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Biribirine zıd 
Haberlerden 

[f nanist'"da da b j•ıük 
mikdarda Alman ıar ? 

lneiltere Efsta· 
nistan nezdin

ŞEVKET BİLGİ~ de bir tesebbii.s-
ıe ~Iınan - Rus harbı etrafında tahmın· -

Çıkan 
Neticeler 

tin bolluğu, vaziyeti tahlil eden mü- t b ı d 
t"kitlerin hükümlerindeki büyiik fark- e u un u 

• bu miithiş mücadelenin hakiki du- --o-
:tuınu hakkında sarih ve vazih bir fikir j tdinrneğc müsait değildir. Zira en bita- Londf'a, ranın Almanla-
:taf kalemlerin iahminlerinde bile Al· ra Jıaf'ŞI tedbir alaca• 
~n • Rus kaynaklanndan yayılan ha- Aıını antU"Of' 
ucrlerin tesiri hakimdir. !# t7 •• 

Halbuki Almanlar •Smolensk'in şal'- Londra, 31 (A.A) - Tayınis gazete-
ktnda ihata edilmiş olan Sovyet kÜvvet· sU:in diplomatik muhabiri yazıyor : 
lel'inin Alman ihata (cnberinden kur- Irana olduğu gibi Efganistana da Al
tulnıak için yaphklan çok şiddetli mu- manlann çok büyük mikdarda geldikle
bbil hücum teşebbüslerinin akim kal- ri miişahede edilmektedir. İnKiltcrenin 
t1'a~nı, şimal ve cenup cephelerinde ha- Kabil el(isi Sir Vilyam Fransis Efga
l'elitın mUhlna iakişaflar arzettiğini• bil- nistana akın eden Alman teknisyen ve 
tlirdiii halde, Sovyet istihbarat börosu- mütehasmsJannın teşkil ettiği tehlike 
.... teltliii bilhassa Smolensk istikame- hakkında Efgan hiikümetinin nazarı 
thKle Sovyetlerin mukabil taarruzlarile dikkatini celbetnıiştir. 
:AhnnnJan mevzilerinden tnrdettiklerini İRAN ~"EZDİl\"DE YAPILAN 
Almanların (160) 'kilometre derinliğinde ~EBB11S 
&eri pilskürtüldüklerini Gros DoyçJand Londra, 31 (A.A) - Mister F.den 
admı taşıyan bir Alman piyade livası- Avam kamarasında sorulan bir suale şu 
JUn imba edildiğini iddia etmektedir. cevabı vermiştir : 

Birbirine taban tabana zıt olan bu ha- ococ:ıcı:ı:ıcı:ııcı::ııcı::ııcı:ııcı:ııcı::ıoı::ıoı::ıcıoı:ıoı:ıoı:ıoı:ıoı::ı:ııcı::ı:ıcı::ı:ıcı:ııcı:ııc:cııcı:ııccııccıoı:ıoı:ıoı:ıı:ıocıoı:ıoıc 

~rl~rden yine bir netke çıkarmak ka- B Edenı·n be "Onatı 
hıldır. O da şudur: • ' 

Alman ileri hareketi, merkez cephe
sinde, ya hakikaten ihata edilmiş olan 
Soh vyet kuvvetlerinin taSfiyesi için, ya- So,'yet - Leh 

anlaşması ve 
harpten sonra

ki lludutlar 

.:.-m_,_,_,_D_O_ll_ • ,_a_S_D_l 
) Sovyetlere ~öre 
.•.~o- ıw •-·-·-·- ·- ·- ·- -·- C• 

Smolenskte 
hcirp mu
annidane 

---o----
Dört istikametten 
başka yerde mühim 

harekat yok 
--0---

Büyiilı Almanya isimli 
motöf'lii piyade alayı 
tamamen imha edildi 
~· 

Moskova, 31 (A.A) - Sovyet istihba
rat ajansının dün akşamki tebliği : 

30 temmuzda Sovvet kuvvetleri No
vojev, Nevel ve bilhassa Smolensk ve 
Zitomir istikametlerinde muannidane 
dövüsmelerine devam etmişlerdir. 

Cephenin diğer istikametlerinde mü
him harekat olmrunıstır. 
ALMANLARL~ ZAYiATI 
Smolensk istikametinde harekatta bu

lunan Faşist Alman kuvvetleri insan ve 
nıalzemece çok büyük zayiat vermekte
dir. Bir kaç ~ evvel kıtaatımız diiş
manın •Büyük Almanya• ismini taşıyan 
motörlü pivade alayını tamamen ezmiş
lerdir. Kanlı bir mücadelede Alman hü
cum kıtaları ölii ve yaralı olarak en az 
2000 subay ve asker kaybetmislerdir .. 
Kıtaatımız vüilerce esir almış. 30 hafif 
mitralyöz, 12 mitralvöz, muhtelif çapta 
11 top ve 14 tank dafi :topu iğtinam et
mislerdir. 

HAVA HCCUMLARI 
Kıtal.ınmızla iş birliği yapan tayyare

lerimiz düşmanın tank c.Uzütamlanna, 
piyade kuvvetlerine ve }'erdeki tayyare
lerine hücumlarda bulunmuslardır. Ha
,•n kuvvetlcrlıı\iz Romanya:in Plpesfo,·j 
ve Sulina limanını bombardıman ederek 
bilyük yan~nlar ~ıkarmışlardır. H<:nilz 
tamamlanmamış olan malfunata göre 
tayyarelerimiz dokuz düsman tayyaresi 
düşUrmUşlerdir. Beş tayyaremiz zayi ol-

İtt1f,tt1fllQ; ~•fntısı 
Jtombafnrt1ısfar-
Roma 31 (A.A) - 421 numaralı ttal

yan tebliği: Hava teşekküllerimiz Kıb
nsta Lamaka liman tesisatını ve depo
lan bombardıman etmişler, büyilk yan· 
~nlar çıkarmışlardır. 
tacı~cıı:ıcıcıcıı:ı::ı--~,ı:ı~,ı:ıı:ıcıD:C1cı~ 

ut ta Ruslann muannidane mukave
~tlerini kırmağa muktedir olamadık
~ için durmuş ve bir mevzi harbine 
"1kilap etmiş gibidir. Bu iki ihtimalden 
laangisi kabul edifüse edilsin, Ruslann 
•uluwemetlerini uzatmalan, Almanlan 
tahminlerinin tamamen dışında kalan 
~~.._vaziyetle karşılaştıracaktır. Netekim 
~ şimdiden iyi malumat alan bazı 
unaraf İsviçre ı-azeteleri, Alman kay
•ılklanndan aldıklan haberlere atfen Rusyadalıi Polonya Of'• 
Alınan başkumandanhğınm Moskova dusu Almanyava lıarşı 

Bir ısviçre n~ zetesini 
Bernn haberir~e göre 

~~rine yUrümek ve Rusya icine derin- SÜl'_.le silôhJGn• 
~ıne dalmak fikrinden vaz geçmiş bu- IH 

hınduğunu, Almanların daha ziyade tab- dırdacalı• 
Ye nıuvaffakıyetleri elde etmeğe çalış- . . . 
tıldannı, yiizlerce kilometre uzunlu- Londra 31 (A.A) - İngıltere harıcı-
iundaki Alınan muvasale hatlannı Rus ye nazırı B. Eden avam kamarasmda 
~etelerinin tehdit ettiklerini, hatta bir alkışlar ve «yaşa!> sesleri arasında Po
~ok noktalarda kestiklerini, şimdi Al- lonya - Sovyel Rusya arasında bir anlaş
inanlar için ileri postalarla kendi üsleri ma imza edildiğini bildirmiş ve bu mü
arasında muvosale temini gittikçe zijç- nasebetle irat cltiği bir nutukta ezcüm-

Almanlar zaf e
rin m1 hakkak 
oldu~u kanaa-
tini bıraktılar 

Alman k.ıtalan Stalin hattına doğru 
ilerlerken 

Japonlar Sibirgada ha
rekete geçecekler mi ? 

lııı~ilizlere ~öre 
JaponvaRusya 

ile l arbe ha
zır de~il 

Maaınafih Slllirya hıı· 
dadunda lliiyiilı .Japon 

hal'elıetlerl var .. 

logilizlere •• gore 

Yalnız Smolenkste 
hareket harbi 

devam etmekte 

Smolenslıte Derllyen 
tanlı IJll'Hlılef'i derflaJ 

imha olanuyo,._ 
-.---

Londra, 31 (A.A) - Rus cephesin
den selen haberlere göre, Alman - Sov
yet muharebe hattı boyanca, ekseri 
Jnl!Vkilerde yıldırnn 'huba yerini ıiper 
harbine terketmiJtir. cl>eyli Ebpren 
gazetesinin hususi muhabirine göre 
Smolemk mmtakası bir iatifna tetkil et
mektedir. Burada münferit tank birlik
leri bazı yerlerde ilerliyebilmekte be 
de derhal irtibatlan kesilmekte 'ft bu 
birlikler tecrit edilmektedir. 

Başlangıçta Almanlar bu gibi birlik
leri, iaşe noksanı yilzünden ufa uğra
madan evvel, takviye edebiliyorlardı. 
Şimdi iae Kızıl ordunun mahirane takti
ki sayesinde bu gibi teşebbüsler her u-
man akamete uğratılmaktadır. Şimdi 
böyle sergüzeştlcre atılan Alman birlik
lerinin hakiki bir intihar teşebbüsü yap
mnkta olduktan söylenebilir. 

Bir Alman neferi iki Rus esirini 
muayene cdiy01' 

aooooaı:ıccca~aaı::ıı:ıaccı:JOC 

Amerika COmhurreisi 
Staline mesai gönderdi 

"Stalin'', "Ruz-
it,,. h A ve ın ususı 

mümessilini 
kabul etti 

Amerllıa Sovyetlef'e 
slıeri levazım ve 

mühimmat vereeelı .. 
SaQghay. 31 (A.A) - Cinin şimaline MACARLARA GöRE... Moskova, 31 (A.A) _. Tas ajansı bil-

doğru bUyük br askeri nakliyat yaptl- diri" 
1 k ed $

. d d B yor : 30 temmuzda Stalin Moskova 
dığı göür me t ir. un iye ka ar Si- udapeıte, 31 (A.A) - Macar ge- Amerika büyük elçisi Staynhardin refa-
birya hududundaki müdafaa işlerinde r.el kunn!lYl son günlerde vuku bulan katinde, B. Ru7.Veltin hususi mnı.e.ili 
ealışmak üzere Japonların elli binden muharebeler hakkında hiç bir tebliğ Banri Hopkinsi kabul etmiştir. Savyet 
fazla Cin amelesini hizmete aldıklan Jl"5Tetmemiştir. Macar ajansına göre hariciye komiserin. Molotof bbuldr, 
bildirilmektedir~ L h . d d::.x.ı:..-- , ... ___ L~-'- L-- L-'L---'-tNch..tZLERE GÖRE ,arm; cep esın e """....,. .. -r -..uuan _.. ..... ___ 

Londra. 
31 

(A.A) _ iyi haller alan ;enlden bazı ~uvaffaluyetler kazan~~ • SONU ! tNci ~Anb'EDE • 
U-1."tl J 1 h - D lBrdır. Muannıdane bir mukavemet go ... 

m ~·ı er apon ann enuz ...,usyaya t d.. ·1 · d k · • ,J"C"i....._ .. ~.x ~ 
taarruza hazır olnıadı~ kanaatindedir- eren. uıman meV21 .e~n en pr ıstı- ·--·-·-· ·--·- - ·-·-·-•-.. 
ler. 1933 Rus • Japon ihtllifmda motör· kamunde tard edılmıştır. Sovyet kıta-~ ~ 
lU Rus kuvvetlerinin Japonlara karşı ları Macar ileri hareketinin yağmurlar A 
tlstiinlüklerini ispat etmi<s olduk.lan ha- has~iy]e yavaşlayacağını 6mit etmiş-
tırlardadır. Japonlar kuvvetli bir mo- lerdi. Macarlar bu müşkülleri yenerek • • • • • • • • • • • 
törlü ordu tesisi hususundaki K&yretle- Sovyetlerin ümitlerini boşa çıkarmıŞlar Alm .. t bJ"v. 
rine ra!'mcn 15imdiye kadar Sibiryadaki ve düşTanı püskürtmüşlerdir. Düşma- an rasm 1 B 101 
Rus birJiklcri derecesine yetiı;ememiş- rıın bir kaç cüzütamı dağıtılınııt. tank 
)erdir. Almanya ile harbin iptidasından dafi toplan, havan topları ve otomobil-

. c:o"'m ~ tNcf C:ARIFt<:uE - ler iğtinam edilmişir. 
IOOO=ooı:ıooı:ıaa,oaoaaa:x:ıo~ ~ Jaı::ıaaı:ıı:ıaı:ıı::ıı::ıı::ıaaaı:ıı:ıı:ıı::ıı::ıaı::ıaaı:ıaı:ıaaa111 

Haltı- de~tzinde kBclk 
bir çarpııma daha ı'da 
Almanların 

tank ve piyade 
dolu bir mavu
naları batırıldı 

----0---

---o-·---
Ukranvada 

Rus orduları 
mağlup edildi 

---o----

Bil' Vlfl telgrafına görec 
Almanlar Smolensfı.~ 

glf'dller ... ---Berlin, 31 (A.A) - Alman tebliği : 

leşmekte oldulunu bildirmektedirler. le demiştir ki: 
Rus mukavemetinin Alman taarruz - Bu tarihi hadise, müşterek düşma-

plirunda esaslı bir değişikliğe sebebiyet na karşı harpte Polonya ve Sovyetler 
verdiği eğer bir hakikatsa, bu hadisenin birliğinin müstakbel işbirliği için sağlam 
J.aşb başına bir sürpriz sayılması icap temeller atmaktadır. Bu itibarla müşte
eder. Bu takdirde aşağıdaki hiikiimlere rek dava uğrunda bir kazanç teşkil 
~annamak imkfınsu oıur. eden bu anlaşmanın bütün dost memle-

Şarlı cephesinden gele
celı mtllef'lerl mef'alı ve 
endlfe De llelıllyof'laf' .. 

Sovyetlerln de lılr Jllllh. 
rUJI hasara uğradı, fa· 
Jıat üssüne audet etti 

Harp teşekkülleri Ukranyada mağlup 
edilen Rus ordularını takip ederek de
rin bir sahada düşmanın ricat hatlarının 
1çerisine. girmişlerdir. SmolenslUn şar
kında dilşmanı ihata etmiş olan Alman 
cenberi gittikçe daralmaktadır. E.ston
yada harp teşekk011crimiz diişmanı şi
male doğru püskiirtmilşlerdir. 

ALMANI ... AR SI'tİOLENSKE 
GiRDiLER Mi? 

