emmel ve fay
dalıdır. Fikir vermek için ıerııiye tÖY
le bir ııöz atalım: 

Bir çok kur' ar. ve lcitaplann müzeh
hep baolıklan, bu aziz ve kıymetli ya
di.girlar bir cam.e.klnda itina ile aıralan
rrtlfhr. Bunlar araımda blcrl 1293 -
1190 gibi 167 ..,ne evvelld ı:amanlara 
ait olanlan var. 

Diğer bir köoede giydirilmiş bebek
lerden bir kıyafet takunı ve eııld devlet 
ricali tahsiyetleri, sadrazam, kaptaru 
derya. mehterhı.ne görülmektedir. 

Sergi kitap oahlfelerinde renkleri oi
linmi, ve ya~ yav&$ kaybolmaia mah
ldlm tarih ve kıyafet tekillerimizln mü
kemmel ve canlı bir albümüdür. 

Bir az daha ilerde kahramanlar tek 
telı: •haneler haline geJmiıı. lzmir efe
lerlmiz bir dağ üzerinde eğlence ve i ... 
tirahat ballnde. Bu kö,,. öyle canlı ki 
hayal ve hikayelerimizde yaşayan efe
ler ideta bize bakmakta. Bilhassa met
lıur Gökçen efe benzeri olarak canlan
dınlmıtbr. 

Serllinin en ince kö,elerinden biri. 
b~lki de en deiieıli köoe)eri yeni ve -. 
ki el emekleri carnelr.aıolandır. Göz nu
ru dökülerelc nineJ~rirr.ız, anne ve kar
deşlerimiz tarafından iğne ve bğlarla 
Yapılan bu tabeoerde eskinin ioceliğL 
J:e.rafeti. sabır ve tahammülü. yenide 
de enerji. bqarı ve teknik elin nuıl it
kdiiH ııörülmelr.tedir 

Genç hdın ve Lzlanmız bu emoal
liz .anat ve göz nuru emek ınahsulleri
ai &Örerek bir Örnek Ye hamle hareketi 
Y•ratmalıdırlıır Her feyden evvel Türk 
kadın ve km için bu ltöteyt görmek bir 
vaıriledir. 

Sergide eski Türk halı nümuneleri. 
&araya hediye edilecek kadar kıymetli 
eoerler Te 18 nci. 19 ncu uırlara ait 
(20) lr.adar çeşitli eokl Türk çinileri de 
vörülmektedir. Bu köşeye gÜmÜf ıavat
li takımlar, hançerler. fincanlar, zarf
lar, fağfur u ... 1er, ... lci Beykoz mamu
latı cam ve billW- Türk cam işi örnekle
ri de konulmuı bulurmaktadır. Bunlar 
•ruında ( Ce4ıni bülbw) ı.miyle yad 
edilen bir aw:ah.; cidden ııörmeğe de
ier. 

* Sergiye ödeı:n-4. Bergama ve Ti-
"' halkeYlerl ile lzmlrden bir çok 
ai1eler ve ak,am kız enstitü~ü istirHJ· 
e~r. Her birinin verdiği eaerl~r 
11rasınd11 tekrar tekrat ..,yre ve tetkik.. 
'8Yan olanlan var. 

BGtiln bunlann yanmda (Ta.le mı ... 
flr ealonu) aynC3. bil" kıymet olarak. de
clelerimizin temiz ve aoil hayabnı ııöo
tcrmektedlr. 

Bu oerRid"" dola'l't halkeTtmlrl, gav
retleri meıbuk ftrkac!a,Jan, bilha,., 
~ay Muzaff~r!e Bay Cemal•ddinl teb
rık etmek bı71~ İri• b- b 

--t<- .., .. .ı.r orc;tur. 
Ziya Tırık 1.,tman --------

'\-eni Alman ve 
In2"iliz hava 
akınları 

___,,._ 
İngiliz llrnanltll'I hücu
ma uiiradı, İngUizler dP 
HmnbUl'~a ue gemi fıafl· 
leleıoine hücumlar :vaptı 
Berlin. 25 (A.A) - Alman h .. skuman· 

danlıl!ının resmi tt•bliği : fnııiltert'vı· 
~ m~cadelede Alman kesif tayyareler: İnl?llterenin doğu simalinde liman 
te.ı"8tına hncum etmlslerdir. Deniz c!i
zU".'~lanrnız di!smanın Oc harp tavva
re"'nı dU.ünnüslerdir. Hava kuvvetlerı
tnl•~ M".ns sahilinde dU•maru aj!ır bir 
;;,aıı!Obıvete ul!ratmıslardır. Avcılarım17 

• ve lıava dafl hatarvalarımız alt. d~
man tavvare<ıi diJ<iinnUslerdir. 

Tahrip edilen 27 tavvareden dokuro 
dört motörlU harp tayyarelerid!r~ Dört 
Alman tayyaresi zayi olmustur. 

Af M "~ GEMİ KAFİLESİNE 
ntkUM 

. T.nnrl••. 25 (A.A) - AmirııTiık bildi
nyor : 23 • 24 temmuz ııet•ı"i Pa Dö Ka
l~d':z horkk~tta bulunan hafif kuvvetlP
nm rn uvvetıı ve himave altınifo 
==~n Khirf'ldii~an. kafil<"'lne tesaifiil 

• ı:ı Pnın hır dr · · . 
hatınlmı!I d·• bn 

1 
vrıve gem1s1 .. ıner n an a ... r lı • 

rAtılmı"{hr K 
1
- . . ~ 1 At;ara ug. 

""rtn<>ml '. ~et erımız hlc bir 7.ayiat 
tr. 

Jf .\ ~rnı '"G t17F.Ri'NnE 
. Ik-~lin. 2.'i <.A A) _ D. N B . 

bılifınvnr · f>Un """ ti f . · aıansı : e m n ent dümıan 
tavva,...Jen Hambunıa vakla..,.,8 k t h 
bU<iindP bı.''.unmu•la,..,,. da Alman7aıi 
tonlon İn .. 1Jı7 tavvarelernl sehre var
marlan dönmei!e mecbur etmislerdir 
Tavvareler bomhalannı atmağıı muvaf
hık olamamıslardır. 

~·MAN ~F:<:MT TEBrJ(:t 
rlin, 25 (A.A) - Alman başku

:;::0•:,:ınlılhnın l'P<:ml teblii!i : fnPiliz sa
b 11 _VVPreleri dl!n l!P<'e Almanvanm 
,:,.,,ı:m•lind., Mhile infil~k ve van!!ln 
SJ fi .!an atmıslarclır. Sivil ha ile anı-

n ha olü ve vırralılar vardır. A<kerl ve
:,.,, rn halammrlan mühim tl"l'"8! ha
lı uıı...mamı•hr. C..ce •=lanmrr ve 

ava dal! batarvalanmı:r. dört İnl'il' 
tayyart.""~İ tliisitrnıU,lerdir. ız. 

& == 
l ERllA .·JAPONYA GARI~ BiR HACEIET tzMta stctı.ı TiCARET MEMUR- 11---------·-_. .. _.._ .. ._ ... _ıııt. LUÖUNDAN ı 

Amerika Japon- Ayan azası Ame 
• • yaya DIÇJD hala rika ordusunu 

petrol verip 
duruyor? •• 

---<>---

RUZVEL T GAZETECiLERE 
BEYANATTA BULUNDU 
~ 

Vaoington, 25 (A.A) - Rei•icüm
hur Ruzvelt şimdivc kadar jannnyaya 
ııetrol ilıracının neden yasak edilmemiş 
olduğunu 1(;17.eteciler toplantısında an
latmış ve demiştir ki : 

- Biz;m hcdclim!z harbin P.-ilik 
Okyanusuna sirayet etmerr.e,idir. Eğer 
·;•ponyaya petrol i~.racahnı durdurmu~ 
olsaydık. jap<>nlar daha bir ..,ne •vvel
,.ten Flemenk Hit.dist~nına giderek pet
.. olü orada arayacaklard1 ve o vakit 
ha:-p çıkncaktı. ----- ---

~i~ ;ç· ·'"'e ,ı · n h'
reketi ve Alma~l1r 

--<>----

AlmaııJarın a
ponlardan da, 
Vişidcn de bek

ledikleri ' ar 
-- ....()----

V"uiyi miihveıoe bağla· 
malı, in~Ulzferf Ja on· 

ıarıa mesgıı• etmefı 
lstıvorlal' .. 

