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' luıdatları arkasında neler yapıldığını, neler hızarlandığıuı, neler pişirilip kotarıJdığanı ve ne gibi çoraplar 
~ ~llalyealer, aeıemiyenler, y11tıcı hayvanların. yuvalarını kurdukları v~bşi ormanlarda bir ağacın (gölgesi al· 
~ ~ •e aefalarıadaa baıka bir şey dilşliamıyen aptal aşıklara benzerler ... 

~ ~ Rus haberle- Sovyetlere 
111lç ma- rine eöre karşı 7 milletin 

-..:._rı kanlı Mlhtercllerin taggare askeri harp 
:...ıan. ! zagiatı 500 ü geçmııtır ı edecek 

---o o~~ 

Loadra, , (ı.a.) - Müte· 
ba1111 bir zatın verdiği ma· 
lümata göre, Mih9erİn bır 
hafta ıarfıada zayiatı 183 
ve lngilizlerio 65 tayyaredir. 

Rusların verdikleri haber· 
lere göre Almanların kayıbı 
500 tayyareyi geçmiştir. Or
ta şarkta Mibvercilerin za
yiatı 73 ve lngiliılerin iıe 
17 tayyaredir. Donanma ay· 
rıca iki tayyare dOıürmüı

tür. --o--
Mihver uralları 
aşarak Asyaya 

yayılırsa? 
Tokyo (a.a) -Royter bil

diriyor : 
Bir Japon gazeteıi yazdı· 

iı baımakalede ezcümle di
yor ki : 

"Mihver kuvvetleri ural· 
ları aıarak Aıyaya yayılana 
JaJX»oya müşkiil vaziyetlerle 
karşılaıacaktır. Oçlü pakt 
ile yeni nizamın 

hudutları yoktur . ., 
muayyen 

---·---
Ingiliz harp 
tebliğleri 

Loadra, (A.A.) - Hava 
nezaretinin tebliiiae göre 

dti• öileden sonra lngiliz 
tayyareleri Fraasaaıa işgal 

altındaki bölge iber!nde ke· 
şif faaliyetlerinde bulunmuı· 
tardır. Bu harekat eınaıında 
hiç bir düımaa tayyaresine 

. raatlanmamııtar. Tayyarelerimiz 

1 
hldi1eıi1 8ıltrine d&•m8t· 
lerclir. 

Viıi (a.a)-Bir İtalyan ae· 
feri kıtasının yakında 

harekete iştirik ede· 
cek ve ayni zamanda lapan· 
yadan da gönüllü gönderi· 
Jecektir. Bu va,ziyet karşı· 
ıında Sovyetlere yedi mil· 
idin askeri harp edecektir. 
Mevcudu azolan 10 Fin far· 
kası Leniogracha ıimalinde
ki harpta büyük bir rol oy· 
nayacakbr. Bu orduyu Ma· 
reıal Maonerbaym kumanda 
etmektedir. ----
Almanların 
tebliii ve 

bilanço 
Berlin, (A.A.) - Hava 

ku•vetlerimiz ve Denizaltı· 
larımız Atlantikte bir çok 
gemilere bBcum etmişlerdir. 
Cem'an 46.750 tonilito bac· 
mindıe bir çok vıpur ve şi· 
lepleri batırmışlardır. 

71, 700 tonilito hacmin
dellİ bir çok gemilere de 
zarar verdirilmiştir. Savaş 

tlyyarelerimiz 14 ton hac
minde bir şilep ile bir ba
lıkçı gcmiıioi bahrmı,lard1r. 

lngiltere9in cenubi ıarkisin
deki limanlara ve tesisatla· 
rına yapılan akınlar esna
sında zarar verildiği gibi 
mayioler de dökmüşlerdir. 
f skenderiye limanina yapılan 
ba·n akını esnasında mlies
ıir ıarette liman tesisatı 

bombalanmıştır. Sldi Barra
ni v• Sollum arasında nak
liye kollarına blcumlarda 
ltuluad•k· 

LODOFKININ 
BEYANATI 

Moıkova (a.a)- Sovyet iıtih 
barat şefiLodofki söylediği bir 
nutukta ezc&mle demiştir ki: 

"Naziler hücumlarını haklı 
sröstermek için her türlü ya
lan ve bileler kullanmakta· 
dırlar. Hitlerin nutkunda 
büyük çıpta 99 yalan var· 
dır. Bu yalanlar Göbelsin 
fabrikasında imal edilmiştir. 
Ribbentrop söylediği bulukta 
havayi ifsad etmek istemiştir. 

Alman tayyareleri 1 ki· 
nunu ıaoiden hızraina ka
dadar 324 defa Sovyet 
topraklana• hücum etmiş

lerdir. 
Buna mukabil Sovyet tay· 

yareleri bazı arızalar yüzün· 
den hududu sekiz defa geç
mişlerdir. Bu hususta 21 ni· 
1anda Almanyaaın Moıko9a 
elçisine bir nota da veril· 
miştir. Alman tayyareleri 
Sovyet topraklarının derin· 
liğine 100-150 kilometre k'a· 
dar ilerlemişlerdir. Bu hare· 
ket bir arıdan ziyade bir 
keşif uçuşundan başka bir 
şey değildir. 

Ribentrobun Türkiye Bo· 
ğazlar hakkında söylediği 
ıözler iftiradan başka bir 
şey deiildir. Almanların 
bundan maksadı Türk mille· 
ti üzeriade fena tesir yapa· 
rak kendilerine taraftar ka· 
zanmaktır. 

Ve Sovyetler birliği iki 
memleket arasında paktı 
kurmak için elinden geleni 
yapmıştır. Almanya iıe hai· 
nane hazırlıklarını yaptık · 
tan sonra tecavüzünü yap· 
mıştır. 