1 - Rusyada Alman yıldınm harbı ketler ve bilhassa İngiliz imparatorluk 
l.ektenen kat'i neticeyi vermemiştir. memleketleri tarafından hararetle kar-

Z - Rus mukavemeti artık inkar edi- şılanacaği şüphesizdir. 
lenıiyettk bir vakıadır. NGtLTERENtN NOTASI 

3 - Bu mukavemet. İn(iltere ve müt- B. Eden anlaşmanın im7.8Sınt mUtea-
tefikleri hesabına, bu harbm mukadde- kip Polonya başvekili $teneral Siı?orski-
:ratı üzerinde bir dönilm noktası teşkil • ~ONU 3 t'rNct' SARIFF.IJE -
edecek bir hidisedir. ıoc:-:~:r:::~cıı:ı::ıcıı:ı~ 

4 - Almanya. Rusya seferine. seri ve 
kat'i netice almak kararilc girmiş bu
lunduğuna göre, Almanya için, Rusyanın 
"1uka\'cmctindcn daha llahoc; bir şey 
düsünülemcz. 

Bunun içindir ki Vander Wilki, Sov
Yetler cyliiliin sonuna kadar mukavc
bıet ederlerse Almnnyanın siiratle yılo
latağını söylemiştir. Wilkinin bu tahmi
h.i Sovyctlcri muka\'emete teşvik i(in 
Yapılmış bir temenniden ibaret midir? 
~ ok~a sark cephesinde vaziyet.in h~~k~ 
hır ıFadesi olnrak mı kabul edılmelıdır · 

Bu mevzu üzerinde kat'i hükiimlcr 
serded c.ck mevkide değiliz. Yazınıızın 
~ 1.ndn i aret ettiğimiz gibi, biitün bu 
efsır bolluğu bitaraf bir müşahedenin 

neticns" 1 diki · h be"" 1 o rnnyıp iki tarafın \'er crı 
e rlere göredir 

~_'Vaziyetin kat;iyetle anlaşılabilmesi 
d!11• daha beş on giin beklemek zanıri- ı 

Zurih, 31 (A.A) - Noyer Zurher 
Zaytungun Berlin muhabiri yazıyor : 

Abnan balkı harp muhabirleri ve fi. 
limler vasıtasiyle Rus seferinin eiddiye
tinden haberdar edilmiştir. Halk saferin 
muhakkak olduğuna dair kanaatini ter
ketmiştir. Şimdi (evirme barekitmm 

• SONU 2 fNcf SARh«F.DE • 

b:·ın~r Alnıanlann iddialan dol'fu ise 
•·rıde u.hdet zarfında, Smolensk istiknmc
bas•·1y11 ata edilen Sovyet ordularının 

'Ye " 
· • ~~;~l~uı~ct ;~;~·~· l Rusyova gönderile1L 1apınJ/9l !R<>törlü ~" Madritw t'ami g~ MKJIOI' 

Bir tren Hindiçinide Saygona yaklaşıy01' 

Japon va İfi paz•rlı .. 
fa dökmelı istiyor 

Moskova, 31 (AA) - Tas ajansına 
göre Baltık denizinde muhriplerin hi
mayesinde seyreden bir düşman gemi 
kafilesi dört Sovyet muhribi tarafından 
bo:ıguna uğratılmıştır. Tank ve piyade 

Vişi, 31 (A.A) - Saat üçten beri hiç 
kesilmiyen sokak muharebeleritıden 
sonra saat 6 da Smolensk şehri muha
cimlerin eline geçmiştir. 

Ruslar Dinyeper üzerindeki köprille
ri atmışlardı. Alman köprücülerl Dinye
oer üzerindeki köprilleri tamir etmişler
dir ve Rusların mukavemetini kırıp sal
larla nehl"i geçerek sehre stirJnişlerdir. l~indiçiniyi iş

eali tanınırsa 
iteshmesi th

raca kmlf 

askeri yüklil bulunan büyük bir mavu
na batınlmışbr. Müsademe esnasında 
bir Sovyet harp gemisi hasara uğramış 
l.se de düşmanın hUcumunu tardeden 
di~er gemilerin vücuda getirdikleri du
man perdesinin hlmayesi alhnd:ı üssüne --------------

Alısl Ulledfrde ·genişle· 
me siyasetine deumn 

edecefınd.y .. 

avdet edebilmiştir. 

Londra, 31 (A.A) - Tokyodan bikli
rildiğine göre Japon salahiyetli :mahfil
leri şayet Demokrasiler Hi~ vazi. 
yetini bir emrivaki olarak W1tuJ eder- ' 
lene- Japonyanın geni'.şleif! siy~tine 
nihayet vereceğini sö,y~ir. AkSi 
takdkde Deınqkrasiler Japenpp çen
ber i~ine almaia dtwaın ~~ Ja
ponya 'böyle bii harelıetin iinüne ~ 
me'k için lium gelea teAirleri alaak· 
tar. 

• SONtJ 2 bıd SABln:DB • 
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• et... olduktan Mtbt bit tlafdfca bde U,UmU§ •':.· eDI ~· ~::- miktarl~rda fırınlara un verilmekte ve ele ~ulunınut Ye 1Ma ta-ta zlrut mi- slltııQI WP'sa ...., W. ~ 

7.o ... BunUla deleri nedir bilinin? ... ve gözlertnt kapamış detillerdi. U. kalan luı,dt,.Je ad e '"kmek ımalah belediyece kontrol edil- dürilnUn izahatl da dinle•mltt'T. .,._ ml1rn•....., 8&f «ı 
tislP ..... pnm mB,an Dab altını Jılemonwa uykusuzluktu ı&z]erl şif- ._. ~ ft •bcmm re- mektedir. Son bir iki sün zarfaac:la teh- ı ... h.,..el f"mlıımla isdlwı- ..._ ........ •••lwl • ıl .. • 
eder. Aplelhlr edip llÇl1c ilk Wr harsı- miş. fırının cehennem hararetinden da- ........ ı.c~ altmda ._!60 ku- rin bazı semtlerindeki fırınlara fazla ne seçmek için alawcak .........,. ._. ı .. uMı Aı. 
• aka bptırnuya.ma!. ha mUtbit 1Mr aıcaklık nqredea dayanıl- J50 .... • t.tlaa aileye müracaatlar yapddmiJ vakidir. VU.,.et- bi& ederek• icap eden kararlan ittihaz • h #11lr la ' I• dili 

KtlJUlllClmUD bu 9IWeri l'lruz ~ maz atefi karşısında muttasıl körük sal- Is. ......._ fazla hhYe •bimıyacak- çe ~ap~an tetkihtta menim hasebiyle etmı.tlr. '9 J, & .... ,.. M A> JA 
PenbeJe pim a&J'emeıf'llni clemlrcı tamaktan yüzJi kıpkırmızı kesilmiş. bU.. lzmır cıvarana gelen am.Jelerln ve bil- BELEDtYENll'I KONTROU.EIU yetlerle bt'i heap bılfiyesial 
....,. mlldımt oWa. CeDlt Kara Ali- tün vfleuda bn renglmfe km) bir tere 6 hassa şehir haricindr toplu ip;i çalıştı- Aklııiw -·tan ... ......,., 7•.... ........... Ve .. 
ma ..._ Smnatpdald ne c1llner c1an- bulanmış gibi göriiııüyordu. •lf'rA f1l. Y .. U•f rım bir k11nn müte11hhitlerin hunlara toprak malmılleri afisi tanmnclan a..ir )apmadan lnıiltereye bqı ıerluıll 
-. •1111111 bywmm c1edlbrinl Kana onda daha berbat, daha yor. .-UDA •SJ.BCBK ait ekemekleri it maballeriM - )'akın , ............ 1!19997• ............. ftl'ir.. nu,._.ktır • 
...,. lllr aJlb ~kendisini cllnle- ~n bir vazlyetteM Haber aldıibmıza göre Belediye .rei"i· verlerden tedarik etmeleri lizım ıelir- unlardan imal edllen elanek nu1'tarlan- ŞS.ICJlf' JdLO"' 
yen kansına bildirmifti. Memo ldfriltfl saBarken o muttasd ca- miz Dr. Behcet Uzun daveti üzerine fs- ken ,.ru. lmnlarmdan tedarike kalkış- nm ......... • Wr k ........ llW .__ 

O d,flkfbda Penhenln duyduğu korku balıvor. vtruıYor, odama bir köşesinde- tanbul vali ve beledive reisi doktor B. malan IMa hale ~iJret. F~ •.~ ~~- clllı, ... .._. fala ...._. ...... 
ve en ftler biraz~ gibi o1c1u. ki dolabın raflanndan bir takım • ler, LUtfll Kırdar fuu zmnaıunda aehrimi7.e ~ı .fmacıların da nwtterılerıne gunluk utiyecelderin talepleri ret edilecektir . Bir lıo~ç gazetesinin 

Berlin laabnine -..!::.'De 'i::.t cm::::a ~brt: ~ aı11or, bunlardan ı.!aışe ~ ıcelmek bfr Wla beler blaeaktırn fı;. Jııı•c;lar~~n fazla .~~rnek •hnlılan Şehir halkı için fınnlara verilen u-
. --~ n yler tedar Çlbrarak blrWrlııe brillbfa- tanbulda beynelmilel bir panayır acıl- a uaa ınzımaın &ıtı_. anı...a...1111r. lan• U.tipce f-..Flıs k•.,_k 

~e~~ ~e .:,diş;: ,ar ~e iN wetıe .. bir mı ıhlll Wll ..._ tı ı nm .._ B. Ltltfta Kmlaı- b ~acata tNn.a•iyle kaqelayacak nıiktaTda olduğunu •lil:adarlara l>itdir-
411,eeısk...:.. ae1na h beis kıy- .ıt.n teklin• tirat edeeek o1- 1dmj9.t ~ wsiW.. lılllfade eürek fuarda fet .. n:ı. ve tn U:~t ~ •• ft. mf'ktedir. - BAŞTARAPI 1 t!fCt 9.AlltntJS 

etli Lı- h Mr terkip rieada llltlırınelll ~- ldklerde bulunacalctır. • •YYe c:a o__. ••v. maan• 8 1 •ı,. rebblt fı._-• ,.._.. 
m uu- llbmGt ,,._ l"iraz bey .• clu. _.., - - .. _ m~tarlarda un verilmekte....__•• tebligatta normal ihtiyacından fazla hiç netiuıl h+' «ı ....... Wıedlll! 
ikisin'; cl9 yardımma kopakta gec•k- ~ ....... bil& fMala .-J,peı\: Y....,.tlsıJJbla .... .,. söre ortada -...ı. her hanP bir ..U- bir isim IJ9 lu:I. __.. ftNıa nlıırlııai luetız1nl 'Ml)lk llr _.. ft hlltta 
mis •. . .. . 8UNttle .ıı..,,. .aa il ... ...., ___.___.. nt yoktur. Bumla beraLer allılradar· hfldtnni~. ~ • Wlı•ıltı• .. 

l'abt andan zaman geçıp te dordüD- Yilcuda - .. \mlffak om-da ~(IUIP'I::'&• ff ycdNlneı (ar vilayet ..ır .... dn-et edilerek * Dlem& ÔUI DeufMtnd Jellllltlll 
11 lluradm Penhey1r ftrmit oldula • 1 m ~ bb il~ baa ın.Jar laU ele slltllee izcllha mubwmednl yeni bir~ iılll 
s ... atik llitm .... tük•mefe yUs ~· bılrr '* l"9 ............. Vill-;;;~ L--- . . 'lebepleri IAylk oıdultl ehemmiyetle ,:_ UÇ PiRiNCi ADt.fYEYE VERILDt rek eaGmle '8Y1e clemekWr : tuttu-.. bir mada demirci Memo ile ka- hiç birisi lMma .ıun.ma ıatkw-. mm ya.._ lSID\• _. hnrnlt '* hatu.ta a..~ eti . R&ıt ordusu modem Mr lmp ldn 
1111 ill ........ aldala atlli yeniden lerdJ. Bu. bul1lfUll bOt8n btif ft lht1rt terin ~...._. ft vi1AY911n ~fi tedbid. ..,:: 1 .,.-v . en Beledıye zaLıta memlll'lan tarafın- bl&de iyi ~ Wumnakta 
buhranlı ve sıkmtdı bir vaziyete' d~ serefi Penbe,e ait buluauvordu. Ev u vaziyeti baklcında tetkikat icruına me- lf'C.il ~ t 

0 anmat ve tatbikata ~ fa adar• ,...._ h.,a _.., makine hart. ~ 
laler bulduiu ha tertiotell ~k kuvvetli bir mur olan lrmıiteı.r birbirini müteakip SA.. r. •·nele teptak eli.ıt-. .w--. ,..ı.w •- ecfenk Alman atratejisini 1ranwıte 

Pld'I •m lrtedW Wr mil,on Duka .arette Umlt ettiti vechlle istacJfti tdM. vaU muariıal B. Drera Y.&cınkavantn llEYm ~ mrie talıvil etmedi1J,,ri anı.ıan üç tmaıa ~ A 
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altmmı teslim etmek zamanw artkı Rer&o hir netlee eMe edeeek olurst .ımdiye b- t"eisliJfnde toı>Lmmış. deiistirilmesi icao Haher ald~ göre, dc:al'et oda111 fırıncı mtlH konnnna bnunoaa te•fi- ~ ka'delerlne ake ~wı;!u ..... 
il gibi yak'lapılf bulwıuyordu. Firuz tfar bunca Alimlerin bu kadar utraştık- eden bir kısım yabancı isimlerle coirafl muumt kldhı •e lawe mticlUr vekili ile kan adU,.e,.e •erilmitlenfir. ~ bile Ruslar mub 
'b9y ... s.nat,adakl ... ~ ~ fan halde bir tilrRl ~adıklan hll- = ~ ~ ~ •HIHHIDHDHIHl HHHllHDllZIH•DHH•HHHIHll IHllllll devam e~er. 
m• Klbw tWHc-h ltattl Penbeye vnk bir iti yapmai.a nuıvalralc olaca'ktL "

99 
bnr1ar ftril- J1J A•tl!W 1""'1l' ~~----• ... ~...... - --<--

ufak bir haber bile yollamıt deiildi. 'Panbe fınndaa çıkarılan DOtayı aoihnna- mfştlr. • " -~1' tl'Pll'!ln ıur~n ~,_.,_. ~-• ........................ 