Londra, 25 (A.A) - Uzak sark vazi
yeti hakkında İn~iltere, Avusturalya ve 
Amerika arasında cereyan eden milza
kerelerl çeviren esr&r perdes;ni delmek 
ıavreti sarfedilmeksizin şurası ııövlene
hilir ki m!hvere muhalif olan p,.«<ic 
devletleri !!İmdi Jaı>0nyanın mevkiini 
kat1 nlanık tesbit ettiklerinılPn tedbirle
rin] huno göre almaktadırlar. 

Fdeta isyana 
na teşvik etmiş ---BiR Mil YON KARTPOSTAL 

BASTIRIP DAGITMIŞ 
Vaşington, 25 (A.A) - Amerika 

Harbiye Nazın B. Sı.moon gazeteciler 
loplantıAındıtki hevanatında df'mjştlr ki: 

Ayandan B. UJ!er ordu subay ve ao
kerlerine kart po~tal1ar göndererek 
/\merikanın h.'lrbe $l.ırmesine mani ol
malarını istemistlr.Fikrimce bu tesebbils 
bir ihanet del!ilse de genel kurmay baş
kanı Marşalm dedii:! gibi bozguncu 
faaliyete temae cC.:.erı bir harekettir. Bu 
kart postallara pul yapı~tırılmamı~ yal-

" 
r:IZ Uillerin markaları konmustur. Bu 
bir milyon kart postal dt:vlcte ~t mat
haalarda dcvlrt hnab·na ba:.1}mqm1 hr, 
ibaresini de lıavidir. General Marsalin 
dedi~i gibi bu bir bo7~culuk hare
ketidir. CünkU General Marşal mbit 
ve. a.-lcer1 ~ri hamf't mfirldetini" U7ah1-
masına itiraza davet eden tesebbUslerin 
hozgunculuk. a<ldedileccğlni söy]emit
tir. ___ , __ _ 
İ'alvada oeneı fıurmav 
JJaşfı""'ll ıııv .. ~ za1111anda 

!Hı,fl:mnandan 
Roma. 25 ( A.A) - İtalvan kanunla

nnı neşreden bU!tenin dUnkU nllshasın
da İtalyan oroulan genel kurmayının 
\'azlyelini sarahatle tftvin eden bl~ ka
rarname cıkmıstır. Bu kararnameye na
zaran genel kurmay ha.kanı baskuman
danlık vazifesini görecek ve Uç ordu
nun tanzim ve sevk idaresiyle mUkeUef 
olacak ve DUceve karşı mesul buluna
caktır. Her Uç ordunun da kurmay baş
kanları genel kurmay baskanının em
rinde olacaktır. Genel kunnav başkanı 
milli müdafaa komitesinin tabii hasıdır. 

:·················· .... ··················· : ANl'l-" 0
" 11.An..,,o~u : . - . 

: H 1 ı; U !\ K I' I' K O G K A M ~ .......... ----- ········· 

Izmlı-de Güzelyurd Şan soka~da 24 
numaralı fabrikada ve Şekerciler için
de 1' - 16 numaralı mağazada Şeker 
imal ve satışı ile iştigal eden Ali Galip 
Irmak ve Mehmet Nuri Kadayıfçı şir
ketinin 15/7 /1941 tarihinden itibaren 
f811hine mütedair beyanname ticaret ka
nunu hUkUınlerine göre sicilin 3067 nu
marasına kayıt ve te9Cil edildiği ilAn 
olunur. 

1- BEYANNAME .. 
İımlr Sicili ticaret memurluJu resınl 
mülıürU ve F. Tenik imzası .. 

BEYANNAME 
Izmir Uc;üncU noterliğince tanzim 

edilmiş 16/5/940 tarih ve 15370 umumi 
numaralı mukavelename ile teşekkül et
miş ve s!C:lln 2736 numarasında mlisec
cel bulunmuş olan (Ali Galip Irmak ve 
Mehmet Nuri Kadayıfçı) unvanlı şirke
timizi her ikimizin rizasiyle 15 temmuz 
941 tarihinden it:baren feshettiğimiz! ve 
münfesih şirketin bankalarda ve eşhas 
zimmetinde tahakkuk etm~ ve edecek 
alacak ve borçlannı. senedat muhtevi
yatının tahsil ve tediyesini ve bilcUmle 
tekftlif ve rüsumun edasını k!lffel hu
kuk ve vecaib'yle birlikte ayni mahalde 
ticaretle mUşte~il Ali Galip Irmaka dev
rettitlmizi ve Mehmet Nuri Kadayıfçı 
hesabatımmn tamamen rliyeti net'ce
<inde taayyiln eden mecmuu 8300 seki:r. 
bin ilç yU:r. liradan ibaret sermaye ve 
alaca~ h'ssesinin 4000 dört bin linısını 
nakden ve 4300 dört bin Uç yüz lirasını 
ifa ... neden tamamen aldıi!ını ve başka
ca bir r,ilna ili•iitf kalmadı~ını ve fabri
ka bina•iyle demirbaş alat ve edevatı 
nısfına ait mucir Mehmet Sartla arala
rında münakit icar mukavelenamesl ııe
rait ve milddetin! dahi Ali Galip Irmaka 
devreylediğini ve lıer hususta yekdii(e-
rlmi7in t.immetlerini ibravı 1m ile ibra 
eyledifümizl beyan ve yalnız 1 klinunu 
sani 1941 t11rihlnden 15 temmuz 1941 ta
rihine lcad&r münfesih Ali Galip Irmak 
ve Mehmet Nuri Kadayıfçı şirketi r>a
mına ciheti maliyece tahakkuk ettirile
cek kazanç vergisi ile zimaiminl ve te
ferrüatını ve buhran vergisini ilk taleı>
te mllnasafatan mallveye tediye etmeğl 
hbul va taahhüt ederiz. Ve Ali Galip 
Irmakta on yedi milsterl üzerinde tah
sili mümteni olup kAr ve zar&r hesabı
na nakledilmek suretivle kapatılmış bu
lunan (1406.28) Bin dört yüz altı lira 
yirmi sekiz kuruştan ileride tahsil3.t ya
pabildiği takdirde vaki tah.•i18ta ait bil
cümle masrafları tenzil ettikten sonra 
bakivesinin nısfım Melımet Nuri Kada
yıfçıya ve~ deruhte eder ve işbu 
beyannamenin sicili ticarete tescil ve 
ilônı ic'n asağıda mevzu imzanuzın tas
dikini dileriz. 

İrnıirde kain (Ali Galip Irmak ve 
Mehmet Nuri Kadayıfçı) unvanlı 

K. A. L. Mersinli Pirina Sabunu 
Beyaz sabun yerine tercihan 

K. A. L. Çapa marlı:alı Mersinli Pirlaa ~abunu· 
nu kullanırsanız : 

1 - Fazla tasarnıf elde eder, 
! - Çam ır ve banyonuzda daha iyi netice elde etmekle 
3 - Çok kıymetli bir gıda olan Zeytinyağl yerine daha 
u kıymet taştyan Pirlnıı yağının sarfedllmeslyle memle
ketimWrı ekoolomlsine ciddi bir tarzda himıet etmiş olur
sunuz .. 
6881 numaralı mtlseccel Çapa marlaımn.a ...,k dikkat 
edinh.. ·-
Siparişlerinb: için 381' ve !078 numaralara telefonla-
yınız .. 

K. A. L. 
TELGRAF : ı..tPoVATZ İzmir.. Mersin}j Pirina yııiı ve sabon labribsı 

ı - ıe (1580) 

Böbreklerden idrar torbasına lıadar yollardaki ha.talıklann miboplanm t&
ldlnden temizlemek lçla IIBLMOBLÖ kullaruım 

Böbreklt'rin ~lışmnk kudretini arttınr .. Kadın, erkek idrar aorlııklanm. e.tl 
ve veni hel!!Oluklujtunu. mesane tıtihabmı. bel ain""11. 11.k "'" idrar IMwmsk " 
bozarken vanmak hallorlnl ~derir. Bol idrar temin e.ı •-

idrarda kumJann, mesanede taşların t•kkfllilne mini olur
tılKKAT : H•;LMOHLÖ ldnınıım temizliyerelı mavileııttrir. 

