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Küıekçiler 2em·ye )'etişmek 
için zorlı..k çekmişlerdi 

Kara Ali ihtiyat olarak Elli zadeyi kayakta ya-

Fuar günlerinde por 

Fu&r kupası için 
heyecanlı } a
zırlıklar var 

ıuaa oturtmaşta.. Bölgeler arası güreşleri 
Kara Ali o dakika da kendi kendine nin Wnl kqfetUğine emin olarak düme

düşünüyordu: Acaba şi1'Arını elinden ni yakaladı.. Ve kayığın yolunu geminin 
kaçırmışmı idi?. Eğer Müftü Hüseyin üzerine varacak bir surette tanzim ettik
efendi ile oğlu gemilere binerek lsıan- ten sonra kuvvetli bir sesle kürek çeken 
buldaıı uzakla§nıağa muvaffak olacak adamlara seslenerek: 
olurlarsa Padişah bu sefer bütün şidde- - Habire gayreti elden koman yoldaş
tini Celüt Kara Alinin Uzerine tevcih lar diye haykırdı_ İşte ya Müftünün ya
edecekti... hut da oiUunun gemUl şurada, Samatya 

Bu neticeyi g6iJerin.lıı önilae getiren açıklarında bulunuyor... Klyt.dan iki 
Kara Ali derin bir korku duymaktan adımlık bir mesafede_. 
kendisin! alamıyordu... Asılın kilreklere.- Tez ilerde kaçan 

Hay aksi Şeytan hay!.. lfte görünür- şu gemiyi yakalıyalım. .. 
de hiç bir gemi eseri yok... On altı klirek tarafından y{irUtUlen 

Bütün enginler bnc;tan başa tenha... sandal flklnnın Uzerine atılan yırtıcı 
Uzak ufuklara varıncaya kadar hiç bir bir kuş hıziyle Marmaranın beyaz kö
tarafta bir geminin mevcudiyetini anla- püklerle coşan sulan Qstünde uçmağa, 
tan ufak bir yelken nişanesi görUnmü- ilerlemeğe başlamıştı... 
yor... Kürekçiler gemiye yetişmek için pek 

Enginleri tetkik eden Kara Ali bakış- ziyade zorluk çekmişlerdi.. Fakat onla
larını bu sefer kıyılara doğru tevcih et- nn bUyUk bir gayretle kürek çekmeleri 
ti .. Demirci Memonun o~lu bakışlarını neticesinde kayık Yedikule kıytlannda 
sırnsiy]e kıyıların Uzerinde dolaştırmağa ilerleyen gemiye yakfoşmıştı .•• 
başlamıştı: Şimdi son bir gayret daha sadeden 

Sarayburnu önlerinde bsWcçı sandal- kürekçiler kayığı geminin yanına yo.
ları kum gibi knynnşıyorlardı ... Yiyecek- nnstırmağn muvaffak oldular ... 
lerini denizden çıkaran balıkçılar daha Cc1lut Kara Ali geminin ip merdlven
giln doğmadan evvel faaliyete koyulmuş. terini yakalıyarak hemen yukarıya fır
lardı... Oltalarını suya bırakmışlar, ka- ladı ... Ve ŞeyhUlislam Ahi zadeyi gemi
yıklannın kenarlarına yaslanm~lardı.. den aldı .•• Kendi kayığına bindirdi. Bu 
Oltaya takılı yemleri balıkların yutma- kadar zor bir iJI bUyük bir kolaylıkla bi
sına intizar ediyorlardı... tiren CeliAt o dakika da derin bir se-

Bazan bu balıkçı sandallarından birin· vinç duyuyordu .. v~ bu sevinci anlatan 
öe birden bire bir canhlık peyda oluyor- bir tebessUmle gülümseyere.k kayıkçı
du ... Olwına balık dokunduğunu sezen lara dedf ki: 
bir balıkçı muntazam el hareketleriyle - BiTMEOİ-
çabuk çabuk oU..ını denizden almağa 
çabalıyordu .. Ve oltayı sudan çıkanr çı
karmn bunun ucundan fri bir Lüfer ba
lığının gUmUş glbl panl parıl parladığı 
ve tutulduğu yerden kendislnl kurtar
mak fçln muttasıl çırpındığı fark edili
yordu ... 

Sabah zamanına malı.sm derin bir 
şflrlyctle örtülil duran denl.%in UstUnde 
balıkçıların hayatlarını kazanmak için 
glrlştlk.leri bu mücadele vaziyeti bUtUn 
renkleri ve gUzellikleriyle son derece 
latif ve cazip bir manzara teşkil ediyor
du ... 

Fakat Celllt Kara Ali bunların hiç 
birisine dikkat etmiyordu.. O knçan av
ları ele geçirmekten başka bir şey dü
şUnmilyordu. İşte Kumkapı ve Yenikapı 
önlerinde de, Sarayburnu kıyılannda ol
duğu gibi, Müftü ile oğlunu götUren ge
milerden hiç bir emare görünmüyordu. 

Cellat Kara All buralardan daha öte
lerini tetkik etmeğe başladı .. Ve birden 
bire duyduğu sevinçten Memonun oğlu
nun gözleri parlamıştı. Derin bir yürek 
ça11>1nt111 duyarak elini göğsüne bastır
dı ... 

1şte sarih bir surette fark etmişti: 1ler
de. denizin Samatya kıyısınn yakın bir 
noktasında bUyUkçe bir gemi, engine 
doğru dümen kırmış gidiyordu"" 

Rüzgarlara rnstlayamadığt için yel
kenleri dUşUk ve gevşemiş görilnUyor 
ve o vaziyette kanadı kırılmış bir kuş 
gibi gayet yavaş, bati bir yUrUyUşle iler
liyordu... 

Cellit Kara All aradığı avlardan biri-
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Amerika harbe dofru 
bir atlım daha attı 

Nevyork. 1.5 (A.A) - Nevyork 
Taymis gazeteal lngillz - Amerllcan 
delcllraayonu hakkında tunlan yazıyor: 
Bu deklarasyon infirat elyasetinln sonu 
ve yeni bir devrin batlangıadır. Bu dev
rede birleşik Amerika 'büyük bir deT
lete terettUp eden meauliyetleri deruh
de edecektir. Dünyanın içinde' bulun
duğu bu cehennemi mücadelede bideşik 
Amerlka ve f ngllterenln intihap edebi
Jecekleri yegane bir teY vardır: O da 
birlikte harekettir. • 

Tokyo, 15 (A.A) - Japon istihba
rat dairesinin sözcüsü lıi Ruzvelt- Ç<f'r
çil deklarasyonu hakkında sorulan bir 
euale evaben şunlan söylemiştir: 

Bugün bu hususta tefsirntta 'buluna· 
mayız. 7Jra bu, evvela tetkik etmemiz 
ıcap eden büyük bir deklarasyondur. 

Madrit, 15 (A.A) - lspanvol ga
zeteleri lnıdliz - Amerikan de-kl8rasyo
nu hakkında unın boylu tefsirlerde bu
lunuyorlar. Madrit gazeteeine göre dek
lô.rasyon birleşik Amerikamn harbe 
tloITTtı veni bir adım athğı manasını ver
mektedir. 
Puevlo gazetesi diyor iti: cRunelt fi. 
ll"n Avrupaya harp ilan etmiştir.> 

o tAı 

Amerikada büyük 
manevralar 

Nevyork. 15 (A.A) - Manevralar içtn 
son hazırlıklar halen Covizyanada One
~ar kampında yanılmaktadır. 

Manevralara 550 bin kişinin iştirnki
le pazartesi günil başlanacaktır. Gece 
ve gündüz her taraftan kafileler halinde 

seçme mtlsabakalarma 
yaran başlanıyor-

Fuar günlerinde eehrimizde mühim 
futbol müsahablan yapalaca.lur. Müsa
bakalar Ankara, latanbul. lçel ve lzmir 
ınuhtelitleri arasında icra edilecektir. 
Lilı: u.uliyle ve bir devreli olarak ter
tip edilen bu maçlarda en fazla puvan 
<tlan takıma fuar lcupasa verilecektir. 

lzmlr muhteliti antrenör Vahahın 
!\ezaretinde çarşamba, per~mbe ve cu
'!\a günleri olmak üzere h"Ftada üc; ft\in 
~ntrenman yapmaktadır. Bu sene lzmir 
muhtelitinin kuvvetli bir takımla müsa
hakalara istiraki icin ralıtmalara ehem· 
-niyet verilmektedir. Eherııizlerc i$ti
mlıc etmiyen oyuncular muhtelit~ alın
"t!ıyacaktır. 

BöLGE GORES T AICJMLARININ 
SEÇME MOSABAKALARI 

20 ve 2 ( ağuııtoa gilnleri fuardaki 
nt>ık hava tiyatrocıunda yapılacak olan 
bölgeler arnsı milli gür~ takımını seç
me müsabnkaların:ı iştirak edecek olan 
böl"emiz takımını eeçme mÜ!ıabakalım 
vann Karşıyaka jimnastik salonunda 
\•ıtpılacalthr. Bu mü•abaltnlara i~tirakte 
her kes serbesttir. Mii•nbslcalara aant 
l 6 da başlanacaktır. Müsabıkların tar· 
hlmak üzere saat 14 te salonda hulun· 
mııları lazımdır. 

Bu milaabakalara iııtirak edecek muh· 
•.elif bölgeler gÜreııçileri pRzartesi akRa· 
mı lzmire sıeleceklerdir. Biiyülc alaka 
uvandrran bu ~ürt-"lerin neticeleri rne
n.kla beklenmektedir. 

-------
Flat ınilpo1'flhe Jıomls· 

yomı lıo.df'OJ;a 

tamarnıamı10P .. 
İzmir fiat mUrakbe bürosuna ait kad

ro tamamlanmak üzeredir. 
Büro şefliğine tayin edilen İbrahbn 

Özklraz ve kontrolör Cemal Can ~elerck 
vazifeye başlamıslardır. Daha dört kont
rolörle takviye edilecek olan fiat milra
kn be kadrosu bir şef ve on memur oln
r8k vazifesini daha mUkemmel bir su
rette yapma~ brujlıyacaktır. 

Bundan sonra piyasalar sıkı f;urclte 
kontrol altında bulundurulacaktır. İh· 
tikAr mevzuları tetkik edilerek derhal 
mUıfahale edilecek ve karara ba~lana
caktır. 

----ftAıfWılııtW----

FU AR MONA.SE E'l.'İf.!E 
Mebuslarımız ve mı 
Pcnebi mttmec iJ~el' 
izmiri ziyaret edecek 
Fuar günlerinde bir çok ınebusları

m17Jn yabancı devlet mUmessillerlnin de 
şehrimize gelecekleri haber alınmıştır. 

Romanya hUkUmetinliı Ankara nez
dindeki sefiriyle Ticaret mümessili 25 
nğustos pa7.arlesl günü şehrimize gele
ceklerdir. Burada kaldıkları müddet~ 
fuan ve İzmirl gezercklerdir. -------

B. Atıf inan aeldL 
İı.mir ihracat ve ithali\tçılnr birli~i 

umumt katibi bny Atıf İnan dün Kadeş 
vapuru ile İ.stanbuldan şehrimize gel
miştir. 

- ------~ Sahasında y~ine olan iktuadi yü· E 
§ rüyüş mecmuası ~eçen ::rıl olduğu § 
E ~bi bu yıl da İzmir Entemasyonal 5 
S fuan kin fevkalade bir sayı buırla· E 
E maktadır. ~ 
E Fuann ~ldıia ~n sah$a çıkacak E 
§olan hu sayıda bütün Türk matbua- E 
: tının en tanınmış yazıcılannm Fuar E 
E hakkındaki yazılan vardır. E 
E Okuyucubınnma şimdiden tavsiye : 

kıtalar trenlerle gelmektedir. C O C U I[ --"""-·--

E ederiz. : 
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Sariyede esir dtisen YUVASINA YARDIM 
tttt ~lk b 1 Karşıyaka Halkevl ve Sosyal yardım m ex SU ay ar komitesi iclarc heyeti t\zalan Karşıyaka 

Beyrata dönüyor.. Çocuk yuvasına giderek yuvada mev-
Beyrut, 15 (A.A) - Suriye barekAtı cut 74 yavrunun calışmalarmı tetkik ct-

esnasında esir dUşerclc Fransaya gönde- mişler ve QOcuklara şeker dağıtmışlar
rilen ve şimdi Fransız hUkUmeti tarafın- dır. 
dan iade edilmekte olan müttefik su- Yuvada çocukların bakımı gayet iyi-
baylardan bir kafile Beyruta gelmiştir .. dir .. 

veren bu çingene kızı : 

r•• - •• _.,_,_ -·-- •-•- .,.. -•-••••-••••- ••-•-•- 111 •-• 

- Hasan beyi görmek istiyorum! de
misti.. 

