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Zi vareb;il er bu müzede 
Ebedi Şefin n1;;zzam hayatını 
dolduran köşeleri derin izler 

v ~ bazı h nsusiyetleri ile 
bulacaklardır 

" lle:r lürı,;... k li d b" .rÜJt 0 ıw. alb!ndc sönmez bir ışık ha n e yaşıyan u-
te, ~dt-r Atntürhün, hatıralarını bir ııraya toplamak üze
lııtiyı,. b' B.<'lediyesi 124 bin liraya Atatürk konağını me!ru
bir rn~. ırlıkte hemşireleri bayan Makbuleden satın alnuş, 

ı\tnı·~e holine ge>tirmeğe kar~r vermişti. 
ftı:ıl'ln Urk. :ıdını aiacak olan bu müze, İzmir enternasyonal 
~ıl '1-.A~ ~ctlı3ığı günde büyük bir merasimJe küşat edilecek, 
~u;uyuk öWnün hatıralarını taziz için nutuklar söylene~ 

li' 
tıuı~n ac:ılmnsın., pek losa bir zaman kaldığından işin sü
~lediıntı~. için Be1cdiye reisi Behçet Uzun başkanlığında 
~ru/e Tf'ıs muavini Suat Yurtkoru, dekoratör hayatı, de
~kku~r Ve~n~ ve İsmail Hakkıdan mürc kkep bir hey~t te: 
ıı.ıYın etmıştır. Bu heyet, genç mimarlarımızdan Akü. ~-
lıtnt~rla:nış olduğu proje üzerinden faaliyete gcçmıştır. 

~·k b':'rk kcnağınm iyi bir müze haline ifrağı için 3500 H-
ır Para ayrılmıştır. Bununla bina bnştan aşağı temiz- •· lliiiıiı--lllıİİİİİİIİİİIİiiıllıııı ____ .. 
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r 1 d Enttıııııııı11mıııııııııııııııııuıuıııııı•ı:ııı1111111E ansa Sowyet onaıı- ~ Vaz~yetçoknazik ~ 

/V ması Bakôyii i Her han~i hir taz- ! 
ere ye .. - - yik vaziyt>ti va- § 

Gid • ? mudafaaedecek ~ hiınleştirir ~ 
l YOT • Leningrad yıldırım ~ Tokyo, ıa (A~ - Kokini Şin- ~ 

E bun gazetesi diyor ki: S: 
ŞEVKl."T BiLGİN harbının maval fak E Her hangi bir tazyik Japonya § 

....__ / d "dd • E Ameıikn arasında vaziyeti ancak g 
i\.._~ neJ'eye gidiyor? 0 ma lğt l IQ § vahimleştirebilir. Şarki Asyada Ja- 5: 

~ heJll!lSaıuıı harbı knybettiği günden be- / E ponyanın tecavüZı maksatlar güt- § 
~da~ bin defa sorulmuştur. Ve Avn1- 0 UnU yor :: me<liği isbnt cdiJmiştir. 5 
.,_ •ıarp ·h ~ · • ka : 11111111111111111ııııııııııııı:ııı11111111111111m111111: 
'"lif So ru aı safhasına gırın~eyc .. - Moskova, 13 (A.A) _ A1manlarm ce-

Kızılordu 
Kara denize 

çekiliyor 
Alman ordusu 
Nikolaife 40 
mil yaklaştı 

Sovyet dümdar kuv
vetlerine ağır zayi

at vt>rdirildi 

Almanların merakı : 
sovyet köylüsü acaba 
Ukrayna buğday am
barlarını boşalttı mı! 
Berlin, 13 (A.A) - Alman tebliği: 
Cenubi Ukraynada Almnn piyade kuv 

vetleriyle Alman ve müttefik ordu]anna 
mensup teşekküller Karadcnize doğru 

- SONU 3 tlNCO SAHİFEDE • 

Britanya BQfVekili Mr. Çiif'ril 

BiRER IOTA iLE 
Londra ve Moskovu 
bize teminat verdi 

Bize taarruz 
edilirse 

Rer ti!r)Ü yardı

mı yapacaklar 
-o-

Bu IJıi flüJıümet rürlıf· 
yenin aazi ıamamiye· 

tine ffltlmamla 
riayet edecefıtil'

Londra, 13 (A.A) - Londra radyosu 
bu sabnh aşağıdaki haberi vermiştir : 

Sovyet ve lngiliz bilyük elçileri oır 
ağustos tnrihindc Türk hükümctinc ny
ni mealde birer nota tevdi ederek iki 
hiiküınctin Montrö anlaşması hükümle
rine tamamiylc sadık olduklan haldun
cfa Türkiyeye teminat vermişler ve Bo
ğazlar hakkında veya Türkiyenin her 
hangi bir kısmı üzerinde tecavüz.i hiç 
bir emel bes1cmedik1crini bildirmişler
dir. 

- SONU 3 CNCÜ SAııiFmE • 
ıcaaaaaacacaaaoccccaaı::ıccaaaaı:ıa~ 

lnv.iliz 
•••••••••••••••••• 'lıı 1~akta devam edec.~ktir. V~şı- nup istikametindeki taarruzlarının Ba- İngiJterenin Vis.I 

)fllreŞa} ade • kara~Jnn munasebeüle, kOyu istihdaf ettiği hakkın~aki iddiaJ~r -
-...11,u P<:ttnm, dün radyodo, Fra~.z Sovyetler ülkesi hakkındakı cehaletın haJıJ:ındaJıi Jıanaaıi.. Tavyareleri 
)tfi ay~e hitaben söylediği nutuk vazı· bir misali addediliyor. Karadenizdeki • • - . . 
~tnlatnuş sayı~~z. v Sovyet donanması bu kabil taarruzların Fransa du··n ak Kıyefc kar§' harekatı tdare eden ................................ . 

-., lıtJı.a devlet reısı, huzursuzlugun .. .. ge meğe muktedirdir. • Von Bock Alman şehirlerine 
~ . Pların sebeplerini izaha ~alışan onMun~ ç ·· Ukr na taarruzu 
~tinde, asıl derde temas etmekten .o ovdaya gMorek ay bir yıldırım şamdanberı• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'' f.u.vkalaAde mu••essı•r 

llerck .. • . • Lenıngra ve os ovayı : ;: , 
'~uJıaı. ŞUnJan ~?'lenuştir. harbiyle düşürmek için yapılan gay- = Bas•t b·r yalan = 

'-ı~tor ebe ~a~n bıra_!oJan, fakat retlerin akim kaldığına de1ildir. ''"' '!"' • J t E 1 1 E hava baskıo)arı 

Faşist tank 
ıt'aları i 

a edildi 
Ç~teler bir Al
man ı!'enera ını 

esir aldı 
Sovyet tay yare/eri 
Almanlara ağır dar

beler indirdi 
~ 

Havalar soğuduğ dan 
Almanların büyük 
müfkWAt çektikleri 

muhakkaktır •• 
Moskovn, 13 (A.A) - 12 ağustos ta

rihli Sovyet resmi tebliği : 
11 - 12 ağustos gecesi zarfında kıtala

nmız Çeksholm, Solski, Smolensk Ko
rostcn ve Uıxuın istikametlerinde dUş
manln muharebeye devam etmişlerdir. 

Knra kuvvetlerimizle müsterek hn
• SONU 3 ÜN.CÜ SAHİFEDE -

~=~':~~~~-=~~=~~-:.:ac 

Japon Hariciye Nazın Amiral Tojada 

AMERiKA 
Kur'a e~radını 18 ay 

daha silah altında ·~bil luğu ylizun~en h.uc~a ~ Moskova, 13 (A.A) - Sovyet istih- 1\. c ZI '' o muş ur E 5 
~e ı.~_4:.CCk olan bır nuDetio bunye- barat dairesi 68 inci Alman fırkasının = A · 1. h b • = t J 
ltıtetin~ de~am ederse berk~ mcm- imha edildiğini bildiriyor. E merıRa ar e gır·~ yap ı ar tutacak 
ita\ı. ollStikbalındcn endi~eyc duşmekte Londra, 13 (A.A) - Sovy~t hava Amiral l)al'lan Frao· sme.zse lngiltere sulh§ --0--

.\tab lll'.. . v kuvvetlerinin büyük faaJiyetıerı karşı- : - : K 1 da 1 -....sa. san· ~hth· a eııdışelerin ve hu:ıursuz.lugun d Al h biye nezareti Rus hava- H. 1 . · ı = k = o onya e eH&rlH Amerikanın Tokyo elçi· 
~ ltı~d~?ere miistem)eke imparatorla· ~tltğ~mn ~~~a :anmediğini teslime mec- sanın ıt erı sayı ıyor ~ yapaco mış . ~ ıraııarı llomllalal'la si Japon hariciye nazırı 
it~ . b · kalmıştır = Londra, 13 (A.A) - Amenka :: tahrip edlldL · · ·· .. 

bUYiik e~''?•zc:ı Fran;ız . milletinin en UI • SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Londra, ıs (A.A) _ İngiliz gazete- ~ otuz. güne k~dar ~arbe girme~ği E .. · . . ile goruştu.. 
lltı ~ ~sı, feci bır bır surette ~·olu- ]eri Mareşal Petenin beyanatını ve Vişi ;: takdirde tngılterenın Almanya ıle : Londra, 13 (A.A) - Dun lngılız Vasingtn 13 (AA) _ M b 
~lldığı 1 olmnsındnn, doğruluğuna 11111ııım1111111111111ıııımımıı1111111111111111ınııı!!J hükümelinin Fransayıı tnhmil etmek is- ; sulh müzakereleri yapacağı hakkın- E bombardıman tayya1cleri tarafından Al- rnedi "i k' l'k "'dd t' . el usan 
~lam Yola dönmek inıkfinım bir tiirlü ~ RUZVELl ı ~ YATI : tedigwi yeni nizamı Frnnsaya vurulmuş ~ da l.ord Biur Gnıkun Amerikaya E manya üzerine yapılan gündüz aku\ları 
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8 ~r kı md~ e 1ının uzbatı kmasık-

L_ ~ ntnası d .
1 
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kt d" 0 - ~ - - ~ bli •- bul d w d • Am - d l . b b d nı, as er erın en ı arzu anna ıra mo 
~bi ka n ~n ı CJ'ı ge me e 1!·. § ~ 1 § cmunzam zcncirlen şeklinde telakki E '? gatı.u un uguna aır, . e- E esnasın ~ avcı tayyare cTı om ar ıman maksadiyle ynpılan teklifi 146 re •e kar-
~.rirkYhetını olmanın acılarını ıçıne : = ediyorlar : nkn ayfınmdan Şaftcre atfedilen : tayyare filolanna Anverse kadar refakat 165 1 d . . } 
~ en h' im nıh dak" h"' - = · - b t sl ktu - . 1 d' şı rey e re etmı,,nr. 
~·.ret " .. ıç 0 azsa un 1 ur- :: E • h• : Deyli Kronikl gazetesi diyor ki: : eyana ın & 1 ve esası yo r. E etmı~ er ır. V · t 13 (AA) - M b 
~t "'te ,'Stiklal aşkına ili~lmiyeceğini E -'Srarengız )[ şe· E Dün Mareşal Petcnin haber verdiği E İngilterenin sulh teşebbüsünde :: İngiliz hava kuvvetleri bu harekatta li?§!ngk ~n, f d . '-"ız e dwıhan 
..__- '"tnı ti ~· d' h - 'd" · de = - : b l d ğu d . . U "k"- : 12 b b d 6 . ,_ mec sı ura e ra ının on ser. ay a a 
""trı~ • ..,.ım .• u ~n umı ının ; k• ld k b Jdu ~ yeni nizamın tatbiki için yeni tedbirler : ~un .. u na ~ır.nvaye er aşı ~r E ~m ar. ıman ve avcı tayyareaı Ia~ @ilah altında tutulmasına karar vermiş-
t.. '1ışi ~n endışededır. : l e 3 Y 0 : tatbik edilecektir Vi~i erkanı bazı na- : bır munasebetsizlikten başka hır : betrnı§lerdır. Bombardıman tayyarelerı ti 
"'Iİı\i k • mdarları, Fransız milletinin : . ) Ü ·· § hos hadiseler bekllyo;lar :: ışey değildir. : Alman topraklarında 2-40 kilometre de- r.V · 13 (AA) B' 1 'k 
~)c h'-h'ıı~n şUpbelerin doğurduğu bil· :: Vaşıngton, 131(!1.A - Tç gunk- E Yeni Fransa du"n akşam· tamamen Na- ıım111ımıııııımıımmm111ım111111111111111111mii tinlig"ine kadar nüfuz ctmi•ler ve Kolon- A a§likngton,T k ı' .. J- hır ~ı. 
)j OŞtıutsu 