Sıhhat Vekaletinin ruh"8tını hAi:r.dit- llKR ECZANEUE BULUNUR 

Sümerbank Yerli mal
lar pazarları lzmir ma
ğazasından: 

Manifatura ve k maş tüc:carlarmm 31 ma· 
yıs 1941 tarihinde hitam bulma$ olan mUraea· 
at müddeti Pazrlar müdürlüğünden aldıit· 
mız talimat mucibince 31 Temmuz 941 tarihi· 
ne kadar temdit edilmi$tir- Alikadarların 
mezkh tarihe kadar müracaat etmeleri ilin 
olunur.. 21- 23 - :ış 

Vi.şi hükümPtin=n muvafakatine ra~
men Japonva fnclltere ve Amerika <"<'P· 
hP"ine caromaktan acıktıın acı(?~ tered
düt ıı&ıtennektedir. Binaenaleyh urnn 
•eneleroen beri sabırlı ıavretlerden 
<onra elde ettiği avantailan derhal is
ti<mara uğraı•ı•ak .laııonyanın simdi 
Hindicln,,e sai!lam hir surette bthJlk
küm etmek istivecıe-ti dem~ edilebilir .. 
Almanva faoon yardımının hövle kolay 
bir toprak kazan<"1na miinhasır kalmı
vacai!ını ummaktadır. Bahusu.cı ki ami
'"al Da .. 1an1n bovun eim~nde Alman· 
vanın Vi~i ii1Prine v;.ntıi!ı tesir:n dahH 
"lmak kap eder. Alnıanva Taonnvanın 
tnınltere - Amerikan ifikkatini Avrupa 
vanm kiirrf"Cl'inMe va7.ive1in kendisi icin 
rok nazik oldıtPıı bu Anifa ha•ka tar~fn 
~'-':mıesin1 ~'1<ııh ~rette iqtemektMiT. 

7 30 Prowam ve memleket saat ayan. 
7.33 Müzik ı:ıl. 7.45 Ajans lıaberleri 8 00 
MU7.ik pi. 8.30 - 8.45 Evin saati 13.30 
Program ve memleket saat ayan 13.33 
Müzik : Türkçe ı:ılakl11r 13.45 Ajans ha
berleri 14.00 Müzik : Riyaııeticümhur 
bandosu 14.45 MUzik : TUrkce ı:ıHUdar .. 
15.00 - 15.30 Müzik pi. 18.00 Program 
ve memleket saat avan 18.03 MUzik: Ka
rışık şarkılar JR.30 Konusma: Memleket 
postası 18.40 MUzik : Radyo caz orkc.o
trası 19.00 Konuşma 19.15 Milzik : Rad
yo caz orkestrası 19.30 Memleket saat 
avarı ve ajans haberleri 19.45 Müzik : 

kollektlf sirketl mefsuhası şerikleri------------------------------. 

Esasen Hitlerci 7imamdarlar kendi 
tecrübc1crin.- iı::tinadrn emin bir tarıdn 
"" kanontte<lirl~r ki Tanonva bir damla 
kan dökmeden kolavca futııhat yoluna 
<'irdi mi artık bu volda kolayca tevak
kuf etmivecektir. Londra bitaraf mah
r:nerine l!Öre AJmanva Vi~inin ha11ı 
hareketine karsı AMlo Sahnn aksüll
mPlinin ..,\dini heklemrl<tf'dir. 

Visi atlas iite,inde hala muhafaza et
mPkte oldııi'u 9E'mn•ti i71rrini kavhede
"El'~İ kan~ati mevruttur. Bu suret1e Vi~i 
/\imanların h=hmra mechtJrl olarak 
milıver S:vaseline bağlanacaktır. 

----·---
Pus ro!:"""i tpl./;;t,; 

• BASTARAF1 t tNC't SAH1FEDE • 
Smolen~k iatikametind~ mühim düe

rnan kuvvf"tl'°rinin taarnı7una mukave· 
"'tlrt eden k1t11tılanmız ceohf"ve y~ni tte· 
ı,..n bc~incl Alm"n pivade aılavını tama· 
..,.j •• l,. i""h" f"tmi~lf'rd1 

GUndOzUn kara lruvvetleriınirle iıı 
ı..;Tli:Ti van~n hav"! ı-,.vv,.t1f"rimİ7 d:1-
manın makineli birliklerine ve piyade
.,:ne darbeler indirmhı ve tavvare mev· 
"'anlannda dü~an t11yyarelf"rine lcan' 
l,areketlerde bulunmu•tur. Simdi ta
"Tıamlanan hftberlf"re vöre 2 3 temmuz. 
..f,., Sovvet hava kl•VVf't1t"rİ hava muha. 
-,.bf"leri.nde ve \.'f"Td,. 5 A rfii<ttnan tavva
.. f"~l tahrip t>tmi·l~.,.dir Bizim zaviahmı7 
ı 9 tayyn.rf"dir. 21 - 24 temmuz ~e-cesi 
ı\lman hava akınında be~ düııman tay
·areıi dücri.irülmütttür. 

Cifte fasıl 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik : Solo sarkılar 21.00 Ziraat tak
vimi ve toprak malısulleri borsası 21.10 
Müzik : Dinlevici istekleri 21.40 Konu't
ma (Günün "'11on orkestrası) 22.30 Mem 
leket saat avarı. ajaM haberleri. borsa
lar fiatleri 22.45 Mllzik : Radyo salon or
kc.<trası 22.55 - 23.00 Yarınki program 
ve kapanış .. 

ALİ GATİP TRMAK 
lmzası 

MEHMET NURİ KADAYIFÇI 
İnmısı 

Umumt No. 8951 Husuıd No. 12/149 
tsbu bevanname albndnkt fmzalann 

sahıı1 ve hUvivetleri marufum Ali Galip 
Irmak ile M hmct Nuri Kadavıfçınm ol
dultunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk bir senesi temmuz avının vinnl 
dördilncil ner.;ernbe gilnU .• 2417/941 

T. C. İzmir ÜcUncU Noteri SUreyya 
Olcay resmi mUhUr ve imzası .. 

Umumi No. 8951 Hususi No. 12/149 
İsbu bevanname sureti da!re dosya

sında saklı 2417 /941 tarih ve 8951 umu
mi numaralı a•lına uygun olduğunu tas
dik ederim. Bin doku7. yli7 kırk bir se
nl'Si temmuz avının virml dördüncü per
~ernbe günü .. 2417 /941 

45 kunısluk pul üzerine 
T. C. İzmir Üclincil Noteri Süreyya 

Olcay resmi mUbürU ve imzası 
Namına R. Giray .. 

Pivano •ZMıR BELEDiYESiNDEN, 
1 - Kültürpark dahilinde Fuara ait 

Akort, Tamiı·at. Ahm Satım, Kira oavyonlardan ve SümeThank pavyonu 
i Ş 1 e r i ftrka~ına isabe• eden kısımda 7'32 metre 

A. J mer murabba•ndaki har•o ve ıehlikeıı pav-
ronun vıktınlmaaı alana ait olmak üze-

Anafartalar C. No. 557 
rto en\c11zın1n kaimen satt~ı. fen i1'leri mü-

... ____ Tl'eBlll!eBfo•n•:-3.s9ll5 _____ , Ai;rlü;;.li.,dt"ki kesif ve ,artnamesi vec-
" hile ac1k aTthrrnava konulmmtur. Kf"'ıı.if 

A vnı111 "' l'l..H HUKUK MAHKE
MF.<:INDEN ı 
Aydının ıriizelhisar mahallesinden 

1 •m~il kızı Eııma Demirhindi tarafından 
wnl mahall•den balıkcı oiiullan Ali ve 
Yüseyin "'llf"vhlcrine açhib tAksim dava· 
o:ıntn muhalc:emcflllnden: MiraacılRrdan 
l\h~in v•rioi Avdının orta mohalle
•inden Ahm•t kan .. Zehronın tebll<ıata 
~ııh ikamet .. ~hı bulunmadıV.ından ilanen 

t,..hlirr"'t yapılmasını. karar veri1diii.nd,..n 
~·.•hak.menin muall~k bulunduilu 4 /6/ 
Q41 pazarte-i saat 1 O Avdın ıulh hu
ı..uk m11thlcf"mMıinde va bizzat Vf"Vahut 
l.,ir vekil gönde-rmeniz lüzumu davetive 
m•kamına kaim olmak üzere llôn olu-
nur. ( 1646) 

bedeli 3oq7 Hra 37 kuru,. Muvokkat 
l•minatı 232 lira 3r kuruohır. Talipl.rin 
tt-minatı öPlt"den evvel iııı bankactına ya· 
hrarak m1tlcbuzlarivle ihale tarihi olan 
1 /6 /941 cuma RÜnÜ saat 16 da encü
mf'ne müracaatları. 