Beyin yanına gimıek mi? .. Bu kadın 

• 1 Gölün Esrarı 1 • 1 
-·-·-·-·-·-·-·-·- -· -·- - - -- ~ BiR 2'V11VS l..EJA.PIDI 

••••••••••••••••• 
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ÖlUnl\n odasından, ihtiyar beyin fer

yat ve figanlan konağın loş dehlizlerine 
da~ıhyor. yaldızlı ve nakışlı kubbelere 
çarpıvor, uhrev! akisler yapıyor, eski 
ve bUyUk kona~ hnkild bir matem yu
\•asına döndUrUyordu. 

Hasan hevin, bu ihtiyar mUstebldln, 
gök gUrJemeslnl andıran çığlık ve ahlan 
<SnUnde. konağın hademe ve ağaları, ca-
riye ve kalfalan derin bir korku ve ka· 
ramzlık lcinde, tlrtlr titriyorlar, elleri
ni endlse ile ovuşturuyorlar, QOk meyus 
ve mefhum JtörUnUyorlar, fakat hiç bi
rinin ~özUnden bUtiin ıtayretlere ra~-

bir da 1 lsu örUnml ordu 

Hasan hey istisna edilirse. bu koca ko
nak içinde seven, sevebilen bir Jdmse. 
cik yoktu., çünkü .. 

Kulaklara fısıldanan, bir QOk defalar 
korku ile kesilen söiler, bu ölen karı
nın yüksek mevkilni, bey Uzcrlndeki ha
rikulAde nUfuzunu, beyin bu ~özdeslnin 
esrarengiz kudretini tekrarlayıp duru
yordu. 

Evet.. Bir sabah, perişan ve sefil Jo. 
yafetll, fakat başı dik, gözlerinin bakışı 
keskin ve nafiz, nereden geldiği meçhul 
bir çingene kızı konağın kapJSına gel
miş idi. Gözleri. kömür kadar siyah, ka
ra biber ~bt yakıcı idi.. 

ber halde deli idi. kovulduğu, abldıjtı, 
hatta sopa ile dövülerek defedildiği hal· 
de bu esrarengiz kadın beyin yanına 
nasıl ve nereden girebilmişti?.. Bunu 
bilen yoktu, doğrusu .. 

Hasan bey. bu ÇİOJ?ene kızının yilzü
ne bakar bakmaz. içinde tuhaf, yenil· 
mez bir arzu hissetmiş ve .. Ona deli gi
bi Asık. daha do~su ko1e olmuştu. 

Bu kadının ada Rahile idi .. Ve kona· 
ibn kadın. erkek bUtUn mensupları, bu 
kadına mutlak surette itaat emrini he
men o gün beyden almıslardı.. 

Ne doymak bilmez kadındı bu aten 
Rahile? .. Millet hazinesine ellerini sok
muş, mllletin paralannı istediği. gibi is
raf etmiş idi .. 

Haremin biltUn kadmlannı gözden dU
şUrmOş, işkencelere maruz bırakmUJ, 
nefyettirmiş, hatta .. Gölde veya zındanda 
bof?durtmuş idi .. 

Rahile. dört kocaman sene memleke
tin, kona~ın ve her kesi korkutm\1$ olan 
Hasan beyin hakild Sultanı olmustu. 

Fuar Gardenpartisi 

Davetli gazetecilere 
lzmir gösterilecek 

Bu gece mlsalir gazeteciler garden partiye işti· 
rak edecek, bütün izndri Ye bölgeyi gezecekler .. 
Külfürparkta fuar gazinosunda Türk sahasmda tetkiklerde bUlundulttan son

mntbuat mümessilleri şerefine bu ak- ra C. R P. vi)jyt idare heyeU tarafm
şam bir garden parti verilmektedir. darı şereflerine bugUn Kndifekalesi ga-

Garden partinin fevkaltıde mUkeınınel zinosunda bir öğle ziyafeti verilecektir. 
olması için faaliyette bulunan komite Akşam da Killtürparkta şereflerine ve
bir çok sürprizler hazırlamış ve bilhns- rilen gardenpartide bulunacaklardır. 
~ pek ~ eğlence -ve müsamereler ter- Belediye reisliği tarafından hazırla-
tip etmiştir. . nan program mucibince pazar gUnU sa-

Carden partiye dnvet edilen Istanbul bahleyin İnciraltma gidilecek, orada öğ
gazetc sahip ve başmuharrirlerin~en İs- le yemeği yenildikten sonra akşam Ya
tanbul mebusu ve Son Telgrafla !kelam manlar kampına çıktlacaktır. 
g~teleri başmuhar:U-i B .. Ethem İzzet Kampta binlerce çam ağaçları altında 
Benı~, Tan ga7.etesı . sahip ve bnşmu- akşam yemeği yenilecek ve misafir ga
barrin Bay ~enya Sert~ •. Va- zctecilere kamp gezdirilecektir. Pazarte
tnn gnzctcs.i sahip ve başmuharrırı bay si günti misafirler Bergama bclcdiyL'Sİ
~hınet Emın ~alman. Son Posta gazete- nin misafiri olacaklardır. &bahleyin er-
sı muharrlrlermdcn B. Eı·cUment Ek- .. 
rem Talu dün şehrimize ~cJmişlerdir. kc~den Bergamaya ou;ıbu~c hareket 

Belediye reisi doktor Behçet Uz va· edıl.ecck, ~.~rga~a bel~ıyesı tarafından 
purn kadar giderek misafirleri istikbal verılccek oglc zıyafc~nden ~onra Ber: 
etmiştir. gama harabeleri ve ~Uz~ gezılccek, eski 

Misafirler Belediye reisinin misafiri eserler hakkında mısnfırlere Bergama 
olarak şehir gazinosunda bir müddet is- müze ~üdfü·U. B. Osman tarafından iza
tirnhat ettikten sonra nkşam yemeğini hat venlecektır. 
hep bir arada İzınirimizin müstesna gu- Salı ~Unu Çeşme plajı ı..iyaret edile
rubu karşısında yemişlerdir. Misafirle- cektir. Ege bölgesinin şirin bir köşesi 
rimiz burada kaldıkları müddetce bele· olan Çeşmede misafirler şerefine bir öğ
diyenin misafiri olacaklar, kendileri İz- le ziyafeti verilecek ve akşam geç \•a
mirin göriilmeğe değer yerleri gezdiri· kit 1zmire avdet edilecektir. 
lecek. Bcrgamaya göllirlilccek, fuar ve 20 ağustos ça.şramba günU fuarın açıl
imar faaliyeti hakkında esaslı bir fiklr ma merasiminde bulunduktan ~nra bc
edinmeleri fırsatı verilecektir. Misafar lcdiye tarafından şereflerine bir veda 
gazeteciler belediye müessesatiyle fuar ziyafeti verilecektir. 
~~=oooc~ıocıcıaDDDDDDDDDDDDCIDDDDDDDDC~ 

Zivaret.;i akını başladı 

Bu sene otel sayısı çok 
oteller daha te111iz 

Fuarın ışık tertibatı tecrübe edildi •• • Akvar· 
yum inşaatı bitmek üzere.. 

Belediye reisi doktor B~hçet Uz, dUn 
öğleden evvel Killtürparka giderek fuar 
hrı7.ır1ıklariylc meşgul olmuşlardır. 

Fuarda faaliyet QOk artmıştır.. Bütün 
pavyonlarda hararetli bir çalışma göze 
çarpmaktadır. Pavyonlann ve pnraşUt 
kulesinin ışık tertibatlarının sık sık tec
rilbeleri yapılmakta ve göriilen noksan
lar derhal ikmal edilmektedir. 

Fuarda tesis edilmekte olan akvar-

siyoner kabul edeceklerle daha ziyade 
arttırılabileceği tahmin edilmektedir. 

Fuar günlerinde nakil vasıtalarile ga
ziııo, lokantn, bar ve eğlence yerleri 
~ok sıkı bir nezaret altında tutulacak, 
belediye tarifesinden fazla para alınma-
sına müsaade edilmiyecekür. Belediye 
niuımatınn aykırı hareket edenler şid
detle tecziye edileceklerdir. 

yum inşaatı ilerlemiş, havuzların tanzi· -
mine başlanmıstır. ÖnUmilzcleki salı r,U- Kalay üzerinde lhtilıtir 
nü körfez dahilinde tululan balık ve crı
navarlar bu havmlara konulmağa baş
lanacaktır. 
Şehrimizde şimdiden gözle görülilr 

bir kalnbalık müşahede edilmektedir. 
Belediye reisliği bu sene fuara do.ha 
çok zivaretc;i akını olacağını nazan iti

Kuru yemişçilik yapmakta olan Ke
malpaşalı Mustafa oğlu ŞUkrü Uğur, 

Süleymnn isminde bir kalaycıya kala
yın kilosunu yedi liradan satmış ve va
ki şikayet üzerine Şükrü Suç üstil tu
luhnuştur. 

bara alarak otel. lokanta, pansiyon ve E mıııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııımııııı§ 
hanlarda sık sık tehisler yaptırmakta - -
ve mevcut yatak adetlcriııi tcsbit ettir- ~ inşaat ustalarına ~ 
mektedir. § Ufak bir ev yaptımak istiyorum. § 

Elde edüen ilk rakamlara göre İz. 
mirde otel ve pansiyonlarda geçen se- ~ ~f::~=~!~a Ast;~~ ~h~ A~~~ ~ 
nelere nazarnn altı yUz yatak fazla ol- E muztına mektupla milracantleri rica § 
duğu anlaşılmıştır. Bu mikdarın alına- = 1 1 2 (1763) = -o unur. - -cak tedbirlc: 1 

\ e vatandaşlardan pan- := 111ıııııı1111111111ınıım11ııııııı11.ı11t11ıımı:ııııı:ı 
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Hamiyet Yucases 
Sahilpark Gazinosunda 

Her akşam İzmirlilerin alkış tufanları arasında ,.e büyilk bir 
konserlerine devam etmektedir .. Fırsatı ka~unuayuuz.. 

rağbetle ır 

Ü 

daima fenalık noktasından kullaruıÜş, 
hayır namına hiç bir iş yapmamış idi. 
Binleri asan cinayetleri, gUnahlannı 
karsılıyacak en kUçUk iyi bir hareketi· 
ni biten yoktu .• 

$ehirli veya köylU, medent veya be
devi. memur veya asker bu kadına lA· 
net okuyup, durmuşlardı hep .. 

HattA, bu sabık çingene, memurlar ve 
halk önUnde Hasan beyi bile tahkir et
miş idi. Hasan bey, evet. en kilçUk bir 
hitaotan hile kuduran, hasmetli bey bu 
tahkiri s~s çıkarmadan kabul ve haz
metmls idi.. 

BiltUn Efrikiye (Afrika) yı titreten 
cPaşn• nın bu aczi ve dUşkünlilğü kar
şısında bütün millet titreml$, kalmıştı. 

İyl terbiye edilmiş vahş! bir hayvanı 
andıran clngene karısı, dört sene her 
şeyin hAldıni olmustu. 

-11-
Beyin matemiyle ve konak insanlan

oın korku ve sevinç arasındaki hlslerlle 
allkadar görUnmlyen kücUk Naime, bü
yük avlunun kapısının demir parmak
lıklanna bl\,şını dayamış, yan karanlık 
avluya bakıyordu. Burası biraz evvel 
boş iken, birden bire bir sürU insan Röl-

mUhlm bir işe başlamışlardı ; Bir dara
ğacı dikiliyordu! .. 

Daha loş ve karanlık bir köşede de, 
el ve ayaklan zincire vurulmuş üç mah
kCım gözüne ilişmişti. 

Bunlnnn kıyafetlerinden Cezayir ge
micileri olduklan, kim bilir hangi vesile 
ile esir dUştükleri anlaşılıyordu... Ve. 
bu zavallılar, gün doğmazdan evvel şim-
di acele ile kurulmakta olan darağacına 
ası lacaklardı. 

Genç ve gUzel Naime, göz yaşları ara-
8Uldan bu Uç idam mahkömundan biri
sinin, genç, zeki ve sevimli bir zavallı 
oldu~u görmUştil .• Ve._ Biraz daha 
dikkat ne bakınca, hafı1.asını biraz da
ha faaliyete getirince, bu genç korsn
nm, kendi kabilesinin bir çocu~ haya
bnın ilk zamanlannın en sevgili bir ar
kadaşı oldu~nu tanımıştı .. 