Askeri bareklt hakkında 
Almanya bor tarafı haber
lere boğmaktadır. Biz ise 
buna :mukabil harp icad et· 
mek istemiyoruz. Bilikiı Hi· 
lam ha'ber vermek içi• 1r•· 
elld1••••· · 

s·on Dakika 

SOVYET RES
Mİ TEBLIGI 

--o--
Esas Rus kuv
vetleri şimdi 

harekete 
geçmişler 

Moskova (Londra radyo ı. 
13,30)-Resmi tebliğ : 

Keradeniz ile Baltık de
nizi arasında cereyan eden 
muharebe şl mdi 1imıl 
kutbuaa kadar uıa-

nmışbr. Şimalde Fin ve Al· 
man orduları püıkürtülmüı· 

tür. 
En çetin muharebeler ba• 

takhğın şimalinde cereyaD 

ettiği gibi burada bir Al· 
man tank hücumu durdurul· 
muştur. Tayyarelerimiz dilt· 
man tayyarelerine muvaffa· 
kiyetli hücuınlar yap~ıılar· 
dır. 

Geniş mikyasta makineli 
kuvvetler arasında yapalaa 
Alman · teşebbüıleı:i püıklr· 
tülmfiıtür. Rumen ve Taaa 
hudutlarından tafsilit ıelm•· 
miştir. Almanların zayiatı 

2500 tank, 1500 tayyare ve 
30 bin esirdir. Alma•ları• 

kuvveti üç de biri motörlll 
kuvvet olmak üzere 170 fır
kadan ibarettir. 

Almanlar hudut askerle· 
rilc çarpışmakta idi. Şimdi 
ise eHı Rus kuvvetleriyle 
karşılaşmışlardır. 

Almanların bir hafta zar
fında elde edecekleriai id· 

dia ettikleri ve buiday aa· 
barı olan Ukraoyanın mer· 
kezi Kiyef ıehrini zapt içia 
uğıaıhklara boşa gitmiıtir. 

llerliyen bir 
düşman motor· 

lü kuvveti 
durduruldu 

---o-~ 

Moskova, (a.a.) - Sovyet 
iıbbbarat ofisinin dün ak· 
ıamki tebliğidir: 

Finlandiyalılar taarraıa 
geçmişlerdir. Hudud boyun· 
da tabkimatımızı yarmak lı· 
tiyen dtişman püıkilrtülmllt· 
tür. Düıman güadliz muba· 

rebelerinde yüzlerce ölll ••· 
mektedir. 

Bir gedik açmaia maYaf • 
fak olan bir motörltlı dlf· 
man k U9Yeti aiır zayiatla 
durcluruJmuıtar. 
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Sovyet Rusya 
ıaıahası, nlf usu, baı
ııca ıstihsaıatı, ordu 

ıa donanması 
--o--

-s
KHadenizdeki zırhh da 

Pariıkaya Kommouna ( oıki 

Sivaıte>pol) dur. Bu zırhların 
bacmi23,370 ton, s6ratleri 18 
mildir. 

Batlıca ıilibJarı 12 tane 
3o,5 lik, 16 tane 12 lik, 10 
tane 7,5 Juk toptur. Bunlar 
1911 ıeneıinde denize indi
,iJmiıler, 1914 de hizmete 
ıirmiılerdir. 

Bundan maada 1916 da 
denize indirilen ve 1931 de 
tamamlanarak hizmete giren 

Ka1ny Kavkaz ( 8030 ton, 
allrati 26 mil, silihJarı 4 ta· 
ne 18 lik, 4 tane 10,2 lik 
top). 

1915 de denize indirilen 
•e 1927 de hizmete giren 
ayni ıiıtem Profintren, Tbe- · 

ravonaya Ukrania kruvazör
leri vardır. 

Bunlana hacmi 6,600 ton, 
ı8ratleri 26 mildir. Silibları 
lS tane 13 l6k, 4 tane 10 luk 
toptur. Bundan baıka cıki 
2 kruvazör daha vardır. 

Sovyet doaanm•ıında tor
pido mabriplerden bir kıımı 
1912 den kalmadır. 'Fakat 
1927 den sonra yapılmış yeni 

ve ıüratli torpıdo muhripleri 
de vardır. 

Son ıeneler zarfında de-
. ıt•. nıza ı ınşasına da çok ehem· 

miyet verilmiştir. Fakat bun
l•nn m?ktarı malum değil
dir. 

-Son-

TAPULAMA 
DA T 

Adliye vchileti bir tapu· 
lama kanunu projesi hazır· 

lanmııtı, bilahere bu proje
de tadiller yapmak lüzumu 
hi11edilmiı, projeye bazı 

cıaslar ilive ederek daha 
mükemmel olmasına çalıııl· 
mııtır. 

Kanunun mucip ıebepler 
liyibaıında tapu i~leriainin 

bugüne kadar ne halde bu· 
lunduğa izah olunmakta, 
tapulama itinin içtimai ve 
iktisadi bir meıele olduiu 
köylerde bu yüzden vukuba
Jan hiıdiseler zikredilerek 
ezcümle şöylo denılmekte

dir: 
.. Halkımız basit ve seri 

olmıyan muamelelerden hoı· 
lanmaz, ~mera1imle ivicach, 
zaman ve para ıarfını mu· 
cip muamelelere tab'an mün· 
cezip değildi. Köylümüz ba
yatı ne kadar baait ise hü
k ümetle olan müoasebdle
rindeki muamelelerinde ona 
yakın bir niıbette sad ve. 
tekellüflerden azade olma· 
ıını ruhan iıter. Halbuki 
temlik taHrruf ve te1cil iş
leri bizde o kadar baıit de· 
ğildir. Köyler, n.thiye mer
kezleriyle keza merkezlerine 
uzak mesafededirler. Bir 
takrir veya intikal tescil 
muamelesi için günlerce ın
ren ihuri muameleleri ifa 
ve ikmal etmek mcc~uriyeti 
vardır. Bir muameleyi bir 
glinde. ikmal etmek mecbu
riyeti vardır. Bir muameleyi 
bir günde ikmal edemiyen 
köylüler kasabaların hanla-

(HlLliN DSIJ 

ANUNUN
DILAT 
rında bir kaç gün kalmalı ta 
ve bir çok masrı.flar ihtiyar 
etmektedirler. 