2 - lnciraltı fidanlıi!ının kapuou 
""ündf"ki dereden p>ecit trmini iç;n bir 
•hctııın könni vantınlması. fen isleri mü
ılih·]ü:;.H"d"kt kMıif ve tartnamsel vec
l-ile rır1k ""kctiltmf've konulmustur. Ke'"f 
hed•li 11?0 lira 66 lcuruo. muv•lckot te
"'lnah 61 lira 55 kuru•ur. Taliplerin 
lf"mlnAh ~~1.-den f'vvel 1111 banka<11tna va
f'T1'r,.ı. mokhuzlarivle ihale tsrihl nlAn 
1 /61941 cumo ırünil ıaat 16 da encü-
men,. mÜr<'rttatlan. 

18 22 26 31 (1589) 

BORNOVA ZEYTİNCİLİK İST A.SYONV Mtl• 
DÜRLÜGUHDEN: 

Tarım Satış Kooperatiflerine 
lZMlR lNClR VE OZOM TAR iM SATIŞ KOOPERA TtFLERl 

BRLlctNDEN : 
Birliğimizin 1940 - 41 İf yılı senelik heyeti umumiye toplanbıİ 

J 1 Ağustos 1941 pazartesi günü lzmirde ticaret ye sanayi oduı sa
lonunda saat 14,36 da yapılacaktır. Ortak kooperatiflerin, ana 
mukaTelenanıemizin l& inci maddesi mucibince mümeuillerini 
toplanbda hazır bulundurmalarımercudur. 

RUZNAl'i.1E 
1 - idare meclisi ve kontrol kurulu raporlarının tasdiki, 
2 - 194-0 - 41 it yılı bilançosiyle kir ve zarar heaabmm tudi· 

ki ve fiat farkının tevzii hakkında karar ittibazt 
3 - idare meclisinin ibarsı, ' 
4 - 1941 • 42 it aiyuaaının tf'sbiti, 
S - idare meclisinde müddetlerini dolduran iki aza yerine 

yenilerinin intihabı ve huzur haklannm teabiti; idare mecü. 
!İne iki yedek aza intihabı, 

6 - Kontrol kuruluna iki aza intihabı ve Üc~tlerinin tesbiti, 
7 - Birlik incir, üzüm ve pamuk eksperlerinin intihabı ve üc

retlerinin tayini, 
8 - Memurin kadrolarının Ye masraf bütçesinin tesbiti, 
9 - Birlikçe taAıtaız mal satın alınması, yaptınlma,ıı veya ıa• 

tılrnaaı bllkkında yönetim kuruluna selahivet verilmesi, 
10 - Ana mukavelenamede yr1r•lttııto• lüzumlu gön11""' tadil&. 

ta ait dilekler. 26 27 (1651) 

Vilayet Daimi Enc:ümeninden : 
Kira bedeli 
Lira No.ıu Cinai Mevldl 

118 
24 
50 
60 

29 
22 

403 
135 

MeC:.az.a 
Dülckô.n 

c 
Medr""" avlusu 

Ali oMa mevdanında 
3 cü koro Ü"1nan çanı191nda 
lkke!!melilc caddesinde 
lklc••melik caddeıri.nde k!tipzade 
M•dreo•sl içinde. 

1 S 19 /29 Dolap Bakır bed••teninde . 
idare! hususlve vil&yete alt olup yukarıda cine ve kaoı numaraları yazılı Em

IAk bir yıl müddetle kiraya verilmek üzere 15 vün müdd.tle i!Anı yaoılm1$hr. 
Kira 9artlarını öğrenmek istiyenlerin her gün muha"ebel huıu,ive müdürivetl 
varidl"lıt kslemine vrı kirasına talip olanhırın ihale günü olen 4/8/941 tarihine 
mii .... dlf oazarteai l!Ünü saat 11 de % 7,5 depozito mal:buzl•riyle birlikte 
'11Ay•t daimi encümenine müracaatlan ilin olunur. 285 3 ( 164 7) 

istasyonumuz irin yeni veva az kuUanılm1, koeum takımı ile birlikte bir P~Y-
ton alınacakhr. MezkOr arabanın tahmini fivah 700 liradır. • Altın Rüya 

Taliplerin yÜZd• yedi buçuk teminat akce•I ol~n 52.5 lirayı lzmlr mal san
dı~ına yatırma~ı lcı:ıp eder Arabanın evt1:afmı ö:;,.enmek istiyenler i'tasvonu
ınuza mÜTBcaat etıinler. lhalei katiyesl 11/6/941 pazartesi günü saat 11 de 
7 f"Vtincilik istasyonunda komisyonu mahsuı tarafından icr11 edilKe<H ili.n 
olunur. 26 30 4 9 291 7 ( 1650) 

İzınir ViUiyeti Daimi Encümeninden : 
Turistik yollar mıntaka müdürlüğü memurlannı iş basına ııötUrmek ve ııetir

roek üzere avlıkla bu tak•inin kiral11nmas• 15 gün müddttlt. pazarhia konul
'".uştur. lsteklil•ri" 7/6/941 ı>•"'•mbe ~ünü saat 11 de vilav•t daimi encüme
oıne ve sarfnamevi görmek ist!yenlerin ıuri~tik yollar mıntAka mi'idiirlii~iine 
müracaat evl•meleri. Teminatı. muvekkte 60 liradır. 21 26 2645 ( 1626) 

Ziraat Mehtebl Müdürlüdünden : 
20 Dekaılık baitıl•kı in kara Ye tokmak Üzümler' ma.hallinde 31/7/941 

tıırihinde puarlık1a "'"~ılacaitından alJcıların mektep müdürH.ı~Hne müracaat-
ları. 16, 22, 26. 30 2692 (1576) 

iz.miri kolonyasile meşhur eden 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 
Şaheseri 

Rilal E ezan esi 



ASKERi VAZ1YEr 
---~o--

b 
•. -,'!"'"_ Sovyetler 

yük mukabil 
taarruza baş
ladılar mı? 

Aiman zırhlılarının 
At/antiğe açılmak 

İsfedıği anlaş lı yor __, __ 

Son s! vasi vaziyet 

ı-: i n d i ç i n i v i 
Fransa ve _Va
poııya birlikte 
koruyacakmış 

ingilterenin Uzalı farlı· 
ta müdafaa tedlJir!eri 
miihemmel .. Amer!lıa 

Japonya ile harp 
Dünkü tebliğler daha ziyade büyük İstemiyor gi1Ji .. 

meydan , muharebelerinde alınan esir Japonyaıun Hindiçineye ka.rşı girif-
mikılan ve iğtinam edilen harp malze- mek üzere olduğu hareket radyo goze
mesi hakkında uzun tafsilat veriyorlar .. !esince en mühim hadisedir. Hindi:;ini
Iiadyo gazetesine göre s.~vye~ler Smo- de ç:.kan bir Fransızca gazete V4i ile 
lcn<k bölgesinde bir Alman piyade tü- Tokyo arasında bir anlaşma hasıl oldu
menini imhava muvatfrut olduklarını Aı,ınu ve cenubi Hindiçinide Jponyaya 
iddia ediyorlar. Fakot t;ıriLin ~imdiye üsler verilmesi diişünüldüğünü iffa et
k:ıd::ır kavdetmediğı t:n mvdzzam mey- rr.J;,tir. GUya bu üsler kimse aleybir.de 
dan muharebelerinin verildiği b:r saha- kullanılmıyacaktır. Ve hunlann Japon
da bir tümenin imha veya e;ir edilmesi yaya terki Fransa otoritesini de sarsrm
keyfiyeti hiç te büyük bir muvaffakıvet yacaktır. V4i Hindiçiniyi bir harp sah
sayılamaz. Alınanlar da Ncvel havqJ" •İn- nesi haline getirmemek İçin bu karan 
de 24 temmuzda 20 bin Sovyet asker:- vermiş buulnll11'kta imi,. Paris radyo•u 
nin esir edilmiş olduğunu, Smolensk;., da Fransarun Hindi~iniyi Japonya ile 
doğusunda yüzden fazla top - aşağı yu- birlikte müdafaa edeceğini söylemittir. 
karı bir buçuk, ilci tümenin f'lJ>•-;usunu Çungkingden g<"len haberlere göre 
tesk:l eder - ve killliyetli mikdarda mü- :nilli Cin mahfilleri Janonyanın yakın-
lıimmat iğtinam ettikler!ni, kez:< eephe- da Pa ifikt b 'J • · h k ti !" 
nin cenup kısmında da bir zırhh AJmnn k 5 c yap~ 1 ecegı are .c . ere a-
t kk ."l'. .. 141 "'- t tankın imh _ ;·ı olan ehemmıyetler vermesını Ame-
eşe u unun ouvye ı a , "k d · · · J H' d' · · 

