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~ ._ ilb •çık.1olda11 wardar Atatürkün, 
~çlanaıa her teli bir İ•ce zekidır. 

ı.t1 .... D meı'aleai İsmet'i Türküa ; 
NÖNO •J•İ vefa, •ffİ dehada;-. 

~ ~* 
~ 1•n11p ıevrilerin e: ye•iıiade, 
~ ~,.,,,, ....... bilerek gitti yolaadaa. 

·~il lelİ- uylurarak tatb ıeaiacle 
t... · '-di tir ltial aöylecli her la ... 
~ ** ~aııiıl llkllye Mili; Şef'e Yerdik, ' .. 
~ .. •daamaı ıibi uiru11da fecllyı:ı. 

•• çelik örriilti T&rk ıüaı&ı&nl gerdik, 
1tzıa elde burilD c•ah edayıı ... 

e . 
, l•auliye kadar 
t11ai1, ititilmemq, 

~ .;_•e1ir ve temap 
,, harp ve ölüm 

lca•& perdeleriai 
~ \..:•ti11111i1ecejiz. 
~ laarliiaıa iaki· 
~-erlai Berlin ve 

r Lo•dra ile 
lıı.:.L~hl men ar ve 
-......ktetlir. 

• 

G6nül Emre 

Amerikuıa ea ..W.iyetli 
•iızları, Sov1et Ruıyanıa 
mağlübiyeti ile en biylk 
teblikeaın Amerika içi11 de 
varit ve yakın olacatını iti
raf etmeie ba,ladılar. Bu 
a;ııla.r, Sovyet ordularını 
mailôp edecek bir Alman· 
yaaıa elcle edeceği tiikea
mez kuvvet kaynakları ile 
7alaıı Anupa:kıt•sı içiadeğil 
Birleıik Amerika, batti bll
tüa dil•ya için bir tebdid 
teıkil •• ifade edeceğini 
ıöylemekten çekinmiyorlar. 

Moıkov•, Almaalarna iler· 
leclilderiai kabul .:tmekle 
beraber nihai :ıaf erden de 
iimidiai keımediğiai ıöyli· 
yor. 

Almanlar iae her iddiaya 
iıbat aclecek bidiıeler ve 
zaferler olacaktır, eliyorlar. 

Öyle anlatılıyor ki bu 
kaolı barbia bir çok muam· 
malarıaı halledecek hiç de 
uzak olmıyaa •e herhalde 
ılrprizle dolu yakın bir iti 
olacaklar. 

Bitil• cibaa bu yakın ıe· 
lec•ii bllyiJr bir merak •• 
1abtr1ııbkla b•kliyorl 

81RRI SANLI 

800 Dakika 18. M. Meclisind 
Fevka-1 . Alman 

iade tebliği 
--o--

160 Bin esir, ondan 
fazla da öl O varmış 

---o--
Berlin (a.a)-Son dakika

da Alman baıkumandaııhğı 
tarafından neşrolunan fev· 
~alide tebliğ : 

Kıtalanmı:ı Sovyet top~ak
larınôa ilerleyişlerine devam 
.ediyorlar. Son günlerde vu· 
kubulan harpler eanasında 

düıman 160 bin etir ve 

bundan fazla ölü verdi. 5754 
tank imha veya istirdat 
oluamuıtur. Bir çok mitral
yöz ve harp malıemeıi iğti· 
nam edilmiıtir. 

Çiftçi malının korunması 
kanunu kabul edildi 

DahiliUB Vekili asker ailelerine uardıı 
hakkındaki sual takririne cevap verdi 

Ankara ( a.a ) - Büyük 
Millet Meclisinin düııkti top· 
lantı11nda aıker ailelerine 
yardtm hakkındaki Manisa 
mebusu Refik f ace~in ıual • 
takririne Dahiliye vekili ta· 
rafından cevaplar verilmiş 
ve Budapeşte panaymna iı
tirak masrafı olarak 15 bin 
liranın Türk • Macar kleria
giaden tuviyeıi hakkındaki 
llyibanın ikinci mDzakeresi 
vapılmıı ve liyiba kabul edil
miıtir. 

Haliç vapurlariyle işletme 
in.hisarına ait k•nun liyibaıı, 
hariçteQ saba ahnan buharla 
ve motörlü gemilerle mem
lekette yapdaa mümHilleri 
için geti;ilecek eşyanın güm- Dahiliye vekili Faik 

D&ımandan alınan bu r•· 
naimi tad•d için haftalarca 
zaman ister. Ayni zauıanda 
diiıman 4755 tayyare kay· 
betmiştir. 1392 adedi havada 
mu'bıuehe esoaınnda düşlirül

miiş ve geriye kalanlarda 
dafi bataryaları veya yerde 
ta~ip edifmiıtir. 

ıuk resmiaden muafiyeti 
hakkındaki hükümlerin meri- köprü • Siviliaırat araııada 
yet müddetioin temdidi ve T&rk toprağı laariciadeld 

ba 
nlediyelerle baalara bağlı demİryola k111mlarJDID İfle-
mhe•elelel 'e bMcliyeha ·ımaıl ba)rlQ.aclaki ifa•• a 

lı gemisi 
banka" memurlan içla te .. l Jiyibumı• muhtelit Wr a. 
kailt ıandıiı tqkiline ait cümende tetldkiai tamp 
kanan liyibaları mliıtaceliyet j eylemiı ve çiftçi mallan .. 

bıitlrıltlı karuiyle mlizakere ve kabul koruamaıı hıkkıadaki ku 
Loadra a.a)-lagiliz ami· 

r•lhk dei 
0

DİD tebliği : 
edilmiştir. · kabul edilmittir. 

Almanların metreoloji iı· 
lerinde kullandıklara bir ba
lıkçı gemisi lılandanıa ıima
liade yakalanarak batırılmıı· 
iır. Vapurda bulunan 22 ki· 
ıi esir edilmittir. 