Ferağ muamelesi, mütera
kim vergiler tahsil edilme· 
den ve maliyeden ruhıataa· 
meai ke1il111eden yapılamaz. 1~ 
intikal muamelesi de veraset 
vergisinin tasfiyesine vabes • 
tedir. 

Bizim köylülerimizde mah
sul zamanının haricinde para 
bulunamaz, daireleri dolaşıp 
durmakta onları itlerinden 
ahkoyar, oradan oraya mü· 
racaat onları sıkar. 

İıte bu Hiklerin ve müte
halli oldukları hüınüniyet 
teıiri altında yekdiğerine 
itimet edarek harici muamele 
ile iktifa ~tmekte ve bu yiiz
dea daha fazla za rarlara &İ
riftar olmaktadırlar." 

Layiha baılıca dört fasla 
ayrılmı, bulunmaktadır. Bi
rinci fasıl tapulama muame· 
leıini kimin yapacağını ve 
hangi hakların tapulanaca· 
ğını, ikinci faııl tapulamanın 
nasıl başlayacağıoı ve han
gi uıulüa tatbik edileceğini, 
üçünctl fasıl, hikimin tapu
lama tetkikatını ikmal et
tikten sonra gayri menkulün 
hak sabibi namına tapula· 
amasına karar vereceiini 
dördüncü fasal, tapulama 
teı ilihnı ve bazı m li mu· 
afiyetleri vo muvakkaten 
tatbik olunacak bükümleri 
ihtiva dmektedir. 

Liyiha mütalaaları alın· 
mak üzere alakadar velcilet· 
lere gönderilmiş bulunmak
tadır. 

- Resmi 
Avrupa hattının tekrar Ierinin 
ıaklluata açılması 

• 
ış yer-
teftişi 

~avğa 
Keçecilerde Mezarlık ba

şında Ali oğlu Muharrem 

Bekir aralarında bir meıe

led n dolayı çıkan kavga 
neticesinde Muharrem oğlu 

--o--
için mozakaraıar 

----
Mıntıka iktisat müdürlüğü 

şimdiye kadar yalnız buauai 
teıekküllere ait İf yerlerini 

lıta11bul-Avrapa hattının teftiıc tabi tutmakta idi. İı 
tekrar nakliyata açılması iş- kanunu hllkümlerinc göre, 

Şevketi bıçakla muhtelif 

yerlerinden yaralamıştır. Y •· 
rala hastahaneye kaldmlmış, 
suçlu yakalanmııtır. 

leriai mllzakere eden ko- devlet vilayet veya beledi-
miıy:on son toplantısını Pit· yelerce doğrudan doğruya 
yaıta yapmııtır. Mllzakere· 
lere iştirik eden murabbaı· işletilen müesseselerle mem· 

leket müdafaasiyle ilgili iı yelere ait ~, yerlerinin bu 
lar iıathn kendi toprakların-
daki irızah kısımları en yerlerinin ne suretle teftiı nizamnameye tevfikan de-
yakın zamanda tamirde mu- ve miirakabe edilecekleri bir vamh surett teftişi için ıt ın-
tabık kalmıılardır. Meriç nizamname ile tesbit edil- taka iktisat m6d0rlüğüoce 
&zerindeki köprünün timiri· miıtir. gereken tetbirler alınmakta· 
nin iki ay daha sürmesi Devle!, viliyet ve beledi- dır. 

tahmin edildiğinden alika- ı Hergüa ilk ıeanılarda Birinci (15) kuruş ı 
darlar aakJiyatıa borada ak- ı Bugün matinelerinden itibaren iki nefiı filim ı 

tarma suretiyle yap.ımaaı ~ ELHAMRA s· ·d ı 
ıeklini düıünmü,lerdir. Bu- ı IDeMSSID 8 : 
Da karar YerilirH yoJcufar : 1 3 h a ç 1 s • kt ı 
içia yakında Meriç üzerinde ı • '"' p p BVUŞ ar il e ı 
l»ir köprii yapılması muhte· ı TORKÇE SÖZLO ı 
meldir. f 2-Manele§kO TÜRKÇE SÖZLÜ t 

Dr. Fahri Işık 
lsmlr Me•leket baataneıl 

Roatkea müteba11111 
Roatk•a "• Elektrik teda.,fıl 
~ıln. lldacl Bwler Sokak 

2' No TWL•,f>N. ™' 

ı Seanslar : 3 Abpap Çavuşlar 2.30·6 9.30 : 
l Manele1ko 4 7.30 ı 
: Cumartesi ve Pazar günleri 11 de baılar : 
ı Yaz fiatleri : Birinci 25. Balkon 30. Koltuk 40. ilk sean· ı 

i• ılarda Birinci IS. Balkon 20. Koltuk 25 kuruıtur. ı 
CumarMai Taleb~ ıeanılHı 10 kuruıtur. ı 
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mışlar, zafer havalarını an· 
dıran ahenklerine meydanın 
ortasında devama baılamıı· 
lardı .. 

Ömer p hlivan, nerede 
ise nefesinin kesileceğini 
hissediyor, eğer biraz daha 
mukavemet edecek, .. PeJ" 
Demiyecek olu11a, bir k•ç 
Hniye ıoara "Gık,, bile di
yemeden yenileceğini bili
yordu •.. 

