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yenlda ..... De toplap ıus RESl'I TEBLllt RUtil lllllll 11 .................. ,,... 
Rus ya • Polon )'a mü- aJdılı.....,,. •öyllJJOpı..... ......,, lıOllllf•~ NdlPdl 

So!;:!111~~ ha~Un ıa= Almanlar öldü- B.Hitler Mosko- ~o;ıc..,: ~~>.önde:~k ı:= 
mmtakasında da YIU'Dllşlardır. 15 saat Sqvekili ile yaptJlı bir anlaf'Nl muci-

zalrere/eri baı laclı 

Londrada P devam eden bir muharebe neticesinde r11'·cu·· ate• albn- d ~· a hince AmeriJum kıtalaruun tzlandaya RddbelePle senglnlefe· O· btr çok estrıer ~ y V 8Vl ex Ut D• muvasallt ettiklerini blldirıni§ttr. 
eeıı ue lniaön taluninlel'I BİR ÇOK SltJNAK Awmı Amerikan deniz mJAh endaz kıtalan 
a.ıan paplalı netk:eıa loraya başvekili yo~r~!n'~~taı~B·d:~ da büyük zayi- cak fotoirafı- =gi~~==me!ie:u~~ 

WPecelıtf P.. S • • 8~ hatlarında bir eok beton sıiınak- • •• ki B. Ruzvelt t6ndenlili mesaj da diyor 
SEVKET eıwıN ve ovyet sefın ~ ~ ~ı:: at verıyor m 'lOrece ı.ı: _ soMU 

2 
INct 8AlliPEm: • 

. Harp, en şayam hQret, en iMndınaz kon tuJ m~k mUm~ :ç. metreden bile gör-
~ dolu merhalelerden ~erek Uf ar hatlar Sovyet to~u 2~~ """"' fGPfdye ..... JJ,,,.,...,, Alman zaylah 
~ ............ almıştır. Polonya- ----O--· toplarla mUdafaa etmelerine rağmen Al .... Ualeylfl dal'da· d,,,,,. euuellıl n ayldı 
zara :m ~ı~~e ı1:e:.: ,,,.,,, .... , •dlllffePelı ~UcumJan karşısında uzun mild- Palda. DlnyepeP neı.lnl mecrna Alman Jıayıplcı-
di. Almanya, ~ dtlşmam telikki ettiği dÜfntana fıGPfl>J llıl ta• b~ıy1:ti k:ı~e;;m~~:ıe ~~a:; de geçenaedUa.. l'llldan '°" NyÜ .. 
::;~tler BirlıiJ!~lte~ dolaş ol~- Nfl IHıPqtıPnaalı idlyop akim kalmıştır. Alman kıtalan el bom- Moskova, 8 (A.A) - Sovyet teb1Jii: Londra, 8 (A.A) - Royter ajansmm 

ran.~ ve .uıgı re. m ~terek düş- ba1ariyJe mazgallardan :qıUdafileri imha 7 Temmuz gilnU, Aatrov, Polotsk, Sepel, Moskovadaki huswd muhabhi bildlrl-
Bl8Dlarma b!1I son nefeslerme kadar . Londra, 8 (A.A) - Polonya arazisi- etmi"lerdir. Bolıruiak. Vollnak • Novograd ve Nog- yor : Sovyet istihbarat bürosu re!sl Lo-
-m omuza hart.etme~ kararını mu- nın Sovye~er Bfrliil ile Almanya ara- bdNct MVDAF AA HA'ITINDA ri1ov lstibmetlerinde fiddetli çarpı§- zovsld ..soruJe,n 1ıU ~ eeqben ao.,et 
~ Wr.::::.... ~ :ıunuyorlar. s~fnden 80JU'a Rus ve Polon- Stokholnı 8 (A.A) - AlmanJann Sta- ma)ar devam etml§tlr. Cephenin §iınal hUkUmetlnin Almanlab nefes aldırmak 
......_ ecıl 1 dıd imlan mB- ya eri arasında IJk temas bu Un müstahkem hattına Boriso • Novoe- baıp.lnde kıtalarmnz Kandaşko, Dokta, niyetinde olmadıltma işaret ederek ceı>
iiemonuDerlwlll! •e•pa~ Mlyiik Pl'P hafta ~tili esnasında İngiltere hariciye raddan yaptıkları taarruzlar Sovyetle.. Lobholın istikametlerinde çarpışmışlar henin bir doğru hat Uzerlnde bulmıma-
ltlen hepü .;~:;!~ ha;de, h:- ~e~~s~v~u~::iş, Sovyet büyük rin ikinci ve son müdafaa hattını yar. ve ararJmizc ~iş olan dtişman Jtıta- dığını, 7Jbaklar teşkil etüğini ve bu 
._ ......_ f • pay aşma • e çısı ~ lWi ya ~!i G.- .... ~ ~~·~ 1na 1arma bJ'IPlm' _..ıti-.tthd . Oda whaJgw ....m. *Y)'U" • .. ~ 
....... eallll/ma.. Avıupwm lıııwctwtm --.. • .Pö=ii ...... lllmca ,,.. ~ filidilif.. • lrıit,teGla-.r jf : 
............ ,... Mr müyavel ru- Harlclye num B. IDıl.a bu mUJlhtm ......... MiM tr • ,,, fı.yı • - eb iti• w _ar Aım. kıtw .__, 
h ............ ~ keaw, ~~a his. bazır1anmuma yuduııı ell!dlt&. G1rUf- l&i1MKAm,..&JUN 1IAJIZBNUI.. ..... ..,,. 11-'dl ~ ini ~ a.ha1 ............. IDUblıll lılr ..... 
..,..._. .,.._ .... •a.Bwlerlni 'bOtUn melerde harlclye nearetl wnumt katibi lllHDB.USP cluıftnn......... ~ ~ 
........... ..,...... ko,mak eesare- B. AJeksander hazır bulunmU§tur. BerBn. 1 fA.A) - 8laJln JMıttana Jııu. Pelotak lltfW ı ..... Wr tok 1811' Ln h"*"' ~ ldııt ..._ Mr 
.. .Wı .. allledeN hemen hemen te- tnglliz siyasetinin hedefi mtişterek .. ileri harebtlne -...ıın eden bir Al- garbt Dvbwnn fbul lagana mmdm tan,k lq>lu derhal Sovı-t ~ 
aılllf .. .._(JwNL Bu iradesiz ve mtl- dUşmana kaqı iki memleket arasındaki man piyade krtam. bir ~ lstihkA- kuvvetler ihraema tıefel>bla ~ ~ htlcumuna ~. SoYJet lataJm 
•e•ıllt alnlet eereyanlan aramada dil- anlapPBihkl•nn bir hal nretbıe bat- mını işgal ettlii sırada bu lstlhkAm mil- manla flddetli çaıppalar vuaU11 •- bu tanklardan çolunu benzinle~ 
l'llf Ye ll(lk poBtfkaaM ıtlvenerek b- Janmasıdır RU1Ya ile Polonya arasında dafllerinin siyasi ko:miaerlerl tarafından mittir. Kıtalanmı& mevzilerini sıkı bir tir. B. R....ıı 
ı.aluuu dphe ıöt&nnes hir kat'iyet ve hukukan ~evcut harp haline bir nlha- kalenin iclnde kilitlendikleri ve bunla- IUl'ette muhafua etmektedir. Sepel ZADATIN JIUKAYl'.Sat 
anhatle beyan Mm tek memleket Tir· yet vermek için Rualarm ve Polonyalı- - SONU 2 INct SAJdırmE • • SONU 1 INcl SABlnDB - 15 Kllnden heri devam eden muharebe ı •ı• ) H 
"" hlL Pelllretia ........... _ mini larm alacağı her tedbir tngUiz hUkilme- - • • • • MnMmdp AhnanJarm daha ene] 22 u DtrJ iZ er amu• 
--.. ,.... bnr ftl~ Wi .. t1ni ve mnttefiklerinl pek memnun ede- 1 anı-ten netinlen mallar lelnde wrdlk1erl aylattm fazla Jruıp. 25 k·ı 
llWL o bnrlum waliyetini ve la- cektfr. "'" " ~ - olnıuttur. Sov,et- Alma harbı - sa 1 ometre ..... ..ı.n • Mblk ~ ,. lmnada ene1 Almanlar tmanea DJld-
.._ _...,_ etmek -w ...- /ngilizlere 11dre ( h J A •h • Jarmm 300 bin oldulunu a&yleml.... ki .4.1 ..... 
:..-.::::a.~:r.:.~ t a at eşyasının ı tıyaç !:!mn~:dtr:-Aı!!°ra'::= ya •.-~ 
Ma ıierbn ~ heııtılret etmişti. Ba- R J ••ı. bin olarak bbul edersek Sovyet ordu-
da • Mil ... 1mew e«llyor. ın. us ar mu.em- h• ) . h .. k .. ı.n 12 • ıclnde Almanlara .,oo bin Londra, 8 <A.A> - Royter Wldbtyor: 
.n.:Jerin seyri ıörftşlerbnbcle ne kadar s p e u umetçe Jdedilı: gytat verdlrdllderine ve muha- JıılUttefik zırhlı kuvvetleri Bumusua 
hllldl. kararlanmızda ne kadar samimi 1 ette do•• a ) erın _ SONU 2 INct SAidn:DE • 25 kilometre prkma Vlll'llUflardlr . 
...... lliiltiU ispat etti. me sur • 

Tentldftdft, 11,..ıbiı barptan b(m· t . . ht ı 
~=~v::-~~~: vüşüvorlar evzıı rıu eme 
lenerek istill lnırham oldalu. Bise ıe- --0----
lnee. hu maamm eldalde her ~yden 
evvel kendi bnethniR. toprak biltlln- Fin "..... te,,...., •ov- ...... ,,..... IH!l'IBP• teuzı ...... .... ..... 
~~.:-ıo: yet "'"""~ DUayetlel' ...... 
eWI bUr vatuunma ~ nW,!erl ~ 8 (A.A) - Askert muhabir- Ankara. 8 (Yenı Amr) - Hariçten se- ';.~~';.,~~~"':'.... -L°"------.;... 
aeye bvak •n....ıwr. s.leee emell ve ID ........ .,.;.-.,,_.-.. . 1 
eldufumuzu ispat ettik. Jer .Jlusl.m blb'6k blr C8llhede on beş tirilen btltUn ~ bundan aonra ret- ""~-"'--. ._.. .• .;.. .. .;.._:._ 

İttifaklannuz kadar tarihi dostlukla· gQn sUren şlddet1i muharebelerden son- mi eller VMıtuiyle ihtiyaç sahiplerine 
nama da sadık ve vefaklr olduiumm· ra hAll mnkemmel surette dövnştUkle- =~ olup obnıyacalı tetkik SON DA iKA · 
an dpheye dtlsenler aldandildarm• rini kaydetmektedirler. a .___ .a_s.. VJr.- buna. L--- verilirse" •-----' ı.a-ı • • • • • • • • • • • 
anladılar ve nihayet teslim ettiler ld Bu muhaWrlen ıin ___.. ~- . ~:=.- &llnl' _v ... ~ 
T&rldye IÖZtlDe lnunhnasw ve dostbıiu- yoDan ile Bas demir)'ollarmdal PIUŞ- şımdililı: villyetler yapacaktır. İaee tef" 
.. • Wl,tlk kıymet verlJmesi lhnn lik farla Alman ileri hareketini ldaedl- kilitı hazırbklan bitirildlkten aoma da 
ıelen ~. leeek Hıeeede ~taeaktar. her tarafta bu gibi işlerle iaşe mildUr-

Zahlren ltlrlemw öhi zannedı1en in- - SONU 3 'ONC'O SAHiFEDE - liilı:leri meşgul olacaktır. 
ılltere De lttlf ..... ve Almanya ne ... ...,, - -..--.. .......... ~ ................... ~ 
ıınbnl dostıoimnn ita sayede bir haki
kat olmuştur. Bu realist DOlitika, yahm 
Mil deiil, parlak lstikltaJimizi de enmi-
7« llltma aı..u. 'bulunuyor. 
B~ ........ lleluJara ve Ktı~ük Asya· 

ya :ın""et _. ı w'Sıi muhariplerin de 
1nenfaat1erine • ~ oldutunu gö
rüyorduk. ln~-.ı ile ittffabnn lal( 
hir zaman tecavtizl ~ ._......_ 
ğuıa göre. Almanya ile ~im& ......._ 
imnmu ihya et°!~k~en bahtıyarhk ~
mamız kadar tabn hır şey olamazdı. B& 
bu dikensiz yolda yürüyerek in~nlığm 
ı~rmekte olduğu muazzam ru~!. buh
ran içinde onun iştiyakla bekledıgı sulh 
Clhtasına .UnUn birinde en fazla hizmet 
~ mevkide olduğumuza kani bu
=:-11Yona.. Burada korkak ve °!ütere~-

• 'Po~ iOisma mukabıl samı-
8!~ \1e dtlr&at 1dr politikanın · zaferini 
::..:' ............. Bizim politika 
IU eti hldbe~ bu zaferin ma· 
~ tahmmlerl le ....a.Je~ıeek ve ~
in ~1- .... - parlak netitt· veJeeeıııwr • .. ..,.. ....... ..._ ........... 
adil! .... J1lli ... .... -• IDU• 

tlıA1nT.~ ........... ·--. .,., ~·eıw. 

Almanlar Sovyef or
dularını kovalıyo- · 

ruz diyorlar 
--.c>--

Berlln, 8 (A.A) - Alman Jataları rl
cat etmekte olan Sovyet ~usunu jakJp 
ederek 2 temmmdan 5 -.nmma kadar 
182216 eıdr alDu.elardJr. İitinam Glunan 
pek eok maka»e arumda iM taak. 
milteaddıt mbk tren ve 550 top vudır. 

Amerikadae Mwra 
gönderilen harp 

malze~ ne kadar? 
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h • • T k h il · f · · d k · h d Hadiseler~e zen""inleşe• ş r nın opra ma su erı o ııın e l a ise c:elı ve biiıün ta inleri 

107 - iki ber • - a.$an ~arialı netireıer 

re ihtilas tahkikatı art k -BAŞTA~:::r~c:;:c:~inFEDE --- Kadere teslim olacaR-ız! hazırlandı dl k 
1 

min de ayni derecede itimadını haiz bu· 

PenlJe, lıonağını bıralııp lıtttmağa lııyamıJ;ordıı. 
Şimf!i eşyamız bir eşefı yiilıti değil, diyo,.cıu... 

Bu··...,, ... ~- ı·----•u a iyeye inti 8 etti ~~-a~:a~e:~~:;i;::e~et::; 
..,- •~r ~· eluıiyorlar. İnsanlıiuı inanılacak .. y. 

melı iizePe, ~çüğü de -- llllt'tlert" siddelte mubtnc bulund~ bir 
Pcnbe kocasına : 
- Bu çok j(Üc. diye ceı·ap verdi. şim

di p,ız SO)'ezdeki ·az;yette bulun~o
ruz. !Eşyamız ıbir ..,.,.ıc )·ilkünden ibaret 
de/'iil .. 

Bı.ı e.vi \"e i · elti ı!<ı~metli ~· ızı 
nrkammla koyup buradan nasıl ayrılı
nz? 

u sef. kcn · · k,deıin eli.ne ~s-
lim etmekten h3$ka çare yok.. Alnınıız
c!ıı azılı olan her ne ise muhakkak ba
ıruız11 gelecek' .. 