Meclis yine dün Matiye ! Meclis cuma güaii topla• 
vekilinin talebi üzerine Uzua- ı rıacakbr. . 
Stalinin mille- Alman ve Sov 

--o--
tine mesajı 
Londra (Radyo S. 8,15)

M oıkovadan verilen haberlere 
Kıbrıs göre, Sovyet hükumeti rerisi 

B. Stalin milletine bitap ede· 

Bombalandı rek demiıtir ki: 
Kahire, (a.a) _ Lefkoıa- "Düımıa, kabHmaaca mu· 

kavemet ve müdafacmııa dan bildiriliyor: Çarşamba 
ı&n& aekiı Alman tayyarcıi rağmen, ilerlem ktedir. Ruı 
Kıbrı11a garp kısmına taar· orduıu Napolyo ve VUbel-
ruı etmişse de zarar ve mi y~ndiii ~ibi ~imanları d 
insan zayiatı hakkında ına• yenec ktir.,, 
lümat alınam~mışhr. Her şeyden e11vel lzyyare, 

--111-- top ve mitralyöz istihsal t· 
Vicinin te b ig"" i memiz lizımdır. Bu harp 

Y vata!! barbı ve biıtiin millet-

DOıman bar gırde mu- ıerin kurtarılması harbidir. 
. f! eaİD kızıl orduya ve kızıl 

kaıımetımızıe d aya yardım etmesi 

karıııaııuor 1'"m.ı .. :..._. __ _ 
Viıi, (a.a} - Son 24 saat 

içinde d6şman büyük gay· 
retler ıarfetmek ıuretile 
h&cuma ıeçmiştir. Kıtafıarı· 
mızın muannitlane ve ıid
detli mukavemeti kırıısında 
düıman biç bir netice elde 
edemedi. Cenubi LG\ınaada 
ve M•rcaamde iki tarafla 
topça faaliyeti lıaydedil
miftlr. 

Bükreşte 
Bir Mlhimmat deposu 

inf lllk etti 
Moıkova (ı a)-Dtin Bük

reı tekrar bombardıman 
edilmiı ve bir milbimmat 
depoıu infilik etmitiir. Z•
rar çok mllaimdlr. 

yet tebliğler· 
Berlin, (a.a) - G•liç1•• 

220 düıman taakı imlıa .. 
mühim miktarda m8llimm 
iğtinam edilmiıtir. 

Bertin, (a.a) - D. N. 8. 
bildiriyor: Sovyet kıtalan ... 
dört hücumu tardedilmit ft 
çenber daha z•yade daral• 
mııtr . Mühim miktar 
esir alınmıştır. 
Moıkova (a.a) - So 

iıtibbarat bürosunun red 
yarısından sonraki tebliii : 
Duşmaoın seyyar kıtalan

na karıı çetin ve ıicldetl 
muharebeler devam et~ 
tedir. Dllşmaa ciddi ma 
f akiyetaizliğe uğratılmıı 
ayni zamanda ağar da za 
at vermiştir. 

Şimali şarka nüfaı et 
isteyen düımen tardedil 
tir. 

ovyetve it 
yan ol o nele 

Tokyo ( a a) - Yala 
ltalyan koloneıi M .. ko 
Ye So•yet koloae•İ d• 
mayı terkedecalderdir • 
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Hallç tapurıarının 
işlatmusı hakkındaki 

ıanun ıauihası 
--o--

Haliç vapurhuı işletme 
ıinbisarı hakkında Müa kalat 
ve Dahiliye vekiletlerince 

müştereken hazırlan n ka
aua layihası üzerinde alaka
dar encümenlerin tetkikıeri 
•ona ermiıtir. Liyiha müza
kere edilmek iizere bugün-

1Jerde meclisi umumi heyetine 
, •evkelidelecektir. 
J Malüm olduğu üzere H liç 
1 vapurları Tlirk anonim şir-
1 keti imtiyaz mukavelesiyle 
~ .uhdesincl terettüp eden ve 
'.bir iınmc bizmeti olan veci· 
~ .helerini ifadan imtina ve 

ı ~ keyfiyeti ili11 etmişti. Bunun 
.üzerine bu amme hizmetinin 

~korunması makıadiyle bükü
s .met, imtiyaz mukavclename

ı ~ sinin infisahı halinde kendi-, 
~ •• ıine intikal etmesi mukarrer 

:ı elan gemi, iskeleler, tamirat 
iJ atöfyui ve ıair bilumum iı· 

- ~ Jetmeye taalluk eden vesait 
! ve malzem;eyi lstanbul bele-
1 diyesine tevdi etmiş ve iı
f lelmenin muvakkaten latan
~ bul belediyeıi tarafından ifa 

1 
edilmesini karar alına al-

~ mııb. 
1935 ıenesiadenberi bele· 

diye mnv•kat bir idare ma
. lJ hiyetinde Heliç v parlarını 
1 ~ itlektmeie davet etmiştir. 
I ~ . Hal~ç va.purları Türk a ıo. 
J nım ıuketı, ba v ziy t kar
ı ıısıada bukukan infisah et
t miı ve şirketin tufiyeıine 

J' 11 geçmiıtir. Böylece Haliçin 
~ her i~i sabili arasında deniz 

yelu de muvasala işlerinin 
: ~ ida~esi. tamamen lstaı:ıbul be

Jedıyeııoe devredilmiştir. 
; Ancak latanbul belediy~
• sinin çok mahmul ve mas-

11 raflı olan ıehir hizmetleri 
ı •raunda tamamiyle hususi 

.,. mahiyeti haiz, d ima zararlı 
a çahıması zaruri bulunan 
c böyle bir remi işletmeciliği· 
n ni de ubtesine almıf h, bu 
1 işletmeden beklebifen imme 
•• hizmetlerinin iyi bir tarzda 
~ idamesine imkin vermiyc· 

•1 ceği düşünülerek Haliç işlet· 
.ı meıinie tam bir teşkilat ve 
il !htisaıla mücehhez Devlet 
lı denizyolları işletme idaresi-

~ niu elindeki lafanbuı ı bir 
'I hatiau servisine bağlanma i 

1 milnasip görülmüştür. 
--o--

~Kültü p r ta 
Akvaryum 

t tesis edilecek 
ı Belediye reisliği, Türki-

1 ' \1 yede ilk olarik Kültürp rkta 
t lı •• v&cude getirilen hayvanat 

' • babçeıinio gördüğü alikayı 

1 
1 ve takdiri nazarı itibara 

1 
:m alarak bir akvaryum da te
~ ıiıiDİ kararlaştırmıştır. 