Ah.. Oralarda, o uzak diyarda ne ka
dar mesut idiler. o yeşil da~lar .. O altın 
kollu sahiller .. Beyaz ve kUçük evler .. 
Daha ileride beyaz köpUklU, gök renkli 
denizler.. Sefere çıkmıs kocalannın ha
yalleri arkasından gözleri denizlerin 
uzaklarma, esrarlı ufuklanna bakan 
Halhallı, kınalı kadınlar ... 

iki büyük 
Demokrasi 
Harp gayelef'inJ 
soloneı bir şelıilde 
ilan etmişlef'dir •• 

ŞE\'K~"l Riı.GİN 

• UA!)TA&AFI l İNcf SAHİFED8 • 
rile ncticelentinnek hususundaki klıfr 
mu ifade elmiş olmasıdır. Avropab. 
Orta Şarkta, Asyada, Pasüik ve A~ 
oseanlarırula dünyaıua her hangi bir 
noktasında İngiltere AnKırikayı d.
kendi ynnında bulacağından artık btİ
yetle emin bulunmaktadu, Bu ba1aJll9 
dan son deklirasyoaa. bir İngilia-~ 
riknn ittifakı sa~'lllak bile yersiz delil
dir. AvrupH. harp, ac şekil alma • .
Amerika bütüa menabiini ·u lwnedr 
riııi İuı:iltc.rcnin uıferi iç.in seferber et· 
mcktedir. 

ŞEVKET Bİ.LGİlf 
. ..... 

Toprak mahsulleri 
veznedarı 

- BAŞTABAFI 1 iNCİ SAHlFEDE • 
tki memur buna karar verdikten son~ 
yemek için biter tarafa ayrılmışlar t/t 
bir daha buluşamamışlnr. 

Mustafa Rende tahnyyül elti •i para}ara 
knvtl§Ullca gizlice kenardan köşeden 'l'r 
lcbe çayırına gitmiş ve yolda tedarik et
tiği bir sepete de l iyeeek ve içecek al· 
mayı unutmamıştır .. 

Mesele ubıtaya aksettiriliyor. Emni
yet Müdürü B. Sait ÖZgür, Kısmı adil 
reisi B. Sırrı Erkanla birlikte Mustafa
nın tutulması içln gereken tedtiirlerl 
alarak zabıtanın sivil ve resmi memurla• 
n Kısmı adli reisinin nezaretinde faali
yete geçiyorlar. Genç ve kurnaz ola• 
Mustafa, zabıtanın kendisini araştırmak
ta olduğunu hissederek derhal tebdil 
kıyafet ediyor ve Talebe çayırının ur 
tündeki dağda bir köşeye gizleniyot· 
Zabıta araştırmalarına muhtelif semtler
de devam ederken o da kendln1 salda
ınak için mütemadiyen yer değiştiriyor. 

Zabıta bir gün Mustafanın bulundtı· 
ğu yeri haber nlıncn derhal o civan sr 
rıyorsa da ele geçiremiyor. Suçlu soğuk• 
kanlılıkla saklanmakta devam ederkeO 
gayyur zabıtamız da peşini bırakmıyor 
Mustafa Rendenin teksir edilen resı.role
ri bUtiln Emniyet dairelerine ve diğef 
alakadarlara veriliyor. Bu arada 1staJJ"' 
bula ve diğer yakın kaza ve şehirlere dl 
memurlar gönderiliyor. Alınan tedbirlel"' 
le Mustafanın İı.mirden dışarı çıkmasıoJ 
imkan kalmamıştı. Mustafaya gelinc9t 
elindeki bol parayı istediği gibi sarfe .. 
mekte, bir erine on, yirmi, z lira bal'" 
camakta, bir taraftan da tzmirden bÇ" 
mnnın yolunu araştırmaktadır. 

Bir gUn elinde para çantasiyle tstaıı" 
bula gitmek için lmıir vapuruna biti" 
mlş, fakat oradn vazife gören polis rnr 
munınu görünce derhal uuıklaşmıştıt• 
lznıirden dışıın çıkma çareleri bulaft\J" 
yınca Mustafa bir yerde uzun müddei 
kalmana karar veriyor ve Tepecikl°' 
katil filinden sabıkalı Selanikli Ham~ 
nin himayesine sığınıyor. Bundan f!Y'IP 
bir gün de Kiitipoğlu tarlasında Muht,ı 
Nuri sokağında 6 numarada Nuri oğh• 
tbrnhimin evinde kalıyor. 18 gün kadsl 
muhtelif yerlerde Hamdinin himayesiO" 
de sııklandıktan sonra Hamdi ile birlik• 
te harice kaçmağa karar veriyor. 

Dün öğle Uzeri mevcut 8,150 lirat' 
Hamdi kolunun altına alıyor ve Mustr 
fayı da beraberine katarak Tepecikli 
Akşanı sokağından yola çıkıyorlar ilÔ 
kafadar bu vaziyette iken tetik Uzerindl 
duran uyanık zabıtamız onların yerleri
ni haber alıyor ve Tepecik semtini #' 
hapsine aldırıyor. Araştırma memur~ 
riyle Komiser muavini Azmi Derell ~
şam sokağında vazife başında iken Mut' 
tnfa ile Hamdi ürkek adımlarla ve etrafı 
gözetleyerek karşıdan görUlmUştür. :S. 
Azmi ve diğer memurlar derhal koşınuf' 
lıır ve Mustafayı yakalamışlardır. 22 gıJıJ 
saklanan Mustafa Rende nihayet ya~ 
lnndığını hissedince htç bir hareketti 
bulunamamış ve memurlarla birlikti 
Emniyet mUdUrlüğüne getirilmiştir. 

MildUriyette Hamdinin Uzerinde çJ' 
kan paralar sayılmış bunların hepsi~~ 
8,150 liradan ibaret olduğu tesbit eOJ" 

mlştir. 
Mustafa ifadesinde diğer altı bin Ut"' 

nın bir kısmını elbise vesaire alma~.~ 
sarfettiğini ve bir kısmını da tbranuı .... 
Hamdiye verdiğin! söylemiştir. Zabı: 
§imdi geri kalan paranın araştırmasi1 
meşguldür. d 

Zabıtamızın bu milh.im para sirk• 
hldlsesindc gösterdiği. muvaffakıyet .,;: 
yan takdirdir. Bilhassa En-.niyet teşkırl' 
tımızm başında olan B. Sait özgU 
geceli gUndüzlil takip faaliyetini id:: 
eden Adli Kısım Reisi B. Sım Erka tP 
ve diğer Emniyet Amir ve memurtarıP 9' 
gösterdikleri sebatlı takip çok şa1 
takdirdir. Zabıtamızı bu muvaffakat' 
tinden dolayı takdir ve tebrik ede~ 

DUn gece yapılan araştırma nef ..... 
de tbrahimin nezdinde daha 2700 pr 

bulunmuştur. Bu suretle 10850 Ura bl" 
lunmuştur. ~ 
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Buıogn doklarına 
" BAŞTA&Aft 1 lNct SAHiFEDE • 
~ P•ratütA::..:: bu sabah idam edil-a.i-: ,........,. 
~r. 

londra, 15 (AA) - Hava nezareti
nın tebliği: 

Blenheim tayyarelerimiz, avcılarımı
ıın refakatinde Bulotne doklarına hU
d?rn. :tmiılcrdir. Bombalann hedeflerine 
it tıştugü göriılmfüıtür. iki avcı tayyaresi 

ayhettik. 
1ngılız bombardıman tayyareleri per-

9-beyf cumaya bağlıyan gece de Al
l'llanyanın şimali garbi mıntalcasına ve 
lrleı\ezi Almanyada Hanovre hUeum 
~lerdir. He~eflere mühim isabdler 

Ydedilmiştir. 
J ~rlin, 15 (A.A) - İngiliz tayyare
h.eti dün gece Berlinl bombardımana bey
tıde uğraşmışlardır. 
Londra. 15 (A.A) - Alınan tebaasın