-4-
PAOl4'AH l'ENilE\'E SUN'İ ALTIN 

İt\IAL ET'!İRMEK İSTİYOR 

Yatı;ı oamazı kılwdıktan _,-a, .i.tan
hulun muhtel:f camı1erinden çıkan 
acL:ımlar hemen eı•lerine çekildiler. İs-
1.ııı bul sokakları başlan başa tenhalığa 
ve sessizliğe bürilnmtiş bulunmakla idi. 
Bütiln .,.ieriıı _.elerinde ufak bir 
ıpk i.ı.i bile görünmiyordLL Koca şehir. 
sanki mes\cln deği~. burıı<h canlı h'ç 
bir ı rd Yl1$1Dll}'Ol'mll$ yibi derin ıbir ka
ranlık içinde kalmıjl.ı Her taraf sim ıııi
yahtı. 

5olrnkların ezell sahibi olım ld;pekler 
bile artık ort?.lıkta insanlann doiaıımıı
dığını ~bu ...,,.m;Jcten fükınüş
ı.t.-di Ye \ıeı>si de duvar dipl..nne, köııe 
h.• .Jarma ;n.....,k kıvnlmış yatıycniar, 
deliksiz bir uyku ke..tiriyoinmlı •. 

KO!lkoca \'<"hirde yalurr üç adam ayak
ta hulunu~-oı'lanlı. Üc ı:ooe ,.,ıeusu.. 
B rnlaman iki i '.VfltJY=a yiirüyo.-lar ve 
~ ürlidiikleri sırada hazan clw·arak bir
birl rivJ.. kmıuşuyorlardı. Gecenin ka
ranlığı Lıuıl.:ırın yüzlerini ve kıyafetle· 
rin: • ~ ',..,a.k ve ~ giistemıiyecıek 
ıkrc=le lcesü buluıı.onakta iııe de ~t 
çevik bir surette adını ~ •·e 
lıttlı adınılarla yiirümelerindea tki
sınin de ı:enc ... e kuYYelll olduldan an-

o:du. Üc:iincfi adam ise iki adımbk 
hi• a1"3hk te$ldl edecek surette btmların 

peşizti tak:p ediyor .-e aradaki mesafe- hazır'----.. Necdet lrii•lffMM cüzdanını da tahrif etm•· ihti· 7.lllWUl. a Tfükiye: c~i v~iyetinin 
yi muhafaza etmek ~ adımlarını --;,-- • • • ...,,,,_.. ~' fe\'laılide l'lıemmıyeti kadar sı}-..etiain 
önünd~ gidenlerin adımlanna uydunn"' . Bel~diy~ ~ei.liği lımir ,dıriıı>in g~i ıas ettı.11• poroyı IUJr """"P hannan St111ıırmııf- dilrll•liüiiü ile de en parlak üntlt ısıhnı 
olmasından anlçhyordıı. bır rchherını bıholunmuıııı ihale •tmış 1 ısı...;; elinde tutmaktadır. Bu ısılı: belki 

Bunlar Aksaray yoku ;unu seri admı- tir. Bu rehberde lzmirin 84 mahıllesi Toprak mahsulleri ofisi lzmir şubesi fazla para aarfiyahndo.ıı dolayt tiipheyi blr ırün in aıılı,ilııı hr.kild kardeşlik \'e 
\arla b.ıı;tan baıa katederek Murat pa- ııin baritaları v M>kakl_arm n~mıralar ı-.rla1m<ian ~ecdet. Soyana <!.ti- c!av.et em.emek mabadını cütf·ru mer- mlıışma yoluau yenidea bulmasın• yar· 
.p camiinüı önüne War ilerlediler. Bu- }azıı.c..k. meYcut meoırcler ile P8'kla !Aota bulunduğu ıddıasıyle nezaret altı- kezındedır. ._ edtteklir. 
r:ada sola lmTilarak Samatyaya doğru ve bahçel_er hakkı.oda muntazam .n.ıa.: na alındıi(ını yazmııııl<. & husll&taki tah-

1 
Yine po~ nrdıiı n~)·e ıöre ŞEVKET BİLGİN 

giden uzun cadde üzerinde ilcrleıı:ıeğe mat venlecelr. billuuma aııanatkayı kikat a4liyeye intikal etm tir. Necdet Necdet. Ofıo namına harıçtea gelen 
k.,.-uldular. muhten olaa yerler halkında geıı.iı izo- Soydan 19 yaşındadır. Zabıtaya verdiği mahsullerin nakliye Ücretlerine ait harını 

önde gidenlerden j! tarafta bulunan hat bulunxalıotır. lıirinci ifarlede barlarqa ve wreda bu- ie ~tlerindeki ralr.amları tahrif etmek 
ad vanındakine b!r ara1ı1ı: dedi ki : Buııdan başk& bir de ltiiçiik cepreh- rada sarfettiği Lol parayı Ankorada Ce- s....etiyle ilıtila.ıa bulunmu~tur. Bu ını-

- İstanhullulan pek ziyade kod:ut- beri tabettirilecektir. llu rehber fuar beci Jisesinjn son sınıfında iken bozı ze- retle eline iyi para seçen 'ecdct. uzun 
tuğumuzu .şehrin bu dakikadaki t.Pnha 7am.an•nda .tehrimiıi ziya.ret edenleıiçin vattan aldıKını .söylemis ise de zabıta bu zaman barlara devnm ctm.it ve bar ar· 
ve scssiı: vaziyeti t.aınıım.iyle giisleriyor. faydalı malıim•h ihtiva deeektir. l7a- ifad~ itimat etrneıru. Ye :Necdet b•k- tisi.erinden bizile beraber yqıımak için 
Doğru söyle Fırw: .. Böyle v:ıpmakıa •~ her hangi miişl..ülitla Jcudaş- kında toprak mahsulleri ofioi müdürlü- bir apartman liral ıı> 325 !ira verın;.. 

haldı değil miyiz? Eğer biz İstanbulda tıldarı 'rey& gidecelr'kri yerler balclıncla <'.:ünden izahat i.temi,tir. !;50 lira mobilve. 243 liraya otomatik 
bu kadar .sert bir idare tesis ~ ı.-reddiide dü,ıi.ikleri zaman bu r.,ber Tahkikat sıruında : 'ecckti.ıı hüviyet radyo. Yalltilitör. krestedon 150 liralık 
olsRydık burada sk ..ı. tııa. gÖS!el'ft1 ka- ayeoinde bülWı miitJdillerini en lolıay cüzdanı tetkik olununca bunun da tah- bir aaat v.-Nir• ahm$tır. Bu apartmanın 
rışıldıldann öailnü alabilir miydik? tarzda bal edebilecddeıdir. rif e<lilmis oldu·~t• g-öriilmüetür. Tahrifat korW.ıral miidd~ti bitmeden başka bir 

ThsaTYUr et dabir kerttk ! .. Devlet nüfu- - · öyle p.pılmıştır: evi 600 liraya kiralamıı. 0111111anh ban-
7\l cı\er _bu ka r ô1dü ve derlıı bir C'uarımız o• lngı"/"-. ka•na da hndi h~sabrna 1200 lira ya-
surette Istanbulda tesis edilmiş bulun- r' " c;:; Necdctio babaauun ismi yaz.ılı olduğu tırmı,ıır. 
masaydı o zaman q ne~-e ,·aracaktı?.. renin İstiraki Hrde babasının ismi olan Ahmet Hilmi- llttilao cdiJ..n para (ı{){)() lira kadar 
Bu devletin o valtit batması \"e tarihe , ria eon- bfr (Osman) k..!imesi il.We tahmin edilmektedir. Bundan 2459 li-
karışınış olması bile muhlemel bulun- Şehrimiz lngiliz konsolosu ile searet• •dilmiş, Soyadı baıae · den Soydan ke- ra11 bulunarak adlift'ye ver<lmi,, Nec-
ınıyor muydu! t:caret eteşe!li dün belediye reisi dktor 1;me.ai silinerek (Kara bı7ıklı) )-.z.alnıış- detin a1dıiı eşya vasaire de ınüsadere 

Valaa epeyce wrluk cektik ve tdıli- Behçet Uııı ziyaret etınişleo-, fnard,.er- tır. Polioiıı kanaati Necdeb.a Ô• suretle edilmittir. 
keler dahi atlattık ise de ~te neticede gi sarayındaki İngiliz pavyonunun hnr- \endi.U.e tiiiliıı taciri o.... Ka.-aı..yık- Müddeiumııınilikçe tahkikata ehem-
hakimiyetim!zi htanbulda tesise muvaf- !anması ve fuara işirak tarn halıJnda lıı.rın oilu aü.Wıü ve.nndc Mı:ediii ve miyetle devam edilmektedir. 
{ak olduk.. vönifmÜflerdlı. Yalanda lanziminebaş- "'=''.r/....r.4~~/..0--//.J"..C.O.:::':ı'Z..,....CCQCQ~r.O'~OUW~C :1:1: w:a::s:ıı:~ 
Yanındaki adoım 113ygılı bir ifade ile !anacak olan payyonda muhtelif lgiHz 

şu ccı·abı verdi : d _ Si1ııl>esiz bu _. _ _...~~ 'w...c· LI>-'-' ominyoıılıırjyl.e .müoıemlckelerinlıı ma-
- '"'"~ uun -= mulall te'1lr eıılileoektir. 

addolunacaksmız pndişahım .. Tarih sizi 
bu sıfatla yfidedecek.. S!zdeki kahra· Fuarda pavyon kiralanması hametle 
manlı,ğın, tehlike!ıı!rin kayn~ma doğru devam etnebıedir. MeTCut pavyo1 sa
yüriimek suretiyle göste.rdij!iniz azim hası pek az kalmışhr. Bunlann da kısa 
ve cesaretin büyüklü~nü tavsilten şu bir zamanda tamamen .kiralanacai'ına 
dalcikad• aciz bulunayonm:ı.. muhakkak nazariyle bakılrııaktadır 

İn<aallııh İstanbulda tesis ettii'f.niz nil- Fuv afişleri şimdiden bütün viayet 
faz ve l:ıalı:inıiyetinizl ınem1eketin her Te kazalara gönderilecektir. Bu hıım
tarafına yayanımız da tarihi vazifenizi tald l>azıdıkla.r bltmittir. 
tamamiyle ikmale muvaffak olursunuz. 
O zaman bu devlet te kurtulmuş olur. 

-BlTMEDl-

Şehrimizde 

azlı~ı ar 
Fena karpuz 
satmak yasak 

------
rvtuhtelif yerlerden lzmire getirilen 

karpuzların i)il«i diğc.r tdJ<lere ve bil
hassa 1stanbu1a sevkedilm~ktcdir. lzmir
de satışa cıka.rılan karpuzların ekserisi 
ha lll ve bouık olduiıınu anlıyan beledi
ı•e, bu kabil Y..arptl% -hşının men edil
me~•İni kararlaşhrmışbr4 

Rı·men er oko-
tekrar • 

'111ayı 

aluıkları için 
memnun 

Bükre~. 8 (A.A) - Rumen ve Alman 
kı.taları tarafından işgal edilen Bukovi· 
nanın nüfusu 500 bin ki$idi.r. Burasının 
muk:.dderılb. asırlarca Moidavya pırena· 
l'ğine bağlı kalınış ve 1775 senesinden 
sonra büyük Romanyaya ilhak ed~. 
1919 senesine kadar A•'Usttıryaya ait 
bulunmuı;tur. Bu arazi adalet mefhu• 
muna aykırı olarak Moskovanın bir Ul· 
tımatomuyl<! ıı:er;en 1IClte Ramanyadnn 
ayr~r . .$imali :auı.-in:ıda Ulttan.
yalı ahali çok olmakla beraber Ruslar 
hiç bir zaı11an ehemmiyetsiz bir ekalll
yctten başka bir ~:v ..ımamışlardır. 
Bükrea hiikü.ıueü 4'mdi istirdat edilen 
arazinin idaresiyle meşguldür. İki mm· 
takaya valiler taırin edil.ıniş ve \·azifele· 
ri baslarına gitı:nişlcrd ir. Besaraı:,,.ada 
dört :beş azadan mürekke,p hükümet 
meclisinin yardım\yle burasını idare 
oedecek bir umumi vali tayin cdilmistir. 
Vali iııgal de\Tcsl miiddelincc oldukça 
~ salı1hiyctlere malik c!.acaktır. 

.n-.ı=:::=cı ::::: :: ::::::: :'.llrJ:::=== :::ıcc=c:cc :ece: 

ELE iYE 
Reisinin teft!şfe i 
Belediye relii doktor Beh<:et L"z di.in 

&•hir içinde tetkiklerde bulunmuş, be
lediye fidanlıohna gide«k fidan dikme 
i•lerini yakından görmii.ştür. Tanz.ifat 
haneye de uğraya.o reia. temizlik q)eri-

f\.levt"-Ul gaz .slok.u.nt.Ul aı olm t:uı ı ıeoh
rimizin bazı kısımlarında Lir çok .rüç
lüklere sebebiyet vermektedir. Muhte
lif mahallere tenekelerle tevz.i edilaı 
~lar da kafi g elmemekte ve pek çok 
vatandaş geceleri kar.anlılta lr.nlmakta
~ır. Bugünkü tevzi şeklini daha mıınbı
um bir ,elle koym:ık ve vatan®ıları 
karanlıktan kı ı~t ltnl:\k ç.are leri aranıl
maktadı<. 

Bad<'ma fzmire vav.onlarla getirile
cek karpuzlaT sılı:ı bir l:.ontröldcn geçiri
lecd< ı:ttek masyoalarda ve gerek dük
u,. n .... ileTde tesadüf olunı""k ham 
,.e bozuk kupuzlar imha edilecektir. 

Btr ime l(iln devam eıfon ınücadeleler 
esnasında Bukovina halkı ı;ıok sıkıntı 
çekın!ı;tir. Çernotinin bir kısmı alevler 
"cindedir. Ahalinin büyillc bir kısıuı 
So\•;·et ııı:ıkamları tarafxıdan Rusyayı 
~~ğe mecbur edilmiştir. 13 bin "e 
8 bin nüfuslu Hosa ·e Çe1 şehirleri ta· 
tnaınen tahrip edilmiştir • 

Amerika iz.landa ada-
ıına asker cıkardı 

• ---• BAŞrAKAFJ 1 iNct SAUİFIDE -
Garp yıırım knrreslne kaqı yapılması 
• . hava- veya droiz İis.Ü·~t,;;,k: 

kullanılmağa müsait noktal:ann Alman
ya tarafından ~ edilmMini Amerika 
kıl edemez. 

Am.erib bu topı-aklaruı hlikiimr.uılı· 
ğın la d •· "klik yapmak niyetinde de
ğildir 

Bu vclaların Al:nanya tarafından ~li 
in ' reye y dan jaşe ve harp malze
m i s:>v\tiyalmı haleldar eciecek bir ma
hiye• gusterebilir. Binaenaleyll ordunun 
lıiliııı um ~vkülc~ noktalan arasında
ki ,.ı niz münakale yollarının emniyetini 
te uı. etıııes.i için IAzun gelen t!'dbirlerin 
tı mma!'tnt donanmaya emttttinı. 

hlanda Başvekiline gönderdiğim bir 
m s~ .Ja Amerikan kılal.ıınnın memleke
t ıı dahil1 iılerine hiç bir surette miida
halc ctıuiyeceklcrini ve buhran geçer 
goçmez ba kılalann geri çeld1eceğini 
hn1'-ne teyit ettim. 