aff k ıd • bild' kted' I" a an ıstem1'tır. aponya ın ıçını-ya muv a o uqunu ırme ır- d s· B" ., ,, k 
1 Al 1 b d b k Ki f' b en ıyam ve ırmanyaya ı.erı:ycce er. man ar un an as a ve ın a- s· .. .. .. 'd k . 
tısında Zitomir civarında mukaveırıet v_e ın~~por u99unu gerı en vurms ıs-
etmekte olan büyük Sovyet birlikler!- tıyecektir. O zamana kadar Almanlar 
nin ku.şatılmış o]duklanru ve bunun ne- Moskovayı alacak. olurl~rsa ondan so_n
ticesi olarak mukavemet tescbbüsleri- ra Japonya Rusyayrı hücum edecektır. 
nin trunamiyle kırılmış bulundui(unu id- Japonla~. ise sadece müs!erek refah 
dia ediyorlar. Yine Alman menbalanna sahas'.nı mudafaadan bahsedıyorlar. Fa
ııöre Mohilef bölgesinde kuşatılmış olan kat k""'.'e karşı! Ve bu hareket karşısın
Rus birliklerinin imhalarına devam edil- da lmııltere ve Amenkanın durumu ne 
miş ve bir günde burada alınan esir mik- olacaktır) . 
darı on bini bulmuştur. Süphesiz bun- fNGILTERENIN TEDBıRLERt 
!arın hepsi birer muvaffakıvettir. Fakat İngiliz hariciye nımn B. Eden Japon-
bugün tam Uç bölıı:ede cerevan eden Y~m ·~~ h~..,.ke.ti ka"'ısında. tn .. il•Pre
büvük meydan muharebelerinin nct'ce- nm, muttefıklerın ve domınyonların 
si Üzerinde büyük denecek sekildc hiç menfa,.tlerinin tehdit altma gird;"ini ve 
bir tesiri olamaz. Ancak daha büyük buna karşı tedbirler alındığını, fakat bu 
muvaffakıyetler bu mevdan muharebe- tedbirlerin nelerden ibaret olduğunu 
]erinin neticesini tavinde fimil olabilir .. henüz bildiremiyeceiHni ıöylemis, aade-

SOVYET MTTKABİL TAARRUZU ce Malayanın müdafaası hakkmiH<i 
BASLADI MI? tedbirlerin mükemmel olduğunu bildir-
Londra radyosunun verdi!(i bir ha- mistir. B. Eden dün Rus ve Çin scfirle-

lıcre atfen Sovvetlerin Smolenskin ee- riyle görili;müştür. 

AMERllAKI] IAGll TERE
YE YARDIMLARI 

Yeni tayyareler 
2önderiliyor, 
şilepler ya

pılı yor 
-o-----

A M ER l KAN TA YYARELERI 
BERLINI TAHRiP EDECEK 
Vaşin~ton, 25 (A.A) - İn:::iltere bü

yük elçisi Lord Halifaks Konsalideted 
Erkraft tayyare fabrikası isçiler'ne söy
lediği nutukta demi tir ki : 

- Bize vermekte olduğunuz Liberte 
bombardunan tayyareleri yakında Ber
line ııidecekferdir ve ümit ederim ki bu 
suretle Berlin:n bazı ınanzaralarını 
Londramnkine benzetecektir. 

Tayyarele>rden birinin kuyruğuna 
Lord Halifaks şu sözleri yazmıştır : 

•Azizim bay Çörçil, vazifenizi bitir
mcnize yardım etmek üzere yakında 
bövlc vüzlerce tavvare ııelecektir .. • 

30 ŞİLEP YAKINDA HAZIR 
Nevyork. 25 (A.A) - Kal:fornivada 

Tods tezdhlarında İn~iltere hesabına 
insa edilecek otuz silebin 15 ağustosta 
denize indirilecekleri tahmin edilmekte
dir. Bu suretle bu vapurlar tezgaha ko
nulduktan dört av sonra denize indiril
mis bulunacaklardıT. 

Halen den'1.e indirilmeğe Amade ay
rıca üç t~kne vardır. Men evaletinde 
Portlanddaki Todd tezg5.lılannda da 30 
şilep inşa edilmektedir. ----
Amerikada fe~
kalade milli ah
val il anı vakın .. ~- •• 

j{Orı. n u vo r 
-- -o----

KONGREOfKI MUH~LEFET 
GiTTiKÇE AZALMAKTA 

nubunda büyük bir taarrma l'irisHk- AMERiKANIN TEDBiRLERi ~-
Jerl ve taarruzun inkisaf eWl>i biJ.l'ril- Amerikaya gelir.ce: B. Sumner Yeis Vaşington, 25 (A.A) - Uzak şarkta 
miştir. Fakat böyle bir taarruıun bas- Janonya Hindicinive hücum ettil!i tak- tebditk§.r olan vaziyet ve cenubi Ameri
lamıs olduğuna ve inkisaf etti!!ine dair tirde Amerikanın bunu bir saldı;ganlık kada ciddi karışıklık çıkarabileeek badi
ne Sovyl't ve ne Alman trhli"ler'lde en ıelakki edeceğini söyliyer.k ona . göre s~!~r karşısında ge~eral Mar~a.lın taleb2t
ufak ima bile mevcut d~.,;ldir. Maama- davranacağını bilJ;rm:ştir. Bu b•yanat tigı fevkal~de mılli ahvalin ılanına karşı 
fih bu hareket 1?&yri varit vöriilmeme- üzerine Amerikan limanlarına p,irrnek kkonl':krehd~kı m

1
.unlhalefet a1 zatmaktab~ır. kAs-

Iidl·r. Sovyetlerden böyle bir bueket · ı 40 · . . . ek er ı ızme ı n uzalı ması ve ır aç 
uzere o an ıapon ııemısı gırm ten haf h' tl · b't k 1 ·ııı 

her an beklenebilir.. Cünkii müttefik vaz geçip acıklarda c!urmu,Jardır. Di- ta sonra ızm~ erı ı ece ~ an mı 
kuvvetlere nuaran üstün kuvvetlere izer taraftan faponvanır Pa•ifiktc takın- muhafaza ve .k.ur a efradırun silfth altın
maliktirlcr. Eier slmd;ve kRdnr Sovyet dığı tehditk§.r tavrı birleşik Amerika- drı tutulma;;ı ıçın. gı;neral ?v!nrşal ~onıırı;
baslmmandanlıiı büvük mikvasta bir rın bei<enmediği ve bazı iktisadi taz- den f.e~~lade millı ahv_al ılannu ist~~ 
taarruz icin cetıhenin lıir yeTinde bü- yilc tedbirleri düşündüğü bahis mevzuu- 'e h.~umct te b~.a muz'!here~. etm!ştir. 
yük ve en az 30 - 40 tii111enlik bir ordu B 1 . . Dun ayan meclısı askerı encumenı re-

• ff k I . dur. un arın mahıyer. hakkında Ame- .. B M M 1 . · · 1 
~ıbıı toolamada muva a o mamıs ı<e k ısı ey arşa proıesının esas arı 
,,. • • d an gazetelerinde: bazı yazılar intişar h kk. d ' .. 't b' d' o takdirde denilebilir ki bu harbı de- k d. E J a ın a ayana musaı ır raoor ver ı-
vam ettirmekte Sovyet1er az (Ok müşkü· etm~hteb ır. sasen aponyaya miite- Pini bildirmiı:Ur. Siyasi mahfillere göre 
J3t cekeceklerdir. veccJ .821

• takayyu~a· mevcuttu. Bu- hükümetin harici siyasetinde serbest ha-
ALMAN ZffiRLILARI NEREDE? nun netıcesı . olarak ık _ aydan beri Ja- reketi temin edecek olnn fevkalade ahval 
23 temmuzda Fran<anm Atlas ok':'a- oony~ Amerıkad~n bakır. makine, alet vaziyetinin il&nım kabul edecektir. 