Bu i§İ ve lzmirde balıkçı
lık itlerini tetkik etmek 
lzere MOnakalit vekileti 
bılıkçıhk mütoba11111 doktor 

(HiLiıN s!sı) 

$eh r Habe 

iht·yr. ç 
artıyor, 

nu çare 

·madde e i 
mürakabe 

a amakla 

ı·atlerı 

k mı yo
eşgu 

VilAyet f.bt mür•kabe 
komisyonu son zam nlnrda 
her türlü zaruri ihtiyaç mad
deleri fi tlerinin gayri t bii 
ve sebepsiz şekilde artması 
üzerine bu busuıta eıaıh 
tetkikat yapılmasını ve ne
ticenin vekilete bildirilme· 
ıini muvafık görmüştür. 

Komisyon son toplantısın
da fiat mürakabe bürosu 
emrinde çalış o memurlar 
t rafından çarşı içinde ya
pıl a tetkikat bakkıada ve
rilen raporlau göt müşUir • 
Bu raporlarda yiyecek mad
deleri fiatlerinin dah• fazla 

Tıc rel odasından rapor 
ve mütaJea gtlir gelmez 
vaziyet vekalete bildirilecek
tir. Mürakabe komisyonu 
vekiletie vereceği direktife 
göre fi tlerin yükselmeıini 
önlemek için esaslı tedbirler 
k rarlaştır c ktır. 

AYAKKABI KAR 
NISBETLERI 

B•zı kunduracılar vilayet 
fiat mürakabe komisyonuna 
mürac t ederek ikinci ıınıf 
ayakkabılar için evvelce tes
bit edilmi, ol n yüzde on 
kir nııbetinin z: olduğuou 
bildirmi~ler ve bu beddin 
ttı11lmas11u istemi lcrdir. 

V AZ -yi:Tı KA VP.~' ~ EMiŞ 
MIŞ GI 1 iDi •• 
---- lllUIUllll---- . blf" 

Artık Deli Memişle (Çal- yor, gaydalarıu ıesı ,c~ 
mof) un güre inde hılk, daha yükseliyor, b~~f0JIİ 
kim bilir ne k d r büyük vuıulan tokmaklar 
heyec n k pıl c klar, kim deliyordu.. ;tti~~ ' 
bilir ne kadar çok: Halkın feryadı . 'solf 

- Ahi Taşof, nerede iD!... yükseliyor, o devrıo f) _,'Jf 
arhnasıoa meydan bırııkma
muk için bu k1ııbil maddele
rin normal zamanlardaki 
toptan ve perakende fi tle· 
riyle kir nisbetleri hakkın 
da tet ik t icraıiyle bir de· 
fa d ticaret odaaı tarafın· 
dan bir rapor verilmesini 
kerarlaıtırmıştar. Bu rapora 
odanın mütalaası d ilive 
~dilmiı bulunacaktır. 

1 Komisyon bu işle afakadar 
meslek ahiplerinio mütalea
larını Idık.tan ıonra kun· 

- Neredesin, 1' şof!.. ndeti üzeriDe (Çalıııo ,ı~l.ıf'. 
Diye cıyak cıyak haykıra- sında çalgılar çılg•0 . o• ·,,,,ı 

duracılar lehinde karar ver· 
mittir. Badema hazır ayak
kabı( r kir nisbeti birinci 
ııı.ıfiar için yüzde otuz, 
ikinci sınıflar için yüzde 
yirmi, ıımarlama olarak ya-
pılanlar için de yüzde kırk 
olarak teabit edilmiştir. 

caklardı .. Belki de bu söz- ar sında güreş yeıı 
11
,or 

lere lüzum kalmayacaktı.. yor, bir hamlede • 01 
Belki de Memişia ıeniı ortayı fulıyorda. 

1 10 ~.~ 
omuzl rı bu pehlivanlar di- Büyiik pebliv•P •' ı''ılf' 
yarında yeri bul caktı!.. kadar çabuk ort•Y' ,,ı,I 

•' ... t( S bab güaeşi çamlı sırt- böyle kaıla göı 1,,,.~ 
lardan dah kurtulmadan, kendisini meydaad; r ti~ 
binlerce iaı n (Kobra) mey- riti şimdiye ~~);" f ı 11 

~--------------------------
danına doluyor, Hatler iler· olmuı bir ıey degı f b°'~· 
ledikce her t raf o bıba nedense koca ç~ı~:tll gl ~ 

Francola 
bilmek 

ala-1 
• • 
ıçın 

Dünden itiba~en francola 
tevziatı belediye tar nodan 

sıkı bir kontröle tabi tutul· 
m ldadır. Hakiki ihtiyaç sa-

hiplerinin fraacoladan mah
rum kalmamalarını temin 

için fraucola alm k iıtiyea

lerin hükümet tabiplığindeu 

verilmiş rapor ibraz etme· 
leri mecburi tutulmaktadır. 

Bundan evvel muhtelif dok· 
torlardan lın n reçete ve 

r porlarla kımseye f ı ı.cola 
verilru iyecck tir. 

Yeni bBIBdlUB inşaatı 
için ihaleler 

Dün öğleden ıonr bele· 

diye c:laiml encümeni o,. 
Behçet Uzun reisliğinde 

topl nmıı, yeniden yaptırıl· 

m sı kararlcşhtıl n kaldı· 

rım ve k5'nalizaayoa inıaab 

h kkınd ihaleler yapmııtır. 

B. Kemal Bayrakçı 9ehri
mize gelmiıtir. 

Belediye rtiıi doktor Beh
çet Uz doktor Kemal Bay
rakçı ile Kühllrparka gide
rek kvaryum tesis edilecek 
s h ya birlikte gözden ıeçir· 
mişler ve bu mevzu hak
kıud müdavelci efkarda 
bulunmuşlardır. 

B. Kemal Bayrakçı lzmirde 
balıkçılık mevzuunu da ya· 
kından tetkik edecek ve bu 
ha uıta icap eden r porları 
bazırbyacakhr. 

~ adifekale gü
zelleşt• · iyor 
Kadıfekaledc geıaiş bir 

s h anı teşcif edilmesi bal· 
kın or y rağbetini rthr
mıştır. Bu va~iyeti nazarı 
itibara ılaa befediye reisliği 
Kadifekalesini bir ,ı n da
biJinde lzmirin en güzel me • 
ıirelerinden biri haline ge· 
tirmeği kar r laştırmıştır. 

B ton yol inşa tı f aliye· 
ti t mamlaomak üzeredir. 