!.landa hükfüneti hilkümranlığını 
r za edecektir. 

• n. Rıırveh müteal<iben tzlımd• Bat
' '<ilinden 1 Temmuzda bu hıuustaltl 
mutahakatini bildirir bir mektup aldJ.. 
ğırı \'e ııynı giln kendisine cevap verdi
ğir' beyan etmiştir. 

NE :KADAR ASKER 
C-.ONDERlLDt ! 
Vaşington, 8 (A.A) - Birlefik Ame

rı , devletlerinin şimalde bulunan ils
lerine mütevereiben giden glmilerle 

.Jah kuvvetlerin harekefleriııin giz-
il tu lmaslll.'I dair olan bahriye nizam-

i mucibince İzlandava c;ıkıınlan 
Amerikan kıtal:ırmın mikdan hakkın
da ı&.ııat verilmemiştir. Bu adaıbki 
Brıtanya kuvve!l•ri ill'kkmda da maltl
mat mevcut değildir. Geçen Eyltllde Bir
lc>sik Amerikaya .relen yoleular tzlan
dada t!titanyıı ve KnnAdalı kuvvetlerin 
ınt>v•uclu 8 bin ki · olduğunu söylemiş
i rdi. 

I' """'"ff'ı:tta • Alma 'el 
dofntu rna? .. 

R dyo ııa• t ,.i, §!mail Atlantikre Nor
v :><: v.e Groyland orasında bulunan tz-
1•.,-ıa ad>Smın 1940 Mayısta İngilizler 
tar 'ından i•gal edilmiş oldul?unu hatır
t .. •t 1 tan ~nra şunları söylüyor: 

Bu işgalin ıarureti B. Vilki farafın
d n da müdaha edilmekte idi tzlanda
nın İ!~3.li, AmPrikan bahriye nazınn1n 
denizleri Al:nan denizaltı ve korsanla
rından lcurlannak için Am..-ikan donan
ma'J:ıın kullanılmasına taraftar oldur.u
nu hatırlatmakta ve Va•in<rton hUküme
tini buna yaklastırmaktadır. 

Atlantik ortasında Asur, Afrikanın 
ga•1>inde Yeşil burun adalariyle ve Af
rikada Dakara karşı alınacak tedhirler 
ir;n de bu bir ba$lan~ıç mahiyetindedir. 
Siva.si mli.ahitlere .rnre şayet Almanlar 
Amerikanın tzl•nda ile müııakalesini J.e. 
sc-,.lerse Amerikan d"'niz kuvvetlerivle 
mtıhareb('ye giri~m~lori kacınılmaz bir 
mahiyet alacaktır. Bu i<gal ile Am..-ika 
1 :.!'oreye vald ettiği karakol si..tl!!Tlinl 
1.- ,i'ız sularına kadar uzatmış demek-

Almanlara göre Sta
lin hotları yarıldı 

n.in ruuııl yapıldı~ı teftit etJnİ4 ve şeh-
• 'BAŞTAltAFI 1 İNCİ SAllİF EDE - ıimizin temizlik işlerine azami ehemmi-

1:ın..~l'P.~Ül'fiilli.f~drr."Ufır.,ır~~ bltm'ii!il:--•-• ..ı.ı.--'- - ' ' ·• 
~·eraltı koridorlarında ~n eden şid- İ . 
detli çarpışmalardan !!Onra mUdafile?'- Mil' s Ti LA 
aen salı kalan 20 kisi teslim olmuştur.. KONTROLE TABİ 
Bilfihare yeraltı dehlizlttinde sekiz de . . • 
kad 0 bulunmuştın- Sovyet rnııkamlan- Evvelce ~ıkanlan sunıtler elc•tra un-
nm 

1
bu kadınlara siİfilı vererek ordu ile ı !ardan imal edildiği için bekdiye btm

birl:kte muharebe etmeğe mecbur edil· lora liat te9bit etmiy<>rda. F aht ~imdi 
dikleri anla!<!lı:ruştır. un temin edemlyen ban • mitt:.ilerin çaT-

Berllıı. 8 (A.A) - Kripet bataklıkla· dar Te arpa karışık anlardan simit imal 
rından S.,vyet kwrvetl<!rinln mümkün •ttikleri halde bunları yÜlcttk flatler!e 
olduğu kadar sünıtle Stalin hattına çe- 1111thlclan göriilm,.ür. Belediyece simit 
ltilmekı.. oldulıdan Alman radyosu tara- imali sıkı bir kontrole tabi tutulacaktır. 
fmdan bild.irihnektedir. Ştulı:alar tara-
fmdmı daimi taarrma maraz 1aı1ımş Gelenler, gidertler .. 
olan Rus kuYV<!tlerinden c:ok azı bu T unçeli mebusu BB. Haydar Riiştii 
ı..tı.ra vara~. öktem, lzrnir mebuaı Sadettin Epik-
™ Ruıı tankı tahrip ed!Jmiş ve mub- men. Mardin mebwna Rıdnn Nafiz Ed

f,e!if ..,..ıam.. 100 top A"'-1arm eline ıriier, BaLk .. ir mebuau Hacim Muhid
~-· din Çarıklı Ankaradan şehrimize gelmiş

ISVEÇTEN VERiLEN HABERLER !er, lzmir C. H. P. müfettişi Galip Bahıi-
Stokholm. 8 (A.A) - So..-yet kıta- yar Göker ile Münakalat Ydı:ileti mii

bn pazar giinündenberl mukabil taar- fettlşlerinden Cahit Okyar lı!anbula, 
ruzlardan vaz geçerek Polovisk mınta- Nafıa vek&leti müfettişlerinden $ere! 
"-da merkezde ve Volbl,..da Stalin Solu Ankıuaya, münaka(ôt vekaleti mü
miietahkem mevzilerlne c;ddlmielerdir. fettitlerinden Arif Demirel de latanba
Pazaıte.i günkü Alman tebl.iiirufe hah.. la gitmitlerdlr. 
ınevzua olan Stalin hattına ilk hücumlar --------
ına._} Bo,benm n ma._t Untz ida- ZABlrADA 
reoİndA!ı umumi bir taanuzun mulı:adde
m..i zan edilmeıaektedu. Daha ziyade 
ala gel- mühim miktarda Alman hat 
bn arlc.umda mah.ır kalan kızıl ordu 

Kurşunla oynarfıen 
yaralandı.. 

babyamım tufiyeııi mabadmııı takip Çorakkapıda Sflvill mescitte 1O1 O 
edildieidir. cü aokakta Tahir oj;lu 17 yaşında balık-

FtNLANDfYAYA YAPILAN çı Hasan, bulduğu bir mavzer ku"unu 
HOCUMLAR ile oynamakta iken bunu hızla duvara 
&o.yet tayyarelerinin F"mlandiyaya atını,. kapsulun atef alması üzerine ko-

t ı ' n nishett- Uf"ıf filolar tanıfm vandan çıkan kurıun kanuna isabet ede
daa ~- Bam HC1 tıınıoecileri rek ağır 8U1"tte yaralanmllSllla eehep ol
ve çift motödii l>omı-dıman bıyyare- muıtur. 
leri oekiz bin men yiiJuelden Helainkl H89nn ha.taneye kaldınlnuşhr. 
iizeriae ıe!misler "" Lobiza binalarmın Duvardan düştü .. 
bir lr:ac; yüz metre iistüııe kadar pike in- Çorakkapıda 1260 cı sokakta lsmail 
ım.lerdir. Bu nziyet Hel•inki müdafaa oiHu 1 O yaşında Necmettin bir duvar 
tmibatmı f'l•ırlmlf ve ilk bombalar ,e- ·· · d k ik ·· · · 
L'- - • d"" ükt d k" tchl"k uzenn e oynama ta en muvazenesını 
mr merıne en iOD1"B .,. ı ı e '- b el '- 4 "'k kl"k -· ti ril bilin'"'' B be I ··ı .. ay e ere,. metre yu se ı ten a~gı-
ışare ve e .,~ u ııe p e o en ve d- ü • tt ı 
--•----•-- "ktan ilk hl"" bild" ya uşm f ve agır sure e yara anmış-y.............., mı leığte ı- N . lk h "d 
"ld""" d "--'-d "-'-' b" kumı hr. ccmetttn meme et ostaneStn e 

rı ıgın en ~ D'. ~·n 1r ve tedavi alhna alınm •h 
Koska linwn hanbc hal" ded" ı. r. 

Berlin. 8 CA.Al _ o.ınN. 8~~ianama BIÇAKLA TEHDİT 
göre pazar cünü Alman - Ramen lnta- EDEN KADIN 
hın Be.rabyaı ceplıesind~ So,,,.etlerin Gaziler caddeande Ali kızı 21 yafın
muluıvemetini larm,.lardır. Diifmanın da Pakizenin bir arada oturduğu Hasan 
mukavem<!t merkezleri ve menileri tid- kızı 18 ya,ında Nimeti geçimsizlik yü
detli hareketler neticesinde ele l:"Çİril- 7Ünden bıçak!• tehdit ettiği zabıtaya şi
mit ve Sovyet lntaları Diyeetere kadar kiye edilmi., ve tahkikata bulanmıııtJr. 
atımu.tır. Almut emler ..... pnııİm mik- Bıca. lı meralıldar• 
lan pek büyiiktiir, 

tir. tzlanda, Norveçt<!n 900 mil mesafe
de olduğuna göre bu adedan kalkacak 
tayyareler Norveçten itibaren gelecek 
tehlikeleri İngiliz deniz kuvvetlerine ve 
gemi kafilelerine çok evvelden haber V"
rtbilecektir. Amerikanın harbe fili mü
dahalesi halinde ise vaziyet çok değişe
cek ve Atlantik harbinin neticeleri Uze
rinde bunun teırirleri ölçülemiyecek ka
dar büyük olacaktır. 

Keçecilerde Garden barda Yusuf oğ
lu Hamit ile Kü!türparkta Ali oğlu ka
sap Mustafanın Üzerlerinden bıçak bu
hmarak zabıta"" alınmı,tır. 
Maınınanın içine düştit... 

Limanınmızda bir kaza olmuştur. Ma· 
vunada çalışan Ali oğlu Kadri, mavuna
yı vapura yanaştırmak için halah çekti
iil aırada milvazenesini kayhetmiı ve 
mavunanın içine dilşerek hafifce yara· 
lanmıştır. 

----·----
FEVZiPMA 

fuarında h!!:m?t .. 
Fevzi pata LulvarJntn k.ana.lizas)·oo 

!;:ı,\>&Ja:-;ı;:..ı;· - ~~r,ı,;'--;:,--- \;;'~ii 
·cflp eden malz .-rrıey i temin edrr ct.m.ez 
r · ta ~!ıyacaktar. ·--

A!'ATiiRK vzui 

----~ - - -
Franc ıa t vzı 
ho!avkqtırdJ~OP-
F ranco1a t " -l§t t>adcma muhtelif 

1"tlerde yapılmak suretiyle halk lehin
<le ar ml şekilde kolaylaştrrılneııl.."tır. 
Kontrölün kolily olmn.$1 için francolalar 
e•kiden <>ld~ gibi yalnız bir fırın-

20 Arwt l=k olan birinci da im~I edikcek, fa'kat n:tı• için Karıı-
ltcmlDDdaki Atatürk mü..,inde hazır- yaka, Güzelvalı ve E~refpasa gjbi -ıeni~ 
b!.lnra fuliyetle ckvam edilmektedir. .U:inl<ri bnhman mahaTierde ihtiyaç 

Müze ıniil:emmei bir hale getİ.rÜecek- ve "mkan ni.lx:tinde francola bulundu-
ıır,_· :ı" =o":.acxııı_:ıı::ıc_ı-.ıı:ıccıı:xı:x rnlacakttt. 
.. 
2

02:1:ı::1:ıox: ::>:: ::: ~~ıc. :=::x.oc =::oo c :11e:: "'a : ı :ıOCll'! 
Rus resmi tebliği 

---O----
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mıntakasında ~iddetli çarpışmalar ol
maktadır. 

Bobnıisk istikametinde düsman bir 
çok defa Dinyeperi geçmoğe teşebbüs et
mlf. fakat kıtaaruıuzın öldllrU.cll ahışi 
altında büyük kayıplar verem.: ilk mev
zileri Üzerine geri çekilmiştir. 

Volisk - Novograd istikametinde anu
dane çarpışan kıtalanmız düşmanın mü
him motörlü kuvvetlerini durdurmakta
dır. Nogrilev istikametiııde kıtalarınuz 
d~ana ticldelli bir ınuharme vermek
tedir. Bu ınıntakada kıtalarımız bir düş
man tabunınun rical hattını keserek bu 
taburu tanıamiyle imha etmiştir. 

7 Temmuz giinil hava kuvvetlerimiz 
düşman motörlil ci.izütamlarına müte
merkiz darbeler iııdirmiş ve di.lşınan. 
tayyare meydanlarına karşt muvaffakı
yetli harekatta bulunmUJtur. 

1Kt ALMAN PİYADE ALAYI 
1MHA EDll..Dl 

Moskova, 8 (A.A) - Bugün öı(ledcn 
sonra neşrolunnn Sovyet tebliğinde de
niliyor ki: 

Biit!ln şimal cephesinde Ostrodan Uk
ranyaya kadar bütün gece muharebeler 
devam etmiştir. Alman ileri hareketi 
Ostro mıntakasmda durdurulm~ur. 
Barnoviç mmtakasmda PolO&k civarında 
muharebe bütiin fiddetiyle devam et
mektedir. Dinyeper nehrini zorlamak 
teşebbilsleri düşman için ağır zayiatla 
akinı bıralı:tınlmıştır. Esirler alınmıştır. 
Novograd vogoniskl istikametinde düş
man tanklarına ve motör!U makineli 
kuvvetrere karşı büyillc muharebeler 
devam etmektedir. 

Daha cenupta kıtaarunız düşmana 
yandını ve geriden azimli bir hareketle 
mukabil taarruzlarda bulunmuşlar ve 
iki piyade alayını imha etmişlerdir. 
Ukranyada Ellehilef istilcameünde Diıı
yestere doğru yarma teşebbüsilne karşı 
şiddetle mukavemet edilmektedir. Kı
talarmıız d~ grup grup imha edi
yorlar. 

7 Temmuzta hava ve yerde elli sekiz 
düşman tayyaresi imha edilmiştir. Bizim 
Pazartesi günkü zayiatnnız beş tayyare
dir. 

Ruslar diyor/ar ki 
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rebe şiddetlendikçe bu mikdar her gün 
biraz daha arttığına nazaran evvelkine 
nisbctle Sovyet - Alman uhorebea es
n"""1da Alınanlann verdi~ zayiatın ne 
kadar fazla olduğu anlasılır. 

Dil!u taraftan İn~lizlcr Almanlann 
22 ay icinde 4500 tayyare ve 2000 tank 
kaybettikler!ni tahmin edivnrlar. Sov
yet ordulan 8 t!ÜD içinde 1500 Alman 
tayyaresi ve 2500 Alman tankı tahrip 
etmislerdir. 