1 
. di 8 . = den beri Ruzvc tın yatı opana = " mcr anın o yo e çısı apon ancı-

l~tlar ki h ~ ~ b~~ı~lc~ . r. ı· E bir esrar perdesi altında gizlenmek- S zi olmuştur. Bu Naı.i Fransanın Bitleri ~ yanın başlıca elektrik ~ntrallan olan ye nazırı i]e yeni bir mülakatta bulun• 
:-ıa \'uıın a .. keti~~!· ınfıalını mey: E . Bahri e Nezareti son defa E Amiral Darlan, hindcnburgu da Mareş.al ~adra ile .!'nataat elek~nk ııantrallanna Q)QŞtur. Büyük Britanya ve Amerika el• 
~lttttt;l' :,~l~bac:ın musaıt ~m~k1;>e~hti~ E tCedir. t s·ı s;bahı yattan bir telsiz : Petendir. Amiral Darlanın bütün denız, ştddetle hucum ederek ıaabetler kayt et- çilerinin bu mülakatleri hep ayni mevzu 
"""' - · ~ ı bunun f .. mdır ı ı · - umar e • - h k ku tl · · b ku .. O., DAKfKA. · 1 d" ... llttşa] •• • • ' • E ld y b"ldinniştir = ava ve ara vve CTının aş :rnan: .-. n mıo er ır. üzerinde yapılmaktadır. 
~ değişt~~:ıı:a~nclişe:!nn ;;.:c:s~; ~ıı~m:~~~~111:111111111111111'11111111111111111111111111n dan1ığına getirilmesinin düşman tazyiki • • • • • • • • • • • - SONU 3 t)Nci} SAHiFEuE • ~..,,.JQl'".....,~aı::ıc:ıo~a. ı:ı u _n ı:ı u 11 
ie'-ı eıtıleke • şm.~ . . t'la - SONU 3 t}~ç1) S~!lİF'EDE • 

11 ikes· - ımparator ugunun ısı ,m~-~-~~-~~~~~~ .... ıııı,;~, 1'lişti:r ınc nıamz olduğundan bahset- ~ 
.t\ea.ba 

l'llfındıı şu beklenen taarruz kimin tn
Oraıı 11 Yapılacaktır? 

ltl'İııc •1 ~87.nblankn ve Dakar deniz ÜS· 
'1işi ~ oynınk isteyen kimdir? 

bele.ti • ~ansız efkfın umumiyesinin şüp-
\· nı •tal _._ . . 
·~litrin· c -.uuedcn Almanya ıle ış 

le ~alı 1' tncfkiıre birliğine tahvil etınc
~i bUt ~or ~~ sulha kavuşmanın cazi
.,t.caı:... un dıgcr mi.ilahazalara hakim 

#;•Ilı •• • 
llurad unut ediyor. . 

&tat cdcrn lllnrcşı:ıl Pctenin sözlerine dık
ıolJ un: 

b·ı ~laşın ı Cceği d a~·ı, lut'anm hnyntıınızda aça: 
lıııeliın. nrın uruklara tevecciih etıncyı 
hnctiın· ~ hedef, bütiin azmımızı ve 
~.anı h~Zi .sa~lctmeği icap ettiren nıu· 
U~iik i 

1

1' ıştır. AJmanyıı halen ba~k:ı 
~n:ı s! erle ıneşguldür. Şarktaki mu
:~Pılllıak~n ta medeniyetin miidafmısı 
Un:vanı ndır. Bu sava ın neticesinde 
llu 8•0·~ \'ech i dei:rişcbilccektir ... 

tat 41Cr ,.,. • F 
ını J\l "ı ı • rnnsasınm muknddc-

ltalyanlaT Lef lwıayı 
bombaladılar 

Roma, 13 (A.A) - 1talyan tebliği : 
İtalyan tayyareleri Kıbnsta Lefkoşc 

hr.va meydanını bombalamı~lardır. Fa-
magostadıı vapurlara ve liman tesisatı
na isabetler kaydetmişlerdir. Tankların 
himayesinde Britnnya teşekkülleri Tob
ruk cephesinde mevzilerimize yaklaş
mağa teşebbüs ebnişlcr ve N:Jçumuzun 
atcşiy]c püskürtülmüşlcrdir. Tayyare
lerimiz yeniden Tobruk müdafaa tesisa
tını bombalamıştır. İngiliz tayyareleri 
Trnblusgarp, Deme ve Bardiyaya hü
cum etmişlerdir. Habeşistanda topçu 
ve devriye faaliyeti olmuştur. Brlt.dnya 
tayyareleri Gondar ve Azozoyu bomba
lamış ve mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 
Atlaııtikte harekatta bulunan denizaltı
lanmızdnn biri İngili.ilerin bir vapuru
nu ve bir samıç gemisini bntırmıştır~ 

~ldc it ~anynyo bağ1adıi:'lnı göster· 
_a~~·or. A ni 7.amanda Visinin Vkhy'de MaTe§"l Petenin ikametg&ha Britan119 aahiUerini müdafaa eden lngiliz eğıT toprulan 

_.....__~~m..2..Dııc~Dim.nE-.._l_~~~____:~~--=-~~~-=-~~~~_:_~~~~~~~~~~~~~~ 



SAHl~E 2 
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Hazırlıklar 

ikmal ediliyor 
• BAŞTAUAFI 1 INCt SARIFF.OE • mirde yampak suretiyle kendilerine 

necek yağlı boya yapılacak, tamire mahsus bir sevgi gösterd:ği için ımağ
muhtaç yerler yaptırılacak, ayrıca dış rurdur. 
ve iç taraflarından yeni ilavelerle bina Bunun içindir ki İzmirliler <le ona bir 
en mükemmel bir müze haline getirile- şUkrnn mukabelesi olarak bu müzeyi 
cektir. yapmaktadır. 

Maltim olduğu üzere Ata.mi% muhtelif Atamız, İzmirde actıklan (tktısııt 
tarihlerde İuniri teşriflerinde bu evde lmn~esiyle) İzmire, İımirin iktısadi 
misafir kalmışlar, orada istirahat buyur- vnrhğına ne kadar büyük bir chemmi
muşlardı. Bu itibarla Atamwn yemek yet atfettiğini göstermiştir. O gün söy
odalnrı, misafir kabul .salonu, kUtUpha- lediklerl sözler, bugUn çok canlı bir ha
neleri, yatak odalan ve banyolan Ol- kikat olmuş bulunmnktadır. İzmir En
duğu gibi muhafaza edilecek, bir .odası, ternasyonal furırı, bu hak:kntin en bn.riz 
İzmirde çekilmiş olan fotoğraflnrına bir tims:ıli, İzmirin en büyük iktısncii 
tsbsis Olunacaktır. bir varlık sahibi oldu&'Wlun en güzel 

MUhtelif vesilelerle ve toplantılarda nümunesidir. AtatUrkün iktısadiyntınıız 
söyledikleri sözler d ve ıen çok ev- için söyledikleri sözler. bugün bUtün İz.
dikleri Dağ b ıw dwnnn almış~ mnrşı mirin ve bütiln yurdun bir iftihar nil-
1ıirer pano ilzerl.ne lbilyük harflerle ya- munesi halinde ortaya koyduWınu İzmir 
zılarak ayni salona konulacakhr. Ata- Entcmasyonnl fuannı ilham etmiş, 
türk ıbu marşı ilk defa olarnk 19 mayıs onun temellnI atmıştır. 
1919 an ıSamsun ayak bastı.klan gUn Kurucu ve yaratıcı Türk enerjisl-
söylemişlerdi. ninen canlı ve bilvük timsali ebedi scf-
Binanın büyük kapısından içeriye gi- ten her Tmke dağılan btlyiik miras da

rilince, bilyük holde Atanın sivil ve as- ha bize kim bilir neler knzandırncaktır. 
kert olmnk üzere iki büstü görülecek· Türk milleti, onun en yakın inkılap 
tir. Bunlar meşhur sanatkh Krlple yap- arkadaşı, nskcr arkadası. vol nrkadaş:ı, 
tırılrnı.ştır. Holde merdiven boşlu~umla onun i71nde yürüyen Milli Sef İsmet 
Atnrun İmıir örfezinde bir aralı1c. te· İnönUne biivük bir bağlılık göstermekle 
nezzllh buyurduklnn snndal zarif ve in- ona karşı olan büyük sevgisini itimadt
ce çitalar üzerine konularak teşhir edi- nı ~östermcktedir. 
lecektir. Bundan baskn muhtelif salon- Türk askeri onun 19 mayıs 1919 da 
larda Atanın çocukluğundan itibaren Samsuna ilk ayak basbkfan gün s6ylc
bugUne kadnrld hayatını gösteren tab- dikleri, dün, bugün yarın her gün her 
lolar bulundurulacak, büyük inkılap zaman onun da~ma memleketin giizelll
arkadnşı, şefimiz, Tilrk miUetinin göz gyine ~ret eden, onun konınmasını lı:ı
bebeğl İsmet İnönil ile muhtelif tm·ih-
lerde çektirdikleri resimleri, dost İran tırlatan marsını büvük bir heyecanla 
Şahinşnhı Riza PehJevi hazretlerinin söyliyor, ~öyliyeccktir. 
İzmirl teşri.'lerlnde çekilmiş fotoğrafla- Dili başım dum n 
n, bUyUk tablolar hnlinde mUzenin en Gümiiş dere durmaz akar 
mutena b1r yerine talik cdileeektir. Gi.ineş ufuktan şimdi doğnr 

MUze o şekilde hazırlaruıuıktadır ki, Yüriiye)im arlcadaslar, 
binnnm her bir k()şes\ Atnmmn bir ha- Scmnizt ~ök dinlesin, 
tı.ras:ını canlandıracak. onun ölmez var- Sert adımlarla h~r yer inlesin .. 
lığını yide bir veğJe verecektir. * Bu ıtök deniz ncreclo var 
'.Atanın İzmirdelci hatıralıın, küçük bU- Nerede bu dallar taslıır 

yUk genç ihtiyar her kesin kalbinde ve GLineş ufuktan .simdi doğar 
dims~da silinmez bir iz bırakmıştır. Yürüyelim nrbda.c;lar, 

İzmirliler, Ataya evvela bütUn yurdu Sesimhi l!iik dinlesin, 
olduğu gıöi İzmirl de düsman cizmcsin- Sert adUDlarla her yer inlesin, 
oen kurtardığı için, minnettardır. Son- iıılesfn. .. 
ra c:ok sevdi iti validelerinin kabrini iz- SEIJM CA v1'l' 
1000C>Ooccccccccccccccaacccaooeoeıoocooccccccccccccccca~ 

Zafer Bayramı •• •• 
UDU 

Yapılacak meras·m her senekin
den daha mu te em ve daha 

} areketli olacak 
Ankara, 13 (A..A) - Aldı~ız mn10-

mata göre Başkumandanlık meydan 
muharebesinin 19 ncu yıldönilmU 30 
11ğustosta Meçhul Asker Abidesinde 
yapılacak mernshne ait program C. H. 
ParUsi tarafından blldirilmiştir. 

Bu programa göre merasime 28 vilA
yetten gönderilecek heyetler, pnrü, halk
evlerf mllmessillerl, Afyon, Konya, İz
mir izcileri, Ankara ve İstanbul yUksek 

okullarının mUmessilleri iştirak edecek-
lerdir. • 

KUtahya ve Afyon halkından istiklrıl 
harbine iştirak edenlerden bir heyet de 
merasimde bulunacaktır. Bir çok çelenk
ler abideye konduktan sonra C. H. Par
tisi, ha1kevleıi, Ankara ve İstanbul ylik
sek o1rufü.n ve gençlik kulilpleri namına 
nutuklar söylenecektir. Törene bUyük 
bir askeri geçid resmiyle nihayet verile
cektir. 

Salih Palas Stüdyo 
Gazinosunda 

azarik orkestresi e her ece 
[Zen~·n vari "ete rogramı] 
Her hal ta Perşembe 'günleri levkaldde 

vari yeteli yemekli dans 

rmı .t.rın 
!! 14 As'!u~tos J'ersembe ı 04!_ 
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Li eve Orta okullarda 
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Fuarda geceli gündüzlü çalışılıyor 

Bu sen ki Fuar geçe 
sene ·ıerdeiı çok üstün 

Fransa 
Nereye 
Gi iyor? 