Knlcde bulunan burçların ve 
mahzenlerin tamiri münaka

saya çıkarılmııtır. Tamirmt 
hitam buluac Kadifekalesi 

çok güzel bir maoz ra 
zedecektir . __ .,_.__. 

ar· 

gliaü oluyor, ov 1 r m hşeri son derecede şıd bi~I 
andmyordu.. . nüyor, böyle bilb•~1~ 16!. .,.; 
Güreş s ati yakl ~tığı za- mer sime }üıuın bı 1ıti'j 

m D artık değil (Kobra) den hemen ort•Y' ar'~~ 
meydnı:: ınd , bütilo civar da biran evvel 1" P'JI' 
var kırlarda bir adımlık yer biran evvel ba 16~ ;,-
bulmak imkinıızl şıyor' mey- vanıaı yere seroıe d&J·• r 
d nları doldur u b lk, yavao iioden ileri geliyor eıd• ~ 
yavaş dağ yamaçlarrna doi- Çalmof, biraı e'~li o".. 
ru taııyordu.. )ediğim gibi yli~ b' ~~il' ' 
Güreş yerinin ke"narlarını ağırhğında siaı•1Y' ibi ~ ' 

t mamen o devrin rical hü· lan koç buyauıu ~b 'f'. ~ 
kumeti almıılar, büyük ç•dır- ğında, korkunç ~::•111 i~'·~ ' 
ları içinde nüfuzlu köy bey- bir Bulgu pebh b•:, l" 

• eO l'f. ~ 
leri, ğaları pür zimet ıu - O tarihlerın d• ~J 
lanmışl rdı... şöhretini omuıl•'1d11 • f" 1 \1 dıll ' Oraların kendilerine mah· yor, onu meY d il•'' 
ıus olan g ydaluı durmadan halkın çığhkları ' ~ ' 
ç lıyor, her t rafı sonsuz 1 rı aşıyordu.. bO t,.-~ ~ 
ıcıvk ve heyce n k plıyordu.. Çalmof, bütilD orıt'dfı~f 

H lk, (Çılmof) u pek ya- rata bigine kabY 1gıo ~ ' 
kından tanıyo.-, ..fak t Deli tüo bu alkış~~· ~.,d• ~ \ 

BBIBdigenı·n b,·r aulık Memişi bir n evvel görmek, kırış) r san 
1 

b ,.~·i ,f. ' 
birsn evvel bu ııamı dillere k dar tesir 

1 
dol• 'JI ~ 

batlıca faaııuotı• dolan n genci t pcdea tır- gibi m ydaad• lı•'"' 
y a ğ kadar süzmek, er müthiş kollar•

11
; 0,: ıf~ t 

Geçen bir ay zarfında meydanında seyretmek içio paçalarına vuru der b' ~ı 
belediye tarafından şehir 5 bnsızlanıyordu.. - H•ni oerc dıJoıJ ~~of 
içinden 376 araba moloz İı:al· Küçük güreşler 111 ile Der gibi ,,ucll 'lo'' 1. -( 
d 1 36 k ·ı k yor, yuk rı kald•'.

1

1 0' 
1 

ırı mış, ı o aça et olup bittikteo, yirmi otuz .. ıerı .. 
tutulmuş, ııoks n çıkarılao86 çift p ehlivan birbirile kozl • ;.ıasındaD go:ı: ,. 
kilo ekmek de müs dere mişi arıyordU··· .• _, 

rıuı pay ettikten sonr sar -S"'"' 
olu11muştur. günün büyük giireıine ~eli- f 

Ayni müddet içinde bele- ı Hergün ilk ıeanslarda 8irioci (i5) ~0'fTli"' 
diye oiz mlarına aykırı b re· ı k fı• ~d 1 
k 

Busıüa matinelerinden itibaren i i pc v I 
et eden 758 vesaitin kliye t JJJ 

11bibiy1c muhtelif kimseler ı LH MRA Sineuıa5s .,ııte ı ~ 
den P••~·ı:_:Jınmıttır. f 1 _3 hpap Çav şla ı ~ 

ikmale kalan talebe İ 2- TORKÇE SÖZLÜ sbı~o 
jP.jft kurslar • 8000 :.oe ko TOR 'Çil 
Y ı Se n 1 r : 3 Abpap Çavuşl r 2.30-6·9.30 ,, 

ikmale kalan liıe ve orta.· 
okul talebesi için maarif ve· 
ki!etiui karariyle hazırla -
m•ı olan ikmal kuulart 16 
temmuzda açılacakt1r. 

Mrııoeleıko 4· 7.30 b •''' ~ ı-' 
: Cumarteıi e P zar günleri 11 de 4o. U ı-' 
ı Yaz fi tleri : Birinci 25. Balkon 30. Kolt2~ 1ıot"' 
ı il rda Birinci 15. Balkon 20. Koltuk •"-'' 
ı Cumarteıi Tal b · ı anıları 10 kur0 



N - RUS 
Lt\ıtı ARASl1 UIA 

MUKAYESE 
~..__ 4 -

lı_ •izde muhtemel 
•- Reli1ıce Ruıya ' .... b' , 
d-· ır kısım kuvvet-
~· Yoliyle cepheye 
"ıb,t.k~d.e11 bu deniz 
'-~U •ıaı11 •kıiae ola

Y•tı t \1..... t, ••rruı Al· 
~· '•hıdaa vaki ola-

~"!'d,,· 
~'Li :ıde Almanların 

"-b~ •rle bu nakliyata 
~ııa,1 tcelderiae ihtimal 
d,11.' EUerhıdeki Ru· 
,~: .. lc11•veti iıe pek 
dt

9 
llllldan bu kuv· 

d,'rıılı akınlar yap· 
~ llıe9ıuu bıhıola-~ 

nakliyat yapmağa ihtiyacı 
yok iıe de Alman orduları 
Besarabya öte1c:rine ilerledi
ği takdirde cepheyi deniz
den de takviye etmek lü
zumunu lii!sedeceklerdir. 
Bu vaziyette Rus donanması 
ve tabtelbahirleri taarruz 
edecek hedef bulabilecek-
!erdir, 