~ı!akof casusluk tb1ımetiyle idama 
~ edilmiş ve idam hUkmil Lond
ra kalesinde kurşuna dizilmPk suretile 
~thik olunmuştur. Yakof 1898 de LUk
~~~gda do~uştur. Blr Alman tny
i.;'~ tarafından başında 1)8raşUtcU bas
Ü: Ve sivil elbisesi üzerinde paraşüt.eil 

forması bulundu~ halde Londra el
~ bıralalnuştır. Ana vatan muha
n!~ ~fından tevkif edildi~ zaman 
:--rınde mnhim mikdarda fnldllz ı>a· 
~ verici ve alıcı telsiz makinesi, cıı
;usıu~ ait bir cok evrak bu1unmustnr .. 
rrı • 6 a~tos 1941 de harp divanında 
~akemesl vapıhruş ve idama mah-

edllmiştir. 
~~of Alman ordusunda Meteoroloji 

er~'QŞI idi 
'ku İlk def~ olarak İngilterede bir casus 
trı !"Suna dizilmek suretiyle idam eclil-

ektedlr. 

HARP UZIYA.CAK .. 
l...L Bombay, 15 (A.A) - Pasif mUdafaa 
~ 20 bin yeni efrat i.süven Bombay 
~ısinin nutkunu tasvtı> mak~dile top
~ 20 bin klsiye umumi vali bevana
""'lQ& harbin bitmekten uzak olduğunu 
İÜ barı> BUvük Britanva lehine döndU
fe 2a'lllan bite katedilecek btlvUk mesa
t.Jı olacah, muharebenin her An mndls
lll kaınlanna gelmesi beklenebileceğl-

a8y1emtşttr. 

Fuarda nePi D"ı11nnt~ r 
..; ~ASTARAn t fNct SAHiFEDE • 

erınde ehemmiyetle dunılacak pav
Jont.rdll' 

~ ~ ~e fuann dekorasyon iılerinde 
1' ~.: aan'atklr olarak HalGk Cemil 
t1:d1u, AriF Dino ve Vedat ince zevkle
lhd b fuanrnızı lstifadelentlirmi11lerdir. 
ı .. t :ı dreti ve 1Bna'at ruhu il,. lran dev
bl. P::onunun delcoruvon iıılerlni der
~. ı" 8. HalUk Cemil Taniu bu pav
\t .. bu 1-a Galubunu kuvvetle yat1atmış 

·~rı .. rta~u fuamnızın f'n muhte~"'m 
•rdakt n

1
den biri haline getinniştir. Fu

(1 ran ~ iM•>•*"""" hu lra
fe ar ~1 htr çehre almuındll. h11ın dl!V-
~nln lzmir konsolusu geceli gündüzlii 
~ ı~tnalari.yle birinci d erecede müeseir 

mu.tar. 
1-f lzn.ıtr pamuk mensucat pavyonu ~a 
Ç · 't.C. Taniunun muvaffak hir e!'!eridir. 
.,: hevenllectolf muh111ckak o1an hu 
~ 'V'Von hakkında vakında hususi bir ya-
;:,. hanrlAnacalctır. 

" Utyajt, Turan vıt~ FahrikalRn pavyn
L u da her sene olduğu gibi ihtimamla 
~•rlıı.nmıshr. 

ti Alınan devlet pavyonunu hazırlamak 
~ere l!Öndt-rilen B. 'R'ib1Pr navvormn 
Al~ırlıkları ile m~ldür. lkt (?iine lcııılar 
~~any,.f4an gelen e~alar yn1f'stiril.-
~ •lr. Alman pavyonunda Alm&n 11snr 
t~~afif ııanaviine ait muhte1if maddeler 

1 
lr ,.dilecektir. 

'"t nırillz devlet pavyonu, ı~m'l lmoa
~t'lııiunu temsfl etmektedir. Biivük bir 
trı~lk ve laakaınc:l•kla haz:ırlanmaktadır. 
Çok kereden getlrllen esv"lar arasında 
~metli olanlan vardrr. 

1 .•• • ,•••••••••••••~••••••••••••••••ır• ! .. .:•cAXA RA.DJiO!'V i 
: ı. - : •-.,,,~·r.t'NKfl PRO(';Pl\M " ' .... . ....... . 
"I l'), 30 Pro~m ve memleket sn at avrın 
>ti tn07:ik hafif pro~m (Pl ) 7 45 
~~?ls haberleri 8.00 mUdk hafif pro(f-
13 ~n devamı (Pi.) 8 30/R 45 evin saatl 
13 ~ ~m ve memleket sut avarı 
ha~ tnUzik tUrkçe ı>liklar 13 45 Ajans 
0:-. rleri 14.00 müzik kan,.ık program 
'ta.trı) 14.45 mUilk tilktte plAklar proJ?
da~nın ikinci kısmı 15.00/15.30 mUr.ik 
ttte tnUuği (Pl.) 18 00 provram ve 
~ıı{leket saat avan 18 03 müzik muh-
184() Şarkılar 18 30 serbest 10 dakika 
lı:o?l lnÜ7.ik radyo caz orkestrası 19 00 
~ Uşma 19.15 mUrlk radyo ('8Z orkt'st
~e t>rogrammın ikinci kısmı 19 30 
19 ~leket saat ayan ve Ajans haberleri 
lat '?ilzik meydan faslı 20.15 radvo 
21 o~ .1 20 45 müzik şarkı ve tüı kiiler 
hars ııra t takvimi ve toprak mahsüllt-ri 
21 40 k 21 10 müzik dinll•yici istekleri 
?rıUılk onuc;ma (günün mPseleleri) 21.:15 
?rı tnl radyo salon orkestrMı 22 30 
'sha eket saat ayan, Ajans haberlC"ri 
~ı 'ffi · tahvilAt kambiyo - nukut bor
ltestra ıat) 22.45 mUzlk ra:Jyo salon or-
22 ss,~ programının ikinci kısmı 
~O yarınki program VP. kapanış. 

8VQVH LALEDE 
3 BOVt)K FtLfM BİRDEN 

:, - TVRKCE SOZLV 
"Ç S'fLARSGRLER 
a \'Mile., Kahramanlık filmi_ 

··RADYO SJlRAYI 
1 Z~\'K. NESE SARAYI -

saz 

Sov yeti ere göre 
_,,,,,,,,,,,_ 

- BASTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE· 
takasında ve cephenin Estonya kısmın
da anudane çarpışmalnr devam ediyor. 
Hava kuvveUerimiz düşmann nğır dar
beler indirmekte devam etmi lerdir. 

Moskova, 15 (A.A) - Hariciye müs
teşarı Lozovski Odesanın alındığına da
ir beyanatı yalanlamı~. Almanların bun
dan evvel Lcningradın ve Kiycfin zap
lını iU\n elliklerini, Smolenskin 16 tem
muzda alındığını söy1edikleri halde an
cak bir kaç gün evvel alındılbnı ve bu 
şehrin her metre murabbaı bir Alman 
neferinin öJUmUne mal olduğunu söy
lemiştir. 

Lozovski, Alınanların arzularını ha
kikat yerine koyarak Budyeni ordusu
nun muhasarasından bahsettiklerini, bu 
iddianın da yukandaki iddialardan da
ha fazla bir kıymet taşımadığını iddia 
etmiştir. 

Sovyetlere göre Alman zayiatı müthiş
tir. Blr Alman tank kolordusu, on üc 
tilmen ve 13 alay imha edilmi~tir .. 23 
tümen, mevcutlarının yarı!rlnt kavbet
mişlerdir. Almanlar imha edilen kıtale· 
rın yerine diğerlerini getirmek için ~k 
J!iiclilk çekeceklerdir. Bitler Re<: kal
mLcıtır .• 

Moskova. 15 (A.A) - Son muhare
belerde imha edildiği bildirilen Alman 
kuvvetleri hakkında aşağıdaki tafsillt 
bildirilivor : 

39 uncu tank kolordusu, 8 inci. 16 m
CI, 18 inci, 19 uncu. 20 inci tank tümen
leri, 27 inci zırhlı tiiıncn, becıinci ve alt
mıs sekizinci, 110 uncu ve 138 inci pi
yade fümcnlerivle ölUm baıJı adı veri· 
len meshur hUMJm tUmenl tamamen 
imha edilmişlerdir. 

Bes tank ve beş hücum tümeni mev
cutlarının yansını knybetmlslerdir. 

Moskova, 15 ( A.A) - Sovyet istih
barat bUro~u mildilrll Odesanın zapte
dildi~ ve Sovvet cenuo ordusunun M· 

rıldı~ hakkında Almanlar tarafından 
verilen haberi yalanlamıştır. ___ ,,,,,.,,,,., __ _ 

Rer/;n ,.. ~ vor ki .. 
-------

- RAM'.4R.ı\n 1 tNcl 'lARltrEOF. . 
dlklerlne dair yapılan mü"terek delclA
rıısyon hakkında su cihet müııahede edl
livor kl; Molotofun aon Bertin ziyare
o.nde bu mütecaviz niyetl .. ri g<?sterett 
beyanabna dair Alman hOkUmeti ne:ı
dinde çok sarih deliller vıudır. Bunl11~ 
TUrk toprağt üxerindeki Sovvet em~1-
1Prinl r."d edilmez ııurette iıbıtt etmek
t,.dlr. ERer Sovvet Ruıya hiç bir zaman 
btSvle bir nivet heslemediö1ni bi1dinnP'lr 
istiyorsa bu keyfivet zıımana uymak Ri
bi f'n so~ık bir harekettir. 

Sovvetler bh-1i~intn Tiirk\venln bazı 
mıntakalım h1tlckındakl cmellt'rl Krem
linde takjp edilen t1ivııı!4etfn h81~ aynl
ma?. bir parr.aaını teşkil etmektl'dir. 

"Uer tn~ltere Sovvt>t Blr1iMle tesa
nllt hallode iae AJ~vadıa huna .-h.-m
mtvet atf.ed11memekte ve !>u hıtre-ket bir 
tabiye manevrası addolunmaktadır. 

Deldôras vonun 
Alman vada derin 

akisleri 

--·---- BASTAR~FI 1 INCt ~AHİFF.DE • 
cümlelerin tekrarından b~ska bir şev 
olmadığı sövleni •or. Aym mahfi11erin 
kanaatine ~öre harp mesulU olan Çör
çil şimdi diinvanın nA7.arlanm kendi na
zik va7.ivetinden ~ka tarafa çevirme
ğe calışıyor. 

Her zaman olduğu ıtibi CörçU ve bay 
Ruzvelt budalaca kelimelerle hali ha
kem rolil oynavacaklannı 7anneflivor
lar. Hem de Avrupanın artık kendi is
tikbalini biu.at tayin etmesine kimsenin 
mini olamıyacağı bir zamanda bunu ya
pıyorlar. 

Amerika ve İn~lterenin hiç bir fu
tuhat emeli beslemcdiklerine ~elince. 
Crocnland, fzlanda ve Surlve hadisele
ri hatırlatılıvor. Her mi1Jetin kendi hU
kümet tarzım bizzat tavin etmesi hakkı
na ıtelince; fnqilterenin bu hususta l!sc 
Hindistan, Irak ve Suriyeden başlaması 
lazım gelir. 

Yine Alman mahfilleri denizlerin ser
besti hakkındaki maddeyi mevzuubahis 
ederek denizlere hakim olan fnriltne
nin neden şimdive kadar bu maddeyi 
tatbik etmedi~ni ~üvliyorlar. 

Ayni mahfilJcr diyorlar ki : 
- Avrupa 1otasının istikbalini sözle 

deitil. Alman zaferinin varath!h vlkıa
lat ve vaziyetler tavin edeeektir. 

Amerika11 milleti 
- Rı\STARAn 1 INrt ~AnfFF.nF. 

Bahriye istihbarat bürosunun tami
mine göre sayet Hitler- Avrupayı ve İn
giltereyi ele geçirirse bizden Clört misli 
fazla gemt lnsa etme~e muvaffak ola
caktır .. Bundan başka blltün Avrupa 
Hitlerin hesabına calısan biT tayyare 
fabrikası haline gelecek ve bilahare bi
zimkinde~ bUvük ve şimd~e kadar ta
savvur edilmedik bir donanma ve ha
va kuvvf'ti vücuda getirebilecektir. Fa-
kat bu sahada bilhassa yUksek manevi
yat ve askerlerimizin zekAsı itibariyle 
Bitlerden ilerideyiz.. 

BVGON TANDA 
BADİ BAURUN BtlYOK 

ŞAHESERi 
VATAN RA$RETf 

Hl Si AiLE PACIASI 
Z - l'CRKÇE SÖZLtl SARKILI 

M EM IS 

YENi ASIR SAHİFEJ 
1ZMtR StCtLt TlCARET MEMUR-

LUOUNDAN: SAYI 3081 
Tescil edilmiş olan ttnyon Harik, Ha

yat, kaza sigorta kumpanyaları B. 
Acenteliği içın bu kerre Cahit Erele ve
ril n temsil vekaletnamesi ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 3081 numa
rasına aykıt ve tescil edildiği ilfuı olu
nur. 

1 - Vekaletname. 
2 - Beyanname. 
İzmir sicili ticaret memurlu •u r m i 
ıntihür imza okunamamıştır. 
V ckaletname. 
Biz aşağıdaki imza sahipleri Parı tc 

milteşekkil ttnyon Yangın, kaza ve muh. 
telif muhatarata karşı Sigorta kumpan
yası ile ttnyon hayat sigorta kumpan~ıa-
3ının Tilrkiyedeki umumi vekili bulunan 
!stanbulda, Galatada, ttoyon hanında 
dairei mahsusasında kfiln ittihadı mUli 
Tilrk sigorta şirketi idare meclisi aza
sından A.Mattlinget" ve mezkilr şirket 
müdürü Vefik Sertel, bu kcrre 1zmirde 
mukim B. Cahit Ereli kendisine gönderi
len tavzif mektubu mefadına tevfikan 
Ünyon yangın, kaza ve muhtelif muha
tarata karşı sigorta kumpanyası ile Un
yon hayat sigorta kumpanyasının İzmir 
şehri cB> Acenteliğine nasp ve tayin 
eder ve kumpanyanın nizamnamem esa
sisine ve nlzamatı sairesine ve kend~lne 
verilen veya biıahare verilecek olan ta
limata tevfikan ve dairei vekaleti dahi
line milnhasır olmak üzere, hususatı ati
ye için kumpanya nam ve hesabına ve
~let ederiz. Şöyle ki: 

Yıınınn. Kısmı İçin: 
Teklif edilecek yangın sigortalarını 

anifülbeyan taliman meyanında tayin 
olunan sigorta hadleri dairesinde ve 
mer'i tarifede muayyen fiaUerle kabul 
ve bu bapta sigorta ınukavelenamesi 
tanzimi ile imza ve itasına ve tekarrUr 
eden sigorta iiciiratını ahzü kabze ve 
talep vukuunda sigortaların kısmen ve
ya tamamen feshine muvafakate ve le
delicap bunların kısmen veya tamamen 
feshini resen IJ'ara ve yangın zuhurun
da kumpanya hukukunu muhafaza ve 
vikayesi zımnında memurini mülkiye ve 
adliye ve zabıtaya vesair makamata mU
racaata ve sigorta esbabının beyanatını 
ahzi1 istimaa ve kumpanyadan talimatı 
'llahsusa vUnıduna kadar mlkdarmın te
ı.ayildUne mani olacak ve blllkia tena
kusunu temin edecek tedabirl tahaffu
"'iyeye teves,,Ule. 

Kaza Kısmı tçin: 
Kaza sigortalan tedariki zımnında tek-

1 ifat ve teşebbUsatta bulunmağa ve bu 
'>aptaki teklifname1ıtrl bUkabul evrakını 
ihzar ile mUdUriyetimize irsali. mukave
lenamelerin sigorta @shablyle teatisi 
hakkındaki muamelAtı mutadeyl ifa ve 