ŞEVl\.ET BiLGİ~ 

- BAŞ'fAUAFI J İNCf SAHIFED6. 
Alm:ınyn ite bir (lilşüncc ve mefk~t~ 
berabcrlli:ıi tı:n-a!a yaratmak istcdiğil11 

--------- de isbat ediyor. Bn keyfiyet Frn~ 
Zairlerin iter türlü istirahat vasıtalarını teınin bnyatmda en inanılmaz bir defişiklığü' El me ue bütünleme 

imtihanlariyle yat lı 
me te ıere girecelıle· 

r!n ·mti ntarı da 

i · fJeJ lilameüdir. çın . ed· e b ün mem urlaNnı se,e .. ~.. tti.. Bütün btt temlıllrnhıı ifn ettiği oıiıOİ 
Fuarın açılnı ..... n.. ......... .,.. bır' --'-ı"t şudur: ~ ~ ~ vUA ar esnasında şehrimizde bulunacak on " k · --rn· 

kalmasından Belediye ...... ·ısligıY• .,..hrunı· ·- b 1 nmeri u \'e Ru~yanın Jnıdltcre ya--.. .. ~ in erce misafirin ihtiyaçlarını temin d ı --<t. 
ze gelecek ziyaretç!lerin istirahatlerini edebilecek tarzda tertibat almalnn ,.e n yer n mış olmasına rağmen Frıw-
temin iciıı bütün te~ı.:ıaıı seferber "t- B ı d Alınanyanın ktt'nda lra:aındığı zafcrlcritl 

~ .. e e iye tarifesinden fada fiat isteme- kat'i olduğuna \'e Abnan ord uııııt' 
Şehrimiz lise ve orta okullarına tale- miştir. Sehirde yer yer yeni inşnat ve meleri hususunda belediyece M.ıuni has- mağlıı cdileıniyc .. ine idir. Bundsll 

ıı or .. 
be kaydına ve bUtlinleme imtihanlan- tamiratlar yapılrnakto ve bunlar fuar za- sas:yt ~öslerllmekteıllr. Kontrol ve tef- of' 
nın •""'pt"'masına 25 .. ~usto Laşlana- manına kadar yetiştirilmiş olacaktır. . 1 h uh J f dolayıdır ki harcım ı Almanyanın "' 

.. ... tı ... ,. Ut t~ er er ~in m te i zanuınlarda ya- zusuna ••--' " 1ı kt d r " 
caktır. Biltünleme imtihanları 17 eylUl Belediye :re:.si doktor Bclıc;et Uz her pılacıik ve funnn açık bulundu':'U yiı·mi l ..._,b ... urı_na~a ça ~8

1• alı ~ıt· 
k kn l da 22 1··1 k n;ı .. -1.:- 1•,.;ndeki muhtelif L-'ediye ın· _ ö mnuya, mr ı ır an C\'\'Cı ne ıce ~ n samına ve yıt ar ey u a şa- h~· qc:uu- ..... ıut:.ı ağustostnn 20 eylüle bıdar dc\'3.ll\ ede- k • · Af • .1 •~' .,.,_ h ~ '1 

k d d d cckt. saat1anru ıer.:- etmekte ve .. 1..--'lan ı ıçın n 1'~ rrmısrı: a"\ mına a ar evam e e ır. ·~ ~u cektir. G zino, otel. Lokantn, ban, ha- d · ·· ı · ı 1. .. l"" d!İt' 
L. k 11 tıl da Kül" t=ı~ .. rk" nı'derek f ....... L--·rlık- cnız us erme c l\Oymnga uzmn " 1 ıse ve orta o u ara parasız ya ı '".,... .. r. ._... ılaU marn ve buna benzer müesseselerin be- mitstür. Frnus3 hıı arzuya ınuka\~ 

olnrak girmek !stivenlerin müsabaka ~nriylc bizzat ıneşgOl olmnktndır_ 1941 lediye tarif terinden fazla para oldlkla- cfnıck öyle dursun ona nı ait ~ 
imühanlan da 2 eylülde Türkccdcn, üç Izmir Ente.mnsvonal f uanrun her ba- n tesbit edilirse şiddetle ceznlıındırıla- fıanrfomnkln mcşğuldur. 
eylilldc matematikten ynpılacakttr. kımdan ~cçcn fuar1ardnn üstün olması ca1dardır. Her vatandaşın gittiği ~len- Fransız mütenılekelerinin üeııııı' 

Bütiinleme iıntihanlannın gi.inlerini icin her tilrlü fodaknrlık ynpılmnktndır. ce ve mc~rc yerlerinde belediyenin tns- maruz bulunduğu feryadı işte bu ~· 
okul idareleri tcsbit edecek \'C talebeye Bilhnssa Lunaparkta clUencc vnsıtalan dildi t:ırifosinc göre para \'l!lmelcri hu- satı )'Ü clülmiştir. .~ 
bildirecektir. Orta okulların deme im- bu yıl bütün z:yaretçileri ceibedet:ck susundn hnssas davranmaları kendi Vısinin, tanrrnzlannılnn endişe cttır· 
tihanları 4 eylülde başlıyacnk 19 cyliil- bir şekilde :zenginleştirilmiştir. menfaatleri ikti.znsındandır. Fazla para de\ Jetler :ınl~ılı ·or ki İngiltere ,.c ı\01e
de b:tecektir. Liselerin son sınıf bitinne 1 Olellcr, Jokantnlar, han \•e hamamlnr isten=Jdiği takdirde derhal polis \'e zabı- rikndır. 
imtihaıılarıro da 2 eylülde başlruıncak bel:cllye. müfetti~1eri tar~dan ~ sık tn memurlnnna mürncaat ederek şika- A!mnnya, tıblu Hindi Çinide JnponJııl''. 
ve 15 eylülde bitirfleccklir. tef.üş edilmektedır. Bu gıbı :\rt!rlenn fu. yellerini tesbit ettirmek Jhı.rndıı· ta yatM!an anluşııuı Jtibi Tunusu (,dl 

I.Jsc ol~unluk imtihanları da 18 eylül- ~- " ı;:,-. • - .._..----.-,....,..,_,.-=o: ='-~~~~,.,. :>!)00~· • • n Se 
1
. ·1L'-' --"arl '~ 

de bashyacak ve 23 eylül :akşamı nih~- ·ı ı~, *' • l''"· a•nsı, UC!!n ı .. nt MAi ' -,;,e e 1 A.. A. üdafa~w da\'"et edil cektir. 
yet bulacakhr. T~,i'i~iJ r till' 

Lise ve or(Q okullarda bu yıl tcdrisa- el'- ' B tf) ı bft .. P. "izeıte Arlık l•'raosa nereye .;diyor, Ull 

ta 25 eylülde başlanacaktır. fzmir icra dairesi baı katibi lbrahim Cümrüğün önünden Basmahaneye k.a- bir ~~~upd~~m ek .~ildir. ~f'Oı 
Okul idareleri yeni ders yılı i1:.!n icap Haklcı_E.ıkuş ah~~mı Mlye hu uk mab- clnr uzanan Fevzi pn.p bulvanntn İnfa- Sö~ en ,;ore, 'I~ • p. "' 

eden haurlık1annı şimdiden ikmnl et- kt·meaı zabıt lcAtibl Ahmet Refik Özar-! ntı fua-r nmanına icadın bitirilecektir. Fran~nı yalnt7. ~Tt\M hıllerı ~ P,ı;ı. 
mişlerdir. ı..run sulh hubık mahkemesi zabıt katibi Belediye rei"i doktor Behçet Uz. dün unda bl~nak ,.c diier tah~ı . e. • 

____ Tahsin Matur, Recep Sabri Batbr. sulh paket tqı dö1Cnmekte olan yeni bulva- mek ~rtıle Alrnnnyaya arzu cttığı ~ 
7• t k · ceza m&hke:meai lmtlbi Must.n.fa Ağme, n teft~ ctmit ve inşanbn bir an uvel vcnner:e nw 0 ~: B~ ~ _t.ff 
Ltraa ongreSl Avni Celikok. ikinci hukuk mahl.emeai ikmali için direktifler venni§tir. ın:nıya. F1' d~. büruk gal 0~ 

znbıt katibi Emin Erha l, asliye ikin- :fluf?nd~ak ulfctind~ kurt~ 

ZirAat 
ci ceza z bıt ~ittibi Sedaı Seçkin sicilH lnt?tltereyı Manşta.n tehdit etmekle 

mektep• ticcret lcatibi Fethi Tinç. icm dair~i kn- vam ~~ecele, va. Atln.nfik lıar~i ~ 
tiplerinden Şevket Koaova. Rtza Nemut- C Z - • .k lf;Ul Atlan~ktchi Fnın ı: usle~ 
lu, live birinci hukuk mahkemesi za- Naftıılinin kilosunu 300 kuru satın ISH:t~e edecektir. • .. . tt' leri te risatını 

ven ·ıeştlrecek 

bıt kiitibi lsmBil özkenter ı1dliye mah- ıJdığı bnlde iki lirn fadaai.vle be .niz fn!!'ıltero ve A erikanın yle bir ..,, 
. " - bb .. hm: • . kalın ld''" ~en memuru Hasan Fehmi O~anel müd- kuru~a satarak ihtikar yaptığı tesblt edi- ı~se ~'O se!'~ • ıya~n c~ 

delumumilik kütibi ~cvfık Oktav. Karn- lrn Ahmet Muhtnrın ikinci asliye "ceza- n;nksıy~~hınn~n buti~n t~~mm!en.n r 
burun mahkeme!i zabıt katibi Fadıl 01- da devam eden durusması neticelenmiş kmde sııddetlı o1ncaı..rı şuphe.sızdır • ., 
!;!unun maasları on beşer Hraya çıkarıla- ve suçu sabit ~örüldüğünden 25 lin pa- SE ET K.Gf,. 

Bun an sonra 7.i11"n~d 
mefıte erine imt 

r~k terfi ettirilmi~!erdir. rn cezasiyle d;,kknının yedi gün kapalı -------

---- nu!ratK.ım~ı~;crilmiştir. lhtikarla miicadele 
Akvarvum bitmek 

SIZ ttlle aJınmayıcalı-

.. 
Ziraat kongresi on bir llb'Ustosta Bor- üzere 

nova ziraat mektebinde işe ba,lam~tır. ----o--
Ağustoa sonuna kadar devam edecek Killtürparkta tesls edilmekte olan Ak-

kongrede Adana, Bursa, lstanbul iliaat \'arytım inşaatı :terlemektedir .. Körfez 
mekteplerinin müdürleriyle, seçilen iki- balıklarının ve c...,na\•aclnrnım yaşayış 
şer muallim ve hmir ziraat mektebinin Uırzlarım halka yakından S?Öslermek ga
bütün heyeti talimlyesi çalışmaktadır. l'esiylc vücuda getirilmekte olan akvar

Ziraat vekaleti tedrisat ıubeai müdü- yumun 16 ai,'USlosn kadar ikmaline çalı
rü ve kongre reisi kongrenin gayesini şılmaktadır. 
aşağıdı.ık; şekilde hulasa etmi,lerdir: Bunun için me\-cul amele kadrosu ge-

- Ziraat mekteplerinin programlan nic;letilmis ve ıncsaive ?ece <le dc\•am 
ve talimatnameleri yeniden gözden geçi- edilmeğe başlanmıştır. Bü} ük havuz in
rJcrek tedris t. disiplin, imtihanlnnn saolı 16 ağustosa kadar bitir!lirsc gnr
surcti icrası ve nyni zamanda kiiltür ders- denparti gecesi akvaryum ziyaretçilere 
!erinin daha· kuvvetli olmnsı için ilave- açılacaktır. 
!er yapılması gibi kararlar alınacaktır. ----

Şimdiye kadar imtihansız alınan lale- "'L . E 
hrler badema müsabaka imtihaniyle nlı- F. citm.eni ıooıandı 
nacak yeni program ve talimatname Belediye daimi encümeni dün doktor 
Türk.iye ziraat mekteplerinin tedrisahn- B h U ..... 
d bi ili"k t kt M kt t • • e çet zun reıehgınde toplanmı~, şe-a ryen yarn aca ır. e epen 1yı hi d "d . k ·ı b 
d d l '- ""k k ta'- r e yenı en uışllBlna arar verı en a-t-r ~ce en mezun o anUtra yu se n- l k li • " h 
·ı · k•nl · 1 .. -:L· zı yo ve ana zasyon ınşa:ıtını muten -

!IJ ım a arı temın o unaeagı "ıuı ınem- hid "h le · · 
ı. ,ı_ ı· 1 i . e ı a ctml§tır. lct.:l"te pratut ve ame ı z raatçı yet ştir-

mek esas gaye olduğundan yeni program 
t~rda tatbikata daha fazla ehemmiyet ~irnen 1 
ı·erileccktir. IU'fttrddı.. 
:11•11" 111

'"'1'1!111•!11llltl!llllHlllllllllllllllllll!I ~ İnşaat mevsimi münasebetiyle şehri-
~ IZl\UR YABANCI ASKERLİK § mize verilen kontenjan niabeti, ticaret 
§ ŞUBF.Sl BA$KANLIÔINDAN : § \•ekAleti tarafından arthnlmışhr. Evvel
: Tam ehliyetli kısa hizmete tabi mü- E cc lzmir ih .• ;.ıcı için 11.yrılan be~ yüz ton
§ kelleflerin 1/9/9U de yedek subay E luk çimento kontenjanı dört bin be~ yüz 
: hazırlık kırasında bulunacnklanndan E tonn iblağ edilmiş bulunmaktadır. Çi
§ durumlannın tcsbiti için 25/8/941 E mentoların bugünlerde izmire gelmesi 
E tarihine kadar şubemize müracaat- E beklo•nmektcdir. 