Il. BiTi.ERLE NAPOLl:'ON 
ARASINDAKİ FARK 

Hitlerle Napolyon arasındoki fark ŞU
dur : NBDDlvnrı Mnsk1m1:vıı kadın: ~
mm;. Halbuki Hitler Kremlin ııarayınm 
.,..Jnız fotoıtrUın.ı gönnclde iktifa ede
cektir. 

Sovyet çeteleri larafmden hırpalana
rak ve gitt'kçe şiddetli bir muka\Oemet
le kıır$1lasarak Alman milleti Hillerln 
kendisine lfa"1 mümkiln olrmyan bir va
zife tahmil ettij!ini anlıyaeaktır. ___ ,__ -

AHL 
t enderiy e t iri· 
bat ya ııı diyorlar .. 
Berlin. 8 (A.A) - Alman tayyııre te

~kki.illeri 6 temmuzda tekrar :4kendc
riye limanın~ yaptıkları hilcumda bir 
havuzu tahrip etmişlerdir. Bir Britanya 
tayyare gemisine de isabet vaki olmuş
tur. i ıııııııuıı 11ili11111111 ı mı ili ıı ııııım ı 111 ııı ı mm '~ 

~ Mazarik ~ 
~ Orkestrası ~ - -- -
~ lnciraltı Plaj ~ - -
~ Gazinosunda § = = § 13 Temmuz Paur gUnU tnciraltı § 
§ plAJ GAZtNOSUNDA çalacaktır. § 
: Mükemmel bir orkestra dinlemek : 
E ve hem de deniz ve hav•danh istifade§ 
§ için fırsatı kaçırmayınız. § 
: ın 11111ıımımıııı111ııııı111 ıı 11m11111111 ııı ı ııı ııı ı5 

~111 ırııınıı ı § 
§ 3.12 • 332 teueı '"ler· s 
~ en Jd 111 = 
~~apfU'mı~an 1 
E 'İZMbt l\.SKERLİK $UBESIM-= 
§DEN: 5 
§ 1941 ihtiyat yoklrunalanru yaptır. E 
: mıyıın 312 illl 332 doğnın arasındaki :; 
§ !btiynt cralın senelik yoklamalanm E 
§temmuz 941 nihayetine kadar her E 
:; gün öğleden sonra şubeye milraca-:; 
E atlc yaptırmaları ilan olunur. E - -:'u UWUJUll.1:..llH!IUUl!.l!ll:ı Ul.1"•\ t'WJ.Jllt .S 

ISAC . ........ . 
LEMBERG .. 

Y=m: ECZACl Kli:Ml\L K.AKTAŞ 

Lernberg ı;chriııden bahsediyonmı. Bir 
zamanlar Avusturya, Polonya, Almanya 
ve Rı.ı.yaya ait olan bu büyük sehri har· 
bıumurnide görmek ve bir ay kadar da 
oturmak bize kL~met im:ş. Bu itibarla 
Lcmbcrgi tanırım. Yeni Alman - Rus 
harbında adı gecen bu ııehri yinni beş 
sene sonra hlldisl1t gözümün önUne yi• 
ne getirdi. Halkı Polnktır, Ortodokstur, 
şı-hrin yazı çok latif. kışı pek zni!tir. 
Harbıumumide Osmanlı ordusu ile 

T.cmbcr!:e ı:'ttij\imlz vakit mevsim şim· 
diki ııibi lemınuzdLL Polonyalı genç kız· 
lar bizi karsılıyor, Türk Plduğumuzu 
anlıynrak Adeta mübarek bir insun1 la• 
vaf ediyor gibi bizlere sokuluyorlardı. 

Malumdur ki Polonvalılar arasında 
bir efsane wırdır, ne vokit Türk nshri 
hııy\'anını Vi&tül nehr'nde sularsa Po
lonva istiklfiline ka,-uşacak derler. Hl• 
dimt bana da hayVBnımı Vistülde sula· 
maj:!ı kısmet etti. Nehir cok geni, va 
akıntılı idi, kövlüler nehrin etrafında 
toplanmlSlar, Türkün Ay yıldızlı bay
ra~m alkrnlıyorlardı. 

Hic unutmam. hayvannnı nehrin or
tasında durdurmuş, sulıvordum. Nehrin 
h!!lı cereyanı basımı döndürüyordu .. O 
kadar ki velkeıı aQmış ve hayvıın ile be· 
1"Bber gidiyonız zannetUğlml hlili hatır
lıyorum. 

R~di•al I.ernbergte yine harbı açtı, bıl 
defa Türk hıvvanını k<!ndi nehirlerind• 
suhvor ve sulıyacaktır. 