ikmale ve kumpanya mildilrlyetlnce im
zalı makbuzlar mukabilinde tekarrür 
eden Ucüratı tahsile ve kaza zuhurunda 
kumpanya hukukunun muhafaza ve vi
kayesi zımnında memurini mUJkiye ve 
adliye ve zabıtaya vesair makamata mU
racaata ve sigorta sahiplerinin beyanatı
nı ah.zil iıltimaa va kumpanyadan tali
matı mahsusa vUruduna değin, zarar 
mikdarının tezayiidüne mani olacak te
ia bire tevesaUle. 

Hayat Kısmı İçin: 
Hayat r.igortaları tedariki zımnında 

teklifat ve teşf!bbUsatta bulunmağa ve 
bu baptaki teteklifnameJeri bilkabul ev
rakını ihzar ile müdüriyı>timize irsa1e 
·ny akçası tahsili ile mukabilinde mak
buz itasın:ı ve mukavelC'namelerin sigor
ta eshabiyle teatisi hakkındaki muamcl~ 
tı mutadcyi ikmale ve kumpanya mUdü
riyetince imzalı makbuz.tar mukabilinde 
ücüratı tahsile ve indelhat'e balada mu
harrer hususattan dolayı Türkiye CUm
riyeti mahfıkimi dairesinde ve derecatı 
mahfıkimin kaff esinde müddei ve mild
deaaleyh ve şahsı salis ve itirattilgayr 
sıfat ve suretleriyle hazır bulunarak mu
hakeme ve muha"amaya, tebliğ ve te
belluğa her nevi haciz vaz ve f e'kkini ta
lebe ve ilAınatı mUstahsell!yi mevkii ic
raya vazile tenf.isi ahkAmmı talep ve ifa
ya ve indelhace hukuku şirketin muha
fa7.ası zımnında muhakeme ve muhasa
ma için avukat tavin ve az.tine mez~n 
olmak üzere B. Cahit Ereli vekil tayın 
eyleriz. Ancak B Cahit Erel gerek na
mımı7.a ve gerek kumpanya namı hesa
bına Bono, Poliçe veya havalenameyl 
veyahut her hangi bir teahhUdU muta
zammın senedatı imzaya salahiyettar de
ğildir. 

Pul: İmzalar. 
Bin dokuz yilz kırk bir senesi Tem

muz aymın 18 nci gUnU tarihiyle olan 
bu vekAlet 2:irine mevzu hmalar şahıs ve 
hUviyetleri dairece maruf ttnyon sigor
ta kumpanyalan namına imzaya mezun 
A. Matlanje ve Vefik Sertelin oldui1JııU 
'asdik ederim. 

Noter milhilr ve imzası. 
Bu suret dairemde dosyasmda 18 

Temmuz 941 tarih 7668 ve No. ile mah
fuz aslına mutabık oJdu~u tasdik ede
rim. 

Beyoğlu DördUncU Noteri Mlt.t 
Cemal Kuntay. resmi milhflr ve 
imzasL 

Umumi No. 9429 Husus! No. 3/165 
tşbu vekaletname sureU görülen as

lına dosyamızda alıko.nulan ve mUbrizi 
tarafından imzalanan nUshasına uygun 
olduğunu tasdik ederim Bin dokuz yilz 
kırk bir senesi Ağustos avının sekizinci 
Cuma gUnU. 8/S/ 941 

Biri 30diRerf15 kurusluk damga pul
ları Uzerinde 8 Ağustos 941 tan"h ve 
İzmir üçüncü Noteri resmt mOhUril 
ve SUreyya Olcay imzasL 
T. C. Ticaret VekAletl. 
fç Ticaret Umum MUdilrlilğU. Ankara 

28fi/ l941 Sig. 
Genel özel Eki 

Sayı: 4/ 
Odl: 

tLA N 
TtCA~ VEKALE'M tÇ TtCARET 

-FOÇA tCRA DA1REStNDEN: 
Sayı 941/230 
Y enifoçalı Mustafa Koça { 1 15 O) li· 

ra borçlu ölü Zeynullah Ahmet ve ka
rısı F atmanın varisleri kızları Sıddıka 
ve . Kübra ve oğullan Hüseyin ve Mus
tafanın müıtereXen mutasarrıf olup 
mahcuz Yenifoçanın Cencerlilı: mevki-
0nde şarkan yol ve kısmen Abdi bağı 
simalen Aziz ağa zade Refik ve Muzaf
fer Eğriboz \ ' C garber. Aziz ağa zade Ce
malin validesi ve kı5men Adviye zeytin
lıği cenuben sahip senet Zeynullah Ah
reedin karde§İ Ateş Ali varisleri ve kı .. 
men tahsildar Mehmet Dirican bağı ile 
çevrili ve içinde dahilt aksamı harap 
kule ve ittisalinde dam ve kuyu ve beş 
ceviz yedi badem, iki yemit altı ayva, 
üç nar. beş erile ve otuz beş zeytin aia~ 
lımnı ha"i ( 500) lira kıymeti muham
mineli ( 32 1 S) metre murabbaı siyah 
ii7Üm bağ. ve (3940) metre muTBbbaı 
ltısmı da ha~ yeri ve Yenifocanın Geven
U tepe mevkilnde ıarkan Mo11a Oıman 
vui•leri ve kısmen Koki Yaniden met
-iilt 1 imnilf ~alcir garben dere ve tlma
lı-n Cafer ovlu YRkup varisleri zeytlnlt
~ ~nuben Hacı Yana ki kızından met
~ük J il"lnilf Sakir zeytin liri ile cevrlli 
ve iclnde iki yemiııı ve dokıııaın iki zey
••n ağacını havi fROO) lira kıym,.t mu
'°'"mmineli ( 11M6) JYıetre muraıbbaın
l"kf zeytin llk 2 5 /9 /941 perşembe şr{J

.,;J saat ( l 7) de lnymP-t muhamminele

..j"fn % 75 ıııi"I geçtlia tıı'ktirde ihale 

.. .ııtmek dl"llftlive ve tapu ve ulr ma'9 
Tn RAn müşterive ait olmak üzere 25/ 
1\ 9 41 den itibaren F oea icra dairesin
de arık arttırma suretiyle satılığa çıka
nlrnıı1hr. 

Sartname ve saire evrak ve teferrua-

BERGAMA SULH HUKUK MAH
KEMF.StNDEN: 
Dündarlı köyünden Mehmet Çetin, 

Selahattin, Mehmet, Fatma, Zekiye, 
Emine, ile ayni köyden Mıcık Ahmet 
oğlu lbrahim ve karde~I Kadir araların
da hisseyi şayıah tapunun 24/ 10/ 940 
tnrih ve 32 numarasında kayıtlı 2000 
lira kıymet mubammeneli iki hane. bir 
k11.hve hanenin Bergama sulh huhuk 
hakimliğinin 10/ 6/ 941 tarih ve 265 
numaralı ilam mucibince izalel şuyu 
hakkında ac;ık arthrma suretiyle ve pe
şin para ile ve icra ve iflaı kanunu hü-
kümlerine tevfikan aatılığa çakanlmıştu. 
Birlnel arttırma 1 S /8/941 cuma günü 
saat 15 te ve ikinci arttırma 2/9/ 941 
sah günü saat 15 te mahkeme kalemin
de yapdacaktır. Müzayededen müte
vellit bilumum maaarifat mü~terlye alt 
cılup futa izahat almak iatiyenlerin 
941 /265 numara ile satıı memuru mah
keme baı kltibine müracaatlan ilan olu-

aılhlf!i'.f~ . u.u111lfülttllüllifDllltm11 n.IJll: 

~ Memur aranıyor ~ 
§ Askerlikle araka ı olmı~ an iyi dak- ~ 
§ tiJo kullanan, ihracat 'e bUro işi. ~ 
Srini bilen memur isteniliyor. Fran- S 
ssızca, Almanca \C İngilizce lisanlar- i§ 
5 dan birisini veya ikisini bilen tercih ~ 
5 edilecektir, Bayan da olabilir. Kefe- E 
E ranslarla birlikte Posta kutusu 315 e E 
:bazı ile müracaat edilmesi.. : = 1 - 3 '17i1) i 
i!ı1111ntnnnaunnı111mmn1111111mm11nn...r= 

Blrind 11mf mtltehalSll Doktor 
Demir Ali Kamçıofla 

CUt ve Tenasill hastalıklan ve 
ELBKTRbt TEDA VİLEld 

Birinci Beyler Soka~ No. 55.. İlmit' 
Elhamra Slnemasa arl:asnda sabah
tan ak...,.. kadar hastalannı kabul 

nur. 3288 ( 177 .. ) TELEF() 
!: llllllHHIHIHllllUllllllllllllHlllllRHllllHllltlS .... _______ N .: ·M·7'·-·( '.•.> .... ,.! 

eder •. 

i = ~ ~ 

~ Satılık kumyon i 
§ 't38 modeli Şevrole marka Jistikle- i 
§ ri müeecldet 3 tonlak bir kamyon u- : 
§ blıktır .. Taliplerin Bhind kordonda 5 
: (Z08) Numarada Azmi Çavuş oğlu· : - -=-•üneaatleri.. = = 1 - z (1715) i = 11111111111111111111ı ·ı··· . 1 •'llllll 1 11111111111: 

KIRAl.IK 
Gilalyah Nuri bey sokata (54 tlndl 

sokak) 8 sa:rılı 5 odah ev kiralıktır. 
Der ıtn ötleden evvel ayni eve mü-

racaat.. 1 - 3 (1768) 

P1yano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

lılerl 

Aail Jmer 
Anafartalar C. No. 557 

'""elefon: 3695 

5 ım il ıımn•m11ı111 ıııııııımııımıımmmııım • 
i_ ı ı ıım lllllllfll 1ilil111111il1111 lltlllltllUIHllll'' !! 

t-1 m"hdei .. den itibftren her kesin vöre- " •t it ili y k : 
h;tecev.i llib: ac:ık bulundurulacaktır. i ul! or ul ar 1~ ~ 
~n pey % 7S ıııini bıı)m,,.dı~ı taktirde §= tz•ng MEMLw:-ırr__., BASTa..rmocıt _;_-

§DR. AIJ PAfZ USllA'lf 
E ()()(';UM VE KADIN HAS'l'ALIK-
~ LARI MO'lKBASSISI 
E Her g(ln lStt)eden .:>nra ~u 
!llOkak, Ahenk matbaam yanında 23 
~No.h muayenehanmlnde basta kabul i 
: eder .. TELEFON : 3990 S 
~ EV: GUalnh İnönü caddeli 117' 3 

.;nrı ııırttıranın taahhüdii bPki \.nlmak üze- .ını ,~a nı,_, 
TC ikinci arttıramıtsı 9/10/941 perıı,.m- E DAefLİYE M°CTEHASSISI i 
be f.'iinii saat ( 14) te tekrar icra edile- 5 MUAYENEHANE : İkinci Beyler 5 
ct>ktir. Bu mallar üzerinde irtifl'lc, ipo- §aobk No. 10.. i 
•t>k ve sair ıurette bir hale iddiasında i TELEFON 3951.. 5 
•wl11nanlann yirmi gÜn zarfında vesal- ~HllllllHHllllHllllllllHlllHUllllllllllllllHIUHllll 

\w~n~~o~~""'~b~dimu- ----A-.--K-.-I------------------------
: :ı. - • - • '1670l 
: llll llllWhHIHHlfİlllllttllUll 1ITT11 UHRllll 

1.ammenel•rinin % 7.5 nev akçeitl veya Tu. E fŞ 84JrKASIJfDAlf: 
hımka mektubu ile 94'1230 sayılı dos- Türkiye it bankua A. Ş. Din küçük cari he.apw aruanda iıen eclllea Ap.. 
.,~ numarasiyle icra dairel'ine müracıt- tos 941 tarihli ikramiye ketldealnde tanh tu'beelnde dmun1,. kaunan t.. 
atlan ilan olunur. 3289 ( 1773) tap aüiplerh 

J'rı"RC'!AM4. ~ULH HUKUK MAH
~MEStNDEN: 

Bergamanın büvük Yaya köyünde 
mukim ifr•n 31 /5 /941 tarihinde vt-fıtt 
Hfen 12 75 dosrumlu MPhmet kıZ1 Cül
!Wmün variai olmadı"1ndan menkul ve 
ırftvrl mel'\kullerini" hazineye devir ve 
te~liml talep edilmekte olduiundan 
medent kanunun 5 34 c6 maddesine tev
fikan iları tarihinden itibaren iiç a,. zar
fında P"erek kanuni ve ızerek menauo 
'1'irasç11ık sıfatlarının alPkalılannı mah
kt-me,.e müracaat ederek bildirmP1f'ri 
iJan olunur. 3287 ( 1776) 

FOCA tCRA DAtRESfNDKN: 
Ltmntll ölü Fadıl ve muhtar veresele

rfnden Saylan malik olup sulh hlkimli
~nin kararlyle suyuun izalesi için nara
ya ~vrilmesi istenilen Eskifocanm Ba~-
81'8.Rı kövU zevtin dede mevkiinde ~rkım 
Havri oğlu Hi.isevin mırben Sait ojtlu 
Fadıl ve Halil tarlası poyrazı vol cenu
ben Kavalalı Mustafa ile cevrili (9A~1n 
kunış kıymet muhammenell (9685) 
metre murabbaı müfrez tarla ve avnı 
mevkide ~rkan Hacı İbrahim oğlu 'bağı 
garben Kınacı Mustafa şimaJm yol ve 
cenuben dere ile çevrili (7138) kuruş 
kıymet muhammeneli ve (5975) metre 
ntUl'Rbbaı tarla (25/9/ 941 Persembe ~
nU saat (17) de müzayede ve ihale edil
mek üzere 25/8/ 941 tarihinden itibaren 
açık arttırma suretiyle satılığa çıkan1-
mıstır. 

Şartname ve evrakı miltelerriası meb
deinden itibaren herkesin görebileceği 
gıôl açık bulundurulacaktır İhale ırllnil 
mezkdr mallar muhammen kıymetlf'ri
nln yUzde 75 şini buJdutu takdirde iha
leleri yapılacaktır. Aksi halde son pey 
sahibinin taahhUdil baki kalmak Uzere 
ikinci arttırması 9/ 10/ 941 Perşembe ~
nU saat (17) de tekrar icra edilecektir. 
Bu mallar üzerinde irtifak ipotek vesa
ir surette bir hak iddiasında bulunanlar 
yinni gün zarfında vesaikiyle talip olan
lann da dellAliye ve tapu mll.!raflan 
müşteriye ait olmak üzere bedeli mu
hammenelerinin yUzde 7 5 pey akçası 
veya banka mektubu ile 9411231 numa
ralı dosya ile icra dııitt.9inl! miiracaatları 
illn olunur. 3290 (1772) 

gorta işleriyle meşgul olmak Uzere ka
nun1 hUkümler dairesinde tescil e<filettk 
bug{in faaliyet halinde bulunan Unyon 
yangın ve kaza ve muhtelif muhatamta 
karşı sigorta kumpanyasiyle Unvon ha
yat sigorta lrumpanyas•nın TUrktye 
umum! VE:kili bu kerre müracaatla İz
mir Acenteliğine mezk<lr kumpanyalan 
namına yangın, kaza ve hayat sigorta 
işleriyle meşır,rıl olmak ve bu işlerden 
do~acak dbalarda, biltiln mahkemelerde 
milddel, müddeialeyh ve U~UncU şahıs 
sıfatiyle hazır bulunmak Uzere Cehit 
Ereli tayin eylediğini bildirmiştir. Key
fiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mu
rakabesi hakkındaki 25/611927 tarihli 
kanunun hUkümlerlne muvafık görül
mUs olmakla ilAn olunur. 

3 Kuruşluk damga pulu ü zerinde 28 
Temmuz 1941 tarih T . C. Ticaret Ve
klleti İç Ticaret umum mildl\rlliğü 
resmi mühilrü ve imza okunamadı. 
Umumi No 9519 Husust No. 3/163 