Knput bezleri sahslanndn iht.ikiar yap
tıklan tesbit edilerek mabkem~ye veri
len Kenan Kütük ve Nuscf Saydım gö
tülen lüzum üzerine tevkif edilmişler
dir. 

- - --
Gi IEN~E 

Eskişehir ziraat mektebi müdüclüğü
ne tayin editen şe1'rimiz Bornova ziraat 
mekt .. bi müdürü B. Avni Tunaboylu, 
r!ün Eskişehire hareket etmiştir. 

-------
ZAEITADA 

Alsancakta Atatürk. cadde.inde Oia
·nondi oğlu Zousiz par mcaeleainden 
Pandeli kızı 29 yapnda Eleniyi çakı ile 
ba ından hafifçe ynralamı ve tutulmuş-
tur. 

ıcalı s epe 1 
Kemerd~ umumi evler arasında Hüse

yin oğlu Hakkı ve ömer oğlu Mehmedin 
iizerlerinde bir bıçak bulunmu~. nbıtnça 
müs11derc olunmuştur. 

tldçeşmelikte Ali caddesinde hmail 
oğlu Aziz sebepsiz olarak Hilmi km 1 S 
yaşında Hasibeyi sopa. ile dövdüğünden 
tutulmuştur. 

arısını br.ca ~ ış 

--0- dt 
İstanbul, 13 (Hususi) - Şchriıniı it 

ihtikarln müc:ıdcle isine büylik ~· 
ı>hcmmiyctle devam edilm ldedir. a ı 
kımızın sösterm kte o1duı\u hassasi1e 
alakadar makamlarla memnuniyetle 1'~ 
sılruımnktadır. Bugün de fiat mUrakn 
bürosuruı yeni ihbar yapılmıştır. ~~; 
hur bir eczahane hakkında da tntcib 
yapılıyor. 

Bi! e l 
Bilecik, 13 (A.A) - Burada evvel1'1 

t!lin ya~nn şidde.tli b!r dolu knsab:ı -~ci!j 
deki bağ, bahçe ve bostnnlan ttUD'""' 

alamıyııcak bir hnlc koymu ur. 

v IJ !9 • ş • 
Uluburlu. 13 (Hususi) - ~ 

yeni imar planına göre hazırlanan ye 
miş mnJ:aı:a ve hlilin inşnsı. bitmek o~ 
rod!r. BahQeler arnsuıd.a kurulan Y 
kaza merkezi bu inşaatla bir kat JB1ı' 
s:üzeileşeccktir. ._./. 

rt'~ ::ınuıımmmımmnmmııııınımmııııııın ~ 
= ~ 
§ Jktısadi yürüy·iş ~ 
E MECMU ASI ~ 
§ UAR 1 V LAIJB ~ = ~ 
~ S YJSI ~ 
§ Snhasmdıı yc,gane olan ıiklısadi )'ii· ~ 
E riJyüş mecmu ı g~ yal uld~ ~ 
: fdbi hu yıl da İzmir Entcnınsy()lJJ>" ~ 
~ fuan irin fevkalade bir sayı ıuıJ:ırl;a• ~ 
- -·~-dır ~ =m-w . . ~k~ 
§ Fwann açıldığa ı:ün snt çıkJlP"" ~ 
: .olan bu Sll"'da bütüa Türk matbUI• ~ 

E le.rl ve aksi takdirde haklarında ka- E Haber nldığımıza göre Eehrimizc her 
E nunt muameleye te\?CSSUl olunacagı E ny bol miktarda çimento gelecek ve in
~ ilAn olunur. § şnat sahiplerinin bütiin ihtiyaçları fazla-

~-ım--------•••• 8DlllCti!:!!I ___________ ,, 1: ıııı 1 "' 'I' ıııım•ll'llllmııııııııııııımıııııım: ~ivle karşılanacaktır. 

Evlenme dairesi önünde Hüseyin oğ
lu Reşat, bir münakaşa yüzünden kansı 
19 yaşında Hayriyeyi çakı ile sağ omu
zundan hafif surette yaralamış ve tutul-
muştur. 

- .,. 1 i'. 

: tmm en tanınmış yazıcılarının Fo' ~ 
§ bnkkn daki ya21.ları rdır. . ~ 
E Olruyucularuruzıa şimdiden tnvsi1" ~ 

ı-_ .-._-_-ı _-~,~~~~~-1~- .. ~~~~~.-[~] 
Deniz erde 

sanlık ~'e 

~eçmiş bir kor
a ·ıe faciası 

-3-
Hepsi de kaba ruhlu, ahlaksız, dU

şüncesiz ve medent haklardan mahrum 
kimseler olan korsanlar, kaptan Mendo-
7.aIUD bu halini. iki esirin işkence 
gönneden öldUrUlmQş olmasından doğ_ 
muş sanmışlardı. 

Ve iki esir öldilrd.Uklerlnden dolayı 
da son derece pişman idiler. 

Tam bu sırada bir korsan! 
- Moruk herif ö1memiş .. İşte kımılda

nıyor. Vay cnııına .• Herif yedi canlı imiş! 
deye bağırdı. 

Bütiln korsanlar, yerde ve kanlar için
de yatan ihtiyarın cesedine baktılar. 

Hakikat!. İhtiyar adam ölmemiş idi?. 
Gözlerini açmış ve korsanlara bakıyor
du. 
Diğer bir korsan da: 
- Evet ... Ölme · hem de ellerile 

bize bir şeyler işaret ediyor. Kaptan .. 
Kaptan ... Bu işaretlerle seninle görüş
mek isted!ğl anlaşılıyor .. Deye bağırdı. 
Korsanın bu sözleri, kaptan Mendoza

rı dn1aıış olduğu derin dilşilnceden çı
kardL Uykudan uyanıyormuş gibi sil
kindi ve ticaret gemisinin yaralı ccsed.1-
ne doğru baktı. 

Mend07.8 ilk anda bu kanlar içinde ve 
göverte üzerine serilmiş betbahta ne 
için baktığının bile farkına varmadı. Fa
kat ihtiynr ve yaralı kaptanın gözlerini 
açmış Mendozaya söyliyccek çok ve mil
him şeyleri olduğunu işaret ettiğini gör
dU. Aman yarabbi.. Bu masum ve ihtiyar 
adamın vUcudunu bu hfiln korsanlar 
ne kadar harap etmişlerdi. Vücudunun 
kan sızmıynn yeri yoktu: elbisesi baştan 
başa kan içinde kalmış idi. 

Bu feı:i hal. Mendoz.a;·ı yine derin bir şnhl.ıınınış bir engerek hali vardı. 
düşünceye diişümıek üzere iken, ihtiya- Yaralı ihtiyar, ölüme mnhkrun yaralı 
nn 1şaretlcrl buna meydan venn.eaı. adam, son derece sakin, fnknt söz söyle-

Hain korsan, kaptan Mcndouı şkın mck icln en büyük gayretini sarfederclc: 
bir halde kendisine işaret vermekte olan - Tel.Aş cbne ve silki}net bul! Dedi .. 
korbnrunm üzerine eğildi. Bu adam ne Bana dikkatle bak .. Allah sana da göz 
istiyordu?. Ne gibi şeyler söylemek ar- verdi. Fakat ne felAket ki. senin bizi ta
zusunda idi?. Af istemiyeceği pek tabii nımıyaca~ evvelden anlamadım ve fn
değil mi idi?. Şu adam, şu feci halile cinnın önüne geçmek mümkün olmadı. 
ancak bir kaç dakika daha yaşayabilir- İşte.. Hain adamların bizi öldürdüler ... 
di. Senin hakild mahiyetini, nsıl adını söy-
Şu halde? .. Ne istiyecekü?. liyccek kadar vakit bulamadan bizi öl-
Ynralı ve ölilm halinde bulurum ihti- dUrdUler .. Ah .• Sefiller •. Alçaklnr .. 

yarın bir şeyler söylediği de aşikardı. Yaralı biraz sustu; derin derin nefes 
Fakat sesi duyulnuyordu. Bunun için almakla tUkenmek üzere bulunan daki
hain Mendozn harikulade 1.-udrelin zori- kalannı birm: daha fnzla1nştırmak iste-
le biraz dalın eğildi. . di, ve sonra sözüne devam etti : 

Ve; mecruhun: - Evet .. Sen Don Pcdro Alvarezsin. 
- Sen •.• Sen_ .. Don Podro Alvnrez sen. bundan çok zaman evvel ve kendi 

tiej'.Ut misin? .. Dediğini duydu. memleketinde. Roman Gatenayi, kannm 
Don Pedro Alvnrcz! Buda nereden Aşıkı ve güzel $nr1ottayı, genç kannı 

çıktı der gibi bir hiddetlo Mendoza!. öldürdün .. Küçük oğlun Salaze.r de ök-

tan o"ksıa katdı.. E edem. .~ 
İhtiyar ve yaralı icaptan, büyük bir = ımııımıııımııııın 11111111111111~ 

yorgunluk içinde sustu; lokmasından :nıııtınm ımmmımnımmınmıımnn 1~ 
fırlamı.ş gözleri dört tarafa garip ve kor- - ~ 

kunç bir bakışla baktı; d!li ile kurumuş, -=~ 16 " st s ~ 
hararetten yanmış ve kavrulmuş dudak- ~ ~: 

larını ıslatmağa ~lı; ve sonra : -_§_ K ·· ıt .. rpa rk~ ::~~ - Su .. Bir yudum su .. Ynnıyon.ım; ~ 
diye ve inler gibi bağırdı •. 

Kol'S3nlarm reisi, bUtnn korsanları i'. - . ~ hayrette bıraknn bir hareketle yerinden r • ::ı 
fırladı; ihtiyarın sözlerini bitirmeden öl- - ' .. ar e part sı ~ 
nıeme.s!ni ister gibi bir stirntlc rom mat- - • -<11 ~ 
rasmı kaptığı gibi ihtiyann knvrulmuş _ Da!.'etli olnrak uwnnrnlı ınnsa~ ~ 
dudaklanna dayndı. · : ayırtmış olan muhterem halkıını-- ~ 

İhtiyar, gözlerini kapat.anık. kana kn- ~o nkşnın Supe lruva nlmnk is~~c:; ~ 
na rom içti; yine derhı bir kaç nefes al- = lerin cuma n mwa kadar Jutf ı ~ 
dıktan sonra tekrar söm başladı: § 2357 numaraya telefonla ınaltuıı' ~ 

: venneıcri rica olunur. 1ııı~ - B t TM E D t - :11111111111111111111111111111.ııı.ııııııııımuııııt 

- Hay scnl şeytanlar çarpsın! Diye sUz kaldı .. Kana susamış, kıskançlıktan 
fırladı.. Fakat yine pek az bir zaman r.özler!ni kan perdelemiş olan sen ise. bu .ı 

3 BÖYÖK FiLİM BiımEN 

ı - rv cE sı.v 
UÇ İ~ı.fem!,'l'V.!l~ra~ 

Vazife, Kahnıman1ık filmL. 

içinde hiddetine hakim olarak : ikJ genel, en vahşivane şekı1de öldUr-
- Sen bunu nereden ve nasıl bliyor- dükten, kendi çocuğtmu da ô"ksnz bı

sun? ... Sonra .• Sen kimsin, bizzat iblis rakbl..'ian sonra kaçtın .. Hayatın ve se
miı;in? .. Diye sordu.. nin kendi hayatının berbatlığı alhnda 