Bana aBren Penbe Piruz beyin keneli- ia terk etti .. Bu dakikada gayet hPVe- LUUTADA İSTANBULDA.. ~ ..... ra% a•ll•tl!lı fletllllıllNı.m = ~ _. oWufana kanaat getir&- eanlı ve uabl 1llr taYIJ' ~. Kol. İzmir Denizyollan idal"e8lne ait bazı ı& ....._ v•ilecıek _.. ..._. 
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... ıle d...,_ olaealı tehJlbntla larını masaya cla~lf ve başnu da eJ. .... hakkında umum mGdftr!Otde te- t.mbkJanaa denm edilıMktecllr.":: 
tıltllt etlfll M,- bir brb ~kol- lmnln arasına ahnlfb. BiP ıı. tfta~ .......... 1'ubmmak il%ere. Dmet deniz nöyeler ~tir. a.nıann tefti.. •.-Fa. a.ı (AA) -Blblk 
~...... ; Bu 1wek"81z •1U'U90Dda W1e rullua11 ........ ......... ,.nen sehrhniz ~besi mOdUr6 B. Ka- :ne yanndari itibaren~. w r ' ••il · • •ı•'ı 't 
~lil • a1tm lrmhe eplce ça.. alto.t ~ heıecaaLma vilcudunun lih l'.mlay İstanbula ~.. - -- 'r•ı 111 h :? , ı · "'* .._ 

hpnq .. ele !Mıa yapmala bir fllrll dışma vuran tnahflrleri 1wiz.,,.,. sureb- Karatqta ltız lisesl ... bir lnm- - - . .,,. Jlrfffrdr mazn... ml8 ~ .. Mıdlc m 
muvaffak olımaımfh. te IM!m lcll. l!llert, ayaHarı adeta bir vay kazası ohmae. bu ,a.I• 81Jri1efer ORHAN !f ~ 'ffGDfl A.ns..-..... -n~• f' ha JllZll• : 

O.mm tehBh,e maruz bulunduı. e1e1ct.rfk ee,eyw maruz b1mış 111'1 bir mQddet ialcıtaa u~. . ........ .,...rııı; .,............ JW ]' •ın .Almtın tlıl9ilD. 
• a&mwl PeUmain •iln .. h:de _,. ~ tfrtlr tftreınelcte clnma Kan\ıtlnadan Konak btikametine ~ .~ferlhiw- ~ın llUNZaVar mev- Keçecilerde Pestemalalw .-ı sula .m.ıı. ...:.r .art ..,. ile 4118•111 
._ 9"' 1a:011J ım •ılteı\ıle 1.ı1ı,ft ediJO!fantı... mekteYı~u- olan nbQmı tdris oilu Tevfik = ~ !:,= ı::=.-:.: Mehmet eıra lfahınat 1'hr k!lo dftl • ,.. seh.eleıiai • 3 il ..._ 
1tlf fdtfaf iutfıretf fıU8d!! ıel!rnıfft, ._ BfrMEDt _., uaolmım idanllııdeki 13 muııaralı araza . kuruşa satmak suretiyle ihtikir yqıeağı bndea .U t ılb ,..._ Bir ... 
IZlllFlllHFllll•lltlllllllllllllllZlllllllllHlllllllUllllllllll tramvay ara.bul. :yolun bir tiarafmdrn 500 zeytin a~cıvle 1509 delice ıeYtin idtlulyle adJln.ve verdnlı.tir. r1 Rusy;: karşı kuD 'm .&ı-' l . . I , 1 S .

6 
• diler tarafına ıec:mek ist.iyen llarko ajtacı ve kuru otlar yannustar. ____ _ _ talannın mD wlrealell elta 

Japon ar ,,, pazar f• JapGllıar ı ır. kızı 10 Y8'1Dda Sultana Kom.eye çarp.o 1:'angına sebebiyet verenler hakkawia S'lya•cıl Pıımıer olıalana _...:;:h.d ........ 

d lı 
' 

. . J 1. ı.. mı.t. arabanın altında katan~ be- takibat yapılmaktadır. • • .-ileti lçİll ,_,.. 1* 
ıa ., me ,.,,yor yaua nare1eete 11ndan. brnmdan ve kolundan alır IU- • ·-- - - - • -·- ,.,.,,. ........,,.,._ ~'"=:i.2 .... AJm..-

• BA$TABAFI ı INd SAHİFEDE • 1.. ı . ' rette yara)anmqtır. ....wc ile Ol'fa ollal Siyasal bil~iler okuluna D8l'8SIZ yatılı aııJa• t' c:hır. 
JalMJllP bir nl•pa r.emlnl buluna- geçece1rıer mı • . Sultana derhal hastaneye kaldınlnwf ................. ·autn... alınuak talebe ldn 25 .,-& Allfcara- -----------"'! 

blleoell ._.... lmlclzl bsmemit- • BASTARAFI ı bld sAJdnD& ve hldfaere CUmlıuriyet müddeiumu- İzmir . _,. da okut binasında ve İst8abulda yüksek ................. , .... 11111H111mtt11111 
tir ... ...._ .,., ._ .... __. M ~ mdWnce el ...... il'. • • &e ve .orta okul udidürJ.ri.... öğretmen okulunda imtilıaalar yapdae j M zarİk c 

SAYGON NASU. tal"I AL wolı»l• üt-- .H. •" .Walllarmdrm SilNıı- Tahkikata göre. tramvay OG mebe anf müdGrlUiUnde toplannuş1ar, okul- ~ .. rhnir&ll alAWtır1.ra ~ -ı a az 
aqu • ....- ... ıs..... ..._, '' 1 1 llul ................... .- imllıl ka' .... -..ın tir . 

..... it (A.A) - Japanlann Sty. ,... ................. ..._ Wllbet- • •c * ...,_ 9ı' ....-ı _. eden talebenhı vaziyetini mlzakere ede- Ka,.a ZIUllll......_ 31 alt1'tollan 20 - O /ı lı • _ı 
1'>UU 1-Deri hak~ aısaitıdald W. ._tıe ~ı bwtl ~iz Bua-L ,. .. ' .. ,_. b ...: 0 ° ... rek bazı kararlar vennitJerdir. eylüle kadar devam olunacaktır. 1 r ftfrOR nctraatl 
lk waAn ıhnllr • ... Japan lalaları --... ·2llMl• lllllil"9 llllQ9m • 

1'- tla • • ııt • • .. - ~--peqemlM! labalu •nam~ .. ,.. ..._ ... w ,.., ... .,..... ..._ ..,.: - - • n a .... a11u 111111111uu11ua1111111:=rıaaaaaaaaaaaaaanuaaaaaıaaaaaaaaı 1 Pldj gazinOSllftU111 
~~.:,_-=-~~ =~~-=--~= x..w.:m1

'-_,, , • m 4merilta ciimhurreiıiı Elgan .. ·atanda da 64- 1 p 
-. .......... Umna ~ baJunu. dinle, Kmh .. -- ... uedarl - vı. ; .::: 11 .::-m v.e- -- Staline ,,..,aJ-A-tJerıJi -"lı mı·k~,...J- 1 li er azar ,.... tliWIWr 8eıu,etlwlll ... Wandaln- • 'J 5.,.• ,.u Uu• UCI I 

Tokyo. 31 (A.A> - İmparatorluk ea • Japon ...ı IMl'bdellni ~ ... Dl l M aaj ıl• · BAŞTDAFI 1 lNct SAHh'EDE .. Ar l ? i ~ !tft daa 7 !ta 
umumi brarglhı aşalıdakl teblltti n* ...... .._._..... 'Bre \pr Kllml ........ W Wr • M mart Var • i .:Je~ .-JV 
retm1'tir: IHHHHIHllHHHHHIHHD• ..... cmatl•. B ~~· ~ • BAŞTA&Aft 1 l!fd SAidt'IDI: • 1 kad 

Pnnm lllndlelDlslnln ma.terek mn. 81l ı...ı bnlal' .. ., .......... .Albq Mmılt f' ı ı· Ü llQI ..... ........ ~-.. tllıiştlr - İranda ook &zıa mikdarda Alma- ar 
&fafa...,a metecWr olan anJasma alaJcl.. A1ebtnt1r IRndiçlnldekl l'ranm b~ 1* J'll4IF M im ..,.., • ..h v, c: • nııı lbmet etmesfne mtlsaadeye dıeıvam ~ .. 

11
__,11181111,....1111 ____ _ 

mı mueftıince BlndlelDl kunıetJerlyle le vetletriııln blf kumendam na!WJUt gene- Wlae ip ı.a.wa cou.._ w __... RUSYAIA AMEldKAN YABDOU etmekle maruz Qldılı tehBb hakJcmda ..;,_ _________ __. 

~~ı-:1 C ı:=. ıe: nlskTı.~~~riMıYoR : :: • ~ '=-Br .::!'1~ Lon~a. 31 (A.A) - Royter ajansının =-~ e::m:.~ SIUCA 
bnJma1a başlar111"8rdll". Japon kay. Bankok 31 (A.A) - Taylaıid Uzerin- ._ip ••I ..... W hrir n'r zannett!ftine göre dün Moskovaya mu- hüldlmetinin bu ihtan hesaba beacall- • • • • • • • • 
vetlert pneral $o7fva fda Jı:amanda.. .. ,.._ _.. ...,..._,, ._iM ..._ • iti•. ' ın Jet .._ ıallfzl'•' Bmv.ıtiıa ı... nı ve vaziyetin 8n8ne geçmek 8zere tcaı> ....... ., .._._..,. 
andadır. ko1m o rr ..... Wı •Wil 'llırlwfıa ... • ı e .. ,. •• ... glltuedeki hUSWll milmesmli Bopkbu;e eden tedbirleri ~ tlmlt ederim. • ~ .......... . 

JAPON BASKUMANDANI tarlht llyuetlal teyit. etm1t ve TçJan.. ..... • 1w = p v _. 1 'r Londradald Birleşik Amerika bO.YOk et- R1JS1'A DA WABD 
SAYOOMDA cfM 'hlr lıhl' Yr ı..ıet ••'-'- u- ... ._ w. rr• .... 1 ı 8 ı•• .ı1lll memapl mııllll tub;w-al 11111'- Sovyet !lusyamn da. .,m '5f1de 1ı1r 
Tokyo 31 (A.A~ - Doaael ajmsmıa ked veya lktısadt bir tu,ike maru& ol- ,..tdıll mmp'fdan 11~ bvı!t!lllllaı nay ve tayyue ~ Ali8on refakat te(lebbüde halumap Wtmmadllt '!"'- Maarif velcAJeCbıce taJehnln 1ıfr 

.._..,...... giSre eeaubl H~~ macfllı ft lier hangi bir memleket tara- 8lbtl ella Ma\weh etı.rla IMh etmektedir. llnmaileyhiıı Londracla Gl- ne ce'VllP olmak mWıer Pden •-• aMmcJs bulw.durulmas .tu.Onlllldll'I 
tlekl ,.._ b.vetltrl bat lmmendmı fmdan ,.Jeeak her hangi bir uked teo- euasına sirayet etmiştir. i}ç yUz lira iulıı liW lbkovada ela • zarud olm Jel : ga7.Meı.da okudum.. Ordu 
rı'l'8l Ma 41Ua -1?-h •nana ınuvu. eml% lhtlmallııclen encllşe etmedllfd lı4-*' • ev• pndddms - ltfai· ubd .._ lıakkmda tetıdbfla 1-ı- - Bu ı.te ~ ~ • mr .ıw irfan ordusunun c!a 1ılr 
Jat etmistir. ma.liçioWtld J'raMI& onlu- Mldlrmlftfr. ye yetişmiş ve yangını söndUrm(bttlr. ltrnacala tahmin edile'bdh. bir iş birlill yaparak lurreket etlllr.. al~da oluşu fena bir feY ölmaz. 

ARTEMIS 
-2-

Bizim mMt,eplWk zamam!nmla 
kim ArlamW _.. ~. CUn- - ~ .._ ~ WL.. na ..UWIM Glmk .Aı1ıemise, ldiıolk » d mebtı>lerie kılık Onlform idi. 
kG ve Pbatarlun yazdıiı vedıile aKat, Fakat ....._ banlan ır.ı derin bir ~......,.. y•lel•ın w z.teki ada- lill. Bar,.ell. TıbhlY4._. ~ .. 
.,. a güm) .... ..._ .ıelıiliıcelE tek muha'Gbeti vardı. .... _.. lll:tikleır:bııl kmdi menııkk. besini uzaktan tanıma 
kimleniıı ancü Artemis olcfuluna he• Ariwlıa .,....ı.s1pn El.-~ tiDe ~ hekbm verdi. Jtulelili ile Harbi,yelDer al yabh 
inunlmq idi..• M f • ı ta Y- lı 1 ' f lralılr; Arll&ıll - .. ble ...,.. 1ılr .-lr vst elhlle llserleıdl. J.CulellJertn Ar..,.,.., plllW ıuaı.r .ı. ~ ._.. ... k wa ...- w r t wsa 11aa1111,. 't ı lıllM; .Ade- lan Uzerlnııle ·~ tdadlsl•. 
has. harp mecllaiııi yeniden toplamq ve S.t ı ... ..... • Milis at ha • dnlr1aıfınde biırew.rmkinde •D.llPMyel -
AdımWn m fUdrde oldulmm -.n~ •" .Waln -- ,. ! '• ........ ..,,. lılr l W 8 et ....... lıılll- yazılması m-:cbıı:r' idi; T~ 
Wıove Artemls. herzamano~gibl. ..... a'W «s 'tll w ... nn ,_ \ ti;...._ ._ıl~ ~~~z:n~..._ .... 
=a:=~ yine en gUzel yola !,. ·":': l;'-._! .. ıLı :-.,r: ~; : , .. Y.:\ ......... ~~ ~ ~ ~ ııar:IOllllll 

- Eleı' ordu beekumandanı MarG> .. • - ._ ,,.._ .. ._, ' ..... lılr ..... .Arlıa w .. • llrüldtWı ~ tıc: ma parlak 
nim arzu ediyorsa. ordu arasından iste- .. W. ....,, lfllı Altlnls * ı' •· n tha 'S 1 < • • 'r..:' b wı4cpdıpı mt • ._..._yine 

0 slph 
~alt dlllr At _.ı ~ -'i: lıııııl• hıWA 'sllll ---..,..._....,. w ı..1aıwet- ..-., Afü " ._,,. - Mır - _. Ms t - •._ tok ....... ~.~-~-~tar 
..._ .anı11e ....... .m ,,.. ... Na;- ..., •ı•• - ....., ı. ._..-.. e111n1.. Bu .ıntıe ~ w.- h r w ...ı l'lın ı• .. _. •••• 11r ~ • r · ,,. • -- ~t.J~~-_.__ .. 

Mlp &lrlllllerl ..._.... 1* Arlı ' ı ...,. alrMk-.. 1* •Yu- zaffer oluna meee1e yoktur. Fakat Mu- \llMı'sn wılda .-k •nHıd " w n._t .. 'h&' .Adl&ls'tü- " ....._ Biz mı~er 1117
_. 