İşbu ilAn suretinin görülen aslına ve 

dosyamızda ala konulan milbrlzl tarafın
dan imzalı ntl!hasına uygun oldu~unu 
tasdik ederim. Bin dokuz yUz kırk bir 
senesi Ağustos aV1nın sekizinci Cuma 
gOnO. 8/8/1941 

2 kuruşlu kdam~ pulu llzerinde 8 
AlustM 1941 tarih ve tzmir 'OçUncll 

Kazandan & .. ~ 
Mıktan 

H.ap No.eu H.ap ..ı.tblnin iemi T. l. 

18760 Mehmet Balkan 250.-
24756 Muzaffer Harç 100.-
15936 Neş'e Camcı 100.-
25779 Fethi Öge SO.-
20471 Mesrure Berkmen 50.-
9697 Selçuk N. Melilıat 50.-

189SS Mehmet ÖZenıoJ' 20.-
2525' Eatert,.a Kapua 20.-

9025 Mürüvet HUaeyfn 20.-
17071 Cevdet özduran 20.-
18940 Bostanlı ille okulu 20.-
24349 Fuat Kızıltuğ 20.-
18455 Şayan Hasan 20.-

16JO Sebahat N. Nmt Çolak 20.-
oihı 

S720 Salamon N. Y alco 20.-
Ponpea 

128)8 Huan Paker 20-

DEV!.~2' D~NIUOLIARl'lfDAH: 
Fuar münasebetiyle 12 ağustostan eylül nihayetine kadaT mutat latanb 

lzmir postalarına lıtanbuldan salı ve lzmirden cuma g\inli hareket etmek Gz 
re bir poata ilave edilmiştir. lstanbuldan lzmire gelen ve lzmirden lıtanb 
kalkan varmrlanmızın günü ve saatleri qağıda yazılıdır. 

DiKKAT: Yalnız Fuann açılma töreninde hazır bulunmak lstlyen1erl aa 
akşamı lzmirde bulundurmak ve bir sefere mahsus olmak üzere latanbulda 
19 ağuatoı salı günü kalkacak illve poıtaaı 18 ağuatoe pazartesi günü kal 
kacak ve lzmirden letanbulıt hareketi program dahilinde olacaktır. 

•tsTANBULA GlDEN VAPUR.LAL 
ea .... mba aaat 8 de cÇanakkaleye, Geliboluya uğramau 
Cuma saat 8 de Yalnız Çanalckaleye uirar. 
Pazar 1aat 8 de cÇanakkale)'e, Gelibolurı uirar. 

ctsT ANBULDAN GELEN VAPURLAR• 
Pazarteıl saat 17 de .foğru cÇanakkaleye. Geliboluya uiramadan aellr 
Cal'fllmba 1Bat 1 7 de Yalnız cÇanakka 1.,.e ufrayarak gelir. 
Cuma saat 17 de cÇanakhle ve Gellboluya uirayarak ırellr. 

16 17 3275 (1775) 

lstanbu~ Beledlyednden : 
Fatih mmtakasındaki KAmil paşa. Dolap, Aşıklar, Kıztaşı, Dillger. Şehit Ku 

lAy, Halıcılar, Ocaklı, Mutt>met sokakları ile Kazlı çeşme yolunda söse ve park 
kaldırım inşaatı kapalı zarf u.sullyle eksiltmeye konulmustur. Keşif bede 
26127 lira 66 kuruş ve ilk teminatı 195!'1 lira 57 kuruştur. Mukavele, eksfltm 
bayındırlık işleri genel, husus! ve fennt şartnameleri, proje keşif hülAsaslyl 
buna mUteferri diğer evrak 131 kunış mukabilinde belediye fen işleri mUdU 
lUğUnden verilecektir ihale 28/81941 Perşembe gilnil saat 15 te daimi ene 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tari 
hinden 8 giln evvel belediye fen işleri mUdilrliljtUne müracaatla alacakları fe 
ni ehliyet 941 yılına ait ticaret odası vesfkalariyle imzalı şartname ve kan 
nen ibrazı llzım gelen diier vesaik ils 2490 numaralı kanunun tarifatı çe 
sinde hazırlayacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadnr daimt e 
ciimene vermeleri lhımdır. 13, 16, 20, 25 3190 (1749) 

P. r. r. MVDVRI.CIOVH EH • 
1 - idaremizde münhal maatlı n ücretli memuriyetlere ücretli altajye 

!iklere orta mektep me.zunlan müsabaka ile alınacaktır. 
2 - Müsabakada 1 O, 9, 8, 7 numara almak suretiyle pek iyi derecede 

zı;nanlar 15 lira maaşlı veya 60 lira ücretli memuriyetlere 6 ve S numara a 
mak suretiyle ort.l derecede muvaffak olanlar da talcdır hakkı idareye ait o 
mak üzere 20, 25 . 30 lira aylık ücretli ıdtajyerliklere tayin edileceklerdir. 

3 - Sitaj devresinde muvaffak olanlar maaPı veya ücretli memurlukla 
gr.cirilece1derdir. 

4 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği bir yerde 
7.ıfe kabul etmesi şarthr. 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 cü mftddeatnde1d prtl 
haiz olmakla beraber devlet memuriyetine Jile defa gireceklerin otuz ya11 
ı;ecmemi., olması lbımdır. 

6 - Münbalce,.a girmek lıtiyenler 19/ 8/ 941 salı günU akşamına kad 
dilekÇf ve evrakı müsbiteleriyle beraber vtllyet P. T. T. mfidürlüğüne mUr 
,•aat etmelidirler. 

7 - Mn.abab 20/8/ 941 ~rprnb11 gOnU aaat 10 da yapılacakhr. 
2 9 f 6 30t7 (f 684) 

ııaaıııar '"ar ~ ,uo• ~~ ~ ~'"'-~....,...,. 'Y.' 

• ELSAMl'rrL 
fdrer yollan fltihabı. yen! ve eski BELSOOUKLUÔU, idrar zorJultJ, m 

ııe ve pmstat iltihabı. ~stit VP koli sistitleTe. bölwek rahatmzhklanna kar 
en mükemmel illç BELSAMtTOL' dur. BELSAMITOL kullananlar yu
kal'ıda sayılı bAatalaklardan çabuk kurtulurlar. Eczanelerde bulunur. 

Sa ı Sami Alanı. Bah(ebpa t. S..kw aıkv•d• 
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Ukrayna meydan n"uha 
ı·ebesinin nazik bir saf
hc da oldu" u uhakka k 

ltezhttete uğra ğı 
2ki kuvve!rleR' 
e alındı •• 

P.nd}'o gaz lesinden: r"'inde oldukça geniş Dınyepcr nehri 
Ru }ar Odesanın tecrit edıldığını ya- \•ardır. Alman hnva kuvvetleri büyük 

J ınlıyorlar. Budyeni ordulannın çevrHdı- faalıvetleri esnasında ıhtimal bu nch
üi veya Almanların eline esir diışm<'k rin bir cok köprült'rini yıkmışlartlır.. 
t,.hJikesine maruz kaldığı hakkındaki id- Budyeni ordusunun Dinyeperin şarkına 
dialan da kabul etmiyorlar. ingifü.ler ise intik 1ı o kadar kolay olmıyacaktır. Bil
Cf'nup cephesinde vaziyetin na:z:ik oldu- h&s a zırhlı birliklerin intikal ı büyük 
i!unu kabul ediyorlar. Ve Almanların n'Üşküla arz.edecektir. Alman ordusu
Moskovaya doğru bir taarruz harekt'tine nun hedefi kanaatimizce Nikolnyef de
haşlnmnk üzere olduğum: bildiriyorlar. ri1. Budyeni ordusunun imhasıdır. Bu 
Sovyet tebliğinde cephenin cenup kı~- ordu Çerkof - Bug nC'hri mensabında 
mında Ukrnynadaki harekat hnkkında tutunmağa muvaffak olamadığına göre 
lıic; malumat verilmiyordu. Alman teb- Oinyeperin garbında ciddi muharebe
Jiğlerinde Odesanın Rumen kıtalnrı t.a- ler vermekte devamını tehlikeli bulu
:rafından tecrit edildiği Nikolnyd şehri- voruz. Hakikaten Budyeni ordusu bir 
cin Alman - Macar kıtalan tarafından mağlubiyete uğramışsa o takdirde or
muhasara edildiği ve seri Alman teşek- clunun büyük kısmı bir an evvel Dinye
küllcrinin Trivoy Rok maden mınUıknsı- pt!rin şarkına geçerek Alman taarruzla
nı zaptcttiklerini bildiriyor. Trivov Rok. rını bumda karşılamalı ve kendisine bir 
Dinyester çıkıntısının şark sahilinde çe-ki düzen vermelidir. Ruslara göre Al
Aleksnndr Vosk şehrinden 140 kilomet- ınanlar Smolenskte Duruga cenubunda 
re mesafededir. Rumen kaynakları Hit- manlar Smolenskte Durumca cenunta 
le-r umumi karargahının Ukraynayn gel- muvaffakıyet aramağa koyulınuslardır. 
Clii:-ini bildirmektedirler. Ukraynndn gün- Macar ve Rumen kuvvetfari dahil ola
lerdenberi devam eden,mevdan muhare- r.ık Almanları bu cephe kısmında mü
hesinin gittikçe nazik safhada olduğu him bir yekôna baliğ olan kara kuvvet
muhnklc.aktır. En nazik cihet Budyeni or- leri vardır. Biitün bu kuvvetlerle Bud
<lusunun kat'i hezimete uğrayıp uğrama- veni orrlusuna üstünlük temin edilmiş 
d•ğıdır. Biz bu ordunun tam hezimete olması muhtemeldir. Cereyan eden bu 
uğradığını zan etmiyoruz. Bir iki 1rün ev- meydan muharebesine 1ta1van kuvvetle
vel Uman bölgesindeki muharebelerin rini de istirak ettirmic;lerdir. 
T1iboy Rok bölgesine intikalı bizde bu Londrl\ haberlerine. göre Almanlar 
kanaati uyandırmıştır. Budyeni orduları Smolensk istikametinde yeni büyük 
Beyala ÇCTkof muhareb~lerinin kendi bir taarruza girişeceklerdir. B. Hitlerin 
nleyhlerine dönmesi üzerine çekilmeğc vmumi karargahının cenuba gelmesi 
hnşlnmışlardır. Bununla beraber cephe- Smolensk mıntakasındaki büyük taarru
nin bu kısmında muharebe ne7.aketini zu kolaylastırmak maksadına matuf 
muhafoz<" etmektedir. Budyeninin ge- olması muhtemeldir. 
~J"..ccr~cccococrJJ."'-''.,......e.~"<r~...ccr.r..r..JY"..r..r~J"-,_,.,_, .... ~.cıo 

Surive ve t-Aiil - ıtaıuan teb fği 
nana istiklal 

verilecek 
Kahire, 15 (~.A) - Vişi ada.mlnrmın 

Suriyede miltareke anlaşmasını ihlttllcri 
üzerine mUttefikler Vişi lota1arına arzu 
ettiklcrl ciheti tercih etmeleri i~in ser
besti bahşetmekle beraber icap eden bü_ 
tün tedbirleri alacak vaz.iyettedirl'er. Vi
şi askeri makamları mütareke hükUm
lerini ih1fıl eden hareketlerde bulun
muşlardır. Bu meyanda henUz hangi ta
rafa iltihak edeceği hakkında karar wr
nıemiş olan bir çok kimselerin eşya ve 
ailelerini nakil limnnlanna göndermele
ri Bu meyanda zikredilebilir.. Büyük 
mikdarda harp malzemesi sivil1cre satıl
mıştır. Bu suiniyet eserleri, daha müta
reke mUznkerelcıi devam ederken Bri
tanyalı esirlerin Suriye haricine çıkarı
larak mihvere teslimi şeklinde tecelli 
etmiştir. Bir hafta evveline kadar bin
lerce Vişi askeri mUttefiklere iltihak et
mişlerdir. Gelecek gUnlerde daha bin
lercesi ayni iltihak karannı verecekler
dir. 

Kahire, 15 (A.A) - İngiliz devlet na
zın Litelton ile Degol arasında 7 ağus
tosta teati edilen ve dün neşrediJen 
mektuplarda Suriye ve Lübnana istik
ltıl vermek hususundaki İngiliz - Fran
sız karan teyit edilmekte ve maamafih 
Fransanın bu mcmleket1erde birinci de
rece<;leki rolünü İngilterenin tanıdığı 
ehemmiyetle kavdolunmaktadır. 

Suriye ve Lübnanla Uk muahedeyi 
yam\cak memleket Hilr Fransa olacak
tır. 

Bevrut. 15 (A.A) - Suriye ile Lüb
nanın Filistin ve Erdün ile ticaret mü-
nasebetlerini yeniden tanzim edecek 
bir anlasmanın husulü icln halen Sam
da mü7.akere1er yapılmaktadır. 

Samla Bn~dat arasında bir telefon 
lıattı tesisi için mil7.akcreler yapılmak
tadır. Rövlüler ve bedevilerden mürek
kep hC'vctler her gün sadakatlerini bil
oinnei'!e j?eJiyorlar. 

Miittefikler Şam, Beyrut ve Kahirc
ye tayyare hilcumu yapıldığı takdirde 
Homnnm derhal bombardıman edilece
i'!ini mihvere biklirmislerdir. 

-------
Partiden vardım isti· 

ven talebeler 
--0---

Ankara. 15 (A.A) - Cfu~1huriyet 
Halk Partisi Genel sekrcterJiğinden tel:ı
lıj! olunmustur : 

Önümüzdeki ders yılı icin Cilmhuri
Y<'t H<ılk Pnrti inden vnrdım istiyen ta
lebelC'r tarafından vaki olan müracaat
Jcırin tt'tkikine başlanılmış olduihındnn 
bundan onraki miiraroatler hakkında 
muamPll'.' vapılmı\ acaktır. 

S~ A$VIEKİL •• 
• l.c; .. dru 15 (A.A) - Hollnndndnn ı;:t-
1C'n haberlere ~öre snbık bmıvekil dok
tor Kolinj tecrit kampında olmayJp b!r 
oteldC' ıkamet etmektedir. Kırlarda la a 
ı::ezintılcr yapmasına müsaade edilmek-

ltalyanlar aa -
taya taarruz etti 
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Roma, 15 (A.A) - Tebliğ: Hava 
kuvvet1erimiz, Malta hava üssiluü bom
balamışlnrdır. Şimali Afrikadn mihver 
kuvvetleri Tobruk istihkfunlarını bir 
kaç defa bombalıyarak infilaklar ve 
vangınlar çıknrmıslardır. Sollumun şar
kında Britanyn motörlil vasıtalarına ta
aJTUz ederek bir çoğunu tahrio ettik .. 
Düşman De.me, Bingazi ve Trablusa 
alanlar yapmıştır. Britanya tayyareleri 
yeniden Gondnra taarruz ebnişlerdir. 

Bir denizaltımız Atlnntikte iki büyük 
düşman vapurunu torpillemiştir. Bun~ 
!ardan biri 8500 tonluktur ve batmıştr. 
Bir denizaltımız bir Blenhaym tayyan.'
sini düşürmüştür. 

Japon-Sovyetler müna· 
sebatı samimi imiş... 