İn•anlıkta ne ip tel8.kkiler, ne ecr 
ip efsnneler var .• 

tnu Tanrıdan insanlığa huzur ve sil• 
ktln dilerim .. 
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IAVlt ·~lkE!iMUAMMASll 
''Nazi,, Muamması! 

~~~-----~-~ ...... 
- Evet, bu idamla,. feci diyopda, f alıat B. Hitlef' 
fiddet ue sü..atle mildalıale etmeseydi, netice

nin ne olabileceği lıestif'Uemezdi •• 
-41-

.tAZAN: JULES RCMAINS 

.SANl"E 1 
ENiR 

111111llllll111111111111111111111111 il il 11111111111111il11111111111111111111111111111111111ililllll111lllUllllll1ili1111 il~ 

ngıli~lere göre ~ T M c Talebe yurtları mü- ~ 
;TARAFI 1 tNct sAHtFın.ı~ -. § • • • : 
;nıar münakalatı yalnız mot?rlü ;: d•• ı•• v •• d • § 
.ırla temin edeb:Jdikler~ ~~de s ur U2'Un en. : 

12 Tarım bir vaziyetin önüne geçılebıhr. :; E 
146056 F.ski yekfuı 5 5o SO .N RESJ.\1İ TEBLİtİ E _ ikmal kurslarine. Cleve.m edece k talebeler için kız ve erkek talebe ;: 
146068 Umum! yekQn ;inki, 8 (A.A) - 7 t.emrnu:ıda öl!- ~ rtlanna talebe kaydına başlarııntfttr. k S 

ZAHİRE •i neşredilen Flnlandıya resml teb- = - ?lurtlarda talebe, yalnız yatacak ve çama~ırları munazaman yı a- :; 
Düşman tayyareleri Tervagokl E 2 ;: 

__ 65_T_o_n_Ba_kla _____ 9 ___ ı_50 .i bombardıman e~lerdir. § 3 16/tİ94ı tarihinden 23 / 6/941 tarihine kadar olan bir kurs dev- E 
IZMIR BELEDlYE.StNDEN ar yoktur. Kilb' :; nal için yanlız yatmak ve çamaıır yıkamak lç\n talebeden pe1in ~ 

derik Haven civarında ın S olarak ON lira ücret alınır. • !! 
1 - Mezbaha idaresine senelik 200 iyev 'l\ıuismeniye de boı:bala~ S -4 _ Yurtlara gelecek talebe beraberinde 2 vesikalık fotograf, yorgan S 

teneke dökme bonzin satın alınmMı;<i. ştır. Buralarda da hasar do llilll'ld .. t E ve yaııtık kılıflan ile yatak çartaflnı aetlrmeye mecburdur. Karyola ;: 
i 1 · UdUrl" •u ki .., . ·isanm bombardımanın a or : il ktir = vazt , en m u~ nde $artn&l\es1 v = yatak. yaıtık, yorgan yurttan ver ece . alı b d Ei 

veehil~ bir av müddetle pazar!«~• bra- a<ara uğramı~. bombar- E 5 - Kayıt için Alaancalc vapur iskelesi yanında. ?20 nunmar lna a E 

Bors 
ÜZÜM 

Son bir mülakat esnasında Abetz kon- bul~uştuk. Otto Abetz 30 haziran 
feransı vermek Uzere Berline gelmemi idamlarından alçak bir sesle bahsedi
telclif etti, ve böylelikle iyi bir maksatta yor<iu : 
hizmet edeceğimi söyledi. Bilhassa haiz • - Evet, bu idamlar feci .. Fakat Hit
bulundul!u mesullyet ve tehlike sebebiy- ferin sebepsiz hareket eltii(ini sanmayı
le bu teklifi caz.ip buldum. Bir mevzu ruz .• Bu kadar şayanı hayret bir şiddet 
aradık.. Mevzuuı\ ne çok tehlikeli, ne de ve süratle müdahale etmeseydi, neticc
çok ehemmiyet.<ıiz olmasını istiyorduk. nin ne olacağı kestirilemezdi. Partinin 

1<ılmı•lır. Muhammen bedeli ~220 ir> Temmuz gecesı Kok~ştır : talebe yurtlan müdürlüğüne müracaat edilir. Telefon 2920 ;: 
ımıv•""at teminatı 391 lira 50 kuru•-nı esn.a<ında 22 ev Y~ bo0:bardı- § 

13 
l4 15 2560 (1529) ::; 

•nr. Ta 1f nlerin teminatı iiül ed •n evvel ;. zar~;.::_ı,_sab~2 ~;:_~ın aralanmıştır.. 711111111111111111111?.ıııı/ı?ııııı/ı/ııııı/ın 11111111111111111111111ııııııııııınııııı111111ıııllllllUllllllllllllllllllll 
ı.~"tra~1na V:l hT.ır~k m~kbtt7.larivle 1<L edııınQ ve., ~ y 2 
7.<uı d•n 30-7-<141 (d"hil\ tarihine ka_l!nn. ~~u ~!(ır yara~ıd~r~~~~arı 

Abetz şu mütalaAda bulundu: en müfrit uzuvları hakikt bir darbe ha
c - Nazan dikkatlerini garp filemine zırlamış bulunuyordu. Pllnları çok iler

ve her ikimizin de arzu etti~miz veç- Iemitti. Dostlarımdan biri hlzzat g!Sr
bile, garp ftlemi etrafında toplanarak mü.ş, hücum kıtııları gecenin karanlı~n
bir Avrupa ittihadına çekebilirsiniz U- da bir orman içindo dört yol aAzında 
tin &leminde, bilhassa Fransadan sıvrıl- toplanmış. harekete h82ır bir vazlyette; 
dıldan takdirde yollarını şaşıracakİarı- muayyen bir yerde Roehm ve arkada$
nı kendilerine isbat edin.iz? Çünkü bir lan ile birlesccek: bu adamlar hücum 
çokları bunu ilhama calışıyorlar.• kıtalerırıın belki en J(iizideleri .. Bir kaç 

Yan şaka, yan ciddt cevap verdim: saat daha geçseydi her sey mahvolınu~
< - Güzel, konferar11ıını Charlemay- tu .. , 

ne hakkında verecej!im. Çünkü Şarıl- Abetz bu sözleri alcak bir sesle söy
man garp Alemini anl:ınıış, ve bu me•ele- !erken 0 gece ormanda geçen hMlseyi 
nln hal ('llre•lnl bulmu~ bir adamdır. hayalimde canlandırıyordum; karanlık-

Vatanda•larınız biiyUk tarihi te<rih- ta muhtelif istikametlerden gelen s!lMı
leri ~evd!klerinden, Alman milletinin lı müfrezeler dört volda birleşiyor; pa
başına mW!allat olan klltU talihin zan- rolalar teati olunuyor: her hangi bir 
nettıkleri ı::Jbt Versay muah~esiyle şefin işaretiyle insan kanı akıtma~a ha
başlamadığını, garp imparatorlul\ıımın zır bir sUrU haydut .. Ne kadar da ku
taks!mlnl ve Almanlarla Fransızların runu vüstal b'r vasıf tasıvordu. 
katı surette aynlmalarını intaç eden ve KAN vE DEMİR .. 
843 senesinde yapılan Verdun muahede- Abetz devam etti : 
&ivle ba•ladığıru anlatacal!ım .. • • - Fakat ne kadar iyi k.i bu l!ibi hA-

Otto Abetz fevkalide memnun omuş- disclcr Hitlerde şimsek süratiyle aksü
tu. Bravo diye ba~arak devam etti : !ameller uyandırır. Bir saniye bile te-

c - Bunun ne münasip bir buluş ol- reddüt etmedi, tayyaresine atladı. ye
dui{unu takdir edemezsiniz. Tam şu gün- \işti; bir darbe ile hiyanet teşebbüsünü 
lerde Amanyada Şarlman büyük bir kökünden mahvetil .. • 
>:Umrenin güzünde deltil: bunların nü- İhtiyatklrane bir lisanlıı Abetz'e ima 
fuzu kırılm.a!ıdır. $arlmanı iadei itibar eltim .. Bu hareketin belki Hitler için ve 
ettirecek en münasip zaman .. Bilivorsu- mukadderatım Hitlere bağlamış olanlar 
nuz ki Almanyada halk huzurunda bü- için çok iyi olduğunu, fakat kendisi gibi 
yUk fikirler ortaya atmak suretivle hny- Nazi olmıyan bir adamın bu kadar açık
ranlıklannı uyandırmak icap eder. hu- ca memnun olmasına havret ettil\imi 
nun haddi hududu yoktur. Evet, Şarl- söyledim. Roehm ve arkadaslan muvaf
manı ihya edelim ... • fak olsalardı, Naziler arasında birbirini 

İşte bu surete mutabık olarak dostça imha hareketi baslamıyacak mı idi? Bu 
ayrılmıştık. suretle Almanvanın kurtuluş ılnı gel-

Sonraları bir gün, Berlinde bulundu- miyor mu idi? A'betze bunları sordum. 
~ gUnlerin birinde Ad.Ion otelinde - B 1 T M E D 1 -
~~...-~'~ 5 ıb~..r-~:cc~ıeo=;:c: c:oıc.,0:>0ıecc c:::::=ccc'cc 
MUsahabeleP 
••••••••••• 

Yüzümüz nele or? 
--~~-~~~~~-~-

DiP insanın miza~ ve huylarını, anravıs derece· 
sini efısef'lyetle yüzünden olıurnalı mümlıün •• 

yazan , SELtM SIRRI TARCAN 

Gı>z, kaıı, burun, kulak gibi yüz için 
<le dilimizden düsmiyen bir çok tabir
ler vardır. Bu anda aklıma gelenler şun
lardır: 

kıntılı uzunluktan ziyade enine ırtden 
kafa katı yürekliliğe, ehram şeklinde 
kafa kuvvetli iradeye, azime ve sebata 
~lamettir. 

,ı_. haftonın Pa.art,,..i, Ca"'1&111ba vr olıntişlur .. a"?'alredira . 
C ·· 1 · t 16 d . yyare dU•tirmtis er • um• ""n erı "lta • •ncümene mli·. . ki s' (AA) _ Finlandiya res-
,.a"~atlan. .elıc;ın , · 

2 O b brgı.·· . Hango mmtaka<ında topçu-
- to üs işletme idaresine 8 torte 1 

• ·ı ı bir ~ok tam 
-nt.. v "- ı al '· . ,.z dü<man mev>:ı er ne ' ·" nr ~ ... ı s~ 1n ınma.sı Lc:t ya.7.ı isl" " d istir Ayni zamanda 
.,.,;;";ı•1 H1\Unıle'kl snrtnamesl bir ' .,-ıetler kay e\m · · kU ttirllmlş 
mlMıl•tlp nM•rlııt• hrralnlmı•hr M,.diye gemilerllde tetmerDU• canın bir 
' ' • 1 · · · •· altına a ınmıs ır. sm nomme'1 nM• 1 4~00 11..,. muvakkat + . .,ısım~ bllslerlmlzln teslrl-
mlnotı ~~O Hroılır. T•Hnlerin temlneılhlmmat deposu o 
ı.t1'1nAnT1 P~rtııl lııı h'!IT'l\.~ıı:;ına YP'"''"~~, berhava olmuştur. ldar Kronştada 
~ 01rhmlorlvle l~-7-Ml rlen · ~n-7.!IADenizalttl~•• ~ev; lş~vik nakliye 
r,ı,1..:1) fo.llı!ne h~•T holt•.,ın Pa•art,tmekte olan tr ac o 
•I. C'"rcamh~ ve CtımA nf!nlorl saat ,,.purunu ~tı;::;~·~~~ noktasında dUs-
,ı, e'lctı""""" n.llrac .. Hon, Sark cep es. lk fakat geri püskür-

4-'l..1'.l-17 2~?7 <14<\~) ıan hU~.uma ka ıl mı~ bir çarpışmada 
<:tobil• i•1•tnıe idaresini' MO ton ,.,.,,.Umüştur. Y.a~ :rın~a \'O bir çok tank 

'<ırın ••tın al111ma'1, yan Meri müdl!rH.Usman ~O? 0 B' . kayıplarımız chem
"';"~•ki ııartnom~.ı v~ehile biı- pv milcaybetm~r. mm 
ılPllP nM•~l·I\• hırııkılmı.tı•. Mııhan"i:.>~tııizdirixil elerde kıtnlarımız olduk
.,,.., h•rlRlı ~~7nn lira muv•1<kot l•mlnı Bır cok b ~ . l'kte hudutların öte
tı 2M2 1:,.,. 50 kıın .. hır. T• linlerin ti" bil~. ~ erın 1 

' t ·••1 ·' 1 • '- · nırmıstır. . .,,,"!'! ı f'<1 °ııPn puve le: n!lnkastn-. v1ıtı1ne ,., ·- 1 d .· bize iltihak etn11.ş-
,.!'lf'!'llc- rnat-h117lAriT,,. 11-7-rl.tl tarihln~o DU~an T>•Y8 esı 

•~-7 °A1 lılohil\ tarih;ne kaıl"r hnfı,;lr· vvetledrnlz dUsman movzile
'"n P 070.+o•f. C'oronmha ve r11mn <'i!r Hava ku ·ı . . vaffakıyetle bom
lprf ~:t"• 1R rl" rtır>Um"'"°' tnlirı·u·•:ııııtlAn rini ve 1een e~ın~ mu 

2R-1-S-q 2~9R 1144, 1 bardırnan etmışti_:_r_. ----=== 

T. C. Ziraat Bankası 
KUPuJU$ tarihi : JS88 

Sermayesi : 100.000.000 Türk llraSL. 
Şube ve ajan adedi~ ~~ 

Zinl n ticari her nevi 81111ka muaaıelelen 

PARA BtRlK'!'lRENLERE 21!.800 ı.taA 
tKRAMlYE VERECEK 

50 Ziraat baoklısında kumbaralı ve lhbe.nız tasarruf heşap!Jnnda en as ( ) 
Uruı bulunanlara senede 6 defa ı;ıekilecek kur'a ile atal!ıdakl plAna göre ik-

ramiye dağıblacaktır : 4.000 Un 
fa Adet LOOO Liralık 2.000 • 
( ' 500 ' LOOO • 
' • 250 • '-000 • 

40 • ıoo • 5.000 • 
100 • : : '-800 • 
120 • zo , S.20tl • 
160 • d 50 liradan ...... dllpnl-vtKRAT: Resaplanndakl paralar bir ıene için e . "'T'"f>" 

lkraml ıktıltı takdirde yüzde 20 lulaaivle verilecektir. 
ye(~:':· alar ae!:d: 4 defa, \ I Haziran 11 E,ylOl.. 11 Birl.nclklnun 1 1 Mart 
tarihlerinde çekilecektir.) •• ~~7'hRh3 i~:·rre.c::lne !l!Pnolik 120 tn" mı •'•••ıııııııııııııı-ı/lıın;;o;u••: 

1~rın s•tm alınma•ı is! h!r av müdd•tı: JlN,C.4 RA ~ : 
"'037~,.ı,~ ... h1 "flk1lm1~11". Muhammen ht i tl R O G Jf ~ M • 
~.ıı Hi•QO llra muvııkkat tem! t 1111\: R 1' r. tl N R -!..__ ......... MJa ... Ja 14a,,ıı,.aa Satın 
ı· 11 n• ' .......... .. Sdaflat 11e ;-amai M11nvenet .......... ~ .. '"" ·r T•lhler!n temtnotı 1'"'1"if•n ev. 7 30 Proı:ram ve memleket saat ayar~ "•• 
"el ı. hon°kn<ına v•t•r•r•k m, •.• ,171nriv · müzik (Pi.) 7.45 ajans haberler~ Alma fıomi.syonundan : 1
• lR-7-941 clon :I0-7-~it (dahH) tarihı~·~~ müzik (Pi.) 8.30/8.45 evin saalı Cinoı Çoiu Beher kiloıunun MUYakkat teminat 
"~ l<oilar h•ftonın Pnıorte<!, rnrc•mhrı2 30 proııram ve memleket saat a~ar~ AıGıo Kilo Muhammen bedeli % 7,5 
<•• Cumn <'!inleri ••o• 1R do •nollm•n• ·· ürik peşrev ve saz semaılerı Kurut Lira 
mn..,.0Mtlnrı 4-!l-14-111 ?5~1 (UQ4)1~·!~ ':ans haberlPri 13.00 müzik soln 

tn~nlt roıld•••'lin f:fl••lvolı mevktln.1 · k I 1 13 15/14 00 müzik (Pi.) 18.00 
4e nr. 'Rehr•t TTz nnrkı ön!tr>"len '°"''" şar 1 

ar v~ me~leket saat ayan 18.03 
•• h~""'"' ll•ri<!nileki tuı"•tik ,.01, h P~~:CPI) 18.15 konuşma memleket 
~•r n1o ıı R~ııı m•ho mıırahbaıniloı..ı no muzı 18.25 konuşma (dış politika ha
ht fa•lan il• iln••li ••lı•mn sökl!lerRı "?m:"1

.) 18 45 çocuk saati 19.30 mem-
0•ko0•1< ivi t••hr kn11on•lnıak ve no'k dıoe en t ·an ve aians haberleri l!l 45 
•on l<olanlon il• ven•il•n ikmal ei!Hm•' le~~ ~~d~:lar faslı 20.15 radvo gazetesi 
'"TPtivl• ••••lı hlr ••1<il~o t•mirl ;.; fe mUttk U 'k h lk tUrküsU öl!renlynrU7 
••leri mi1 ,ı!!rln1<nndekl h<;f ve sartn• 20.45 m z;1 k .. a u kaleden kal•ve 21 00 
me~! vech!le hlr ov mtlil~•tlp nı>;ırlıl< · haftanın~· r !us e topralt mahsülleri bor
hırakılmı..tır. Ke.!f bed•li 2Q'i7;; lira 7: zlraai11~0 

1~zik saz eserleri 21.25 müzik 
"uru• muvokht teminatı 214'1 lira 1• """1 

\· • •• mhuu b.andosu 22.10 müzik so-
1 tı T ı · ı · kb 1 . riyase ıcum r ""'"' ' ır. ' '" •nn ma uı anvle lB- 1 lol 22 3o memleket saat avarı 
7-041 ılen 4-8-<141 fPı»~rtesi dahil~ bui.- 0 sar, ~r , · · '-o--'-• fiatleıi. ?? 45 ' c " 1 M '\ f TrflOlL21' 'a .. ,,.--• ~ .__lH., ~ ~ nı\ ve umn f'itn ,. prı,.ı menP rn raca- k 
otlon. 4-!l-13-17 2"10 (14!15\v ,..,.•_·"...;P_"_"_';.~·-----------

·--
2 160 

Ekmek 15000 ıo~gg 1 ~5 166 