6ıınt .....,. L.. ._,...,. - l8lla .._ 99 ta\-·~.mo.ı donius 114"1lp oı.n.. ba maiJdbiyet bu ı ltn ı ' ıVab. 8ır .... la t h ~ Mır ırt M lw .. s • lı w .._. .at. mor kadife yaka.al 0:-
..... bLllL Ve tııknir ,.._ ..... l f n •lılrdtw itin- w.rtı.a en..-~ de- .... I' ı clrııak /% 'I ......... , ....... ._..._.,,_._. ..... _. ila'eıl il tereo 
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l CUSTOS CUMA ıoctt 
YENi ASIR 

mfm StctLt TtCARET MEMUR- Servet Yesarioğlu. 1 

Afrı.kada harp B. Ede~yanatı LUCUNDAK: :tıma. s. Yesario~u 
~ Tescil edilmiş olan Banka Kornetçi-

- s•Cl'l'uun 1 INCt sABitl!DE - yale ttalyana tarafından İzmir şubesi Bu suretin dniretle dosyasında saklı 

k ah - ~ ... n:am için Bifulco Arnaldoya verilen temsil 27. 12. 940 tarih ve 10203 numaralı tcr-epey J'ZJ~ .. a e bir nota tevdi ettiğini söylenıiJ ve .~u vek!ıletnamcsi ticaret kanunu hUkUınle- elime daireo nüshasına uygun oldu~ tas-
. . ~otanın metnini okumuştur. Notada !OY- rine g'.Jre sicilin 3072 numarasına kızyıt dik olunur. 
lngilizler Tobrulıta ltal• le denilmektedir: __ ,ft_ .. ., b g·· ve tescil edildiği ilan olunur. 45 Kuruşluk pul üzerinde 27. 12. 1940 

Sovyet. Polonya .. ~ • ....,mın u un İzmir sicili' ticaret memurluğu re.smi tarih ve Beyoğlu üçüncil noteri resmi 
YGnlal'ın "lı·~Jtlarım · münasebctile size şunu beyan mühürü ve F. Tenik imzası. mühür ve imzası. 
IJildiri~orlar, ltalyan• ~~cl: isterim ki 1ngi1iz hükümeti, mü~- 1 - Vekfiletnnme lç ticaret umum müdUrüğü 

lar ise tehit krnllikla Polonya nrasında aktedı- 2 - Müzeyyel beyanname Şirk Şubat /1911 
.... t ı ten 25 Ağustos 1939 tarihli karc;ılıklı BANKA KOMERCfYALE 1TALYANA 4/ 

Londra, 31 (AA) - Orta şark nf(I· rd pakn hükümlerine aykın olnrak ANONtM ŞtRKET _ MERKEZt (Suret) 
MüZEYYEL BEYANNAME: liz ordulan karargahının dün "eccki ~a ı~l birliği _ Polonya münac;ebet- MtLANO 

tebliği : 18 - 19 temmuz gecesi Tobruk 1 o~·e c\ednir olarak Sovyetler hükü- TED1YE ED!LMtS SERMA YESt 
ınUdafaa hattının şark böl~esinden .ha· erıtnincem~ ...... 1,ı,. bir teahhüde girismiş Li 700 000 000 30/'ki i t · /1330 Ecn b• A rek _.:1_ t1 b h .. d 1!'ıye- me .1L<1 • ,... ..... t. . . ı ne eşrın c e ı no-

et '-'U1.!n kuvve i ir ucum e\ - d ~nd·r Şunu da temin etmek isterim Milanod<ı 12 ikinci te"rin 940 tarihin- nim ve .sermayesi eShama rnürikasim şir-tniz il kil tre fode bir yeri mu· er;ı ı · . . ~ 
ç ome mcsa c · . ki 1939 yılından beri Polonya arazısın- de saat 15,30 da aktedilen meclisi idare keter kanunu :. hükümlerine te\.fikan 

dafoa eden kuvvetli bir İt:ılyan garıuw-b d . ılan hiç bir de(!isikliği İngiliz hü- içtimaınm zabıtnamesidir. Türldycde çal•"masına izin verilmi" nuna hu ederek kaçrna.f:a nıec uı e >'ap · -s "' 
etınistir t::İ "zonu ağır zayiata kümeti tnnımnmaktadır. RUZNAME - Tayedilmiştir. olan t!C!'lebi şirketlerden Banka Komer-
uğralll..:,,.,, bir~::U20 tüfenk i~am POLONYANIN CEVABI 4) Müdüriyeli merkeziyenin iş'arat ~yale İtalyana bu defa müracaatla, ban· 
edllrn~ . ve teklifııtı. kanın !zmir §Ubcsi müdürü doktor Ros-

Cenup istikametinde hareket eden dı- Bundan sonra B. Eden general Sigors- 5) Salahiyetlerin tayin ve itası. Ta- si Vinicionun başka bir vazifeye tayini 
ğer devriyeler derin bir sahada düşman kinin ct'vabi notasını okumustur: yedilmiştir. üzerine. bankanın tstanbt:l şubesi ik.ln-
tnevtlleri ieerisine ,;rm~erse de düş- Bunda ezcümle şövh• denilmP ·IE>dir: Atideki zevat hazır bulunmuşlardır: ci müdilrü Dott. Arnaldo Bifulconun bu 
inanla temas tesisine muvaffak olama· Zatı dt!vletinizin 30 Temmuz 1C)41 ıa- Conti Sen. Cav. pi Gr. Cr. lng. Conte mevki ve imzasını da muhafaza eylemek 
mışlardır. rihli mektubuna ittili\ kesbrtmeklP b:ıh- Ettorc, reis $arliyle, banknnın İzmir şubesi mUdUrlU~ 

Hudut mıntaknsında zırhlı de\Tiyele- tivar olan Po1onya hiikümPti namına 1n- Spenotti Sen. Gr. Cr. Luigi, reisi sa- !.tline tayin edildiğini ve şirket nizamna-

~AHIPB J 

K. A. l.1. Mersinli Pirina Sabunu 

.? 
• 

Beynz sabım )'erine tcrtihnn 

A L Çapa markalı Mersinli Pirina &abuntt· 
• • mı kuHanırs:ımz : 

1 - Fazla tasarruf eWe ocler, 
2 - Cama~ ve banyomnda dah:ı iyi netice elde etmekle 
3 - Çok kıymetti bir 11da olan Zeytinyağı yerine daha 
az kıymet taşıyan Pirina yağının sarietlilmcsiyle memle
ketinlİZin. ekonomisine ciddi bir tarzda hinnct etmiş olur
sunııı: .• 
6881 numaralı mllsettel Çapa markamın çok dikkat 
ediniz.. . 
Siparişleriniz iÇin 3&14 \'e !078 numaralara telefonla-
ymız •• 

K. A. L. 
TF..LG&AF : LİPOVATZ İzmir .• l\lel'Siali Pirina rafı ve sahan fabrikasa 

ı - 10 (1$80) 

fzmlP lnfdsarlar BaşrnüdliPlftOBnden : 
Foça inhiaarlar idaresi ambarında yPpı1acak tamirat pazarlığa lconulmut

tur. 
Keııif bedeli 504.95 muvakkat teminnb 37.87 liradır. Keıif ve prtname

lerl baa müdürlüiümi.lz levazım tubesi ile Foça inhisarlar idareai.rıde görülebi
lir. isteklilerin ı 5/8/941 tarihine müeadif cuma günü saat 1 S u- baı müdür-
lüiümüzdekl komisyona müracaatları ilin olunur. 1 5 2996 ( 1674, 

riınhden biri bir tayVUe meydanında qfüz hükümetinin 193~ smeo<rlndcn beri ni mesi mucibince mczkilr şubeye mUteııl
bulunan tayyare bemini ve ~ stoku- ~apılan ararl t ebeddüllttını lanımıyııc:a· D'Agostino Gr. Uff. Alberto. Mattioli lik bilcümle muamelatı icraya ve 'irket 
nu tahrip ~. Di~ mıntakalarda ~ı hakkındaki beyanatından mütevellit Dr, Rnffaele Murahhas a'la, Donegani nam ve hesabına bu muamelattan tcvel· 
devriyelerimizin taarruz.i faaliyeti de- c;amimi memnuniyetimi ifadeye mllsara- Cons. Naz. Gr. Uff. In~. Guido, Nogara tut edebilecek bilcUmleı d:ıavide dava 

•-•-•-•-.*-•-•-•-._a_n_ıı_ı_~~-·-•-•-ıı-.--_.-ıa_ı __ ,_ - m--.-.. 
vam. etmistir at ederim. Bu görliş Polonyn nolrtat na- Cav. di Gr. Cr. in~. Bemardino, Parisi eden ve edilen sıfatlarile mahkeme hu-
İTALYAN. RESMİ TEBLi(;i ,..arına tamaınile tevafuk etmektedir. Fil- Gr. Uff. Enrico, Parea Gr. Uff. Conte zuruna çıkmaya merun ktlmdı~ıru bil-
Roma, 31 (A.A) _ 421 numaralı ltal- hnkika Polonya, vnktile tn~iliz hüküme- Carlo, Restelli Dr. Piero, Sl~orlni dirmiş ve lazım gelen vesaiki vermiştir. 

Flat MtiraJıalJe Komisyonu Relsltğiıtden : 
izmbe ıetlrllip bu defa tevzi edilec~lı: olan bhvelmn perakende azam\ 

catıt fiatlerl komieyonumuzca qaitdald tekilde tcııbit edil.mittir: 
a) çekirdek çiğ halde kilosu 231.S kunıı: 
b) T lliınüalcrde çıekilmiı halli to~ krtltve halinde kllow 268 lwn.f. 
Keyfiyet ilan olunur. 3014 ( 16 71 ) 

Yan tebliği : Simall Afrikada. To~ +ini halm'dnr ettiP,i vcchile, harbın ha- Comm. Paolo, mm~avir Balbo Gr. Uff. Keyfiyet tetkik edilerek kanun! hil· 
müdafaa mevzilerinden cıkış yapm~ -mdan beri Polonva topraklanndn hiç Rng. Edmondo, Boncinelli Gr. Uff. Prot kümltte uygun görUlmilş olmakla bu 
teşebbns eden kuvvetli dUsman devriye- ~ir de'tişikliği asla tanımamış bulun- Dr. Ettore, D1poolito Prof. Dr. Teodoro, müzeyyel beyanname verildi. 
leri latalanmızın dır hücumuna maru7 naktadır. Mtinıklp. Tayedilmiştir. 900 Jru."'1.lşluk pul ••-·-·- .. -·_. ••- - · -·-•-• •-n-• ••-•-•••• re ıa •••• • aı ••• 

ka1mışlar ve ağır zayiat vermisleı:~· . MÜSTAKBEL HUDUTLAR Bu suretle, on bir adet muvazzaf ida- Ticaret vekili N. 
Sol1um bölgesinde avcı teşekkullc!'°: VE tNGtLTERE re erktınından onu ve katip Emilio Bru- Sallhaddln Cuhruk 

ORDU RASTA BAKiCi HEMŞiRELER OKULU .. 
NA Atr BAZI fZARAr 

ıniz dilsmanın baraka ve teşekkUTicnn' sa hazır bulunmuslardır. Aslı gibidir. 8. 5. 1941 
mitralyöz ateşine tutmuşlar ve yangın: B. Eden Polonya hakkındaki İngiliz Tayedilrnişt.ir 9/Mayuı/1941 Ve olıala lıayıt oe ,,...., ,.,.,,.,.. 
lar ~karmışlardır. Britanya tayyarelerı noktai nazarının 5 EylUl 1940 tarihinde Tayinler ve bahşedilen salahiyetler :MUhür: T. C. Ticaret kalemi (bir kelt-
Bingnziyi bombardıman etmislcrdir. wam kamarasında, ba.,vekil B. Cörçil Meclis, bunlardan maada, Banlca nıc· me okunmıyor) ticaret umum müaUrlll-

1 - Ordumuza ha9ta bakıcı ve hemıire yetiıtirmelc üzere Anbrada M. 
M. V. tarafından 1939 sen~nde açtlmıt olan hatta baık1C1 9e hemwlreler ob
luaa bu eene de 50 talebe alınacbkhr. Okula girmek arzu edenl~r. bu1unduk
lan mahalli" nltliiine, ltaymakamlıiına Yeya flakerlllt ıubelerlne dilekçe Ue 
mGracaat edeceklerdir. 

Şarkt Afrikada Vol$evika nııatakasın- tırafından yapılan beyantta izah edilmiş murini hakkında atideki hususu mi.iza- ~. imu, 
"da kahraman krtalantnı% ilerlemekte "1duğunu hatırlatmıslır Mevı.uu bahis kere eylı>m~Ur. Tayedilmist.ir. 
olan dilsmanm otomatik sillıhla yaptık- \.ıE>vanatta B Cörçil İngiliz hükümetinin bmir pbesi ne.ıdinde 
ları teşebbUslerl reddetınblerdir. \.ıarp esna..cııncla yapılmış olan arazi de- $imdiye bdar İstanbul merke%inde 

• .. •sılı ... b .:=a- Jtüeınn• ~c:ikliklerini, alakadar taraflann seor· müdürü sani olup, bu mevki ve imzası-
•-.- H .._.., '1estçe ifade edilen rizaları olmadıkça, nı muhafaza evlemek şartile Giu~ 
...... dall' NSlllf tanımıvacatını blldirmi$ilr. oğlu Doktor Bifulco Anıaldonun mUdilr 
fef)RAtleft Polo.oya ile dii!'er devletler arasınılıki sıfaUle 1zmi1' fllbedDe ftaldi kararl~ı· 

•9!11 müstakbel hudutla!' için de B. Ecfon rılmıştır. 
Londra. ıı (A.A) - ilan tehlai. : mew.uu bahis nutku hatırlatmıstır. Ha- İstanbul merkezinin bilcümle erkinı 
~iman ütyyareleri İneiltere ili:ennde riciye nazın sözlerini bitirirken Sovyct- sıfatlannı muhafaza eylemek .prtile tz. 

Jntlnferlt ucWJlarında bombalar atmış- Polonva anlatmasının aktinden dolayı mir sub.,,si nezdinde dahi imzaya sala
!ana da ika edilen basar haflfttr. Zayial avam kamarasının her iki tarafın da ay- hivettardırlar. 
J'Ot:rdra, 

31 
(A.A) _ İnıdliz donanma· ni derecede tebrlke sayan olduğunu ka- D~cr cihetten, şirket nizamnamesi 

ima mensup tayyareler dün Ktel Uma- bul edeceği Umidinde olduğunu söyle- mucibince mczkUr fUhenin tedviri umu
nında bulunan dUsnum. ~ilerini bom- mistir. runa mUteallik bilcümle muamelatı icra 

B. Eden metinlerini okuduğu notnla- eylemek ve firkct nam ve hesabına, bu 
ba~:=wfJt~'İal:J(;t rm. harpten sonraki hudutlar hakkımla muameH\ltan tevellüt edebilecek bil-

BerUn. 31 (A.A) _ A1mım teblilt : tngiliz hUkUmctinin hiç bir garantisini cümle dC1lvide gerek müddei ve gerek 
Alman denlzaltılan Atlantikte 24 bin tazammun etmediğini söylemiştir. ise davetli taraf aıfatile mahkeme huzu-

tonluk ~ ticaret ~i behrnuslani1r POLONYA ORDUI,,ARI l"llna çıkmaya mezun olmak üzere mez-
Diln ~ fn"'1terede tayyare meydanla- ı~cı mebuslal'dan Smit şu suali sor- k\ır crkl\na vekAle,t ve salahiyet veril-
nna da hava taftn-mlan ~rm$b!'. ınuştur: 'T!İc:tir. TaycdümiJtir. 