nusu sahilleri civarında kesif VAPan ln· l'lemınyom, demır ve çelik ithal ede
giliz tayvareleri Brest limanında bulu- memekte idi. Cünkü bu maddeler milli 
nan iki Alman muharebe kruva7.Örün- rrıüdafaa ihtiyaçları dolayı!iyle ihracı 
den Samhorstun denize acılarak iki yüz li!ansa ti.hi maddeler listesine alınmış
mil daha cennpta Laoalist limanına ıı:ir- h. Maamafih d:~er Amerikan memle
diğjni te•bit etmislerdir. Bu liman Fran- !<-etlerinden mahdut miktarda da olsa 
SJZlann üçüncü sınıf bir üssü olan La- yine ihraç eJJmektedir. Japonyaya 
roşeldedir. Tab:ativ]e bu üssün müdara- Petrol ihracının niçin kesildiğini rehıi
ası birinci sınıf bir üs olan Br•'it kadar <Ümhur izah etmiştir. Bunun diğer bit 
olamazsa da eiler geminin orada Uslcn- sebebi de Japonyaya petrol ihraç eden 
mesi ve At1antik harbinde korsanlık şirketlerin zarar gC,:;rmemelerini temin 
yapmak üzere bu tirten hareket etme•i etmektir. Bununla beraber nakil va .. ta
kararlastırılmış ise bilhassa hava mü- bn Üzerine konulan takayyudatla Ja
d'afaasınm evvelden arttırılmış olması ponyaya petrol sevki oldukça güçleş
beklenebilir. Nitekim limana ıı'reTken mistir. 
İn~iliz bombardıman tavvareleri Alman Eğer Japonya tehditkar vazivetini 
Messcr Smıt tavvareleri tarafından kar- laal bir hareket şekJ,r.e sokarak Fran
şılanmıslardır. Bununla beraber bu ııe- sız Hindiçinisini ve}a ha$ka yerleri iş
mive ve Brestte kalan Gnavzenava tam rale kalkışırsa l:u işıral ordulariyle tay· 
ic:abetler kaydedildi1ı-i bildirilmeokted;r. yare ve tanklarına yiue. petrol ve müş-

İnJ?iliz tavyarelerinin devamlı taar- taklarının gönJeriliı. gönderilmiyecei?i 
ruzlarla aylardan beri Brestte muattal mühim bir meseledir Anlaşılıyor ki 
kalan ve ~ubtemel olarak tam isabet- A:nerika Pasifikte silahlı bir ihtilaftan 

~::. ~;~lın:'i~m~~a~a:~y~:ı::' ~=~~== mümkün mert~b kaçınmak istiyor. Bu-
nun ne kadar devdm edeceğini ancak 

r inin ikmal edildit.i ve Atlas harbine iş-
h znman gö~tere.~ktir. 

tirak etmek üzere hava taarruzlarına 
karşı daha emin olan Laoaliste alındık- 8 · VILKt HARP iSTiYOR 
lan anlaşılabilir. Ej(er bunlar denize açı- B. Vander Vilki Amerikanın çok 
Jabil'rlerse İn~ifülerin haziranda bir ay cezri ve şiddeli h.rekct etmesine taraf
evvelkine nisbetle 140 bin ton daha tardır. Bu zevat söylediği bir nutukta 
aş~ı olarak ~20 bin tonillltova in~n ti- demi•tir ki: 
earet ııemisi zaviatınm bu av zarfında - Harbin müdafaası müsbet bir şey ol-
biraz daha artması ").,plrlenebilir. rı.ahdır. Hjtler bize meydan okumu$tur. 

AKDF •i7I)E HARP Bir köşeye çekilerek bunun darbeler 
Gecenlerde Ccbel!ittanka İnıriltere- i~dirmesini be!'.)ivemeyiz. Süratle ona 

den g!'len deniz kuvvetlerinin bu l'man- cloğru P.iderek belden,.diği bir zaman
da toplanan ticaret l"emilerine sarkt Ak- da darbeler indirmesi, on•J şaşırtmalı ve 
denize dom refakat edeceklerini tah- b'ze hesap v. m:eğe mecbur etmeliyiz. 
min etmi<tik. Gelen h~berler bu ııemi Müsbet müdafaa ~Üyük fedalı:Arlıklar 
kafilesinin sark? Akdenize ııecerken i•ter. 
ftalvan deniz ve hava kuvvetler'nin sid- ALMAN K'JMANnAJIJLARI 
detli taarruzlarma hedef oldui'ı.ınu ııös- AZLEDILDILER MI ? 
termektedir. ftalvan resmi tebfü•ine ı>ö- D'' •---un a....,m Mo•kov• radyosu bitaraf 
re muharebe zırhlılan, kruva7nrler. bir .._ -'-I ""yn""' llra atf~n A IDJal' baş lrumon<hn 
tayyare gemisi ve bir cok hafif kuvvet- ı kurm 
]erin himavesinde bulunan bu kafileye ve ~ene al; ı.a,kanınm drqi~tiril-

'41ö-ini söv)em;•ti. lhtiv~t kaydiyJe ver
yapılan birinci taarruz netices'nde en az t?ii'imız bu h•ber bı.. dal::ikava kadar A-' 
iki vapur batırı1mıs ve biri sekiz, diğeri 
on bin tonil~to1uk iki İnniliz kruvazörü n•!"n kayn~kıan~dan ne leyi ve ne de 

ffkzip edilmemi,.tir de torpillenm'stir. Gece deniz kuvvetle-
ri tarafınilan vamfon ikinci bir ta'frn7 FltANSAl"IAJ(( 1 GIL!ZLER 
netiee~inrle te11:;his edilemiven bi.ivük hir Fransız rad,,-oscna röre İ~"?al altında 
gemi tahrip edilmi' ve babnlm.ıstır. Bu ~ımıyan Fransız toorakJ,nnd~ lngilizle
hareketten bah,eden Londra radvosu ·in otunruılan yasal. edilrni,ıir. 
kafileden valnız bir t'caret Pemisinin ha 
sara uwadıi!ını ve maamafih kendi \•e· 
<-•itiyle bu basan örterek kaf;lpyi taki 
ı-e imkAn bulduihmu. valruz Filles is
~•-.jp hlP muhribin batırıldııhnı bildır-

m:•tir. Bu muhrin 1934 senesinde inşa 
"fiilmiş olup 1350 ton büyüklüğünde 
ıdi .. 12 santimetrelik dört tonla milceh· 
bezdi ve sürati saatte 37 mildi. 

MERAKLI ŞEYLER 
•••••••••••••• 
SüriisUne bf!rehet 
1ngilterenin N etherfield şehrinde ya

~ayan Madam Fuller yüz yaşına girmiş
tir. Daha çok yaşayar:lat mevcut oldu
'luna göre bunda bir fevkaladelik yok. 
Ancak Madam Fuller gün aşın hediye 
vermeğe adetli mahkfun bulunuyor ki 
·"t• h11 cihet e~vnn· dikkattir. 
Madamın cocuklan. torunları, tonın

'arının çocukları, kardeşlerinin çocuk
ları ve onların torunları tam 108 kişiyi 
buluyormuş. Bunların doğum glinlerin
de kendilerine bir hediye vermek J~zım 
;<te bu yüzden Madam Fuller hemen 
hemen gün aşırı hed!yelik bir şey satın 
almağa mecbur oluvormuş ki bilhassa 
•imdi buna para yetiştirmekte güçlük 
çekiyormuş. 

Asirdide kadının bash bir derdi yok. 
Cür.kü pıl-lı..f"\ J1 11-.'h,.t• veThıde imiş. 

rALİLİ KArlR 
Bazı insanlar nasıl talihli olurlarsa. 

bazı hayvanlar da öylece talihli olurlar. 
Lfayatta mesut olmak iç.in çalı~mak ve 
iyi ahlaklı olmak es::.sı şartsa da her çalı
""" ve he= iyi ahlaki mütlaka mesut 
olamıyor. Beri tarafta· İ!e yalnız talih 
~cnilcn eırarl• tesac!üflerin sevkiyle sa
•dete kavuşanlar yek değil, azda değil
dir. iste bir kahr, 2 7 ıene orduda hizmet 
'l"inde bi rkatır, 2 7 sene orduda hizmet 
.. ttikten sonra mureff~h bir tekaüt]üğe 
'Tlazhar olmu,. Hıolbuki öte yanında en 
oafakar şekilde 30 sene çal .. tıktan son
T& sahipleri tf!ırafında" mezbahaya gön
.Jt' ilen katırlar vardır. 