Amerika Çıne harp 
malzemesi gönderiyor 

Tokyo, 15 (A.A) - Japon sözcilsil İşi 
Japon - Sovyct1er mUnasebatırun sa
mimt olduğunu söyle~tir. Sözcü Ja
ponyanın Sovyet Rusyadan metalibatta 
bulundui,'U hakkındaki haberleri tekzip 
etmiştir. 

Çunking, 15 (A.A) - Amerika Çine 
sekiz yüz bin ton harp ma1zemesi gön
derecektir. MUtehassıslara göre Birman
ya yolu ile bu nakliyat iki hattA Uç :mis
lini bulacaktır. 

Tokyo, 15 (A.A) - Jaoon imparato
ru, hariciye nazırı amiral Toyomayı ka
bul ebniştir .. Naz.ır muhtelif meseleler 
haklonda imparatora izahat vermiştir .. 
Dahiliye nazın da imparator tarafından 
kabul edilerek eski başvekil Hiranoma-
ya yapılan suikast haklonda izahat ver
mis ve sıhhi vaziyetini bildirmiştir. 

Hanoy, 15 (A.A} - Fransız - Çin 
münasebetlerinin vahimleştiği ve Çin 
Fransız hudutlarında tahşidat yapıld!ğı 
haberi tck?.ip cdilmi~ir. 

Japon tahşidatı •• 
Çunking, 15 (A.A) - Her biri 155 Ger 

tnnktnn mürekkep üç motörlü Japon lo
tası Man~urinin şimal hududuna gönde
rilmiştir. 

-------
Pariste bir komün;st 

is vanı cıktı 
' 

Londra, 15 (A.A) - !sviçr~ radyosu 
Ç.u-şamba akşamı Pariste bir ko.(niinist 
isyiln h r keti olduv,unu, caddelerde ve 
bilhassa Smlfi1.arda tezahiirdc bu1un
'llak isteyen halka kar<;ı poli in ates- at:'tı
üını, bir .. ok yaralı bulund•ıfiunu 16 ki
cıinin t ... vkif r-<lilrt:r.·ni bil~i. ivor. 

Lizbon, 15 (A.A) - Albav Klark He
venin rivasetinde bir Amerikan askeri 
~eveH burava gelmistir. Londrava gide-

YENJASIR iô Al!ustos cumartesi 

Siyasi vaziust 
Den·zdeki mü
lakatın tef

sirleri 
Radyo gazetesinden: 
Ruzvelt - Çörçil mülôkatında İngilte

re-ye, Rusyaya ve taarruza duçar olan di
ğer memleketlere verilecek harp levazı
mı meselesiyle hnrp kazanıldıktan sonra 
kurulacak dünya nizamının doğuracağı 
prcmıipler görü ülmuştür. Birinci kısım 
hakkında verilen kararlar mahiyeti ne ol
duğu bilinmiyor. Görüşmelere her iki ta· 
rafın kumanda heyetlerinin iştirak ettiri
ne göre tekhik meselelerin gözden ı:;ec;i
rildıği muhakknktır. Almanlar bu dek
larasyon etrafında ateş pü kürüyorlar ve 
demek istiyorlar ki Ruzveltle Çörçil dün
yanın tanziminde hnkem rolünü oynaya
mazlar. Fütuhat emeli takip etmedikleri 
hakkındaki iddialarını daha geçenlerde 
Groenland, lzlanda ve Suriyeyi ilhak et
meleri tekzip etmiştir. Her milletin ken
di mukadderatına hakim olınası hakkın
da ileri si.irdükleri prensibe gelince bu 
icıe evvela, Hindistan, Irak \'e Suriyeden 
başlamalıdırlar. 

-------
M"" ştere!' deklarasyon 

Japonyada itimadı 
arttıran bir vesika 
olarak karşılandı 

J ki devlet adamı bü
yük bir zırhlıda 

görüştüler 

Londra, 15 (A.A) - Royter Ajansı 
Tokyodan bildiriyor : 

Ruzvclt - Çörçil dekliirnsyonundaki 
sekiz noktada Japonyaya hiç temas edil
memesi Tokyo müşahitlerine göre ma
nalıdır. 
MUştcrek Ruzvelt _ ÇörçH deklaras

yonu burada itimadı arttırmaktadır. Bu 
deklarasyon Birleşik climhuriyetlerlc 
İngiltere arasında sıkı iş birliğinin red
dedilmez bir delili sayılmaktadır. 

Deklarasyonda Almanya ile Birleşik 
devletlere yapılan telmih şayanı dikkat 
görUlmekteclir. 

Londra, 15 (A.A) - Ka'nada başveki
li Makenz.i King Ruzvelt - Çörçil dek
larasyomindan <;ok memnun olduğunu 
söylemiştir. 

Mumai1eyhin beyanatına göre bu mü
l~kat İngiltere ve Amerika arasında da
ha sıkı münasebetler yaratacaktır. 

İki devlet adamı arasında dostluk ve 
ivi nnlayış bu mü1Akatta teyit edilmiş
tir. 

Harbin idaresinde tam bir iş birliği
nin ve zafer sulhunun •İntikam suilıu 
değilıı hedefleri hususunda dekllirasyon 
tam bir mutabakat ifade etmektedir. 
Vaşington, 15 (A.A) -.Amerika ha

riciye nazın Kordel Hul, Ruzvelt-Çör
çil deklarasyonunu •Umumi tatbik sa
hasında cihanşümul umdeler ve umumS 
siyasi hatlar• suretinde tavsü etmiş ve 
demiştir ki : 

•Bu prensiplere şimdiye kadar bütün 
meden! milletlerce kabul edilmiş ve ba
zı memleketler meden1 milletler arasın
daki, medeni münasebetler sistemini 
yıkmak ve f etholunacak milletlere karşı 
vahşet ve barbarlığa dayanan bir tahak
kilin usulü kurmak yolunda cihanşümul 
harekete tevessül edinceye kadar da şid
detle mUdafan edile gelmistir. 
Vasin~on, 15 (A.A) - Ruzvelt - Çör

cil mUlakatı 35 bin tonluk •Prince Of 
Vales• zırhlısında cereyan ebniştir. Ri
yaseticümhur sarayı tarafından matbu
ata verilen bir fotoj?rafta Ruzvelt ve 
Çörcil yanvana görUlmektedir. Resimde 
şu ibare vardır : •Prens Ofva)e.ı; zırhlı
sında 10 ağustos 1941 nıhant ~yinden 
sonra .. • 

Vnşington, 15 (A.A) - Beyaz saray
da ifşa edildiğine göre Ruzvelt ile Cör
çil arasındaki konuşmada a~ğıdaki 
şahsiyetler hazır bulunmuştur : 

İngiliz donanmasının ba$kumandanı 
amiral Sir Sudley Pound, imparatorluk 
ıtenel kurmay reisi general Sir Con Dil, 
Birleşik Amerika genel kurmay reisi 
general Jorj Marsa], deniz harekat şu
besi reisi amiral Harold $park, Harri 
Hopkins, Averell ve Birleşik Amerika
nın Atlantik don::mmn!'n başkumandanı 
amiral Emest King .. 

Amsterdam, 15 (A.A) - Ruzvelt-Çör
cil mülakatı hakkında Atle tarafından 
dün radyoda yapılan beyanat hakkın
da İngiliz istihbarat bilrosu tarafından 
verilen ınalCımata göre iki devlet ada
mı arasında mülfikat üç gün sürmüştür. 
Bu mülakat esnasında iase meı;elelerin
clen başka Uzak şark. Dakar hadisesi ve 
Sovyet - Alman har.bi de görüşlilrn~ 
tür. , ______ _ 
l\1:aca rista nda Vf'rt!İ

leı- havli arttırıldı 
-----

Budnpcştc, 15 (A.A) - Devlet ge-
lirlerinin arttırılması için vergilerde zam
lar yapılmıstır. Milli Müdafaa için yüz
ıle 1 O munzam vergi tarh edilmiştir. İn
hisarlar resimleri ve diğer resimler yüz
de 20 arttınlını~tır. Ticaret vergisi yüzde 
heş yükııelmiıtir. Allı::ol ve tütün fiatleri 

Ayanda asker
lik layihasını 

kabul etti 

S .ÖN · HABE~-I2 · . 

Milli Şefimiz 
Berlin, 15 (A.A) - Alman hükümet 

merkezinde mevcut kanaate göre Ame
rikan mC"busan meclisinde askerlik ka
nunu hakkındaki reylerin neticesi vazi
yetinin ne kadar miişevveş olduğunu 
dünyaya göstermiştir. Kanunun bir rey
Uk ekseriyetle tasvibi Ruzveltin harp 
politikası aleyhindeki cereyanın Amc
rikadn çok kuvvetli olduğunu göster
mektedir. Almanlara göre Birleşik dev
letlerin nskerlerini bir veya on sene si-
15.h altmda tutmaları Almanya)tı alô
kndnr etmez. 

istikbalde mühendis çıkacak 
subavların mesaisini uzun müd" ... 

et tetkik buy rdular 
Ankara 15 (A.A) - Milli Şef Reisi- kısmı talebeleriyle staj yapmakta ve i1t" 

cümhur İsmet ııönü bugün saat 15.30 da ride mühendis çıkacak olan subayJ'aJ1l1\' 
yanlarında Maarif vekili H. Ali Yücel, zın çalışma ve işlerini ayn ayn tetkilt 
teknik tedrisat umum müdürii Rüştü ve memnuniyetlerini ifade buyurmuşlar~ 
Genel Kunnay umum müfettişi olduğu Milli Şef, Uç saatten fazla süren 

Vaşington, 15 (A.A) -Amerika fıyn
nı muvazzaf efrndın hizmetl'erini 18 ay 
temdit eden kanun layihasını 19 reye 
karşı 35 reyle kobul etmiştir. 

Vaşington, 15 (AA) - Amerika par
lamento mahfillerinde söylendiğine göre 
nskerlik müddetini 18 ny uzatan kanun, 
Ruzveltin Vaşingtonn avdetinde, ynni bu 
hafta sonunda imzn1anacaktır. 

-------
Makineye 
''erilirken 

Sovuetıer cephe gerile
rinde Almanlara zaut

at ıerdiriGor 
...... 

Londra, 15 (A.A) - Sovyet istih
barat bürosundan bildirilmiıtir: 
Düıman lr.ıtalan gerilerinde faaliyet

te bulunan cüzütamlarunız Almanlnrla 
yaptıklnrı ~iddetli muharebeler esnasın
da 22 düşman tanlı.:ı, 14 zırhlı otomobil 
sekiz mühimmat yüklü kamyon, 7 pet
rol sarnıcı ve yiyecek yüklü 16 vagon 
tahrip etmişlerdir. Cereyan eden mu
Jıarebelerde Almanlar subay ve asker 
olarak 450 ölü ve yaralı vermişlerdir. 
Hatlar gerisinde bulunan bu kuvvetleri
mizin üzerine Almanlar 2 tümen piya
de ve bir motörlü piyade taburu sevket
mişlerdir. Adetçe ezici bir üstünlük te
min eden dilşman karşısında krtalnrmnz 
muntazam bir surette ricat ederek mü
dafaaya geçmi§lcrdir. 

Almanyaya ya. 
pılan hava 
akınları 

Londra, 15 (A.A) - İngiliz hava ne-
7aretinln tebliği : 

İngiliz bombardıman tayyareleri diln 
gece büyük ölçüde harekdt yapmışlar
dın HarekAta 300 den fazla tayyare iş
tirak etmiştir. Hücuma maruz kalan 
başlıca hedefler Hanovr ve Magdebiırg 
endüstri ve münakalBt merkezleri ol
muş, bir çok yangınlar çıkarılmıştır .. 
Rotterdam ve BuJoJPıda doklara hücum 
edifmiş, tayyarelerimizin 12 si dönme
miştir. 

DUn Friz adaları a~annda faaliyet
te bulunan Blnnhaym tayyarelerimiz bir 
iaşe gcmicıine bombalar isabet ettinniş 
ve gemi alevler içinde batarken üzerin
den ayrılmışlardır. Bu hnreknta işitrak 
eden t.ayyarelcrimizden biri üssiine dön
memiştir. 

Ruzvelt bu2ün 
karaya çıkacak 

_,,,,,,,.,,., __ 
Shanpszott, 15 (A.A) - Beyaz Sa

ray sekreteri Villiam Haset Ruz.veltin 
avdetini bekliyen gazetecilere, kendile
rine bir tebliğ v"erileceğini söylemiştir .. 
Gaı:etecilerin intibama göre Ruzvelt ya
rın karaya çıkacak ve derhal hususi bir 
trenle Vaşingtona hareket edecektir. B. 
Ruzveltin hilküınet merkezine hareket 
etmeden evvel gazetecilere mühim be
yanatta bulunacağı :zannedilmektedir. 

Tobrukta In2i-
lizlerin f aaliyetr. 

Kahire, 15 (A.A) - Orta gark ln
E,iliz umumi karargahınm tebliği: 

1 3 - 1-4 Ağustos gecesi T obruktan 
hareket eden bir devriye müfrezemiz 
bir düşman mev2iine baskın yaparak 
mevzide bulunan 12 düşman askerini 
imha etmiş ve müteakiben daha ilerle
re nüfuz ederek bir düşman istihkam 
ekibine el bombalan ve hafif mitrnlyöz
lerlc hücum etmiştir. 

Dün şiddetli bir fırhnımın hüküm sür
mesi Tobruk dışındaki harekuta mani 
olmuş ise de hudut mıntaknsındıı dcv
ıiye1Nimi7. faaliyette bulunmuşlardır. 

S V T- NY 
Askeıei anlaşması 
imzalandL. 
Londra, 15 (A.A) - Bugün ö~leden 

sonra Moskovadn bir Sovyet - Polonya 
askeri nnlasmnsı imın edildiği resmen 

halde erkek sanat okuluna giderek mü- ziyaretten sonra gelen Başvekil Dr. W' 
essesenin muhtelif atölyelerini birer bi- fik Saydamla beraber toplanan h~ 
rer gezmişlerdir. içten sevgi ve saygı tezahürleri arasıD 

:c!=--~~..:x~=~.r~ 
Maliye ve Ziraat Vekilleri lstanbulda 

Fuar münasebefile hava 
seferleri yapılacak 

!ştanbul~ 15 (Husust) - Maliye ve Zi- tanbul tayyare seferleri çok rağbet g 
r.ıat Vekilleri bugün ekspresle Ankara- melctedir. Diğer taraftan İzmir Fu~ 
dan şehrimize gelmişlerdir. devamı mUddetince İstanbul ve Ankll'· 

Vekiller 1stanbulda bir kaç gün kala- dan tzmire hava postalan tertibi de 
caklardır. kik edilmektedir. 

İstanbul, 15 (Hususi) - ti'niversite ~ 
lkmal imtihanlarının 22 Eylülde yapıl- İstanbul, 15 (Hususi} - Muhtellir 
ması kararlaştırılmıştır. Hukuk fakülte- le mücadele şiddetle devam etmekt~ 
sinin eleme imtihanları da 22 - 24 Ey- Bugiln de fazla fiat1e eşya .sattıkları 1 

lülde yapılacaktır. beş muhtekir tutularak adliyeye ve 
1stanbul1 15 (Hususi) - Ankara - İs- mişlcrdir. 