Buna rağmen son koıunu 
oynamak, son bir defa daha 
bir oyun yapmak, ve başını 
bu miltbiş demir çenberia 
içinden kurtarmak iıtiyor, 
ve ciğerlerinin bütün kudre
tilc fırlattığı nlraıile bera
bar kendisini Deli Memi,in 
kollarından sıyrıp almağa 

teşebbliı ediyordu ..• 
Koç Ômerin, son bir gay· 

ret Hrfederek, can havlile 
atmak istediği niraıı boğa· 
zında tıkanırken, iri boynu 
Memişin kolları arasında 
kütür kütür yerinden çıkı
yordu,. 

Boynunun kütürtüsünü se
yirciler bile işitmiı olacak 
ki, herkes yerlerinden biraz 
daha havaya fırlamışlar, ayak 
parmakları:.ın uclarına kalk
mışlardı .. 

B~lki bir çoklan da Koç 
Ômerin, bu barikulide kuv
vetli pehlivanın bu yağız 
delikanlın1n kolları arasında 
çocuk gibi bağırmasına, ve 
manda boyunlarından fark
ıız iri enıeıinin kütür kOtür 
kökünden çtkm111na h:!yret 
etmiıler, ihtimal bir çok farı 
içlerinden acı hissetmiılerdi •. 

Fakat Deli Memiı, has
mını amanıız tutmuş bulu· 
nuyor, onun feryadına: 

- Am~aın boynum çıktı! .• 
Diye bağırmasına kulak 

asmıyor, tekrar altıaa almış 
ıırtını yere getirmeğe, iki 

~küıü havalandıran bu peh
livanın iri omuzlarını, çatır 

çıtır yerle bir etmeğe bı· 
kıyordu •.. 

Halkın vaveylaıı bulutları 
alıyor, davul zurnanın içlere 

baygınlık veren ha•aaı bir
denbire bııkalaııyer, Deli 

Memiıın tekrar s.ökleri inle
ten nlrasile b•ıaher, Koç 

" 
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l.~,d Q gemilerin böl-
l-:''' le e,

1 
•ilratleriade, zub-

~ • 11ahi d . . ~ IÖtiU ıa. ı, şımdıye t •l•cı •111
•1111, bazı yeni· 

lluarai&rd;'iiiret 
t,,,!~b~ları 

~,, ,, er ıımdiye kadar 
~fJetJ:ıttııJe •erilen di
~~ "• d ldıre eciilirlerdi. 

' P~btt e radyoların bıı
~'t •oıa '••ıtaıı radyodur. 
"41 tlert11 1/•manlarda tayS' ilt ~lııııa aralarında 
~ birçolc ııbıbere etmele-

' ftrlcıa lnıbzurları ol
~ 1l lll•lr 1 varılmııt.r. 
~i, t lQrJırdan ea mü-

,_ ~lll•lc'Y~ıreıı.ln radyo 
'"-• •t . Uretde kendi 
~-- b,11• 

1•tikımetiai düı· 
dit lci 

1 ~tıııeıidir. Bunun 
'•d)o • l•llıdi tayyareler-
~· Yerha ı lttret e muayyenve 

, '-a •t,cL lambalan kul-

~ llııa~i 
\ llır iti ~r o suretle ya-
bl.. ı>e,, U11lırı tayyare-
.,.,... •renı' d 

Buna cu güzel nı. ı 1, s tJ 

zamanlarda Amerikada, lüzu· 
mu halinde b:Jiistisoa bütün 
deniz D•kil vasıtalarını, bu 
meyanda kayıkları bile tor
pil kovnalarlle ıiliblandır
mak hakkında ittihaz edilen 
karardır. 

Amerikalıların yaptığı he· 
saplara nızarao, lüzumu ha
linde en küçük kayıkları bi
le, kayıiın ce11metine uyguc 
torbil ko•anlarile tecbiz et
mek ve bu kayıkları sahil 
müdafaası için kullanmak 
mümkündür. 

Nitekim geçenlerde Kali
foraiya köıfeziode yapılan 
tecrObeler muvaffakıyetle ae
ticeleamiştir. 

AmarikahJar kayıkların gü· 
vertesinde kfiçük bir teıisat 

vücada getirmekte ve torpil 
kovanını bury yerle~tirmck· 
tedirler. 

Torbil kayıgın beyunca 
ktıçük bir surati iptidaiye 

temin ettikten sonra dinize 
düşmekte ve oradan hede
fine gitmektedir . 

~~ .,..,k • en dııarı 
~ '-letu''· diiiıueye baı- ne göre, motorlerle müceh-
~~ '•d, e bunu, istenil· bez yüz binlerce kayık, sa-

Amerikalıların tahminleri-

' 

dit. Ytlrıp ıöndürmek 
~ 11 lt bitleri müdaf a için çok mü· 
(''' . ııa~•lı kemmel bir iş göreceklerdir. 
~ ı'-'•tı' •ısıtaıile mu-, ·- SON _ 
,,~tı 1• •ermek, veya- --~---------
~ 'tQa 'c 1 fıbeıile muba- t K 

~-. ta,;, llılimk&ndür. arısını uaralıgan ve 
~- bıa "re filoıu kuman- 1 ı · ti ""' d .. 
~·~~ '-ı•~baı.C' vaıitaıile 81 a ıaını ovan 
t'~ ~ llıeıafelerden 1 eczacı mabku'" m 

bir 
oldu l'-ıa 0 tlb llıQp tayyarelere ' 

- ~ •tı1a '- ' ·~ Ht 1 aullanmaia f t. '~t'di llleden, işaretler 
f' ti..~ ~. t. 

l."'" "''•t b ~ d''•i1a· em tayyare 
~>) ' d& 

1 
belli etmekte, 

l., "• •111... . "t~ lli1a ı, umumıyetıe 

.. ,· •tııa "1c6tQduıdan ha- ı 
111 I e ted' 

uaıor tôrpil 
... "·tj~•ınııır; 
~ ~ • lau _-.- · "be la llımılı bir aa-
~:çı, de 1lttlanıyor. Bu-
~ 'tıa h ' •lcla gelen ve 
~'el '' '• t ... , ''•k •ı •ya müra-

--o·--
Istaobul - Karısını yara

lıyao ve evlitlığnıı dövea 

eczacı Sıminia muhakemesi 

bitti. Karıaına 200, evlatla-

ğıaa 150 lira tazminat tedi

yesine ve 9 ay 25 güo hap· 
ae mahkum oldu. 