Hiiliaa; Alman-Rus har
binin deniz cepbeıinde do· 
ı::anmalar arasında kati ne
ticeli bir muharebe vukuu 
az muhtemel olmakla bera· 
ber taiıtel.bahir ve mayn ha· 
rekib hayli milbim safhalar 
arzedecektir. Bununla bera
btr bu ha~pte hücumbotla-1-, ~yb bu denizde 

tlttitte •ha ziyade tay· nnın, torpido •e mayo ataa 
td•tılt~uı nakliyatını tayyarelerin de kullan ı-

l ia erdir. Rus do- lacağı çok meraklı hadise-
' e keadi nakliya- lere intizar edilebilir. 
, Ilı Ye etaıek, liman Her halde her iki devle-
~z --~~'Yaleaıek,Alman tin bu hayat, memat müca-
~, itila •hna mani ol
dı •1et kara orda-

'-wı ~i~ teaahını koru-.. ,, .. ,, ... 
deleıinde donanmanın rolü 
tali mahiyetten ileri geçe· 
miyecek ve bış r olü moto-.,, Gıtline ala
ri:ıe fırkalarla hava ku~veti 

~I ~•11ya111n Kara- oynıyacaktır. 
8y&k mikyaıta ~- SON -

'~UYUK ZIRHLILAR 
""-' llllrın hacmi 35 bin tondan 
4 il 40, 45 bin tona ıktı. 
"1erika 52 bin tonluk 

~~1~rhlılar yaptırıyor \,' tittı~ ve tayyare har- zırhlısının iı:;şası sinlarında 
~ ._iıaa Çt tlddetlenme- ln~iliz donanmunıda sürati 
~\~'~it~' denizlere bn- bunlara faik ancak ilç zırh· 
!\" n_ rı11 hakim oldu- h vardı. On bin tonluk in· 
~ ~1- t~reyan eden giliz zırhlı kruvazörleri, sü-
~~ İÇi:•bit olmaktadır. rat itibariyle cep kruvazör-
~ Zttbb bc.r tar&fta bir leriae faik olmakla beraber 
~'Itır ınşaıı yarııı topları daha hafif olduğun-
~" itt• • Alaıanya da bu dau bunlarla boy ölçüıemi· 
\!; '-•lttı~:". etmekte ve yecekleri tahmin ediliyordu. 
~~'httt, l11a11na büyilk Harbin ip tidalarında Ce-