Sadeyaiiı Urfa 1200 ~OOO 55 165 
Kayun eti 3500 2000 40 60 
Dana eti 1500 

5 
41 

Pirtnı; (Tooya) 1000 
1 
~~go \

8 
54 

Şeker 1400 .. d .. 1 .. ~ alım ve ıtım komisyonu b ... kanlığndan. 
Sıhhat ve ~t~m~~ d~l:;~e::t ~~le~r ;üeueaeainin 1941 ~ali yılı ihtiyaçab~dan 

Alsanca a • ikt•r ve beher kilosunun tutan ile muvakkat temınab 
olan yulkarkıdla et~•· m ddesi komisyonda mevcut prlnamesi dahilinde açık 
yazıl1 a tt a em ıaı:ı:e ma 

ek•lltmeye konulmuştur: 1 h • meaai patı dahilinde sıhhat ve iç-
ş · "rmek ısteyen er er gun T r 
artnameyı go .. d .. ı-·· .. d mütevekkil komiayona müraoaatlan. a ıp

f~"Rf\t c/A''-vıff?Jt,.ftlucu%~~nue wa.a 4 vnl.l• '"""'g,aı lı.v111ı.,,u0Ja Lulunmalan 
ilan olunur. 26 5 9 2401 ( 14 3 7) 

1 - Darlil•e•••ve 800 kilo dana pı; AYDIN C. M'ODDF.JUMT.WIILtCtN- t7.M!R BtRtNCt tCRA MEMURLU. 
.,11nnın91 VllZı Jqlprf mUdHrl11Mlntfrkt DEN·. !:; 111111111111111111111111111111 111lllll111ili111111111111115 

. T ôUNDAN: '!IT'tnJlmPsi VPrlıfTP bir ev mi.iddet e n~- 1 _Kapalı zarf usulil ile münekAsaya 
9 

...... 11~:-ı b1r~k1lmı~hr MııhnmmPn berlPli 1<onulan Avdln merkez ceza evi 941 ma- EmlAk ve eyt.anı bankasına ipotE-kli 
•AO lira muvnklot teminatı 18 lira~'" 11 sene•i ekmek ihtiyacına 23-6-9.U ta- nlup satılmasına karar verilen İzmiı·de 
1'oHnlerin teminotı ö"l~n•n evvel t• rihindekl ihalede talip zuhur etmedii\I ikinci Süleyman!ve mahallesi İplikçi 
•,onk0<1no vatırarok 1117 1941 farih;n. h b h' Has•n nl\:ı sokak 27 numaralı ve tapu-

'1 ld h 1) hl '- d h f •ihetle işin bu tari ten iti aren ır ay nun kavdına göre 14121928 tarih ve 25 1°n 2117 ın~ " ; bri ne xa ar " - 'Tiüddetle pazarlıkla ihalesin" karar ve-

~ Satf ık Ka ·on ~ 
~ Gavet az kullanılmış bir cok yedPk § 
E parratarı mf"vr:ut mazotla cal1s1r = 
~ BF:NZ - MERC'IIDES _ marka be• § 
E tonluk yük knmvonu <atılıkt.ır. Mat- § Yüz a~artmak • yUz bulmak - yüz 

göz olmak - yüze gelmek - yüzünü ek
şitmek - surat a=ak - yüzsüzlük - bu
run surat etmek - yüz karası - yüzU 
yırtık - yilzü gözü açık - yüzüne gözü
ne bulaştırmak - yüzUnde g<lzün var! 
dememek - suratından düşen bin pa~ 
ça olur! - yüzü seni yakar, içi beni! -
yUzüne tükUrsen gökten yağmur yağı
yor sanır - yUz yüzden utanır - çehre 
ne gördU • yüz yüreğin aynasıdır - yü
Eünde mihnet yok • yilz surat hacı Mu
rat - yüzil kuran, içi fesat dokuyor -
güler yüz, tatlı dil yılanı deliğinden çı
kanr. 

Dümdüz kı.'la alın zekA eksikliğine, 
hafıza zaifliğine, yuvarlak az çıkıntılı 
alın aklıselime, cok çıkıntılı alın çalış
mada intiL:-ıma, af,'lr baslılığa, arkaya 
doğru meyilli alın hayal kudretinin yük
sekliğine, sanata, muhabbete delalet 

' P rt · C ha ve Cum• h <. ahif0 29 sıra numarasında ka•ntlı VE'S&ir ~n1n 37~ nc.ı a~~m l"ilmi~ olup $arlnrımesinde mu arrer ev- '" ,J ~ 
~;;nleri sanı 16 da enclimene müracaat- •afta ' ve b•h ri 950 gramlık tek tip ek- lüzumlu izahatı dosya<ındaki tapu lcay-
1an. mekten l!linde azamt 350 adet hesahile dı ve vaziyet raporunda yazılı 3200 lira 

2 - Doriilacezeve senelik 8000 aıl•• lıir senelik tutarının hali hazır rayice kıymeti muhammeneli evin mülkiyeti 
'•k tin okm•k .. tın alınmMı vazı 1<1•- ııazaran tahmin bedeli 15120 liradan lba- açık arttırma suretiyle ve 844 No. lu 

: baamıza müracaat.. -
;ı 1 - 5 (15181 ~ 

ili 1111111ilili111111111ili11111ilil11111111111111111111 r:-

* Yüz için söylenmiş yüzlerce şür var-
dır. Namık Kemalin şu kıtası ne gUzel
dir: 
Namua ile irfanı yetişmez mi miikRfat 
1khal yolu gerçi Kema!'in kapanıktır. 
Çok ak göremezsen de ~nda saka-

lında 
Elminnetillah yüzü ak alnı açıktır. 

SünbUl zade Vehbinin bir müteassıp 
hoca için söylediği su beyit ne hoştur: 
Ağlamlf çehreli sofi ne bel.1 
Cennete ııir .. de ııühnez mesela. 

Kıymetli edip Mehmet Akifin: 
Çatma kıırba.n olayım çehreni ey nnzl1 

hildl. 
KahMman ırkıma bir gül... ne bu md

det, bu cclıtl. 
Şiiri az mı güzelJir 

* 

edermiş .. 

* Derler ki insanın ne oldu~u yüzünden 
belli olurmuş! Zeki midir? Dirayetli mi
dir? .. BPcerikli midir? Abdal mıdır? ... 
Hebenneka mıdır? Temiz ytiJ<;ek~i .mi
dir, içi fesat mıdır, merhametlı mıdır'? .. 
Bunlan yüzü söylermiş! Bir lı.ötU adam
dan bahsederken (Onun ne mal olduğu 
yüzünden belU .. ) demezler mi? .. Filha
kika yüz yüre~n aynasıdır. B!r insanın 
mizaç ve huylanru, anlayış derecesini 
vtizünUn ekspresyon!arı açığa vurur. 
Keskin bir göz iç yüzünüzü çehrenlzden 
okur. 

Buna ram.en hislerinl, düşüncelerin! 
belli etmlyen; yüzü, hail ve tavn iyi gö
ründüğü halde içinde fesat kuran insan
lar çoktur. Amma çocuklarda hiç böyle 
değildir. Onlann yüzünden her ııeyi an
lamak az çok mümkündür. 

Daha kom~asını bilmiyen bir yav
ru karnının acıktı/tını, uykusunun geldi
ğini, canının •ıkıldığmı, eevind'ğini, kız
dığını hep yüzünden belli eder. Tuhaf
tır, çocuklar yalana ilk alıştıkları vakit 
onu dillerinden önce yü71eriyle •Öyler-
ler. Canlan acımadsn snrat asarlar, is
tediklerini yaptırmak için ylizlerici bi-

..; mlld(ir1!\&;;n~ekl saıtnamP<! verhilo emliik ve eytam ban.wı kanunu muci-l ·ettir. 
•,;r "" ml!ddPtle M•arh"a bırakımı•- 2 _ Şartnamesi Aydın ceza evi mil- hince bir dofaya mnhsus olmak üzere 
'•r. Mııh•mm•n hed•li ~~n lira muval<- -l iirlUğilnclen bedel'!iz olarak alın.bilir. arttırması 18/8/ 941 Pazartesi günü ı;aat 
'<ot tPm!Mtı 72 lirnilır. T•linlerln tMni- 3 _ İhale 24 Temmuz 941 Per<emhe 15 ten 16 ya kadar icra -dairemiz içinde 
~•tı ll~l•rl•n evvel İ• ban\.,.ın• v•tıre· •ünü saat 15 te Aydın C.M.U. fii(inde yapılmak Uzere bir ay müddetle satılığa 
-.ı. 11/7 !ll41 t•rihlnıl•n 2117 ill41 (d .. 'l'lÜte•ekkil komisyon tarafından icra kı- konuldu. Bu arttırma neticeslnM sntış 
ı.,;ı) tarihine k•dor hoft•nın Pazıırt••1 lıMcaklır bedeli her ne olursa olsun en çok aı-ttı-
"'•,...•mba ve Cum• ..Unleri saat 1~ d? 4 _ Taİiplerin 935 liradan ibaret mu- ranın üzerine ihalesi ya?ılac.aktır. Satış 
•n•nm•T'• milrııraatlan. vak kat teminat makbuzlariyle bu kabil 1 peşin ?ara ile olup. müşterıden yan\ız 

3 - Darlll•otnı>ve ••nelik 22 kAlPlY' taahhütlere ııirebilocekl•rine dair m~- yUzde ıki ~uçuk d•llal!ye m~rafı alınır. 
.,....k ••tın alınme•ı vazı !•l•rl müdür- ~alll ticaret oda•ından alaoaklan vesı- tootek &11~ıbl alacaklılarla dığe~ alaeak
ı;;,.ı;,,ıl•kl farfTI•me<i verhile bir ••· kalarını yukarıda yazılı günde en geç Iılann ve ı~lfa~ hnk~ı •ahiplennln g~y
...,;ı.ı.ıetfo P!t?Orl•"' hıraltılmı•ltr. M"· ,aat 15 şe kadar komisyon riyasetine ri menkul tizenndekı hakların.ı husu"1y
"•mmen h•ılPli 1A14 lir• muvol.kot t•- tevdi etmeleri !Azım olup llSn da dahil le masraf ve faize dair olan ıdd!alarını 
.,,ınntı 106 ıı,.,. 5 ku"tı•tnr. T•l!nler;~ olmak üzere her nevi masraflar müşte- işbu ilAn tarihinden itibaren 15 ı;ln 
•e,..,!nntı ı;r.loıl•n evvPI İs b•nl<a••T'• riya ait bulunacaktır. içinde evrakı mii•biteleriyle birlikte 
"'•hr••ak 11171941 t•rihinıl•n 21''7 l'\Aı 28-1-5-9 2378 (1439) memurlyetimize bildirmeleri icap edor. 
( ıl•hi11 tarih;ne k•,!•r haft•nın PaZAr-
'••I. ca,.,.amha VP Cuma gUnleri encü-
mene rnnr-raAtlan. 

24, 2R. 5. 9 (2334 (1403) 

İC RASTALlKLARI M&rlınASSISI 

DP. re11fUı Rcqtt Vysal 
Her gün Hru.-ta kabul eder. 

Muayenehane: Keete!U caddesi No. 62 

Pastaeı fınnı yanında 

TELEFON: 4360 

Aksi halde haklan tapu sicilince malllm 
olmadıkça pa.,Jasmadan hariç kalı•lar. 
8/8/941 tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların yfüi!e 
yedi buçuk teminat akçası veya millt 
bir banka itibar mektubu ve 40/21465 
dosya numaras!yle İzmir birine! icra 
memurluğuna mürac•atlan iJAn olunur. 

2598 (1530) 

1 - Ölçülor nlzomnome•lnln bozı 
maddelerin! deP-i•fü•n 15916/2 karor
Mme numaralı ve 1 7 /6/941 n"'lir ta
rih 11 nlzomnome. 

(Altınrüya) kolonyasının bir 
2 - l•kn kanununun 39 cu modde

-'nin tacl!li h•khnito 4062 kanun nu
moralı ve 9/6194! kabul, 13/6/941 
ne~r tariJ.ılt kanun. 

3 - Pasaport kanununun 1 O .. cu 
moddeslnln todôlin• dair 4061 kamın 
'lıımaralı ve 4/61941 kabul. ve 1316/ 
941 nesir tarihli kanun belediyenin 
r.ümle kaoı~nndaki nan tahtasına asıl-
mıştır. llAn olunur. 2602 ( l 531) 

Sarışın aşk perileriyle damlasında 

Eczacı Kemal K. Aktaş'ın 
Sanat v e zevki uçuşmaktadır. 

Kafanın ve çehrenin biciıninden (ant- ç!mden biçime sokarlar ve cok kerre 
ropoliji) lllimleri bir çok manalar çı- bizleri aldatırlar ve hislerine en çok ızöz
karıyor~ar. Mnlı1mdur ki baş iki paroa- !eriyle dudaklan tercüme nolur... Kız
d~.n '."Urekk.pfü. Bunlardan biri yüz dıkları, korktukları veya utandıkları 
dı~erı sacl?.rla ör!Ulü olan kafa! Yiizl e zaman gözleri büyür ve göz kapakları 
kafanın mutenasip oluşu ırkın Jriizelli- iner kalkar, bir acı duydukları vakit 
ğine del.'\l et eder. Dilzgiön l•s•kkül et- gözleri bulutlanır, yalvardıkları vakit dil do!Irulul\ıı. ııarcalı dil 11.zim ve irade 
mi~ bir kafa zekanın yliksekliğine al~- göz kapaklarının dııı uçlan aşal!ı iner.. kudretine. ovnak dil )!Üze! söz söyle
mettir. Ön kısmı yuvarlak v~ çıkıntılı Canları sıkılınca dudaklarının yan uçla- mek kabilivetine. bevaz d'I mide bozuk
bir baş azme. metanete, te".'kme, •erin rı a.'8ğı düşer, memnun olurlarsa ai,'IZl.a- lulhına. kırmızı dil saj\lamlıi(a alllmettir. 
kanlılı~a delalet eder. Gemş al!n akıl rının köseleri yukarı kalkar. YUzl!mllzde dilimizin bir, kulağımızın 

Hilal Eczaneıinin Bu eseri, İmılre sembol olm1111 ve bütün 

Türkiycııin zevkini kol.-usundan toplamış bir >anat harikasıdır. 

ve diravete dar alın unutkanlıga, pek * iki oldu~ınu gören ecdat su ı;\7.el sli7.U 
küçiik İı:af; kısa düşünceliliğe, karar- Dilim.izin eekli de hayli şeyler söyler: darbımesel yapmıştır: Bir söyle, iki 

ssıı~z~lı:ğ~a~d~e~lal~e~t~ed::e~rın:::::~~·.Y~anl:;:;a~rı~f~a;z~la;mç~ı-.. U.zmunİİİıımvme~s~ivr~i~d~i~l~in~c~e;;_::z~ek~i;y~~~yu:;::;v~ar;;;;la~k~d~in~le~!a .. ııı:ııı:cıBllllll!l .... lım .. lll .. llllllli .... ~~~~~~~ .. .::=:=ıı~~ıc~:z:~::;w;.-:'.~-
ıl , k la kırmızı yuvarlacılclan lazeliyerek ço~altır. Tallı ~h temin eder. VUrnda 

O S F A R S O L l'OSFARSOI; Ka~n ~n ha~atis· ı~ıml ? :ıılandırarak aııabi buhranlan, uykusuzluğu ciderir Muannid inkıha>farda. 

' 
KAN, iŞTiHA ŞURUBU KUVVET 

devamlı gençlık. dmçhk verır. mır en t .•• • • . • , __ ,,._ 
.• 'f G · z tüm' e- Sıtma nekabatlerinde, Bel gevşelı.liği \'e ademı iktıdarda ve kilo •llUKA~ bar,;ak temhellıitlnde Ti o. np. a , ~ 

şayanı haVTel laideler temin eder. ... KUVVET l$TİBA 
FOSFAR.~OI 'iln: Oi!ter bütün kuvvet $ıırup!anndan Usfil~IUtü O~AMLI BtA SURETLE KAN, • 
TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda blle tesırlnl derhal ıı.,.tennesidır. 

Sıhhat Vekiletinin resmt mUsudesinl haizdir. Der ecunede bulunur. J 



SAHiFE 1 

ASKERi VAZIYEr Son 
::;::-::::::-~:=:~~~Y~E~N~K~S~IR~~~~~ll!'l!!mP.!'"W~ll!!!!!ll~~--~--=~9~T!E!M2MU~Z~C~a~r~sa~m~b~a~l9~41~' 

siyasi vaziyet .lngiliz akınları artıgor, ::ı-merilradgfıi har~ • 

Muhtelif nokta- Harp n·:nvamn · şiddetleniror PeruileEkvatö-
Iarda Rus mu- dördüncü -kıt'a- ·~Ü harbe tutuş-

S C> -N ··.~-~1-·H A -.BE R·'.~ 
... . ·-... :· .. ' . . -·· - ~ 

kabil taarruzu sına da sira- Almanyaya ve . turan hanvi 
berdevam İşı?al altındaki devlet? 

Yeni ithalat yolumuz 
-~ 

Basradan yeniden eşya 
----<>---

Gal;ç yadaki Ru&ların 
çoğu Alman cembe. 

y~i! yerlere hü- ----0--

!ILI HOKOMETI iKi TARA· 
FA DA TAVASSUT TEK· 

LiF ETTi 

partileri bekleniyor 
~ 

r ınden kurtuldu 
--.--... .. - -

l!Sman~aya İngiliz hava 
hücumlal'ı gittilt~e 

şiddetleniyor .• 

JAPOrtLAR PAS'FiKTE MÜ· 
CADELEYE HAZIRLANI· 

YORLAR 
A"n:pa, A-;ya ve Afrika lutalarmdu 

kan güvcfeyi götürürken, radyo gazete
ı;ine gÖJc Peru ve Ekvatür cümhuriyet-
l~ri ~rasında baslıyan muhasemayla ateş 

Muhtclıf kaynaklardan gelen haber ~ımdıye kadar bundan masun kalan 
ve resmi tebliğlere göre, Radyo gazetesi Amerika kıtasına da sırayet etmiştir. Bu 
sark cephelerindeki vaziyeti şöylece hii- hususta ve mütaleası sorulan bir zat 
l:'isa ediyor : «bu!anık suda balık avı iyi olur!» ceva-

Kareli herzahındaki harekat tedrici bını vermiştir. Bu cevaba göre bu ufak 
~eJl!Jde olmak üzere Almanların l~hin~ çapta harpte dış tesirler varsa, Avrupa, 