Ve, korsanların reisi, bir adun geri memleketinde, seni tanıyruıların nrnsm-
fırladı, ölüm hnlinde bulunan yaralı ih- da tabil durnmnUlın.. Seni o zamandan 
Uyarın gözlerinin içine dikkatle baktı. beri her kes öldCI. yahut intihar etti bi

Kaptnn fılendozarun bu halinde, ısır- Uyor!.. Bu suretle de ktlçUk oğlun 
mn1t ;için, bütün zehirlerini dökmek için memlekette hiç bir ldmse5iı:, her taraf-

2··RAD O YI 
ZEVK. NEŞB SARAYI 

3 - GANGSTERLER AZRAbJ 
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Sı.-u yettere göre 
• BAŞTARAFI 1 tNCi SAHİFEDE· 

reket eden hava kuvvetlerimiz harı> 
rneydanında diişmanın zırhlı kuvvetleri
le piyadesine ve hava meydanlarında da 
tayyarelerine hücum etmiştir. 

lCoresten istikametinde hava kuvvet
lerimiz. tanklarımız, topçumuz ve piya
de lutalarımızın müşterek hareketile bir 
çok Faşist tank kıtaları imha etıniı;tir .. 
On be,;i ağır olmak üzere elliden fazla 
Alınan tankı. iki hava dafl bataeyası, on 
iki hava daft mitralyözü, sekiz kamyon 
ve on beş mo!Ds'.klet tahrio edi.lmiştl.r. 
k .. Bir çete, otomobili bozulduğu icin bir 

0 Yde durmağa mecbur olan bir Alman 
generalini esir etmi5=tir. 

Moskova, 13 (A.A) - Sovyet tebliği: 
•12 ağustos ııfuıU cephede mühim ha

tekAt olmamıştır. Hava kuvvetlerim!z 
kıtaatımızla is birllı!l vaparak dlişmanın 
PİYade ve zırhlı kıtalarına, tayyare mey
danlarına darbeler indirmişlerdir. 
Ayın on birinde 41 dUsman tayyaresi 

dU.ıtrdUk. 34 tayyare kaybettik. 
11 ağust.osta dUsınanın Moskovaya 

Yaııtııtı akında iki Alman tavvaresı dll· 
.UrülmustUr. B&ltıkta dört dUşman tor
Pldo muhribini ve iki nakliye gemisini 
tahrip ettik.> 

Bu sabah neşredilen tebliit : 
h '12 - 13 gecesi bUtün cephelerde mü-

!rn hiç bir sev olmamıstır. Hava kuv
\>etlerimiz dUsmanın zırhlı ve motörlU 
"'8ıtalanna, piyade kuvvetlerine. tayya
re nıevdanlanna taarruz etmişlerdir. 
Avın 11 inde ~ Alınan tavvare grubu 

f'eninwada taarruz tesebbilsünde bu
unnıuıılarsa da tardedilınislerdir... Üç 
Alnıan tayyare!<i dfü;llriilmüştUr.• 
So t'!oskova, 13 ( A.A) - 11 - 12 gecesi 