Takriben 40 İndllz tayyaresi ~' _ SovyeUer birli~ dahilinde büvUk Şimdiye kadar İzmir şuh~ ınüdilrU 
buz denizinde bit- tayyare ~emisinden 'Polonva orduları bulunuvor. B . Eden olan Giuseppe oğlu Dolttor Rossi Vinf-
lıareket ederek Kirkenes limanına hii- cio. mezkfu sube namına artık imzaya 

etmet_ te bbilsUnd bul 1 bu orduların azami sürntle teçhizi için cum a; şe e umnus arsı:ı salahivettar olmayıp ayni derece ile Luc-
•.s b hb"ft k k 1 B h \t('r s.l'vi v. apac .. ~ını söylivebilir mi? oa u teşe wt a im a mıştır. u U. ..,, ca aubesine nalden tayin edilm1.,.lr. Ta-

.2_ d 3 ,__ B. F.den şu cevabı vennlştir: ,.. ~~ 
~ eDa!lllua ilpnan 2 tatı• e ı1U1Y- yedllmişUr. 
betmiştlr. - Bu iş Sovyet hillcümeHne terettUo tMZALA y ANLAR 

DUn .,..,.,,. İnı?iliz tayyareleri J!arp Al· "dPr. Maamafih. bUtUn mlizakereleror Reis Etto:re Contl 
"""- Polonya ordusunun süratle tcchiz edil-

manyasındaki bcı .-}ere infilak ve KAtio Emillo Brusa '" - rıı(!Sinfn mOşterek dava için bilyilk bir p· 
Yanmn bombalan atmıslardır. Meclisi idareden bir mil~avi•· ıcro 

,.,. lcıymet ifade edeceği daima göz önü~ Restelli 
ffHJIBz tay llJ'elerel -le tutulmuştur. Ycvml)•e No. 18339 
BEngazf~1e on ton ................... -................... Meıkezl Mi1anoda kAin Banca Com-

: AN~ ,IA PA RA J)VO.!U E mercinle ttalinna Anonim şirketinin 
boftlJıa attı.. • - ': \ISUlU dairesinde sahifeleri numaralan-
Kah'- 31 (A.A) - Orta .-rk İns!İ· E H' ı: ON K (' P H On n A M 'TllŞ, pu1lu ve musaddak olup kanunun 
~ t 1i ........... ----- ••••••••• d tiz hava kuvvetlerinin tebli~ : n~ ·ı. tarifatı dairesinde tutulan meclisi i are 

avcs tayyareleri bir dUsman hava filosu- 7.30 Program \'C memleket saat ayan. zabıt dcft('rinden aslına uygun olarak 
nu tardetmlslerdir. Bu filo salı Jti}nU Si· 7.33 MUzik ı>l 7.45 Ajans haberleri 8.00 istinsah t'dilmiştir. 
ranailca aeıklannda hava kuvvetlerimi- Müzik pi. 8.30 - 8.45 Evin saati 12.~0 Millno. 22 ikinci teşrin 1940 
ze taarruza teşcbblis etmistir. Alb düş- Program ve memleket saat ayan 12.33 İmza: Dottor Pietro ATiocch1o, Noter 
rnan tayyaresi düsUrlilmüm\r. Milzik : Karışık şarkılar 12.45 Aj:ıns ha-
~ tayyarelerimiz 28 - 29 temmuzda herle.ri 13.00 MUzik :: Kansık şarkılar 

llınJ?ad Uzerine yeni bir akın yapmışlar- 13.15 - 14.00 Milzik pl. 18.00 Program 
t!ır. Rıhtımlara ve vapurlara on ton ka- ve memleket saat ayan 18 03 MüzıR:: Fa
~ar bomba ablm1s ve mUteaddit yangın- sıl heyeti 18.30 Serbest 10 dak:ka 18.40 
lar cıkarılmışbr. İki tayyaremiz dönme- Müzik : Radyo Sving kuarteti 19.00 Ko
Jnistfr. nuşma (İktısat saati) 19.15 Müzik: Rad-

Sicilvadakl keşif ucuşlan dünkü teb- vo Sving kuarteti 19.30 Memleket ~at 
liğde bildirilen akının evvelce bildirildi- Ayarı ve ajans haberleri 19.45 Miizik : 
iinden daha muvaffakıyetle yapıldı~nı Karışık snrkılar 20.15 Radyo gazetesi .. 
göstermlştir. 20.45 Milzik : Solo şarkılar 21.00 Ziraat 

-·- - takvimi ve Toprak mahsulleri borsası .. r. RUZVF..J.!'fN ıı.ıo Temsil 22.00 Müzı"k : Radyo salon 
MüJdın mftlf!fıatlllf'I orkestrası 22.30 Memleket saat ayarı, 
Va$İnj!ton, 31 (A.A) _ A.osveted ajans haberleri, borsalar, fiatleri 22.45 

Pres aiansının bildirdi~ne ~öre Reisi- Müzik : Radyo salon orkestrası.. 22.55 
cUmhur Ruzvelt ordu ~enel kurmay re· 23.00 Yannki program ve kapanış .. 
tsl ı;eenera1 Marsal ve den!z S?enel kur
may reisi amnral Smlda "6rtı(llnilşUlr. 

ln11Wz hafla nalıltwatın
da crdısan A-mP2"ifıalı 

ptlot.laP ndtJıemmel 

ALASEHtP SULH HUKUK HA
K1MU(alNDEN : 

Tereke Do.: No 941/7 
Alaşdıirin soğuk su mahallesinden 

hereketli Habib oğh• Mustafa il-enin 
vefatiyle terekesi tesbit edilmittir. Mü
teveffaya borçlu olanln ile kendisinde 
ı>lacağı olanların ilan tarihinden bir ay 
:dnde mahkeme lu-Jemlne müracaatla 
l\lacak ve borc;lanr.ı kıtyıt ettirmeleri 
'lksi halde miraaçılan ne tahsen ve ne de 
lf'rekeye izafeten takip edl"miyecekleri 
tlan olunur. ( 16 78) 

tşbu suretin, istinsah olunan aksam 
\tibarı1e bana 2! ikinci ldnun 940 tari
hinde tevdi olunan vesaikin cA> zeyil
nameslne uygun oldu~u ve? 18340 numa
ra ile yevmiyeye Mililnoda ayin 25 inde 
4346 sıra numaraslle kayıtlı bulundu~u 
tnsdlk olunur. 

Millno, 26 ikinci teşrin 1940 
İmza ve mühür: Doltor Ptetro Alloc

clıio, Noter 
Dottor Pletro Allocchio, Noterin im

zası tasdik olunur. 
Milano, 28 ikinci teşrin 1940 

İmza ve mUhUr. Milano hukuk vece
r.a mahkemesi murahhas kançılan: 

Longo Valeutioo 
N Um: 3372 Alınan harç 500 K 

Hu: 144 Lit. 90.-
~bu vesika Milano konsoloshı~nca 

~örülerek zlrindcki Milano mahkemesi
nin mühUr ve imzası tasdi.le kılındı. 

2. 12. 1940 Mnano başkonsolosu 
(MühUr ve imza) 

imza okunamamıştır. 

Bir sureti dairede saklanan bu tercU
JnC'llin illşik İtalyanca zabıtnatne sure
tine uygun olduğu tesdik olunur. 

27. 12. 1940 
MfihUr T. C. Beyoğlu UçUncU noteri 

Londra, 31 (A.A) - Tayyare imalat 
nazın mebuslardan birinin sordujtu bir 
suale cevap vererek f n!!iliz hava nalcli
yntında vardımcı sıfath•le calışan Ame
rı"kalı pilotlardan bilvilk hlr sitayiş](' 
hahsctmist.ir. Bumtn 162 Amerikalı tav
Yareci mcz.k\ır serviste çalı~aktadır. 
Bunlann se>nelik maaslan 1938 sterlin 
k.'ldardır. Amerikan ı:>ilotlan İngilizlerin 
vcrdi~i kazanc vC'N?ic;inde'l munf tutul
rnuştur. 

Borncwa Beledfyednden: 

ROM ANT.ADA 
P@Jı cnf:t ,,,,,.,,,, .,,.,._ 
BUkrr.ş 31 (A.A) - Kral ve ana kra-

liı;P nc:kPrl ha.c:fane1Pri '1<-'7.mi~lrrdir. 
Romanvada 300 den fazlıl askeri hA!!· 

~Ane arılm1stır. BunlP,.da ftltm1~ hin ka
cıar YRralı tedavi edilmekteilir. Cephe 
R riııi hastanelerinde tPdavt f"<l!lı>n yara
lıla~ bu raknmlarn dsıhil dP~ildir. 

'1.m,, .. ı~nda a«~topffJı 
Müddeti nzatıfn1oP .. 

il V~~ngton 31 (A.A) - MebmRn mec
l '5l~n B!kert enclJmen{ mm mtıhnftzlıırk 

1 
tfv~t subnvlann ve mtltehRS!t! 89-

e~~ ertn PVvelt'e btr sPne olı\rak kııbul 
İ!I; nılş olan askerlik hl7.Tnt>tlerfnf tem
'kar:d~~ kanun projesini 7 muhalif reye 

ı rC'vlE> kabul etmiştir. ------

- Su tesisatı için apğıda gösterilen malzemeye talil\ zuhur etmediğin
den pazarlı1cln sabn alınma11 bir ay müddetle temdit edilmiştir. 

Malzeme Adet 

'<•lTiınizf. .ökeç 100 
J{tıılvıuwdi Mqon 200 
'-'jplf ve du'bli nlpli 1 00 
VıtlfH ve lı:&.eleli pirinç~ 100 
K urııun boru beher metresi 
l, 5 K. 
Ropr beheri S, 5 kilolalc 
'Beton künk 12, S S boy 
l(olya bilezik muhtelif 
KU11Uft 
Çimento 
""1Jnyo boya 

SOO kilo 
50 

100 
30 

300 
50 torba 

10 kllo 

Beheri Muhaınmen by-
meti 
Lira Kr. --

18 18 00 
Muhtelif 28 00 

« 16 00 
c 190 00 

60 300 00 
90 45 00 
ıs 25 00 

250 75 00 
40 120 00 

140 70 00 
120 812 00 

899 00 
2 _ Şeraiti anlamak isteyenlerin betedl,.e rlyuetine müracaatleri. 

3008 (1676) 

Bir .sureti dairede dosyasında sakla
nan bu ınıretln g6gterilen aurete UJIUD 
oldulıt tasdik olunuı:. 

36/l(ayll/l!Ml 
Mukabele edi'Wl. 
4S kunqluk pul üzerinde BeJ"Otlu 

üçüncü noteı1. :remıi mUlaril ft imza. 
, ...... ,unıır•tt•"ı'''''''"''''''"'""'""''""": 

-DiL A.IJ l'AiZ llSJIMıf ~ 
; ~UM VE KADIM RASTAUlt- ~ 
§ LAB1 MCTEllASSISI i 
~ Her gUn öğleden sonra ~lu ~ 
~sokak. Ahenk matbum. yanında !.1 ! 
:No.lı muayenehanesinde hasta bbul E 
: eder .. TELEroN : 3990 E 
~ EV : Giizelyalı İnönü caddesi 117t E 
; (1670) = 
"ı ı 111111111111111111il11111111il1111il1111.1111111111111 ıı -

URLA tCltA Mf.MURLUCUNDAN : 
Urlada Enver bzaDctJ'a boı-çlu lz

mlrde Halit Rifat pqa c:addeande 21 7 
namarah hanede mukim :iken e}yevm 
~kametgahlan meçhul Kuleli Mehmet 
kızı Ayşe Naziregc Güner ve kardeşi 
E..at Külill ve tZııdide elektrik tirlteti 
"'........,_ menuırlannda HiWf Alpere 
att fA)'llUl n btltftfrak tasarruf ohman 
~50 lira muhammen byinetll Urlanın 
Y enlce mahallea'inde kltn harap bir bap 
hanenin açık arttırma ile Abfına karar 
<1erllmtı ve arthrm&n1n 11-3-941 pazer
tesi eaat 1 S te yapılacağı Ye teklif edilen 
bedel % 75 nl bulmadığı taktirde art
hrmanın 1 O on gün daha temdit ve 1 O 
nuncu günü ayni saatte en çok arttırana 
;hale olonacağıns dair olan 940/408 
dosya unmaralı i!An suretleri usuli dai-
1"sinde talik ve illn olunm~ ve ancak 
borçlulann ikamctgahlan meçhul olına
mna binaen tebliğ makamma lcalm ol
mak üzere gazete ile ilAn olunur. 

2997 (1672) 

Z AY l 
Akhisar tütüncüler bankasının na· 

mıma mukayyet ve beheri yirmi lira iti
bari kıymetinde 231.f, 21.3S nu
rMralı birinci ihraç ru ve 40 numarala 
ikinci ihraç bir adet muvakkat hi .. 
s~netlerinl zayi etmit ikinci nüsha
Jımnı almı~ olduğumdan evvelkile
rin hükmfi olmadığını ilan ederim. 

Akhisar : 'fohaffyeci Kırca Alili 
Salihettfo Malk.aç oğlu 

3007 ( 1675) 

lzMtR BELEDİYESİNDEN : 
1 - ttfafye mUstahdemleriyle sihhiye 

ve fı nakil vas,talan şoförlerine 58 adet 
şapka yaptırılması yazı işleri müdürlU
ğündeki prtnamesi veçhile açık eksilt
meye konmU§tur. Muhammen bedeli 
201 Ura muvakkat teminatı 16 liradır. 
Taliplerin teminatı 8ğleden evvel ~ ban,. 
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 8/8/941 Cuma gilnil saat 11 
da encUmcnimfzc mUracaatları. 