Her ne hal ise, jakın tekaüt olması 
bir hBdise teskil etmiş. Hayvan. en ön
-le band? müzika olduğu halde kııılanın 
<Jhınndan alınmış ve ömrünün sonunu 
... eçirece~i ahır;ı nak!edilmiş. Burada ja
lca mahsus bir daire varmış ve hayvana 
~er eün bir gezinti yaptırılacakmış. 

Dahası var: jukın tekaüde sevki mü
~roqeh-tiyle bi:- emri yevmi de nesredil

IT: İ!ll. Bunda hr.yvar.ın cephe yak,nlar1n
~Lki Cdhsmall'·. ından, yaptıi?"ı hizmetler
-fen bahsedildikten sonra şöyle denili-
·rormuş: 

«iak, 2 7 sene iyi hizmet ettilcten ıon
~a bugiinden itibaren istirahate çekil
""Tıistir. Bundan son-ra, hayatının sonuna 
'-ader ivi yeyÜ> içcce!... hiç bir İf görmi-
ı eceltir.> • 
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Alman zırhlıla-
ı. \ ,. - .. 
~· · ·~_,.,:'!ı\ıil.f.-if:; ' : .. . . ...'.\ .. ' : ' \ .... • 

Ölen lzmirli bir Bayanın vasiyeti· rına en az iki 
tam isabet te

olundu •• • 
mın 

Breste yapılan hücum 
son derecede fiddetli 

oldu. Bir Alman zıPllhsı 
llaşlıa 1Jir limanda 

yahalandı-

lzmir ve Istanbul hast 
hanelerine yarım mil 

yon lira bıraktı 
Londra. 25 (A.A) - İngiliz hava ne

zareti istihbarat dairesi tarafından bildi
rildiğine ııöre İnııi]iz hava kuvvelteri ta
rafından Brest üzerine yapılan hücum 
son derece şiddetli olmuştur. Bir pilot 
gördüklerini şöyle anlatmıştır : 

- Önümüzde ve arkanuzda, güneşin 
altında bombardıman tayyarelerinin ba
.şınuz üzerindeki mükemmel manevrala
rını takin ediyoruz. Altımızda süt li
man .. Kücük gemiler alelacele limanı 
terkederek denize açılıyor ve arkaların
da beyaz bir duman bırakıyor laı:. 

Bir tayyareci subay da Alman harp 
gemilerinden birinin nasıl bombardıman 
edildimnl anlatıyor : 

Kapanı zade ailesind~n Bayan Haciyenln v 
yeti yerine getfltiliyor .. 

İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Bir kaç· pavyonu ile İzmir memleket hııstaı' 
ı::un e~el ~~at eden Ka~ni zade aile- ne terk ve vasiyet etmiştir. Bu h 
sınden Izmırlı bayan. Nacıye yanın mil- alakadarlarca icap eyliyen muamele 
yon liralık servetini Istanbul Haseki ka- pılınaktadır. 
dm hasfanesinin profesör Akil Muhtar 
tt 11111111111111111iliti111111 iti 1111111111111ltllltl11111111111111111111111111111111111111ltlll1111111111111111111111 M 

Mevzii kesme şeker sı 
kıntısı artık sona erdi 

- Gemi tamamen j!Örülüyordu. Bom
balanmızdan biri tam isabet etti. Gemi-
nin bütün batarvaları ateşlerini bize çe- İstanbul, 25 (Telefnnla) - Ticaret len kesme şeker sılnntısı bu suretle 
virdiler. Bu ateşin arasından ııeçtik. ofisinin şeker limited şirketine devret- na ermektedir. 
Bombardıman ve avcı tavyarelerim'z bu miş olduğu beş bin ton kesme şeker şeh-ı Diğer taraftan alınan haberlere · 
taarruz esnasında ne kadar Alman Mes- riınize tamamen getirilmiş ve alılkadar- Alpullu fabrikası başta olmak · 
ser Smit tavvaresiyle karşıla5mL5larsa o 

1 

lar tarafından tesellüm alınarak depola- 1 yerli şeker fabrikaları da yenı 
kailaruu düsürm.üslerdir. ra konmuştur. Şeker Limited şirketi mevsimine girı:ni.ş bulunmdtadırlar• 

Tayyarelerimiz obüs ve kursunlardan dünden itibaren şeker satışına başlamış Bu sene gerek Trakyada, gerek 
deHk de•ik olarak dönmüslerdir . ve küp şeker siparişlerini de kabul et- dolu şeker nuntakalannda pallC81' 

Brest il•erinde bu harekat cereyan mlştir. Son zamanlard'a piyasada goru· sulü çok iyi olmuştur. 
r•..,,ekte iken dört motörl il diğer bom- 11111111il1111111111111111 ltlltl!l llllltl ıt 111il111ı11111111ilitııııııı111111 ı lllllllltltlllll llltllllllllllllllllHUI 

bardıman tavvareleri daha cenupta La- Ik• • k A v f b ek 
n.~list limanında demirli bu~.ıınduğu ~ö- ıncı agıt a rı ası 
rulen Sernhorst zırhlısına hucum etmiş-
lerdir. Her bombardıman tayyaresi mü-
him mikdarda zırh delen bombalan hı\- • ı V b ı 
;:~~~·ıl~~~ı~stta en az bir tam isabet iŞ em ege aş ıyor 

iNGhjz "l\ESMI TEBLİ(;.i 
Londra. 25 IA.A) - Hava nezaretinin , 

tebliği: Diinkü persembe ııünü öilledenl Biitiin lıiiğıt lhtiyacımızm dahilden temini yalı.,-
sonra Bres~ ve Laoalist limanlarında İstanbul, 25 (Yeni Asır) - İmıittel kağıt ihtiyacını tamamiyle dahilden 
Al,,.en zırhlılarına .~arsı yapı!an v: m~- kurulan ilcinci kağıt fabrikası yakında min eylemek kabil olacaktır. ..ı 
vafCoY.ıyctle tetevvuc eden sıddetli hii- faaliyete geçecektir. Bu fabrika da işle- Yeni fabrikamızın işliyeceAl ipti" 
cumlar hakkında. veni rapcrl~r gelmis-

1 meğe başladıktan sonra memleketimizin madde hariçten temin edilmiştir. 
tir. B rest harekatına Anı erı kan kale ı ı ııı 11111ııı11ııı ı ııtlt ıı ı ııı it 1111ııııımilııı11ıı11 it til ı 1111111iti1t ııı 11111111tıllltı1111111 ı ıııııı iti tıltl 111111 uııı' 
tayyareleri öğleden az sonra baslamış- •K / · • • J • A k dö dü 
la~dı· l»ınlanhücumaistirakedentay- ıv:ec ,s reısı rın n arava n 
ya.,.,,Je· · ~ kısmı küll'si takip etmiştir. Ankara, 25 (Telefonla) - Bir müddettenberi tstanbulda bulunan Mct'll 

Bu kısmı kü111 Venin~ton tayyurcle- reisi Abdulhalık Renda şehrimize dönmüştür. 
rinclPn miitesekkil idi. Taarruz saat • 
l3.4ii e kadar devam etw· tir. Falifaks 250 haktm Ve müddeiumumi fe'T fi ediyof 
bombardıman tavyarelerinden mütı>Şek- Ankara,25 (Telefonla) - Terfi müddetini dolduran hllltim ve müddelumC~ 
kil b'r tesekkül de Lan~listte Şarnhorst lerden terfiye layık olanların listesi adliyede hazırlandı. LiSleye takrıöen Y 
zıyı. ı.,.,na taarruz etmistir. hAkirn ve müddeiumumi dahildir. 
DU<nıan avc•lan ve hava dafileri her 

iki hücuma şiddetle mukabelede bulun- Trcaret ol isi kadrosuna ilaveler 
mı;:~a;::.;, 7 ,ttHLILARINA Ankara, 25 (Telefonla) - Ticaret ofisi teşkilAtı kadrosuna bazı ilaveler '!" 

f<:ll,[IF,'l'I,li;Jt pılınasma dair koordinasyon heyeti kararı bugün neşredildi. 