Yyet tayyareleri Berlin mıntakasının 
j"kert hed~flerlne veni akınlar yaomış-
8l'dır. Berlinde bUvük infUAklar olmuş
~~~· Tayyareler!m!zin hepsi Uslerine 
0nmtı$)erdir Gecen akında ilssUne 

dönınedij!ini blldirdl~ıniz bir tayyare
llln nıUrettebatı da bulunmuştur. 
,., Moskova. 13 ( A.A) - Sovvet tebli
"'ne göre, Almanlar 12 - 13 ajiuııtos ge
ee.ı Moskovavı bombardıman etme ite te
ŞebbUs etınislerse de Sovyet dafl batar
Y•larının mU...ır 8tı.şı ve gece avcıları
~ın lıııl'eketivle düşmanın sehir üzerin-

Bı·rer nota ıle 1ZMtR SİC1Lt TtCARET MEMUR- feriden şirket namına vaz'ı imuya v• "'---- G Av T H. ER v i DAL 
LU~UNDAN: SAYI 3084 şirketi temsile mezundurlar. .. 

- BAŞTARAFI 1 tNct sAidFEDE • tzınirde İkinci kordonda ticaret yapan Madde 7 - Şirketin blllnçosu her se- ANİLiN VE ALİZARİN BOY Al.ARI 
İki hükilmet verdikleri notalarda Tür- müseccel (C.J. Jiro ve şlirekası) şirke- ne Kanunuevvel ayı sonunda tesbit edi- Ev iı;lerinc mahsus her cins kumaıı için ... 

kiyenin arazi tamamiyetine büyük bir ti esas mukavelenamesinin tAdiline mü- lccek ve sermayenin dörtte biri mikda
ihtiınaınla riayet ebnek taahhüdünde , tedair mukavelename ticaret kanunu rma varıncaya kadar karın yüzde b~i 
bulunmuşlardır. hükümlerine göre sicilin 3084 numara- ihtiyat akçası ayrılacaktır. Kir Vf!! za-

Tiirkiyenin harbe girmemek husu- sına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. rar şerikler arasında mütesaviyen tak-
sundaki kararını pek ôU takdir ettikle- İzmir sicili ticaret memurluğu resmi sim edilecektir. 
rini zikrettikten sonra Türkiye üçüncü mühür ve mühür üzerinde imza oku- Madde 8 - Şirketin ınüdd..ı.i: 1947 
bir devletin hücumuna maruz kaldı!.<ı namamıştır. bin dokuz yüz kırk yedi sen~si sonuna 
takdirde ona yardım cbneğe hazır ol- ı - MUKAVELE kadar devam edecektir. 
duklarını ililve etmişlerdir. Bugün 11/ 8/ 941 bin dokw: yüz kırk Taraflar başka. bir diyecekleri o~-

Sovyet büyük elçisi yaptığı ş'fah! be- bir senesi Ağustos ayının on birinci Pa- dığını be.Ya~ ve ifade .e.tmeleri Uzenne 
yanatta da Sovyetler Birliği hükürneti- zartesi günü saat on bir raddelerinde ben yeminli noter vekilı sıfatlyle resen 
nln Berlinde 1941 yılında Alman - Sov- lzmirde Dr. Hülllsi Bey caddesinde yazılan bu mukavelenameyi açıkça ve 
vet görüşmeleri esnasında Sovyetler Kardıçalı hanında 15 numaralı dairei yüksek sesle . okudun:' ve manasını an
birliğini.n Boğazlar üzerindeki emelleri mahsusasında TUrkiye Cüınhuriyeti !attım. Dil~~eri gıbl yazıldığını be
hakkında Alınanyanın muvafııkat'.ni ta- kanunlarının bahşettiği salahiyetle va- nim ve ~hitlerın yanında tamamı;n ka
lep ettiğine dair dolasan şayiaların hiç zife gören ve aşağıJa milhUr ve im- bul ve. ıkrar. eyledik~en. ve kendilerine 
bir esasa istinat etmiyen bir düşman zasını koyan İzmir üçtincU noteri (SU- ve Ftlere ımza e~ktı;n sonra b':n 
propagandası olduihmu ilave etıniştir. reyya Olcay) Vekili Raif Giray, vu- de '"":a ve tasdik ettım. Bın dokuz_yUz 

---- ku bulan talep üzerine İzmirde Birin- k!rk hır se;ıes.~ ~ğustos ayının on birin-

t n gı lız le r İn V ı~i hak. ci kordonda kilin ( C. J. Jiro ve cı Pazartesı gunu. S. N. M . 11/8/941 
Y şürekası) milesse.sesine gittim. Orada Akitler: lmzaları . 

k k · kararı hazır olup yanıma gelen ve kanuni eh- Sahıtler: ~ınzal~rı.__ . . 
1 nda 1 liyf!!t ve vasıfları haiz olmakla şehadete T. C. lzmır uç?n~u. noterı 8.U:eyy.a 

BA$TARAF1 1 iNCİ SAUİFl':HE - ehil oldukları görülen, lzmirde İkinci O~cay :esml milhUrU ve vekıli Raif 
altında yapıldı~ına şliphe yoktur. Mare- kordon 186 numarada mukim Fernand Gıray ımzası 
şal Peten 12 maddelik Faşist programı- Braggiotti ve !.mirde Karantinada Umumi No. 9607 Hususi _N~. 
nı kendisinin yemin ettiği hürriyet şuu- tramvay caddesinde 645 numarada mu- İşbu mukavelename suretının daire 
runun bir nümunesi olarak Fransız: mil- kim Hakkı Bayman. Nam '.Ş8hitlerin krif dosyasında saklı 11/ 8/941 tarih ve 
[etine gösteremez. ve şehadetleriyle taayyiln eden ve ehli- ! (9607) umum~, num~ralı ~lına u,vgun 

Bütiln bunla• HUr, müst:ıkil bir Fran- yeti kanuniyeyi haiz bulundukları an- olduğunu tasduc edenm. Bın dokuz yilz 
sa hakkındaki ümitleri söndüren işaret- \aşılan lzmirde Birinci kordonda 2 nu- kırk bir seı;ıes.ı ~ğustos av~nın on b!rln-
lerdir.> ınarada mukim Çarlton J. Jiro (Charl- el J>:•~aı:esı. günu. .• . 1.1 8.'941 

Nevyork, 13 (A.A) - Nevyork Tay- ton J. Giraud), aynı yerde mukim Cey- Bırı yırmı b~_ş dı.gerı yırmı_ kuruşluk 
mis gazetesi yazıyor: mis R. Jiro (James R. Gairaud), yine damga pulu '1Ze~d~ 11/ Agusto.5/ 941 

Amiral D.ırlanm milli müdafaa nazır- aynı yerde mukim Vilyam J. Jiro (WU- ta;ili ve ~~llar üzerın~e ~z.ı:nır iicUn-
lığını de"'1hte etmesi üzerine General liam J. Giraud) ve yine aynı yerde mu- cu noterlıgı resmi muhlıru ve Raif 
Veygandla kendisi arasınd.ı ciddi bir ih- kim Harold Jıro Jün (Harold Giraud Giray imzası 3256 (1753} 
tilM çıkmasına intizar edilebilir. Jr.)'dan sebebi celbı davetlerini sordu- --- - ·--- --·-

Vaşinı:ton, 13 (A.A) - Amerika Ha- ğumda a.olatacaklan gibi tarafımdan re- ------------~ 
riciye Nazın Kordel Hu!, Darlanın sa- sen bir kollektif şirket mukavclenamesi- s A r 1 L 1 K 
lahiyetinin tevsü meselesi Fransanın nin tanzimini istediler. Yukarıda isim ve, "tomatı'k kereste bı~. 
Amerika ile m!inasebetler•nden ne gibi adresleri yazılı şahitlerin yanında müt- l! V 
bir tesir yapacağınİ beyandan evvel, tf!!fikaİı sôze başlayarak aşağıdaki şek!l-
meselenin mahiyetini anlnrnak istcdii\'ini de bir mukavelename akdettiklerini ki matı' nesi 
söylemiştir. söyleınişl.rdir. Şöyle ki: l 

-------
YENİ NEŞRIYA'J' 
·· · ·······-- · 

Madde 1 - Şerikleri akitlerden iba
ret olan C. J. Jiro ve şürekası ünvanlı 
ko!lektif şlıketine dair bundan evvel 
tanzim edilmiş olan şirket mukavelesi 

Marifet matbaaoı sahibi B. Fadıl Bas- ve zeyilleri aşağıdaki yazılı olduğu şe
kın ceskl ve yeni devirlerde lzmir> adlı kilde tadil edilmiştir. 
pek entresan bir kitap neşretmiştir. iz- Madde 2 - Şirketin Unvanı (C. J. 
noirin dünkü hayatiyle bugünkü hayatı- Jiro ve şlirekAsıdır.) 
nın tam bir mukayesini bu eserde bul- Madde 3 _ Şirketin merkezi lzmir-
mak kabildir. Bedeli 65 kuruştur. Bü- dedir. Diğer yerlerde şube açılabilir. 
ılın kitapçılarda aatılmaktadır. Madde4 - Şirketin mevzuu: Ale!O.-

---- - mum muamelatı ticariye ve bilhassa ku-
•,•••••••••••••••••-••• •• •••••••••••••• • y •• 

Fransız fabrikaları mamulıl.tından 
vnz onluk ve aslen otomatik olarak 
vapılmış gavet sa~lam ve faal bir 
halde on santimden beş santime ka
dar d .. tere ile ınatlQp derecede iş 
~örebilir bir adet otomatik kereste 
bıckı makinesi satılıktır .• 
İstivenler : İzmir Taşçılar c;arşısı 

56 numaralı ticarethanede Nizamet
tin Çetinkavaya müraeaatlerL. 

1 - 5 (1713) 

HOROZ 

rf2 
Umumi Satış 

MARKA ~ ... Deposu: 

PAKE'J' 
cı z 

İstanbul Çiçekpazan 
• -~EV- • 

BOYALA.Ki c .... sokaiı Altıparmak 
·~.v\of". Han No. 3 - t 

AÇIK ARl'ı' IRMA il.ANI 
Tire Belediye Rly«r.etinden : 

l - Belediyemiz hastanesinin 941 mali yılına alt ve 778,35 lira muhammen 
bedelli 66 kalem alltı hbbiye ve mualece ihtiyacatı 8/8/941 tarihinden 29/8/, 
94 l tarihine kadar 21 gün müddetle açık ekıilltmeye konulmuştur. 

2- Şartname ve müfredat li.ııteaini ııörmek ve bedewz olarak almak \sti
yenlerin ele.ilme müddeti lçlnde belcdly.,mize müracaat ebneleri li.zımdır. 

3 - lstelı:lllerln % 7,5 nlapetlndeki muvakkat teminat akçesi ve 941 tak
vim yılına alt ticaret odaoı kayıt ve teacil veaikalariyle birlikte 29 /8/94 l tari
hine raatlayan cuma günü aaat 15 te belediyemiz daimt encümenine müracaat-
ları ilan olunur. 14 20 3173 (1752) 

NAFIA VEKAL.~riNDEN: 
EKSİLTMEYE KONULAN İŞ : 

- Aydın au itleri dördüncü ,ube müdürlüğü mıntakası dahilinde bulu
nhn Naz:illl ovu• aol aabil sulama kanalının ikmali nevalem ile bu kanal üze
rinde yeniden yaphnlacak priz ve imalab sanaiye insaah muhammen keıll 
bedeli vahidi flat esası üzerlnden5 30768 lira 40 kuruştur. 

2 - Ekailtme l /9 /941 tarihine raotlayan pazo.rteıi günü saat 1 S te Anlı:a
rada au itleri rei.ııliğ! binası içinde toplanan su eksiltme komlayonu oduında 
kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 

3 - istekliler; elı:slltme ıartnamea!, 
genel p.rtnamcai, wnuml ıu işleri fenni 
.-neleri ve projeleri 26 lira 54 kuruş 
bilirler. 

mukavele proieı~ bayındırlık ı,ıe..ı. 
fartnam,..aiyle huıuı? ve fenni şartna• 
roulcabilinde su !,!eri rei.ııllğtnden ala-

4-- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24980 lira 74 kuruşluk muvak
kat teminat vermeıl ve ek•iltmenin yapılacağı günden en az ilç glln evvel el-
lerinde bulunan veeikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia vekAletlne müracaat 
ederek bu t.e mahsua olmak üzere veaikF. almalan ve bu vesilcayı ibraz etme
ı~ri ııarttır. Bu müddet içinde vetlka talebinde bulunmayanlar eksiltmeye işti
"" k edemezler, 

5 - lsteklllerin ıeldlf mektuplannı ikinci maddede yazılı saattan bir oaat 
evveline kadar au itleri relaUğl.nde makbuz mukablllnde vermeleri llzımdır. 
Pootada olan gecikmeler kabul edilmez. 9 l 4 19 2S 3096 ( 1723) 

ln hiıarlar u mum miidürliJfü lzmir farap 
fabriltası müdürlü f ünden: 

Fabrikamızın (eski Aydın Bira fabrikası) İIÇİ helalari ve duı mahal
leri İn~b 22/8/941 günü saat 16 da açık euiltme ile ihale edilecek· 
tir. Muhammen bedeli 4970 lira 79 kuruştur. isteklilerin lazım gelen 
izahab almak ve krokileri görmek üzere mezkur fabrika müdürlüğüne 
müracaatları. 6, 10, 14, 18 3102 (1710) 

: · - ~JI 11'),.•0"''!J : ru meyve ve zeytın yagı ve tutiln ve 
fena : h... - _ ':- : memleket mahsulatının alım ve satımı 

: P '' n ., ... ,.. ,, t" t' K f) (; tı t\ M :: ve ihracı ve komisyonculuğu ile her 
•••••••••• - ---- ••••••••• türlü ithalat ticareti ve komisyonculuğu 

e ucmasına m&ni olunmu•tur. 
Stokholm, 13 (A.A) - Havalar soğu

llıuştw., Ayni at'Z derecesi üzerinde harp 
eden Almanların bu soğuklardan bil
?lllt Dt~At cektikleri muhakkaktır. 
Alnıaıı mahfillerinde bu hususta olduk
Ça en~ izhar edilmektedir. 
h Alman ordusu Uk defa olarak 

ava ile karşılaşmaktadır. Jnhiıarlar umum müdfırlütii. i z.mir şarap 
fabrikası müdürlii~ünden : 

____ , __ _ 
Almanlara göre 

~~ı.~~ŞT~AFI 1 İNCİ SAHb EDE -
\etekJı:~ dutmanı takip etmektedirler. Bu 
ed ~~t •nudane bir ıurette cereyan 
(! .. en laıap harehtlerl esnasında Sovyet 

llrnd•rlar kuvv~tlerlni muharebey~ 
~echur ederek ağır zayiat verd!rnşiler

ır. 

<!"Şark cephesinin diğer bölgelerinde 
~tnıana hücum eden kuvvetlerimiz yel rnuvaflalcıeytler kazanmıtlardtt. Hava 

k UVVetlerimiz Moılcovanın garbında as-
trt hadef!ere taarruz etmişler ve infi!Ak 

"e Ban~ın bombaları atm11lardır. 
AI erlin, 13 (AA) - D. N. B. ajanaı 
N· nıan kıtalannın Karadeniz sahilinde 
h;~~~le.if şehrine 40 mU yalclaşhlclann• 

ırlyorlar. Ruslar Klveft• elan tutun
n•lctadırlar. Gen.ral Budyeni çekiler•k 
D uıyanın mühim bir sanayi merkezi olıın 

1/~e« havzuını muhaf .. a edecek gibi 
orunüyor, 

b ~<>ndra, l 3 (A.A) - Ukrayna cep