~~~ı::ıı::ıı::ıcocıı:ıı::ıı:ıcı:ıı::ıccı::ıooı::ıı::ıı::ıcQCOOI'"~~ 

Pirincin memleket dahilinde azS' 
mi satış fiatı tespit edilaiştir 

Ankara, 15 (Husugj) - Ticaret Velcll- han ve Ceyhanda yerli nevi 27 kurucı. 
Jetinin tebliğine göre 29 sayılı koordinas- Bu fiatler, fabrikalarda çeltikll'n 

1 yon kararının birinci maddesiyle Tica- parlatılını.~ unsuz pirincin bir kilo 
ret Vekaletine verilen salfıhiyete binaen azami fiat1e.ridir. 

Pirincin memleket dahilinde tesbit edilen Diğer mıntakalarda mahalli fiat :ıııfl' 
:rakabe komisyonu tarafından fiatler 

azAmi satış !iati şudur. yiıı edı1ecektir. 
1 - Bursada Karakılçık nevi 35 lru- Son mahsulden elde kalan pirinçle 

ruş, Kastamonide Marselli nevi 30 ku- azami fiatlcrin.i tesbite lüzum göriil 
nış, Antalya Mısı:r nevi 30 kuruş, Sey- mişiir. 
ıaaaaaaaoccoaaoaaaacaaoaaaaaaaocmclÖc:ıoı:~ıoc:ıocıocııocııocııoc:ıocııocııoaOC!fll'!' 

AL MANYAYA 

300 bombardı
man tayyaresi 

hücum etti 
Almanlar da bir ltaç 
gemi batırmıf l ardır 
Londra, 15 (A.A) - Cuma geceai 

Alınanyaya yapılan hava harekatına 
300 İngiliz bombardıman tayyaresi it
tirak etmiş, bunlardan on ikiai dönme
miştir. Büyük hücumun başbca hedef
lerini Hanovr, Bruzbik ve Magde
burg teşkil etmi§tir. Roterdam dokla
rJy]e Buloju daha ufak hücumlara ma
ıuz bulunmuştur. 

Berlin, 15 (A.A) - Alman tebliği: 
• Savaş tayyarelerimiz 15 bin tonluk, 
! ngiliz ticaret gemisini babrmışlardır. 
Diğer iki gemi de hasara uğrahlmışbr. 
ingiliz şark limanlarına da hücumlar ya
pılmıştır. 

Şimali Afrikada tayyarelerimiz Sey
d:. Barani gimalinde bir lngiliz deııtro
verine bomba iaabet ettirmişlerdir. la
~ailiye tayyare meydanına yapılan hü
cumlarda büyük yangınlar c;ıkanlmış
tır. 

Manş ııahiilerincle clafi toplanmızla 
tayyarelerimiz dokuz lngiliz tayyaresi 
düsürmüştür. 
Düşman gece Almanyanın §imal ve 

_,imali garbi mıntakalanna hücumla 
muht~lif mahallere inlilak ve yangın 
bombaları atmışlardır. Gece avc1lan
nıız ve müdafaamız mütecaviz on düş
:-nan bombardıman tayyaresi dalıa dü
tıürmüşlerdir. ____ , __ _ 
lnailizlere ,,-öre 

Almanlar Rusları 
sasırtmak istivorlar
Londra, 15 (A.A) - Almanlar Koiz

vnvradın cenubu şnr'kisind~ mühim bir 
maden mıntakası olan 'Krizorogu isga] et 
tiklerini bilcliriyorlnr. Sayet bu doğru ise 
Almanlar bu mıntnkacfa hic bir istifade 
temin ~miyeceklcrdir. Cünkü Almrın
larm istedikleri maden dJ•il petroldür. 
Bu mıntak<1da ise cok n zpe>trol vordır. 
Almanlar Ukraynadaki harekata ehem
miyet verir gibi görünmC'ktC' ve B Hit
lc-r de Ruslara bu mıntak:ıdald hrıreka
tın ba lıca ileri harek<'t olduğu fikrini 
vermek istcmektPclir. Halbuki bu mmta
kada Rumen ve Macar kıtalan bulundu
«undnn buradaki ileri hareketin bacılıca 
\amleyi teşkil etmediği 7.annedilme]rle
dir. 

Bir tank tümenin e 
., 

Rusyanın taksı 

mine dair ve
sikalar 

Moskova, 15 (AA) - Sovye~ 
tarafından ele geçirilen vesikalar 
sında Rusyanın ahaliye müstakbel 
simine dair olan ve on aluncı t.an~ 
menine 20 haziranda verilmiş bu 
bir -talimat ta bulunmaktadır. 

Londra, 15 (A.A) - Royter bil 
rlyor: Alman baı kumandanlığı Al 
ileri birliklerinin Bug halicinde 1( 
deniz sahillerine vardıklannı ve bu , 
retle Odesanın tecrit edHmi§ bulund 
nu, ayni zamanda da Sovyet müdafıı 
nın garM Ukraynada yıkılmağa başl' 
ğını iddia etmektedir. Odesanın te' 
edilmiş olması ihtimalinin dün Mo~ 
vada büyük bir endişe uyandır 
rnğmen Budyeni ciddi zayiat vetri' 
sizin başlıca kuvvetlerini muvaffa~ 1 
le geri çekmiştir. Sovyetlerin ynptı~ 
tahliye hareketi ve gösterdikleri mıJ 
vemet maharetle ayakları üzerinde f 

ınyan ve hasmının kullandıiiı 1 usul!;o 
tesirini kaybettiren• bir boksörün '"#_ 
lerini gösermektedir. Sovyetler ,t 
manlanna karşı zamanla tesiri gÖ5~ 
c.ek olan sayısız darbeler indirmekt 1 
ler. Muharebe 52 gündür devam e 
yor. 

Almanlara göte 
• RASTAR ı\FJ 1 tNct SAHIF'?'~ 

mühim maden havzası olan K~;t.'. 
zapt edilmiştir. Şark cephesinin ';;J 
bölgelclerinin harekatı muvaffak 
dt"vam etmektedir. 1., 

Berlin, 15 (A.A) - Muzaffe1 
ilerliyen kıtalanmız şark bölgesi Pİ"~ 
yerinde oldukça fazla miktarda ~ 
vct kıtalnnnı muhasara etmişler •ıe,~ 
bir saheya sıkıştırarak imha e~·Je~~ 
dir. Simdive kadnr 20 bin esır a ıı 
32 tank. 25 kamyon, hır zırhlı tre 
tinam veya imha olunmu tur. " 

~usl 
Berlin, 15 (A.A) - 14 ııg d 

~lmnn kıtaları ricat etmekte 01911 i~ 
mnnı durmadan tnkibe devam et~ı fl1 

• 111 
dir. Sovyetler Alman ku"'•t"tlerırt ~ 
tt'addit hücumlarına uğrnmı ]ardı;· tı ~ 
mnn en yakın garnizonlardan ge e"" 
talarla ricat eden tümenlerini ti\ tf' 
etmiş ise de Alman kıta1arı ~o\') de" 
kavemetini kırarak ilerlemege 
ryl,.mişlerdir. 

Bu muharebeler esnasında 
kanlı zayiat vermişlerdir. 