--.. --
Eceabat vapu· 
ru lstanbulda 

Iıtarıbul-Deaizyolluı ta
rafından İngiltereye sipariş 
edilen 800 tonluk Eceibat 

~t~ '-k&~ı •ide mevcut 
~'t. hıt'c ~lıdan iıtifade 

Udretini artı- araba •apuru Jimınımıza 
\i•ı gelmiıtir. 

\ıı.1 iyet Daimi Encümenin
~~: 

ı.:~lilt 
~~. YoU1, •• 
~" ~•tiye 

1 
•çın pazarlıkla iki kımyon alınacaktır. 

~:•~tıap~ er kamyonlarının evsafına ve fiatını göstere• 
'" \tuı •r11u Temmuzun üçüncü perşembegünüaaat12 
~ Yet Daim~ Encümenine vermeleri. 2403 

ltfllABA SAHiL PA K 
~ ~~~"~~~·~osu AÇILDI 
~ ~'•t •I fleıılerinden gördüjiü rağbet ve leveccftb· 

O'- '·:' ~ i~t, :ak lstanbuldaa yeni ve yüksek muganniye-,. ~l'tt't,,,, .11~ZZ•m bir varyete de getirmi~tir. Temiz 
~,, lla ı,İt '; ıç"i. envai meırabat mllkemmel mezeler 
~d;nlemek için malloko Hbil park gazi-

30Haziran J'4f 

Karşıua a halkevlnde: ·, ~ .. us DONA MA
1 1 

D. Ata Ozka ! 
ın sözle i 

-- --
Sağlam ve gürbüz çocuk 

yetiştirmekte ırsiyetio bü
yük bir rol oynadığı görüı
müştür, Ebeveyninde bu hu
susta rolleri mühimdir. An
nelerimiı, çocuk yetiştirmek· 
te çocuğa lazım gelen bazı 
bilgil~ri bildikleri halde ca
hil olduklarından iyi iıtimıal 
edememektedirler. B. A. 

Oıkal konferansı münase
betiyle güzel bir ifadeyle 

şe?ir çocuguyla, köy çocu
ğunu mukayese etmiştir. Ve 

koDferansına şu sözlerle 
nih•yet vermiştir. Maalesef 

çocuklarımızın bir kısmı ba
zı bal!!tahklar dolayisiyle öl· 
mektedirler. Sebebi: Anne· 
!erimizin cahil olmasıdır. 

Çoğumuz 10 - 12 çocuklu 
aileler tanırız, fak at bu ço-

cuklar dünyaya bir biç için 
gelmişlerdir. Çünkü zavallı-

lar bıkımıızhktan hayata 
göz.lerini yumuyorlar. "Mak-

sadımız her Şeyden evvel 
yaşatmanın yolunu ogren-

mek ve bulmakhr • ., Değilmi 
arkadaşlar? 

Konferansı müteakip kon· 
ser devam etmiştir. B. Os

man Çağlayan Karşıyaka 
hılkıaa, iyi bir iece geçir· 

mesiae vesile olduğundan 
alkış laamıştlr. 

---o---
Bıçağı alındı 
Tepecide Gaziler caddesin· 

de Ş•kir oğlu lbrabim o.ı ... 
cın üzerinde bir bıçak bu-

lunmuş, zabıtaca müaadere 
edilmiştir. __ .. ___ 

Esrar 
Cez!leviade bir tanıdığını 

ziyarete gelen Sıid oğlu 

Durmuşun üzeriod bir m ik
tın esran bulunmuı. hakkın
da muameleye b şl nmıştar. 

-9 Y
LUL 

Baha
rat 

deposu 
Her cins baharat, Tuva

let eşy sı, kumaş ve mobil
ya boyaları, K rpit, Kara 
boya, Zcçyağı, FILIT ve 
diğer asitler fiatler normal 
kalite ekstradır. 

Cilt ve Zührevi Ha tahkları 
Mütehas ısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkillci Beyler So. No. 79 

A 1 D 
MUK YESE 

BIR 

Almanya ile Sovyet Ruı
y arasında başlayan harbin 
kati neticesi karada tahak
kuk edeceği malum olmakla 

bereber denizde de bazı ha· 
rekat vuku bulac ğı tabiidir. 
Harekata sahne olacak ka
radeniz ve Baltıktır. Rusya-

ıun her iki denizde donan
ması bulunduğu halde Al-

manya yalnız Balbk deni· 
zinde donanmaya maliktir. 

Ruıyanın Baltık donanma• 

sı; 2 dritnot, 1 tayyue ge• 

misi, 2 kruvazör, 20 muhrip, 
72 tahtelbahir, 14 maya ge
misi ve mliteaddit hücum 
botundan milteşekkildir. 

Buna mukabil Alm•n do
nanması l dritaot, 2 cep 
zırhhıı, 2 tayyare gemisi, 4 
kruvazör, 30 muhrip ve bir-

çok hücum botundan mü
rekkeptir. (Brest limanında 

kalan iki dritnot bu mevcu
da ithal edilmemiştir) 

Karadeaizdeki kuvvetlere 

gelince; Ruıyanın bu deniz
de l dritaot, 1 tayyare l[e · 

· misi, 4 kruva:ıör, 6 muhrip, 
30t abtelbahir, 5 mayın re
misi ve müteaddid hücum 
botu bulunmaktadır. 