k "j1 Rus har.katının en tehlikeli !mm• 
? • maktadır. Ruolann bu buğday anba
ı1"~ki hasadı ele ıı-eçirmek Lıtiven Hit-
1~• .. •define varmam••tır. Zira Ruo köv
~u harek8.t1n uzun sürmesinden istifade 

: ~relc huadın vaktinde toplamı' ve 

0
r n Yerlere ... vlı:.tml•tlr. Sevkine imlcin 
cı1Yanlar da imha odllmiştir. 

t:d e~er~l Budven.ıi K•vef v~ Odesa için 
dı hır tahdid ka~ .. ındadır. 

tl]J'f;ı.tnlcl, 13 (A.A) - Reımen bildi
m h!ı:!ne göre Lado .. a ıı-ölü sahillerinde 
le;~ teUf gunıplar halinde ilerllyen Fin 
(! İct'ı tar•fından acılan geniş göllP'1n 
~ ~ rulmaaı harelı:atına. Ladoga gölü-
•ıun . 
l•d· ~ımall garbislnde devam ed!lmelc

ır. 

111.ı!il iz tav vareleri 
• hASTAR.ı\Fl t tNct SAlrtFEOE -
'•l~ndra, 1 3 (AA) - lngiliz tayya
b•"'1 bütün gün faaılaıtz şimali Fransa, "e d'" ki . ıger hedeRere doğru cenubu ••r-
ba :;'hıllerinde gecip gitmişlerdir. Bom
\,. t 1rnan ve avcılanmızın çok yükaek-
1.lr;~ k_j• haTfını teressüm etmek suretiyle 
mi u •n tıörülmü,tür. Hail< bu ıonu gel
l:i:tn tan'•re guruplarını gözleriyle ta-

A•tınişlerdir. 
t\J

0 
hc'.l•rın refakatinde harelı:et eden 

~~ " .. ı:•rn tayvar~lerimiz Lefre inşaat 
'ttıi:Ct .larına hücum etmişlerdir. Bir gea,,. e Lsabet kaydedilmit ve bir düşman 

ısı dü,üru"l .. t"' . rnuş ur. 

s k ~VYet donanması Ba. 
u Vü müdafaa edecek 

"ı:!A1STARAF1 ı tNct SAHİFEDE -
Sr'\'V:;~ Yaııılan Sovyet hücumları 
di,,.er . ava kuvvetlerinin ellln mevcu
\al~~llman halkına gösterdij!inden. 
hı·eı~ .. 1 Alman makamları Rus tay
etnı0ı, •;n ın ı·en! taarruzlarına intizar 
hi1, ~ Azım l!!eldil!ini. bul!!llne kadar on 
Snv,:et;'Yet tavvaresi dü.Urlllmüşse de 
~it ta ~rln henUz hiç kullanılmamış bir 
diıın4~~lere malik olduklarının bil-

Bir inci sınıf ıUtehassıs Doktor 

7.30 Program ve memleket saat ayarı ile iştigaldir. Şirket diğer ticari ve sınai 
7.33 müzik hafif program (Pi.) 7.45 şirketleri tesis veya bunlara iştirak veya 
Ajans haberleri 8.00 milzik hafif prog- mevcut şirketlerin hisse senetleri ve tah
ramın devamı (Pi.) 8.30/ 8.45 evin saati. vilatını mubayaa ve satış edebilir. Şir-
12.30 program ve memleket saat ayarı ket emvali gayri mmkule tasarruf ve 

Demir AH Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasül hnstalık!an ve 
ELEKTRlK TEDA vtu:Rt 

Birinci Beyler Sokağt No. 55 .. İzmir 
Elhamra Sineması ad:asnda sabah
tan akşama kadar hastalannı kabul 
eder .• 

Ajans haberleri 13.00 müzik şarkı ve temellük edebUir. 
tUrküler programının devamı1315 /14 . 00 Madde 5 - Şirketin sermayesi: 
müzik k:ırlfık progrom (Pi.) 18 00 proıı- ı - Çarlton J. jlro (Charlton J. Gira
ram ve memleket sa•t ayarı 181)3 mil- ud) tarafından (10.000) on bin llı:a. 

TELEFON : :i479 ("69) ___ , 
'ik radyo caz ve tan\70 orkestrası 18.30 II _ Ceymis R. Jiro (James R. Gira-
•erbest 10 dakika 18 40 müzik saz eser- udi tarafından (20.000) yirmi bin lira. 
teri 19.00 kon•ısma 1915 müzik radyo III - Vilyarn J. Jiro (William J. G!
ikinci kısmı 19 30 memleket saat avarı raud) tarafından 35.000) otuz beş bin 

~ ,, • '.' 11 """". , ...... ',., ,, , ,., '' """'"'"""' 1111 = 

ve Ajans haberleri 19.45 müzik yurttan lira. 

-DR. ALt FAİZ USMAN§ 
~ DOÖUM VE KADlN HASTALIK· ~ 
: LARIMÜTEHASSISI : 
§ Her gün öi(leden sonra Salepçio~lu § 
: sokak, Ahenk matbaası yanında 23 : 
~ No.lı muayenehanesinde hasta kabul § 
: eder .. TELEFON : 3990 ;: 
~ EV : G!lzelyalı İnönü caddesi 1174 E 
= (1670) = 
:: 1111 lllUUltl il lllHtll:U 111 C ıu'' ! ,. • lt1lllllllllll il'"" 

sesler 2015 radyo gazetesi 20.45 mUıik IV - Harold Jlro Jiln (Harold Gira
fasıl heyeti 21.00 ziraat takvimi ve top- ud Jr.) tarafından 35.000 otuz beş bin 
rak mahsulleri borsası 21.10 müzik fasıl lira. 
heyeti programının devamı 21 .25 konuş- Olmak üzere (100.000) yUz bin Tilrk 
ma 21.40 müzik senfonik oro11ram (Pl) lirasıdır. 
22.05 müzik dans müzil!!i (Pi.) 22 30 Madde 6 - Şeriklerin her biri miln-
memleket •sat ayarı, Ajans haberleri 
esham - tahvil~!, kambi}'O - nukut bor
•ası (fiat) 22.45 mUzik cazbant (Pi.) 
ı2.55/23.00 yarınki program ve kapanış. 

tZMIP f\l'"LF.DIVESINllEN : 
- Temizlik i~leri hayvanlarına senelik 

yüz bin kUo saman satın alınması bir ay 
müddetle pazarlıiia bırakılmıstır. Mu
hammen bedel! 3000 lira muv~kkat te
minatı 225 liradır. 

Taliplerin teminatı öyleden evvel iş 
banka•ına yatırarak makbuzlarivle 
2018/ 941 den 1/9/941 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi, Çarş:ı,,..ba ve Cuma 
günleri encümene müracaatları 

6, 10, 14, 19 3101 (1709) 

SARK SANAYİ KUM· 
PANY ASI ,-uaır.ı:: ANO· 

NİM SİRKETİ .. 
29/7/ 941 tarihinden itibaren kapot beti 

ve iplllc flnt tarifesi .. 
KAPOT BEZİ 

90. cm. 931 kuruş .. 
Tip.O. 

75 cm. 820 kurul. 
PAMUK IPLtt.<f 

Vater 
No. 12 595 kurus 
No. 14 640 kuruş 
No. 20 735 kurus 

KATLI 
No. 12/ 3 640 kuruş 

KIVRAK 
N o. 16 755 kuruş .. 

FiAi' MURAKABE KOMİSYONUNDAN : 
Kuru çayır otunun balyalanmıf olarak lzmirde beher kilosunun azami yedi 

kurut fiatla satılma11 komiayonca lcararlaıtırılmııhr. Alllcadarların malO.mu ol-
mak üzere keyfiyet ilılr:. olunur. 3258 ( 1755) 

FiAT MURAKABE KOMİSYONUNDAN : 
Perakende suretile ıatl§a çıkanlacak ecnebi malı makara ipliklerinin pera

kendeciler tarafından mUstehliklere azami yüzde on bet Urla satılmasının ka-
rurlaştırıldığı ilan olunur. 325 7 ( l 756) 
~~-.,...._..~A:C~=cQ:cıc:sa :c:x~~ccı:~:='=::.~.-_,...-.7,.;:~.,,,..,:ccQOO::ıo:co:o:ı:ıo:ııxıc 

FİAT MURAKABE KOMİSYONUNDAN : 
Perakende olarak satışa arzedUecek yün iplikler için müstehlike aatıt yapan 

perakendeciler için azami yüzde yirmi kar haddi tayin edilınittir. 
Alakadarlann malG.mu olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 3259 ( 1757) 
~ -.. .,_ -~ -.-.... ..----~.-.--~·r~oco::cc:Dc 

FİAT MURAKABE KOMİSYONUNDAN : 
l - Urfa menşeli yemeklik sade yaijlarına lzmir için toptancı kan dahil ol

duğu halde toptan satışlar için yüz altmıt oekU buçuk kuruı ve perakende satıt
lar için de perakendeci karı dahil olarak yüz seksen beş buçuk fiat tayin olun
duğu. 

2 - Diyarbakır yemeklik sade yağ lanna Lıe keza toptancı icarı dahil birinci 
nev'ine toptan yüz elli beı. perakendeci kan dahil yüz altmıı yedi kurut ve ilı:ln· 
el nevine ayni •era!tle toptan yüz elli perakende yUz altmış lı:unIJ fiat teobit 
edildiği. 

3 - Müstehlike arz için teşhir edilec.elc bu nevi aade yağların menşe nevi ve 
}'ulcarıdaki fiatlannı gösterir etiketlerin vaafı komioyon kararı icabından bulun· 
cluğu aliikadarlann bilgisi olmak üzere ilan olunur. 3260 ( 1754) 
~-....,...,,..,.,.--,.~- ·~-IOC'l",...~,,,~=-~·~r;..,.,._• :c:: : ca::=:ı 

E LSAMIT~L 
İdrar yolları iltihabı. yeni ve eski BELSOOUKLUÔU. idrar zorlui\'ıı, mesa· ı 

ae ve prostat iltihabı •isti! vP koli sistitlere. böbrek rahal•ızhklanna karıı 
en mükemmel ilaç BELSAMITOL'dur. BELSAMITOL kullananlar yu
karıda sayılı hftstalıldardan çabuk kurtulurlar. Eczanelerde bulunur. 

Satq deposu : Sami AkııtL Bahçekapı Is Bankası arkasında • 
~ı:r:::8'-::c. - Bahvancılar •nkak No 5 ..x .M'llF.suR..'"" r 

iz mirin Altın Kolon yası 

Al!:ın Ruya 

ZEVK, SANAT, BEDAYİ 

KEMAL K. AKTAŞ 

Hilal Eczanesi 

Fabrikamız (eeki Aydın Bira fabrikası) arazisi duvarlari yapılmaei 
işi 22/8/941 Cuma günü 888.t 1 4 de açık ekeiltme ile ihale edilecek.tir. 
Muhammen bedeli 36S9 lira 40 kuruştur. isteklilerin lazım gelen iza
hatı alına küzere mezkur fabrika müdürlüğüne müracaatlıın. 

6, 10, 14, 18 3103 (171 l) 

Afyon K arahisar Belediyesinden : 
Ap.ğıda cinai ve miktarları yazılı a:hbl malzeme 28/7 /94 I tarihindea 

itib~ren 20 gün müddetle açık elı:ailtmeye konmUftur. 
!haleti 18/8/941 pazsteai gÜnil •aat tam 15 te belediye encümeni huzurua

d .. icra edilecektir. 
Şartlannı veeair hıuusatını öğrenmek iatiyenler her gün belediyeye müra""" 

atla öğrenebilirler. 
T aliplerln ihale günü kendileri bizzat hulunabilecelderl gibi poata ile teklif 

mektubu gllndereblllrler. Ve bu auretle elı:ailtmeye iftlrilc edebilirler. Taliple
rin belli glln ve saatte encümeni belediyeye müracaat etmeleri ilin olunu. 
•6617• 
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Cinsi 

F orsep11 tasmiye 
B. Azlyatrlp 
Emme! lğneai 
Reverden iğnesi 
Adi oiltür lğneal 
Poate diğnille 
Göbek pensi ckolıen 
Gısbek maka11 
Adi makaa 
Pena mllzo 
Rahim pansıman peauıi 
Adi pansunan pensi 
Specalum 
Panıman kutuıu. 
Otalclav 
Buyıjavar 
T ermoıifonlu lavabo 
Doğum karyolaot 
Kordon kroşesi 
Büyük emay küvet 
Büyüle emay süporu 
Camlı alAt dolabı 
Hasta muşambası 
Çocuk muıambaaı 
Uzun kollu kautçu eldiven 
Kısa kollu c c 
Huta arabası cdoium odosindan yatağa nalı:U içiıı•· 
Sedye 
lstetialı:op 
Çocuk karyolası 
Sürme lizımlık. 

6 1 1 14 3138 (1715) 

Kendinizde 
mzda 

veya c~uklan
~ördtiünüz 

Ralsrzli\. KaMızlık. Hazınmzlık. K ann atrolan. Karın ~elerl Ro"1n 
mokad kasınmuı. Oburluk. n as diinmesi, Sal.,. ekması. Saraya brn•tt 
sinir halleri. Gece korkulan. G örmede. bitmede bcmıkhık. ı:ibl ııavri 

tabii he llerı 
Bunlar vevto lı:!len ~vlerln temiz ve saf olmamasından dolavı barsak· 

!arda vetişlp Ureven ve kanlanınızı emen solucanların tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak icln eczaneden bir kutu Santa alınız.. Ve içindeki tarife mucibin
ce ku11anınız.. Derhal kurtuilll'IUnUZ.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR .. 

8anta, 
;;:w 

ismine 
Dikkat 
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SIYSASI VAZIYET Askeri tazi'·r" General Dentz 'J'ürıı • ıran dostlağıı 
~Jı esulıdae .. 

Yıldırım harbı Sovyet zırhlı tü
yok, silahlı ha- menleriı.in ye-

kaçmıyaca~na Iran basını, neş· 
söz verdi riyatımızdan 

reket ,, ar ni taarruzu vı,ı generalin rehine 
olarak alıkonulmasuuİ 

l ena halde maeber oldu 

men nun 

lnvilizlerin ven· 
hava ta&rruz1arı 

Almanlar a tnglllz tay
yaresi ditslirlnllsler
Londra, 13 (A.A) - lngiliz hava 

kuvvtleri Berlin, Magdeburg, Hanonr 
ve diğer hedefler üzerinde dolaprak ta
arruzlarda bulunmuşlardır. 

Bq)in, 13 (A.A) - Alman tebliği: 
lngiltereye kaTJI harekatımızda Faroer 

adası açıklarında 14 bin, lskoçya sahili 
açıklarında 5 bin ton düşman ticaret va
purları batırılmıştır. Birmingam ailah 
f:ıb.ikalan ve liman tesisatına taarruzla
nmız tam muvaffakıyetli netice vermistir 

11 - 1 2 ağustos arasında orta şarkta 
Cebufuer lngiliz tayyare meydanına ta
arruz "dilmi'I. bir çok yangınlar çıkarıl
mıştır 

İngılizlerın garbi AJmanyaya hava 
akınları akim kalmıştır. 42 fnRilİZ tayya
resi avcılarımız. dafi bataryalarımız Vf' 

donanma toplarımız tarafından dütürül
mliştür. Hava kuvvetlerimiz zayiata ui-

Bu taaPPuzan hedefi 
Alman ileri laaPefıetinl 

dUl'dUPmaJıtıl' 

Vichy, 13 (A.A) - Fransız salahiyet
tar mahfil1eri sabık Suriye fevkalade 
Komiseri General Dcntz'in enterne edil
mesi miinasebf!tiylc İngiliz pıopagan-

Radyo gazetesinden : dası tarafından kast mahsusla çıkarılan 
Alman - Sovyet askeri harekatı hak- bir habere karsı vaziyet nlmağa basla

kında Alman tebliğinde Ukraynnda mu- mışlardır. Londra radyosu dünkü ne d
hnrebelerin devam ettiği, Karadcnize yatında Suriycdcki İngilizlerle Degol