ınk.işaf etmektedir. l.etonyanın şımab Asya ve Afrikada cereyan eden ~arbe 
sark~ ucunda, Peypüs gölünün takriben $.!'Öre bir nevi muharebe oyunu olan bu 
'1~ kılometrc cenubunda Ostrov bölge- harbın da propaganda faaliyetleri bakı
sındc Alman taarruzları çok şiddetlen- mından bir manacıı ,.e 'sumulu olabilir 
mi~tir. Bir habere göre bu şehrin 60 kl- iNGiL TERE VE SOVYETLER 
l?metre. şimalinde b~1un.an Piskov şeh- Londra ve Moskovadan gelen haber-
rı dc\hır taarr~ztincPiti~eksındenh~J~anla- !er, büyük Britanya ile Sovyetler birliği 
nn c ınc geçmı~ r. s ov şe nnın or- nrasında iıı brliği faaliyeinin bir mikt 
fasından gc~en Velikaya nehrinin doğu- erttığını ·anlatmaktadır. Jngilte dar 

d Alın J b• k" " b R re en sun :ı an arm ır opru aşı nıe'\- usya}'a bir takım ub hh 
.. ld tt'kl • b'ld' 'l kt di s ay ve mura as-
nıOetrc e ı en 1 ı~ me. e r. lı•rdan mÜrekkep yeni bir heyet gittiği 

s ovun cenup bolgesınden şarka gibi bir Rus askeri he tı" d L d 
d ~ 'd b' t bb"" .. d ye e on raya 
boru yenı tn J:ımyarma eşe usun e gelmiştir. Sovyet genel kurmay reis mu-

u unmuş o an an zırhlı kıtalarmm avini general Go ik fu b k ı w d 
~eri atılmış olduğu ve bunun neticesi ki bu heyete b hr. 

0 
n fş ~n agın a

o)arak Sovyet kuvvetlerinin mukabil d . a rıye gene urmayın-
t tik) . bildi 'liy Dah an amıral Tarlanof, Sovyet teknik kı-
aarruza ge( crı rı or.. a t·ıl h k 

cenupta Polosk bölgesinde şarla Dvina de. al ~Jıd~e ava uvvetleri mümessilleri 
h . . w bb . <1 ll ır. 

ne rınr ge~mege teşe üs etmiş olan JAPONLAR 
~~m_~nlar zırhlı kı~ püskürfüldü- HAZIRLANIYORLAR 
:.~?~ ~e nıu~are:~~:~:~ec~_devam et- Japonyanın büyük bir pasifik müca-
ıg;1j .. ::e er hlluu.~er ır. . dele.sine .Pıazırlığına dair emareler var-

Le o ı°~ı ?Od ki om~tre b c;nub~~a, dır.Uzun senelerdenberi japonyada bü-
pbe b"Jgesedın e kamb~1 a;_e_:._ ere ge ın- yük Asya diye bir dava vardır. Bu dava 

t'e u of{ e mu ı IA.d-lı:uza ~c~cn ile uğras-r. bir çok teşekkilll k lm 
Sov~:et zırhlı birlikleri doğuya doğru tur Bi~-·T~kyo hab,..rin .. er -.ur~. b~ş 
ilerlemek istiyen Alman zırhlı ve mo- tüd bunlar cŞark1 As e gor~ ş~md 1 

ku
törlü birJik1erini tedafüi vaziyete geç- ruluşu:Mdh bi b' ,1.k hyaalı:ınd:yenkiı .eBn ·u-

v b kılın l dır B'J~L- k r ıı ı ın e es acve mege mec ur ıs ar • ı _illuıre ıa - kil ve harbiye nazır G ] H · · 
viye kuvvetleri almış olan Alman bi.r- idaresinde to 1 

1 

1 e~era B ayasn~nın 
likleri tekrar taarruz harekatına geç- tin üç milyo/ a~mış aı /r. B u c~~ıye
mislerdir. Bu böle-ede çok kanlı ınulıa· yana tında c ~zast~ vahr dır{.. .aşv: ~ı· be-

h 1 ld w b'ld' 'I kt d" emıye ın e e ının •=yanın 
reBoe e.r 0 ~~t 1 dırı Dm.e e ır. hr" . selameti ile cihun sulhuııu teminden iba-

rısov ogusun a ınvepcr ne ını ret oldugvunu iI d t · t' -
k • ti b k b" Al .. · a e e ınıs ır. aşma ıs yen aş a ır man motorı- Japon AmiralJ"k ·· .: .. . . . 

ze kolu keza Sovyet mukabll taarrtizu en bil ük t hl"~ ~ozcu~ Japonya ıçın 
neticesinde nehri geçmeğe muvaffak Y . e ·v~ ~ı _pas~k Oky?nos.u
olamamıştır. Bundan basıca Minskin cc- nuD: teşkıl_ ettıgını, Bırleşik Amerıka ılc 

d • d B b k böl . d n· tngılterenın luızırlıklarının japonya,·a 
nup oguhsu.n. a 0 r~s gaffesınke 1ın- müteveccih olduğunu iddia etmis ve Ci-
yepcr ne rmı gecmege muv a o an · d .. . • • 
diğer bir Alman kolu yine bir Sovyet run. e. bu t~~el~~u.~c d:ı11ı! olduğunu söy
muknbil taa una maruz kaldıw odan lemışt.ıı:. Sozcunun fıkrm_e göre şayet 

• k'lrn ~ b lm gıPr' Amcril.o, Ru:.yaya yapacagı yardım-mn-
gerı çe _ ı ege mec ur 0 uştur. roet kabilinde bu memleketten ··~1 t · 
bntakhı:~mm cenubunda Novograd Vo- . w er enım 
ı. k b"'I · d Alın ta _, ederse şu takdırdc vaziyet jaoonva icin 
ms o gesın e an arruz.ıarının k ah" b' k' I ı · · durdurulduğu Sovyetlerce iddia edil- ç~ v. ım. ır ş~ ı alacaıı:tır.Cünkü pasi 
miş ise de resmi Alman jansı bu bölge- fıktckı vazıyet ıaponva için Çin seforin
deki harektl.ta ait olaraka verdiği haber- den ~aha ehemmiyetlidir. japon Amirali 

de h k~t ink'--r. tti". . ' S .. bu nnitalaafardan sonra japon donanma-are a ın l:)CLL e gını ve ovyev- h ih 
1 ·ı üh' im b" üdaf h ttınd 20 sının er timale karşı hazır bulundu-ere aı m ır m aa a a v iI . . aH 
den fazla istihkAmın zaptedilmis oldu- gun.u ve •. vaz esını .muv akıyetle başa-
v b'ld' kted' Yanldıv bi1d' · _ rabıleccmnden katıyen emin olduğunu gunu ı ırme ır. gı ırı .. 1 · ti 
len Sta1in hattının da bu olduğu sarul- soy emış r. 
maktadır. Bundan şu neticeyi cıkarabiliriz. Ja-
GALİÇYADA ponya ~anyaya ve Rusya arasındaki 
Alınan haberlere göre Gali(yadaki haroten ıstıfade ederek Pasifik ve Sarki 

So"-yet kıtalannm mühim bir kısmı Al- As~a meselelerini halletmeği düşünmek
man çenberinden kurtulmağa muvaffak tedır. Yalnız buna Amerikanın mani 
olmuştur. Fakat şimdi Almanların çe- clacağından endiş ettiii içindir ki he
kilmeğe muvaffak olan bu kuvvetleri de r.üz kat'i bir karar vermemiştir. 
ihtiva edecek şekilde yeniden da11a bü- • - - - - -
yük öküde bir C.enber kurmak istedik- Afl'ıfıa harplarına dair 
ı~ri. inkişat -:~ekte oıan harekattan is- İtalyan resmi tebli.ılııi 
tidlal olunabilir. ~ 

Roma, 8 (A.A) - İtalyan resmi teb
liği : Şimaı:ı Afrikada Tobruk cephesin
de düşman piyade ve zırhlı teşekkülleri
nin .bazı taarruzları tarded:lmistir .. Sa
vaş tayyarelerimiz Tobruk istlhkamla
riy le Mersa Matruhun sarkındaki hava 
üslerini bombardıman etmislerdir~ 

Bu çenberin şimal kolu Novograd Vo
linski ve Kiyef yolu üzerinde Berniçcf 
istikametinde inkisaf etmekte, cenup 
kolu ise Dinyesterde Mohilef üzer!nden 
şimali şarkiye doğru tevcih edilmiş bu-
lunmaktadır. · 

RU:\JEN CEPHESİNDE 
Rumen - Alınan kuvvetlerinin hare

katına gelince : Bildirildiğine göre Be-
sarabyadaki harekat Dinyester nehr:ne 
doğru inkişaf etmektedir. Bu ordulara 
karşı muharebe eden Sovyet kıtalarının 
daha ziyade artçı kuvvetlerden ibaret 
olduğu sanılıyor ve asıl Sovyet kıtala
nnın Dinvester doğusuna çekildikleri 
tahmin ediliyor. 
İNGİLİZ C.ÜNDÜZ TAARRUZ
J,ARI ARTTI .. 
İngilizler gündüz taarruzlarım Manş 

~ahillcrinden Almanya derint:klerlne 
cfo~ru ni.ifuı: ettiriyorlar. Günde üe defa
va kadar cıkarı1an bu taarruzlarH simdi 
;i?ır bombardıman tayyareleri de iştirak 
ediyor Şimdiye kadar yalnız kuvvetli 
r.vcı f<1vyarelcri himayesinde Blanhaym 
hafif bombardıman tayyareleri kullanı
lıyordu. Bu t;ıarruzların gayesi Alman
ların sar1< cephesinde mcsgul olmaların
dan istifade ederek sahile yakın tayya
re rncvd~:ınlarını terke ve daha geri çc
kilme!{e Alınan hava kuvvetlerini icbar 
etmek olc:a geı-ektir. Böylece İn~ilterc
cleıı ımıklastıkça bunların İngiltereye 
karsı taSl;, abilecekleri bomba mikdarı 
azaltılıııış olur. Bunun bilhassa Atlan
tik mulıarcbclerine iştirak eden Alman 
ta.vvareh'ri iizcrinde tesiri mühimdir. 

Bu gündiiz hombaTdıman1arında in
r.ilizln, d ektrik santralları, tayyare 
rnevclanl::ırı ve tayyare fabrikaları gibi 
hrdf."flPrİ a;ece taarruzlarına nazaran da
ha ıı iiesc;ir bi. ~ekilde bombardıman 
rrlehilmf'ktedirler. Or,üncü bir gaye de 
Jn ... ili7 hakimiyeti sahasını Alman işgal 
~aha .. ırım deri:ıli~ine teşmil etmektedir. 
f nnilizlerin bombardıman sahası genill 
oldu~u ic:in Almanlann garpta bıraktık-

İngiliz harp tayyareleri Trablus ve 
Bingaziye bombalar atmışlardır. 

Şarki Afrikada düsman Gondar mın
takasında ucmus, iskan mahallelerine 
bir kaç bomba atmıştır. 

taya teksif etmeleri güçtür. Esasen taar
ruza uğrıyacak hedefleri önceden kestir
mek te mümkün değildir. İngiliz tebliğ
lerine göre kendi kayıp ettiklerinden zi
~ ade Alman tayyaresi düşürmektedirler. 
Nihayet diğer bir maksat şark cephesin
c:l en bir kısım avcı tayyarelerini çekerek 
Sovyetlere endiTeket bir yardım yap
maktır. Almanlar 15 gündenberi bu ta
arruzlara tahammül ediyorlar ve muka
bil tedbir almışa benzemiyorlar. Fakat 
:ıaman geçtikçe ayni lakaydıyı bekle
mek müşküldür. Çünkü maneviyat üze
rinde ezici tesirleri de vardır. Bunu ber 
taraf etmek için bi: kısmı tayyarelerini 
çekerek Jngiltereye karşı göndermeğe 
mecbur olabilirler. Şimdiki halde Al
man hava kuvvetlerinin en büyük kısmı 
kat''i neticeli şark muharebe sahnelerln
cle iş görmektedir. Garpta kalan tayya
relerinin İngiliz taarruzlanm durdurma
ğa kafi gelmediği görülüyor . .Şu takdir
de Almanlar şarkta motörlü kuvvetleri
r.in müdafaası için elzem olan tayyarele
rin miktarını aza1tmağa mecbur kalabi
lirler. Yani iki şıktan birisini tercih ede
< eklerdi. Ya garpta bugünkü vaziyetin 
devamına tahammül etmek, yahut şark
taki zırhlı ve motörlü birliklerinin hima
vesinden f edakarhk yaparak garptaki 
taarruzları önlemek ... 

Hali hazırda birinci şıkı tercih etmiş 
'l.'az.İyettedir1er. Bu vaziyette değişiklik 
olmasa zarnanA mutevakkıf ve garptaki 

cum edildi 
İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Basra yolu du beklenilmektedir. 

açıldığından memleketimize ait itha1t\t Basra yoluyle ithalatımıza dair temas
eşyası birbi~·i ardı sıra getirilmeğe baş- larda bulunmak üzere şehrimize gelen Fransız sahillerine ;va· 

pılan hücumdcdıi infi .. 
lalılar İn!Jiltel'eden 

duyuldııH 

lanılımstır Ilk parti olarak et· ·1 B wd · · Şili, 8 (A.A) - Şili hükümeti Peru " · . g ırı en ag at Ucaret ataşemız yakında vazife-
ilc Ekvatör arasında ~ıkan ihtilafta ta- malların Zıraat. wbankas~a _ait olduğu si başına dönecek, oradan da İi-ana gi
vassutta bulunmağı her iki tarafa tek- anlaşılnu.ştır. Dıger partilerın de vüru- decektir 
lif etmiştir. 11 i ı ı ı um ı ı ı ı mııııı ı ıuumı mımıı ı ı 1111111111111111 ı ı ııı 11111111111 İumm ı ı ı ımıııırrımııı ıımmuı ı ı mm ıı 

Londra, 8 (A.A) - Royterin öğı·et
diğine göre., Kolonya, Olsdenburg 'e 
garbi . Almanyanııı diğer şehirleri· di.h 
gece IngiJiz hava kuvvetleri tarafınd~ 
uzun uzadıya bombardıman edilıniştil!. 

AMERİKA ııARiciYE MÜSTEŞA- 8 '! vıl l~dırda buğday, arpa oe pamuk pek bol. 
RININ BEYANATI lgdır, 8 (A.A) - Pamuk ve buğday ğer icap eden levazımı temin etmiştir. 
Vaşington, 8 · (A.A) - Gazeteciler hasadına baş~~ştır. Bu yıl buğday ve Son günlerde düşen yağmurlardan ve 

toplantısında hariciye müsteşarı Silin- arpa mah~~lu bol ve g~çe~ seneginden genişleyen sulama işlerinden pamuk 
O.er Vels Amerika birleşik devletlerinin f~zladır dıge~ taraftan çiftçılerimizin ih- mahsulü fevkalade faydalanmıştır. 1ğ-
1to diğer Amerika cümhuriyetlerinin tımamı sa~esınd.e pamuk rekoltesinin bir dirde tarım satış \:ooperatifine ait ka
Peru ile Ekvatör arasındaki muhasama- yıl e~elkın~ nısbe~e çok fazla ve iyi rarlar ticaret vekfiletince tasdik edilmiş 
lın durmasına yardım edeceklerinden olacagı tahmin edilmektedir. Bu sene olduğundan hasıl olan 83,000 lira kArın 
emin olduğunu bildirmiştir. pamuklar hastalıksızdır. kooperatif ortaklarına tevzüne ba§lim-

Pazartesiyi salıya bağlıyan gece de İn. 
giliz tayyareleri garbi Almanyada b~ 
sPhirlere siddetli hücumlarda bulun. 
muştur. 

Kooperatif on bin kilo kükürt ile di- mıştır. 
FltANSJZ VE BELCİKA SAHİLLE HANGİ DEVLET TEŞVİK ETTİ? ıııuııuııııımııııımıımıımmıııııımmııııımm ımıııııım111ımmmm11111111111111111111111111n111111u 
RI DE BOJ\IBALANDI Gazeteciler tarafından bu ihtilAfta ha- Karsta yağ'murlar mahsule zarar verdi 
Lo d g ( ) İn ıici propagandanın dahli olup olmadığı 

n ra. A.A - giliz tayyareJ~ takkında sorulan bir suale, B. s;: ..... -er .. Kars!. 8 (A.A) - .. Devamlı suret.le ya- ruz kalan bu köylerde in.sanca ve hay.• 
ri bu sabah çuk erkenden ucarak Fran. uı.uu - - d sız sahillerinde Pa Dö K 

1 
boğazını ! els •bulanık suda balık avı ekseriyetle gan yagmurar an hasıl olan sellenn ba- vanca zayiat yoksa da mahsüller tama-

~cçınislerdir. Biraz sonra . ~-fAk esleri li'i olun darbı meseliyle cevap vermiş z~. yerlerde mahsü~er üzerinde pek bü- men harap olmuştur. Su baskınına uğJa-o 
işitilmis ve bu sesler bir ~~dd:t devam 'c ~~ gib~ hadiselerin .. Aıne?ka h~; yük zararlar yaptıgı sanılmaktadır. Bil- yan sabalara giden vali su istil&ma ma-
etmistir rııetmı derın surette muteessır ettıgını hassa sular Gök dere, Balıklı, Hasköy, ruz kalan köylerde tetkiklerde bulunmu~ 