~'tı~ .. ,. ~lıtmaktadır. nubi Amerika sularında Rio 
\ ~ll_d, ~il harbin baı· de Lı Plata açıklaraoda 
\ ;"1-td 11 ıırbhıı var- Graf voo Spee cep zu hhsı 
'' Scbı'11 ilriıi Scblesi- ile laiiliz kıuvazörleıi ara-
\ı''~i İd~•tig H olıtein sında vukua gelen wubue-
,:~~d, ı. 1905 Ye 1906 be bu tahminin doğru ol· 
'-~t ı2ı~Pılaııı olan bu m•dığıaı gösterdi. Haltrlar· 
~'t ~ t b dadır ki bu muharebede la-
ı:t. t-ıa on •eminde, 
~ ... ~•ad~ 28 Jik topla giliz kruvazörleri Graf von 
~~~•idi. ~· S&rıtleri ancak Spceyi ağır hasara uğrat-
a.~'dı" ~keri bir kıyme- mıılf!r, nihayet gemi kendi 

~""'~ il · keadiai batırmııtı. 
'~ tep ıçı1a bu iki zırh· Alman deniz mahafili üç 
tı:~~td,,1'llliıi olarak kul- cep zırhlısınıu nokıaolaruu 

1 ~~t 6 evvelceden keşfettikleri için 
1 ~""- tepç Rtı:ıJiye gelince Gneisenau ve Scbarnbort iı-
~I Scblırblııı denilen minde iki yeni zırhh iaıHına 
~ ~, 'di. l •er ıiıteml iç karar vermiı. harbin baılan-
~~·~-ct_ 931.1934 senele- gıcındaa az zaman evvel bu 
~~ '-" la\ )lpılaıı bu Uç iki ıu blı ikmal edilerek 
~--~ a,,,tttıııer onar bin hizmete girmişti, 
~ 'G li~ ıca ıiliblan 6 Gneiaenau ve ScharDhor· 

~tı_~~ ıo,s 
1
8 t•ne 15 lik, ıtua hacimleri 26 bin toıı-

L~ 1 26 "'i~Jr toptu. Stı· dur. Baıhca ıillhlHı 9 ta-
'~ -d, ~ dl, Bu remiler ne 28 lik, 12 tane 15 lik, '''•ti.. tl,Dtilıto vapur 14 tane 10,5 luk foptur, SO· ' ,_p~ t•ırruı etmek ratleri 28 mildir. 

llbıttı , Üç cep -So11a oar-

......................... 
.............. """ ~ ve ş mdı e i 

~ ~ JPO:.T~ ~ ad ma ya t rmı- i 
lkiçeşmelik arapfurunu ı ı 

caddesinde Mehmet oğ1u i la çağrlll yor • ı 
Hayrettido üzerinde bir bı· ı Talebenin ve son yoklamalarını kapltrmı- ı 
çak bulunarak alınmıştır. ı yanların vaziyetleri .. : 

§ lkiçeşmelik namazgah· ı İZMİR YABANCI ASKERLİK ŞUBESt RAŞKANLt- : 
ta Ahmet oğlu ibrahim bir ı GINDAN : : 

münazaa neticesinde lbr bim ıı-1337doğumlu y b ncı er tın ikinci yok1amalars23temmuzı 
oğlu Hüaeyini bıç kla ba- ı 941 günüaden itibaren aşağıdaki liste mucibince başlıya· ı 
cağından yaraladığından ya• ı cak 13 ağustos 94 l gü1Jilne kadar şube merkezinde de- ı 
k11lanmışbr. ı vam edecektir. Listedeki sıra numaraları şubemizde ilk ı 

lkiçeımelik caddeaınde ı yoklama olarak eratın cüıd,, nlarına şubemizce yazdan nu- ı 
Mehmet oğlu Ali benzer : maraiardır. ' ı 
Mehmet kızı Aneden doğ- ı 2-Başka doğumlulardzn talebeliği dolayisiylc 940 ae· ı 
ma Haticeyi kaçırdı&ından ı nesine kadar t ecilini yaptırnnş olanlardan balen talebeli· ı 
yakalanmıştır. ı ğe müdavim olac klarla mektebi terkedenler (talebeler ı 

§ Karşıyaka deniz ban- ı mektep vesikasiyle) 4/8/941 pu rtesi günü müracaat ede· ı 
yosunda Mansur oğll Meh- ı ceklerdir. ı 
met kadri oğlu yaıarı her • ı 3-Başka doğumlulardan olup ta ııbbi durumu dolayı· ı 
berinde banyoya götürerek ı siyle soa yoklamaları tehir t~dil miş olanla~ 5 ağustos 941 ı 

ı salı güail müracaat edeceklerdir. ı 
ı 4-Birinci yoklamalarını yıphrmıyan 337 doğumlu erat : 
ı 6181941 çarıamba günü müıacaat edeceklerdir. ı 
ı 5-Memleket içinde doğup büyüyen ve yahut muhacir ı 
ı veya mülteci olarak gelip te geldikleri sene yatları 22 dea ı 
ı küçü' olanlardan bugüne kadar her ne ıebebe mebni ı 
ı olursa olsun ilk ve son yoklamalarını yaptırmayıp yokla- : 
ı malarını yaptırmayıp yoklama kaçağı kalanlar 7/8/941 ı 
: perşembe günü müracaat edeceklerdir. ı 
ı 6 Şubede izdiham olmaarnsı için yabancı erattan 941 ı 
ı yoklamalarını yaptırmamış olauların karar almak için 23 ı 
: temmuz 941 tarihinden itibaren cumartesi ve pazar gün· : 
ı leri hariç olmak üzere her gün öğleden ıonra müracaat· ı 
ı ları k abul edilec:ektir. ı 
: 7-Tecil, terhis, aile, nafaka işlcrile beraber sair işle- ı 
ı re müteallik müracaatlar ke:!e cumartesi ve pazar gilale- ı 
: ri hariç olmak üzere her gün öğleden sonra kabul edile- ı 

SO)'Unma odasında ırzına ta· 
sallut ettiği ıikayet edilmiş 
ve suçlu yakalanmıştır. 

§ Gaziler caddesinde Mus
tafa oğlu Ali idareaindeki 

arabayı manavra yaptırdığı 
sırada Hüıeyin oğlu Muata· 
faya çarptırarak belind"n 

yaralanmasına sebebiyet ver
diğinden yakalanmıştır. 

§ lkiçcşmelikte S lib kıı .. 
rısı ismet Ahmet oğlu Sil .. 
leymanın kar111 R bia ile 
Ömer oğlu AbmediEP evinde 
f uhuşlarınl temin \•e si nada 

bulunduğundan yak anmı t· 
tır. 

ı cektir. ı 
ı 8-llin hilifına hareket edenler 1111 sayılı kanuaun ı 

Beşiktaş 
ı muaddel maddeler mucibince cezalanacaklan ilin olunur. ı 

Tü - : 337 DOGUMLU ERATIN İ2'.INCI YOKLAMALARI ı 
ı İCRA SIRA NUMARASI ı 
: 1-100 23 Temmuz 941 Çarıamba 8 30daıı 12 ye kadar ı kiye şampi

yonu oldu 
: 101-200 24 11 941 Perşembe " " " ı 
ı 201-300 25 " 941 Cuma ., ,, ,. ı 
ı 301-400 26 " 941 Cumartesi " " " ı 

Haber aldığımıza göre : 401. 500 28 ., 941 Pazarteıi " ,. ., ı 
btanbulun Beşiktaş takımı lı 501_600 29 ,, 941 Salı ., ., " S 
cumartesi günü Galatasaray - ı 601-700 30 ., 941 Çarşamba " ,, ,, ı 
la yaptığı maçh berabere l ı 701·800 31 ., 941 Perşembe ,, ,, " ı 