çekilmek i tiyen düşman kuvvetlerinin cülerin kendilerinin silfih arkadası ofa
tak" ed:ldiği ve şark cephesinin diğer rak telakki ettikleri Fransız esi;lerine 
no~iaıannda bazı muvaffakıyetler elde ~ezaret etmek jstemcdiklcrini bildirmiş-
ed:Idigi bildiriliyor. Rus cephesinden tir. . . . 

· t .. ı h"lasa ed'l bT . Bunu milteakıp aynı ne~ıyatta Fran-
vaLazı~dc şo} e ll: alindı e pı ırtro. tk a sız makamlannın esir edilmiş olan tngi-

oganın .şun e e vo ay ' liz D 1 .. . . 
k d ·1 l' F" d ·1 · ha ve ego cu subayların hepsını ser-

ak a~ 1 er ·~e~ ~-<!r 
1 
usununSoı erı 

1 
- best bırakmamak suretiyle mütareke 

re etı. arazının ımuııa arı ve vyet e- h''k"'ml · · F ta af dan "hl~l 
rin takviye kuvvetleri almaları yüzün- ~.1 u. e~ ~bahsedr il ın. . ı l;l 

den yeni bir inkişaf kaydetmemiştir. e Fı mış 0 ul~~ n mahf'll~tır. b 
K 1.d K ksh ln bö"Jnesinde su ma- ransız sa cuuyettar ı ennde u 

are 1 e e 0 "' h ta b d"ld' ~ · ·· 1n il" 1 . 1 .. .. d ta uzun seri inki usus eyan e ı ıgıne gore g ız er, 
n:flaa arı yuztun ~nbckl arr ez T -nın' '"'"d- Fransızların evvelce esir etmiş oldukla-
şa r arze mesı encm . J..A: "... ı il" d f F · ı · · al 
ordusunu simale atarak merkez ordu- n ng ız a e ınce ransız esır ennı a-
sundan tecrldini istihdaf eden İlmen ta- koymakla k~amı~~r, . ~undan mada 

,_ üh" • d' S tl · bu General Dentzi ve dıger ıkı Fransız Ge-arruzu ço~ m ım ır. ovye erın r 1 . 
höhı;eye Alman taarruzunu durduracak nera ıy e ot~z su?ayı da rehine olarak 
kadar takviye kuvvetleri göndermeleri ente_rne etmışle.rdı:. . 
lazımdır. Smolenskte muharebe eski şid- Yı~e aynı mahf~1e.:ce ı?ar~: edildi~i
det!ni kaybetmiştir. Alman hazırlıkları- ~e gore, F~?nsız. hu~~?,1etı mutar.eke~ı~ 
na mukabil Sovyetler bu cepheye bil- ımzasını muteakıp butun harp esırJerını 
vük nisbette malzeme J(öndermektedir- serbes.t bırakm~tı;. . . . 
ler. Cenupta Alman üslerinin hareketi . Sunyeden getırilen İngılız esırleri da
bir inkişaf kaydetmiştir .. Sovyetler Al- hı s_erbest bırakılmış ol.up bunlar halen 
man ileri hareketini durdurmak iç!n Sunyeye avdet e'tmek üzere bulunuyor-
2.lrhlı tümenlerin yardımiyle mukabil ta- lar. . 
arruzlar yapmaktadırlar. Bu bölgede .. Londra: ~3 (A.A? - Rovter A1ansına 
harekatın inkisafı hakkında mühim ha- gorc, lngılız as~erı makamlan tarafın
berleı·in neşri uzak olmadığı tahmin dan enterne edılen General Dentz ve 
edT maiyetindeki 30 subay Kudüste bir Vll-

1 ır. _ lada yerleştirilmişlerdir. Kaçmağa teşeb

Libyada in~ilizlerin 
yeni muvaffakı· 

Berlin, 13 (A.A) - Hitler dUn umu
mi karargA}ıında hariciye nazın Fon 
R!bbentrop ile sabık İspanyol büyük el
cisi Espinoza Monterrosu kabul etmiş
tir. 

Polonya Gall~ı.. 
Berlin, 13 (A.A) - Eski Polonya Ga

licyası umumi vali Dr. Frankın idare
sine verilmi.ıir. 

Lemberg umumı kumandanı da vazi
fesini umum! valiye devr~tmiştir. 

BiR HAVA KAZASI 
Londra, 13 (A.A) - İngiliz hava ne

:aret! tebligi : 

büs etmeyecekleri hakkında namusları 
üzerine söz alındığından kendilerine 
mahdut bir serbestiyet hakkı verilmiş
tir. 

General Dentz'in ve 30 subayın mütte
fik kuvvetlerine mensup subaylar av
det edinceye kadar mevkuf tutulacaklan 
salahiyetli mahfillerde söylenmektedir. 

---- ---
lngiliz vapurları 

Montevideo, 13 (A.A) - Altı bü
yük vapurdan mürekkep bir kafile bu
~n La Plata şehrine gelmittir. Gazete
ler kafilt-nin muvasalatını lngilterenin 
Atlantikte hakim olduğunun bir delili 
clarak alkıılıyorlar. 

-----p ONYA ESİRi.ERİ 
Moskova, 13 (A.A) - Sovyet radyo

sunun bildirdiğine göre Sovyetler birli

Iran ga~eteleri Türlı 
milletinin anlayı
şına müteşekkirdir 

Bertin, 13 (AA) - D. N B. Ajansı
nın Tahran mUhabiri bildiriyor: 

İran basını Türk gazeteleri tarafından 
neşredilen ve Türkiyenin lran hakkın
daki büyük dostluk hislerini tebarüz et
tiren makalelerin hülasalarını vermek
tedirler. 

Gazeteler hanın istiklil ve aulh siya
seUni büyük bir anlayışla izah eden bu 
neşriyatı hararetle karşılamışlardır. 

1ranın en büyük gazetesi olan tttilaat 
diyor ki: 

- cBu harbin başından beri takip et
tiğimiz siyaset Şarkta sulh ve sükOnun 
muhafazası için mutlak bitaraflıktan 
başka bir şey istihdaf etmeı:nİ§tir. 
İran basını Türk milletinin gayretleri

mizi tamamen takdir ettiğini görmekle 
bahtiyardır. lki millet iyi günlerde ol
duğu gibi fena günlerde de bütün ihti
mallere müştereken göğüs gerecekler
dir. Biz lranlılar her şeyden evvel Türk 
Milli Şefi İsmet lnönünün Türk milleti
ni idare ediliş tarzının hayranıyız. Türk 
milleti şimdiye kadar sulhu ve nizamı 
kuvvetle korumuştur.> 

1ranın en eski gazetesi olan clran> ga
zetesi, Türk - İran dostluğunu 'heyecan
la işaret ederek Türk gazetecilerinin iki 
memleketin müşterek menfaatlerini kay
dettiklerini yazmaktadır. 

----·---
Makineye 
,, erilirken 

ıımanı~r Baltıl denizine 
Y? rdılr r mt? .. ---··-----Cenubi Ukraynada 
vaziyet bozuk 

~ pazartesi gi.inü İngiJtereden 
hareket eden bir hava transatlantiği 
hareketinden biraz sonra bir yamaca 
t'aruarak parçalannuştır. Tayyarenin 22 
1 isiden ibaret yolcu ve mürettebatı te
lef olmuştur. 

ROMANYADA 
Bükreş, 13 (A.A) - Hırvatistanm 

·eni elçisi Sinayada kral Mişele itimat-

ği reisi haoiste bulunan bütün Polonya- Londra, 13 (A.A) - $ark cephe• 
lıları affeden bir kararname imzalamış- sinde hiç bir maddi değ!şiklik olmamış
tır. tır. Yalnız şurasını itiraf icap eder ki 

İster mahpus, ister harp esiri olsun cenubi Ukraynada vaziyette bir bozuk
bütiln Polonyahlar serbest bırakılacak- luk ~l o1'?uştur. Diğer biltiln bölge-

14 Aiastos Persem1»e 

SON HABER 

lngiliz ve Sovyet 
Hükümetleri tarafından Harici

ye \-ekiletimize verilen 
notanın metni 

Ankara, 1.3 (A.A) - lngiltere bü
yükelçisiyle So")i et büyük elçisi 1 O ağus
tosta hariciye vekaletine aynı mealde 
Lirere nota vermişlerdir. lngiliz notası 
şud~ır: 

cMaje8te kralın hariciye nazırı tara
fından verilen talimata tevkifen mütte
hit kral hükümeti namına enkealanamıza 
aşağıdaki beyanatı tebliğe memur bulu
cuyrum: Müttehit lı:rallılı: hülı:ümeti Mon
trö mukaveleıine sedakatini teyit eder ve 
boğazlar hakkında hiç bir tecavüzü niyet 
ve ne de metalibatı bulunmadığını Türk 
hükümetine teyit eyler, Müttehit krallık 
hükümeti ve keza Sovyet hükümeti Tür
kiye cümhuriyetinin toprak bütünlüğüne 
ihtimamla riayet etmeğe imadedirler. 
Krallık hükümeti ve keza Sovyet hükü
meti Türk hükümetinin harbe siirüklen
n:emek hususundaki arzusunu tamamiyle 
t&kdir etmekle beraber Türkiyeye bir 
Avrupalı devlet tarafından taarruz vuku 
bulduğu takdirde her türlü muavenet ve 
müzaharette bulunmağa amade olabile
ceklerdir. 

kümeti birliği Montrö mukavelesine sr 
dakatini teyit eden ve Boğazlar hakJull"° 
da hiç bir tecavüzi n:yeti ve ne de ıne
ta1ibatı bulunmadığını Tlirk hüküınetİ
ne temin eyler, Sovyet hüküıneti ve ke-
za müttehit krallık hükümeti TürkİY' 
cümhuriyetinin toprak bütünlüğüne ~ 
timamla riayet etmeğe 8madedirler. 

Sovyet hilkümeti ve keza krallık bil
kümeti Türk hilkümetinin harbe ~ .. 
lenmemek arzusunu taınamiyle takclit 
etmekle beraber Türkiyeye bir Avrıı
palı devlet tarafından taarruz vuku bul
duğu takdirde her türlü muavenet .,. 
mUzaherete Amadedir. 

Ankara, 13 (A.A) - İngiliz büyük e~ 
çisi 10 ağustosta hariciye vekaletine te"'° 
di ettiği nota ile beraber şu ikinci notr 
yı da takdim etmiştir. Bugünkü nota U. 
müttehit krallık hilkilmeti ve Sovre& 
Sosyalist cümhuriyetleri birliği hükU" 
metinin beyanab metnini ekselWı.DJf# 
tevdi ederken krallık hilkümetine mil
teallik hususata bu beyanatın 19 teŞriıd 
evvel 1939 tarihli Türk - İngiliz muaht-
desinin birinci maddesinde Türkiye,

Sovyet nota.aı da ıudur: karşı mUnderic: taahhüdünün sadeci 
Hariciye halk komiserinin talimatı- tekrarı olarak tavsif edildiğini hüküı1le" 

na tevfikan Sovyet Sosyalist cümhuri- tiınin müsaadesiyle izah ederek kesbi 
yetleri birliği hükümeti namına ekse- seref eylerim. Beyanat bu muahedecı. 
lansınıza aşağıdaki beyanatı tebliğe me- hiç bir değişiklik yapmadığı gibi ondatı 
mur bulunuyorum : mütevellit vecibeleri de ne tevsi ve rı• 

8!>vyet Sosvalist Cümhuriyetleri hü- de taksir edebilir. 
.,,.. ~aaaaaaaaaaaaaa~~ıaaaa""-~·~aaaaa~aaaaaaaaaD"' 

Şeker istihsali başlıyor 
Yeni sene şeker istihsalitı dok
san milvon tona balii olacaktır 

Ankara, 13 (Hususi) - Dört büyük yerlerde pancarın toplanması eylülü• 
~ker fabrikamızdan Alpullu teker fab- sonlarına, bazı yerlerde ilk kanunun ~ 
rikasının bu gece yarısında yeni sene is- haftasına kadar devam edecektir. Pan~' 
tihsal faaliyetine başlıyacağını haber alın- mahsulünün 5 5 0-600 milyon ton o)ac_. 
mıştır. Uşak şeker fabrikası eylül ayının ğı ve buna nazaran iki sene ıeker isti~ 
ilk haftasında, Eskişehir ve Turhal fab- lRtınm 85 - 90 bin tona varacağı tahıniıl 
rikalan eylülün ortaların.ı doğru istihsal edilmektedir. Pancar mahsulü hiç zar•' 
fualiyetine gireceklerdir. Muhtelif pan- p;örmezae şeker iatihaalitının 90 bin to~ 
car bölgelerinde köylülerin söktükleri dan bir ild bin ton fazla olması muhtr 
yeni pancar mahaulü fabrikalara gibnek- meldir. M.,aıleketimiziu 1enelik şeker ir' 
tedlr. Kalite ve kemiyet bakımından tlhlild hemen hemen bu ,ekere çok yit" 
mahsul geçen seneden daha iyidir. Bazı kın miktardadır. 
ıacı •aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDOıaaaaaacıaao"laaacıaı:ııaı:ııaaaaeaaa:eroılll 

Deiirn .. enler hakkında koordi-
nasvon hevetinin veni bir kararı 

yanmıa kapılmıtbr. Bu motör açıkta .b 
Junan elektrik idaresinin kablo vapu 
na çarparak babnlftır. Kaptan ve taf 
)ar kurtanlrmttır. 

Büviik bir parti li,;tik t.elmiştir 
Ankara, 13 (Telefonla) - Arttırma, 50 milyon tahsisat verilmesi ve 

eksiltme ve ihale kanununa muvakkat şehri liinnJarmuı inşasına alt kanun 
bir madde eklenmesine dair kanun li- yihalan bugün meriyete girmiştir. 
yihasiyle yeniden yaptlacak su :işleri için 

P ir incin fiatı tesuit edilivor 

FLarı Ticaret \ .. ekili a çacak 
Ankara, 13 (Telefonla) - Ticaret Vekilimiz Mümtaz Ökmen hmir Fua 

açmak üzere bu Cumartesi akşamı An karadan lstanbula hareket edecek 
Vekil lstanbulda bir gün kalacak bura dan vapurla tzmire hareket edecekti' 
ıaaaacaacr~~...oc~accc~~~~ccc:ccc:..coı~~~~ 
bir:sine hissedılir bir avantaj temin et- amafih Almanların esas taarruzlarını t 
meden devam eylemektedir. Almanya- istikamete çevirmiş oldukları ınub 
nın kaydettiğini söylediği diğer yeg5.ne mel değildir. Düsünüldüğüne göre 
terakki Deices gö1ünün ~imalindedir. manlar belki de Moskovaya karşı 

Teyit edilmiyen haberlere göre Al- ki taarruzlarına yeniden başlayınca 
manlar burada Baltık den!zine varmış- mıntakaya gelecek Sovyet takviyel 
lar ve bu suretle An]in ile irtibatı kes- azaltmağa ~lışmaktadırlar. 
mişlerdir. Hülfıs Odesa bugün daha yak 
Şimalde Murmansk ve cenupta Kiyef tehdit edilir sf.bi gözükmektedir· 

etrafında değişiklik: yoktur. Fakat Ode- Yalnız su cihet hatırlanmabdır ld 
sayı ve Nikolayefi geçmeji istihdaf eden manlann hedefi Odesa dejtil, fakat 

iler etmektedir. Ma- k:>va, Lerüngrat ve Kiyeftir .• 