B ., h · k•t d.. nk k bildirmiştir. Canbazlı, Papazlık, m a h s ü l tar- ve icap eden tedbirlerin alınmasını em-
u are a ı un gece Du er ve lalarmı isti1A etmiştir. Su istilasına ma- retmiştir. 

Bloğna yapılan taarruz takip etmiştir.. EKV ATÖR RESMİ TEBLİ(;i ı1111ırııırııııımıımııııııım111111mmıııımıııırı11111mm1111111111111111111111111111ım1111111111111111111111111 
Uzun müddet devam eden bu bombar- Guinto, 8 (A.A) - Ekvatör resmi Ad/• d · "l tf L ·ı~f h l ğ b · • ~ımanlaı·dan şafaktan biraz evvel son febliği: Peru muhafızları Hangullas ve ıye e SIC( eŞRl u 1 azrr 1 1 lflVOr 
Ingiliz tnyyareleri avdet etmisler:dir. Chacras arasında Ekvator topraklarına Ankara, 8 (Telefonla) - Adliye ve- Adli sicil memurlan her m.ıntakanın 

Rinnişlerdir. Karşılıklı topçu ateşi teati kfiletinin sicil teşkilatını kurmak mak- göstereceği lüzuma göre aynlacaktır. 
edilmiştir. sadiyle bir müddetten beri başladığı İlk iş olarak bütün vilayetlerde CUmhu· iNGİI.İZ RESMİ TEBLİGİ 

Londra, 8 (A.A) - İngiliz hava neza- Dört Peru tayyaresi Chacrasa, Lual- faaliyet son safhaya intikal etmek üzere- riyet müddeiuınumilerinin nezareti al~ 
retinin tebliği : İngil!z bava kuvvetleri znlto ve Gualullaya karşı yirmi dakika dir. Vekfilet şimdi bu işin kadrosunu ha~ tındaki kAtiplerden biri tarafından bu 
dün garp cephesinde düşmana karşı ta- süren bir hücum yapmışlardır. Bir kışla zırlamakta ve bu teşkil~tın nerelerde ve vazifenin görülmesine çalışılacaktır. Bu 
arruzi hareketlerine devam etmişlerdir .. ve bir ev :vıkılmıştır. ne suretle faaliyete geçebileceğini tayin katipler kendi vil~yetlerl dahilinde vu-
Ağır bombardıman tayyareleri avcı tay- EKV ATÖRDE HARP GALEYANI etmektedir. Teşkilata ait tahsisat ayrıl- lru bulan adli vekayi ve bunların failleri 
yarel<'r:nin refakatinde olarak Alber ci- Burada halk arasında harp galeyanı dıktan sonra derhal faaliyete geçilecek- hakkında fişler dolduracaklar ve bir SU• 

\'armd:t Molt tayyare fabrikasına ve artmaktadır. 15 bin kişilik bir halk kit- ür. retini de vekalete takdim edeceklerdir. 
Bettin civarında elektrik fabrikasile lesi vatanpervcrane şarkılar söyliyerek ı111111111111111111111111111111111ınmıımımımııııııııııı1111111111111ıııııııııııııııııııııııımıııııııımnıınmır 
kimya fabrikasına hücum etmişlerdir. Cuinto sokaklarında dolasmışlardır. Ga t h•f ) • • •d 
Bu son iki hedefe yüksek infilak kudre- Ifalk cenubi Amerikanın kurtancısı ze e 58 1 e erl010 yeftJ en 
tinde bombalarla bir 1.;ok yangın bomba- olan Siınon Bolivarll). heykeli önünden 
ları isabet etmistir. gccerken havkırmış ve Peruva misliyle azaltılması ft uhtemel 

Harekat esnasında avcı tayyareleri- ınukabclc edilmesini istemiştir. L. 
m:z yedi düşman tayyaresi dtisürmiişler- Muhtelif sınınar silah altına alınacak- Ankara, 8 (Yeni ·Asır) - Gazete sahifelerinin azaltılması hakkında yakında 
dir. Üç avcı tayyaremiz kaybolmustur.. br. bir kararname neşri ihtimalinden bah solurunaktadrr. 
Bombardıman tayyarelerimiz Ho11an- -· --n- -- mııııımıııııımıırııııınıııııımıııııııııımıııııtmıımııııımıııııırmııınmmrrmu111rımmımnm11111 

da sahilleri acıklarında her biri 2 - 5 F.İ~·AJ!ll)İV AQA. ık• • d • ) • h k 
bin tonilatoluk sekiz vapurdan mürek- YENİ BİR KAMVM 1 yeni emıryo U IDŞ8SI 8 -
kep düsman kafile!"ine siddetli bir hü-
cum ynoımstır. Altı vapura bombalar Helsinki, 8 (A.A) -Finlandiya raCI- kında yapılan et=~tler 
j~abet etmiştir. \osunun bildiridiğine nazaTan reisicGrn- _ Ul 

Tayyarelerimiz Kale acıklarmda di- bur harp zamanında milletin idaresine • 
ğc-r hır htkumbotu balırmış1;u"dlr. Jr JCanttnO tfüJc!lk ctıni~tlr. Bu kanun 
l3u liarekata iştira e en tayyareleri- ı 94Z sonun kadar merzyetre hlacak-

mizden dördü üssüne dönmemiştir. tır. ___ ,,.,,._ __ _ 
--------

AJman1.a.r b~r in- ln~ilizle!9 Bey .. 
rot~ ,~e E~ ·.,msa 

Ankara, 8 (Telefonla) - Zongudak eak istasyonundan' başlayıp T~ya ile 
1nınımn-t:nnet ~ i<tt.a.yonunda hiTle- Osmancıktan geçerek Samsun - Sivas 
şecek ve Bolu tarikile Ankaraya gidecek hattının Havza ile Amasya arasında bir 
yeni bir demiıyolu inşası hakkındaki 1 noktasında birle~ek olan hat hakkın-. 
~t?d. tamamlanmıştır. Bu .şimal hattının daki etüdlere de yakında başlanacaktır. 
ıkıncı bir kısmını teşkil edecek ve Sulu-
ıllllll l llHIHlll lllllHlll llllllJll l ltllllll l l l l llllll l l l l il HlllllHlllllllllllllllHlllllllllllllJllllllllllllllHHltllll 

ı?İliz şe} r~ne 

şiddetle hü.-

lf saatleri hakkında yeni bir nizamname 

-· 
do~ru iler
PJyorlat '•o~ 

Anke..ra, 8 (T~lefonla) - Arne]enin ancak sekiz eaat veya de.ha az çalıştı• 
nlrnası ıcapeden ışJer hakkındaki nizamnamenin tadiline ait nizamname heyeti 
vekilece tasdi!: edilmiştir. Yeni nizamname hemen meriyete girecektir. 

ııoıı-.r~~..ooccccccccar:ır:ıcıc:ıc:ıacocO"'_...,...,.-:-~ .. -.-.... ~.,..,......,....,.........,.,....J:..-_.,... ... ~J.:ıOOC 

cum ettil.er Makineve soVYEr. AMERiKAH 
-- YARDIM PLAHI 

-------<>----
HASAR!T MÜHiM. YANGIN· 

LAR SONDOROLOÜ 

-- ~-=-
FRANS~7. MUKABiL TlAR· 

RUZLARI TARDEDILDI 
Verilirken 

··-<>- Snrigede Müttefik kuv. 
Londra, 8 (AA) - Düşmanın dün- ~ud~, 8 (A.A) - Müttefik kuvvet-

kü hava faaliyeti münferit bir kaç düş- lerı sag .~e ~ol ce~nn~ B~~t ve vetlerı· Elbumu ı·ıg111 ettı• 
man tayyaresinin İngilterenin şimali Humus uzerıne mütemadiyen ilerliyor- Y il 
garbisinde sahilleri aşarak kısa bir me- J 1~~· Ayn ayrı harek~t ed_en kolların bu- Londra, 8 (A.A) - Motörlü müttefik 
sa!e üzerinde topraklarımıza nüfuz et- gune kadar zaptetdiklen noktalar top- kıtaları Tildmürden garbe doğru ileri 
mesine inhisnr etmiştir. lanırsa Beyrutun cenubundan Humusun yürüyüşlerine devam ederek Humusun 

GECELEYiN Y Jt..PILAN cenubu şarkisine kadar gir~ bir yay 25 kilometre şarkında Furrlus mevkiine 
HUCUM ŞiDDETU çizm~~ mümk~ o]ur. Suriyenin ş.ima~ varmışlardır. Tüdmür ile Hama arasın-
Londra, 8 (A.A) - Hava nezareti- şaharrkıksıntdc ~emkır kapının zap~ı genı? b1:' daki yol Vişi kıtalarmdan kurtarılmış-

nin bu sabahki tebliği: Dün gece lngil- b e e le kım an_ verme~di;· Çünkil tır. Tüdmürden cenubu garbiye doğru 
t 

· b _ı b" h" "h" h urası ra • Sunye ve Türkiye hudut- ilerliyen bır" yol Karteın· mıntakasında 
crenın cenu unaa ır şe ıre mu ım a- ] ras d d 

ııarlar meydana getiren şiddetli bir hü- aM~ ttef~ a ır ~ ak d D hür Fransız kuvvetleriyle irtibat tesis 
cum yapılmıştır. Yangınlar çıkmıssa da ~ e~ Y ının a arnur • etmiştir. Sahil mıntakasında müttefik-
bunların önü alınmıştır. ingilt~renin k11:"1

1 
agıntrı gl.eçktbıki tensahasodnra muharebe 4k- 5 ler Damurun 3 kilometre cenubu şarki-

b d b
• kis' d b ı ome e ı r a cereyan etme te sinde Elbumu işgal tm"şle dir 

ren un a ve cenu 1 şar ın e azı yer- ve sahil yakınında Latikadan başlayarak - .e_. 
1 

r · 
lere de bomba etılmıştır. şimali şarkiye uzamaktadır. Vişi kuv- Suriye ve Lübnanda 

Orta-~a·-,.,,·--ta l:n
11 

-•• l-iz vetleri müttefikleri ırmağın öte tarafına sefePIJerlifı •• 
~ :1 atmak için çok uğraşmışlar ve sekiz mu-

vaziyeti fıUPVetfi.. kabil taarruz yaparak tanklar kullanmış Londra, 8 (A.A) - Paris radyosu Su-
olmalarına rağme'D teşebbüslerın· de mu- riye ve Lübnanda 19 ilA 45 yas. arasın-

Kahire, 8 (A.A) - Orta şarkta Bri- daki b F ____ , '--1-'--d f va!f ak olamamışlardır. · litün ran:su..ıar ııaıuuu a se er-
tan ya harp kabinesi mümessili Sir Oli- be Jik 111

- edi1d·~· · bild' kt d" Cezine mıntakasmda Raifenin şar,-n- r. i urı ıgını ırme e ır. 
ver Litelton yüksek evsafta Amerikan :KJ ~--
mallerının kendi gemileriyle Kızıl deni- da keşif kolları bir çok çarpı§malar yap- MACARLAR 
ze gelmesi orta şark vaziyetinin en ziya- mışlardır. Müttefikler orada bir çok mü- ~ERErHı· GEr•jf.ER 
de cesaret veren tarafı olduğunu söyle- him noktaları işgal etmişlerdir. Şam -Hu- .. y • 
m:ştir. Bu denizin harp mıntakası hari- mus yolunda müttefik kıt.alan ebtis şi- Budapeşte, 8 (A.A) - Macar umumi 
cine cıkarılması mümessilin fikrince Bü- malinde Drafeye kadar varmışlardır. karargahının tebliği : Seri kıtalanmız 
vük Britnnya tarafından kazanılan za- - --- ileri hareketlerine devam etmic:lerdir ... 
ferlerin mükafatım teşkil etmektedir. M j ff VE R Kıtalarınıız Serethi geÇtikleri gibi bun-

B. Litelt,Pn orta şarkat bulunuşunun lara mensup piştar kuvvelteri de Sbrua 
en mühim hedefi başkumandanı birçok rayyaf'eleri Kıbrısa nehrine varmışlardır. Suaba kadar za~-
işlerden kurtarmak ve dünyanın bu kıs- yine hücum etti.. atımız çok ehemm~!~dir. 
mında hm-bı süratlendirmek olduğunu i G ·ı. ·z rEBLI. JJl.ı· söylemiş ve harbın devamı müddetince Lefkoşe, 8 (A.A) - Pazartesi sabahı H J J V 
orta şarkta kalacağını ili.ve etmiştir. Kıbrıs üzerine üç hava alanı yapılmış- Londı-a, 8 (A.A) - Hava ve dahili 

tır. Birinci akında Lefkoşe tayyare mey- eemniyet nezaretlerinin tebliği : Pazar-
: ı ı ı mı ı ı ı ı ı ı ı ıım ır 11111 n ınıı ı ı ı ı ı mıı ı ı ı ır 111111111 •:: - -:: = 

-! Sovyet askeri hev- =§=-_= 

eti Londraya vardı 
,.., .... -

_ Londra, 8 (A.A) - Sovye1:1erin § 
~ askeri heyeti bugün buraya gelmiş- E 
::: tir. Bu heyete General Galikof ri- E: 
§ yaset etmektedir. Heyete Sovyet S 
~ kara ve hava teknik subayları da- S§ 
~ bildir. ~ 

--

danına bombalar atılmıştır. İkinci akın- tesi - Salı gecesi Southaınptona yapılan 
da tayyareler ayni meydanı hedef itti- hava hücumu esnasmda tahrip edilen 
haz etmişlerdir. veya ha sara uğrıyan binalar arasında iki 

Üçüncü akın hakkında henüz bir teb- kilise, iki bankrı ve müteaddit mektcp-
liğ neşredilmemiştir. lcr de vardır. İsabet alan bir katolik ki-

lisesinin Papazı mukaddes eşyavı kur
tTAL YAN RESMİ TEBL1C1 tarmak için alevler arasında kiliseye 
Roma, 8 (A.A) - İtalyan umunıl ka- koşmuştur. Bahriyeliler yan~arı sön

rargahmın tebJiği: Hava teşekküllerimiz dürmek için büyük yardım göstermi~lcr 
Kıbrıs adasında düşmanın Lefkoşe üs- ve bir çok evleri kurtarmışlardır. Bir 
sünü bombardıman etmişlerdir. Mey- ahıra da isabet vaki olmuş ve içinde bu
dandaki tesisata bombalar isabet etmiş, lunan 11 attan altısı ölmüştür. Beygir
yerde üç tayyare yakılmış, diğer bir Ierden biri bir bomba ~kurunda sağ 

___ ...___.olar bulunmu.stw. 

Vaşington, 8 (A.A) - B. Sümner 
Vels beyanatta bulunarak Amerika ta
rafından Sovyetler birliğine yapılacalt 
yardım plmmm süratle ve filen hazır
lanmış bulunduğunu söylemiştir. · · 

lzlandaya Amel'lfıan 
asfıerıerlnin cılıma.sını 

.Japonlal' nasii görüyor? 
Tokyo, 8 (A.A) - Domei ajansına g().. 

re Tokyo diplomatik mahfilleri İngiliz 
kuvvetlerinin yerlne ikame edilmek 
üzere Amerikan bahriye kuvvetlerinin 
İzlandaya gönderilmesi neticesi olarali 
Almanya ile Amerika arasında harp ih
timallerinin birden bire arttığı fikr!n
dedirlcr. Amerikanın bu hareketiyle 
harp mıntakasına girdiğine ve Amerika
nın bir Alınan tecavüzüne karşı hazır 
bulunduğuna işaret eden ayni mahfiller 
Amerikanın Asor adalarına ve Dakara 
da bahriye kuvvetlerini göndermeleri 
ihtimali karşısında Ahnanyanm alacağı 
vaziyeti büyük bir alaka ile takip et• 
mektedirler. 

İngiliz tayyaPeleri Al• 
manya UzePinde $1ddet• 
li hücumlarda bulundu... 

Londra, 8 (A.A) - Hava nezaretinin 
tebliği : Dün gece bir çok bombardıman 
tayyaresi garbi Almanya üzerine hü
cum etmiştir. Başlıca hedefleri Kolonya 
Osnabruk, Muenchen, Gladbach, Frank
furd ve Munster sehirleri te..,c;JciJ etmiş
fü. Her şehre büyük bir hava teşekkü
lü hücum ederek geniş mikyasta hasara 
sebebiyet vermiştir. Güzel hava hücu
mu teshil etmis ve bombardunan1ar bU
yük bir muvaffakıyetle başarılmıştır. 
Tayyareler dönerken arkalarında büvtik 
vanwnlar bırakmıslardır. Fabrik:ı bina
larının ve antrepolann yıkı Mı ğı görill-' 
ıniistüı:. Mühim demiryolu iltisak nok
talarına müteaddit i~abetler vaki olmuş
tur. Diğer taraftan Rhur ve Rhin mın
takalarında d:ğ"er ba7..ı hedeflere bilhac;
sa Düsseldorf, Duisbur~ ve Krefeldteki 
hedeflere hücum edilmiştir. üstende 
Dunkerk, Boulogne ve Denheldcr dok"" 
lar~vle Amsterdaındaki uetrol depoları· 
nıı da daha hafif hücumlar yaınlmıstn'·· 
Bu geniş harekatta 9 tayyaremiz kd"" 
bolmuştu?. 