Almanyanıa KaradeDize 
tahtelbahir qe hucum bo.ta 
indirmeıi muhtemel olmakla 
beraber müttefiki Romınya• 
nıo 4 muhrip, 3 torpidobot, 
1 tahtelbahir, 7 nehir moni· 
töründen ibaret olan kliçük 
filosundan istifade· edeceii 
şü pbesizdir. 

Bu mukayeseye göre Bal· 
tak denizinde her iki tarafın 
donanması muadil ku•vette, 

Kara denizde ise Rusya f ıik 
bulunmaktadır. 

Karada ve havada iki 
büyük ve asri ordu bütla 
dehşet ve heybetile çarpı

şırken e1bette ki deniz ku•· 
vetleri de yekdiğerile kar
şılaşmak fıraatını arıyacık
lardırdır. 

-Sonu •ar-

iz mir Defterdarlıiından: 
Sattı Muhammen B. 
No.su • 
747 Umurbey mahılleıi şehitler cıeddeıiode 1394 

ada, 7 parsel 580 m2. 116 ta j no.lu araa 
748 Umurbey m. ıehitler cad. 1394 ada 3 parael 

660 m2. 124 hj no.lu arsa 

749 Umurbey 1512 mızraklı sokak 1395 ada 7 
parsel 695 m2. 11 taj numaralı arsa 

750 Umurbey 1512 mızrakb sokak 1420 ada 5 
parsel 296,50 m2 1147 taj no.lu araa 

751 Umurbey 1512 mızraklı ıokak 1420 ada 6 
parsel 296,50m2 47 taj no.lu arsa 

752 Umurbey 1213 iplik caddesi 7384 ada 20 
parsel 3015 m2 71 taj noJu arsa 

753 Umurbey 1213 iplik caddesi 1384 ada 23 
parsel 1800 m2 65 taj nu.lu arsa 

754 Umurbey 1213 iplik caddesi 1384 ada i2 

Lira K. 

580 00 

650 00 

510 00 

210 00 

210 00 

753 75 

450 00 

parsel 1800 m2 67 taj no.lu arsa 450 00 
755 U&Durbey 1499 demirhane sokak 1445 3 parsel 

90 m2 10 taj no.lu usa· 45 00 
756 Umurbey şehitler cad. 1394 ada 1 parsel 130 

m2 128 tajh arsa 130 00 
757 Umurbey 1512 mızraklı sokak 1423 ada 4 

par el 212 m3 51 taj no.lu arsa 145 00 
758 Umurbey 1512 mızraklı sokak 1428 ada 2 

p rsel 152 mi 59 taj no.la arsa • 100 00 
759 Umurbey 1515 sepetçi ok k 14 17 ada 6 

panel 39,50 m2 17 taj no.lu hane 
760 Güzelyalı 39 ncu recaizade sokak 877 ada 

5 parsel 121 m2 3/1 kapı ao.lu arsa 
761 Güzelyalı 39 ncu recaizade sokak 877 ada 

4 parsel 114 m2 4/1 kapı no.Ju arsa 
762 Köprü şehitnazım sokağı imtidadi 1730 ada 

6 parsel 182 m2 no.sıız arsa 
763 Köprü ıehit nazım sokağı imtid dı l 730 ada 

200 00 

121 00 

114 

46 

5 parsel 346,2' m2 o o ... uz arsa ' 85 

764 Köprü şehit nazım ıokağı imtidadı 1730 ada 
4 p rsel 292 m2 no.suz arsa 75 

Yukarıd yazıh emvalin mülkiyetleri peşin para i 
22-6-941 tarihinden itibaren 16 gün müddetle mllzayede 

konulmuştur. ihaleleri 8-7-941 tarihine m&sadlf 
güuü saat 15 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,S ti 
pozito akçesi yatırarak yevmi mezkürda M. Emlik miid 
lüğlinde 111üteıekkil aahı komisyonun• mllracaatlan l 
olunur. '>WIMm. 
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N"eygand ordu
u lngilizl r e 
harp etmi
yecekmiş? Yugos ivya 

Kralı·Piyerin 
lngilizlıro mesajı 

Finler harp 
etmek iste
miyorlarmış ? 

lngilizlerleRus
lar anlaşı
yorlarmış 

Milli Şefi-
Ankarad• 

---"--- '"' Ankara (a.a) -
1
Jt:. il 

bur ve Mi!li Şef 0 ,et!_ 
Aakaraya dönmüılet J,~ 
da 8. M. M. reiıi 9. ~P· -··---

V•ıington (a.a) - Ame
-rika ile lagiltere arasında 
uıaa mliz•kereden ıoDra 
.ŞehHzad adındaki Fransız 
petrol gemisi Kazablankaya 
laar:eket etmiıtir. iyi malümat 

ılaa mehafilden bildirildiğine 
ılre, Veygand ordusunun 
ıl•gilizle karıı mühim hare
kata giriımiyeceii ve ıimali 
Afrik•daki Fra12ıız 6slerinin 
Almanya hükime.tine terk 
olaamıyacağı hakkında temi· 
aat •erilmezıe. Fransız Afri· 
.ka•ına Amerikadaa baıka 
ıirıalit ya pılmıya c•ktır. ---
Suriyede hare. 
kit devam 

ediyor? 
Kad&ı, (A.A.) - Aıkeıi 

9ıixcli demiıtir ki: 
- lngiliz ve hilr F ranıız 

llavvetleri Suriyede dinlen
meden iiç haftadanberi yap
tıkları ileri hareketin ıonua

. da büyük bir mukavemetle 
karıılaımıılar ve Beyrut is
tikametinde aacak ağar te
l'akkiler elde etmişlerdir. 
Maamafib müttefikler Şaman 
50 kilometre ıimali şarkisio
de ve Şam - Humus yolunun 
1anıında bulunan ve sev
kllceyşi ehemmiyeti olan 
Nebek şehrini İ§gal etmiş· 
lerdir. 