2 - İtfaiye milstahdemleriyle sihhi
yo ve iş nakil vasıtaları şoförlerine 58 
takım elbise yaptırılması yazı işleri mU
dilrlüğündeki şartnamesi :vcçhlle açık 
eksiltmeye konmuştur. Muhammen be
deli 1218 lira muvakkat teminatı 90 li
ra 25 kuru~tur. Taliplerin teminatı öğ
leden evvel iş bankasına yatırarak mak· 
buzlariyle ihale tarihi olan 818/941 Cu
ma gilnU saat 16 da encümenimize mU
racaatları. 24, 28, 1, 6 (1640) 

2 - J43' •J1h kanun mucibince bu olı:ulclan Mezun olacaklar, memur 
Olup teka&cliye alacaklardır. 

J - Mena olanlar alh 1enelik ınmuri Mmıetl•rin1 Ol'du lıastaı..ne\erta
de yapacaklar, ondan eonra arzu ed~rlene menllekettelti bitin ..IJ\t tef8kkül
ı~ kendilerine~ olacaktır. 

4 -Ta"911 mBddeti 'sene olup, bu müddet içlncle ok..._a ~bet Jlra 
harçlık •erilecek. late Ye ilhaslan tamameD -ula ait •ecakw. 

' - Okuldan mezwı olanlar. barem hnunuAa söre 20 in ..il ...... 
f,aflamak ilz«e maaı alacaklar ve l:m miktar aftdlcçe t~tlr; bu aamn 
dahi la,e. giydirme ve bannma orduya ait olac.ltbr. 

6 - Okul 1 S Eylül 1941 de tedrbata başhyac:alttw. 
7 - Okula kayıt ve hb\11 .. rtlan .-ınlardır: 
a -Türkiye cümhurlyeti tebauından olmak n Tiirk İdÜDd• WunNU. 
h - Sıhbatı yerinde olmak ve dunnnu her iklimde 'Rzlfe c&rmeJe mlsıdt 

bul•nmak (bunu har hangi bir haa~hane aıhht heyeti raporu ile teebtt et*'" 
mek ve evraka bağlamak llz•mdır). 

c - Okurun Pli oD aladan a.-iı ve Jh'ml ikiden yukan olmİpcaktu. 
d - Kendi.!. ana •• babul iffet ehlinden olmak (bu vaziyet ~ tnı

sik ettirilerek enaka bağlanacaktw.) 
e - Ea u orta obıl ttdıSllinl bitmni, olmak (eleme lmtibflzdmnCla rM

vaffak olmak prttır) veya bu <if'rccecfe tahsil gördüfl hıbat etmek (tudtk• 
name ven bumltl ta.dikli bh sureti muameleli eTilllana eklenece'ktlr. ) ' 

f - E•ll veya aitanh bulunmam1\k (evvelce enentp b018-nan1ada kocati 
51-ilt olan blMd. edilir) buna ait ...edent haB hlldlrlr mlablt ewak keza ele· 
lerlrrelııttr. 

• - Olrar 91hht -'>epter dttmda okulu keadWğfnden terk ettiği, evlenm' 
eureti ile nya dil- lnztbatt 8ebepJerJ~ ok.ldan Çlkanldaiı, alh Mnelilt mec
burt hizmetini yapmadwğı veya humımlamadıiı. ve yahut •hM seb"pler ch
tmda okadan çıhnldıfl takdirde tahakkuk ettirilerek mektep maeraAannİ 
tamamen ad~ifne 'Ye g&stt'rdlfi veaikalann tamamen deinı olduğuna 
dair noterlikten tudfkli ve keflDl bir taahhütname VHece"tir. 

8 - Ya\andakt ,eralti haiz olan ohu, okula imtihansız olarak lt.abul edl· 
lecelctfr. 

9 - Yukandakl maddeler mudbfoce evrakınİn muameletinl l,itirenler
dea, vf1Ayet, Teya kaza, merk~ilerinde otaranlar bu makemlar nya aeker
lilc tubelerl TUttas De eVfflklannı d.-.budan d<>iruya Ankara merkez hası.. 
haneııl baş tahibl ve okul müdürlüğ{irle gönderileceklcrdtr. 

1 O - Müracaatlann Ağustos t94 l nibayetiAe kadw 11oaa ~rilirilmeııi ll
ınmdrr. 

1 1 - Okudann kabul edildikleri ve mektebe luıerket etme taribleri ayaİ 
makamlar tarafından lcendilerine blldirileeektir. 

12 - Kabul edilecekl~rln olculun bulund.P Aabr11ya kadar se}ınek " 
okulda tekrar yapılacak sıhht muayene neticesi htı.taldcı.n tebqy&n eden
lerin memleketlerine Kftmek için mMtaf edecekleri yol ~ ke9dileriae 
alt olcakhr. 

Ankara Merkez Hutıll\aneri Ba, Tabibi ve obl mfkliirl albay 
Dr.Sa-~ 

17 20 2' 26 29/MayÜ. 1 4 7 10 U 16 19 22 2S 28/liadran 
ve 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28/Temuz Te t 4 7 tO 13 16 19 

22 25 28 30'Aitutos/1941 f80ıt 11t1) 

Devlet Deniz Yolları İzmir $abeslnden: 
lzmtr lc&rfezi dahilinrle çalıştmlmalcta olan Bayraklı. Sur, Ef~ vapınlann

da bilfelcr 31 Mayıa 942 tarihine kadar icare vcıilmdt uzere 23 temmuz 941 
•ıı.rihinden itibaren açık arttırmaya konulmuttur. Büfelerin her hirini11 aylılt 
ican iic;er lira olarak tahmin edilmiştir. Artbrma ve ihalelıi l O Aiuator 941 
tı1rihine müsadif pazartesi gÜnÜ aaat 1 S te devlet deaiz yollan lzmir ,ubesl 
binasında yapılacaktır. Muvakkat teminııb beher vapur büfesi için 2 lira 20 
l.:aru4t0r. Sartnamesi pel'a9IZ olarak körfea vaparlan tefiiiinden alınabilir. 
T aliplerln kanunt veslblariyle müracaatlan. 24 1 2850 ( ı 638) 

iKt ARUP KGPRU YAPTIRILACA.KTIR 
tzmlr YllA7et daimi encümeninden: 
ödeınit - Adttglde yohrnun 2X500 ~e 6XSOO üncü kilometrelerinde yap

tmlacak U ve '5 (lef" metrelik iki ahşııp köprü intaab 25980 lira 56 kuruş 
i>edeli üzerinden 20/7/1941 tarihinden itibaren 20 gÜll müddetle kapalı ek
siltmeye konulnuıştur. 

Bu işe llit keşi: enakı, şartname ve projeler lzmlr, Ankara, latanbul Nafia 
müdürlüklerinde ıetltil olunabilir. 

isteklilerin 2490 sayılı yaııa hükGmlnlne gtire haz.ırhyacaklan 1949 lira
lık muvakkat teminat ile omümasil işi yaptıklarını g6sterir vesaik ve ticaret 
odan •esilcannt muhtevi teklif mektuplannı 11 Aiutıtos 19-41 pazartesi RÜnG 
!ıaat 11 de lzrnir vilAyet daimi encümenine tevdi ile mflkbuz almalan la:r:ım-
dır. • 

Pa.tada vald pclkmeler kabul ediime,.ecektir. 2.ıf 1 2798 ( 1633)" 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BIOGENINE; en bfrfnd bn. kunet. lştiha ,....._.., Nstrfal derhal ıtl9teren bulunmaz bir devadll'-
Grfp, nezle. enfloema, S1tma ıtbl bastahklanı tutulma.mu ~in saibtıma BIOGEN1Nıı: bn ve denDAD baıplulyle 

sfrortalu1nız.. 
BIOGENlNE; dalma bm tueleyfp kuvvetlencllrlr, halsh.llıt giderir, ~en ~k her tth'tft mlbottlan 11"8· 

rftr. Tath Mr fstih• fftl'lin eder. Sblir ft ....... ri ~. sıeklyı ytlbeltlr" Bel ıeqetlltf ve ademi lktid. 
nn en bfrine:I d"851dır-

BIOGENfNE; kullananlar bf'lnm "-d•, bııtan. IOf1ıktan ft luınlann delt,nteSlnclen mlltffmtr olmazlar ... 
ÇftnH .tıeacla her zaman ~ve •hl( bolmiClarat nı ltu •JMe 111Uthlş llribetlerle netittlenen GRiP. nede. ~ 
~ ntma ıfb1 hastahldanlan konar lla ha-4'tabkhıran konınlftllk itin bUyUlder ub1th. ötle. abam. birer. sekft 
~ndaa ftstfln eornklar yalnıs sah81a, ..... Mnr BIOGENİNE almaWlr. Basta olanlann lınutulmasa için de bu bir 
mfltdu arttmlmal&dır. 8EB ECZANEDE BULUNUL 
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SiYASi VAZİYET 

Almanlar Ede
sulh taarru-• 

nın 

zu 
vap 

nutkuna ce 
veriyorlar 
--0--

ASKE( 1 VAZIYET 

Alnuanlar da, 
Ruslarda mu
vaffakıyet id
dia ediyorlar 

lngiltere - Jtıponya 

• 
In2iliz hariciye 
nazırı mühim 

beyanatta 
bulundu 

--0---

• 

Çetin müzake
relerden sonra 
anlaşma hasıl 

olabildi 
füıdyo gazetesinden : Dünkü neşriya

tı •nızda Paris gazetelerinin mareşal Pe
ten ve Amiral Darlanın Vişi hükümeti
nc <;iddc:,tle hücum ettiklerini bildirmiş
tık Paris gazetelerinin bu neşriyatını 
tetkik ve tahlil eden Alman mn}ıfilleri 
Fransanın yalnız başına müstemleke im
paratorluğunu muhafaza kabilıyetinde 
olmndığını. Suriyecle bu zaafın kendini 
gösterdiğini, her şeyden evvel Fransa
nm mihverle sıkı bir iş birliği yapmasını 
temin edecek kuvvetli bir hükümcıtc> ih
tiyacı olduğunu söylemektedirler. 

İngiliz ta)1ya11'eleri ta 
uz denüzine hadar 

Uzan ı .. Sar onya 
bombalandı •• 

ıı.Japon devlet adamla· 
rının idralı ve zehaları Leh • ~ovye anlaşması-
bü~ ütün lıa!madığıl!a nın !~zası halılıında 
in nmalı is emiyc.rum •• n taf sı at - An!a"manın 

metn•-· 

Amiral Darlanın Almanlarla is birli
ğine tnraltar olmadığı söylenemez .. Su 
halde mihver ya bu kadarlık bir iş bir
liğini kafi gönniyor, yahut ta harekatta 
beraberliği temin edecek bir rıükümet 
istiyor. 

JAPON TAIIŞİDATI 
Taymisin diplomatik muhabl.ri Japon

lann henüz Rusyava tecavüze hazır ol
madıkları kanaatindedir. Bu muhabire 
~öre Japonlar kuvvetli bir motörize or
du vücuda getirmek için bugüne kadar 
sarfc>ttikleri gayrete rağmen şimdiye ka· 
dar Ruslara yetişememislerdir. Rusya 
harbın başından beri şarktan gnrbe bir 
kaç tümen göndermişse de Sovyetlcr 
uzak şarkta Japonlara kuvvetle üstün 
bulunmaktadırlar. 

Bir Vaşington haberi Japanyanın Rus
ya karşısında ·askeri kudreti hakkında 
malfımat vermektedir. Japonyanın hava 
ve deniz kuvvetleri mnhduttur. Bu se
beple Japanva bir intizar siyaseti takip 
etmektediı:. Uzak şarkta Ruslann kırk 
tümeni vardır. Japanlann Kore ve Man
cukodaki kuvvetleri 14 Himendlr. Hava 
kuvvetleri itibariyle Japonlar adetce 
fazla iseler de makineleri eskidir.. Ja
ponların e11erindeki kuvvet a:vni za
manda Hindiç!niye ve Rusvava karşı biı 
hareket irnkAnını vermemektedir. 

Bir Japon muharriri Nişi Nisi gazete
sinde <liyor ki : Amerika artık ingilte
sundadır. Amer:ka uzak şarkta ve Asya
da hfıkiın bir mevki teminini i'>temekte
renin mirasına tamamen konmak arzu
dir. Amerika siyasi, iktısadi ve askeri 
sahalarda uzak şarkta İngiltereyi bir 
tarafa iterek kendisi yerleşmektedir. Ja
ponya bugünkü siyaseti ile en doğru 
yolu tutmuştur. 

Mister Edenin sulh taarruzu hakkın
daki nutkunu mevzuubahis eden Macar 
radyosu bu nutkun Alman mah!illcrin
dcki tesirini söyle izah ediyor : 

B. Eden dünkü bevanatmda Alman
ya tarafından pek yakında bir sulh te
şebbüsü yapılmasına intizar etmek la
zım geldii'.,rini, fakat bunun kattiyetle 
reddedHeceğini söylemistir. Berlin bu 
beyanatı gülünç telakki ediyor. Almnn
ya ötPden beri sulh taraftandır.. Fa~at 
~1manyanın tasavvur ettiği sulhla In
giJtercnin ic;tediği sulh arasında derin 
ucurumlar vardır. Zaferden zafere ko
şan Alınan ordusu İngiltereyi adiltıne ve 
hale.iki bir sulhu kabul etmeğe ve ara
ma~a mecbur edecektir. 

AMERfKADA ALINAN TEDBffll,ER 
RuzveHin konı?reye mesajı dikkate 

15.yık görülmektedir. Bu mesaj Avrupa-
da zuhur eden harbm dünvanın en kuv
vetli memleketinde ne gibi tesirler yap
tığını ~östermekted!r. Ruzvelt geçen 
harbın tecrübelerinden istifade etmek 
istiyor. Cürnhurreisi mesajında demiştir 
ki : Derhal ve müessir surette harekete 
ırecınezsek enflagyon karşısında kalaca
ğız .. 

Cümhurreisi amelenin kendi arzusuy
fo hiikümetle iş birlii!i vanaeaihnı ümit 
ettimni sövlemis ve fiatlerin müstakar 
kalmasında amelenin de menfaati oldu
fıunu bevan etmistir. 