kaldıklarından Beıiktaı bu ı 801-900 1 Ağustos 941 Cama " " " ı 
sene hiç bir mağlubiyete ı 90l · soarası2 ., 951 Cumartesi " " " ı 
uğramaksızın Türkiye futbol : *** ı 
ıampiyonluğunu kazanmıştır. i 337 doiumlu ar yoklamaya 

· 9 Y- f çağrılıyor. ı 
LUL ı lzmlr Aslteı'llk Şubesi Başkanllğından: 

ı 337 doğumluların ikinci yokl malarına 1 temmuı 941 

B h 
ı den itibaren başlanac kt1r. Milkelleflere ait da~etiyeler 

8 8 • ı çı arılmıştır . Her mü ellef endine gösterilen tnribte ıu· 
ı beye gel eğ.c nıecburdur. KcndilerİDP- davetiye çıkarılmı· 

rat : mıyan 337 doguınl lerın dabi ubeye mür caatları mec· 

d ı ·burdur. Aksi t kdird e gelmiyenlerin 1111 As. kanunuaaa 
eposu : muaddel maddel ri mucibidce şiddetle t ecziye edileceti 

Her cins baharat, Tuva
let eşyası\ kumış ve mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Zaçyağı» FILIT ve 
diğer asitler fiatler norma) 
kalite ekstradır. 

Cilt ve Zührevi Hast hkları 
Müteh sınsı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
İkinci Boyler So. No. 79 

Dr. Fabr· Işık 
lıı:mh Memleket baıtaaıeal 

Rontken mütebaP.•••• 
Rantlun ·n Elektrik teda•h' 
1apıhr. lklacl 8e1ler Sokak 

:lt lılv T~L l' ti . 25'2 

ı ilin olunur. 
" •e>+•••• .. •••• ... -.. .. o••• ••• ....... ' ............ , • 

Gelenler, Gidenler : Bir agda şebrlmlzda 
C. H. P. Genel sek reter

liği muavini S . Sabri O r D 

Ankaraya gitmiş, Maliye ve· 
k aleti milfe~tişlerinden Bay 
Sait lstanbuldan şehrimize 

gelmiştir. 

Paraşüt kulesinin 
ışık tertibatı 

Dün gece Kültürparkla 
paraş6t kuleşinin ışık tec
ıii.beleri yapılmış ve ziya 
tertibatının daha euıh ola· 
rak ıılab edilmesi kararlaı· 
tırılmııtar. 

evlenenler 
Şehrimizde geçen baıira 

ayı zarfında 14 ü karııyad 
olmak üzere 136 çiftin ev 
leame muamel~leri y•pılmıı 
tar. 

Palamut ihracı iılır 
Palamutçular birliği id 

heyeti ihracat ve ithalitçıl 
birliğinde yaptığı bir topl 
tada palamut ihracatı ha 
kında görtiımelerde bul 
muıtur. 



RADYO 
GAZETESllDEI 
Amerikanın Sovyt.t!ere 
Yardımı 
Amerikanın Sovyetlere 

yardımı meHIHine ıelince, 
Alma• - So•yet harbi baıla
dıiJ zaman Amerika Harici
ye miıteıarı Miater Velı, 

Ruya taranadan ıelecek yar
cbm talebinin ea miiaait ıe
kUde br11Jaaacaiıaı Sovyet 
blylk elçiıiae bildirmiıti. 
Ba fla gelen haberlere gö
re B. Molotof bundan dola
JJ Sovyet bekümetinia te-

.. k k lrleriai bildirmiıtir. Sov
J•tler Amerikaya bazı eıya 
.aipariı etmiılerdir. Bunlara 

peıi• para ile ödeyecekler
dir. Y alaız teılimi buıuıua
da tercih edilmeleriai iste
mektedirler. Bu malzeme 
Vlaclivoıtok yoli ile ithal e
dliecektir. 

Viıi Ve Sovyetler. 
Vifi bllklmetiata Rusya· 

J• kup vaziyeti ıittikçe 
Mrlleıiyor. Siyui mlaaae
betluin lakituadaa ıoara 
Vifi Fraaaada bulunan Ru 
tebaalaııaı tevkif etmiıtir. 
DID ele Baıvekilet umumi 
ldtipliii ıerek iıgal mnata
kuıad, ı•rek ıerbeat mın
tabda biitiia Fransız tebaa
••• komiiaiame karıı Av· 
rapa m&cadeleaine iıtirak 
edebileceiiai bildirmiıtir. Bu 
t•bblialer yaai, F raaıız te-
a..aaaaa komlıaizme karıı 
Avrupa m&cadeleıiae iıtira
ki Frauız birliiiai iblil et
tiiiaclea h&kaimetin buaa 
biç bir itirazı yoktur. 

Pariı gazeteleri Ruıya a
leyhinde ıiddetli makaleler 
JUlyorlar. Ruayaaın miinhe
zim olacaiını ve hezimetin 
ayaı zamanda İngiltereain 
de hezimeti olacaiını Ame-
rikaya karıı bir ihtar t•ıkil 
•tleceiiai ve imha oJuaaa 
komlaizm yerine Avrupanın 
laapaa Soayalizmin r•çeceğ
t.i yazıyorlar. 
İHeç Mihvere Kayıyor 
lıveç bir Alman tllmeai-

' ala Noneçte11 /ıveç yoliyle 
Fialudiyaya geçmesine mil-
-•• ettikten ıoara, Ame
rikaa baberleriae gcSre Al
maayaaıa yeni talepleriyle 
brplaımııt•r Fakat muka
••met ettiği ve İngiltere de 
ita haıuıta teminat verdiği 
lailtlirilmektedir. Maamaf ih 
l.YeJİD yavaı y•Y•f Mihve
re kaydıiı ıör&l&yoı. 

Polo• yalıların istedikleri 
Poloeya Baıvekili Polon

,. blkimetiaia vaziyetini 
ardıalataa lteyaaatta bulua
•llflar. Ba beyanatta Polon· 
,.... milli emeli ve gaye
ı.i tebarilz ettirilmektedb! 
Poloaya nazarında Nazilikle 

labtlifia biç f ırkı yok· 
• Polo•yalılar h&rriyet ve 

Dltlklallerial iıtemektedirler. 

RADYO • TELGRAF HABERLERi 
1

":0~·:L_ 
Ankara (a.ı) _,,. 

Rus cer hesin de· Alman resmi tebliği Relah ıapurumuzu ba
bazı gayri tabi- Bir Rus ordusu-1l tıran danlzaltı kimin? 

ilikler var nun tamamen Alman ve Ital
Londra (a.a)-Bu ıabab 

askeri heyet şefi getteral 
Meldaad Sovyet umumi ka· 
rargihına vetrmııtır. Şimdi 
cepheden ahnan tebliğleri 

itmam etmek va bazı gayri 
tabiilikleri izah edecek fay
dalı malumat r..lmak müm
kün olac•ğı ümit edilmek
tedir • 

Bu gayri tabiiliklerin en 
şayanı dikkat olanı Alman 
ordularıaıu baıen Ruı kıta
ları araııadaıı 300 kilomet
re kadar derinlinlere ileıle-

mesin_, raimen yür iiyDı halin· 
deki Alman kuvvetlerinin 
cenahlarında çarpıımaların 
devam etmesidir. 
Şimdi gerHeriade Ruı lu

talarıaıa mevcudiyetine rai· 
men dişman mot6rlü kıta· 
lar1nıa derinliğine atlfuzla-
11ada ne kadar devam ed~
cekleri ıoruıturulmaktadır. 
Almanlaraa sarih hedefi ma