Hamaı - Trablas ve Ş•m
Halep demiryolları üzerinde 
uahtar kıymetini haiz olan 
bir ıellirdir. Şamıa yirmi ki· 
lometre kadar ıimali garbi
ıiade Ceb~li Mezar ıilsiJeai 
M) unca muharebeler devam 
etmektedir. Bqrada karşılık
Wiki ordu, aevkulceyıi ebem· 
miyeti olan tepeleri ele ge
çirmek •eya m&dafaa et· 
mek içia gayret etmekte
clirler. -·-----Macar Sovyet 
hıirbı başladı 
Budıpeıte, (A.A.) - Ma

car Genel kurmayının teb
Ufi: Cumarteıi g&aü kıtala
nmızla Sovyet kıtalara ara
••da hududun müteaddid 
aol&taıında ateı teati edil
mfıtir. Düımanı takip eden 
•ıtalarımız meteaddid nok
tadaa hududu geçmiıtir. -··----
Bükreşte yaka. 
lanan casuslar 

Blkreı ( a.a ) - Sovyet 
ta77arelerine ziyalarla işaret
i• Yermeie teıebb6a eden 
lair çok komüniıt yabudi 
Bllueıt• te•luf ediJmiıtir. 

__ .. _ 
Kahire (a.a) - Yugoıla•

ya kralı Sa Maje.te Piyer 
dün r•dyo ile lngiltereye hi
taben aşağıdaki masajı neır 
etmiıtir: 

"lagiliz baaedanının bir 
dostu ve hatti bir akrarbaaı 
ııfatiyle, annem lngiliz hane
danının akrabaaındaudır.Tah· 
silimi lrıgilteı ede ikmal ettim. 
kilçiikken lngilterede ikamet 
~ttim. Memleketiaizi sevdim. 
Bugiia Yugoslav milleti ıizin 
yanınızd•dır. Nihai zafer hak
kın olacaktır.,. ---

-~--

Moıko•a (a.a) - Bir Fin
landiya aıker grubu, budu· 
du geçerek, Sovyetlere tesw 
Jim olmuştur. Bu askerler, 
Sovyetlere kuıı harbetmek 
istemediklerini bildirmiıler· 
dir. 

--o--
500 Mütehassı

__ .. __ 
Moskova, (A.A.) - Sov

yetler Hariciye komiseri Mo
lotofun İngiliz hey'eti şere· 
fine verdiği ziyafett ... , Molo
tof ve lngiltere büyük elçisi 
Krips tekrar konuımoşlar
dır. İngiliz askeri bey'eti de 
Sovyetler ordu, donanma 
ve hava ıdleri ite, Alman· 
yaya karıı açılan muharebe-

halik Renda ile ~.,, 'J 
Refik Saydam,V• rti ~. 
genel sekreteri, P• ~' 
idare heyeti az.,1• 

111Ôıı ıt 
Vekiletler erkAaı, 111 f.ı fi 
esseler müdllrleri, 111' '
merkez komutaalafl• ..,__ 
yet müdilrll ve gard•~ 
nan büyük bir laılk ,.;.-' 
lığı tarafından kat 
lardır. 

Bir -h;,-~ 
de Sovyetlere t:D seri ıekıl- ,,. O 

Sa de yapılacak yardımları ko- bif adÇ b .,;I 
va DUfm•k için timdiden tema- Londra (a.a)-26 ~ 

ihtiyaç 
rmış .. gelmiılerdir. daa bugüne kadar.,.. 'f 

V • şinıton (a.•) - Ame· --o Italyan ve Viti fr=.ft' ~ 
:;': •. h;ü~;~::;:;;::~,.~:~~ lngiliz sefirinin ;.:d~uvv:~:!.t61 ,ırfi1 
Amerika sahilerine yan•ı· Franko ı•le kaybetmiılerdir. ~ ... i~ 

d kayıbı 11 tayJar• ~••,,.. 
ma ın evvel tesbiti buıusan- d t ,_. _J 

•• •• • rettir. Ayni mli~ • ıi d'j. 
da radyo şualarıaa dayanan goruşmeSI da Beyrut ve Bı1tl' f'~ 
makinelerin kullanmığa bıı- Londra (a.a) - Royteıia larında dört b8Cd:d~ 
laamaıına emir verildiğini diplomatik muharriri bildiıi- mııtır. Tayyare Ol d" 1"İ 
cumartiıi gBoil ifıa etmiştir. yor: na yapılaa akıDJar ,ıt l 
Harbiye nezaretı' sahı'I bo· ı d k" ı ı b k asgari olarak 8 t•11 1t-., spanya • ı ngi iz liyü elçiıi ı r ,-._ 
yunca ve deniz aşın Ame- Sir Samuel Hor cumarteai rip 9 e bir çokfar•so rJ 

Berlin, ~(A.A.) - Alman rika üslerinde bu kontrol ü - ı d ı rar verilmiıtir. ~ 
d l b k 

g nu spanya ev et reiıi normal keşif f~ali11!, ~ 

ALMANLA
RA GÖRE 

Rusların tahrip edllen 
tauuareıari 4700 e, 
tankları da 2233& vardı 
or u arı aı umandanlığıaın gruplarının teeis edildiğini general FHnko tarafından bulunduk. Ayoı b ı•b'-.J 
şark cepheıU barekib hak· bildirmiıtir. kabul edilmiştir. Vukubulan Beyrut limaaıad• ; 
kıoda fevkalide tebliğinin Bu hususta 500 mütehas· mülakatta hariciye nazırı bir düımaa torpi~O:. 
mabadı: ıısa ihtiyaç görülmektedir. Serrano Suaaer de hazır bu- betler kaydedih11•t pil' 