Radyo gazetesine göre Aman radyosu Londra 31 (AA) - Hariciye nazırı 
şark cephesinde, ağlebi ihtimale göre, Mister Eden avam kamarasında uzak 
Smolenskin batısında muhtelif yedi tü- şark vaziyeti hakkında beyanatta bu
menJn arta kalan ku;vvetlerinden teşek- lunmuştur. Nazır ezcümle şunları söy
kül etmiş Sovyet kuvvetlerinin imha lcıniştir: 
edildiğini, fazla miktarda tüfenk ve h::ı.rp - Japonların cenubi Hindiçinide ha
vasıtaları iğtinam olunduğunu, bir çok va ve deniz üsleri talep ettiklerini ve 
esirler alındığını, şarkta Sovyetlerin ge- Vişinin bunu kabul ettiğini şimdi öğre
ni<; olan kuvvetlerinin takviyesi için ya- niyoruz. Amerika ve imparatorluk mem
pılan hareketlerin fasılasız devnm etti- lckeUeri tarafından japonyaya kar~ı alı
P,ini, Sovyet zayiatının havsalanın ala- nan iktısadi tedbirler hakkında mecli
mlyncağı kadar büyük olduğunu bildir- sin kafi derecede tenevvür ettiğini sanı
mistir. yorum. Bütün dominyonlarla Hindistan-

Sovyet tebliğleri ise: isimleri malum da, Birmanyada. Hindistandaki impar::ı
mevkiler etrafında muharebelE'rİn ayni torlui;:•unrnzda mümasil tedbirler alına
şiddetle devam ettiğini. Almanların in- 1 rak müttchi~ bir cephe ~urulmuştur. 
sanca ve malzemcce çok büyük 7.ayiat 

1 

Alınan tedbırler arasında ıaponlara ve
verdiklerini yalmz bir alayın ölü ve ya- rilen seyriisefain ruhsatiyelerinin geri 
.ralı zayiatının iki binden fo:<!la olduğu- amması da vardır. tnı:dliz - Japon ticaret 
mı, bir çok tüfenk, ağır ve hafif maki- muahedesilc seyrüsefain anlaşmaları i1-
neli tüfenk iğtinam edildiğini bildir- ga edilmjştir. Japonya Hindistan ve Bir
miştir. manya orasında münakit anla~maların 

Sovyet istihbarat dairesi reisi cephe- feshedildiği de bildirilmiştir. Kanada ve 
nin bazı noktalarından Almanların 160 Yeni Zelanda hükümetleri bu muahe-de
kilometre geriye atıldıklarını söylemiş- !erin kendilerine ait kısımları hakkın
tir. Bu hareketin nerede oduğu söylen- da jaoon hükümetine bir nota vermişler
mediğinden ehemmiyeti hakkında bir dir. Bu vazivetten müteessif bulunmak
mütalaa sert edemeyiz. Bu çekilmeler 

1 

la berabCT buna sebebiyet veren tngi
luli hareket sahalarında olmuşsa Alman- 1iz hilkümcli dej?ildir. Japonya bir çem
ları mütepssir edemez. Fakat bu çekil- bl'rc sokuld·.ığun.dan şikayet etmektedir 
ml'ler kat',i neticeli muharebelPrin ce- Halbuki jaoonya bizzat bir tecavüz ha
reyan ettiği bölgelerde vuku buluvorsa reketile yolu üzerindeki memle-kC'tleri 
o takdirde Almanlar için bir muvaff:ıkı- mütecavize karsı birlestirmiştir. Janon
yetsizlik husule geliyor demektir Tah- ya devlet adamlarının idrak ve zekala
minimizdc aldanmıyorsak bu çekilme rının büsbütün kalmadığına ve bu haki
hareketleri daha zivade üıli cenhelerde kati görmek istemediklerine henüz inan
vuku bulmaktadır. ·Cünkü büyük mev- mak istemiyorum. 
dan muhrebelerinin ~uku hııldui!u ~aha- -Bu beyanatın meclisteki bütiin parti
larda olsaydı, Sovvetlerin hunu ilan et- lerin tawibine dayanmakta olıhı<Tımu 
meJeri icap ederdi. Maam~fih Sovyetle- Tokyo hUkümetine bildirmek icin. Tok
rin bi.ivi.ik mikya~ta bir mukabil taarruz yodaki fngili7, elçic:inr talimat verilip ve
yapmalan ihtimali gayri yariddir dene- rilmediği sualine B. F.den böyle bir ta
mez. Fazla kuvvete malik olduklıirıntian limat vermekten seref dnyacaj:,rını si.iy-
her zaman bunu yanacak durumdadırlar. ]emiştir. · 
Sovyet ba~kumandanlı<tının simdivP ka- JAPON TEZATLARI 
dar yantıi!ı şey Smolcnc::k böl~ı>c::incle Al-
man ileri hareketini durdurmak olmuş- B. Eden cenubi Hin<liçinide janonya-

nın hava deniz üsleri istedii!i hakkında 
turRlJ7- OF..NIZiNDE iNGIUZ evvelce çıkan şayiaları 5 temmımln ja-

HüCUMU pon hnriciye nazır vekilinin tekzip et-
Londra radvoc::u İngiliz favvnrelerinin mic:: bulunduğunu hatırlatarak şunları 

buz. denizinde Petsamo VP Kirikenese ta- söylemiştir: 
arruz ettiklerini buraria 16 t;ıvyare kay- - Halbuki yeni japon hariciye nazın 
bcttiklf'rini bildirivnrlar. Almanlar ise bu hıısu..c:ta akteclilen anlac:mavı 25 tem-

muzda İngi1iz elrtc::ine bildi~is ve bu 
va1nız Kirikenesde 23 ii hava muharehe-
Terinr1e ve bec:i hava dafi batarvalan fa- hareketi güya Hindiçininin tehlikede 
rafından 28 İnı:!iliz t.avvarec:i rliic::füiilclii- bulunduğu hakkınc!" ki iddialarla mazur 
- ·· ·· b·ı.:ı· k't .:ı· 1 ,... .... 1.. k" göstermeğ'e calıc::mıstır. nunu ı CTlrme eoır Pr. • •Oru u:vor ı J R" d' · · · · b" .. 
t ~·1· 1 t ·ı .1 h t: aoon nazırı '" ıcınının arazı utun-n"' 17. er avy.rıre gf'm• 0rı e ava a:ır- .. w.. • • w. 

ru7Jannı cok ilf~ri S"'halara tc>~il f'di- l 1urune rıa:vet edılecer!ı hı:ıkkmda . b~-
1 M • dl Al 1 h k vanatta <la bulunmustur. Tokyo elc1mız vor ar. arsa arı man a_n ava ııv- · .. . . . · · 

Vetlen. · .ı w t w h t kt' Robert Kreıı Japon harıcıye nazırına 
nı oaaı maP'a m<'r ur P me ır. ı .. 

t . . t . . . C'evahm bu bevanatın 5 Temnıuzrlakı 1a-
nısyatıv neılızlerdeclır n:ırhi Almanva- t k 'h'l b" t d t k'l tt·ıs· · d t kl .. d" 4 _ 1 pon e 7.ı ı e ır eza es ı e ı ını ve 
a vao 1 ar1 ~ece rrun uz .... arru?. an 1 T h"k" t' ·· · d f t 

ile hir cok Alman tavvarplnrinin ş;ırk ~"1 ız u u'!,'e 1 ~~E'nn. c. en ena e-
cenlı,,c:ine se k'n · ld kl .. sırln :vanacı:;,rım soylemıstır. Japonya-
hec:i7dir. v 

1 
e manı 0 

u arı sup- n.~n .~w~~nsız. Hindi<'inin~~nin toprak. bü-

orta k·~ ı ·1· h k tl . . tunlugune rıayet roecegı h:ıkkındakı te-
sar .., neı ız ava uvve erının j . t 1' 1 h t k" ·· ·· ,. · 

taarru '!;ahas "e · le • r D" d .. mma ına gP mce m usuc:: a ı sozu atı-
.. z ·.. ı ,.. nıc:: mıc::. ır. _un e pu- ye bırakıyoruz. 

oe gunduz Sardonvadakı denız tavvare -------istasyonlanna taarruz E>dilmistir. Ge<'e
ler tızadıkca lfalvan Üc:lerine daha tPh- Japon yada kararlar 
1ikeli taarruz yapılal'aktır. Almanların 
Akdenizn"ki tayyare kuvvetlerini ~Pk
mekte oldukları saviası vardır. Bu do~
nı ise ttnlvan tavvarPleri tn<rilizJ,,rle hıı~
basa ka1a""cak1ardır demektir. Bu d,,fa 
ftalvanlarm vaz.iveti rok ~ha aför ola
caktır. Cünkü İnı?iliz hava kuvvetleri 
mütemadiyen arttıPı hAlil<> İtalyanlar he
men hemen ayni kalmıştır. 

-------

----o-----
Bütün ihtivat

lar seferber 
edilecek Amerikada fiatJerin ve kiraların tes

biti j.!eçcn hnrote de tecrübe olunmustu, 
Cürnhurreisinin istedi~i saH\hi:vetJeri 
havi kanun ıayihası pek yakında kong- Rom ha verjne 
reye verilecekse de zira~ mahsuller fi- · · 

Tokyo, 31 (A.A) - Başvekil Prens 
Konoye seferberlik tali tetkik komisyo
nunun umwni ictimaında bir nutuk söy
liyerek lj:ızı ifsaatta bulunmuş ve uzak 
şarkta her türlii muhtemel vaziyetlere 
karşı Japonyanın hazır bulunmasını te
min maksadiyle bütün tedb1rlerin müm
kün olan süratle tahakkuk ettirilmesi 
lazım geldiğini söylemiştir. 

atlerinin teşbitine bazı Aı.alann itiraz • k 
edecekleri zannediliyor. Diğer bir grup P'eçen vesı a 

----()---ta amele vevmivelerinin kontrolüne ta
raftardır. 

Yiiz. otuz milvonluk nüfusuvle büyük Zurih 31 (A.A) - Ditak gazetesinin 
bir ikttsadi varlık olan Amerikanın enf- Rt!rlin muhabirinin bildfrdiiinc J!'Öre in
lasyona karsı alaeaITT tedbirler ve bun- giliz tav;varcleri Münster 11:ehri üzerine 
la~n neticeler!ni diğer devletlerin de ta- et v~ikalan atnnslardır. Bu vesika1an 
kio etmeleri rok favdalıdır. o saatte sokakta bulunanlar topla~ış-
JlOPKİNSiS BEYANATI lardır. J!und?n evvel Alma~yanı~ dığer 
Sl)vvet l';ldvosu, Ruzveltin sahsi mü- bazı sehırlenne atılan benzın. vesıka1a~

mesc:ili Hookinsin Moskovada ecneb~ j nı toplı;varak bu~larla benzı? a1.ma~a 
tb t mümessillerine asai!ıdaki beya- muvaffak olan kimseler tevkif edılmış

m~f ı~·\ıhınnuiıınu hiJdirmektf'dir : ı tir. Muhabirin bildirdi~ne e-örc bu vesi-
naM~s~ovaya Ciimhurreisi Ruzveltin kahır rok ıriizel taklit edilmistir. . 
sahc:i mümessil! sıfativle ı?eJdim. Stalin .. Hamb~!?"cr Tremd~nblatt ~azc!~ın.e 
ve Molotnfla aörüc:tüm .. Sfaline Ruzvel- ~ore f~ı?ıliz f_a~·arclen Almanya uzerı
tin mec:aiını l!etirdim. Stnlinle bir kaç ne elbı~e vcsıka}an d~ atm~lardır.. B!-1 
rlefo cfaha aörüseceğim. Görüşmelerimiz ı?"a7ctcnın vazdı!!ma ~orc bu ~ahte vesı
SoV'.•ctlcre vaoılacak vardıma aittir. Bu kalan ~!l~nanlar aınr haoıs cezas1na 
vardımın mikdarı h:-ıkkmda bir sev söv- ve hatta olum cezasına çaıınlacnklardır. 

a: ıııııı ı ım11111111111111 ııın1111111111111mıııııı11111 a: 

: Romanvada : 

Başvekil Sovyet - Alman harbı üze
rine Avrupa harbının yeni bir safhaya 
girmiş olduğuna işaret ederek demiştir 
ki: 

- Bu harbın Japonya için vahim akis
leri olacağına hiç şüohe edilmemelidir .. 
Dünyanın vaziyeti devamlı bir surette 
değist:~i icin her Japon en fena ihtimal
lere karsı koymağa hazır bulunmalıdır .. 
Hükümet ileride tahaddüs edebilecek 
her türlü vaziyeti karşılamak üzere bü
tün ihtiyatları seferber edebilmek için 
elinden ·$!eleni yapmaktadır. · 

Prens Konoye nutkunu bitirirken hü
kümetin seferberlik planlarının süratle 
tahakkuk ettirilmesine ait meselelerin 
komisyon azalan tarafından tetkikini ta
lep etrnistir. 

İiyemem. Amerika Hitlerizmle mücade
lede Sovvetler:n miihim rolünü takdir 
edivor .. Yardım lnına Jtöre olacaktır .. 
Moskovava valnız J;?elmedim. Yanımda 
iki ~eneral de vardır. 

-------
Mrs~ov,.,va VPni hir 
ha,·a ok1n1 tesebbüsü 

v va2mur ar RVS VE JAPON 
§ 1 Ta11yare lıuvvetleri 

= ma solü §1 Vaşington 31 ( A.A ) - Japonların 
:: uzak şarktaki bütün hava kuvvetleri 

h tt• § eski modelde 3600 tayyaredir. Rus havr. 
Moskova, ::tl ( A.A) - Tas ajansının - 8 fa J> e 1 : kuvvet1eri ise 2400 tayyare tahmin edi-

hildirdifüne göre dlin aksam çok nın,_ = Biikreş 31 (A.A) _ Romanyada § liyor. Bir harp halinde miic::kül olmakla 
~nr-1a AlmRn tayyarec;i Mo!>!::. ~ . """' -tugyanlaı m::ıh.~uHir b:!yük kısmını § beraber ja.non <;ehirlerinin bombaJanaca
h~cum tescnru .. uıı~e ıJuıu!1rn~~!~sa ~ . .ı §lıcırap etmiştir. Başvekil vekili Misel § _ğı zannedilmP-ktedir. 
dlistn::ın tavyareJ~nnden hıc bırısı Mos- :: A.ntonC'sko felaket mıntakasına git- :: Japonlar Ilollanda Hindistanına taar
kO\·ava k~dar gc>lmE.'ğc muva~fak .?l~n~.a- §rnMir. Sağnaklı yağmurlar devam ~ r~~ ~tti~~eri takdird? bu memleket ke.n
m~~tı:: Bır Alman tayyaresı _duşurı:I- § ettiğinden vaziye1in vahiml~mesin- E duanı mudafaa edebılecek ve bu fakdır
muştur. Ru.s h~va kuvvetlen zayıat :=-ton korkuluyor. : de İngiltere Hollanda Hindistanına mü-
k:lvdetmemışJerdır. =m111111111111111111111ıııııııııııııııı11111111111111111.S: him yardımlarda bulunacaktır. 

Londra, 3 1 (A.A) - Roytcr njnn
~ının diplomatik muharriri Polonya
Sovyet anlaşamasına müncer olan miiza
kerelerin çetin olduğunu yazmakta, fa
kat hl'T iki hükümctin knrsılıklı bir uz
laşma zihniyetini göstermiŞ olduklarını 
:Jfıve etmektedir. Sovyctler birliğindeki 
Polonyalılara umumi af bahşeden hii
kümlerden takriben 500 bin sivil ile 
1 00 bin kadar asker istifade. edecektir. 
Hunlardan büyük bir kısmının Alman
lara karşı harp etmek için derhal gönüllü 
yazılacakları tahmin olunmaktadır. 