Fakat bu hol bava hücumlarının sid- F "" b• t k ld 
delini ve ,.;;•atıni l>alinetın•miş, Gnnv- ecı ır ren azası o u 
zenovıi yedi i•abet kaydedllmis ve mü
#f':tf"l-tit bomlı:.J~rrn prrn~ O~en kruva
zilt'üniin ln,lnJ1rf Plrr1 dok1arı cerçevele
tli"i )!'Örülmü<to'ir B'r riin evvel ı-;r Ster
Un~ tavvı-reı;;inin bombnsiyle e!'i1ac:en ha
sara udnynn ~amlıorsta yeniden isa-

İstanbul. 25 (Yeni Asır) - Haydar p aşa da fect bir tren kazası olmuş, JJaf. 
darpaşa demiryollan mağazası amelesi nden Vahap Toplu, Pendikten geri' 
trenin altında kalmış, parçalanarak ölm üştür. ,; 
.'C~J.r~--=--~ ...... ~~~=======~ao:ı~===~=====cıc============== 

IJr•ler kayded;Jmistir . 
Brestte lıir rez"aha büyük hasarlar 

ya•,.Jrnıs. Prens Qpen ile bir petrol ge
mi<! bombalar arasında kalmıştır. 
Düşman zırblılanna karşı çarşa.nba 

akşamı yapılan harek~t esnasında ceman 
15 avcı tavvaremiz kayıntır. 12 düsman 
avcısı da . dün gündüzün bombardımnn 
tavvarelerimizin toplariyle tahrip edil
mistir. Muharebe servisine mensup 
f''>itfayer ve Hariken tayyareleri daha 
22 düsman avcısı düsürmek suretiyle 
bütün harekat esnasında kuvvetli mil
zaheretle bulunmuşlardır. Yedi avcı 
tayyaremiz kayıptır. 

Avusturalyada 
Japonvava kar
şı ateş püskii

rüliıvor --İngiltere Hfndfçininin 
Japonlarca qgalini 
huvveıli bir tehdit 

addetmiyor .. 
Japonya b;r yere te- Sidney, 25 (A.A) - Burada çıkan 

? Deyli telgraf gazetesi şöyle yazıyor: Hin
CO VÜ Z etrr. İ vecek mi. dlçinide yeni üslerin Japonlar tarafından 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - işgali hakkında diplomatik yaygara ya
re Japonyayı ihata etmiş olabilirler. Şu pılmamalıdır. Bariz bir opurtonist ta
tektirde lngiltere ve Amerika Japon- !cip eden yeni Japon hükümeti acaba ni
yanın cenubi Pasifikteki siyasetini teh- çin tecavtizler.ni kuvvetli bir diplomasi 
likeye düşürmüş olurlar ki bu da Rus lisaniyle örtmek istiyor? 
mağlubiyetinin uzak prktaki akisleri Kırk senedenberi Japonya garbı alçak
rle dohil olmak üzere Japonyanın karııı- ça taklit etmiştir. Şimdi Hitler usulleri
Jaşabileceği diğer meseleler derecesinde ni kullanması bizi ürkütmiyecektir. 

Derhal parlamentonun davet edilme
rrıühim bir mahiyet alır. 

Başvekil prens Konoye tarafmdan ge- ~ tavsiye eden Melbu:n ~ı;rald gaze-

nl d L_ --''td··· h' 1 J tesı Avusturalyanın vazıyetim kuvvetle 
re er e ueyan euı un vec ıy e l\DOn . ih tın · · · t kted' 
siyasetinin takip ettiği hedefler musliha- tasr e esını ıs eme ır. 
ne hedeftedir. Ve Jaoonya bu siyas•te Htl"K1l"MET KARAR VERECEK 
sadık kalmak niyetindedir. Esasen Ja- Melbum, 25 (A.A) - Salrullyetli 
ponyanın ber hareketi tedafiü tedbirlere Avusturalya mahfilleri parlamentonun 
inhisar edecektir. Japonya bütün uzak derhal içtiınaa davetinin bahıs mevzuu 
•.-rkta mli&terek refah sahasını kurtnl'k-1 olmadığnı. lıildir~yorl~r. ~esmi n~~ 
la beraber İngiliz ve Amerikan menfa-. nazar Pasifikteki vazıyetin çok mühim 
atleri sahasına katiyen dolrunınıyacak- bir şekil almasının dahi bu vaziyetin 
'tır. J aponvanın gayesi bu mÜşterck re-1 meclis müzakerelerinden ziyade bükü
fah sahasında Japonyanın nazım mev- metin hareket ve icraatım istilzam etti
l<iini muhafaza etmekten ibarettir- Ve receği merkezindedir. 
bu mii$terek refah sahasında bulunan İNGİLİZLER PEK EHEMMİYET 
memleket ve milletlerin müşterek saha- VERMtYORLAR 
nın müdafaasında Japonya ile birlef- Lonılra, 25 (A.A) - Salrullyettar 
m•l•ri l'\•undır. mahfillerde cenubi Hindiçinideki deniz 

AVRUPA HARBi VE JAPONLAR ve hava üslerinin Japonlarca işgali pek 
Tokyo, 25 (A.A) - Hariciye nazırı yakın telfıkki ediliyor. . 

Am'ral Toyodo bugünkü kabine toplan- Japonların hareketi uzak şarktaki 
tısında Avrupa vaziyetinin inkişafı hak- Britanya menfaatlerine yeni bir taarruz 
kında izahat vermiştir. ve kuvvetli bir tehdid ad edilmemekte-

Japon genel kurmayından general dir Malezya.da bazı müdafaa tedbirleri 
Okamara başvekili ziyaret ederek Al- alınmıştır. 
man - Rus harbinin bugünkü vaziyeti --------------
lıakkınıla kendisine malfunat vermiştir. 
HARİCİYE NıtZmı SEFİRLERİ 

·KABUL ETl1 
Tokyo. 25 CA.A.\ - Bari - e 

amiral Toyodo bugün sefirleri kabul et
miştir. Doınei ajansı 35 devlet mümes
silinin kabulde hazır bulunduğunu bil-

Fransa 1-~ir&diçi" 
ııinin bütünlü
~ünü ativen te-

min edecek! 
Fransa gOya İngUte.,.,. 

ye harşı Hindlçinlde 
Japonlarla iş IJirliği 

yapacalı .. 
Vişi, 25 (A.A) - iyi haber ~ 

mahfillerde Hindiçini hakkındaki F~ 
sız - japon görüşmelerinin dostane. ri"· 
zihniyetle devam ettiği bild!rllın!'...,. 
Salahiyetli menbalarda Fransanın ı-r-;ı 
diçininin müdafaasını temin !~in pek 
vasıtaya malik olduğ. bildirilmekte~ 
ıapon hükümeti ise Hindiçlnidel:i ja'f 
menfaatlerinin lngifu. kıtalannın t~ 
di ve Çunk King hükümet!nin müd -1' 
lesiyle haleldar olduğunu iddia etırl"" 

tedir. , ---' 
Bu sebeple japonya F ranaız lıükiiı"JI' 

hnden lngiliz tehdidine mukabele e fi' 
bilmek için askeri bazı kolaylıklar I< 6". 
miştir. Fransız hüküm eti ahvali ~ J 
önünde bulundurarak umumi va.Zi1 ~ 
realist bir şekilde tetkik edecek. 04' 
Uzak şarktaki arazi.nir ve bilhassa ~ 
diçininin bütünliığünü iatikbalde t•-,; 
•decektir. Fransa müstemlekelerin ,r 
dafaası için lüzumlu tebdirleri al•' f-' 
l:!r. Bunun için Hindiçiniyi mli~ II' 
nınksndiyle bir Fr .. nıız - japon, ~b'.J.
iine varacak tt-dbirlcrin alınma!.• ~. 1' 
!•mel görülmektedir. japon sefitİl't<' 
A.miral Darlan ara.sında müzakert 
c:ievam etmektedir. 

Rnsva ve Fransan•" 
sefirleri rürlıiyede ... ,., 
Vi~i. 25 (AA) - iyi maJUmatf~ıı' 

mahfillerden öğrenildiiHne göre . 9-
•arun Moskovadaki büyük ek1'1 l>.,
Berieri büyük elçilik memurlarivle .,-1' 
likte busı:ün Sovyet - Türk hu~un• ~ 
mış bulunacaktır. Söylendiğın; .. ,ı~ 
<;ovyetler bi!rijH hükümet!nin ~ Jı" 
büyük elçisi 8. Buııanolof da he ,)t/t 
men ayni zamand& Türkiyeye ll 