lüm deiildir Fakat ıu olıa 
ıerektir: 

Mukavemet merkezleriyle 
ilk hatlar araaındaki Rus 
müaakalitını kesmek ve ilk 
hatları çember içine almak. 
Bu hedefin ilk kıımının bir 
neticeye bağlanması ıçın 
Almanlar R~ı hatlarında 
vücuda getirdikleri cepleri 
derinleıtirmek gayeıini ta
kip ediyorlar. Ruslar ise bu 
cepleri tecrit etmek bedefi
ai gildüyor gibidirler. Bu 
aebeple vaziyet karııık olup 
her iki taraf bazı bölgeler
de muvaffakiyetler idd· a 
edebilmektedirler, 

Alman ifcrlcyiıiyle Rus 
makabil taarruzlarının ma
naıını bu noktalan goıo· 

nilndo tutarak miitalea et· 
mek muvafık olur. Esasen 
bir kaç zamana kadar bun
ların mana11 sarih bir ay· 
dıalıkla keadiıini göıtere· 
cektir. 

-----o-~ 

Amerika 1 mnuon dolar 
tazminat iıtıuor 
Nevyork (a.a)-Amerika 

bir Alman Deaizaltııı tara· 
fından batırılan Robin Moor 
Amerika vapuru için bir 
milyon dolar tazminat iıte
mektedlr. 

LASTiK 
Mühürler 

En Sağlam Ea Zarif ve En Ucuz 
Listik Mühürleri ancak Hiıar 

6aD Bakırbedeıtan No. 48 
N. lıddar Atelye1iade 

yapdırabilirainiı. 

imha edildiii /yanlar "Refa. 
bildiriliyor hı"biz batırma

Berlin, (•.a) - Bugünkü 
Alman tebliği: Şarkta hare· 
kit Sovyet ordularına kartı 
ıüratli inkişaflar göıtermek

tedir. Kipet bataklıklarının 
ceaubuadaki muharebede 
yüz Sbvyet tankı tahrip 
edilmiıtir. Rovno mıntaka
ıında Sovyet zırhh kuvvet
lerini takip eden ihtiyat 
kuvvetlerimiz dlımanı bir 
iki ıünlük bir muharebe 
neticeainde imha etmiıler· 
dir. 120 tank elimize g~ç
miıtir. Dhkl muharebelerde 
ylıkıek kuvvetlerle Bialoıto· 
kua ıarlunda ihata edilen 
dBıman kat'i ıurette imha 
edilmiıtir. Şimdiye kadar 
alınan esir miktarı yüz l>ini 
geçmiı, dört yüz tank ve üç 
yüz top iğti am edilmiştir. 

Evvelce bildirildiii veçhile 
Riga e{imize geçmiıtiı. Lio
dav da iıral edilmiıtir. 

Flnlindiyada Fin mütte· 
fıklerimizle birlikte kıtaları-
mız merkezi ;e ıimali Fia 
ve Sovyet hudutlar1111 taar
ruz ederek r çrni,lerdir. 

Alman bava kuvvetleri 
dünk& harekitta düımanın 
zuhlı cOıü tamlar1nı, topçu 
mevzilerini f asıl11ız b6cam· 
larla bombahyarak ordu ba-

rekitıoı takviye druişlerdir. 
Lembergın ıukında Leaiak 
mınfakasında d&ımaa ric'at 
halindedir. Çekilen diiıman 

kuvvetleri hava taarruzları 
aeticeıinde ağır zayiat ver-
miıtir. Düımaaın m&aakalit 
yolları ve zırhlı kuvvetleri 
tahrip edilmiıt~r. Şimaiye 

kadar esasen zmyıf düımüı 
olan bolıevik hava kuvvet-
lerine karıı yeni muvaffakı
yetler kazaaılmııtır. Karpat 
dağları geçitlerinde ileri ha
reketine geçen Macar kıta
Jarı Almanlarla irtibat peyda 
etmiılerdir. 

----o,--
Istanbulda bir 
kadın koca
sını vurdu 

lstanbul - Panıaltıda kanlı 
bir vak'a olmuı, Afet adın· 
da bir kadın kocaıı T alitı 
tabanca kurıunu ile ağır su-
rette yaHlamııtır. , 

Bu feci hidiaenin sebebi 
kııkançhkbr. Bayan Afet 
poliı tarafııadan yakalanmıı
tır. 

dık diyorlar 
B rlin (a.a)-D. N. B. 
Türk Refah vapurunu11 

şarki Akdenizde battıiı bil
dirilmiştir. Bu haberden bi· 
raw: ıoura İngilizler, bu ba
diae il.e İngiliz deniz kuv
vetlerinin alikad•r bulun
madığını tebarüz eylediler. 
Alman askeri makamatı de-
niz cüıütamlarınan tanzimini 
bilen her kes içia, bir ba
diıe hakkında bu derece 
kıH zamanda malümat al
mak im"lnıızlığınıa bili ae· 
ceii kanaatindedir. Bu ha
dise, lagiliılerin vicdan ra
batsızlıiını ispat etmekte
dir. 

Alman ve İtalyan kuman
danlıkları, Alman ve İtalyan 
deniz cüz.ütamlarıaından hiç 
birinin bu hadisede alikaıı 
bulunmaıının imkiaıız oldu
iunu beyan eyler. 

--imi--
lngiliz hava 

tebliileri 
Londra (a.a )-Hava neza

retinin bu sabahki tebliji : 
Dün aart 18 e kadar ln

gilterere üzerinde biç bir 
diişman tayyare!Jİ görülme
miıtir. 

Londra (a.a)-lagiliz hava 
nezaretinin öğle tebliği : 

lnriliı bav.. kuvvetleriDe 
menıup tayyareler diin 

Breıt limanın h&cum ede
rek limanda bulunan havuz
lardaki üç zırhlı gemiıinia 
oatasına bombalar atmıılar· 
dır. Şarburg bavuzlar1na da 
bombalar atılmııtır. Bu ha
rekittaa iki tayyaremiı dön
medi. __ .. __ 
Bir katil mah

kôm oldu 
Istaabul-Haliç Fenerinde 

oturan Hüıeyia iıminde biri 
eski niıanbıı Eımanıa baı

kaıiyle evleaeceiini duyunca 
ıarlıoı olarak kızın eviae 
gitmiı, kendisiyle göriiıme
ıine mani olan Maıtafayı 

bıçakla öldürmftıtü. Birinci 
ağır ce~a mahkemesi ba da-

vayı bitirdi. Hliaeyia 12 sene 
ağır hapse ve Muıtafaaın 

variılerine 500 er lira Cide· 

ciimhur uma111i 
den: 

Kapotaj bak~ 
bayra;.na geçtitl 
altıncı yıldöalllll 111 

tiyle yurdua bel 
aldığı tebrik telı' 11, 
miitahasaiı ola• 

i 
,. 

teıekk&rleriD a,, 
tebrikleriai• i ._ 
dolu ajaaııaı fil.,, 
muılardır. _,,..,,. ----o--
Oniversit • 

gecdl 
Y aria ki ca•• 1 

._,.. .

at 2lden itibar••
11
, 

telilerimizia •• lıt"' 
gecesi yaıatalıc8 ~ 
çok neıeli ıeced~af 
Jenilecek ve da•• 
cakbr. içit 19' 

Karpyakahlal ~ 
ı•m bir de, ı tS 
ııadaa ıoar• ' 
illve edilmiıtir· 

____...---: 

Ruslar 7 
tabtalllablrl ti 

Londra ( a.• ı;; 
radyoauaaa bil ~ 
harbin ilk baft 
deaiziade ve ı;::.. 
Almaa tabtel 