Anlaşma Almanya ile Sovyetler bir
iiği arasındaki hududı başka bir hat 
:;zerinde tesbit etmiş bulunan Alman
Sovyet mukavelesini fesh etmektedir. 

Bu anlaşmanın imzası için çok bü
~·ük gayret sarf eden B. E<leni takdir ve 
l>ürmetle yad etmek lazımdır. Harpten 
sonra bir iş bi .. lizine doğru yeni bir 
ııdım atılmıştır. Anlaşma müttefiklerin 
z;, ferine itimadın: göstermektedir. 

iMZA T AFSi LA Ti 
Londra, 31 (A.A) - Sovyet - Leh 

Anla~ması lngiliz hariciye nazırının me
ımi odasında imzalanmıştır. Büyük sa
delik kinde cereyan eden merasime 
ha,vekil Cörçil riyaset etmiştir. İngiliz 
!:>~~vekilinin sağında hariciye nazırı 
Eden, onun yanında da Polonya başve
•,iJi f!eneTal Sikorski bulunuyordu. Sov
yet büyük elçisi Mai.c;ki ile bü}·ük elci
lik müsteşarı Novikof Çörçilin solunda 
·•n almı!llnrdı. M•mhedenin Rusça ve 
Lehce metinE.'leri Polonva ve Rıısva mü
''ıf'ııailtni öniine kon.Puc•tu. He~ biri 
kendi li~anındaki metni im,.alamıshr. 
İmza merasiminden sonra ECJen kısa 
oir nutıı1< irnt ... derek akitleri tebrik et
miştir. General Sikorski ile Maiski de 
cö7 aJa .. ak kısa birer hitabe irat etmiş
lerdir. En sonra söz alan Cörçil de kü
~iik bir nutuk söylemİ'ıtir. Nutuklardan 
sonra Eden general Sikorskiye resmi bir 
""ta vC'rm;c::, ,ı:!encrnl O" bunun cevabını 
Edene tevdi etmi~tir. Eden avam ka
marasına r:iderek anl..şmanın imzalan
mış bulunduğunu mebuslara tebliğ et-
rr:iştir. . 

ANLASMANIN METNİ 
Londra, 31 (A.A) - Dün imzala

ı•an Sovyet - Polonya anlaşmasının met
.,; e~ağrda yazılmıştır: 

1 - Sovyet hükümeti Polonyada 
nra7:İ değicıiklikleri hakkında Almanya 
ile Sovyetler birliği arasında 19 39 se
'lt-otinde akdedilen muahedenin İptal 
e'1ilmiş olduğunu kabul eder. Polonya 
"ıükümeti, Polonyamr.. hiç bir devletle 
~ovyetler birliği aleyhine müteveccih 
bir anlaşma ile bağlı olmadığını beyan 
"der. 

2 - Bu anlaşmanın imza~ını müte
akip iki hükiimet arasında diolomatik 
rnünaııebetler yeniden tesis edilecek ve 
iki hükümet derhal birbirleri nezdine 
büvük elciler izam edeceklerdir. 

3 - Her iki devlet Hitler Almanya
!'-lna karşı yapılmakta olan harpte yek
dı~erlerine karşıl:ld· yardım yapmak, 
müzaheret göstermek hususlannda mu
tebıktırlnr. 

4 - Sovyet hükümeti. Sovyet hü
kiimetiyle mutabık kalınarak tayin edi
!t'cek bir Polonyalı kumandanın emri 
'lltında ve Sovyd topr.ıklarında bir Po
lonya ordu~o teşkiline muvafakat etti
i:?ini beyan eder. Şu kadar ki Sovyet 
topraklarında teşkil edilecek Polonya 
ordusu askeri harekat itibariyle Sovyet 
kumandanlığına tabi bulunacak ve Po
bnya ordusu Sovyet baş kumanda hey
~tinde temsil ediJmiş bulunacaktır. Bu 
ordunun kumandasına, teşkiJandırılma
';ına ve sevk idaresine ait teferruat mü
trakip bir anlaşma ilt. tayin edilecehir. 

HENOZ HAL EDILMIYEN 
CIHETI..E.R VAR 
Londra, 31 (AA) Almanları 

•nağlup etmek için iş birliği yapmanın 
kat'i ve u~umi bir zaruret olduiu Po
lcınya - Sovyet anlaşmasiyle anlaşılmış 
bulunmaktadır. Bunu Polonyalılar ka
dar Ruslar da anlamışlardır. Bu anlaş
ma olmasaydı Polonyalılar Hitlerizm 
aleyhindeki .mücadelede Sovyetlerle iş 
birliğini temin edecek ba~ka bir formül 
f\ramak icap edecekti Ruslar ve Polon
yalılar mazinin acılarır..ı unutarak dosta
ne bir nnlaımaya varmışlardır. Henüz 
muallakta bazı mesleleri de mesut bir 
l:'nlaşmaya iktiran ettirecekleri ümit 
•!dilmı-ktedir. 

1,,Ph U ""''!iye nazırı 
i . .:tifa ettL 
Londra 31 (A.A) - Deyli Meylin dip

lomatik muharriri yazıyor: 
Sovyet Rusva ile Polonya arasında 

rliolomatik münasebeUexin iadesi müna
sebetile hir tek teessür isareti kavdedil
mi.c:tir. Polonya haririve nazın Zaleski 
istifasını vermiştir. Sovvetlerle yapılan 
müzakerelerde ı:ıeneral Sil'{or.c:ki ile Za
leslci arasmcla fikir ihtiH\fı oldu~u zan
nedi1ivor. 7.<>ll'>Ski Maresal Pilsudski za
m;ını~da 1928 senesine kadar hariciye 
nazm idi. Ger.eral Sigorski Polonya ha
,.iciye nazırlığına Londra elçLc:ini tayin 
etmiştir. 

l ACUSTOS CUMA 

. . . 

S .C>N HAB.E ·R 
. . . ' 

Muğlada sıcak "e zelzeleler 

Muğlada üç zelzele oldu 
biri çok şiddetli idi 
~--~---------~----~--~~~ 

HiçylJir hasar )JOJı. Hara ıoet gö !De e 34 erece! .. 
. Mugla 31 (A.A) - Dün Muğlada üç yer sarsıntısı olrtıuştur. Saat 9 u 2 da

kika geçe vuku bluan yer .s ırsıntısı çok şiddetli idi. Hiç bir hasar yoktur. 
. Muğla da üç gi.inden beri şidcleıti sıcaklar vardır. Hararet gölgede 34 derece

dır. 

~..O'"'J"'J'"J"'J'"J"'J"'~..0-~J"'J'"~~..0~..0'"'~~ 

Her yere ihtiyaca göre petrol verilecek 

İstanbul, 31 (Yeni Asn) - Petrol! yetin ihtiyacı için muayyen mikdar1et" 
~fis, mcmle~etin her tarafmda petrol ih- da petrol ayrılmıştır. htanbula ayrılİııı 
tıyacıru tesbıt ederek ona göre tcvziatta mikd::ır aYda yüz tondur .. 
bulunmak kararını vermiştir. Her vila
ıoo--~~~=cccıcccıcı~c-

Bir amele minareden düşüp öldü 
~-~-------

İsanbul, 31 (Yeni Asır) - Osküdarda Cedid valde camiinde feci. bir kaza 
olmuştur. Camiin minaresini tamir etmekte olan Abdülkerim ismindeki amele 
muvazenesini kaybetmiş ve 40 metre yüksekten ta§lnr üzerine düşmüş, kafıısı 
p::ıtlıyarak. derhal ölmüştür. 
~J"'..O'"'~J.r.J"'A ~~ 

Makine ve 
,, erilirken 
9081 TIRfö~ 

Şimali Iskan-
dinavyaya ya

pılan hava 
hücumu 

Kirlıenes ve Petsamoda 
iaşe gemilerine ve rılt

tımlara tam isabet 
lıaydedildi •• 

Londra, 3 l (AA) - Bahriye neza
retinin tebliği: Donanmaya mensup tay
yareler şimali lskandinavyadaki Kirke
nes ve Petsamo limanlannda bulunan 
Alınan gemilerine dün hücum etmişler
dir, 

Petsamo limanında az mikdarda ge
mi bulunduğu için liman tesisatı hücum-
lara hedef teşkil etmişir. Tayyareleri
miz düşman dafi topları ve avcılarının 
nteşi ile karşılaşmışlarsa da nhtımlara 
tam isabetler kaydedebilmi,slerdir.. Bir 
petorl deposu ve diğer bir depo alevler 
içinde görülmüs, rüyet itibariyle liman 
ttsisatında büyük hasar ika ediJmiştir. 

Kirkenes' e yapıları hücum esnasında 
harpten evvel mektep gemisi olarak kul
lanılan ve büyük bir sürat kabiliyetine 
malik bulunan ve 8 7 milimetrelik 6 da
fi topla mücehhez 1460 tonluk Brens 
harp gemisine iki tam isabet kaydedil
miştir. Düşmanın şidc!etli mukavemeti 
vüzünden bu hücumdz neticeler tesbit 
,,.dilememiştir. En az dört düşman ia~e 
gemisine tam isabetle" kaydedilmiştir. 

Harekat esnasında Messerşimt 109 
tipinde Üı,, Alman a-,,.;cı tayyaresi ve Yun
kers 8 7 tipinde diğer bir tayyare dütü
rü!müştür. l 6 İngiliz tayyaresi zayi ol-
:-r.uştur. 

-------
nr ısır kabinesi 

istifa etti 
Yeni lıabine S'ırPı p114a 

riyasetinde İngiliz 
taraftarı olaca'lı .. 

Kahire, 31 (A.A) - Sırrı naşa kabi
nesi bu sabah istifa etmiştir. Sırrı PAŞa 
yeni kabineyi İngiliz taraftarı olan Sandi 
partisi mensuplarının iştirakiyle kura
caktır .. 

Şark cepl:..esi 
harekati 

Almanlar cenup bölg4?· 
sinde müstahlıem S'ov· 

. yet mevzilerini 
zaptetmi.şler .... 

Berlin, 31 (A.A) - D. N. D. Ajansı
nın haber aldığına göre Alman kuvvet
lerine mensup millrezeler 30 temmu7da 
Şark cephesinin cen-.1p belgesinde m;~s· 
tahkem Sovyet mev1Jlerini zaı)tederek 
sarkn doğru ilerlemeğc <lev<om etmişJe: 
dir. 

Berlin, 31 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor : Smolenskin şarkında ihata 
edilen ve imhaları muhakkak olan Sov· 
yet kıtalarıru kurtarmak için Sovyetler 
30 temmuzda da beyhude gayretlerd9 
bulunmuşlardır. 

Cenup mıntakasında Rus piyadesi 
tankların da müzaheretiyle Alınan mev, 
zilerine saldırmış ise de bu taarruz mu
vaffak olamamış ve düşman için müthiş 
zayiatla neticelendirllm.iştir. 

Tutulina 2"am
botunun bom
bardımanı 

----<>--

.Japonya teessürlerini 
bildirdi - Amerilıa tarzi" 
yeyigayrilıdfigörüyot 

Tokyo 31 (A.A) - Japon hariciye 
nazırı Tutulina ı?ambotunun japon tay
yareleri tarafından bombardımanından 
dolayı Birleşik Amerika büyük elçisi B· 
Grava derin teessürlerini biJdirm~tir. 
Vaşington 31 (A.A) - Hariciye mÜS' 

teşarı B. Sumner Vels bugün gazeteci
ler toplantısında Tutulina ~ambotunufl 
bombardımanı dolayısile japon tarziye
lerinin gayri kafi olduğunu bild\rmiş ve 
demiştir ki: Birlesik Amerika hükümeti 
Vaşingtonda ve Tokyoda yaptıi,rı teşeb
büsata daha esaslı bir cevap verilme...que 
infü.ar etmektedir. 

~~~-_,_~~-

Fransız asker· 
leri SLrİyeden 

- ~ıkıvor 
---<>-

Vişi 31 (A.A) - D. N. B. Bildiriyor: 
Fransız hükümetinin bir tebliğinde bi~ 
dirildi~ine göre Ağustos ortasında Suı+
ye muhariplerinden bir kısmı Fransa:Y"a 
gönderilecektir. Kısa fasılalarla diğet 
bazı kafileler de sevkedilecektir:. YaJotı 
şarkta muhasamat bittiğinden beri iıı
giltere ile aktedilen muahede mucibince 
Fransız kıt.alan toplanmağa başlanınıS-
~.. . 

-------
Miittefikler yakında 

bir konf~rans 
akdedecekler 

---o---
Londra, 31 (AA) - Avam kama

rasında kendisine bir sual sorulan Eden 
\•erdiği cevapta müttefik devletler hii~ 
kümetlerinin yakında umumi bir içtirnıt 
nkdedeceklerini ve bu içtimada hatJ' 
sonra meslelerinin müzakeresine bar 
lıtnabileceğini ümit ettiğini söylemiştir• 

-------
,, Çunkkin~ '' 

havadan 7 ~aFt 
bombalaı1dı 

Tokyo 31 (A.A) - Domei ajansı bil'.' 
diriyor: Dün Çunking bu sene 25 inel 
defa olarak japon donanmasına mensUJ' 
tayyarelerin şiddetli bir hücumuna ut' 
ramıştır. Şehrin garp banliyösünde Foıl"' 
tung - Vang mıntakasındaki askeri hı;' 
deflere bombalar isabet etmiştir. Fabft" 
kaJarın ve asken hedeflerin bombardt' 
manı yedi saat sürmüştür. Bu hedefle! 
çok şiddetle müdafaa edilmiştir. Ayrıcıı 
bir benzin deoosu ile bir barut deJ>OS" 
da berhava edilmiştir. 

Çunking 31 (A.A) - Dünkü bombaf"' 
dımanda İngiliz büyük elçilih,'İ yenidet' 
hasara uğramış, Sovyct elçiliği de JtıS" 
men harap olmuştur. 

AMERtK:AN TOPCEKERt 
HASARA UôRADI 
Vasington 31 (A.A) - Harbiye ne:t11-

reti Tut.ila adındaki Amerikan topçcltt"' 
rinin Çunking limanına jaoonlann ya~ 
tığı bir hava akını esnasında japôn h0ı;1 
baJarile hasara uğramıs olduğunu biJdı~ 
miştir. TutiJn gemisi Yangçe nelnill1 ~ 
emniyet mıntakası diye ayrıfon saha51Jl 

da demirlemiş bulunmakla beraber b0;t 
baların kaza eseri olı:ırak i.sabcl ei bet 
zannedilmektedir. Bununla bcra. e 
Amerika hükUmeU japon hükümet1~ 
siddetli bir protesto notası tcvcn etJil r 
ür. 