Sovyet Rusyaya karşı ilk Harbiye nezareti bunları an- lunmuştur. temel olarak bu tor 
harekete geı-ifea 22 • 27 he- Haber verı0 ldı' ~' -~ aaje edeceğini bildirmiştir. gıne goıe, tırılmııtır. 
ziran arasıuda kısa mu-ddet ao-rüşmele · ,,,,,,. • rın me•ıuu ıon __ 

0
__ ,, 

zarhnda elde edilea ganai- Aletin teferrüıtı gizli tu- hafta içinde lıp •yada Ioıi- ••JI 
min halen tamamını takribi tulmaktadır. Yalnız bundaki liz elçiliği önünde vukubu· Jki bİD g~ .. ~..I 
olarak dahi saymak imkinı fenni esasın, İngiliıleria ıon lan kargaşalıklar olmuıtur. ı .r~ 
olmamakla beraber çok mü· kullandıkları Radyo Löka- ispanya devlet reiıi bu bu- Biikreı (a.a) -
bim neticelere varılmııtır. tör makinelerinin . dayandıfı ıuıta lıpanyol hükumetinin yanın eski Bı••• ~~ 
Fevkalide ağır kanlı zayi· radyo şua) etHına dayandığı noktai nazarını bildirmiıtir. ait arazide göai::,,. 
attan baıka Sovyet ordula- ıaylenmektedir. Fraako böyle bidiıoleria dilip Sovyetlere ;.df"'/ 
nadan bu ilk günlerde 40 --•-- vukuunu kat'•yen taHip et- be iıtirak etaıek Jtod',f 
binden fazla eair ahomııtar. f I mediiini ve ileti de yeni hl· bin kiıi hudutta ,ı11i 
Ganoim arasında 600 den fa yan Tebligv İ diselerin tekerıürüne mani kumetinin maıaıd• 
fazla top v rdır. 46 11 52 olmak için lizım gelen ter- 1 k d" 
tonluk en ığır tipten oJmak Roma (a.a)- Hava kuv- tibabn alınacağını ve mile· eme te ır. ~ ..-f 

vetlerimize mensup tayyare- rimlerin cezalara çarptırıl•· ___ o Jt•JY. 
üzere 2233 tank tahrip edil- 1 2 R P 

er 7. 28 haziranda Malta· cağını sefire viad etmiıtir. USY8 mit veya ele geçirilmiştir. 
ya hücum etmiılerdir. Liman --•-- ? tdl' 

Sandan başka çok mik- t hd•t e tesisatına bompaıar atıımııtır. Mı.ll""ı K:;me e ı tarda tank dafi ve hava .,. ) .,,,,. -_J 
dıfi topları, makineli tiifek D üımaıı dafi bataryaları ta- Moıkova (•·1 doll"~ 
•e saire iğtinam edilmiıtir. rafından bir tayyaremiz dü- Maçları Iran münaıebal• et,~ 
Rakamlar ıaıtten Hate faz· filrülmüıtür. Düıman Bin· lstanbul - Dün de milli ıekilde dev•lll •'" 
lalaşmaktıdır. gazi'ye bava alnnlArı yap· küme maçlarına devam Biaaenalyh, R;~,d~ 

Halen muhasara edilmit mııtır. Lioyada bir değitik- ediJmiı, şa neticeler alın· tehdid ettiii~• J8..,.-
bulunan Rm orduları te1lim lik yoktur. mıehr. lori tekzibe bıle / 
olduktan veya imha edildik- --•-- F enerbahçc lstaabulıporu --- 1 
ten sonra bu rakamlar çok Belçika Ba~ve- ~~.ıe1 bir oyunıa s.o yeamiı- DövaJet' 
daha artac:akbr. Y Giiaün ikinci mühim ma- ı_.tJ J 

-•-- kili De diyor? çı Galata1aray ve Beıiktaı oUt~ 1)1-~ 
1 •ı• 1 takımları arasında yapılmıı· ) - .., J'J 
ngı iZ ere Ve Loodra, (A.A) - Belçika tır. Her iki takım da çok Dublia (a.• tıor'":f-0 

R 1 k Baıvekili Piyerlo radyoda canlıydılar. ilk devre 1· O dün Clor koD ,61'~ 1 

US &ra ar~I B iste bir nutuk 1adı't '!I' elçika milletiac bitap ede- Beıiktaıın galibiyetiyle ne- t 
harekat rek demiıtir ki: ticelendi. ikinci devrenin lrlandaaın ;,ııt ~ l 

8 
- Sovyet köylüsii, toprak, sonunda Galatasaraylılar bir buluaduğuaıd ı llJ'ıttl' J ~ 

arıeloo. (A.A.) - Sov- gol atm•i• mavıffık olmuı· ve ezcllmle • 11'-trrı~ 
Yetler aleyhine nlima•iıler vatan ve bayatını mndafaa d•"" ~ ~ lardır. -Her nere. tıi' ~ 
yapılmııtır. Kalabalık halk etmektedir. Siyaai rejimin Ankara - Dün burada sin, her hanı• .... .'. ~ 
kütleıı· lagı"lı'zl J b" d midafaaıı mevzuu babı's de- ı d tt1 "" er a ey ıne e y•pı an maçlarda Harbiye 2 karıı lrlaD ~r f' ..:ı 
ıslık çalmışbr. Satıı yerle- ğildir. Hitler, boıuaa garbın Demir1por 2 berabere kal- meğe ahdettık· d,- ,,-
rindeki büt611 lagiliz gaze- t•mpiyonluiunu iıtemekte- mışlardır. Gençler birliii lığımız bakı111•11 /.1 
teleri puçalanmııtır. dir. 2-1 Maske1pora yenilmiıtlr. J fedir. ~~ 

lfll,U PiYANGO BfLeTLeRJNIZJ (SAADeT) Kl9e•lnden alıaıı .. Çorakkapı Polil 111~ bfll11 alo, 16' Haıa• Tallda OtiDIR 


